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 Abstract: 

The current study aimed to identify the role of school 

administration in increasing the effectiveness of assistive 

technology for students with special needs. To achieve the goal of 
the study, the descriptive approach was used, as the study tool 

was developed, which consisted of six areas, which were 

distributed to male and female teachers in Arab schools in Israel, 
which consisted of (312) teachers, and the results showed a 

medium degree for the role of school administration in increasing 

the effectiveness of assistive technology for students with special 

needs.  The results also showed that there were no statistically 
significant differences for the role of school administration in 

increasing the effectiveness of assistive technology for students 

with special needs, attributed to the main study variables.  
Key words: School Administration, Assistive Technology, People With 

Special Needs. 
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 املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصةدور اإلدارة 
 

 2 انئلة جريس حداد 
 

 :امللخص
هدفت الدراسة احلالية التعرف إىل دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي 

املنهج الوصفي، حيث مت تطوير اداة الدراسة واملكون االحتياجات اخلاصة، ولتحقيق هدف الدراسة، مت استخدام 
من ستة جماالت، مت توزيعها على املعلمني واملعلمات يف املدارس العربية يف الداخل الفلسطيين يف لواء الشمال 

( معلًما ومعلمة، وقد أظهرت النتائج وجود درجة متوسطة لدور اإلدارة املدرسية يف زايدة 312واليت تكونت من )
الية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة فع

احصائية لدور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة، تعزى إىل 
 .متغريات الدراسة الرئيسة

 .املدرسية، التكنولوجيا املساندة، ذوي االحتياجات اخلاصةاإلدارة  الكلمات املفتاحية:
 

 املقدمة: 

حتتاج عملية التعلم والتعليم إىل تطوير وحتسني يف ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي اهلائل يف خمتلف مناحي احلياة؛ من 
أجل بناء شخصية متفاعلة مع البيئة احمليطة، وقادرة على التعامل معها إبجيابية؛ وهذا يتطلب دعم اإلدارة املدرسة اليت هي ذلك 

زائه داخل املدرسة وخارجها بشكل إجيايب، وفن للسياسة العامة وفلسفة تربوية وضعتها الدولة، ورغبة الكل املنظم الذي تتفاعل أج
يف إعداد الناشئني، واإلدارة املدرسية ليست مدير املدرسة وحده يرأس العمل املدرسي، لكنها هيئة تتكون من مدير املدرسة 

ؤولياته ومهامه ومتطلبات عمله، حيث يعمل اجلميع يف قسمه بروح ومساعديه من وكالء ومعلمني إداريني وفنيني كل حسب مس
 (. 2000من التعاون واالستشارات حول جناح العملية التعليمية )أمحد، 

من هنا نرى أن اإلدارة املدرسية من خالهلا حتقق أهداف جملتمع وآماله وتطلعاته، حيث تقوم ببناء الشخصية السليمة يف  
واجلسمية، واالجتماعية، واالنفعالية، وإعداد القوى البشرية القادرة على اإلنتاج. فلم تعد وظيفة اإلدارة كافة اجلوانب العقلية، 

املدرسية تسيريًا روتينًيا ألمور املدرسة، ومل يعد هدف مدير املدرسة جمرد احملافظة على النظام يف املدرسة والتأكد من سري الدراسة 
ر العمل يف هذه الدراسة يدور حول التلميذ، وحول توفري كل اإلمكانيات والظروف اليت وفق اجلدول املوضوع، بل أصبح حمو 

فالوظيفة الرئيسية لإلدارة املدرسية، هي هتيئة الظروف وتقدمي  .واألخالقي ،والروحيتساعد على توجيه منوه العقلي، والبدين، 
النمو املتكامل هلم، وذلك لنفع أنفسهم وجمتمعاهتم )أمحد،  اخلدمات اليت تساعد على تربية التالميذ وتعليمهم رغبة يف حتقيق

24:2002 .) 
فلإلدارة املدرسية وظائف ذات جانبني )إداري، وفين( وخيدم كل منهما اآلخر مبا حيقق أهداف املدرسة، إال أن املدارس 

 تها وضرورهتا.العربية تعطي كل االهتمام للجوانب اإلدارية وتغفل اجلوانب الفنية على الرغم من أمهي
؛ يف جمال تقدمي الدعم فيما يتعلق ابلتكنولوجيا املساندة للطلبة  إن الدور الذي تقوم به اإلدارة املدرسية يعد دوًرا ضرورايا
ذوي االحتياجات اخلاصة. أصبح األشخاص الذين يعانون من إعاقات مسعية وبصرية وفكرية وحركية واضطراابت وطيف التوحد 
                                                             

naailahaddad@gmail.com ، أكادميية رميار، الداخل الفلسطيين، د.   2  
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التخلص من إعاقتهم أو التخفيف من آاثرها السلبية، والتواصل مباشرة مع اجملتمع واالندماج واملشاركة فيه.  قادرين اآلن على
بشكل عام، مع هذه التكنولوجيا املتقدمة، ميكن لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة أداء مجيع األعمال اليت يقوم هبا اآلخرون. 

 لتواصل مع العامل واحلصول على املعلومات اليت حيتاجوهنا.مثل: القراءة والكتابة والرسم والرتمجة وا
ويف هذا اإلطار متثل التكنولوجيا أمهيًة ابلغًة لذوي اإلعاقات مبا أحدثته من تغري فـي حياة الفرد واجملتمعات، كما أن 

 التغلب على الصعوابت يف عملية استخدام هذه التكنولوجيا ومستحداثهتا واليت أتيت مالئمة لطبيعة العالقة، قد أكدت فعاليتها يف
التعليم وسد الفجوة نتيجة اإلعاقة بغض النظر عن نوعها فيما توفره من فوائد تعود على ذوي اإلعاقات مـن الناحيـة النفسـية، 

 ).2010واألكادميية، واالجتماعية، واالقتصادية )مرزوق، 
التعليم، حيث تعتمد على األساليب العلمية احلديثة يف التعليم بداًل تعترب تكنولوجيا التعليم املساندة من الوسائل الفعالة يف 

عمل على إجياد حلول للعديد من املشكالت اليت يواجهها مدرسو املدرسة داخل الصفوف تمن الطرق التقليدية القدمية املتبعة. و 
عانون من النشاط الزائد أو مشاكل يف النطق أو الدراسية. ومن بني تلك املشاكل اليت يواجهوهنا كيفية التعامل مع الطالب الذين ي

مشاكل يف السـمع وغريها يف املرحلة االبتدائية. يواجه املعلمون صعوبة كبرية يف كيفية التعامل مع هؤالء الطالب بطريقة حضارية. 
مما يؤدي إىل حتقيق الذات وتقوية تكنولوجيا التعليم املساندة اليت متنحهم حرية التعبري عن آرائهم وجتربة األشياء من وجهة نظرهم 

 (.282: 2020ثقتهم أبنفسهم، ويساعد املعلم يف توجيه سلوك هؤالء األطفال )البدو، 
تتطلب خصائص الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة التعليمية واملعرفية واللغوية والعاطفية االجتماعية إجراء تغيريات 

رائق التدريس والتعلم واسرتاتيجيات التدريس. وملا كان القيام هبذه اإلجراءات يقع جوهرية على مستوى تنظيم البيئة التعليمية وط
 على عاتق املعلم، إال أن هناك دورًا كبريًا لإلدارة املدرسية يف هتيئة املناخ الالزم وهو ضروري ملساعدة الطالب على النمو إىل أقصى

 .(2018قيقية وتنميتها مبا يف وسعهم ووفًقا لقدراهتم )القحطاين، قدر من قدراهتم وإمكاانهتم، للوصول إىل استعداداهتم احل
 

 متطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة من تكنولوجيا التعليم، وفيما يلي شرح مبسط هلذه املتطلبات:

الدراسة والتحليل: قبل اختاذ قرار بشأن تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة، جيب إجراء دراسات هتدف إىل حتليل  -1
مشاكل ذوي االحتياجات اخلاصة، تقييم احتياجاهتم التعليمية وحتليل خصائص كل فئة واملقررات الدراسية املوجهة إليهم. وحتليل 

 التعليمية.  املوارد واملعوقات البيئية و 
التصميم والتطوير: وهذا يتطلب وضع مواصفات ومعايري علمية حمددة ودقيقة لتصميم كل مصدر تعليمي لكل فئة منها،   -2

 وتصميم املوارد وتطويرها بطريقة منهجية سليمة، وإنشاء مركز تكنولوجيا تعليم مركزي متخصص يف إنتاج املوارد واألنظمة التعليمية.
تصميم وتوفري بيئات وأماكن تعليمية مناسبة: ضرورة توفري أماكن وبيئات تعليمية مناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة.    -3

 تشمل هذه البيئات: املباين املدرسية ومراكز مصادر التعلم واملكتبات املدرسية الشاملة. 
ة وخمتلفة وحتديثها وتزويدها بشكل مستمر. ويشمل هذا االقتناء والتزويد: ويقصد به العمل على توفري مصادر تعليمية متعدد  -4

 املطلب توفري: املواد والوسائل واملوارد التعليمية واألجهزة واملعدات الالزمة الستخدام تلك املوارد، ومن مث توفري الكوادر البشرية
 املؤهلة واملدربة لتوظيف تلك املوارد.

