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

أمجاد عبدالعزيز البداح
كلية الرتبية-جامعة امللك سعود

قدم للنشر 1440/1/4هـ  -وقبل 1440/5/10هـ
الص ّم وضـعاف السـمع يف بـرام
المستخلص  :هدفت الدراسة إىل التعرف على االحتياجات التدريبية يف ضوء املستحدثات التقنية ملعلمات الطالب ُ

الرتبيــة اصا ــة يف املعاهــد ومــداريف الــدم يف املرحلــة االبتدا يــة كمــا فــدف الدراســة إىل الكش ـ عــأ أوجــخ اال ــتالف يف االحتياجــات التدريبيــة يف
ضــوء أبعــاد التصصــمل واملوهــل وســنوات اصــدو وعــدد الــدورات التدريبيــة املتعلقــة بــالتطورات التقنيــة ولتحقيــه هــهلا ا ــدف قامــت الباح تـان باتبــاا املــن
مكوةــة مــأ ج ـزأيأ :البياةــات ا ساســية واالحتياجــات التدريبيــة للمعلمــات إذ مت تقســيم ا ل ـ الا جمــاالت
الو ـ و .واســتصدمت أداو االســتباةة ّ
أساسية (املعرفة االستصدام اإلةتاج) وقد مت تطبيق ا بعد التحقه مأ دق ا وثبافا كما بلغت َعيِّنة الدراسة ( )205معلمـة مـأ معلمـات الطـالب
الصــم وضــعاف الســمع يف املعاهــد ومــداريف الــدم يف املرحلــة االبتدا يــة ومت لــت أبــزر االحتياجــات التدريبيــة يف بُعــد املعرفــة يف :رمعرفــة معــاي ا تيــار
الصـ ّـم وضــعاف الســمع يف الص ـ الدراســور ويف بُعــد االســتصدام مت لــت يف راســتصدام أدوات
تبعــا ال ــتالف أ ــاال تعلــم الطــالب ُ
التطــورات التقنيــة خ
الرسوم البياةية (أدويب فوتوشوب -السرتيرت) واالست ادو مأ مزاياها يف إيااح امل اهيمر ويف بُعد اإلةتاج مت لت يف رإةتاج القصمل الرقميةر .وقـد كشـ ت
النتــا عــأ وجــود فــرول ذات داللــة إحصــا ية عنــد مســتو  %0.05يف اســتبابات َعيِّنــة الدراســة علــى بُعــد (املعرفــة) تُـعــز ملتغ ـ عــدد ســنوات اصــدو
التدريســية كمــا وجــدت فــرول علــى بُعـ َـدر (املعرفــة واالســتصدام) تُـعــز ملتغـ املوهــل العلمــو .يف حــن مل تكشـ الدراســة عــأ أر فــرول يف االحتيــاج
تُـعز ملتغ َر التصصمل ا كادميو والدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات التقنية.
الكلمات المفتاحية :االحتياجات التدريبية املعلمات التلميهلات الصم وضعاف السمع املستحدثات التقنية.
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 )Kaewprapan,&Murphy, 2017واليت هدفت إىل الكش
عأ تأث استصدام الوسا ط الرقمية املتعددو يف تدريس
الرياضيات وقد كش ت النتا إىل أن الوسا ط املتعددو
تس م إس خاما كب خا يف زيادو الدافعية وس ولة ال م لد
التالميهل الصم.
دورا فاعالخ يف تنمية م ارات القراءو
كما تودر التقنية خ
لد التالميهل الصم وضعاف السمع فقد أجر ال ق و
( )2012دراسة هدفت إىل تصميم برةام حاسويب لتحسن
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.
وتوكد دراسة الدمهشو والعنزر &(Aldahmashi
) Alanazi, 2017على دور التقنيات يف تطوير م ارات
التالميهل الصم وضعاف السمع إذ هدفت إىل الكش عأ
فاعلية استصدام برجمية حاسوبية على م ارات القراءو والكتابة
يف اللغة اإلجنليزية وقد أشارت النتا إىل إحراز اجملموعة
التبريبية على ةتا أفال مأ أقراهنم يف اجملموعة الاابطة
وساهم استصدام الدجمية مأ تقليل خماوف م مأ اال تبار
على العكس مأ أقراهنم يف اجملموعة التبريبية.
وةظرا للدور الهلر تلعبخ ههله املستحدثات التقنية فقد
خ
ةصت التشريعات واملعاي الدولية واحمللية على أمهية استصدام
املستحدثات التقنية يف تعليم التالميهل الصم ِ
وضعاف السمع
ُّ
الصم Council on
إذ تش معاي اجمللس الوطين لألفراد ُ ّ
) Education Of The Deaf (CEDإىل أن املعلم هو املسوول
ا ول عأ استصدام وتوظي التِقنيات احلدي ة املتنوعة
كالتِقنيات البصرية والسمعية (.)CED, 2017
وعلى الصعيد احمللو فقد ةمل الدليل التنظيمو يف الرتبية
الص ّم
اصا ة على أن أحد أهم واجبات معلم التالميهل ُ
ِ
وضعاف السمع هو السعو للتنمية الهلاتية والتعرف على
املستبدات التعليمية والتقنية (وزارو التعليم  .)2015وتشكل
سرعة تطور التِقنيات احلدي ة وجتددها حتديخا يواجخ معلمو

المقدمة:
عديدا مأ اآلثار على خمتل
ترتك اإلعاقة السمعية
خ
جواةب النمو االجتماعو واللغور وا كادميو (الص در
 )2012وقد اهتمت ا دبيات السابقة يف البحث عأ
أساليب فاعلة للح ّد مأ ههله التأث ات ومأ أبرزها ت عيل
دورا كب خا يف إثراء عملية
املستحدثات التقنية اليت أحدثت خ
التعليم إذ أعطت التالميهل الصم ِ
وضعاف السمع فر ة
ُّ
وحسنت مأ جودو حيافم وساعدت
التعب عأ أة س م
ّ
على رفع مستواهم مبا يتوافه مع مستو أقراهنم السامعن
( )Tomei, 2003كما وفّرت م تعليما ذا مستو ٍ
عال مأ
خ
اجلودو وال اعلية (.)Campoy, Cote, & Stang, 2016
ِ
فباإلضافة إىل امتالك املستحدثات التقنية لعنا ر التح يز
والتشويه واست ارو خمتل احلوايف يف أثناء العملية التعليمية
فإهنا تساهم يف تسريع إيصال املعلومات إىل أذهان التالميهل
مأ الل حتويل امل اهيم اجملردو إىل م اهيم حمسوسة ( Isman,
 .)Yaratan, & Caner, 2007وحتد مأ العزلة وتزيد
االستقاللية وتساعد يف العملية التعليمية (.)Kaye, 2000
كما يتنوا تأث املستحدثات التقنية على خمتل امل ارات
لد التالميهل الصم وضعاف السمع ف و اجلاةب القرا و
أجر العيسى ( )2014دراسة هدفت إىل الكش عأ أثر
برةام قا م على الوسا ط املتعددو يف تنمية م ارو القراءو
اجل رية لد التالميهل ضعاف السمع ومت حتديد امل ارات
املست دفة يف أربع م ارات هو( :القراءو الصحيحة
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
املتعددو على م ارات القراءو اجل رية املست دفة لصاحل اجملموعة
التبريبية.
وتوافق ا يف التأث دراسة تيشاروةغروةغ سوكساكولشار
كاوبرابان وموريف( Techaraungrong, Suksakulchai,
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التكنولوجيا :عدم توافر الوقت وةقمل املعرفة التكنولوجية
لد املعلمن كما يش الش راين ) )Alshahrani, 2014إىل
عدم رضا املعلمن عأ مدو وةوعية التدريب امل ين املقدمة يف
أثناء اصدمة إذ إن الدورات املقدمة تركز على اجلاةب النظرر
دون العملو كما أشاروا إىل احتياج م للعلم جبميع
االجتاهات احلدي ة يف التعليم والتكنولوجيا احلدي ة وتت ه مع ا
دراسة التوجيرر ( )2014اليت هدفت إىل التعرف على
املشكالت اليت تواجخ معلمو معاهد وبرام التالميهل الصم
وضعاف السمع يف استصدام التقنيات التعليمية ومت لت
املشكالت يف :ضع تأهيل املعلم يف استصدام التقنيات.
كما يعد التصطيط للتدريب مأ القاايا احلامسة اليت
تتطلب معاجلةخ مأ اجل ات املعنيّة ويودر جتاهل ا إىل زيادو
فاال عأ اخن اض
مستويات اإلحباال لد املعلمن
خ
مستويات اإلجناز (ةيوبار ستيبتش ليمان راسل
أوتينديت ولي تويتش  )2014ويعد حتديد االحتياجات
التدريبية للمعلمن مأ أهم الوسا ل اليت يتم مأ ال ا
حتديد ال بوو بن ا داء احلايل ومستو ا داء املطلوب مبا
حيسأ مأ ا داء ويزيد الك اءو ويوفر املال واجل د
ّ
والوقت(مقابلة .)2011
وتطرقت ا دبيات السابقة لهللك فقد أجر اجلابرر
( )2004دراسة هدفت إىل التعرف على احلاجات التدريبية
الالزمة ملعلمو املعوقن مسعيخا مأ وج ة ةظر املعلمن
معلما و()35
واملشرفن وقد تكوةت العينة مأ ( )150خ
مشرفخا .واستصدم الباحث املن الو و مأ الل تطبيه
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.
كما أجرت اجلويف ( )2008دراسة هدفت إىل الكش
عأ الك ايات التكنولوجية الالزمة ملعلمو الرتبية اصا ة
ومد ممارست م ا يف ضوء متغ ات املوهل العلمو واصدو

