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 االحتياجات التدريبية لمعلمات الطالب الصم وضعاف السمع في ضوء التطورات التقنية في المرحلة االبتدائية
 

 مريم حافظ تركستاني أمجاد عبدالعزيز البداح
 جامعة امللك سعود-كلية الرتبية

 هـ10/5/1440 وقبل -هـ 4/1/1440 للنشرقدم 

 
يف بـرام  التقنية ملعلمات الطالب الُصّم وضـعاف السـمع    املستحدثاتهدفت الدراسة إىل التعرف على االحتياجات التدريبية يف ضوء :  المستخلص

 االحتياجــات التدريبيــة  يف عــأ أوجــخ اال ــتالف  يف  الكشــ  إىل   كمــا فــدف الدراســةالرتبيــة اصا ــة يف املعاهــد ومــداريف الــدم  يف املرحلــة االبتدا يــة
باتبــاا املــن    انتــولتحقيــه هــهلا ا ــدف  قامــت الباح بعــاد التصصــمل واملوهــل وســنوات اصــدو وعــدد الــدورات التدريبيــة املتعلقــة بــالتطورات التقنيــة  أضــوء 

لـــ الا جمـــاالت   مت تقســـيم ا إذ  واالحتياجـــات التدريبيـــة للمعلمـــات الو ـــ و. واســـتصدمت أداو االســـتباةة  مكّوةـــة مـــأ جـــزأيأ: البياةـــات ا ساســـية   
( معلمـة مـأ معلمـات الطـالب 205َعيِّنة الدراسة ) كما بلغت  وقد مت تطبيق ا بعد التحقه مأ  دق ا وثبافاأساسية  )املعرفة  االستصدام  اإلةتاج(  

  ومت لـــت أبـــزر االحتياجـــات التدريبيـــة يف بُعـــد املعرفـــة يف: رمعرفـــة معـــاي  ا تيـــار االبتدا يـــةيف املعاهـــد ومـــداريف الـــدم  يف املرحلـــة الصـــم وضـــعاف الســـمع 
أدوات التطــورات  التقنيــة تبعخــا ال ــتالف أ ــاال تعلــم الطــالب  الُصــّم وضــعاف الســمع يف الصــ  الدراســور  ويف بُعــد االســتصدام مت لــت يف راســتصدام 

( واالست ادو مأ مزاياها يف إيااح امل اهيمر  ويف بُعد اإلةتاج مت لت يف رإةتاج القصمل الرقميةر. وقـد كشـ ت السرتيرت -الرسوم البياةية )أدويب فوتوشوب
ــز  ملتغــ  عــدد ســنوات اصــدو 0.05النتــا   عــأ وجــود فــرول ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتو   % يف اســتبابات َعيِّنــة الدراســة علــى بُعــد )املعرفــة( تـُع 

ــز  ملتغــ  املوهــل العلمــو.  التدريســية   كمــا وجــدت مل تكشــ  الدراســة عــأ أر فــرول يف االحتيــاج  يف حــنفــرول علــى بُعــَدر )املعرفــة واالســتصدام( تـُع 
 تـُع ز  ملتغ َر التصصمل ا كادميو والدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات التقنية.

 االحتياجات التدريبية  املعلمات  التلميهلات الصم وضعاف السمع  املستحدثات التقنية. الكلمات المفتاحية:
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  :المقدمة

على خمتل  مأ اآلثار  اعديدخ ترتك اإلعاقة السمعية     
)الص در   جواةب النمو االجتماعو واللغور وا كادميو

(  وقد اهتمت ا دبيات السابقة يف البحث عأ 2012
أساليب فاعلة للحّد مأ ههله التأث ات  ومأ أبرزها ت عيل 
املستحدثات التقنية اليت أحدثت دورخا كب خا يف إثراء عملية 

أعطت التالميهل الُصّم وِضعاف السمع فر ة  إذالتعليم  
ت التعب  عأ أة س م  وحّسنت مأ جودو حيافم  وساعد

على رفع مستواهم مبا يتوافه مع مستو  أقراهنم السامعن 
(Tomei, 2003 ا ذا مستو  عاٍل مأ ( كما وّفرت  م تعليمخ

 (. Campoy, Cote, & Stang, 2016اجلودو وال اعلية )
فباإلضافِة إىل امتالك املستحدثات التقنية لعنا ر التح يز     

أثناء العملية التعليمية  يف والتشويه  واست ارو خمتل  احلوايف 
فإهنا تساهم يف تسريع إيصال املعلومات إىل أذهان التالميهل  

 ,Ismanمأ  الل حتويل امل اهيم اجملردو إىل م اهيم حمسوسة )

Yaratan, & Caner,  2007 وحتد مأ العزلة  وتزيد .)
 (. Kaye, 2000االستقاللية  وتساعد يف العملية التعليمية )

تأث  املستحدثات التقنية على خمتل  امل ارات  كما يتنوا    
قرا و لد  التالميهل الصم وضعاف السمع  ف و اجلاةب ال

هدفت إىل الكش  عأ أثر ( دراسة 2014) أجر  العيسى
برةام  قا م على الوسا ط املتعددو يف تنمية م ارو القراءو 
اجل رية لد  التالميهل ضعاف السمع  ومت حتديد امل ارات 

دفة يف أربع م ارات  هو: )القراءو الصحيحة املست 
للكلمات  وم ارو القراءو بطالقة ويسر  وم ارو الابط 
النحور للنمل املقروء  وم ارو تلويأ ا داء القرا و حسب 
السيال(  وتو لت النتا   إىل ارت اا تأث  برةام  الوسا ط 

موعة املتعددو على م ارات القراءو اجل رية املست دفة لصاحل اجمل
 التبريبية.

سوكساكولشار   تيشاروةغروةغ  وتوافق ا يف التأث  دراسة     
 ,Techaraungrong, Suksakulchaiوموريف) كاوبرابان 

Kaewprapan,&Murphy, 2017)   واليت هدفت إىل الكش
عأ تأث  استصدام الوسا ط الرقمية املتعددو يف تدريس 

النتا   إىل أن الوسا ط املتعددو  وقد كش تالرياضيات  
يف زيادو الدافعية وس ولة ال  م لد   اكب خ   إس امخاتس م 

 التالميهل الصم.
كما تودر التقنية دورخا فاعالخ يف تنمية م ارات القراءو     

لد  التالميهل الصم وضعاف السمع  فقد أجر  ال ق و 
 ( دراسة هدفت إىل تصميم برةام  حاسويب لتحسن2012)

بعض امل ارات ا كادميية يف القراءو والكتابة للتالميهل ذور 
اإلعاقة السمعية  وتو لت النتا   إىل فاعلية الدةام  التدرييب 

 .يف حتسن بعض امل ارات ا كادميية يف القراءو والكتابة
 &Aldahmashi)وتوكد دراسة الدمهشو والعنزر       

Alanazi, 2017)   تطوير م ارات دور التقنيات يف على
هدفت إىل الكش  عأ  إذالتالميهل الصم وضعاف السمع  

فاعلية استصدام برجمية حاسوبية على م ارات القراءو والكتابة 
النتا   إىل إحراز اجملموعة أشارت  قدو يف اللغة اإلجنليزية  

التبريبية على ةتا   أفال مأ أقراهنم يف اجملموعة الاابطة  
مأ تقليل خماوف م مأ اال تبار   وساهم استصدام الدجمية

 .على العكس مأ أقراهنم يف اجملموعة التبريبية
وةظرخا للدور الهلر تلعبخ ههله املستحدثات التقنية فقد     

ةصت التشريعات واملعاي  الدولية واحمللية على أمهية استصدام 
املستحدثات التقنية يف تعليم التالميهل الُصّم وِضعاف السمع  

 Council onتش  معاي  اجمللس الوطين لألفراد الُصّم  إذ

Education Of The Deaf (CED)  إىل أن املعلم هو املسوول
نيات احلدي ة املتنوعة    ا ول عأ استصدام وتوظي  الِتق 

نيات البصرية والسمعية )  (.CED, 2017كالِتق 
ية وعلى الصعيد احمللو  فقد ةمل الدليل التنظيمو يف الرتب    

اصا ة على أن أحد أهم واجبات معلم التالميهل الُصّم 
وِضعاف السمع هو السعو للتنمية الهلاتية  والتعرف على 

(. وتشكل 2015املستبدات التعليمية والتقنية )وزارو التعليم  
نيات احلدي ة وجتددها  حتديخا يواجخ معلمو  سرعة تطور الِتق 
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. وكهللك معلمو (2006التعليم العام )الابع وجاب اهلل  
سبب فقد التالميهل مد الخ التالميهل الُصّم وِضعاف السمع  ب

ا ترتكز عليخ العملية التعليمية )حبراور  محسيخا  مخ
 (.2012والتل 

 ين التحّديات يدز دور التدريب امل وملواج ة ههله    
مة لد  القيادات  ن  والهلر يُعد مأ ا ولويات املللمعلم

تش  دراسة جوهنسون  إذ(  2013دل  الرتبوية )تريلن   فا
(Johnson, 2004 إىل أن قدرو التالميهل الُصّم وِضعاف )

السمع على حتقيه النباح يف النواحو ا كادميية يرتبط 
باالهتمام بدام  إعداد وتدريب املعلمن  وإةشاء بيئات تعّلم 
فعالة  وههلا يتوافه مع أهداف وزارو التعليم  واليت فتم 

ف باجلاةب التدرييب والتطويرر ملعلمو التالميهل الُصّم وِضعا
ةّصت أهداف وحدو التدريب واالبتعاا  على  وقدالسمع  

أمهية تزويد املتدربن باملعلومات الرتبوية وامل ارات  
واملستحدثات العلمية والتقنية والنظريات الرتبوية  اليت جتعل م 

 (. 2016أك ر قدرو على مواكبة ههله املتغ ات )وزارو التعليم  
يف يهل الُصّم وِضعاف السمع وتزداد أمهية تدريب معلمو التالم

أثناء اصدمة  بسبب عدم ك اية اإلعداد الهلر تلّقوه قبل 
اصدمة لتعليم التالميهل الُصّم وِضعاف السمع   ا ةخ املعلمن 
الهليأ يعملون يف ههلا اجملال مأ ختصصات وجماالت أ ر  

(  كما يش  غاردينو 2012)الصمادر والقريويت  
(Guardino, 2015 إىل أن )مأ املعلمن يرون بأن 54 %

برام  اإلعداد مل تعدهم بشكل كاف للعمل مع الطالب 
مأ  %60الصم وضعاف السمع متعددر العول  كما ير  

املعلمن ا ك ر  دو بأن برام  إعداد املعلمن ال تركز على 
الطالب الصم متعددر العول  ويُقرتح إجياد دورات تدريبية 

وتلبية احتياجات طالهبم  ويف متصصصة للمعلمن  ملواج ة 
  ,Balmeoدراسة أجراها كل مأ بامليو و ةيمو وباغال وبوغا )

Nimo, Pagal& Puga, 2014  هدفت إىل التعرف على مد )
توافر التكنولوجيا وفعالية دجم ا يف تعليم ذور اإلعاقة يف 
ال لبن  واتاح أن أك ر املشاكل املوثرو سلبخا على دم  

دم توافر الوقت  وةقمل املعرفة التكنولوجية التكنولوجيا: ع
إىل  ((Alshahrani, 2014 لد  املعلمن  كما يش  الش راين

يف عدم رضا املعلمن عأ مدو وةوعية التدريب امل ين املقدمة 
الدورات املقدمة تركز على اجلاةب النظرر  إذ إنأثناء اصدمة  

دون العملو  كما أشاروا إىل احتياج م للعلم جبميع 
االجتاهات احلدي ة يف التعليم والتكنولوجيا احلدي ة  وتت ه مع ا 

اليت هدفت إىل التعرف على  (2014دراسة التوجيرر )
املشكالت اليت تواجخ معلمو معاهد وبرام  التالميهل الصم 

ة  ومت لت يالسمع يف استصدام التقنيات التعليموضعاف 
 املشكالت يف: ضع  تأهيل املعلم يف استصدام التقنيات. 