لمتابعة والتقومي وتشمل مهامها: متابعة وتقييم املوارد البشرية وغري البشرية، املتابعة والتقومي: جيب إنشاء إدارة متخصصة ل -5
ة ومتابعة وتقييم توظيف واستخدام املوارد من قبل املعلمني واملتعلمني، وحتديد احتياجات املدرسة أو املؤسسة التعليمية املوارد البشري

 توفريها.وغري البشرية، مث كتابة التقارير ورفعها إىل املسئولني ل
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التدريب: التدريب مطلب ملح لنجاح أي برامج تطويرية، ويشمل التدريب تدريب اجملموعات التالية: معلمو األشخاص   -6
 ذوي االحتياجات اخلاصة، واملتخصصني يف تكنولوجيا التعليم، وأولياء أمور ذوي االحتياجات اخلاصة.

صائي تكنولوجيا التعليم: جيب تطوير اإلعداد األكادميي ملعلمي اإلعداد األكادميي ملعلمي ذوي االحتياجات اخلاصة وأخ  -7
 ذوي االحتياجات اخلاصة وأخصائي تكنولوجيا التعليم لتلك الفئة بكليات الرتبية.

التوعية واإلعالم: وهو مطلب أساسي لتوعية املعلمني واملتخصصني يف تكنولوجيا التعليم وأولياء أمور ذوي االحتياجات   -8
ك الفئة، ويتطلب ذلك ما يلي: عقد حماضرات وندوات ومؤمترات وورش عمل، وإنشاء مركز تعليمي، وقناة تلفزيونية اخلاصة يف تل

 لذوي االحتياجات اخلاصة وتصميم مواقع على شبكة اإلنرتنت.
كنولوجية لذوي النشر والتوظيف والتبين: جيب أال تتوقف تكنولوجيا التعليم عند تصميم وتطوير املنتجات واالبتكارات الت   -9

االحتياجات اخلاصة، بل ينبغي أن تسعى إىل نشرها وتوظيفها وتبنيها من قبل املدارس واملؤسسات التعليمية والتدريب لذوي 
 (.2014االحتياجات اخلاصة )عبد العاطي، 

التكنولوجية األخرى  التعليم اخلاص لذوي االحتياجات اخلاصة دوًرا رائًدا يف استخدام أجهزة احلاسوب والتقنيات وقد أدى
يف جمال الرتبية والتعليم، نظًرا للصعوابت اليت ينطوي عليها تعليم الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة. حيث كان كوادر الرتبية 
اخلاصة من بني املتدربني األكثر تعليًما الذين كانوا على استعداد حملاولة استخدام التكنولوجيا اجلديدة. وصف كريك وزمالؤه 

(: "للحاسوب القدرة على تطوير ملفات 29: 2013( استخدام احلاسوب يف الرتبية اخلاصة ابلكلمات التالية )اآلغا، 1993)
ختزين املعلومات وتنظيم وعرض النصوص والفيديو واملعلومات الرقمية وتوفري وصول سهل للمعلومات والربامج، وتتيح للطفل التعلم 

ابإلضافة إىل كل هذا، جيعل احلاسوب عملية التعلم أكثر نشاطًا وكفاءة، ويعطيها مزيًدا من  بسرعة، والتعزيز الفوري واملباشر،
التوجيه الذايت". هناك أيًضا معدات وبرامج خاصة تساعد األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة على استخدام احلاسوب، 

حىت اآلن. ألهنا مكلفة وابلتايل يصعب توفريها يف  وتسمى "التكنولوجيا املساندة"، ولكنها مل يتم استخدامها على نطاق واسع
املدارس والفصول الدراسية للطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة أو يف منازهلم. غالًبا ما ال تتمتع غرف التعليم اخلاص ابلقدرات 

 (.26: 2008التقنية الالزمة الستخدام التكنولوجيا املساندة بشكل فعال )أمني، 
بية اخلاصة املسؤولية الرئيسية يف توفري املداخل املناسبة لتقدمي املناهج للطالب ذوي االحتياجات يتحمل معلمو الرت 

اخلاصة، حيث يقوم املعلمون بتكييف املناهج وتعديلها ابستخدام أدوات واسرتاتيجيات خمتلفة، ويعترب استخدام التكنولوجيا من 
لتعديل املنهاج ودعم تقدميه، ملا هلا من دور مهم يف احلد والتقليل من الصعوابت  أهم املتغريات يف اجملال  اإلعاقة الذهنية كوسيلة

والتحدايت اليت تؤثر على مجيع املهارات الوظيفية والتعليمية واالستقاللية، مما يؤدي إىل ضمان تكافؤ الفرص وحتسني جودة  
ني تعليم األفراد ذوي االحتياجات اخلاصة، ، أكد قانون حتس2004احلياة لألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة؛ يف عام 

IDEIA (2004) يف تعديالته، على احلاجة إىل أن يتبىن الفريق التعليمي استخدام التكنولوجيا املساندة مع مجيع الطالب ،
 ذوي االحتياجات اخلاصة.

الفردية للطالب، وابلتايل،  وهذا االعتماد يتطلب حتديد الوسائل التكنولوجية املناسبة إلدراجها ضمن اخلطة الرتبوية
فاملعلمون هم املسئولون عن مساعدة األطفال وأسرهم يف اختيار كافة التكنولوجيا املساندة، فضال عن توجيههم لكيفية 
استخدامها. ويعود جناح الربامج الرتبوية واخلربات االجتماعية للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة إىل استخدام وسائل التكنولوجيا 

ساندة، حيث إهنا توفر االستقاللية، وذلك من خالل الوصول إىل بيئات متنوعة، وهذه وسائط تنتج وتعدل وتكيف جلعل امل
املهمات التعليمية واالجتماعية والرتفيهية واحلياتية اليومية أكثر سهولة. ويعود استخدام ذوي االحتياجات اخلاصة للتكنولوجيا 

ليل أثر اإلعاقات، وتقدمي املساعدة يف عملية تعلمهم، ومشاركتهم يف الفصول التعليمية، وتعزيز املساندة ابلفوائد عليهم، منها تق
فرصهم املهنية واإلبداعية، كما أهنا تساعد يف عملية إثراء املناهج التعليمية. ورمبا يزيد استخدام التكنولوجيا املساندة من 
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لكل طالب، وتشجيع التعاون بني الطلبة، وال سيما ذوي االحتياجات اخلاصة، االستقاللية، وتدعيم التقدير الذايت والثقة ابلنفس 
على سبيل املثال، استخدام هؤالء الطالب مع برامج خمتلفة يف تعليمهم، مع فرصة التكرار واملمارسة، يدفعهم للتعلم والقيام أبدوار 

تماد على اآلخرين، وحتكمهم يف بيئتهم، كما أهنا نشطة يف مجيع جماالت حياهتم. وقد تقلل التكنولوجيا املساندة من االع
تساعدهم كثريًا يف التخلص من طرق سلبية يف تعلمهم، وجتعلهم أكثر نشاطًا واهنماًكا يف العملية التعليمية، خصوًصا وأهنم أكثر 

 .(2004ميواًل الستخدام قواهم العقلية واجلسمية اليت ميكن أن تعتمد عليها تلك التكنولوجيا )سامل، 
 

 لكل إنسان احلق يف العيش مبساواة، كرامة، راحة واستقاللّية.

هذا احلق أيضا يشمل األشخاص مع إعاقة، إذ حيق هلم كذلك العيش حياًة طبيعّية مثل اآلخرين. من أجل حتقيق هذا 
مكان، واملشاركة اهلدف مطلوب وجود االتفاقيات والنصوص هبذا الشأن لتمكني األشخاص مع إعاقة من الوصول إىل كّل 

 واالندماج ابجملتمع بتساٍو، واحرتام واستقاللّية قصوى.
% من اجملتمع يف الداخل الفلسطيين هم 18والسبب يف توّفر اإلاتحة هو األشخاص مع إعاقة حيث إن ما يقارب الـ 

 ّية.أشخاص مع إعاقة منها: اإلعاقات اجلسدية، إعاقات حسية )البصر والسمع(، إعاقات عقلّية ونفس
إنسان مع إعاقة، مما يعين  1,440,000وفقا لبياانت لدائرة اإلحصاء املركزيّة، يعيش يف الداخل الفلسطيين ما يقارب الـ 

أنه تقريبا يف كل عائلة من بني سّت عائالت يف الداخل الفلسطيين يوجد شخص مع إعاقة، وذلك بغّض النظر عن داينته، عرقه، 
% من اجملتمع( يعترب 10شخص تقريبا )أي ما يقارب الـ  700,000ذلك، يُقّدر أنه لكل  عمره أو جنسه. ابإلضافة إىل

 موضوع اإلاتحة مسألة حامسة وابلغة األمهّية.
، إذ ينّص 1998يتّم تعريفه وفقا لقانون املساواة يف احلقوق لألشخاص مع إعاقة والذي سّن عام  شخص مع إعاقةإن ال

قة جسدية، نفسّية أو عقلّية، اثبتة أو مؤقتة، واليت بسببها يكون اإلنسان حمدود إىل حّد كبري أبدائه القانون على أن "إنسان مع إعا
 يف جمال واحد أو أكثر من جماالت حياته األساسّية".