التعليم العام (الابع وجاب اهلل  .)2006وكهللك معلمو
التالميهل الصم ِ
وضعاف السمع بسبب فقد التالميهل مد خال
ُّ
حسيخا م خما ترتكز عليخ العملية التعليمية (حبراور
والتل .)2012
وملواج ة ههله التح ّديات يدز دور التدريب امل ين
للمعلمن والهلر يُعد مأ ا ولويات امل مة لد القيادات
الرتبوية (تريلن فادل  )2013إذ تش دراسة جوهنسون
( )Johnson, 2004إىل أن قدرو التالميهل الصم ِ
وضعاف
ُّ
السمع على حتقيه النباح يف النواحو ا كادميية يرتبط
باالهتمام بدام إعداد وتدريب املعلمن وإةشاء بيئات تعلّم
فعالة وههلا يتوافه مع أهداف وزارو التعليم واليت فتم
باجلاةب التدرييب والتطويرر ملعلمو التالميهل الصم ِ
وضعاف
ُّ
ةصت أهداف وحدو التدريب واالبتعاا على
السمع وقد ّ
أمهية تزويد املتدربن باملعلومات الرتبوية وامل ارات
واملستحدثات العلمية والتقنية والنظريات الرتبوية اليت جتعل م
أك ر قدرو على مواكبة ههله املتغ ات (وزارو التعليم .)2016
وتزداد أمهية تدريب معلمو التالميهل الصم ِ
وضعاف السمع يف
ُّ
أثناء اصدمة بسبب عدم ك اية اإلعداد الهلر تل ّقوه قبل
اصدمة لتعليم التالميهل الصم ِ
وضعاف السمع ا ةخ املعلمن
ُّ
الهليأ يعملون يف ههلا اجملال مأ ختصصات وجماالت أ ر
(الصمادر والقريويت  )2012كما يش غاردينو
( )Guardino, 2015إىل أن  %54مأ املعلمن يرون بأن
برام اإلعداد مل تعدهم بشكل كاف للعمل مع الطالب
الصم وضعاف السمع متعددر العول كما ير  %60مأ
املعلمن ا ك ر دو بأن برام إعداد املعلمن ال تركز على
الطالب الصم متعددر العول ويُقرتح إجياد دورات تدريبية
متصصصة للمعلمن ملواج ة وتلبية احتياجات طالهبم ويف
دراسة أجراها كل مأ بامليو و ةيمو وباغال وبوغا ( Balmeo,
 )Nimo, Pagal& Puga, 2014هدفت 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
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ويف ههلا الصدد أجر الصمادر والقريويت ()2012
دراسة هدفت إىل بناء برةام تدرييب يف أثناء اصدمة ملعلمو
التالميهل الصم وضعاف السمع يف ضوء احتياجافم التدريبية
والتحقه مأ فاعليتخ تكوةت عينة الدراسة مأ ( )47معلمة
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
وتو لت النتا إىل وجود احتياجات تدريبية وهو مرتبة
حسب ا ولوية على النحو اآليت :إةتاج الوسا ل التعليمية
واسرتاتيبيات التدريس وجاءت احلاجة إىل استصدام
تكنولوجيا املعلومات باملرتبة قبل ا و.
هدفت دراسة الزيد ( )ALzaid, 2012إىل التعرف على
تصورات املعلمات حول دم التالميهل الصم وضعاف السمع
يف املرحلة االبتدا ية والتحديات اليت تواج م يف مدينة
الرياض واتبعت من دراسة احلالة وقد تكوةت العينة مأ
( )3معلمات متصصصات و( )3معلمات تعليم عام
واستصدمت الباح ة أسلوب املقابلة واشتملت على ()10
أسئلة وكش ت النتا عأ وجود احتياجات تدريبية متعلقة
بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لصاحل معلمات الرتبية
اصا ة ختصمل اإلعاقة السمعية وبا مل التدريب على
استصدام السبورو الهلكية واستصدام احلاسب اآليل وبرجمياتخ.
كما أجرت السبيعو ( )2014دراسة هدفت إىل الكش
عأ االحتياجات التدريبية الالزمة ملشرفات ومعلمات الرتبية
اصا ة باململكة العربية السعودية .إذ تكوةت العينة مأ ()57
مشرفة و( )325معلمة واتبعت الباح ة املن الو و
باستصدام استباةة مت إعدادها لهللك وكش ت النتا عأ
وجود احتياج تدرييب متوسط لد املعلمات يف استصدام
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.

التدريسية وقد ممت الباح ة استباةة حتتور على ()60
ك اية فرعية تندرج حتت مخس جماالت ر يسة :االستصدام
وتصميم التعليم واإلةتاج و دمات غرف مصادر التعلم
معلما ومعلمة
والتقومي وقد شارك يف ههله الدراسة ( )135خ
تربية ا ة وكش ت النتا عأ اخن اض مستو الك ايات
التكنولوجية لد املعلمن يف جمال إةتاج واستصدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ومل توجد فرول يف درجة امتالك
الك ايات التكنولوجية تعز للصدو أما يف متغ املوهل
العلمو فقد وجدت فرول يف درجة امتالك الك ايات تعز
للموهل العلمو لصاحل البكالوريويف على الدبلوم.
ويف دراسة أجراها حسأ والنب اين ( )2009هدفت إىل
التعرف على اجتاهات وتصورات وم ارات وحاجات معلمو
الدم املكاين يف سلطنة عمان استصدم الباحث املن
الو و التحليلو ومت تطبيه ( )3استباةات لقيايف االجتاهات
وامل ارات واحلاجات التدريبية شارك يف الدراسة ()132
معلمة ( )64من أ عول مسعو و( )68إعاقة عقلية وبرزت
االحتياجات التدريبية يف التعرف على الوسا ل احلدي ة
لالتصال والتوا ل مع التالميهل و االفتقار إىل م ارو استصدام
التقنيات احلدي ة بالتالميهل ذور اإلعاقة ومل توجد فرول تعز
ملتغ التصصمل ومتغ سنوات اصدو التدريسية يف حتديد
االحتياجات التدريبية.
وتت ه مع ا دراسة ديه ( )2010واليت هدفت إىل اقرتاح
برةام تدرييب لتنمية ك ايات معلمات ضعاف السمع يف
تدريس مادو القراءو يف الص وف ال الثة ا وىل مأ املرحلة
االبتدا ية باتباا املن الو و وتكوةت العينة مأ ()5
معلمات متصصصات باإلعاقة السمعية واستصدمت الباح ة
االستباةة للكش عأ الك ايات وكش ت النتا إىل أن
أضع ك ايات معلمات التالميهل ضعاف السمع يف تدريس
القراءو تتاح يف بندر تصميم الوسا ل التعليمية
واستصدام ا وا دوات املساعدو وههلا يوضح مد حاجة
املعلمات للتدرب على ههله الك اية.
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عموما وجمال تعليم التالميهل الصم وضعاف السمع ومأ هنا
خ
تدز أمهية دراسة وحتديد االحتياجات التدريبية مأ وج ة ةظر
املعلمن .واةطالقخا مأ ههله ا مهية فدف ههله الدراسة إىل
الص ّم
التعرف على االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
ِ
وضعاف السمع يف ضوء املستحدثات التقنية.

أياا ما تو ل إليخ العايد والعايد ()2015
وات قت مع ا خ
يف دراست ما اليت هدفت إىل التعرف على االحتياجات
معلما مأ معلمو الرتبية
التدريبية مشلت عينة الدراسة ( )66خ
اصا ة يف املداريف ا هلية واحلكومية يف اجملمعة واستصدمت
االستباةة أدا خو لتحديد االحتياجات التدريبية وكش ت النتا
عأ وجود حاجة لد معلمو الرتبية اصا ة يف استصدام
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.
ويف دراسة أجراها كل مأ إبراهيم ومصرر ( )2017هدفت
إىل التعرف على االحتياجات التدريبية ملعلمو الرتبية اصا ة
يف توظي املستحدثات التقنية يف تعليم التالميهل ذور اإلعاقة
التعرف على آرا م حنو توظي املستحدثات
السمعية و ّ
ومعوقات تطبيق ا والكش عأ مقرتحافم
التكنولوجية ّ
لت عيل وتوظي املستحدثات التكنولوجية و مم الباح ان
استباةة يف ثالثة جماالت :اجملال ا ول :االحتياجات التدريبية
لتوظي املستحدثات التكنولوجية اجملال ال اين :اآلراء حنو
توظي املستحدثات التكنولوجية اصا ة يف التعليم .اجملال
ال الث :معوقات توظي املستحدثات التكنولوجية اصا ة
املستحدثات
اجملال الرابع :مقرتحات ت عيل توظي
معلما
التكنولوجية ومت تطبيق ا على عينة مكوةة مأ ( )62خ
تو لت النتا إىل وجود احتياجات تدريبية عالية لد
املعلمن يف اجملاالت التدريبية اآلتية :مستحدثات تطوير لغة
اإلشارو يلي ا املستحدثات املساعدو على السمع مث
مستحدثات االتصال عأ بعد وأ خا املستحدثات التعليمية
العامة ومل توجد فرول بن املستبيبن تعز ملتغ املوهل
العلمو.
ويتاح مما سبه بأن موضوا حتديد االحتياجات التدريبية
اهتماما كب خا لد الباح ن فقد ات قت الدراسات على
ةال
خ
وجود احتياجات تدريبية ا ة يف جمال استصدام
املستحدثات التقنية لد املعلمن يف جمال الرتبية اصا ة