كما يعد التصطيط للتدريب مأ القاايا احلامسة اليت       
تتطلب معاجلةخ مأ اجل ات املعنّية  ويودر جتاهل ا إىل زيادو 
مستويات اإلحباال لد  املعلمن  فاالخ عأ اخن اض 

)ةيوبار  ستيبتش  ليمان  راسل   تويات اإلجنازمس
حتديد االحتياجات  د    ويع(2014أوتينديت  ولي تويتش  

التدريبية للمعلمن  مأ أهم الوسا ل اليت يتم مأ  ال ا 
حتديد ال بوو بن ا داء احلايل ومستو  ا داء املطلوب مبا 
 حيّسأ مأ ا داء ويزيد الك اءو ويوفر املال واجل د

 (.2011والوقت)مقابلة  
أجر  اجلابرر  فقدتطرقت ا دبيات السابقة لهللك  و     
هدفت إىل التعرف على احلاجات التدريبية دراسة  (2004)

مأ وج ة ةظر املعلمن ا الالزمة ملعلمو املعوقن مسعيخ 
 (35و) امعلمخ  (150) وقد تكوةت العينة مأ واملشرفن 

الو  و  مأ  الل تطبيه  . واستصدم الباحث املن  امشرفخ 
االستباةة لقيايف استبابات املشاركن  وحصلت الك ايات يف 
تكنولوجيا التعليم على درجة عالية  ومل تكش  النتا   عأ 
فرول ذات داللة إحصا ية بن إجابات املعلمن تعز  ملتغ ر 

 التصصمل والدورات التدريبية.
الكش  ( دراسة هدفت إىل 2008كما أجرت اجلويف )    

عأ الك ايات التكنولوجية الالزمة ملعلمو الرتبية اصا ة 
دو ومد  ممارست م  ا يف ضوء متغ ات املوهل العلمو واص
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(  60استباةة حتتور على ) ةالتدريسية  وقد  ممت الباح 
ة: االستصدام  فرعية تندرج حتت مخس جماالت ر يسك اية 

ادر التعلم  وتصميم التعليم  واإلةتاج  و دمات غرف مص
ومعلمة  ا( معلمخ 135والتقومي  وقد شارك يف ههله الدراسة )

كش ت النتا   عأ اخن اض مستو  الك ايات و تربية  ا ة  
التكنولوجية لد  املعلمن يف جمال إةتاج واستصدام تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت  ومل توجد فرول يف درجة امتالك 

و  أما يف متغ  املوهل الك ايات التكنولوجية تعز  للصد 
العلمو فقد وجدت فرول يف درجة امتالك الك ايات تعز  

 للموهل العلمو  لصاحل البكالوريويف على الدبلوم.
( هدفت إىل 2009ويف دراسة أجراها حسأ والنب اين )    

التعرف على اجتاهات وتصورات وم ارات وحاجات معلمو 
الباحث املن   الدم  املكاين يف سلطنة عمان  استصدم 

( استباةات لقيايف االجتاهات 3) الو  و التحليلو  ومت تطبيه
( 132وامل ارات واحلاجات التدريبية  شارك يف الدراسة )

( إعاقة عقلية  وبرزت 68)( من أ عول مسعو  و64معلمة  )
االحتياجات التدريبية يف التعرف على الوسا ل احلدي ة 

االفتقار إىل م ارو استصدام لالتصال والتوا ل مع التالميهل و 
التقنيات احلدي ة بالتالميهل ذور اإلعاقة  ومل توجد فرول تعز  
ملتغ  التصصمل  ومتغ  سنوات اصدو التدريسية يف حتديد 

 االحتياجات التدريبية.
( واليت هدفت إىل اقرتاح 2010) وتت ه مع ا دراسة  ديه

مع يف برةام  تدرييب لتنمية ك ايات معلمات ضعاف الس
تدريس مادو القراءو يف الص وف ال الثة ا وىل مأ املرحلة 

( 5االبتدا ية  باتباا املن   الو  و  وتكوةت العينة مأ )
 ةواستصدمت الباح معلمات متصصصات باإلعاقة السمعية  

االستباةة للكش  عأ الك ايات  وكش ت النتا   إىل أن 
 تدريس أضع  ك ايات معلمات التالميهل ضعاف السمع يف

القراءو تتاح يف بندر تصميم الوسا ل التعليمية 
واستصدام ا  وا دوات املساعدو  وههلا يوضح مد  حاجة 

 املعلمات للتدرب على ههله الك اية.

( 2012ويف ههلا الصدد  أجر  الصمادر والقريويت )    
أثناء اصدمة ملعلمو يف دراسة هدفت إىل بناء برةام  تدرييب 

وضعاف السمع يف ضوء احتياجافم التدريبية التالميهل الصم 
( معلمة 47والتحقه مأ فاعليتخ  تكوةت عينة الدراسة مأ )

مأ معلمات الص وف ال الثة ا وىل ورياض ا ط ال  وقد مت 
حتديد االحتياجات التدريبية مأ  الل إجابة املعلمات على 
أسئلة م توحة تتعله باالحتياجات التدريبية للمعلمن  

لت النتا   إىل وجود احتياجات تدريبية وهو مرتبة وتو 
: إةتاج الوسا ل التعليمية  على النحو اآليتحسب ا ولوية 

واسرتاتيبيات التدريس  وجاءت احلاجة إىل استصدام 
 تكنولوجيا املعلومات باملرتبة قبل ا   و.

( إىل التعرف على ALzaid, 2012هدفت دراسة الزيد )    
ت حول دم  التالميهل الصم وضعاف السمع تصورات املعلما

يف املرحلة االبتدا ية والتحديات اليت تواج  م يف مدينة 
نة مأ الرياض  واتبعت من   دراسة احلالة وقد تكوةت العي

لمات تعليم عام  ( مع3)( معلمات متصصصات  و3)
( 10واستصدمت الباح ة أسلوب املقابلة واشتملت على )

عأ وجود احتياجات تدريبية متعلقة   وكش ت النتا   أسئلة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل معلمات الرتبية 
اصا ة ختصمل اإلعاقة السمعية  وبا  مل التدريب على 
 استصدام السبورو الهلكية  واستصدام احلاسب اآليل وبرجمياتخ.

( دراسة هدفت إىل الكش  2014كما أجرت السبيعو )    
عأ االحتياجات التدريبية الالزمة ملشرفات ومعلمات الرتبية 

 (57تكوةت العينة مأ ) إذاصا ة باململكة العربية السعودية. 
الو  و  املن    ة( معلمة  واتبعت الباح 325فة  و)مشر 

لهللك   وكش ت النتا   عأ  إعدادهاباستصدام استباةة مت 
يب متوسط لد  املعلمات يف استصدام وجود احتياج تدري

الوسا ل والتقنيات احلدي ة  ودم  احلاسب اآليل يف برام  
الرتبية اصا ة  كما مل توجد فرول بن املعلمات ترجع إىل 

 التصصمل  أو الدورات التدريبية أو سنوات اصدو.
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( 2015) وات قت مع ا أياخا ما تو ل إليخ العايد والعايد    
اليت هدفت إىل التعرف على االحتياجات  يف دراست ما

معلمخا مأ معلمو الرتبية  (66التدريبية مشلت عينة الدراسة )
يف اجملمعة  واستصدمت اصا ة يف املداريف ا هلية واحلكومية 

لتحديد االحتياجات التدريبية  وكش ت النتا    أداوخ االستباةة 
ام عأ وجود حاجة لد  معلمو الرتبية اصا ة يف استصد

التقنية  كما كش ت ةتا   الدراسة إىل عدم وجود فرول ذات 
داللة إحصا ية يف االحتياجات التدريبية ملعلمو الرتبية اصا ة 

 وفه متغ  التصصمل ا كادميو  وسنوات اصدو.
( هدفت 2017) ويف دراسة أجراها كل مأ إبراهيم ومصرر

بية اصا ة إىل التعرف على االحتياجات التدريبية ملعلمو الرت 
يف توظي  املستحدثات التقنية يف تعليم التالميهل ذور اإلعاقة 
السمعية والتعّرف على آرا  م حنو توظي  املستحدثات 
التكنولوجية ومعّوقات تطبيق ا  والكش  عأ مقرتحافم 
لت عيل وتوظي  املستحدثات التكنولوجية  و مم الباح ان 

جماالت: اجملال ا ول: االحتياجات التدريبية  ةاستباةة يف ثالث
لتوظي  املستحدثات التكنولوجية  اجملال ال اين: اآلراء حنو 
توظي  املستحدثات التكنولوجية اصا ة يف التعليم. اجملال 
ال الث: معوقات توظي  املستحدثات التكنولوجية اصا ة  
اجملال الرابع: مقرتحات ت عيل توظي  املستحدثات 

  ا( معلمخ 62) تكنولوجية  ومت تطبيق ا على عينة مكوةة مأال
تو لت النتا   إىل وجود احتياجات تدريبية عالية لد  

ية: مستحدثات تطوير لغة تلمن يف اجملاالت التدريبية اآلاملع
اإلشارو  يلي ا املستحدثات املساعدو على السمع  مث 

لتعليمية مستحدثات االتصال عأ بعد  وأ  خا املستحدثات ا
العامة  ومل توجد فرول بن املستبيبن تعز  ملتغ  املوهل 

 العلمو.
ويتاح مما سبه بأن موضوا حتديد االحتياجات التدريبية     

ات قت الدراسات على  فقدةال اهتمامخا كب خا لد  الباح ن  
وجود احتياجات تدريبية  ا ة يف جمال استصدام 

من يف جمال الرتبية اصا ة املستحدثات التقنية لد  املعل

عمومخا وجمال تعليم التالميهل الصم وضعاف السمع   ومأ هنا 
تدز أمهية دراسة وحتديد االحتياجات التدريبية مأ وج ة ةظر 
املعلمن. واةطالقخا مأ ههله ا مهية  فدف ههله الدراسة إىل 
التعرف على االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الُصّم 

 اف السمع يف ضوء املستحدثات التقنية.وِضع

  :مشكلة الدراسة
عملية إعداد وتدريب معلمـو التالميـهل الصـم وضـعاف  د  تع    

يواجــخ املعلــم حتــديخا   إذالسـمع مــأ أهــم عمليــات االهتمـام هبــم  
أثنـــــاء يف أن الـــــدورات التدريبيـــــة  غـــــ كبـــــ خا يف تعلـــــيم طالبـــــخ  

ا للمعلمــــــن  يف مواج ــــــة هــــــهله اصدمــــــة شــــــكلت دورخا مســــــاعدخ
(. ولقــد اهتمــت وحــدو التــدريب Krywko, 2012التحــديات )

واالبتعــــاا يف وزارو التعلــــيم بإ ــــدار دليــــل للــــدورات التدريبيــــة 
علـى  هـ1438 -1437لكل عام دراسو  واحتو  الدليل لعام 

ــــة متنوعــــة يف 85) ــــة وتطويري ــــع( دورو تدريبي التصصصــــات   مجي
 -الرتبـــــور )معلمـــــات وموج ـــــة ملصتلـــــ  العـــــاملن يف امليـــــدان

 (.2016مشرفات( )وزارو التعليم  
شــــــكلت املبــــــادرات املتصصصــــــة يف التــــــدريب علــــــى  وقــــــد    

%( فقــــط مـــــأ 17.6املســــتحدثات التقنيـــــة والرتبيــــة اصا ـــــة )
إمجايل حمتو  الدورات التدريبية  كمـا مل تـتم اإلشـارو يف الـدليل 
التـدرييب إىل مســح االحتياجــات التدريبيـة للمعلمــات قبــل البــدء 

(  وهـهلا 2016بالتصطيط  هله الدام  التدريبية )وزارو التعلـيم  
( بـــأن عمليـــة اإلعـــداد والتنميـــة 2015مـــا يشـــ  إليـــخ اصطيـــب )

ـــــالتصطيط  ـــــة ت تقـــــر إىل إطـــــار م ـــــاهيمو واضـــــح يتســـــم ب امل ني
والتنظـــيم واإلعـــداد اجليـــد للـــدام  واحلاجـــات امليداةيـــة  كمـــا أن 
ا  برام  التدريب شـكلية وتقليديـة إىل حـد كبـ   وال حتقـه عا ـدخ

ل ـــــــة  لقلـــــــة االهتمـــــــام بتكنولوجيـــــــا يف تنميـــــــة الك ايـــــــات املصت
( إىل أن مـــــأ أهـــــم 2010املعلومـــــات. كمـــــا يشـــــ  حبـــــازر )

املشاكل اليت تواجخ التـدريب يف الـدول الناميـة عـدم وجـود ةظـم 
ســليمة للكشــ  الــدقيه عــأ االحتياجــات التدريبيــة وحصــرها  

 مبا يوثر على ك اءو وفاعلية التدريب.
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ــــــــيت تناو  ومــــــــع     ــــــــت حصــــــــر وجــــــــود بعــــــــض الدراســــــــات ال ل
االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــو التالميــهل الصــم وضــعاف الســمع 

 ,ALzaid؛ 2004)اجلـــابرر   يف املراحـــل التعليميـــة املصتل ـــة

-فإةــخ (  2017؛ إبــراهيم ومصــرر  2014؛ الســبيعو  2012
توجــــد قلــــة يف الدراســــات اصا ــــة  -تنيف حــــدود علــــم البــــاح 

مبسـح االحتياجــات التدريبيــة ملعلمـات التالميــهل الصــم وضــعاف 
السمع يف ضوء املستحدثات التقنية يف املرحلة االبتدا يـة مبدينـة 
الريــــاض  لــــهلا فــــدف الدراســــة احلاليــــة إىل مســــح االحتياجــــات 
التدريبيــــة ملعلمــــات التالميــــهل الصــــم وضــــعاف الســــمع يف ضــــوء 