 
 : 1988تعريف "اإلاتحة" وفقا لقانون املساواة ابحلقوق لألشخاص مع إعاقات 

ه ومعرفته، استخدامه واالستمتاع من اخلدمات اليت يقّدمها، احلصول على "التمكن من الوصول إىل كل مكان، التحّرك ب
ل املعلومات اليت يوفرها املكان أو اخلدمة، استخدام األجهزة املتوفرة ابملكان واالشرتاك ابلربامج والفعاليات اليت يوفرها املكان، وك

 هذا جيري مبساواة، واحرتام، واستقاللية وأمان".
 

 مبادئ اإلاتحة

 يوجد مبدأين أساسيني يف موضوع اإلاتحة ومها "مبدأ االندماج" و "مبدأ التسلسل"
 "مبدأ االندماج" . 1

األشخاص مع إعاقة هم جزء ال يتجزأ من اجملتمع واجلمهور الواسع، ابلتايل هم متساوي احلقوق مع اآلخرين، إذ حيق هلم 
 اآلخرين.العيش، واالندماج من دون متييزهم أو إقصائهم من 
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 "مبدأ التسلسل"  . 2
وفقا هلذا املبدأ، على أي إنسان مع إعاقة أن يصل ألي مكان يقصده وأن حيل على نفس اخلدمات املتوفرة متاما مثل أي 

موقف خاص لألشخاص مع إعاقة، الصعود من مكان مناسب بدون درج، طريق ُمتاحة،  -شخص آخر. التسلسل هو منطقي
لدخول لألشخاص مع إعاقة، ممرات مناسبة، مكاتب استعالمات مناسبة مع توفري خدمة لذوي مدخل ُمناسب ويتيح ا

االحتياجات اخلاصة، مصعد يف األماكن املطلوبة، مراحيض مناسبة لألشخاص مع إعاقة. عدم توفر مركب واحد على األقل من 
املبدأ مل يتحقق وغري متوفر بتاات، مما يعين أن املكان ال  هذه املركبات يدّل على خلل يف تنفيذ مبدأ التسلسل، ويف هذه احلالة كأن

 يوفر اإلاتحة املطلوبة.
(. 1998، وذلك يف إطار قانون املساواة يف احلقوق لألشخاص مع إعاقة )منذ عام 2005ُشرّع فصل "اإلاتحة" عام 

الرحبية والقطاع اخلاص. التشريع القانوين يعّرف ما هذا الفصل يُلزم توفري اإلاتحة يف القطاع احلكومي، والبلدايت، واملؤسسات غري 
هو واجب إاتحة املباين، والبىن التحتية، والبيئة احمليطة واحلدائق، واالتصاالت اهلاتفية، والتكنولوجيا، واملواصالت، والصحة، 

 تطبيق القانون.وغريها. التشريع حيدد كذلك اإلطار الزمين الذي مبوجبه جيب توفري اإلاتحة، واإلعفاءات وطرق 
 

 إاتحة اخلدمات

القوانني الثانوية اخلاصة هذه تتطّرق لكل ما ُيطلب عمله ابإلضافة إلاتحة املباين، وكذلك تتطّرق القوانني إىل سؤال 
التصميم الداخلي للمبىن بشكل مالئم ويُتيح لكل شخص مع إعاقة معيّنة أن حيصل على اخلدمات املتوفرة مثل أي شخص أو 

لقاة على املتيح، وكذلك اخلاصة إذ تتطّرف ألماكن خمتلفة مثل زبون آخر
ُ
. هذه القوانني تُعّرف بشكل عام الواجبات العامة امل

 املطاعم، الفنادق، املكتبات وغريها.
 يف إطار هذه القوانني الثانوية، مطلوب األخذ ابحلسبان واالهتمام ابجملاالت التالية:

 تصميم داخلي يوّفر اإلاتحة .1
 .إجراءات "اخلدمات املتاحة"2 .2
 إرشاد املوظفني والعّمال وتوعيتهم بشأن اإلاتحة واخلدمات املتيحة .3
 إاتحة اإلنرتنت .4
 إاتحة مركز االتصاالت وأجهزة توجيه احملاداثت .5
 إاتحة اإلعالانت .6
 إاتحة املعلومات .7
اآليل، آالت دفع النقود ملوقف أيضا أبجهزة مثل الصراف االستعانة كجزء من اخلدمات،  إاتحة وسائل التكنولوجيا .8

 السيارات وغريها.
 أجهزة تكنولوجية ُمساعدة .9

 إاتحة مركز خدمات اجلمهور .10
)دليل املتيح،  إاتحة املناسبات واملعارض واملؤمترات .11

https://www.aisrael.org/?CategoryID=3171.)  
أهداف التعليم املنصوص عليها يف قانون التعليم يف الداخل الفلسطيين يف "توفري فرص متكافئة لكل فىت وفتاة، يتمثل أحد 

( من قانون التعليم احلكومي، 8) أ( ) 2ومتكينهما من التطور بطريقتهما اخلاصة وخلق جو يشجع ويدعم االختالف" )القسم 

https://www.aisrael.org/?CategoryID=3171
https://www.aisrael.org/?CategoryID=3171
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ني وأولياء األمور واجملتمع، وتصميم بيئة تعليمية وتوفري استجابة مثالية جلميع (. حوار مهم بني الطالب واملعلمني واملوظف1953
 الطالب، وهذا احلوار ميّكن الطالب واملوظفني من أن يكونوا أشخاًصا شاملني.

)املشار إليه فيما  1998-5758من قانون املساواة يف احلقوق لألشخاص ذوي اإلعاقة،  7وفًقا للجزء ب من املادة 
 هذا التعميم: "القانون"( ، حيق للطالب املعاق أو أحد الوالدين لطالب معاق احلصول على تسهيالت لذوي االحتياجات يلي يف

اخلاصة سيسمح له ذلك ابلوصول إىل قدراته والتعلم والقيام بدور نشط يف مجيع أنشطة املؤسسة التعليمية وكذلك الطالب وأولياء 
 وحمرتمة، ومستقلة، وآمنة.األمور اآلخرين بطريقة متساوية، 

اللوائح رقم  -مبوجب هذا القانون، وضع وزير التعليم اللوائح اليت تتناول التعديالت املطلوبة إلمكانية الوصول الفردي 
201. 

يشرتط القانون واللوائح ملكية املؤسسة التعليمية إلاتحة الوصول إىل كل من املؤسسات التعليمية واخلدمات التعليمية اليت 
 تقدمها للطالب ذوي اإلعاقة وأولياء األمور ذوي اإلعاقة، عندما ال تكون املؤسسة التعليمية مناسبة هلم.

تتضمن اللوائح تفاصيل حول األنواع املمكنة إلمكانية الوصول املقدمة للطالب الذي يدرس يف نظام التعليم وللوالد املعاق 
 تكون هناك وسائل راحة إضافية غري مدرجة هناك(.الذي أييت إىل املؤسسة التعليمية )عندما قد 

نوضح أن إمكانية الوصول يف نظام التعليم هي إمكانية وصول فردية للطالب فيما يتعلق ابحتياجاته الشخصية ويتم 
ن فرتة حتديدها بعد التخطيط املناسب حىت بداية املدرسة أو يف أي مرحلة أثناء املدرسة يف اإلطار التعليمي، كل ذلك يف غضو 

 .زمنية معقولة وبسرعة
جيب أن جتري ملكية مؤسسة تعليمية )سلطة حملية أو ملكية( على الفور تعديالت إمكانية الوصول اليت ميكن إجراؤها 

 ابلوسائل املوجودة يف حوزهتا.
بق عليها ستكون ملكية مؤسسة تعليمية، أي سلطة حملية أو شركة ُمنحت ترخيًصا لتشغيل مؤسسة تعليمية، واليت ينط

 االلتزام إبمكانية الوصول، مسؤولة عن ضمان أن تكون تعديالت إمكانية الوصول مناسبة ومتاحة.
نؤكد أن مالك مؤسسة تعليمية أو أي شخص آخر لن يفرض رسوًما على شخص من ذوي اإلعاقة بسبب تقدمي طلب 

 مبوجب لوائح إمكانية الوصول.وبسبب إجراء تعديالت إمكانية الوصول الالزمة جلعل اخلدمة يف متناوله 
 

 جماالت الوصول:

الطالب ذوو اإلعاقة، على سبيل املثال: اإلعاقات اجلسدية وضعف السمع وضعاف البصر،  تسهيالت الوصول اجلسماين: -
والطالب يف املؤسسات التعليمية اليت مل يتم تكييف مبانيها وأاثثها مع احتياجاهتم، حيق هلم احلصول على جتهيزات حتت مسؤولية 

حلصول على مشاركة من وزارة الرتبية والتعليم، فعليه االتصال ابلوزارة املؤسسة التعليمية أو من خالهلا املساواة إذا رغب املالك يف ا
 هلذا الغرض والعمل وفًقا لإلجراءات.