مشكلة الدراسة:
تعد عملية إعداد وتدريب معلمـو التالميـهل الصـم وضـعاف
السـمع مــأ أهــم عمليــات االهتمـام هبــم إذ يواجــخ املعلــم حتــديخا
كب ـ ـ خا يف تعلـ ــيم طالبـ ــخ غ ـ ـ أن الـ ــدورات التدريبيـ ــة يف أثنـ ــاء
ـاعدا للمعلم ـ ــن يف مواج ـ ــة ه ـ ــهله
دورا مس ـ ـ خ
اصدم ـ ــة ش ـ ــكلت خ
التحــديات ( .)Krywko, 2012ولقــد اهتمــت وحــدو التــدريب
واالبتعـ ــاا يف وزارو التعلـ ــيم بإ ـ ــدار دليـ ــل للـ ــدورات التدريبيـ ــة
لكل عام دراسو واحتو الدليل لعام 1438 -1437هـ علـى
( )85دورو تدريبي ــة وتطويري ــة متنوع ــة يف مجي ــع التصصص ــات
وموج ـ ــة ملصتلـ ـ ـ الع ـ ــاملن يف املي ـ ــدان الرتب ـ ــور (معلم ـ ــات-
مشرفات) (وزارو التعليم .)2016
وقـ ـ ــد شـ ـ ــكلت املبـ ـ ــادرات املتصصصـ ـ ــة يف التـ ـ ــدريب علـ ـ ــى
املسـ ــتحدثات التقنيـ ــة والرتبيـ ــة اصا ـ ــة ( )%17.6فقـ ــط مـ ــأ
إمجايل حمتو الدورات التدريبية كمـا مل تـتم اإلشـارو يف الـدليل
التـدرييب إىل مســح االحتياجــات التدريبيـة للمعلمــات قبــل البــدء
بالتصطيط هله الدام التدريبية (وزارو التعلـيم  )2016وهـهلا
مــا يش ـ إليــخ اصطيــب ( )2015بــأن عمليــة اإلعــداد والتنميــة
امل ني ـ ــة ت تق ـ ــر إىل إط ـ ــار م ـ ــاهيمو واض ـ ــح يتس ـ ــم ب ـ ــالتصطيط
والتنظــيم واإلعــداد اجليــد لل ـدام واحلاجــات امليداةيــة كمــا أن
برام التدريب شـكلية وتقليديـة إىل حـد كبـ وال حتقـه عا خـدا
يف تنميـ ـ ــة الك ايـ ـ ــات املصتل ـ ـ ــة لقلـ ـ ــة االهتمـ ـ ــام بتكنولوجيـ ـ ــا
املعلوم ـ ــات .كم ـ ــا يش ـ ـ حب ـ ــازر ( )2010إىل أن م ـ ــأ أه ـ ــم
املشاكل اليت تواجخ التـدريب يف الـدول الناميـة عـدم وجـود ةظـم
ســليمة للكش ـ الــدقيه عــأ االحتياجــات التدريبيــة وحصــرها
مبا يوثر على ك اءو وفاعلية التدريب.
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 .6هل ختتل استبابات معلمات التالميهل الصم وضعاف
السمع يف املرحلة االبتدا ية يف حتديد احتياجافأ
التدريبية يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات
التقنية با تالف متغ (املوهل العلمو)؟
 .7هل ختتل استبابات معلمات التالميهل الصم وضعاف
السمع يف املرحلة االبتدا ية يف حتديد احتياجافأ
التدريبية يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات
التقنية با تالف متغ (عدد الدورات التدريبية املتعلقة
باملستحدثات التقنية)؟

وم ـ ـ ــع وجـ ـ ـ ــود بعـ ـ ـ ــض الدراسـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ــيت تناولـ ـ ـ ــت حصـ ـ ـ ــر
االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــو التالميــهل الصــم وضــعاف الســمع
يف املراح ــل التعليمي ــة املصتل ــة (اجل ــابرر 2004؛ ALzaid,
2012؛ الســبيعو 2014؛ إب ـراهيم ومصــرر  )2017فإةــخ -
يف ح ــدود عل ــم الب ــاح تن -توج ــد قل ــة يف الدراس ــات اصا ــة
مبسـح االحتياجــات التدريبيــة ملعلمـات التالميــهل الصــم وضــعاف
السمع يف ضوء املستحدثات التقنية يف املرحلة االبتدا يـة مبدينـة
الري ــاض ل ــهلا ف ــدف الدراس ــة احلالي ــة إىل مس ــح االحتياج ــات
التدريبي ــة ملعلم ــات التالمي ــهل الص ــم وض ــعاف الس ــمع يف ض ــوء
املس ــتحدثات التقني ــة يف املرحل ــة االبتدا ي ــة إذ تتم ــل مش ــكلة
الدراسة يف اإلجابة عأ التساؤل الر يس اآليت:
ماهو االحتياجـات التدريبيـة ملعلمـات التالميـهل الصـم وضـعاف
السمع يف ضوء املستحدثات التقنية يف املرحلة االبتدا ية؟

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
التالميهل الصم وضعاف السمع با تالف متغ (التصصمل
ا كادميو عدد سنوات اصدو التدريسية املوهل العلمو عدد
الدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات التقنية).

أسئلة الدراسة:
.1
.2
.3
.4

.5

ماهو االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصم
وضعاف السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية؟
ماهو االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصم
وضعاف السمع يف بُعد استصدام املستحدثات التقنية؟
ماهو االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصم
وضعاف السمع يف بُعد إةتاج املستحدثات التقنية؟
هل ختتل استبابات معلمات التالميهل الصم وضعاف
السمع يف املرحلة االبتدا ية يف حتديد احتياجافأ
التدريبية يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات
التقنية با تالف متغ (التصصمل ا كادميو)؟
هل ختتل استبابات معلمات التالميهل الصم وضعاف
السمع يف املرحلة االبتدا ية يف حتديد احتياجافأ
التدريبية يف بُعد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات
التقنية تعز با تالف متغ (عدد سنوات اصدو
التدريسية)؟

منهج الدراسة:
استصدمت الباح تان املن الو و املسحو مأ
الل استطالا وج ة ةظر معلمات التالميهل الصم وضعاف
السمع حول احتياجافأ التدريبية يف ضوء املستحدثات
ويعرف
التقنية هبدف حتديد احتياجافأ التدريبية احلالية ّ
املن املسحو بأةخ :رةوا مأ البحوا يتم بواسطة
استبواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو عينة كب و من م
الظاهرو املدروسة مأ حيث طبيعت ا ودرجة
هبدف و
وجودها فقط دون أن يتباوز ذلك إىل دراسة العالقة أو
استنتاج ا سباب م خالر (العساف  2012ص.)179
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يف مدينة الرياض والبالغ عددهأ ( )188معلمة (ختصمل
إعاقة مسعية) و( )443معلمة مأ ختصصات أ ر (إدارو
الرتبية اصا ة  .)2017واستصدمت الباح تان أسلوب العينة
العشوا ية البسيطة إذ مت ا تيار  280معلمة بنسبة ()%44
مأ اجملتمع ا لو ومت استالم ( )205استباةة بنسبة
استبابة مت ل ( )%73مأ عينة الدراسة وهو ةسبة مقبولة
لتعميم النتا على مجيع عينة الدراسة ويبن اجلدول ()1
التوزيع الدميوغرايف للعينة وف خقا ملتغ ات الدراسة.

مجتمع الدراسة:

تكون جمتمع الدراسة مأ معلمات التالميهل الصم
وضعاف السمع يف معاهد ا مل واملداريف االبتدا ية
احلكومية يف مدينة الرياض والبالغ عددهأ ()188
معلمة (ختصمل إعاقة مسعية) و ( )443معلمة مأ
ختصصات أ ر (إدارو الرتبية اصا ة .)2017

عينة الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة مأ معلمات التالميهل الصم
وضعاف السمع يف معاهد ا مل واملداريف االبتدا ية احلكومية

جدول 1
توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات اآلتية :المؤهل العلمي ،التخصص األكاديمي ،عدد سنوات الخبرة التدريسية ،عدد الدورات التدريبية
المتعلقة بالمستحدثات التقنية

المتغيرات

مستويات المتغير

العدد

النسبة

املوهل العلمو

دبلوم

28

13.7

بكالوريويف

165

80.5

ماجست

12

5.9

تعليم التالميهل الصم وضعاف السمع

120

58.5

ختصمل آ ر

85

41.5

أقل مأ  5سنوات

18

8.8

مأ  15 - 6سنة

67

32.7

مأ  25 -16سنة

111

54.1

مأ  26سنة فأك ر

9

4.4

ال يوجد

46

22.4

أقل مأ  5دورات

104

50.7

مأ  6إىل  10دورات

35

17.1

أك ر مأ  10دورات

20

9.8

التصصمل ا كادميو
عدد سنوات اصدو التدريسية

عدد الدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات التقنية

املتعله باالحتياجات التدريبية ملعلمو التالميهل الصم وضعاف
السمع واملستحدثات التقنية يف تربيت م وتعليم م واالطالا
على املعاي الدولية م ل اجلمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم
( )ISTE Standards Teachers, 2008ومعاي والية إةدياةا
لتعليم التالميهل الصم وضعاف السمع ( indiana content
 )standards for education, 2010وتقرير اجتماا اصداء

أداة الدراسة:
استباةة راالحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل الصم
وضعاف السمع يف ضوء املستحدثات التقنية يف املرحلة
االبتدا يةر مأ إعداد الباح تن:
بناءخ على مشكلة الدراسة وأسئلت ا واملن املتبع في ا مت
إعداد استباةة أدا خو للدراسة بعد االطالا على ا دب الرتبور
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الستطالا آرا م بشأن دل عبارات االستباةة ومد
وضوح ياغت ا ومالءمت ا ملا وضعت لقياسخ وقد مت حتديد
( )%85فأك ر كنسبة الت ال احملكمن على قبول كل عبارو
مأ عبارات االستباةة.

االستشارين يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وت ريد
التعليم لألفراد ذور اإلعاقة ( Consultative Expert Meeting
Report Accessible ICTs and Personalized Learning

 )for Students with Disabilities, 2011والدراسات
السابقة املتعلقة بهللك وا دوات املستصدمة في ا (إبراهيم
ومصرر 2017؛ اجلويف 2008؛ الصمادر والقريويت )2012
مث بناء االستباةة وهو مكوةة مأ جزأيأ :ا ول :البياةات
ا ولية وتشمل :التصصمل ا كادميو -عدد سنوات اصدو
التدريسية -املوهل العلمو -الدورات التدريبية املتعلقة
باملستحدثات التقنية واجلزء ال اين يتكون مأ ( )42عبارو
موزعة على ثالثة أبعاد (معرفة واستصدام وإةتاج
املستحدثات التقنية).