تتم ــــل مشــــكلة  إذات التقنيــــة يف املرحلــــة االبتدا يــــة  املســــتحدث
 :يتاإلجابة عأ التساؤل الر يس اآل الدراسة يف

ماهو االحتياجـات التدريبيـة ملعلمـات التالميـهل الصـم وضـعاف 
 السمع يف ضوء املستحدثات التقنية يف املرحلة االبتدا ية؟

  أسئلة الدراسة:
ميهل الصم ماهو االحتياجات التدريبية ملعلمات التال .1

 وضعاف السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية؟
ماهو االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصم  .2

 وضعاف السمع يف بُعد استصدام املستحدثات التقنية؟
ماهو االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصم  .3

 وضعاف السمع يف بُعد إةتاج املستحدثات التقنية؟
استبابات معلمات التالميهل الصم وضعاف هل ختتل   .4

السمع يف املرحلة االبتدا ية يف حتديد احتياجافأ 
التدريبية يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات 

 )التصصمل ا كادميو(؟ التقنية با تالف متغ 
هل ختتل  استبابات معلمات التالميهل الصم وضعاف  .5

يد احتياجافأ السمع يف املرحلة االبتدا ية يف حتد
التدريبية يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات 
التقنية تعز  با تالف متغ  )عدد سنوات اصدو 

 التدريسية(؟

هل ختتل  استبابات معلمات التالميهل الصم وضعاف  .6
السمع يف املرحلة االبتدا ية يف حتديد احتياجافأ 

ملستحدثات التدريبية يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج ا
 التقنية با تالف متغ  )املوهل العلمو(؟

هل ختتل  استبابات معلمات التالميهل الصم وضعاف  .7
السمع يف املرحلة االبتدا ية يف حتديد احتياجافأ 
التدريبية يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات 
التقنية با تالف متغ )عدد الدورات التدريبية املتعلقة 

 ت التقنية(؟باملستحدثا

  أهداف الدراسة:
فدف الدراسة إىل التعرف على االحتياجات التدريبية 
ملعلمات التالميهل الصم وضعاف السمع يف ضوء املستحدثات 
التقنية يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات التقنية  
والكش  عأ مد  ا تالف االحتياجات التدريبية ملعلمات 

)التصصمل  السمع با تالف متغ  التالميهل الصم وضعاف
عدد سنوات اصدو التدريسية  املوهل العلمو  عدد  ا كادميو 

 الدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات التقنية(.

  منهج الدراسة:
استصدمت الباح تان املن   الو  و املسحو  مأ 
 الل استطالا وج ة ةظر معلمات التالميهل الصم وضعاف 

احتياجافأ التدريبية يف ضوء املستحدثات السمع حول 
ويعّرف  د احتياجافأ التدريبية احلالية التقنية  هبدف حتدي

: رةوا مأ البحوا يتم بواسطة بأةخ املن   املسحو
استبواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو عينة كب و من م 
هبدف و   الظاهرو املدروسة مأ حيث طبيعت ا ودرجة 

ن يتباوز ذلك إىل دراسة العالقة أو وجودها فقط  دون أ
 (.179ص  2012ر )العساف  استنتاج ا سباب م الخ 
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  مجتمع الدراسة:
ن جمتمع الدراسة مأ معلمات التالميهل الصم تكو     

وضعاف السمع يف معاهد ا مل واملداريف االبتدا ية 
( 188احلكومية يف مدينة الرياض  والبالغ عددهأ )

( معلمة مأ 443مسعية( و )معلمة )ختصمل إعاقة 
 .(2017)إدارو الرتبية اصا ة   ختصصات أ ر 

  عينة الدراسة:
ن جمتمع الدراسة مأ معلمات التالميهل الصم يتكو      

وضعاف السمع يف معاهد ا مل واملداريف االبتدا ية احلكومية 

( معلمة )ختصمل 188يف مدينة الرياض  والبالغ عددهأ )
)إدارو  معلمة مأ ختصصات أ ر ( 443)إعاقة مسعية( و
أسلوب العينة  تاناستصدمت الباح . و (2017الرتبية اصا ة  

 (%44)معلمة بنسبة  280 ا تيار مت إذالعشوا ية البسيطة  
( استباةة بنسبة 205) ومت استالم  مأ اجملتمع ا  لو

%( مأ عينة الدراسة  وهو ةسبة مقبولة 73استبابة مت ل )
( 1) ويبن اجلدول  عينة الدراسة مجيعم النتا   على لتعمي

 .التوزيع الدميوغرايف للعينة وفقخا ملتغ ات الدراسة

 1 جدول
عدد الدورات التدريبية  ،عدد سنوات الخبرة التدريسيةية: المؤهل العلمي، التخصص األكاديمي، آلتأفراد العينة حسب المتغيرات  اتوزيع 

 المتعلقة بالمستحدثات التقنية
 النسبة العدد مستويات المتغير المتغيرات
 13.7 28 دبلوم املوهل العلمو

 80.5 165 بكالوريويف 
 5.9 12 ماجست  

 58.5 120 تعليم التالميهل الصم وضعاف السمع التصصمل ا كادميو
 41.5 85 ختصمل آ ر 

 8.8 18 سنوات    5أقل مأ  التدريسيةعدد سنوات اصدو 
 32.7 67 سنة 15 - 6مأ  
 54.1 111 سنة 25 -16مأ  
 4.4 9 سنة فأك ر 26مأ  

 22.4 46 ال يوجد عدد الدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات التقنية
 50.7 104 دورات 5أقل مأ  
 17.1 35 دورات 10إىل  6مأ  
 9.8 20 دورات 10أك ر مأ  

  أداة الدراسة:
استباةة راالحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصم 

حلة وضعاف السمع يف ضوء املستحدثات التقنية يف املر 
 :تناالبتدا يةر مأ إعداد الباح 

املتبع في ا  مت  على مشكلة الدراسة وأسئلت ا واملن   بناءخ     
االطالا على ا دب الرتبور بعد للدراسة   أداوخ إعداد استباةة 

املتعله باالحتياجات التدريبية ملعلمو التالميهل الصم وضعاف 
واملستحدثات التقنية يف تربيت م وتعليم م واالطالا  السمع 

على املعاي  الدولية  م ل اجلمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم 
(ISTE Standards Teachers, 2008 ) ومعاي  والية إةدياةا

 indiana contentلتعليم التالميهل الصم وضعاف السمع )

standards for education, 2010 وتقرير اجتماا اصداء )



 (م2019يوةيو  /هـ1440الرياض )شوال    – 64العدد  – اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية

 

128 

االستشارين يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وت ريد 
 Consultative Expert Meetingالتعليم لألفراد ذور اإلعاقة )

Report Accessible ICTs and Personalized Learning 

for Students with Disabilities, 2011 والدراسات  )
السابقة املتعلقة بهللك وا دوات املستصدمة في ا )إبراهيم 

(  2012؛ الصمادر والقريويت  2008؛ اجلويف  2017ومصرر  
يأ: ا ول: البياةات أبناء االستباةة وهو مكوةة مأ جز  مث

عدد سنوات اصدو  -تصصمل ا كادميوا ولية وتشمل: ال
الدورات التدريبية املتعلقة  -املوهل العلمو -التدريسية

( عبارو 42واجلزء ال اين يتكون مأ )  باملستحدثات التقنية
)معرفة  واستصدام  وإةتاج  موزعة على ثالثة أبعاد

 .املستحدثات التقنية(

  قياس صدق وثبات أداة الدراسة:
 :لألداةالصدق الظاهري *
( 11الصورو ا ولية لالستباةة على ) تانعرضت الباح     

حمكمخا مأ ا ساتهلو املصتصن يف الرتبية اصا ة  ويف تقنيات 
التعليم  واإلدارو الرتبوية  واملناه  وطرل التدريس؛ وذلك 

الستطالا آرا  م بشأن  دل عبارات االستباةة  ومد  
قياسخ  وقد مت حتديد وضوح  ياغت ا ومالءمت ا ملا وضعت ل

%( فأك ر كنسبة الت ال احملكمن على قبول كل عبارو 85)
 .مأ عبارات االستباةة

 الطرفية :المقارنة صدق 
الطرفية مت حساب الربيع املقارةة للتحقه مأ  دل     

وبلغ  لألداوا دىن والربيع ا على لبياةات الدرجة الكلية 
( 3.78بلغ الربيع ا على )  يف حن (2.75الربيع ا دىن ) 

على ههله النتا   إىل جمموعتن جمموعة  بناءخ   مومت تقسيم
 25فأقل وبلغت  اليت حصلت على قيمة الربيع ا دىن)دةيا 

( وجمموعة عليا )اليت حصلت على قيمة الربيع امستبيبخ 
( ومأ مث متت املقارةة بن امستبيبخ  25ا على فأعلى وبلغت 

اجملموعتن باستصدام ا تبار ت لعينتن مستقلتن 
Independent Sample T-test  وجاءت النتا   كما

 (:2) اجلدول رقميوضح ا 

 2 جدول
 صدق المقارنة الطرفي ألداة الدراسة

 الداللة اإلحصا ية قيمة ت  االحنراف املعيارر املتوسط احلسايب العدد اجملموعة البعد

 المعرفة
 5411. 2.3150 25 دةيا

-12.652 
0.000** 

 5460. 4.2600 25  عليا

 االستخدام
 5132. 2.2222 25 دةيا

-14.746 
0.000** 

 4783. 4.2911 25  عليا

 اإلنتاج
 7263. 2.4400 25 دةيا

-10.722 
0.000** 

 6180. 4.4850 25  عليا

 الدرجة الكلية
 3819. 2.2990 25 دةيا

-18.234 
0.000** 

 4001. 4.3162 25  عليا
 فاقل 0.01** فرول دالة عند مستو  

يتاح مأ  الل النتا   املوضحة أعاله أن قيم ) ت (     
لل رول بن متوسطات اجملموعتن الدةيا والعليا كاةت دالة 

املكوةة  ا وللدرجة  ا بعاد فأقل 0.01إحصا ياخ عند مستو  
 يعين  دل ا بعاد والدرجة الكلية.مما   الكلية لألداو

 :لصدق الذاتيا
مت حساب الصدل  لألداو  للتحقه مأ الصدل الهلايت    

وجاءت الهلايت عأ طريه حساب اجلهلر الرتبيعو لل بات  
 : (3) اجلدول رقمالنتا   كما يوضح ا 
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 3 جدول
 نتائج معامل كرونباخ ألفا والصدق الذاتي لألداة

 الصدق الذاتي ثبات كرونباخ ألفا عدد الفقرات البعد
 0.9710 0.9429 16 المعرفة

 0.9704 0.9417 18 االستخدام
 0.9526 0.9074 8 اإلنتاج

 0.9846 0.9695 42 الدرجة الكلية
مأ  الل النتا   املوضحة أعاله يتاح أن قيم معامل      

 (0.9417بن  تراوحت القيم ما فقدكان مرت عخا  كروةباخ أل ا  
 ) بن كما تراوحت قيم الصدل الهلايت ما   (0.9074)و 

متتع االستباةة مبعامالت مما يبن  ؛( 0.9526 )و (0.9704
  دل مرت عة.

 ثبات أداة الدراسة:
 للتحقــــه مــــأ ثبــــات أداو الدراســــة مت اســــتصدام معامــــل أل ــــا كروةبــــاخ    
(Cronbach's Alphaويوضـــح اجلـــدول رقـــم ) (4)  معـــامالت ثبـــات

 أداو الدراسة.

 4 جدول
 معامالت ثبات محاور االستبانة

 معامل الثبات الُبعد
 0.9429 املعرفة

 0.9417 االستصدام
 0.9074 اإلةتاج

 0.9695 معامل ثبات الدرجة الكلية

ال رعية تراوحت ( بأن قيم ال بات لألبعاد 4يتاح مأ اجلدول رقم )    
( وهو قيمة مرت عة؛ وههلا يدل على أن 0.9429( و)0.9074) بن

االستباةة تتمتع بدرجة ثبات مرت عة ميكأ االعتماد علي ا يف التطبيه 
 امليداين للدراسة.

 االتساق الداخلي لألداة:
 Pearson)مت حســـــــاب معامـــــــل االرتبـــــــاال ب ســـــــون       

Correlation) مت حســـاب  وقـــد باةة للتحقـــه مـــأ ثبـــات االســـت

معامـــل االرتبـــاال بـــن درجـــة كـــل عبـــارو مـــأ عبـــارات االســـتباةة 
ـــارو  وذلـــك بعـــد  ـــهلر تنتمـــو إليـــخ العب بالدرجـــة الكليـــة للُبعـــد ال

( 35تطبيـــــه االســـــتباةة علـــــى عينـــــة اســـــتطالعية مكوةـــــة مـــــأ )
( ةتـــــــا   قـــــــيم معـــــــامالت 5) معلمـــــــة  ويوّضـــــــح جـــــــدول رقـــــــم

 :الاالرتبا

تنتميي لليي ، يوضيحها الجيدول  أواًل: معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بيي  بنيود االسيتبانة بالدرجية الُكليية للُبعيد اليذي
 ي:تاآل

 5 جدول
قيم معامالت ارتباط كل عبارة م  عبارات االستبانة.