الطالب ذوو اإلعاقة الذين كانوا مؤهلني للحصول على خدمات التعليم اخلاص والذين  تسهيالت الوصول يف اجملال الرتبوي: -
حيتاجون إىل تسهيالت يف طرق التدريس والتعلم واملواد التعليمية وطرق االختبار، سيتم فحص أهليتهم للحصول على تسهيالت 

 الئم.املمن قبل طاقم املدرسة التعليمي والعالجي 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

Is
su

e:
 1

 

76 

جيب على املدرسة اتباع  متحاانت البجروت للطالب غري املؤهلني خلدمات الرتبية اخلاصة:خبصوص التسهيالت يف ا -
إجراءات قسم صعوابت التعلم يف وزارة الرتبية والتعليم، مبا يف ذلك وثيقة "تعديالت على تسلسل التعلم والفروق للطالب ذوي 

 ". ADHDصعوابت التعلم و
: جيب اتباع الدليل اإللكرتوين "تالم يف الرتبية اخلاصة" وكتيب بية اخلاصةللطالب املؤهلني للحصول على خدمات الرت  -

 "إنشاء قاعدة التقارير".
الطالب ذوو اإلعاقة الذين حيتاجون إىل جتهيزات تقنية مساعدة  التكنولوجي:-تسهيالت الوصول يف اجملال الرتبوي -

يئات املهنية ذات الصلة وفًقا لإلعاقة )خرباء ميدانيون سيحصلون على أهليتهم للحصول على مساعدات مت فحصها من قبل اهل
من مركز لدعم التعليم، خرباء ميدانيون من مركز لدعم التعليم متخصصون يف اجملال البصري ضعاف وكفيف ضعيف السمع 

والتعليم، فعليه  والصمم( مع الكادر التعليمي والعالجي ابملدرسة. إذا رغب املالك يف احلصول على مشاركة من وزارة الرتبية
 االتصال ابلوزارة هلذا الغرض والعمل وفًقا لإلجراءات.

جيب أن تضمن ملكية املؤسسة التعليمية أن األنشطة التعليمية اليت تتم  الرحالت واألنشطة املدرسية الداخلية واخلارجية: -
إىل اخلارج والرحالت إىل  نشطة الصعبة والبعثاتخارج املؤسسة التعليمية ، مثل الرحالت والسلة الثقافية واجلوالت والرايضة واأل

 ، ستكون ميكن الوصول إليها مبوجب القانون واللوائح.بولندا
عند التخطيط للنشاط، ستعطى األولوية للنشاط العام الذي ميكن الوصول إليه، ولكن يف حاالت خاصة، ميكن إجراء 

الوصول إليه ومناسب وحمرتم ومفتوح جلميع الطالب، مبشاركة نشاط منفصل للطالب من ذوي اإلعاقة بشرط ضمان بديل يسهل 
 الطالب املعاقني والطالب غري املعوقني.

إىل احلد الذي تطلب فيه ملكية املؤسسة التعليمية من وزارة الرتبية والتعليم املشاركة يف متويل إمكانية الوصول الفردي، فإن 
 للخرباء امليدانيني يف وزارة الرتبية والتعليم ووفًقا لسياسة الوزارة.حتديد التعديالت سيكون بناًء على احلكم املهين 

 
 إمكانية الوصول الفردي لويل األمر الطالب

الوالد ذو اإلعاقة، الذي حيتاج إىل تعديالت يف إمكانية الوصول لغرض املشاركة يف األنشطة املتعلقة أبطفاله يف املؤسسة 
الوصول إىل املدرسة واألنشطة يف املؤسسة التعليمية مثل اجتماعات الوالدين واالحتفاالت وغري التعليمية ، حيق له الوصول إىل 

  ذلك، مع مراعاة اللوائح واإلجراءات.

 الرفاع مدرسة) املتحدة العربية االمارات دولة مبدارس املعلمات نظر وجهة على التعرف إىل( 2020) البدو دراسة هدفت
 تكونت. ابملدارس اخلاصة االحتياجات لذوي الرتبوي الدمج يف املساندة التعليم تكنولوجيا استخدام فاعلية حنو( للبنات الثانوية

 استبانة ببناء قامت حيث الدراسة؛ ألهداف ملناسبته التحليلي الوصفي املنهج الباحثة استخدمت. معلمة( 70) من الدراسة عينة
 قلة: هي املدارس يف الرتبوي الدمج يف املساندة التعليم تكنولوجيا استخدام معوقات إنّ . الدراسة من اهلدف لقياس علمية

 وبرامج مدارس يف اآليل احلاسب أجهزة توافر قلة اآليل، احلاسب استخدام على املعلم وتدريب أتهيل ضعف املالية، املتخصصات
 الدراسية، ابملناهج املرتبطة التعليمية الربامج قلة. إعاقة ولكل احلاالت من حالة لكل املتخصصة االلكرتونية الربامج قلة الدمج،

 االسرتاتيجيات وتطوير إلعداد الالزم الوقت نقص التكنولوجيا، الستخدام الطلبة وتدريب التدريب على للحصول الوقت قلة أيًضا
 استقاللية يف نقص املدارس، بعض يف فيها موثوق أدوات إىل االفتقار الدراسية، املناهج يف التقنية تدمج اليت اجلديدة التعليمية
 .الوصول سهولة يف ونقص املدرس راحة مستوى وأخريًا. الطالب
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( ابلكشف عن درجة استخدام التكنولوجيا املساندة من جانب املكفوفني، وذلك من 2016ب )اهدفت دراسة احلط
سنة يف مؤسسات التعليم اخلاصة  11-9ية طالًبا وطالبًة من املكفوفني يف الفئة العمر  60خالل اختيار عينة مكونة من 

)مستخدمي  ، والعمل على تقسيم العينة إىل جمموعتني2014 -2013ابملكفوفني يف عمان ومأداب يف العام الدراسي 
  طالبا وطالبة. 30التكنولوجيا، وغري مستخدمي التكنولوجيا(، وإجراء املقابلة مع املكفوفني مستخدمي التكنولوجيا البالغ عددهم 

كما هتدف الدراسة إىل مقارنة الفروق يف الدافعية للتعلم لدى اجملموعتني من خالل تطبيق مقياس الدافعية للتعلم على مجيع أفراد 
عينة الدراسة. أشارت النتائج إىل أن التكنولوجيا اللمسية األكثر استخداما من جانب املكفوفني كانت املخرز واللوح، مث برامج 

ليت تستخدم تطبيقات بريل، مث آلة بريكنز، وأما أقلها استخداما فهو جهاز األوبتكون. أما ابلنسبة للتكنولوجيا احلاسوب ومعداته ا
السمعية، فكان أكثرها استخداًما األشرطة واملسجالت، مث الكتب الناطقة، مث برانمج إبصار، وأما أقلها استخداًما فكان برانمج 

فروق دالة إحصائًيا يف متوسط درجات دافعية التعلم للطالب مستخدمي التكنولوجيا وغري فيجو بريل. كما أظهرت النتائج وجود 
مستخدمي التكنولوجيا، وجاءت الفروق لصاحل املكفوفني مستخدمي التكنولوجيا. وخلصت الدراسة إىل جمموعة توصيات، منها: 

وأثرها على دافعية التعلم لدى الطالب املكفوفني نظرا  ( إجراء املزيد من الدراسات حول موضوع استخدام التكنولوجيا املساندة1
( والعمل على توفري التكنولوجيا املساندة يف مدارس الرتبية اخلاصة ومراكزها يف األردن، ألهنا ال تزال دون املستوى 2لقلتها؛ 

دهتم يف كيفية التعامل مع التكنولوجيا ( العمل على أتهيل املعلمني واملعلمات يف مدارس الرتبية اخلاصة ومراكزها ملساع3املطلوب؛ 
( العمل على تنمية استخدام التكنولوجيا املساندة يف رفع دافعية التعلم للمكفوفني ملا هلا من قيمة فارقة بني الطالب 4املساندة؛ 