صدق المقارنة الطرفية :

للتحقه مأ دل املقارةة الطرفية مت حساب الربيع
ا دىن والربيع ا على لبياةات الدرجة الكلية لألداو وبلغ
الربيع ا دىن (  )2.75يف حن بلغ الربيع ا على ( )3.78
ومت تقسيم م بناءخ على ههله النتا إىل جمموعتن جمموعة
دةيا (اليت حصلت على قيمة الربيع ا دىن فأقل وبلغت 25
مستبيبخا) وجمموعة عليا (اليت حصلت على قيمة الربيع
ا على فأعلى وبلغت  25مستبيبخا) ومأ مث متت املقارةة بن
اجملموعتن باستصدام ا تبار ت لعينتن مستقلتن
 Independent Sample T-testوجاءت النتا كما
يوضح ا اجلدول رقم (:)2

قياس صدق وثبات أداة الدراسة:
*الصدق الظاهري لألداة:
عرضت الباح تان الصورو ا ولية لالستباةة على ()11
حمكما مأ ا ساتهلو املصتصن يف الرتبية اصا ة ويف تقنيات
خ
التعليم واإلدارو الرتبوية واملناه وطرل التدريس؛ وذلك

جدول 2
صدق المقارنة الطرفي ألداة الدراسة
البعد
المعرفة
االستخدام
اإلنتاج
الدرجة الكلية

اجملموعة

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعيارر

دةيا

25

2.3150

.5411

عليا

25

4.2600

.5460

دةيا

25

2.2222

.5132

عليا

25

4.2911

.4783

دةيا

25

2.4400

.7263

عليا

25

4.4850

.6180

دةيا

25

2.2990

.3819

عليا

25

4.3162

.4001

** فرول دالة عند مستو  0.01فاقل

يتاح مأ الل النتا املوضحة أعاله أن قيم ( ت )
لل رول بن متوسطات اجملموعتن الدةيا والعليا كاةت دالة
إحصا ياخ عند مستو  0.01فأقل ا بعاد املكوةة ا وللدرجة
الكلية لألداو مما يعين دل ا بعاد والدرجة الكلية.

قيمة ت
12.65214.74610.72218.234-

الداللة اإلحصا ية
**0.000
**0.000
**0.000
**0.000

الصدق الذاتي:
للتحقه مأ الصدل الهلايت لألداو مت حساب الصدل
الهلايت عأ طريه حساب اجلهلر الرتبيعو لل بات وجاءت
النتا كما يوضح ا اجلدول رقم (: )3
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جدول 3
نتائج معامل كرونباخ ألفا والصدق الذاتي لألداة
ثبات كرونباخ ألفا

الصدق الذاتي

عدد الفقرات

البعد
المعرفة

16

0.9429

0.9710

االستخدام

18

0.9417

0.9704

اإلنتاج

8

0.9074

0.9526

الدرجة الكلية

42

0.9695

0.9846

مأ الل النتا املوضحة أعاله يتاح أن قيم معامل
كروةباخ أل ا كان مرت خعا فقد تراوحت القيم ما بن )0.9417
و ( )0.9074كما تراوحت قيم الصدل الهلايت ما بن (
 )0.9704و( ) 0.9526؛ مما يبن متتع االستباةة مبعامالت
دل مرت عة.

ثبات أداة الدراسة:

للتحق ــه م ــأ ثب ــات أداو الدراس ــة مت اس ــتصدام معام ــل أل ــا كروةب ــاخ
( )Cronbach's Alphaويوضــح اجلــدول رقــم ( )4معــامالت ثبــات
أداو الدراسة.

جدول 4
معامالت ثبات محاور االستبانة

معامل الثبات

البُعد
املعرفة
االستصدام
اإلةتاج
معامل ثبات الدرجة الكلية

0.9429
0.9417
0.9074
0.9695

يتاح مأ اجلدول رقم ( )4بأن قيم ال بات لألبعاد ال رعية تراوحت
بن ( )0.9074و( )0.9429وهو قيمة مرت عة؛ وههلا يدل على أن
االستباةة تتمتع بدرجة ثبات مرت عة ميكأ االعتماد علي ا يف التطبيه
امليداين للدراسة.

معام ــل االرتب ــاال ب ــن درج ــة ك ــل عب ــارو م ــأ عب ــارات االس ــتباةة
بالدرج ــة الكلي ــة للبُع ــد ال ــهلر تنتم ــو إلي ــخ العب ــارو وذل ــك بع ــد
تطبيـ ــه االسـ ــتباةة علـ ــى عينـ ــة اسـ ــتطالعية مكوةـ ــة مـ ــأ ()35
ويوضـ ـ ــح جـ ـ ــدول رقـ ـ ــم ( )5ةتـ ـ ــا قـ ـ ــيم معـ ـ ــامالت
معلمـ ـ ــة
ّ
االرتباال:

االتساق الداخلي لألداة:
مت حسـ ـ ــاب معامـ ـ ــل االرتبـ ـ ــاال ب سـ ـ ــون
) Correlationللتحقــه م ــأ ثب ــات االســتباةة وق ــد مت حس ــاب
(Pearson

أوالً :معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بيي بنيود االسيتبانة بالدرجية ال ُكليية للبُعيد اليذي تنتميي لليي  ،يوضيحها الجيدول

اآلتي:

جدول 5
قيم معامالت ارتباط كل عبارة م عبارات االستبانة.
المعرفة
رقم العبارة
1
2

االستخدام
معامل االرتباط
**0.789
**0.652

اإلنتاج

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

17
18

**0.696
**0.692

35
36
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**0.757
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المعرفة

االستخدام
رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

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

ن=205

معامل االرتباط

اإلنتاج
معامل االرتباط

** مستو الداللة=  0.01فأقل.

ثانيًا :معامالت ارتباط(بيرسون) لقياس العالقة بي أبعاد االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة:

جدول 6
قيم معامالت ارتباط درجات األبعاد بالدرجة الكلية لالستبانة
البعد

معامل االرتباط

املعرفة
االستصدام
اإلةتاج

**0.875
**0.953
**0.896

مالحظة :ن= 205

إليــخ وقــيم معــامالت ارتبــاال الدرجــة علــى البعــد بالدرجــة الكليــة
لالســتباةة وهــو مرت عــة ودالــة إحصــا يخا عنــد مســتو الداللــة
( )0.01فأقل مما يدل على االتسال الـدا لو بأبعـاد االسـتباةة
وعبارافا.

** مستو الداللة= 0.01

يتاــح مــأ اجلــدول رقــم ( )5واجلــدول رقــم ( )6أن مجيــع
قيم معامالت ارتباال كل عبارو مأ العبارات مع البعد الهلر
تنتم ــو إلي ــخ وق ــيم مع ــامالت ارتب ــاال الدرج ــة عل ــى البع ــد
بالدرجــة الكلي ــة لالس ــتباةة وه ــو مرت ع ــة ودال ــة إحص ــا يخا عن ــد
مســتو الداللــة( )0.01فأقــل ممــا يــدل علــى االتســال الــدا لو
بأبعاد االستباةة وعبارافا
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الص ّـم
للتعرف على االحتياجات التدريبيـة ملعلمـات التالميـهل ُ
وضعاف السمع يف بُعـد معرفـة املسـتحدثات التقنيـة مت حسـاب
التك ـرارات والنس ــب املئوي ــة واملتوس ــطات احلس ــابية واالحنراف ــات
املعياريــة والرتــب الســتبابات َعيِّنــة الدراســة علــى عبــارات البُعــد
وجاءت النتا كما يوضح ا جدول رقم (:)7

نتائج الدراسة:

أوالً :نتائج السؤال األول:

م ييا ه ييي االحتياج ييات التدريبي يية لمعلم ييات التالمي ييذ الص ييم

وضعاف السمع في بُعد معرفة المستحدثات التقنية؟
جدول 7
استجابات أفراد الدراسة على عبارات بُعد معرفة المستحدثات التقنية
العبارة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

درجة الموافقة

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

عالية جداً
58
28.3
56
27.3
52
25.4
43
21.0
37
18.0
40
19.5
51
24.9
45
22.0
34
16.6
41
20.0
50
24.4
39
19.0
42
20.5
47
22.9

47
22.9
44
21.5
49
23.9
60
29.3
56
27.3
48
23.4
49
23.9
50
24.4
58
28.3
48
23.4
40
19.5
54
26.3
59
28.8
43
21.0

ك

46

40

المتوسط

عالية

متوسطة

منخفضة

ال يوجد احتياج

61
29.8
67
32.7
67
32.7
63
30.7
69
33.7
69
33.7
65
31.7
60
29.3
71
34.6
68
33.2
68
33.2
63
30.7
60
29.3
64
31.2

18
8.8
20
9.8
24
11.7
19
9.3
17
8.3
23
11.2
21
10.2
24
11.7
18
8.8
23
11.2
30
14.6
28
13.7
20
9.8
25
12.2

21
10.2
18
8.8
13
6.3
20
9.8
26
12.7
25
12.2
19
9.3
26
12.7
24
11.7
25
12.2
17
8.3
21
10.2
24
11.7
26
12.7

65

28

26
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االنحراف

الرتبة

المعياري
3.50

1.270

2

3.49

1.235

3

3.50

1.174

1

3.42

1.201

5

3.30

1.226

10

3.27

1.245

15

3.45

1.230

4

3.31

1.287

8

3.29

1.193

11

3.28

1.251

14

3.37

1.232

6

3.30

1.219

9

3.37

1.244

7

3.29

1.296

13

3.25

1.296

16
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16

%
ك
%

22.4
49
23.9

31.7
72
35.1

19.5
32
15.6

12.7
19
9.3

13.7
33
16.1

المتوسط العام

تبن النتا بأن هناك ت اوتخا يف موافقة َعيِّنة الدراسة على
ّ
الص ّم وضعاف السمع
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية إذ تراوحت متوسطات
الص ّم
موافقت أ على االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
وضعاف السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية ما بن
( 3.25إىل  ) 3.50وهو متوسطات تقع يف ال ئتن ال ال ة
والرابعة مأ فئات املقيايف اصماسو واللتن تش ان إىل
(متوسطة  /عالية) على أداو الدراسة مما يوضح الت اوت يف
موافقة َعيِّنة الدراسة على االحتياجات التدريبية ملعلمات
الص ّم وضعاف السمع يف بُعد معرفة املستحدثات
التالميهل ُ
التقنية إذ يتاح مأ النتا أن َعيِّنة الدراسة موافقات بدرجة
عالية على مخسة مأ االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل
الص ّم وضعاف السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية
ُ
تتم ل يف العبارات رقم ( )4 7 2 1 3واليت مت ترتيب ا
تنازلياخ حسب موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة عالية على
النحو اآليت:
 .1جاءت العبارو رقم ( )3وهور معرفة معاي ا تيار
الص ّم
تبعا ال تالف أ اال تعلم التالميهل ُ
املستحدثات التقنية خ
وضعاف السمع يف الص الدراسو ر باملرتبة ا وىل مأ حيث
موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة عالية مبتوسط (. )3.50
 .2جاءت العبارو رقم ( )1وهور معرفة أمهية استصدام
الص ّم وضعاف السمع ر
املستحدثات التقنية مع التالميهل ُ
العبارات