  نتاجاإل  االستخدام  المعرفة
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0.789** 17 0.696** 35 0.757** 
2 0.652** 18 0.692** 36 0.783** 
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  نتاجاإل  االستخدام  المعرفة
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

3 0.770** 19 0.527** 37 0.577** 
4 0.686** 20 0.793** 38 0.759** 
5 0.708** 21 0.824** 39 0.787** 
6 0.724** 22 0.822** 40 0.877** 
7 0.651** 23 0.819** 41 0.840** 
8 0.695** 24 0.764** 42 0.861** 
9 0.800** 25 0.822**   
10 0.834** 26 0.575**   
11 0.787** 27 0.596**   
12 0.732** 28 0.703**   
13 0.765** 29 0.795**   
14 0.656** 30 0.681**   
15 0.724** 31 0.600**   
16 0.797** 32 0.704**   
  33 0.686**   
  34 0.755**   

 فأقل. 0.01** مستو  الداللة=       205ن=
 ثانًيا: معامالت ارتباط)بيرسون( لقياس العالقة بي  أبعاد االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة:

 6جدول 
 ةبالدرجة الكلية لالستبان ألبعادقيم معامالت ارتباط درجات ا

 205 =مالحظة: ن
 0.01** مستو  الداللة= 

( أن مجيــع 6) ( واجلــدول رقــم5) يتاــح مــأ اجلــدول رقــم
 العبارات مع البعد الهلرقيم معامالت ارتباال كل عبارو مأ 

تنتمــــو إليــــخ وقــــيم معــــامالت ارتبــــاال الدرجــــة علــــى البعــــد 
إحصـــا يخا عنـــد  مرت عـــة ودالـــة   وهـــوبالدرجـــة الكليـــة لالســـتباةة

( فأقــل ممــا يــدل علــى االتســال الــدا لو 0.01مســتو  الداللــة)
 بأبعاد االستباةة وعبارافا

الكليــة  إليــخ وقــيم معــامالت ارتبــاال الدرجــة علــى البعــد بالدرجــة
 إحصـــا يخا عنـــد مســـتو  الداللـــة مرت عـــة ودالـــة   وهـــولالســـتباةة

( فأقل مما يدل على االتسال الـدا لو بأبعـاد االسـتباةة 0.01)
 .وعبارافا

 

 

 معامل االرتباط البعد
 **0.875 املعرفة

 **0.953 االستصدام

 **0.896 ةتاجاإل
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 نتائج الدراسة:
 أواًل: نتائج السؤال األول:

مييييا هييييي االحتياجييييات التدريبييييية لمعلمييييات التالميييييذ الصييييم 
 ات التقنية؟وضعاف السمع في بُعد معرفة المستحدث

للتعرف على االحتياجات التدريبيـة ملعلمـات التالميـهل الُصـّم    
وضعاف السمع يف بُعـد معرفـة املسـتحدثات التقنيـة مت حسـاب 
ـــة واملتوســـطات احلســـابية واالحنرافـــات  التكـــرارات والنســـب املئوي
املعياريــة والرتــب الســتبابات َعيِّنــة الدراســة علــى عبــارات الُبعــد 

 (:7) كما يوضح ا جدول رقموجاءت النتا    
 7 جدول

 استجابات أفراد الدراسة على عبارات بُعد معرفة المستحدثات التقنية
االنحراف  المتوسط  درجة الموافقة  العبارة

 المعياري
 الرتبة

 يوجد احتياج ال منخفضة متوسطة عالية عالية جداً  
 2 1.270 3.50 21 18 61 47 58 ك 1

% 28.3 22.9 29.8 8.8 10.2 
 3 1.235 3.49 18 20 67 44 56 ك 2

% 27.3 21.5 32.7 9.8 8.8 
 1 1.174 3.50 13 24 67 49 52 ك 3

% 25.4 23.9 32.7 11.7 6.3 
 5 1.201 3.42 20 19 63 60 43 ك 4

% 21.0 29.3 30.7 9.3 9.8 
 10 1.226 3.30 26 17 69 56 37 ك 5

% 18.0 27.3 33.7 8.3 12.7 
 15 1.245 3.27 25 23 69 48 40 ك 6

% 19.5 23.4 33.7 11.2 12.2 
 4 1.230 3.45 19 21 65 49 51 ك 7

% 24.9 23.9 31.7 10.2 9.3 
 8 1.287 3.31 26 24 60 50 45 ك 8

% 22.0 24.4 29.3 11.7 12.7 
 11 1.193 3.29 24 18 71 58 34 ك 9

% 16.6 28.3 34.6 8.8 11.7 
 14 1.251 3.28 25 23 68 48 41 ك 10

% 20.0 23.4 33.2 11.2 12.2 
 6 1.232 3.37 17 30 68 40 50 ك 11

% 24.4 19.5 33.2 14.6 8.3 
 9 1.219 3.30 21 28 63 54 39 ك 12

% 19.0 26.3 30.7 13.7 10.2 
 7 1.244 3.37 24 20 60 59 42 ك 13

% 20.5 28.8 29.3 9.8 11.7 
 13 1.296 3.29 26 25 64 43 47 ك 14

% 22.9 21.0 31.2 12.2 12.7 
 16 1.296 3.25 26 28 65 40 46 ك 15
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% 22.4 19.5 31.7 13.7 12.7 
 12 1.252 3.29 19 33 72 32 49 ك 16

% 23.9 15.6 35.1 16.1 9.3 
  0.862 3.36     المتوسط العام 

يف موافقة َعيِّنة الدراسة على  اتبّن النتا   بأن هناك ت اوتخ     
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الُصّم وضعاف السمع 

تراوحت متوسطات  إذمعرفة املستحدثات التقنية يف بُعد 
موافقت أ على االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الُصّم 

رفة املستحدثات التقنية ما بن وضعاف السمع يف بُعد مع
( وهو متوسطات تقع يف ال ئتن ال ال ة  3.50إىل  3.25)

 تش ان إىل نة مأ فئات املقيايف اصماسو واللتوالرابع
الدراسة مما يوضح الت اوت يف )متوسطة / عالية( على أداو 

موافقة َعيِّنة الدراسة على االحتياجات التدريبية ملعلمات 
التالميهل الُصّم وضعاف السمع يف بُعد معرفة املستحدثات 

يتاح مأ النتا   أن َعيِّنة الدراسة موافقات بدرجة  إذالتقنية 
عالية على مخسة مأ االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل 

ّم وضعاف السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية الصُ 
واليت مت ترتيب ا   (4   7   2   1  3تتم ل يف العبارات رقم )

على لدراسة علي ا بدرجة عالية تنازلياخ حسب موافقة َعيِّنة ا
 :النحو اآليت

( وهور معرفة معاي  ا تيار 3جاءت العبارو رقم ). 1
تالف أ اال تعلم التالميهل الُصّم املستحدثات التقنية تبعخا ال 

وضعاف السمع يف الص  الدراسو ر باملرتبة ا وىل مأ حيث 
 ( .3.50موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة عالية مبتوسط )

( وهور معرفة أمهية استصدام 1جاءت العبارو رقم ). 2
املستحدثات التقنية مع التالميهل الُصّم وضعاف السمع ر 

ةية مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة باملرتبة ال ا
 (.3.50عالية مبتوسط )

نيات املوثرو 2جاءت العبارو رقم ). 3 ( وهور معرفة أةواا الِتق 
على جودو تعلم التالميهل الُصّم وضعاف السمع ر باملرتبة 
ال ال ة مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة عالية 

 (.3.49مبتوسط )
( وهور االست ادو مأ النتا   7جاءت العبارو رقم ). 4

التبريبية للدراسات وا حباا يف بُعد املستحدثات التقنية 
التعليمية ر باملرتبة الرابعة مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا 

 (.3.45بدرجة عالية مبتوسط )
( وهور اإلملام بكي ية توظي  4جاءت العبارو رقم ). 5

لتقنية يف حتقيه أهداف املناه  ر باملرتبة املستحدثات ا
اصامسة مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة عالية 

 (.3.42مبتوسط )
 ثانًيا: نتائج السؤال الثاني:

مييييا هييييي االحتياجييييات التدريبييييية لمعلمييييات التالميييييذ الُصييييم  
 وضعاف السمع في بُعد استخدام المستحدثات التقنية؟

ـــــهل      ـــــة ملعلمـــــات التالمي ـــــى االحتياجـــــات التدريبي للتعـــــرف عل
الُصــّم وضــعاف الســمع يف بُعــد اســتصدام املســتحدثات التقنيــة 
مت حســــاب التكــــرارات والنســــب املئويــــة واملتوســــطات احلســــابية 
واالحنرافـــات املعياريـــة والرتـــب الســـتبابات َعيِّنـــة الدراســـة علـــى 

:(8) عبارات الُبعد وجـاءت النتـا   كمـا يوضـح ا جـدول رقـم
 8 جدول

 :استجابات أفراد الدراسة على عبارات بُعد استخدام المستحدثات التقنية
االنحراف  المتوسط الحسابي درجة الموافقة التكرار العبارات

 المعياري
 الرتبة

 ال يوجد احتياج منخفضة متوسطة عالية عالية جداً  النسبة %
 5 1.262 3.32 17 39 60 39 50 ك 17

% 24.4 19.0 29.3 19.0 8.3 
 15 1.468 3.11 40 37 42 33 53 ك 18
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% 25.9 16.1 20.5 18.0 19.5 
 13 1.454 3.16 44 21 48 43 49 ك 19

% 23.9 21.0 23.4 10.2 21.5 
 11 1.372 3.21 38 16 61 45 45 ك 20

% 22.0 22.0 29.8 7.8 18.5 
 6 1.359 3.32 35 15 50 59 46 ك 21

% 22.4 28.8 24.4 7.3 17.1 
 8 1.316 3.30 27 28 52 52 46 ك 22

% 22.4 25.4 25.4 13.7 13.2 
 9 1.436 3.29 38 21 43 49 54 ك 23

% 26.3 23.9 21.0 10.2 18.5 
 14 1.353 3.15 32 31 64 31 47 ك 24

% 22.9 15.1 31.2 15.1 15.6 
 4 1.314 3.35 22 32 59 37 55 ك 25

% 26.8 18.0 28.8 15.6 10.7 
 18 1.511 2.99 56 20 45 38 46 ك 26

% 22.4 18.5 22.0 9.8 27.3 
 17 1.397 2.99 45 23 68 27 42 ك 27

% 20.5 13.2 33.2 11.2 22.0 
 3 1.343 3.37 20 38 55 30 62 ك 28

% 30.2 14.6 26.8 18.5 9.8 
 2 1.51 3.43 17 43 47 31 67 ك 29

% 32.7 15.1 22.9 21.0 8.3 
 7 1.384 3.32 25 39 45 37 59 ك 30

% 28.8 18.0 22.0 19.0 12.2 
 10 1.445 3.26 40 18 50 42 55 ك 31

% 26.8 20.5 24.4 8.8 19.5 
 16 1.473 3.10 46 24 48 37 50 ك 32

% 24.4 18.0 23.4 11.7 22.4 
 1 1.222 3.45 14 29 68 38 56 ك 33

% 27.3 18.5 33.2 14.1 6.8 
 12 1.417 3.16 41 22 51 45 46 ك 34

% 22.4 22.0 24.9 10.7 20.0 
 0.854 3.24  المتوسط العام  
لدراســة موافقــات بدرجــة عاليــة أن َعيِّنــة ايتاــح مــأ النتــا       
ثنــن مــأ االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل الُصــّم اعلــى 

وضـــعاف الســـمع يف بُعـــد اســـتصدام املســـتحدثات التقنيـــة وهـــو 

( والــيت مت ترتيب ــا تنازليخــا حســب موافقــة 29   33العبــارو رقــم )
 :على النحو اآليتنة الدراسة علي ما بدرجة عالية َعيِّ 
( وهـــور اســـتصدام أدوات الرســـوم 33جـــاءت العبـــارو رقـــم ). 1

السرتيرت( واالسـت ادو مـأ مزاياهـا يف  -البياةية )أدويب فوتوشوب
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إيااح امل اهيم ر باملرتبة ا وىل مأ حيث موافقـة َعيِّنـة الدراسـة 
 ( .3.45علي ا بدرجة عالية مبتوسط )