 .املكفوفني مستخدمي التكنولوجيا وغري مستخدمي التكنولوجيا
أمهية وامتالك معلمي الرتبية اخلاصة للكفاايت املهنية املتعلقة  ( إىل حتديد درجة2014هدفت دراسة الدوايدة )

ابلتكنولوجيا املساندة مبدينة جدة يف اململكة العربية السعودية، كما هدفت أيًضا إىل حتديد العالقة بني تقدير املعلمني ألمهية تلك 
وعدد سنوات اخلربة، واملؤهل العلمي، والتدريب،  الكفاايت ومدى امتالكهم هلا مع كل من متغريات الدراسة اليت تضمنت اجلنس،

( كفاية. وقد 21وختصص املعلم الدقيق. ولتحقيق ذلك ُاستخدم املنهج الوصفي ابألسلوب املسحي من خالل استبانة تضمنت )
كفاايت املهنية ( معلًما ومعلمة للرتبية اخلاصة. وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أمهية مجيع ال190اشتملت عينة الدراسة على )

للمعلمني بدرجة مرتفعة، كما أن درجة أتثري متغريات الدراسة على أمهية الكفاايت كانت دالة إحصائًيا لصاحل اإلانث، والتدريب، 
ومعلمي اضطراب التوحد، وغري دالة إحصائًيا ألثر عدد سنوات اخلربة واملؤهل العلمي. أما فيما يتعلق بدرجة االمتالك، فقد بينت 

تائج درجة امتالك متوسطة على الكفاايت ككل. كما أن درجة أتثري متغريات الدراسة على امتالك الكفاايت كانت غري دالة الن
 إحصائًيا ألثر اجلنس، وعدد سنوات اخلربة، واملؤهل العلمي، وختصص املعلم الدقيق. ودالة إحصائًيا ألثر التدريب.

املتحدة األمريكية بدراسة هدفت إىل معرفة مدى توظيف التكنولوجيا ( يف الوالايت Harris, 2011قام هاريس )
احلديثة من قبل املعلمني يف العملية التعليمية وحتديد العوامل اليت تؤثر على توظيفها، كما هدفت إىل الكشف عن امتالك مهارات 

دريس اثناء اخلدمة للمساعدة يف زايدة استخدام التكنولوجيا احلديثة املوجودة واملرغوبة لعمل توصيات مالئمة خبصوص الت
( معلما ومعلمة، مت يف هذه الدراسة استخدام املنهج املسحي الوصفي 133استخدامها بني املعلمني. تكونت عينة الدراسة من )

وتدريس  ليمية،ومعاجل النصوص إلعداد املواد التع جلمع البياانت واظهرت النتائج ان اعلى نسبة استخدام للتكنولوجيا يف االنرتنت،
يف حني اظهرت النتائج استخدام عد قليل من املعلمني برجميات جاهزة غري معاجل النصوص يف  الطالب يف غرفة الصف.

إىل التدريب والتأهيل لتنمية قدراهتم على توظيف التكنولوجيا احلديثة يف الغرفة  حاجة املعلمنيكما بينت النتائج  صفوفهم.
نتيجة لعدم توافر اإلمكاانت اليت تسهم يف  إىل ان استخدام التكنولوجيا احلديثة بدرجة منخفضة،وأشارت النتائج  الصفية،

 وظيفها. ت
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 مشكلة الدراسة: 

من خالل اطالع الباحثة على الدراسات السابقة اليت تناولت تكنولوجيا التعليم املساندة ودور االدارة املدرسية وفعاليتها 
لمية، الحظت الباحثة قلة الدراسات اليت طبقـت علـى واقـع دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية على العملية التعليمية التع

التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة يف الداخل الفلسطيين يف منطقة الشمال، وأن غالبية الدراسات تناولت 
ذوي االحتياجات اخلاصة ابلرغم من احلاجة املاسة إليها، لذا جاءت  التكنولوجيا املساندة لدى العادين ولكن تندر لدى فئات

هذه الدراسـة ملعرفـة دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة من وجهة نظر 
 : اآليتاحلالية يف اإلجابة عن املعلمني يف منطقة الشمال يف الداخل الفلسطيين. وابلتايل تكمن مشكلة الدراسة 

ما دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة من وجهة نظر املعلمني  .1
 يف منطقة الشمال يف الداخل الفلسطيين؟  املدارس االبتدائيةيف 
يف متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حنو  ≥ α) 0.05هل توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة ) .2

دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة من وجهة نظر املعلمني يف 
 منطقة الشمال يف الداخل الفلسطيين ابختالف اجلنس، املؤهل العلمي، سنوات اخلربة؟املدارس االبتدائية يف 

 
 :طلحات الدراسةمص

تعرف اإلدارة املدرسية أبهنا اجلهود املنسقة اليت يبذهلا فريق من العاملني يف اجملال الرتبوي مديرو وفنيو املدارس، هبدف 
 حتقيق األهداف الرتبوية داخل املدرسة مبا يتماشى مع ما هتدف الدولة إىل حتقيقه يف تربية أبنائها يف جمال الرتبية والتعليم، بطريقة

 صحيحة وعلى أسس سليمة.  
تعرف أيًضا مجيع اجلهود واألنشطة والعمليات من )ختطيط، وتنظيم، ومتابعة، وتوجيه، ورقابة( اليت يقوم هبا املدير مع و 

العاملني معه بغرض بناء التلميذ من مجيع نواحيه )عقليا، أخالقيا، اجتماعيا، وجدانيا، وجسميا(، حبيث يستطيع أ ن يتكيف 
 (.30:2002ع اجملتمع ويساهم يف تقدمه" )العجمي، بنجاح م
هي جمموعة العمليات اليت يقوم كل العاملني  :ومن خالل التعريفات السابقة تعرف الباحثة اإلدارة املدرسية إجرائيا مبا يلي 

يف املدرسة يف تفاعل ضمن مناخ مناسب، داخل املدرسة وخارجها وفًقا لألسس والسياسات، والفلسفة الرتبوية املوضوعة من قبل 
 .العاملني فيهاالدولة، رغبة يف إعداد النشء مبا يتوافق مع اجملتمع، ورفع الكفاية اإلنتاجية للمدرسة، واالرتقاء مبستوى 

( األداة التكنولوجية املساعدة أبهنا أي جهاز أو جزء من جهاز، أو نظام يتم 163: 2010يعـرف اخلطيـب واحلديـدي )
شراؤه جاهًزا من األسواق، أو يتم تعديله وتكييفه ليستخدم من أجل زايدة أو حتسني القدرات الوظيفية للطفل املعاق، وأما 

علـى اختيـار أو معرفـة أو استخدام إحـدى األدوات  ذوي االعاقةاندة فهي أي خدمة تساعد الطفـل خدمات التكنولوجيا املس
ة التكنولوجيـة املسـاندة، ومثـل هـذه اخلـدمات تشـمل تقيـيم حاجـات الطفـل وتـوفري األداة التكنولوجيـة وتصميم األدوات التكنولوجيـ

 دريب الطفل وأسرته واملعلمني على استخدامها. أو تكييفهـا أو صيانتها أو استخدامها، وت
( التكنولوجيـا املساعدة أبهنا: جمموعـة املبـادئ واألساليب واالخرتاعات اليت تساعد ذوي 22: 2010وتعـرف سـعيد )

 اإلعاقات يف التأهيل والتدريب للوصول إىل االستقاللية وااللتحاق ابلعمل واالستقرار من خالل االنتاج وعوائده.
( أن مصطلح التكنولوجيـا املسـاعدة يستخدم لإلشارة إىل األدوات التكنولوجية اليت 32:  2012كمـا يـذكر اخلطيـب )  

متكـن األشخاص ذوي اإلعاقات من القيام أبنشطة يتعذر عليهم أتديتها دون استخدام هذه األدوات. ومن األمثلة على ذلك 
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وأشرطة التسجيل واملعينات السمعية والبصـرية، ومعينات احلركة والتنقل، ومعينات الكتب الناطقة، وبرامج احلاسوب الناطقة، 
 القراءة والكتابة، ومعينات التواصل.