النسبة %
17

ك
%

18

ك

3.36

0.862

باملرتبة ال اةية مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة
عالية مبتوسط (.)3.50
 .3جاءت العبارو رقم ( )2وهور معرفة أةواا التِقنيات املوثرو
الص ّم وضعاف السمع ر باملرتبة
على جودو تعلم التالميهل ُ
ال ال ة مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة عالية
مبتوسط (.)3.49
 .4جاءت العبارو رقم ( )7وهور االست ادو مأ النتا
التبريبية للدراسات وا حباا يف بُعد املستحدثات التقنية
التعليمية ر باملرتبة الرابعة مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا
بدرجة عالية مبتوسط (.)3.45
 .5جاءت العبارو رقم ( )4وهور اإلملام بكي ية توظي
املستحدثات التقنية يف حتقيه أهداف املناه ر باملرتبة
اصامسة مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة عالية
مبتوسط (.)3.42
ثانيًا :نتائج السؤال الثاني:

الص ييم
م ييا ه ييي االحتياج ييات التدريبي يية لمعلم ييات التالمي ييذ ُ

وضعاف السمع في بُعد استخدام المستحدثات التقنية؟

جدول 8
استجابات أفراد الدراسة على عبارات بُعد استخدام المستحدثات التقنية:
التكرار

3.29

1.252

12

للتع ـ ــرف عل ـ ــى االحتياج ـ ــات التدريبي ـ ــة ملعلم ـ ــات التالمي ـ ــهل
الصـ ّـم وضــعاف الســمع يف بُعــد اســتصدام املســتحدثات التقنيــة
ُ
مت حس ــاب التكـ ـرارات والنس ــب املئوي ــة واملتوس ــطات احلس ــابية
واالحنراف ــات املعياري ــة والرت ــب الس ــتبابات َعيِّن ــة الدراس ــة عل ــى
عبارات البُعد وجـاءت النتـا كمـا يوضـح ا جـدول رقـم (:)8
المتوسط الحسابي

درجة الموافقة

عالية

متوسطة

منخفضة

ال يوجد احتياج

االنحراف

الرتبة

المعياري

عالية جداً
50
24.4

39
19.0

60
29.3

39
19.0

17
8.3

3.32

1.262

5

53

33

42

37

40

3.11

1.468

15
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك

25.9
49
23.9
45
22.0
46
22.4
46
22.4
54
26.3
47
22.9
55
26.8
46

16.1
43
21.0
45
22.0
59
28.8
52
25.4
49
23.9
31
15.1
37
18.0
38

20.5
48
23.4
61
29.8
50
24.4
52
25.4
43
21.0
64
31.2
59
28.8
45

18.0
21
10.2
16
7.8
15
7.3
28
13.7
21
10.2
31
15.1
32
15.6
20

19.5
44
21.5
38
18.5
35
17.1
27
13.2
38
18.5
32
15.6
22
10.7
56

%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

22.4
42
20.5
62
30.2
67
32.7
59
28.8
55
26.8
50
24.4
56
27.3
46
22.4

18.5
27
13.2
30
14.6
31
15.1
37
18.0
42
20.5
37
18.0
38
18.5
45
22.0

22.0
68
33.2
55
26.8
47
22.9
45
22.0
50
24.4
48
23.4
68
33.2
51
24.9

9.8
23
11.2
38
18.5
43
21.0
39
19.0
18
8.8
24
11.7
29
14.1
22
10.7

27.3
45
22.0
20
9.8
17
8.3
25
12.2
40
19.5
46
22.4
14
6.8
41
20.0

المتوسط العام

3.16

1.454

13

3.21

1.372

11

3.32

1.359

6

3.30

1.316

8

3.29

1.436

9

3.15

1.353

14

3.35

1.314

4

2.99

1.511

18

2.99

1.397

17

3.37

1.343

3

3.43

1.51

2

3.32

1.384

7

3.26

1.445

10

3.10

1.473

16

3.45

1.222

1

3.16

1.417

12

3.24

يتاــح مــأ النتــا أن َعيِّنــة الدراســة موافقــات بدرجــة عاليــة
الصـ ّـم
علــى اثنــن مــأ االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل ُ
وضــعاف الســمع يف بُعــد اســتصدام املســتحدثات التقنيــة وهــو

0.854

العبــارو رقــم ( )29 33والــيت مت ترتيب ــا تنازليخــا حســب موافقــة
َعيِّنة الدراسة علي ما بدرجة عالية على النحو اآليت:
 .1جــاءت العبــارو رقــم ( )33وهــور اســتصدام أدوات الرســوم
البياةية (أدويب فوتوشوب -السرتيرت) واالسـت ادو مـأ مزاياهـا يف
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إيااح امل اهيم ر باملرتبة ا وىل مأ حيث موافقـة َعيِّنـة الدراسـة
علي ا بدرجة عالية مبتوسط (. )3.45
 .2جاءت العبارو رقم ( )29وهور استصدام الرحالت املعرفية
عد الويب (ويب كويست) إليااح م وم أو معلومة
الص ّم وضعاف السمع ر باملرتبة
جديدو للطالبات التالميهل ُ
ال اةية مأ حيث موافقة َعيِّنة الدراسة علي ا بدرجة عالية
مبتوسط ( 3.43مأ .)5

الص ييم
م ييا ه ييي االحتياج ييات التدريبي يية لمعلم ييات التالمي ييذ ُ

وضعاف السمع في بُعد لنتاج المستحدثات التقنية؟

للتع ـ ــرف عل ـ ــى االحتياج ـ ــات التدريبي ـ ــة ملعلم ـ ــات التالمي ـ ــهل
الص ـ ّـم وض ــعاف الس ــمع يف بُع ــد إةت ــاج املس ــتحدثات التقني ــة مت
ُ
حس ـ ــاب التكـ ـ ـرارات والنس ـ ــب املئوي ـ ــة واملتوس ـ ــطات احلس ـ ــابية
واالحنراف ــات املعياري ــة والرت ــب الس ــتبابات َعيِّن ــة الدراس ــة عل ــى
عبارات البُعد وجاءت النتا كما يوضح ا جدول رقم (:)9

ثالثًا :نتائج السؤال الثالث:

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

العبارات
35
36
37
38
39
40
41
42

التكرار

درجة الموافقة

النسبة  %عالية جداً عالية
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

42
20.5
55
26.8
59
28.8
45
22.0
55
26.8
73
35.6
56
27.3
61
29.8

35
17.1
30
14.6
39
19.0
44
21.5
38
18.5
29
14.1
34
16.6
27
13.2

المتوسط

االنحراف المعياري الرت

متوسطة منخفضة ال يوجد احتياج الحسابي
68
33.2
64
31.2
61
29.8
60
29.3
66
32.2
57
27.8
59
28.8
62
30.2

32
15.6
37
18.0
28
13.7
24
11.7
22
10.7
34
16.6
33
16.1
35
17.1

28
13.7
19
9.3
18
8.8
32
15.6
24
11.7
12
5.9
23
11.2
20
9.8

3.15

1.295

8

3.32

1.296

6

3.45

1.277

2

3.22

1.339

7

3.38

1.303

3

3.57

1.284

1

3.33

1.330

5

3.36

1.327

4

3.35

المتوسط العام

يتاــح مــأ النتــا أن َعيِّنــة الدراســة موافقــات بدرجــة عاليــة
الصـ ّـم
علــى اثنــن مــأ االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل ُ
وضعاف السمع يف بُعـد إةتـاج املسـتحدثات التقنيـة تتمـ الن يف
العب ــارتن رق ــم ( )37 40واللتـ ـن مت ترتيب م ــا تنازليـ ـاخ حس ــب
موافقة َعيِّنة الدراسة علي ما بدرجة عالية على النحو اآليت:

بة

0.998

.1جــاءت العبــارو رقــم ( )40وهــور إةتــاج القصــمل الرقميــة ر
باملرتب ــة ا وىل مـ ـأ حي ــث موافق ــة َعيِّن ــة الدراس ــة علي ــا بدرج ــة
عالية مبتوسط (.)3.57
.2ج ـ ــاءت العب ـ ــارو رق ـ ــم ( )37وه ـ ــور إةت ـ ــاج درويف وذجيـ ـ ـة
تعتمد ةظـام التصـ ح علـى شـبكة اإلةرتةـت ر باملرتبـة ال اةيـة مـأ
حي ـ ــث موافق ـ ــة َعيِّن ـ ــة الدراس ـ ــة علي ـ ــا بدرج ـ ــة عالي ـ ــة مبتوس ـ ــط
(.)3.45
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للتع ـ ــرف عل ـ ــى م ـ ــا إذا كاة ـ ــت هنال ـ ــك ف ـ ــرول ذات دالل ـ ــة
تبع ــا إىل ا ــتالف متغـ ـ
إحص ــا ية يف إجاب ــات َعيِّن ــة الدراس ــة خ
الص ّـم وضـعاف السـمع-
التصصمل ا كادميو (تعلـيم التالميـهل ُ
ختص ـ ـ ـ ــمل آ ـ ـ ـ ــر) اس ـ ـ ـ ــتصدمت الباح ت ـ ـ ـ ــان ا تب ـ ـ ـ ــار ر ت :
 Independent Sample T-testر لتوض ــيح دالل ــة ال ــرول ب ــن
إجابــات َعيِّنــة الدراســة وجــاءت النتــا كمــا يوضــح ا اجلــدول
اآليت:

ابعا :نتائج السؤال الرابع:
رً

الصييم وضييعاف
هييل تختلييت اسييتجابات معلمييات التالميييذ ُ
السي ييمع في ييي المرحلي يية االبتدائيي يية في ييي تحديي ييد احتياجي يياته