( وهور استصدام الرحالت املعرفية 29جاءت العبارو رقم ). 2
عد الويب )ويب كويست(  إليااح م  وم أو معلومة 

 جديدو للطالبات التالميهل الُصّم وضعاف السمع ر باملرتبة 
ال اةية مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة عالية 

 (.5مأ  3.43مبتوسط )
 ثالثًا: نتائج السؤال الثالث:

التدريبيييية لمعلميييات التالمييييذ الُصيييم  ميييا هيييي االحتياجيييات  
 وضعاف السمع في بُعد لنتاج المستحدثات التقنية؟

ـــــهل      ـــــة ملعلمـــــات التالمي ـــــى االحتياجـــــات التدريبي للتعـــــرف عل
الُصـــّم وضـــعاف الســـمع يف بُعـــد إةتـــاج املســـتحدثات التقنيـــة مت 
حســــــاب التكــــــرارات والنســــــب املئويــــــة واملتوســــــطات احلســــــابية 

ريـــة والرتـــب الســـتبابات َعيِّنـــة الدراســـة علـــى واالحنرافـــات املعيا
 (:9) عبارات الُبعد وجاءت النتا   كما يوضح ا جدول رقم

 9 جدول
 :استجابات عينة الدراسة على عبارات بُعد لنتاج المستحدثات التقنية

المتوسط  درجة الموافقة التكرار العبارات
 الحسابي

الرت المعيارياالنحراف 
 ال يوجد احتياج منخفضة متوسطة عالية عالية جداً  النسبة % بة

 8 1.295 3.15 28 32 68 35 42 ك 35
% 20.5 17.1 33.2 15.6 13.7 

 6 1.296 3.32 19 37 64 30 55 ك 36
% 26.8 14.6 31.2 18.0 9.3 

 2 1.277 3.45 18 28 61 39 59 ك 37
% 28.8 19.0 29.8 13.7 8.8 

 7 1.339 3.22 32 24 60 44 45 ك  38
% 22.0 21.5 29.3 11.7 15.6 

 3 1.303 3.38 24 22 66 38 55 ك 39
% 26.8 18.5 32.2 10.7 11.7 

 1 1.284 3.57 12 34 57 29 73 ك 40
% 35.6 14.1 27.8 16.6 5.9 

 5 1.330 3.33 23 33 59 34 56 ك 41
% 27.3 16.6 28.8 16.1 11.2 

 4 1.327 3.36 20 35 62 27 61 ك 42
% 29.8 13.2 30.2 17.1 9.8 

 0.998 3.35  المتوسط العام  

لدراســة موافقــات بدرجــة عاليــة يتاــح مــأ النتــا   أن َعيِّنــة ا    
ميــهل الُصــّم التالثنــن مــأ االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات اعلــى 

دثات التقنيـة تتمـ الن يف ةتـاج املسـتحإوضعاف السمع يف بُعـد 
 مت ترتيب مـــا تنازليـــاخ حســــب ن( واللتـــ37   40رقـــم ) نالعبـــارت

 :على النحو اآليتموافقة َعيِّنة الدراسة علي ما بدرجة عالية 

( وهـــور إةتـــاج القصـــمل الرقميـــة ر 40.جـــاءت العبـــارو رقـــم )1
علي ـــا بدرجــــة أ حيـــث موافقــــة َعيِّنـــة الدراســــة باملرتبـــة ا وىل مــــ
 .(3.57عالية مبتوسط )

ة ( وهــــــور إةتـــــاج درويف  وذجيــــــ37.جـــــاءت العبــــــارو رقـــــم )2
ةرتةـت ر باملرتبـة ال اةيـة مـأ تعتمد ةظـام التصـ ح علـى شـبكة اإل

حيـــــث موافقـــــة َعيِّنـــــة الدراســـــة علي ـــــا بدرجـــــة عاليـــــة مبتوســـــط 
(3.45.) 
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 رابًعا: نتائج السؤال الرابع: 
هييل تختلييت اسييتجابات معلمييات التالميييذ الُصييم  وضييعاف 
السييييمع فييييي المرحليييية االبتدائييييية فييييي تحديييييد احتياجيييياته  

 التدريبية 
فييييي بُعييييد معرفيييية واسييييتخدام ولنتيييياج المسييييتحدثات التقنييييية 

 باختالف متغير)التخصص األكاديمي(؟

ذات داللــــــة للتعــــــرف علــــــى مــــــا إذا كاةــــــت هنالــــــك فــــــرول     
إحصــــا ية يف إجابــــات َعيِّنــــة الدراســــة تبعخــــا إىل ا ــــتالف متغــــ  

 -لسـمع)تعلـيم التالميـهل الُصـّم وضـعاف ا التصصمل ا كادميو
ا تبــــــــــار ر ت :  تــــــــــانختصــــــــــمل آ ــــــــــر(  اســــــــــتصدمت الباح 

Independent Sample T-test  ـــة ال ـــرول بـــن ر لتوضـــيح دالل
النتــا   كمــا يوضــح ا اجلــدول  إجابــات َعيِّنــة الدراســة وجــاءت

 :يتاآل
 10جدول 

 :" للفروق بي  لجابات عَيِّنة الدراسة تبعًا للى اختالف متغير التخصص األكاديمي Independent Sample T-testنتائج اختبار " ت : 
االنحراف  المتوسط العدد التخصص األكاديمي  المحور

 المعياري
قيمة 

 ت
 الداللة

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الُصّم وضعاف 
 السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية

تعليم التالميهل الُصّم  
 وضعاف السمع

120 3.32 0.881 -
0.735 

0.463 

 0.836 3.41 85 آ ر اختصصخ  

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الُصّم وضعاف 
 يف بُعد استصدام املستحدثات التقنية السمع

تعليم التالميهل الُصّم  
 وضعاف السمع

120 3.19 0.895 -
1.001 

0.318 

 0.792 3.31 85 آ ر اختصصخ  

ميهل الُصّم وضعاف االحتياجات التدريبية ملعلمات التال
 ةتاج املستحدثات التقنيةإالسمع يف بُعد 

تعليم التالميهل الُصّم  
 وضعاف السمع

120 3.37 0.985 0.439 0.661 

 1.021 3.31 85 آ ر اختصصخ  

عدم وجود فرول ذات داللة  (10) يتاح مأ اجلدول رقم    
فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة  0.05إحصا ية عند مستو  

حول االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الُصّم وضعاف 
السمع يف أبعاد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات التقنية 
با تالف متغ  التصصمل ا كادميو)تعليم التالميهل الُصّم 

 آ ر(. اختصصخ  -وضعاف السمع

 خامًسا: نتائج السؤال الخامس:
هييل تختلييت اسييتجابات معلمييات التالميييذ الُصييم  وضييعاف 
السييييمع فييييي المرحليييية االبتدائييييية فييييي تحديييييد احتياجيييياته  

التدريبيييية فيييي بُعيييد معرفييية واسيييتخدام ولنتييياج المسيييتحدثات 
 ير)عدد سنوات الخبرة التدريسية(؟التقنية باختالف متغ

ــــت هنالــــك فــــرول ذات داللــــة        للتعــــرف علــــى مــــا إذا كاة
 إجابــــات َعيِّنــــة الدراســــة تبعخــــا إىل ا ــــتالف متغــــ  إحصــــا ية يف

ر حتليـــل  تـــاناصـــدو التدريســـية اســـتصدمت الباح عـــدد ســـنوات 
ـــة One Way ANOVAالتبـــايأ ا حـــادر ر )  ( لتوضـــيح دالل

ال رول يف إجابـات َعيِّنـة الدراسـة تبعخـا إىل ا ـتالف متغـ  عـدد 
اجلـدول  النتـا   كمـا يوضـح ا سنوات اصدو التدريسية وجاءت

 :يتاآل
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 11 جدول
( للفروق في لجابات عَيِّنة الدراسة تبعًا الختالف متغير عدد سنوات الخبرة  One Way ANOVAنتائج " تحليل التباي  األحادي " ) 

 :التدريسية
مجموع  مصدر التباي   المحور

 مربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الُصّم وضعاف 
 السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية

 *0.028 3.086 2.224 3 6.673 بن اجملموعات 
دا ل  

 اجملموعات
144.866 201 0.721 

 - 204 151.539 اجملموا 
الُصّم وضعاف االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل 

 السمع يف بُعد استصدام املستحدثات التقنية
 0.531 0.737 0.539 3 1.617 بن اجملموعات 
دا ل  

 اجملموعات
147.105 201 0.732 

 - 204 148.722 اجملموا 
ميهل الُصّم وضعاف االحتياجات التدريبية ملعلمات التال

 ةتاج املستحدثات التقنيةإالسمع يف بُعد 
 0.273 1.308 1.297 3 3.892 اجملموعاتبن  
دا ل  

 اجملموعات
199.367 201 0.992 

 - 204 203.259 المجموع 
 فأقل 0.05* دالة عند مستو  

ــــة 12) يتاــــح مــــأ اجلــــدول رقــــم     ( وجــــود فــــرول ذات دالل
فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسـة  0.05إحصا ية عند مستو  

حــول االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل الُصــّم وضــعاف 
السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية با تالف متغ  عـدد 
ســنوات اصــدو التدريســية  يف حــن مل توجــد فــرول ذات داللــة 

فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسـة  0.05إحصا ية عند مستو  

حــول االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل الُصــّم وضــعاف 
السمع يف بُعد استصدام وإةتـاج املسـتحدثات التقنيـة بـا تالف 

 متغ  عدد سنوات اصدو التدريسية.
ولتحديد  احل ال ـرول بـن فئـات سـنوات اصـدو التدريسـية يف  

  خالتقنيـــة  مت اســـتصدام ا تبـــار شـــي يبُعـــد معرفـــة املســـتحدثات 
 ( يوضح ذلك:12) واجلدول رقم

 12 جدول
 للتحقق م  الفروق بي  فئات سنوات الخبرة التدريسية  نتائج اختبار شيفي

 سنوات المحور
 الخبرة التدريسية

المتوسط  العدد
 الحسابي

 أقل م 
 سنوات 5

  25-16 سنة 6-15
 سنة

سنة 26
 فأكثر

التدريبية االحتياجات 
ملعلمات التالميهل الُصّم 
وضعاف السمع يف بُعد 
 معرفة املستحدثات التقنية

 **   - 3.02 18 سنوات 5أقل مأ 
 *  -  3.25 67 سنة 15 - 6مأ 
  -   3.43 111 سنة 25 - 16مأ 
 -    3.97 9 سنة فأك ر 26مأ 

 فأقل 0.05فأقل           * دالة عند مستو   0.01** دالة عند مستو  
( وجـــــود فـــــرول ذات داللـــــة 12) يتبـــــن مـــــأ اجلـــــدول رقـــــم    

فأقـــل بـــن َعيِّنـــة الدراســـة الـــاليت  0.01إحصـــا ية عنـــد مســـتو  
ســـــنوات َعيِّنـــــة  5عـــــدد ســـــنوات  ـــــدفأ التدريســـــية أقـــــل مـــــأ 

ســـنة  26الدراســة الال ــو عـــدد ســنوات  ــدفأ التدريســـية مــأ 
فــــأك ر حــــول االحتياجــــات التدريبيــــة ملعلمــــات التالميــــهل الُصــــّم 
ـــد معرفـــة املســـتحدثات التقنيـــة  لصـــاحل  وضـــعاف الســـمع يف بُع
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 26َعيِّنــة الدراســة الال ــو عــدد ســنوات  ــدفأ التدريســية مــأ 
ـــــة إحصـــــا ية عنـــــد  ســـــنة فـــــأك ر  كمـــــا توجـــــد فـــــرول ذات دالل

و عـــدد ســـنوات فأقـــل بـــن َعيِّنـــة الدراســـة الال ـــ 0.05مســـتو  
ســنة فــأك ر لصــاحل  26ســنة و  15 – 6 ــدفأ التدريســية مــأ 

 26َعيِّنــة الدراســة الال ــو عــدد ســنوات  ــدفأ التدريســية مــأ 
 سنة فأك ر.