( التكنولوجيـا املساعدة أبهنـا األدوات واخلدمات واستخدامها من أجل التغلب على 56: 2015كـمـا يـعـرف الشـرمان )
القدرات الضعيفة، فتكنولوجيا التعليم املساندة قد تكون أي شيء ميكن احلصول عليه القدرات واإلمكاانت املفقودة، ولتحسني 

 وتوفريه للطلبة من ذوي اإلعاقات من أجل زايدة أو استدامة أو حتسني القدرات الوظيفية للطلبة ذوي اإلعاقات.
نتجه العلم احلديث مـن أجهـزة وأدوات ومن خالل التعريفات السابقة تعرف الباحثة التكنولوجيا املساندة مبا يلي: كل ما أ

 وبرجميـات مصممة بناء على نظرايت وأسس علمية لتساعد ذوي االحتياجات اخلاصة يف التأهيل والتدريب للوصول لالستقاللية.
( ذوي االحتياجات اخلاصة أبهنم: "أولئك األفراد الذين ينحرفون عن املستوى العادي أو املتوسط 2012يعرف القريطي )

 خاصية ما من اخلصائص، أو يف جانب ما أو أكثر من جوانب، الشخصية إىل الدرجة اليت حتتم احتياجاهتم إىل خدمة خاصة يف
وميكن حصر   ختتلف عما تقدم إىل أقراهنم العاديني، وذلك ملساعدهتم على حتقيق أقصى ما ميكنهم بلوغه من النمو والتوافق". 

عة فيما يلي: اإلعاقة البصرية، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة اجلسدية أو الصحية، اإلعاقة فئات ذوي االحتياجات اخلاصة الشائ
 (.18-17: 2007العقلية، املوهوبون أو العباقرة، صعوابت التعليم اخلاصة والتوحد )سويدان واجلزار، 

 
 أمهية الّدراسة

 تتمثل األمهّية الّنظرية للّدراسة يف اجلوانب التّالية: األمهّية الّنظريّة:
دور اإلدارة يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة للطالب ذوي تتناول موضوعا تربواي مهما وهو الكشف عن  .1

ء أمورهم ، حيث إن هذا املوضوع يشغل اهتمام كل من له عالقة ابملدرسة من الرتبويني والطّلبة وأوليااالحتياجات اخلاصة
 .-يف حدود علم الباحثة  –يف ظل ندرة الّدراسات الّسابقة حول املوضوع 

دور اإلدارة يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة للطالب إضافتها ألدب تربوي ينطوي على معرفة تربويّة جديدة حول  .2
، مما املعلمنيالشمال من وجهة نظر  يف املؤسسات التعليمية يف الداخل الفلسطيين يف لواء ذوي االحتياجات اخلاصة

 جيّسد أمهيتها يف سّد الّنقص احلاصل يف األدب الرّتبوي املتصل ابملوضوع.
 تتمثل األمهّية الّتطبيقّية هلذه الّدراسة فيما يلي: األمهّية الّتطبيقّية:

املسؤولني يف وزارة الرّتبية والّتعليم االستفادة من نتائج الّدراسة احلالّية يف خدمة مجيع األطراف املتصلة ابلّدراسة من  .1
 دور اإلدارة يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة. وخصوًصا من خالل وقوفهم على 

ندة زايدة فعالية التكنولوجيا املسا املسؤولة يفتساعد يف تقدمي تصّور مبدئي للبدائل املناسبة أمام صناع القرار واجلهات  .2
 . لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة

 
 تشتمل حدود الدراسة على اآليت: :حدود الدراسة

اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا  على دوراحلدود املوضوعية: ينحصر موضوع الّدراسة يف عنواهنا الذي يركز  -
 . املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة

يف الداخل الفلسطيين يف املدارس االبتدائية يف  املعلمنياحلدود البشريّة: يتم تطبيق هذه الّدراسة على عينة مت اختيارها من  -
 لواء الشمال. 

 .2021/2022أجريت هذه الّدراسة يف الفصل الّدراسي األول من العام الّدراسي  الّزمانّية: احلدود -
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 الداخل الفلسطيين يف لواء الشمال.املدارس االبتدائية يف سة يف احلدود املكانية: أجريت هذه الّدرا -
 

 دراستها، يصف الظاهرة املراد الذي لتحقيق أهداف الدراسة ولإلجابة عن أسئلتها مت استخدام املنهج الوصفي :منهج الدراسة
 .مكوانهتا بني العالقات وبيان بياانهتا وحتليل

 
( معلًما ومعلمة، 4691من مجيع معلمي املرحلة االبتدائية يف لواء الشمال وعددهم )تكون جمتمع الدراسة  :جمتمع الدراسة

 .2022\2021 خالل الفصل الدراسي األول للسنة الدراسية
 

%( من جمتمع 7لتطبيق االستبانة عليهم تقدر ب )املعلمني ممثلة جملتمع الدراسة من  ميسرةاختيار عينة عشوائية مت  :عينة الدراسة
( توزيع عينة الدراسة حسب املتغريات 1( معلًما ومعلمة. ويبني اجلدول )312حيث اشتملت عينة الدراسة على ) الدراسة،
 املستقلة.

 أفراد عينة الدراسة حسب مستوايت متغرياهتا(: توزيع 1اجلدول )
 %النسبةالمئوية العددالفئة/المستوى المتغير

 %37.2 116 ذكر الجنس

 %62.8 196 انثى 

 %100 312 المجموع 

 %69.9 218 بكالوريوسفمادون المؤهلالعلمي

 %30.1 94 دراساتعليا 

 %100 312 المجموع 

 %64.1 200 سنوات 10 اقلمن سنواتالخبرة

 %35.9 112 سنواتفأكثر 10 

 %100 312 المجموع 

اإلدارة املدرسية يف  مبوضوع دور املتعلق السابق الرتبوي األدب إىل الدراسة وبعد الرجوعمن أجل حتقيق أهداف  الدراسة: ةأدا
 .زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة

 
من جمتمع الدراسة، ومت استبعادهم من عينة  مستجيًبا (30)مت تطبيق االستبانة على عينة استطالعية قوامها  الدراسة: أداةصدق 

الدراسة. ومت حساب معامالت ارتباط بني درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه الفقرة. كما مت حساب 
ارتباط  قيم معامالت حيث تبني أن معامالت االرتباط بني درجة كل جمال من جماالت االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة.

داة أقيم معامالت االرتباط البينية جملاالت  أن(، كما 0.97-0.96داة ككل، تراوحت ما بني )داة الدراسة مع األأجماالت 
داة الدراسة على عينة أكذلك مت التحقق من مؤشرات صدق البناء، من خالل تطبيق  (.0.96-0.88الدراسة تراوحت ما بني )
( من املستجيبني من خارج عينة الدراسة املستهدفة، وذلك حلساب قيم معامالت ارتباط بريسون بني 30استطالعية مكونة من )

 األداةمعامالت االرتباط بني فقرات  حيث أظهرت النتائجككل،   واألداةوبني الفقرات  إليها.فقرات االداة واجملاالت اليت تنتمي 
-0.78راوحت االرتباطات بني فقرات االداة وجماالت الدراسة ما بني )الكلية، كانت مناسبة، حيث ت واألداةوجمال الدراسة 

 الدراسة احلالية.  أهداف(، وهي مالئمة ألغراض لتحقيق 0.88-0.76الكلية ما بني ) واألداة(، وبني فقرات اجملاالت 0.94
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 هي االختبار وإعادة االختبار والطريقة مّت استخدام طريقتني للتحقق من ثبات أداة الدراسة، الطريقة األوىل الدراسة: أداةثبات 
( مستجيبا 30الثانية هي حساب معامل كرونباخ لفقرات االستبانة. حيث مت يف األوىل تطبيق االستبانة على العينة االستطالعية )

حساب معامل االرتباط بريسون )معامل ثبات االستقرار( بني التطبيقني. كما مت يف الطريقة  ومتزمين مدته أسبوعني  مرتني بفارق
 الثانية حساب معامل ثبات االتساق الداخلي من خالل معامل كرونباخ ألفا.

 الألداة ككل وجماالهتاالتساق الداخلي كرونباخ ألفا و معامل ثبات اإلعادة : (2دول )اجل
ثباتاإلعادة ثباتاالتساقالداخلي المقياسومجاالته

 المجالاألولتوفيرالتكنولوجياالمساندة
0.87 

0.83

0.84 0.86 تنظيمعمليةالتعليم الثانيالمجال

0.85 0.89 المجالالثالثالتفاعلالذاتيلتعليمالطلبةباستخدامالتكنولوجياالمساندة

0.89 0.90 فيتعليمالطلبةالمجالالرابعاإلبداع

0.87 0.90 المجالالخامسالخطةالتطويريةللمدرسة

0.88 0.84 المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة

0.93 0.92 االداةالكلية

الثبات بلغ معامل يف مريت التطبيق داة بني درجات املفحوصني على األبريسون معامل ارتباط  ( أن2أظهرت النتائج يف اجلدول )
(. وُيالحظ أهنا ذات معامل 0.92ككل بلغ ). أما معامل ثبات االتساق الداخلي "كرونباخ ألفا"( لألداة  (0.93الكلي لألداة )
 وحتقيق غرضها والوثوق بنتائجها. هذه القيم مالئمة لغاايت هذه الدراسة عليه اعتربتو ثبات مرتفع. 