التدريبية

ف ييي بُع ييد معرف يية واس ييتخدام ولنت يياج المس ييتحدثات التقني يية

باختالف متغير(التخصص األكاديمي)؟

جدول 10
نتائج اختبار " ت  " Independent Sample T-test :للفروق بي لجابات عَيِّنة الدراسة تبعًا للى اختالف متغير التخصص األكاديمي:
المحور

التخصص األكاديمي

الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية

الص ّم
تعليم التالميهل ُ
وضعاف السمع
ختصصا آ ر
خ
الص ّم
تعليم التالميهل ُ
وضعاف السمع
ختصصا آ ر
خ
الص ّم
التالميهل
تعليم
ُ
وضعاف السمع
ختصصا آ ر
خ

الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
السمع يف بُعد استصدام املستحدثات التقنية
الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
السمع يف بُعد إةتاج املستحدثات التقنية

يتاح مأ اجلدول رقم ( )10عدم وجود فرول ذات داللة
إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة
الص ّم وضعاف
حول االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
السمع يف أبعاد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات التقنية
الص ّم
با تالف متغ التصصمل ا كادميو(تعليم التالميهل ُ
ختصصا آ ر).
وضعاف السمع-
خ

العدد المتوسط

االنحراف
المعياري

120

3.32

0.881

85

3.41

0.836

120

3.19

0.895

85

3.31

0.792

120

3.37

0.985

85

3.31

1.021

قيمة
ت

0.735
1.001
0.439

الداللة
0.463

0.318

0.661

التدريبييية فييي بُعييد معرفيية واسييتخدام ولنتيياج المسييتحدثات
التقنية باختالف متغير(عدد سنوات الخبرة التدريسية)؟

للتع ــرف علـ ــى مـ ــا إذا كاة ــت هنالـ ــك فـ ــرول ذات داللـ ــة
تبع ــا إىل ا ــتالف متغـ ـ
إحص ــا ية يف إجاب ــات َعيِّن ــة الدراس ــة خ
عــدد ســنوات اصــدو التدريســية اســتصدمت الباح تــان ر حتلي ــل
التب ــايأ ا ح ــادر ر (  )One Way ANOVAلتوض ــيح دالل ــة
تبعـا إىل ا ـتالف متغـ عـدد
ال رول يف إجابـات َعيِّنـة الدراسـة خ
سنوات اصدو التدريسية وجاءت النتـا كمـا يوضـح ا اجلـدول
اآليت:

خامسا :نتائج السؤال الخامس:
ً

الصييم وضييعاف
هييل تختلييت اسييتجابات معلمييات التالميييذ ُ
السي ييمع في ييي المرحلي يية االبتدائيي يية في ييي تحديي ييد احتياجي يياته
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جدول 11
نتائج " تحليل التباي األحادي " (  ) One Way ANOVAللفروق في لجابات عَيِّنة الدراسة تبعًا الختالف متغير عدد سنوات الخبرة
التدريسية:
مصدر التباي

المحور
الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية

الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
السمع يف بُعد استصدام املستحدثات التقنية

الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
السمع يف بُعد إةتاج املستحدثات التقنية

مجموع

درجات

متوسط

مربعات

الحرية

المربعات

اإلحصائية

3
201

2.224
0.721

*0.028 3.086

204
3
201

0.539
0.732

0.531 0.737

204
3
201

1.297
0.992

0.273 1.308

204

-

بن اجملموعات 6.673
144.866
دا ل
اجملموعات
151.539
اجملموا
بن اجملموعات 1.617
147.105
دا ل
اجملموعات
148.722
اجملموا
بن اجملموعات 3.892
199.367
دا ل
اجملموعات
المجموع

203.259

* دالة عند مستو  0.05فأقل

يتا ــح م ــأ اجلـ ــدول رق ــم ( )12وجـ ــود ف ــرول ذات دالل ــة
إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسـة
الصـ ّـم وضــعاف
حــول االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل ُ
السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية با تالف متغ عـدد
ســنوات اصــدو التدريســية يف حــن مل توجــد فــرول ذات داللــة
إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسـة

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

المحور

العدد

الخبرة التدريسية
االحتياجات التدريبية
الص ّم
ملعلمات التالميهل ُ
وضعاف السمع يف بُعد
معرفة املستحدثات التقنية

أقل مأ  5سنوات
مأ  15 - 6سنة
مأ  25 - 16سنة
مأ  26سنة فأك ر

** دالة عند مستو  0.01فأقل

18
67
111
9

الصـ ّـم وضــعاف
حــول االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل ُ
السمع يف بُعد استصدام وإةتـاج املسـتحدثات التقنيـة بـا تالف
متغ عدد سنوات اصدو التدريسية.
ولتحديد احل ال ـرول بـن فئـات سـنوات اصـدو التدريسـية يف
بُع ــد معرف ــة املس ــتحدثات التقنيــة مت اس ــتصدام ا تب ــار ش ــي يخ
واجلدول رقم ( )12يوضح ذلك:

المتوسط

أقل م

الحسابي

 5سنوات

3.02
3.25
3.43
3.97

-

* دالة عند مستو  0.05فأقل

يتبـ ــن مـ ــأ اجل ـ ــدول رقـ ــم ( )12وج ـ ــود فـ ــرول ذات دالل ـ ــة
إحصــا ية عنــد مســتو  0.01فأقــل بــن َعيِّنــة الدراســة الــاليت
عـ ــدد سـ ــنوات ـ ــدفأ التدريسـ ــية أقـ ــل مـ ــأ  5سـ ــنوات َعيِّنـ ــة

قيمة ف

الداللة

 15-6سنة

25-16

26سنة

سنة

فأكثر
**
*

-

-

الدراســة الال ــو عــدد ســنوات ــدفأ التدريســية مــأ  26ســنة
الص ـ ّـم
ف ــأك ر ح ــول االحتياج ــات التدريبي ــة ملعلم ــات التالمي ــهل ُ
وض ــعاف الس ــمع يف بُع ــد معرف ــة املس ــتحدثات التقني ــة لص ــاحل
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َعيِّنــة الدراســة الال ــو عــدد ســنوات ــدفأ التدريســية مــأ 26

التدريبييية فييي بُعييد معرفيية واسييتخدام ولنتيياج المسييتحدثات

س ـ ــنة ف ـ ــأك ر كم ـ ــا توج ـ ــد ف ـ ــرول ذات دالل ـ ــة إحص ـ ــا ية عن ـ ــد
مس ــتو  0.05فأق ــل ب ــن َعيِّن ــة الدراس ــة الال ـو ع ــدد س ــنوات
ــدفأ التدريســية مــأ  15 – 6ســنة و  26ســنة فــأك ر لصــاحل
َعيِّنــة الدراســة الال ــو عــدد ســنوات ــدفأ التدريســية مــأ 26
سنة فأك ر.

التقنية باختالف متغير(المؤهل العلمي)؟

للتع ـ ــرف عل ـ ــى م ـ ــا إذا كاة ـ ــت هنال ـ ــك ف ـ ــرول ذات دالل ـ ــة
تبع ــا إىل ا ــتالف متغـ ـ
إحص ــا ية يف إجاب ــات َعيِّن ــة الدراس ــة خ
املوهل العلمو استصدمت الباح تان رحتليل التبايأ ا حادرر
(  )One Way ANOVAلتوضيح داللة ال ـرول يف إجابـات َعيِّنـة
تبعا إىل ا تالف متغ املوهل العلمـو وجـاءت النتـا
الدراسة خ
كما يوضح ا اجلدول رقم (:)13

سادسا :نتائج السؤال السادس:
ً

الصييم وضييعاف
هييل تختلييت اسييتجابات معلمييات التالميييذ ُ
السي ييمع في ييي المرحلي يية االبتدائيي يية في ييي تحديي ييد احتياجي يياته

جدول13

نتائج " تحليل التباي األحادي " (  ) One Way ANOVAللفروق في لجابات عَيِّنة الدراسة تبعًا الختالف متغير المؤهل العلمي
مجموع

درجات

متوسط

المحور

مصدر التباي

مربعات

الحرية

المربعات

2
202
204
2
202
204
2

4.179
0.709
2.543
0.711
1.610

االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل
الص ّم وضعاف السمع يف بُعد معرفة
ُ
املستحدثات التقنية
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل
الص ّم وضعاف السمع يف بُعد استصدام
ُ
املستحدثات التقنية
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل

بن اجملموعات
دا ل اجملموعات
اجملموا
بن اجملموعات
دا ل اجملموعات
اجملموا
بن اجملموعات

8.358
143.181
151.539
5.087
143.635
148.722
3.219

0.990

الص ّم وضعاف السمع يف بُعد إةتاج
ُ
املستحدثات التقنية

دا ل اجملموعات

200.039

202

-

المجموع

203.259

204

* دالة عند مستو  0.05فأقل

يتا ــح م ــأ اجل ــدول رق ــم( ( 13وج ــود ف ــرول ذات دالل ــة
إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسـة
الصـ ّـم وضــعاف
حــول االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل ُ
السمع يف بُعد معرفة واستصدام املسـتحدثات التقنيـة بـا تالف
متغ ـ ـ املوهـ ــل العلمـ ــو يف حـ ــن مل توجـ ــد فـ ــرول ذات داللـ ــة

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

5.896

**0.003

3.577

*0.030

1.625

0.199

إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسـة
الصـ ّـم وضــعاف
حــول االحتياجــات التدريبيــة ملعلمــات التالميــهل ُ
السمع يف بُعد إةتاج املستحدثات التقنية.
ولتحديـ ـ ــد ـ ـ ــاحل ال ـ ـ ــرول بـ ـ ــن فئـ ـ ــات املوهـ ـ ــل العلمـ ـ ــو مت
استصدام ا تبار شي يخ واجلدول رقم) (14ذلك:

جدول 14
نتائج اختبار شيفي للتحقق م الفروق بي فئات المؤهل العلمي
المحور

المؤهل العلمي

الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
السمع يف بُعد معرفة املستحدثات التقنية

دبلوم
بكالوريويف
ماجست

137

العدد المتوسط الحسابي دبلوم بكالوريوس ماجستير
28

3.47

165

3.39

12

2.55

**

-

**
-
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المحور

المؤهل العلمي

الص ّم وضعاف
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
السمع يف بُعد استصدام املستحدثات التقنية