 سادًسا: نتائج السؤال السادس: 
هييل تختلييت اسييتجابات معلمييات التالميييذ الُصييم  وضييعاف 
السييييمع فييييي المرحليييية االبتدائييييية فييييي تحديييييد احتياجيييياته  

التدريبيييية فيييي بُعيييد معرفييية واسيييتخدام ولنتييياج المسيييتحدثات 
 التقنية باختالف متغير)المؤهل العلمي(؟

للتعــــــرف علــــــى مــــــا إذا كاةــــــت هنالــــــك فــــــرول ذات داللــــــة     
  إحصــــا ية يف إجابــــات َعيِّنــــة الدراســــة تبعخــــا إىل ا ــــتالف متغــــ

 رحتليل التبايأ ا حادرر تاناملوهل العلمو استصدمت الباح 
  (One Way ANOVA ) لتوضيح داللة ال ـرول يف إجابـات َعيِّنـة

الدراسة تبعخا إىل ا تالف متغ  املوهل العلمـو وجـاءت النتـا    
 (:13) كما يوضح ا اجلدول رقم

 13جدول
 ( للفروق في لجابات عَيِّنة الدراسة تبعًا الختالف متغير المؤهل العلمي One Way ANOVAنتائج " تحليل التباي  األحادي " ) 

مجموع  مصدر التباي   المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل 
الُصّم وضعاف السمع يف بُعد معرفة 

 املستحدثات التقنية

 **0.003 5.896 4.179 2 8.358 اجملموعاتبن  
 0.709 202 143.181 دا ل اجملموعات 
 - 204 151.539 اجملموا 

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل 
الُصّم وضعاف السمع يف بُعد استصدام 

 املستحدثات التقنية

 *0.030 3.577 2.543 2 5.087 بن اجملموعات 
 0.711 202 143.635 دا ل اجملموعات 
 - 204 148.722 اجملموا 

ميهل االحتياجات التدريبية ملعلمات التال
ةتاج إالُصّم وضعاف السمع يف بُعد 
 املستحدثات التقنية

 0.199 1.625 1.610 2 3.219 بن اجملموعات 
 0.990 202 200.039 دا ل اجملموعات 
 - 204 203.259 المجموع 

 فأقل 0.05مستو  * دالة عند 
ــــة  ) 13يتاــــح مــــأ اجلــــدول رقــــم)     وجــــود فــــرول ذات دالل

فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسـة  0.05إحصا ية عند مستو  
حــول االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل الُصــّم وضــعاف 
السمع يف بُعد معرفة واستصدام املسـتحدثات التقنيـة بـا تالف 
متغـــــ  املوهـــــل العلمـــــو  يف حـــــن مل توجـــــد فـــــرول ذات داللـــــة 

فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسـة  0.05إحصا ية عند مستو  
االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل الُصــّم وضــعاف حــول 

 السمع يف بُعد إةتاج املستحدثات التقنية.
ولتحديــــــد  ــــــاحل ال ــــــرول بــــــن فئــــــات املوهــــــل العلمــــــو مت    

 ذلك: (14)استصدام ا تبار شي يخ  واجلدول رقم
 14 جدول

 للتحقق م  الفروق بي  فئات المؤهل العلمي  نتائج اختبار شيفي
 ماجستير بكالوريوس دبلوم المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المحور

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الُصّم وضعاف 
 السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية

 **  - 3.47 28 دبلوم
 ** -  3.39 165 بكالوريويف
 -   2.55 12 ماجست 
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 ماجستير بكالوريوس دبلوم المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المحور

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الُصّم وضعاف 
 السمع يف بُعد استصدام املستحدثات التقنية

   - 3.28 28 دبلوم
 * -  3.28 165 بكالوريويف
 -   2.61 12 ماجست 

   فأقل        0.05فأقل           * دالة عند مستو   0.01** دالة عند مستو  
ـــــــة 14يكشـــــــ  اجلـــــــدول رقـــــــم)     ( وجـــــــود فـــــــرول ذات دالل

فأقـــــل بــــــن املعلمــــــات الــــــاليت  0.01إحصـــــا ية عنــــــد مســــــتو  
)دبلـــــــوم  بكـــــــالوريويف( واملعلمـــــــات الـــــــاليت  مـــــــوهل أ العلمـــــــو

موهل أ العلمو ماجست  حول االحتياجات التدريبية ملعلمات 
التالميـــهل الُصـــّم وضـــعاف الســـمع يف بُعـــد معرفـــة املســـتحدثات 
ـــــوم   ـــــاليت مـــــوهل أ العلمـــــو )دبل ـــــة  لصـــــاحل املعلمـــــات ال التقني

 بكالوريويف(. 
 0.05كما توجد فرول ذات داللـة إحصـا ية عنـد مسـتو      

فأقــــــل بـــــــن املعلمــــــات الـــــــاليت مــــــوهل أ العلمـــــــو بكـــــــالوريويف 
واملعلمـــات الـــاليت مـــوهل أ العلمـــو ماجســـت  يف االحتياجـــات 
التدريبيــــة ملعلمــــات التالميــــهل الُصــــّم وضــــعاف الســــمع يف بُعــــد 
اســــتصدام املســــتحدثات التقنيــــة  لصــــاحل َعيِّنــــة الدراســــة الال ــــو 

 موهل أ العلمو بكالوريويف.

 السؤال السابع:  سابًعا: نتائج
هييل تختلييت اسييتجابات معلمييات التالميييذ الُصييم  وضييعاف 
السييييمع فييييي المرحليييية االبتدائييييية فييييي تحديييييد احتياجيييياته  
التدريبيييية فيييي بُعيييد معرفييية واسيييتخدام ولنتييياج المسيييتحدثات 

)عييدد الييدورات التدريبييية المتعلقيية  التقنييية بيياختالف متغييير
 بالمستحدثات التقنية(؟

مـــــا إذا كاةـــــت هنالـــــك فـــــرول ذات داللـــــة للتعـــــرف علـــــى      
ـــــا ال ـــــتالف متغـــــ   ـــــة الدراســـــة تبعخ ـــــات َعيِّن إحصـــــا ية يف إجاب

ر حتليـــــــل التبـــــــايأ  تـــــــانلـــــــدورات التدريبيـــــــة اســـــــتصدمت الباح ا
لتوضــيح داللــة ال ــرول يف ( (One Way ANOVA ا حــادر ر 

 ــتالف متغــ  الــدورات التدريبيــة الإجابــات َعيِّنــة الدراســة تبعخــا 
 (:15) النتا   كما يوضح ا اجلدول رقموجاءت 

 15 لجدو 
 :( للفروق في لجابات عَيِّنة الدراسة تبعًا الختالف متغير الدورات التدريبية One Way ANOVA" تحليل التباي  األحادي " ) 

مجموع  مصدر التباي  المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الُصّم 
وضعاف السمع يف بُعد معرفة املستحدثات 

 التقنية

 0.081 2.274 1.658 3 4.974 بن اجملموعات
 0.729 201 146.566 دا ل اجملموعات

 - 204 151.539 اجملموا
التالميهل الُصّم االحتياجات التدريبية ملعلمات 

وضعاف السمع يف بُعد استصدام املستحدثات 
 التقنية

 0.370 1.054 0.768 3 2.304 بن اجملموعات
 0.728 201 146.418 دا ل اجملموعات

 - 204 148.722 اجملموا
ميهل الُصّم االحتياجات التدريبية ملعلمات التال

 ةتاج املستحدثات التقنيةإوضعاف السمع يف بُعد 
 0.808 0.324 0.326 3 0.977 بن اجملموعات
 1.006 201 202.281 دا ل اجملموعات

 - 204 203.259 المجموع
( عدم وجود فرول ذات داللة 15) يتبن مأ اجلدول رقم    

فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة  0.05إحصا ية عند مستو  
يف االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الُصّم وضعاف 

السمع يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات التقنية 
با تالف متغ  الدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات 

 التقنية.
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 مناقشة النتائج:
تدريبية يف ضوء  كش ت النتا   عأ وجود احتياجات     

املستحدثات التقنية ملعلمات التالميهل الُصّم وضعاف السمع  
على أبعاد )املعرفة واالستصدام واإلةتاج( بدرجات تت اوت ما 

لية  وههلا يت ه مع دراسة كل مأ بن متوسطة إىل عا
؛ 2009؛ حسأ والنب اين  2008؛ اجلويف  2004اجلابرر  )

؛ ALzaid, 2012؛ 2012؛ الصمادر والقرويت  2010 ديه 
؛ 2015؛ العايد والعايد  Alshahrani, 2014؛ 2014السبيعو  

 (2017إبراهيم ومصرر  
كما تتزامأ ةتا   ههله الدراسة مع االستبابات العاملية     

 إذاحلدي ة اليت تدعم دم  املستحدثات التقنية يف التعليم  
 (Escwa)يا أشار تقرير جلنة ا مم املتحدو االقتصادية لغرب آس

إىل أمهية التوظي  ا م ل لالتصاالت وتقنية املعلومات يف 
التعليم والتدريب جبميع مراحلخ  وتطوير برةام  تدريب القو  
نيات احلدي ة  الوطنية وتأهيل ا مبا يواكب املعارف والِتق 

(  وعلى الصعيد احمللو تت ه ةتا   ههله 2013)اإلسكوا  
يم اليت قامت بتدشن برةام  الدراسة مع توجخ وزارو التعل

ربوابة املستقبلر لتطبيه التحول الرقمو يف مجيع املداريف  
والهلر هدف إىل املسامهة يف التحول إىل بيئة رقمية ت اعلية   
كما رّكز املشروا على تدريب املعلمن واملعلمات على 

 (.2017)وزارو التعليم   استصدام التقنية والت اعل مع ا
تا   الدراسة عأ موافقة معلمات التالميهل كش ت ة  وقد    

الُصّم وضعاف السمع بدرجة عالية على االحتياجات 
التدريبية يف بُعد رمعرفة املستحدثات التقنيةر  وتت ه ههله 

( ودراسة 2009النتيبة مع دراسة كل مأ حسأ والنب اين)
عرفة ا سايف النظرر مُت ل امل إذ (،Alshahrani ,2014)الش راين

ليخ عملية استصدام وت عيل املستحدثات التقنية عالهلر تستند 
يف الواقع التدريسو للصم وضعاف السمع  ويوكد ذلك ما 

( باعتبار أن القدرو على 2014) أشار إليخ ةيوبار وآ رون
نيات للو ول إىل حل يليب  ا تيار واستصدام ا دوات والِتق 

الر يسة للممارسة امل نية  ويتطلب مطالب موق  معن السمة 

ذلك توافر املروةة والقدرو على التكي  وههلا يرجع بالدرجة 
ا وىل إىل استيعاب مستو  امل  وم النظرر وعدم االكت اء 

 باملستو  السطحو من ا.
ومت لت عبارو رمعرفة معاي  ا تيار املستحدثات التقنية     

تبعخا ال تالف أ اال تعلم التالميهل الُصّم وضعاف السمع يف 
وتت ه     الص  الدراسور املرتبة ا وىل يف االحتياجات  
 &Özgüç)ههله النتيبة مع دراسة أزيوتش و كافياكتار 

Cavkaytar, 2014  )قبات ت عيل واليت أشارت إىل أن مأ أهم ع
املستحدثات التقنية عدم قدرو املعلمن على تكيي  ا وفقخا 
ملستويات التالميهل  كما جاءت عبارو: معرفة بعض  يارات 
الو ول يف أةظمة تشغيل احلاسب اآليل للطالبات الُصّم 

ضبط  -وضعاف السمع )كالتحقه مأ إمكاةية الو ول
ههله النتيبة  تانباملرتبة ا   و  وتعزو الباح  الصوت...اخل(

بأمهية  يارات إىل عدم وعو املعلمات وإملام أ الكايف 
تشغيل احلاسب اآليل  ومد  تأث ها يف الو ول يف أةظمة 

لسمع الاليت فقدن عملية تعليم التالميهل الُصّم وضعي ات ا
ا يوثر بالدرجة ا وىل على قدرفأ على  ممد الخ حسيخا  مخ

  الل حاسة السمعاستيعاب ا  وات الكالمية مأ 
(  وههلا حيتم على املعلمن 2014)الكبيسو واحلياين  

استصدام الوسا ل البديلة لرتمجة ا  وات والتعرف علي ا  
( إىل أن الوعو 2011) ويش  كل مأ دورالج ولويس

نيات احلدي ة وتطورافا مأ واجبات املعلم  السيما يف ثورو  بالِتق 
احلايل إىل تكيي  ا  اهتمام أةظمة التشغيل يف الوقت

لألشصاص ذور اإلعاقات املصتل ة  متامنةخ اإلعاقة 
 السمعية.

كما أظ رت النتا   موافقة معلمات التالميهل الُصّم     
وضعاف السمع بدرجة عالية على االحتياجات التدريبية يف 

 لتقنيةر  وتت ه ههله النتيبة مع بُعد راستصدام املستحدثات ا
؛ 2009؛ حسأ والنب اين  2008يف  ؛ اجلو 2004اجلابرر )

؛ ALzaid, 2012؛ 2012؛ الصمادر والقريويت  2010 ديه 
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؛ إبراهيم ومصرر  2015؛ العايد والعايد  2014السبيعو  
2017.) 