 
  أداة الدراسةتصحيح 
، تعرب عن رأيهالبدائل اليت هذه املستجيب أحد  خيتاربدائل  مخسة، مت وضع لألداةألجل احتساب الدرجة الكلية  

، كبرية جًدا على البديل (5الدرجة ) أعطيتعلى التوايل للفقرات، إذ  اخلمسة( للبدائل 1، 2، 3، 4، 5أعطيت الدرجات )و 
أعطيت و على البديل متدنية، ( 2الدرجة )أعطيت و  على البديل متوسطة، (3الدرجة )أعطيت ، و للبديل كبرية( 4والدرجة )
، اعتمد املعيار للفقرات واجملاالت واألداة ككل. وللحكم على مستوى املتوسطات احلسابية على البديل متدنية جًدا( 1الدرجة )

 اإلحصائي ابستخدام املعادلة اآلتية:
 ا على عدد اخليارات أدىن قيمة( مقسومً  –مدى الفئة= )أعلى قيمة 

 وبذلك يصبح معيار احلكم على النحو اآليت: 0.8=5÷ 4=1-5مدى الفئة= 
 درجة املتوسطات احلسابيةاإلحصائي لتحديد  (: املعيار3اجلدول )

 الدرجة المتوسطالحسابي

 متدنيةجدًا 1.80أقلمن 1.00من

 متدنية 2.60أقلمن 1.80من

 متوسطة 3.40أقلمن 2.60من

 كبيرة 4.20أقلمن 3.40من

 جدًاكبيرة 4.20 – 5.00من

 .اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة دور :املتغريات الرئيسية -
، بكالوريوس فما دونالعلمي: وله ثالثة مستوايت ) املؤهل، وله فئتان )ذكر وأنثى( اجلنس: وتشمل: املتغريات الوسيطة -

 سنوات فأكثر(. 10) ،سنوات( 10 منأقل اخلربة: وهلا ثالث مستوايت )، (دراسات عليا
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 :اإلحصائية ةاملعاجلأساليب 

 . املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  مت استخداملإلجابة على السؤال األول من أسئلة الدراسة  -
لإلجابة عن السؤال الثاين مت استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، وحتليل التباين الثالثي املتعدد ملعرفة الداللة  -

   .اإلحصائية للفروق الظاهرية بني املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات
 

 : عرض النتائج

نتائج السؤال األول الذي نص على: ما دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي 
 االحتياجات اخلاصة؟ 

 
دور اإلدارة املدرسية يف جماالت (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 4جدول )

 التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة، مرتبة تنازلًيا وفق املتوسطات احلسابيةزايدة فعالية 
 (5( والدرجة العليا )1* الدرجة الدنيا )

 ( أن دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة4يالحظ من جدول )
، حيث تعزو الباحثة هذه النتيجة املتوسطة إىل وجود العديد من التحدايت اليت (2.99سط حسايب )مبتو جاءت بدرجة متوسطة 

تواجه املديرين يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة، حيث ينصب تركيز املديرين يف املدارس على التكنولوجيا احملوسبة واليت تعىن 
كزون بشكل كبري على التكنولوجيا املساندة اليت تساعد الطلبة ذوي االحتياجات بعملية التعليم والتعلم بشكل عام، بينما ال ير 

 اخلاصة. 
 
 

 رقم

المجال
المجال

المتوسط

 الحسابي*

االنحراف

المعياري
 الدرجةالرتبة

 متوسطة 1 837. 3.08 المجالاألولتوفيرالتكنولوجياالمساندة 1

 متوسطة 2 921. 3.08 تنظيمعمليةالتعليم الثانيالمجال 2

 متوسطة 3 906. 2.99 المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة 6

3 
التكنولوجيا باستخدام الطلبة لتعليم الذاتي التفاعل الثالث المجال

 المساندة
 متوسطة 4 940. 2.95

 متوسطة 5 916. 2.95 المجالالخامسالخطةالتطويريةللمدرسة 5

 متوسطة 6 842. 2.87 المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة 4

 متوسطة  815. 2.99 االداةالكلية 
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 :مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية
لتقديرات أفراد عينة الدراسة (: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 5دول )اجل اجملال األول توفري التكنولوجيا املساندة

 وفق املتوسطات احلسابيةيا على فقرات اجملال مرتبة تنازل

 (5( والدرجة العليا )1الدرجة الدنيا )*
( أن املتوسطات احلسابية لفقرات اجملال جاءت بدرجة متوسطة، حيث ميكن عزو هذه النتيجة 5يالحظ من جدول )

املتوسطة إىل أن املديرين يتعاملون مع التكنولوجيا املساندة يف املدرسة يف ضوء االمكانيات املتاحة يف املدرسة، حيث إن درجة 
حيث إن احلاجات املختلفة للتكنولوجيا املساندة يصعب احلصول  توافر مثل هذه التكنولوجيا ليس ابألمر السهل يف املدارس،

 عليها واستخدامها يف املدارس. 
(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على 6دول )اجل عملية التعليم الثاين تنظيماجملال 

 وفق املتوسطات احلسابية يافقرات اجملال مرتبة تنازل
رقم

الفقرة
 الفقرة

المتوسط

 الحسابي*

االنحراف

المعياري
 الدرجةالرتبة

2 
التكنولوجيا الستخدام المعلمين إدراك زيادة على المدرسية اإلدارة تَعمل

 المساندةمعالطلبة.
3.28 1.021 1 

 متوسطة

1 
 الذاتي التطور على المدرسية اإلدارة يخصتَحرص فيما للمعلمين

 التكنولوجياالمساندة.
3.20 .948 2 

 متوسطة

4 
التكنولوجيا باستخدام الطلبة مع المعلمين تواصل المدرسية اإلدارة تعزز

 المساندة.
3.09 1.004 3 

 متوسطة

 متوسطة 4 1.068 3.06 تشجعاإلدارةالمدرسيةعلىإرسالالدروسعبرالتكنولوجياالمساندة. 3

 متوسطة 5 1.135 3.01 اإلدارةالمدرسيةنشراتإرشاديةالستخداماتالتكنولوجياالمساندة.تقدم 5

عملية 6 تعزيز في المساندة التكنولوجيا دور ثقافة المدرسية اإلدارة تنشر

 التعليموالتعلم.
2.96 1.072 

 متوسطة 6

 7 تطبيقات تناسب التي المنهج عناصر المدرسية اإلدارة التكنولوجياتحدد

 المساندة.
2.95 1.047 

 متوسطة 7

 متوسطة 921. 3.08 عمليةالتعليمالثانيتنظيمالمجال 

رقم

الفقرة
 الفقرة

المتوسط

 الحسابي*

االنحراف

المعياري
 الدرجةالرتبة

 كبيرة 1 1.084 3.60 .توفراإلدارةالمدرسيةطرقالتواصلمعأولياءاألموربسهولة 6

 7 المدرسية بالتنسيقمعاألجهزةتوفراإلدارة مستلزماتالمدرسة

والنفسية) المختصة االحتياجات (العالجية ذوي من الطلبة بفئة

 .الخاصة
3.27 .975 2 

 متوسطة

المهنية 9 كفاياتهم تعديل على المعلمين المدرسية اإلدارة تَعمل

 .لتتماشىمعالتكنولوجياالمساندةالمستخدمة
3.17 1.092 3 

 متوسطة

3 
 فرديةتوجه خطة فيإعداد المعلمينللمساهمة المدرسية اإلدارة

 .مبنيةعلىالتكنولوجياالمساندة
3.08 .952 4 

 متوسطة

1 
ذوي اإلدارةتوفر للطلبة مناسبة مساندة وسائلتعليمية المدرسية

 .االحتياجاتالخاصة
3.00 1.062 

 متوسطة 5

 5 آمنة مواصالت توفير على المدرسية اإلدارة المدرسةتعمل في

 .وإليهاتالئماحتياجاتالطلبةذوياالحتياجاتالخاصة
3.00 1.207 

 متوسطة 6

التكنولوجيا 10 لفاعلية المستمر التقييم المدرسية اإلدارة تجري

 المساندة
3.00 1.092 

 متوسطة 7

4 
ذوي للطلبة كافية تشخيصية أدوات المدرسية اإلدارة توفر

 .حاجاتهاالحتياجاتالخاصةكلحسب
2.96 1.045 

 متوسطة 8

  8 إشراك على المدرسية اإلدارة مؤتمرات المعلمينتَعمل في

 .وندواتذاتعالقةبالتكنولوجياالمساندة
2.91 1.159 

 متوسطة 9

2 
المدرسيةبنيةتحتيةمناسبةللطلبةذوياالحتياجات اإلدارةتوفر

 .الخاصة
2.85 1.042 

 متوسطة 10

 متوسطة 837. 3.08 توفيرالتكنولوجياالمساندةالمجالاألول 
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( أن املتوسطات احلسابية لفقرات اجملال جاءت بدرجة متوسطة، حيث ميكن عزو هذه النتيجة إىل 6يالحظ من جدول ) 
أن املديرين يشجعون إىل حد ما استخدام التكنولوجيا املساندة يف عملية التعليم نتيجة املشكالت اليت تعاين منها ادارات املدارس 