دبلوم
بكالوريويف
ماجست

** دالة عند مستو  0.01فأقل

العدد المتوسط الحسابي دبلوم بكالوريوس ماجستير
28

3.28

165

3.28

12

2.61

-

*
-

* دالة عند مستو  0.05فأقل

يكش ـ ـ ـ اجل ـ ـ ــدول رق ـ ـ ــم( )14وج ـ ـ ــود ف ـ ـ ــرول ذات دالل ـ ـ ــة
إحص ـ ــا ية عن ـ ــد مس ـ ــتو  0.01فأق ـ ــل ب ـ ــن املعلم ـ ــات ال ـ ــاليت
مـ ـ ــوهل أ العلمـ ـ ــو (دبلـ ـ ــوم بكـ ـ ــالوريويف) واملعلمـ ـ ــات الـ ـ ــاليت
موهل أ العلمو ماجست حول االحتياجات التدريبية ملعلمات
الص ـ ّـم وض ــعاف الس ــمع يف بُع ــد معرف ــة املس ــتحدثات
التالمي ــهل ُ
التقني ـ ــة لص ـ ــاحل املعلم ـ ــات ال ـ ــاليت م ـ ــوهل أ العلم ـ ــو (دبل ـ ــوم
بكالوريويف).
كما توجد فرول ذات داللـة إحصـا ية عنـد مسـتو 0.05
فأقـ ـ ــل بـ ـ ــن املعلمـ ـ ــات الـ ـ ــاليت مـ ـ ــوهل أ العلمـ ـ ــو بكـ ـ ــالوريويف
واملعلم ــات ال ــاليت م ــوهل أ العلم ــو ماجس ــت يف االحتياج ــات
الصـ ـ ّـم وضـ ــعاف السـ ــمع يف بُعـ ــد
التدريبيـ ــة ملعلمـ ــات التالميـ ــهل ُ
اس ــتصدام املس ــتحدثات التقني ــة لص ــاحل َعيِّن ــة الدراس ــة الال ــو
موهل أ العلمو بكالوريويف.

سابعا :نتائج السؤال السابع:
ً

الصييم وضييعاف
هييل تختلييت اسييتجابات معلمييات التالميييذ ُ
السي ييمع في ييي المرحلي يية االبتدائيي يية في ييي تحديي ييد احتياجي يياته

التدريبييية فييي بُعييد معرفيية واسييتخدام ولنتيياج المسييتحدثات

التقنييية بيياختالف متغييير (عييدد الييدورات التدريبييية المتعلقيية

بالمستحدثات التقنية)؟
للتعـ ــرف علـ ــى مـ ــا إذا كاةـ ــت هنالـ ــك فـ ــرول ذات داللـ ــة
تبع ـ ــا ال ـ ــتالف متغ ـ ـ
إحص ـ ــا ية يف إجاب ـ ــات َعيِّن ـ ــة الدراس ـ ــة خ
الـ ـ ــدورات التدريبيـ ـ ــة اسـ ـ ــتصدمت الباح تـ ـ ــان ر حتليـ ـ ــل التبـ ـ ــايأ
ا حــادر ر ) )One Way ANOVAلتوضــيح داللــة ال ــرول يف
تبعــا ال ــتالف متغـ الــدورات التدريبيــة
إجابــات َعيِّنــة الدراســة خ
وجاءت النتا كما يوضح ا اجلدول رقم (:)15

جدول 15
" تحليل التباي األحادي " (  ) One Way ANOVAللفروق في لجابات عَيِّنة الدراسة تبعًا الختالف متغير الدورات التدريبية:
المحور

مصدر التباي

الص ّم
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
وضعاف السمع يف بُعد معرفة املستحدثات
التقنية
الص ّم
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
وضعاف السمع يف بُعد استصدام املستحدثات
التقنية
الص ّم
االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
وضعاف السمع يف بُعد إةتاج املستحدثات التقنية

بن اجملموعات
دا ل اجملموعات
اجملموا
بن اجملموعات
دا ل اجملموعات
اجملموا
بن اجملموعات
دا ل اجملموعات

4.974
146.566
151.539
2.304
146.418
148.722
0.977
202.281

المجموع

203.259

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

مجموع

درجات

متوسط

مربعات

الحرية

المربعات

3
201
204
3
201
204
3
201

1.658
0.729
0.768
0.728
0.326
1.006

204

-

قيمة ف

الداللة
اإلحصائية

2.274

0.081

1.054

0.370

0.324

0.808

يتبن مأ اجلدول رقم ( )15عدم وجود فرول ذات داللة
إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة
الص ّم وضعاف
يف االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
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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
الص ّم وضعاف السمع يف
تبعا ال تالف أ اال تعلم التالميهل ُ
خ
وتت ه
الص الدراسور املرتبة ا وىل يف االحتياجات
ههله النتيبة مع دراسة أزيوتش و كافياكتار ( &Özgüç
 )Cavkaytar, 2014واليت أشارت إىل أن مأ أهم عقبات ت عيل
املستحدثات التقنية عدم قدرو املعلمن على تكيي ا وف خقا
ملستويات التالميهل كما جاءت عبارو :معرفة بعض يارات
الص ّم
الو ول يف أةظمة تشغيل احلاسب اآليل للطالبات ُ
وضعاف السمع (كالتحقه مأ إمكاةية الو ول -ضبط
الصوت...اخل) باملرتبة ا و وتعزو الباح تان ههله النتيبة
إىل عدم وعو املعلمات وإملام أ الكايف بأمهية يارات
الو ول يف أةظمة تشغيل احلاسب اآليل ومد تأث ها يف
الص ّم وضعي ات السمع الاليت فقدن
عملية تعليم التالميهل ُ
مد الخ حسيخا م خما يوثر بالدرجة ا وىل على قدرفأ على
استيعاب ا وات الكالمية مأ الل حاسة السمع
(الكبيسو واحلياين  )2014وههلا حيتم على املعلمن
استصدام الوسا ل البديلة لرتمجة ا وات والتعرف علي ا
ويش كل مأ دورالج ولويس ( )2011إىل أن الوعو
بالتِقنيات احلدي ة وتطورافا مأ واجبات املعلم السيما يف ثورو
اهتمام أةظمة التشغيل يف الوقت احلايل إىل تكيي ا
لألشصاص ذور اإلعاقات املصتل ة متامنةخ اإلعاقة
السمعية.
الص ّم
كما أظ رت النتا موافقة معلمات التالميهل ُ
وضعاف السمع بدرجة عالية على االحتياجات التدريبية يف
بُعد راستصدام املستحدثات التقنيةر وتت ه ههله النتيبة مع
(اجلابرر 2004؛ اجلويف 2008؛ حسأ والنب اين 2009؛
ديه 2010؛ الصمادر والقريويت 2012؛ ALzaid, 2012؛

مناقشة النتائج:

كش ت النتا عأ وجود احتياجات تدريبية يف ضوء
الص ّم وضعاف السمع
املستحدثات التقنية ملعلمات التالميهل ُ
على أبعاد (املعرفة واالستصدام واإلةتاج) بدرجات تت اوت ما
بن متوسطة إىل عالية وههلا يت ه مع دراسة كل مأ
(اجلابرر 2004؛ اجلويف 2008؛ حسأ والنب اين 2009؛
ديه 2010؛ الصمادر والقرويت 2012؛ ALzaid, 2012؛
السبيعو 2014؛ Alshahrani, 2014؛ العايد والعايد 2015؛
إبراهيم ومصرر )2017
كما تتزامأ ةتا ههله الدراسة مع االستبابات العاملية
احلدي ة اليت تدعم دم املستحدثات التقنية يف التعليم إذ
أشار تقرير جلنة ا مم املتحدو االقتصادية لغرب آسيا ()Escwa
إىل أمهية التوظي ا م ل لالتصاالت وتقنية املعلومات يف
التعليم والتدريب جبميع مراحلخ وتطوير برةام تدريب القو
الوطنية وتأهيل ا مبا يواكب املعارف والتِقنيات احلدي ة
(اإلسكوا  )2013وعلى الصعيد احمللو تت ه ةتا ههله
الدراسة مع توجخ وزارو التعليم اليت قامت بتدشن برةام
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
استصدام التقنية والت اعل مع ا (وزارو التعليم .)2017
وقد كش ت ةتا الدراسة عأ موافقة معلمات التالميهل
الص ّم وضعاف السمع بدرجة عالية على االحتياجات
ُ
التدريبية يف بُعد رمعرفة املستحدثات التقنيةر وتت ه ههله
النتيبة مع دراسة كل مأ حسأ والنب اين( )2009ودراسة
الش راين( ،)Alshahrani ,2014إذ ُمت ل املعرفة ا سايف النظرر
الهلر تستند عليخ عملية استصدام وت عيل املستحدثات التقنية
يف الواقع التدريسو للصم وضعاف السمع ويوكد ذلك ما
أشار إليخ ةيوبار وآ رون ( )2014باعتبار أن القدرو على
ا تيار واستصدام ا دوات والتِقنيات للو ول إىل حل يليب
مطالب موق معن السمة الر يسة للممارسة امل نية ويتطلب
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السبيعو 2014؛ العايد والعايد 2015؛ إبراهيم ومصرر
.)2017
ومت لت أبرز ههله االحتياجات يف استصدام أدوات الرسوم
البياةية (أدويب فوتوشوب -السرتيرت) واالست ادو مأ مزاياها يف
إيااح امل اهيم وميكأ ت س ههله النتيبة بإدراك املعلمات
إلس امات ههله الدام يف توضيح امل اهيم بشكل رسوم
الص ّم وضعاف
و ور و را ط ذهنية للطالبات التالميهل ُ
السمع واةعكاس ا على العملية التعليمية وعلى مد وعو
الص ّم وضعي ات السمع ا ة يف شرح امل اهيم
واستيعاب ُ
الص ّم غالبخا ما يتسمون
اجملردو وتش ال ايز( )2010إىل أن ُ
بصعوبة يف إدراك امل ات الل ظية اجملردو والرمزية وذلك يُلزم
املعلم بالتدرج يف املعلومات اليت يلقي ا للطالب الصم إذ
يبتدئ مأ احملسويف إىل اجملرد ومأ البسيط إىل املركب وربط
الكلمات مبدلوالفا احلسية بواسطة استصدام الوسا ط
البصرية يف إيااح امل اهيم اجملردو ويوكد ذلك دراسة
ةيكوالرايزر وثيوفاةويف ( )Nikolaraizi, Theofanous, 2012فقد
أشارت إىل أمهية استصدام اصرا ط الهلهنية إذ أثبت فاعليت ا
على جواةب القراءو لد الصم كما حصلت عبارو
راستصدام حمركات البحث (جوجل -ياهو -اسأل ...اخل)
واالست ادو مأ مجيع مزاياهار على املرتبة ا و وقد تعزو
الباح تان ذلك بسبب دم حمركات البحث يف ا وات الهلكية
مما ُميكأ املعلمات مأ استصدام ا باستمرار وقد احتلت
اململكة العربية السعودية املرتبة ال ال ة عامليخا يف استصدام
ا وات الهلكية (عامل التقنية .)2015
الص ّم
وتو لت الدراسة إىل موافقة معلمات التالميهل ُ
وضعاف السمع بدرجة عالية على االحتياجات التدريبية يف
بُعد إةتاج املستحدثات التقنية وتت ه ههله النتيبة مع دراسة
كل مأ (اجلويف 2008؛ ديه 2010؛ الصمادر
والقريويت  )2012ومت لت أبرز ههله االحتياجات يف رإةتاج
القصمل الرقميةر وقد تعود ههله النتيبة إىل إمكاةات
القصمل الرقمية ال ا قة واليت حتتور على الوسا ط املتعددو