ومت لت أبرز ههله االحتياجات يف استصدام أدوات الرسوم     
( واالست ادو مأ مزاياها يف السرتيرت -البياةية )أدويب فوتوشوب

إيااح امل اهيم  وميكأ ت س  ههله النتيبة بإدراك املعلمات 
إلس امات ههله الدام  يف توضيح امل اهيم بشكل رسوم 
و ور و را ط ذهنية للطالبات التالميهل الُصّم وضعاف 
السمع  واةعكاس ا على العملية التعليمية  وعلى مد  وعو 

ت السمع  ا ة يف شرح امل اهيم واستيعاب الُصّم وضعي ا
( إىل أن الُصّم غالبخا ما يتسمون 2010اجملردو  وتش  ال ايز)

بصعوبة يف إدراك امل  ات الل ظية اجملردو والرمزية  وذلك يُلزم 
 إذاملعلم بالتدرج يف املعلومات اليت يلقي ا للطالب الصم  

وربط  مأ احملسويف إىل اجملرد ومأ البسيط إىل املركب  ئيبتد
الكلمات مبدلوالفا احلسية  بواسطة استصدام الوسا ط 
البصرية يف إيااح امل اهيم اجملردو  ويوكد ذلك دراسة 

 فقد (Nikolaraizi,  Theofanous, 2012)ةيكوالرايزر وثيوفاةويف 
أثبت فاعليت ا  إذأشارت إىل أمهية استصدام اصرا ط الهلهنية 

صلت عبارو على جواةب القراءو لد  الصم  كما ح
اسأل ...اخل(  -ياهو -راستصدام حمركات البحث )جوجل

ملرتبة ا   و  وقد تعزو مزاياهار على ا مجيعواالست ادو مأ 
ذلك بسبب دم  حمركات البحث يف ا وات  الهلكية  تانالباح 

احتلت  وقد  باستمرارمما مُيكأ املعلمات مأ استصدام ا 
اململكة العربية السعودية املرتبة ال ال ة عامليخا يف استصدام 

 (.2015)عامل التقنية   ا وات  الهلكية
وتو لت الدراسة إىل موافقة معلمات التالميهل الُصّم     

وضعاف السمع بدرجة عالية على االحتياجات التدريبية يف 
ة مع دراسة  بُعد إةتاج املستحدثات التقنية  وتت ه ههله النتيب

؛  الصمادر 2010؛  ديه  2008كل مأ )اجلويف  
(  ومت لت أبرز ههله االحتياجات يف رإةتاج 2012والقريويت  

ات وقد تعود ههله النتيبة إىل إمكاة القصمل الرقميةر 
 القصمل الرقمية ال ا قة واليت حتتور على الوسا ط املتعددو

 إذإلشارية(  )الصور  والرسوم  والنصوص  وإمكاةية الرتمجة ا
يف إيااح امل اهيم  وتزيد مأ  وخ تساهم القصمل الرقمية مباشر 

فرص مناقشة التالميهل حول املوضوعات املتناولة يف القصة   
كما مُتكأ مأ تبسيط وتقريب احملتو  التبريدر إىل حمتو  

  وقد حصلت عبارو راملعرفة يف (Robin, 2008) أقرب لل  م
إةتاج الصور ال وتوغرافية على املرتبة ا   و؛ وقد يعود ذلك 
إىل اعتماد املعلمات على الصور ال وتوغرافية اجلاهزو واملتاحة 
عد الشبكة العنكبوتية  باإلضافة إىل الصور املتوافرو بالكتب 

تاج ا  تعتقد املعلمات عدم احلاجة إىل إة مأ مثاملدرسية  و 
على الرغم مأ أن املعرفة واإلملام يف إةتاج الصور ال وتوغرافية 
متكأ املعلمة مأ امل ارو يف إةتاج الصور با تالف الوحدات 
التعليمية واملوضوعات الدراسية  فعلى الرغم مأ ك رو الصور 

قد ال تغطو بعض املواضيع  فإهنااملتاحة واملتوافرو وتعددها 
ا للصور اليت الدراسية يف املن   ا لدراسو واليت تتطلب إةتاجخ

ُتساعد يف إيصال املعاين وامل اهيم اجملردو للطالبات التالميهل 
الُصّم وضعاف السمع وبهلا تشكل عملية إةتاج الصور جزءخا 
 إذأساسيخا مأ أدوات تعليم التالميهل الُصّم وضعاف السمع  

 ااشرخ مب إس امخا( إىل أن الصور تساهم 2010) يش  عبدامللك
يف تبسيط امل اهيم اجملردو وحتويل ا إىل م اهيم مر ية وحمسوسة  
لتساعد يف التغلب على زيادو معدل النسيان لد  التالميهل 

 الُصّم وضعاف السمع.
كما أس رت النتا   عأ عدم وجود فرول ذات داللة     

فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة  0.05إحصا ية عند مستو  
جات التدريبية ملعلمات التالميهل الُصّم وضعاف على االحتيا

السمع يف أبعاد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات التقنية 
با تالف متغ  التصصمل ا كادميو  وههلا يت ه مع دراسة 

(  ودراسة 2009) ( ودراسة حسأ والنب اين2004) اجلابرر
( يف حن 2015) ( ودراسة العايد والعايد2014السبيعو )

إذ  ( Alzaid, 2012)ل ت الدراسة احلالية عأ دراسة الزيد ا ت
كش ت عأ فرول يف بُعد راستصدام املستحدثات التقنيةر 

 تـُع ز  ملتغ  التصصمل  ولصاحل املعلمات املتصصصات.
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وقد تعود ههله النتيبة  إىل تشابخ أهداف برام  إعداد     
دية  إذ املعلمن يف كليات الرتبية يف اململكة العربية السعو 

يدريف مجيع التالميهل املعلمن امللتحقن يف براجم ا املصتل ة 
سواء يف الرتبية اصا ة أم يف التصصصات ا  ر  مقررات 
 ا ة بالوسا ل التعليمية والتقنية  ويش  تامن ههله 
املقررات ضمأ اصطط الدراسية إىل اهتمام املوسسات 

االهتمام بكل جديد التعليمية باجلمع بن ا  الة واملعا رو و 
يظ ر يف ههلا العصر مأ العلوم والتقنية واملعرفة  ويعد ههلا 
االهتمام مأ أهم وأبرز أسس بناء مناه  إعداد املعلم يف  

 (. 2010)أسود   كليات الرتبية
كما كش ت ةتا   الدراسة عأ وجود فرول ذات داللة     

فأقل يف استبابات  0.05و  0.01إحصا ية عند مستو  
َعيِّنة الدراسة على االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل 
الُصّم وضعاف السمع يف بُعد رمعرفة املستحدثات التقنيةر 
با تالف متغ  عدد سنوات اصدو التدريسية  لصاحل 

سنة  26املعلمات الاليت عدد سنوات  دفأ التدريسية 
ا أشار إليخ حسأ فأك ر  وختتل  ههله النتيبة عم

( يف عدم وجود فرول يف بُعد رمعرفة 2009والنب اين)
 املستحدثات التقنيةر تـُع ز  ملتغ  اصدو.

ههله النتيبة إىل أهنا قد تعود إىل حاجة  تانوت سر الباح     
املعلمات ذوات اصدو ا طول إىل تطوير أة س أ يف اجلاةب 

دثات التقنية  السيما النظرر واملعريف املتعله مبعرفة املستح
وأهنأ  اعأ لدام  إعداد املعلمن يف وقت مل تتطور فيخ 
 التقنية بالشكل املتسارا الهلر ةش ده اليوم  وقد أشار الغامن

( إىل أمهية املراجعة الشاملة لدام  إعداد وتدريب 2009)
املعلمن  واالهتمام بالتطوير املستمر حملتويات الدام  حسب 

كل جمال مأ جماالت املعرفة  حىت تتمكأ مأ   املستبدات يف
 .هموإعداد مواج ة متطلبات العصر يف جمال تربية املعلمن

كما مل توجد فرول ذات داللة إحصا ية عند مستو      
فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة على االحتياجات  0.05

التدريبية ملعلمات التالميهل الُصّم وضعاف السمع يف بُعَدر: 

تصدام وإةتاج املستحدثات التقنية  با تالف متغ  عدد اس
سنوات اصدو التدريسية  وههلا يت ه مع دراسة اجلويف 

 ( ودراسة السبيعو2009) ( ودراسة حسأ والنب اين2008)
(  وقد ت سر ههله 2015( ودراسة العايد والعايد )2014)

النتيبة بأن املعلمات حباجة إىل التدريب على استصدام 
وإةتاج املستحدثات التقنية على ا تالف سنوات  دفأ 
التدريسية  ويُعد عدم االهتمام بالدام  التدريبية املتعلقة 
باملستحدثات التقنية مأ أهم العقبات اليت تواجخ املعلمات يف 

يف العملية التعليمية  وههلا يت ه مع دم  املستحدثات التقنية 
ودراسة  (Balmeo et al., 2014)دراسة كل مأ بامليو وآ ريأ 

ودراسة   (Özgüç& Cavkaytar, 2014)أزيوتش و كافياكتار 
 (.2014) التوجيرر

وتش  ةتا   الدراسة أياخا إىل وجود فرول ذات داللة     
لتدريبية فأقل يف االحتياجات ا 0.05إحصا ية عند مستو  

ملعلمات التالميهل الُصّم وضعاف السمع يف بُعد رمعرفة 
املستحدثات التقنيةر  با تالف متغ  املوهل العلمو لصاحل 
املعلمات الاليت موهل أ العلمو )دبلوم  بكالوريويف(  ولصاحل 
املعلمات الاليت موهل أ العلمو بكالوريويف يف بُعد راستصدام 

 ههله النتيبة مع دراسة اجلويفاملستحدثات التقنيةر  وتت ه 
 .(2017عأ دراسة إبراهيم ومصرر ) (  وختتل 2008)

يف حن مل توجد فرول ذات داللة إحصا ية عند مستو      
فأقل يف االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الُصّم  0.05

وضعاف السمع يف بُعد رإةتاج املستحدثات التقنيةر تـُع ز  
 ملتغ  املوهل العلمو  وختتل  ههله النتيبة عأ دراسة اجلويف

(؛ وقد ت سر ههله النتيبة حباجة املعلمات الارورية 2008)
لتقنية با تالف على التدريب يف بُعد إةتاج املستحدثات ا

يش دن عصرخا تدا لت فيخ التقنية يف  إذموهالفأ التعليمية  
خمتل  ةواحو احلياو  مبا يستلزم من أ املشاركة يف إةتاج 
املستحدثات التقنية اليت تزيد مأ فاعلية أدا  أ التدريسو يف 
ال صل الدراسو  وتس م بصورو فاعلة يف حتقيه ا هداف 

دراسات إىل أن املستحدثات التقنية أشارت ال وقدالرتبوية  
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بأشكا ا املصتل ة سامهت بتسريع و ول املعلومات إىل أذهان 
 ؛2012املتعلمن التالميهل الُصّم وضعاف السمع )ال ق و  

؛ Aldahmashi& Alanazi, 2017؛ 2014العيسى  

Techaraungrong et al., 2017.)  

كما كش ت ةتا   الدراسة عأ عدم وجود فرول ذات     
فأقل يف االحتياجات  0.05داللة إحصا ية عند مستو  

التدريبية ملعلمات التالميهل الُصّم وضعاف السمع يف أبعاد 
)معرفة  واستصدام  وإةتاج املستحدثات التقنية( با تالف 

ت ه متغ  الدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات التقنية  وت
اسة ودر  (2004) ههله النتيبة مع دراسة اجلابرر

ههله النتيبة إىل احتمالية  تان؛ وتعزو الباح (2014)السبيعو
اخن اض فاعلية برام  الدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات 

إن الدورات قد ال تُليب االحتياجات التدريبية  إذالتقنية  
جات التدريبية للمعلمات  فاةعكس ذلك على تساور االحتيا

للمستحدثات التقنية  وقد يعود ذلك إىل عدم تلمس 
االحتياجات التدريبية ومأ مث بناء وختطيط الدام  مبا يتناسب 
 مع ههله االحتياجات وههلا ما أشارت إليخ أم و خبش

ال يوجد ختطيط عند بناء الدام  التدريبية  وعدم  إذ( 2009)
ملعلمات التالميهل الُصّم  بنا  ا وفقخا لالحتياجات التدريبية

 وضعاف السمع.

 التوصيات:
إجـراء املزيــد مــأ الدراســات املســحية الحتياجــات املعلمــن . 1

التدريبيـــــة يف أبعـــــاد املســـــتحدثات التقنيـــــة  وبنـــــاء الـــــدام  
 التدريبية وفقخا  هله االحتياجات.

.تزويــــد كليــــات الرتبيــــة وأقســــام الرتبيــــة اصا ــــة بنتــــا   هــــهله 2
حبيـــــث يـــــتم تـــــدريب م علـــــى طـــــرل وأســـــاليب الدراســـــات؛ 

ــــهل فــــرتو اإلعــــداد وإدراج  ــــة من توظيــــ  املســــتحدثات التقني
 مقررات ذات عالقة.