(الصور والرسوم والنصوص وإمكاةية الرتمجة اإلشارية) إذ
تساهم القصمل الرقمية مباشرخو يف إيااح امل اهيم وتزيد مأ
فرص مناقشة التالميهل حول املوضوعات املتناولة يف القصة
كما ُمتكأ مأ تبسيط وتقريب احملتو التبريدر إىل حمتو
أقرب لل م ( )Robin, 2008وقد حصلت عبارو راملعرفة يف
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
املدرسية ومأ مث تعتقد املعلمات عدم احلاجة إىل إةتاج ا
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
املتاحة واملتوافرو وتعددها فإهنا قد ال تغطو بعض املواضيع
إةتاجا للصور اليت
الدراسية يف املن الدراسو واليت تتطلب خ
تُساعد يف إيصال املعاين وامل اهيم اجملردو للطالبات التالميهل
الص ّم وضعاف السمع وبهلا تشكل عملية إةتاج الصور جزءخا
ُ
الص ّم وضعاف السمع إذ
أساسيخا مأ أدوات تعليم التالميهل ُ
اشرا
يش عبدامللك ( )2010إىل أن الصور تساهم إس خاما مب خ
يف تبسيط امل اهيم اجملردو وحتويل ا إىل م اهيم مر ية وحمسوسة
لتساعد يف التغلب على زيادو معدل النسيان لد التالميهل
الص ّم وضعاف السمع.
ُ
كما أس رت النتا عأ عدم وجود فرول ذات داللة
إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة
الص ّم وضعاف
على االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
السمع يف أبعاد معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات التقنية
با تالف متغ التصصمل ا كادميو وههلا يت ه مع دراسة
اجلابرر ( )2004ودراسة حسأ والنب اين ( )2009ودراسة
السبيعو ( )2014ودراسة العايد والعايد ( )2015يف حن
ا تل ت الدراسة احلالية عأ دراسة الزيد ( )Alzaid, 2012إذ
كش ت عأ فرول يف بُعد راستصدام املستحدثات التقنيةر
تُـعز ملتغ التصصمل ولصاحل املعلمات املتصصصات.
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وقد تعود ههله النتيبة إىل تشابخ أهداف برام إعداد
املعلمن يف كليات الرتبية يف اململكة العربية السعودية إذ
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
التعليمية باجلمع بن ا الة واملعا رو واالهتمام بكل جديد
يظ ر يف ههلا العصر مأ العلوم والتقنية واملعرفة ويعد ههلا
االهتمام مأ أهم وأبرز أسس بناء مناه إعداد املعلم يف
كليات الرتبية (أسود .)2010
كما كش ت ةتا الدراسة عأ وجود فرول ذات داللة
إحصا ية عند مستو  0.01و  0.05فأقل يف استبابات
َعيِّنة الدراسة على االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل
الص ّم وضعاف السمع يف بُعد رمعرفة املستحدثات التقنيةر
ُ
با تالف متغ عدد سنوات اصدو التدريسية لصاحل
املعلمات الاليت عدد سنوات دفأ التدريسية  26سنة
فأك ر وختتل ههله النتيبة عما أشار إليخ حسأ
والنب اين( )2009يف عدم وجود فرول يف بُعد رمعرفة
املستحدثات التقنيةر تُـعز ملتغ اصدو.
وت سر الباح تان ههله النتيبة إىل أهنا قد تعود إىل حاجة
املعلمات ذوات اصدو ا طول إىل تطوير أة س أ يف اجلاةب
النظرر واملعريف املتعله مبعرفة املستحدثات التقنية السيما
وأهنأ اعأ لدام إعداد املعلمن يف وقت مل تتطور فيخ
التقنية بالشكل املتسارا الهلر ةش ده اليوم وقد أشار الغامن
( )2009إىل أمهية املراجعة الشاملة لدام إعداد وتدريب
املعلمن واالهتمام بالتطوير املستمر حملتويات الدام حسب
املستبدات يف كل جمال مأ جماالت املعرفة حىت تتمكأ مأ
مواج ة متطلبات العصر يف جمال تربية املعلمن وإعدادهم.
كما مل توجد فرول ذات داللة إحصا ية عند مستو
 0.05فأقل يف استبابات َعيِّنة الدراسة على االحتياجات
عدر:
الص ّم وضعاف السمع يف بُ َ
التدريبية ملعلمات التالميهل ُ

استصدام وإةتاج املستحدثات التقنية با تالف متغ عدد
سنوات اصدو التدريسية وههلا يت ه مع دراسة اجلويف
( )2008ودراسة حسأ والنب اين ( )2009ودراسة السبيعو
( )2014ودراسة العايد والعايد ( )2015وقد ت سر ههله
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
دم املستحدثات التقنية يف العملية التعليمية وههلا يت ه مع
دراسة كل مأ بامليو وآ ريأ ( )Balmeo et al., 2014ودراسة
أزيوتش و كافياكتار ( )Özgüç& Cavkaytar, 2014ودراسة
التوجيرر (.)2014
أياا إىل وجود فرول ذات داللة
وتش ةتا الدراسة خ
إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف االحتياجات التدريبية
الص ّم وضعاف السمع يف بُعد رمعرفة
ملعلمات التالميهل ُ
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
املستحدثات التقنيةر وتت ه ههله النتيبة مع دراسة اجلويف
( )2008وختتل عأ دراسة إبراهيم ومصرر (.)2017
يف حن مل توجد فرول ذات داللة إحصا ية عند مستو
الص ّم
 0.05فأقل يف االحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
وضعاف السمع يف بُعد رإةتاج املستحدثات التقنيةر تُـعز
ملتغ املوهل العلمو وختتل ههله النتيبة عأ دراسة اجلويف
()2008؛ وقد ت سر ههله النتيبة حباجة املعلمات الارورية
على التدريب يف بُعد إةتاج املستحدثات التقنية با تالف
عصرا تدا لت فيخ التقنية يف
موهالفأ التعليمية إذ يش دن خ
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
الرتبوية وقد أشارت الدراسات إىل أن املستحدثات التقنية
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بأشكا ا املصتل ة سامهت بتسريع و ول املعلومات إىل أذهان
الصم وضعاف السمع (ال ق و 2012؛
املتعلمن التالميهل ُ ّ
&Aldahmashi؛
Alanazi,
2017
2014؛
العيسى

أ ــاال تعل ــم التالمي ــهل الص ــم وض ــعاف الس ــمع يف الصـ ـ
الدراسو.
.4إقام ـ ــة دورات تدريبي ـ ــة متعلق ـ ــة باس ـ ــتصدام أدوات الرس ـ ــوم
البياةيــة (أدويب فوتوشــوب -السـرتيرت) وكي يــة توظي ــا يف
تعليم التالميهل الصم وضعاف السمع.
الصـ ـ ّـم وضـ ــعاف السـ ــمع بأمهيـ ــة
 .5توعيـ ــة معلمـ ــو التالميـ ــهل ُ
املســتحدثات التقنيــة وربــط املعرفــة النظريــة بالعمليــة وطــرح
تطبيقات عملية توضح بأن التقنية وضعت للتس يل علـى
املعلم يف العملية التعليمية.
 .6إةش ـ ــاء منظم ـ ــات عل ـ ــى ش ـ ــبكة اإلةرتة ـ ــت تعـ ـ ـ مبعلم ـ ــو
الصـ ـ ّـم وضـ ــعاف السـ ــمع حتتـ ــور علـ ــى قاعـ ــدو
التالميـ ــهل ُ
بياةـات هــم ا حبــاا يف اجملــال وتعــرض أفاــل أســاليب
التدريس والوسا ل والنظريات والنماذج التعليمية احلدي ة.

.)Techaraungrong et al., 2017

كما كش ت ةتا الدراسة عأ عدم وجود فرول ذات
داللة إحصا ية عند مستو  0.05فأقل يف االحتياجات
الص ّم وضعاف السمع يف أبعاد
التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
(معرفة واستصدام وإةتاج املستحدثات التقنية) با تالف
متغ الدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات التقنية وتت ه
ههله النتيبة مع دراسة اجلابرر ( )2004ودراسة
السبيعو()2014؛ وتعزو الباح تان ههله النتيبة إىل احتمالية
اخن اض فاعلية برام الدورات التدريبية املتعلقة باملستحدثات
التقنية إذ إن الدورات قد ال تُليب االحتياجات التدريبية
للمعلمات فاةعكس ذلك على تساور االحتياجات التدريبية
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
( )2009إذ ال يوجد ختطيط عند بناء الدام التدريبية وعدم
الص ّم
بنا ا وف خقا لالحتياجات التدريبية ملعلمات التالميهل ُ
وضعاف السمع.
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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.
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