نيــن يف كــل مدرســة  ملســاعدو املعلمــن 3 .تــوف  مســاعديأ تِق 
يف استصدام وتكيي  املستحدثات التقنية تبعخـا ال ـتالف 

أ ـــاال تعلـــم التالميـــهل الصـــم وضـــعاف الســـمع يف الصـــ  
 سو.الدرا

.إقامــــــة دورات تدريبيــــــة متعلقــــــة باســــــتصدام أدوات الرســــــوم 4
الســرتيرت(  وكي يــة توظي  ــا يف  -البياةيــة )أدويب فوتوشــوب

 تعليم التالميهل الصم وضعاف السمع.
توعيــــة معلمــــو التالميــــهل الُصــــّم وضــــعاف الســــمع بأمهيــــة  .5

املســتحدثات التقنيــة  وربــط املعرفــة النظريــة بالعمليــة وطــرح 
ملية توضح بأن التقنية وضعت للتس يل علـى تطبيقات ع

 املعلم يف العملية التعليمية.
إةشـــــاء منظمـــــات علـــــى شـــــبكة اإلةرتةـــــت تعـــــ  مبعلمـــــو  .6

التالميـــــهل الُصـــــّم وضـــــعاف الســـــمع  حتتـــــور علـــــى قاعـــــدو 
بياةـات  هــم ا حبــاا يف اجملــال  وتعــرض أفاــل أســاليب 

 دي ة.التدريس والوسا ل والنظريات والنماذج التعليمية احل

 المراجع
(. االحتياجات التدريبية لتوظي  2017إبراهيم  مجعة ومصرر  غالية. )

املستحدثات التكنولوجية اصا ة يف تأهيل وتعليم ذور اإلعاقة 
 .414-339. (3)39 جملة جامعة تشريأ.السمعية. 
(. املالمح الوطنية جملتمع املعلومات تقرير. مسرتجع 2013اإلسكوا املتحدو. )

http://css.escwa.org.lb/ictd/docs/Saudi%20Ar
Ar.pdf-2013-abia  

ملومتر (. إعداد املعلم وتقوميخ  ورقة عمل مقدمة 2010أسود  حممد. )يناير  
 الرياض.  اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والن سية

. النمو اللغور لد  املعاقن مسعيخا(. 2012حبراور  عاط   والتل  س  . )
 عمان. دار زمزم.

م ارات القرن الواحد والعشريأ (. 2013تريلن   ب ين  وفادل  تشارلز. )
. )ترمجة بدر الصاحل(. الرياض: جامعة امللك التعلم للحياو يف زمننا

 (.2009سعود.)العمل ا  لو ةشر يف 
املشكالت اليت تواجخ معلمو معاهد وبرام  (. 2014التوجيرر  عبدالرمحأ. )

التالميهل الصم وضعاف السمع يف استصدام التقنيات التعليمية يف مدينة 
رسالة ماجست  غ  منشورو  كلية  بريدو مأ وج ة ةظر املعلمن 
 الرتبية  جامعة أم القر   مكة.

برةام  باستصدام احلاسوب يف حتسن بعض فاعلية (. 2012ال ق و  ةاي . )
رسالة  امل ارات ا كادميية لد  ا ط ال ذور اإلعاقة السمعية.
 ماجست  غ  منشورو. كلية الرتبية  جامعة عن مشس  مصر.

http://css.escwa.org.lb/ictd/docs/Saudi%20Arabia-2013-Ar.pdf
http://css.escwa.org.lb/ictd/docs/Saudi%20Arabia-2013-Ar.pdf
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احلاجات التدريبية الالزمة ملعلمو املعوقن مسعيا (. ٢٠٠٤اجلابرر  حسأ. )
ة ماجست  غ  منشورو  كلية   رسالمأ وج ة ةظر املعلمن واملشرفن
 الرتبية  جامعة أم القر   مكة.

الك ايات التكنولوجية الالزمة ملعلمو الرتبية اصا ة (. 2008اجلويف  فاين. )
. رسالة ومد  ممارست م  ا -عمان-يف اململكة ا ردةية ا امشية

 ن.ماجست  غ  منشورو  كلية الدراسات العليا. اجلامعة ا ردةية  ا رد
. التدريب يف القرن احلادر والعشريأ(. 2010حبازر  وجدر. )

 سكندرية: دار التعليم اجلامعو.اإل
(. معلم الدم  يف سلطنة 2009حسأ  عبداحلميد  والنب اين  هالل. )

جملة كلية الرتبية جبامعة عمان: اجتاهاتخ  م اراتخ  حاجتخ التدريبية. 
 .120 -105. (143)4ا زهر  

(. تقييم برام  التدريب امل ين ملعّلمو الطلبة ذور 2015اصطيب  عاك . )
جملة  عوبات التعّلم أثناء اصدمة يف مملكة البحريأ مأ وج ة ةظرهم. 

 .51 – 36  (13)  ةساةيةإل كادميية للدراسات االجتماعية اا
تعليم ذور االحتياجات اصا ة يف الص وف (. 2011دورالج  ولويس. )

)ترمجة عبدالعزيز املعيقل وإي اب الببالور(. الرياض: جامعة العادية
 (. 2008امللك سعود.)العمل ا  لو ةشر يف   

(. االحتياجات التدريبية الالزمة ملشرفات و معلمات 2014السبيعو  هنلة. )
جملة جامعة اإلمام حممد بأ الرتبية اصا ة باململكة العربية السعودية. 

 – 169  (33)  العلوم اإلةساةية واالجتماعية ةسعود اإلسالمي
226. 

(. برةام  تدرييب مقرتح لتنمية ك ايات معلمات 2010 ديه  لينا. )
ضعي ات السمع لتدريس مادو القراءو يف الص وف ال الثة ا وىل مأ 

  (34)4. جملة كلية الرتبيةاملرحلة االبتدا ية مبداريف الدم  جبدو. 
437- 481. 
 عمان: دار اليازورر. اإلعاقة السمعية.(. 2012م. )الص در  عصا

(. أثر برةام  تدرييب ملعلمو 2012الصمادر  أسامة  والقريويت  إبراهيم. )
. جملة العلوم املعاقن مسعيخا يف ضوء احتياجافم التدريبية يف ا ردن

 .74 -41 ( 2)1. الرتبوية
(. املدرسة العصرية بن أ الة املاضو 2006الابع  ثناء. جاب اهلل  منال )
  كلية ورقة عمل مقدمة لندوو مدرسة املستقبلواستشرال املستقبل  

 الرتبية  جامعة امللك سعود  الرياض  السعودية.
فاعلية برةام  تعليمو مستند إىل أدوات الت ك  (. 2011عا و  يوس . )

جناز لد  الطلبة ك  اإلبداعو واست ارو دافعية اإلية الت الت اعلية يف تنم
. رسالة ذور اإلعاقة السمعية يف املرحلة ا ساسية يف عينة أردةية

ماجست  غ  منشورو  كلية العلوم الرتبوية  جامعة العلوم اإلسالمية  
 ا ردن.

(. االحتياجات التدريبية ملعلمو 2015العايد  يوس  ووا    العايد. )
جملة الرتبية اصا ة الرتبية اصا ة دراسة ميداةية مبحافظة اجملمعة. 

 .264 -225  (9) 3  والتأهيل
(. برةام  تعلم إلكرتوين مدم  قا م على املد ل 2010عبدامللك  لوريس. )

 العلوم وم ارات قراءو البصريات البصرر واملكاين لتنمية التحصيل يف
جملة وتقدير الهلات لد  تالميهل املرحلة اإلعدادية املعاقن مسعيخا. 

 .209 -150  (159). دراسات يف املناه  وطرل التدريس
. الرياض: املد ل إىل البحث يف العلوم السلوكية(. 2012العساف   احل. )
 دار الزهراء.
برةام  قا م على الوسا ط املتعددو يف تنمية أثر (. 2014العيسى  حممد. )

 م ارو القراءو اجل رية لد  ضعاف السمع مأ تالميهل املرحلة االبتدا ية
مبداريف الدم  مبحافظة القن هلو  رسالة ماجست  غ  منشورو  كلية 

 الرتبية  جامعة الباحة  الباحة.
هـ 1439/ 4/ 16 مت االسرتجاا(. عامل التقنية. 2015عمران  ثامر.)مايو 

  https://goo.gl/wGtNiz مأ:
(. ةظرو حتليلية لواقع برام  إعداد املعلمن يف بعض 2009الغامن  ماهر. )

 .191 -163  (1)2. ةساةيةجملة العلوم العربية واإلدول العامل. 
والتكنولوجيا املساعدو لألط ال مراكز مصادر التعلم (. 2010ال ايز  فايزو. )

 . القاهرو: دار ال كر العريب.ذور اإلعاقة السمعية
. مد ل إىل الرتبية اصا ة(. 2014الكبيسو  عبدالواحد واحلياين   در. )
 عمان: مركز ديبوةو لتعليم الت ك .

التدريب الرتبور وا ساليب القيادية احلدي ة (. 2011مقابلة  حممد. )
 . عمان. دار الشرول.الرتبويةوتطبيقافا 

ةيوبار  ت  ستيبتش  د  ليمان  ج  راسل  ج  أوتينديت  أ  ولي تويتش. 
  )ترمجة سارو العريين(. التقنية التعليمية للتعليم والتعلم(. 2014)

الرياض: دار جامعة امللك سعود. )العمل ا  لو ةشر يف عام 
2011.) 
. اإل دار التنظيمو للرتبية اصا ةالدليل (. 2016 -2015وزارو التعليم)

مأ:  1438/ 5/  20 االسرتجااا ول. اململكة العربية السعودية. مت 
http://www.bahaedu.gov.sa/portal/?action=d

epartments&id=44 
اجلدول الزمين لدام  إدارو (. 2016وزارو التعليم  إدارو التدريب واالبتعاا. )

. هـ1438 -1437التدريب واالبتعاا لل صل الدراسو ا ول لعام 
هـ مأ: 1438/ 4/ 1 االسرتجاامت 

http://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/Rela

tedDepartments/TrainingAndScholarship/Pages/defau

lt.aspx 
اجلدول الزمين لدام  إدارو (. 2016وزارو التعليم  إدارو التدريب واالبتعاا. )

. هـ1438 -1437التدريب واالبتعاا لل صل الدراسو ا ول لعام 
هـ مأ: 1438/ 4/ 1 االسرتجاامت 

http://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/Rela

https://goo.gl/wGtNiz
http://www.bahaedu.gov.sa/portal/?action=departments&id=44
http://www.bahaedu.gov.sa/portal/?action=departments&id=44
http://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/TrainingAndScholarship/Pages/default.aspx
http://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/TrainingAndScholarship/Pages/default.aspx
http://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/TrainingAndScholarship/Pages/default.aspx
http://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/TrainingAndScholarship/Pages/default.aspx
http://departments.moe.gov.sa/EducationAgency/RelatedDepartments/TrainingAndScholarship/Pages/default.aspx
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es/defautedDepartments/TrainingAndScholarship/Pag

lt.aspx 
. إحصا يات إدارو الرتبية اصا ة(. 2017وزارو التعليم  إدارو الرتبية اصا ة.)

 الرياض: اإلدارو العامة للرتبية اصا ة.
” بوابة املستقبل“(. وزير التعليم يدشأ برةام  2017وزارو التعليم  ا  بار. )

لتطبيه التحول الرقمو يف مجيع مداريف اململكة للبنن والبنات. مت 
 هـ مأ: 1439/ 4/ 2 االسرتجاا

launch.aspx-g-ar/news/Pages/fhttps://www.moe.gov.sa/  
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Abstract The purpose of this study was to recognize the extent of training needs for female teachers of deaf and hard of 

hearing students ,considering institutions and inclusive programs in elementary schools. It also aimed to reveal differences in 

training needs according to dimensions of specialization, qualification, years of teaching experience and number of training 

courses related to technological Advances. 

To achieve this aim, the researcher used the descriptive analytic method 

the researcher composed a questionnaire consisted of two parts: basic data and (42) training needs. divided into three main 

domains, which are: Knowledge, Uses, Production. 

This instrument was used with the study sample which consisted of (205) teachers of the deaf and hard of hearing students in 

institutions and inclusive programs in elementary schools. 

The study results found that there was The tendency of the study sample to estimate there The most important training needs 

were seen in realizing the selection criteria of advanced technologies according to the deaf and hard of hearing students and 

in the classrooms. In uses domain , it was seen in the use of illustration ( Photoshop - Illustrator ) benefiting from their 

advantages in explaining the concepts. And in the production area , it was seen through the digital stories .The results have 

shown significant differences statistically by 0.05% in the study sample responses in knowledge , as a result of years of 

teaching experiences in addition to the differences between knowledge and its use due to academic qualification. However 

the study didn't show any differences as for the needs due to the variable academic qualification and the advanced 

technologies related training . 

Keywords: Training Needs, Teachers, Deaf And Hard Of Hearing Students, Technological Advances. 

 

 
 
  

 