 يف توفري متطلبات التكنولوجيا املساندة للطلبة. 
(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات 7دول )اجل جملال الثالث التفاعل الذايت لتعليم الطلبة ابستخدام التكنولوجيا املساندة:ا

 تنازلًيااملعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات اجملال مرتبة 
رقم

الفقرة
 الفقرة

المتوسط

 الحسابي*

االنحراف

المعياري
 الدرجةالرتبة

1 
الذاتيتعتمد المدرسيةالمعلمينببرامجتعليميةتتعلقبالتعلم تزوداإلدارة

 علىالتكنولوجياالمساندة.
3.01 1.024 1 

 متوسطة

2 
المدرسيةالتفاعلالذاتيللتعليمبينالطلبةأنفسهممنخالل تعززاإلدارة

 التكنولوجياالمساندة.
3.00 1.043 2 

 متوسطة

4 

المعطيات مع التفاعل على المعلمين تشجيع على المدرسية اإلدارة تعمل

بما المساندة التكنولوجيا فيتطوير التيتسهم والعالمية المحليّة التّعليمية

 ينعكسعلىالتعلمالذاتيللطلبة

2.95 .991 3 

 متوسطة

3 
 حول راجعة بتغذية الطلبة بتزويد المدرسية اإلدارة التكنولوجياتقوم

 المساندةفيزيادةمقدرتهمعلىالتعلمالذاتي.
2.83 .995 4 

 متوسطة

 متوسطة  940. 2.95 المجالالثالثالتفاعلالذاتيلتعليمالطلبةباستخدامالتكنولوجياالمساندة 5

( أن املتوسطات احلسابية لفقرات اجملال جاءت بدرجة متوسطة، حيث إن ما يتوفر لدى الطلبة من 7يالحظ من جدول )
تكنولوجيا مساندة هي التكنولوجيا اليت يستخدموهنا يف البيوت، وابلتايل فهناك قصور واضح يف حث الطلبة على استخدام 

 التكنولوجيا املساندة حىت تساعدهم على التعليم.  
(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 8دول )اجل الرابع اإلبداع يف تعليم الطلبةاجملال 

 على فقرات اجملال مرتبة تنازلًيا وفق املتوسطات احلسابية
رقم

الفقرة
 الفقرة

المتوسط

 الحسابي*

االنحراف

المعياري
 الدرجةالرتبة

1 
تشجعاإلدارةالمدرسيةمعلميالمدرسةعلىتوظيفالتكنولوجياالمساندة

 ليتمكنالطلبةمناكتشافالمعرفةوإنتاجها.
3.21 1.076 1 

 متوسطة

2 
المدرسيةبنشرثقافةاستخدامأساليبالتعليماإللكترونيعبر تقوماإلدارة

 الطلبة.التكنولوجياالمساندةالكتشافمواهبوإبداعات
2.94 1.108 2 

 متوسطة

3 
 اإلدارة الطلبةتشجع مصدرالمدرسية المساندة التكنولوجيا اعتبار على

 رئيسًّالألنشطةالتّعلمية.
2.92 1.011 3 

 متوسطة

احتياجات 5 فيتلبية المساندة التكنولوجيا منفعالية المدرسية اإلدارة تتأكد

 الطلبة.
2.88 .969 4 

 متوسطة

 7 وأدواتتشجع أجهزة فيتشغيل التعاون المعلمينعلى المدرسية اإلدارة

 التنقلوالحركة.
2.76 .980 

 متوسطة 5

4 
بالبرامج الّطلبة لتعريف تدريسيّة دورات بعقد المدرسية اإلدارة تقوم

 التّعليميّةاإلبداعيةمنخاللالتكنولوجياالمساندة
2.75 .969 

 متوسطة 6

 6 اإلدارة واجهزةتوفر برايل، آلة مثل المساندة التكنولوجيا المدرسية

 التضخيم،واجهزةالسمع،والمعيناتالسمعية.
2.60 1.080 

 متوسطة 7

 متوسطة 842. 2.87 المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة 

 (5( والدرجة العليا )1* الدرجة الدنيا )
( أن املتوسطات احلسابية لفقرات اجملال جاءت بدرجة متوسطة، حيث تعزو الباحثة هذه النتيجة 8يالحظ من جدول )

املتوسطة إىل احملددات واملعوقات اليت تساهم بشكل واضح يف تنظيم عملية التعليم والتعلم، والرتكيز على اجلوانب االبداعية للطلبة 
 ذوي االحتياجات اخلاصة. 

(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة 9دول )اجل تطويرية للمدرسةاجملال اخلامس اخلطة ال
 الدراسة على فقرات اجملال مرتبة تنازلًيا وفق املتوسطات احلسابية
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رقم

الفقرة
 الفقرة

المتوسط

 الحسابي*

االنحراف

المعياري
 الدرجةالرتبة

 متوسطة 1 1.011 3.10 اإلدارةالمدرسيةالمعلمينعلىاستخدامالتكنولوجياالمساندة.تُدرب 7

في 5 المساندة التكنولوجيا انشطة علىتنظيم المقدرة المدرسية اإلدارة تزيد

 تعزيزالتفاعلاالجتماعيااليجابيللطلبة.
 متوسطة 2 1.137 3.03

3 
 تحفيز برنامج المدرسية اإلدارة استخدامتضع المبدعينمنخالل الطلبة

 التكنولوجياالمساندة.
 متوسطة 3 1.048 3.00

4 
تعزز التي اإلرشاديّة اإلنسانيّة العالقات منحى المدرسية اإلدارة تعزز

 االستخدامالفاعلللتكنولوجياالمساندة.
 متوسطة 4 1.017 2.97

 متوسطة 5 1.053 2.90 التكنولوجياالمساندة.تضعاإلدارةالمدرسيةلَوائحمدرسيةالستخدام 1

المدرسيةمصادرالتمويللشراءأجهزةومعداتالتكنولوجيا 6 تحدداإلدارة

 المساندة.
 متوسطة 6 1.040 2.83

2 
تخاطباإلدارةالمدرسيةأولياءاألموررسميًّالتوعيةأبنائهمالستخدامات

 التكنولوجياالمساندة.
 متوسطة 7 1.067 2.81

 متوسطة 916. 2.95 المجالالخامسالخطةالتطويريةللمدرسة 

 (5( والدرجة العليا )1* الدرجة الدنيا )
( أن املتوسطات احلسابية لفقرات اجملال جاءت بدرجة متوسطة، حيث تعزو الباحثة هذه النتيجة 9يالحظ من جدول )

 املتوسطة إىل أن املديرين يضعون اخلطط التطويرية يف املدرسة يف ضوء االمكاانت املتاحة. 
ابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة (: املتوسطات احلس10دول )اجل اجملال السادس التسهيالت واإلاتحة

 وفق املتوسطات احلسابية ياعلى فقرات اجملال مرتبة تنازل
رقم

الفقرة
 الفقرة

المتوسط

 الحسابي*

االنحراف

المعياري
 الدرجةالرتبة

3 
الخدماتالتيتسهل لتقديم المحلية السلطة مع المدرسية اإلدارة تتواصل

 التعليمللطلبةذوياالحتياجاتالخاصة.تحقيق
 متوسطة 1 1.029 3.11

4 
أجل من الخاصة االحتياجات لذوي التسهيالت المدرسية اإلدارة تقدم

 الوصولإلىقدراتهالمطلوبةعلىنحومتكافئمعاآلخرين
 متوسطة 2 998. 3.07

1 
 األمور أولياء مع والتواصل االتصال المدرسية اإلدارة لتطبيقتسهل

 التكنولوجياالمساندةللطلبةذوياالحتياجاتالخاصة.
 متوسطة 3 1.079 3.03

يتمتوفيرخبراءفيالتكنولوجياالمساندةمنأجلإجراءاإلرشادوالصيانة 7

 والتحديثالمستمرلها.
 متوسطة 4 1.070 3.00

 5 االحتياجات بذوي المتعلقة القوانين المدرسية اإلدارة علىتَُطبّق الخاصة

 مبدأالكرامةاإلنسانية
 متوسطة 5 1.080 2.98

2 
توفير أجل من القرار أصحاب إلى الوصول المدرسية اإلدارة تسهل

 التكنولوجياالمساندةللطلبةذوياالحتياجاتالخاصة.
 متوسطة 6 1.039 2.91

ذوي 6 للطلبة الخدمات كافة على للحصول االلكتروني الدليل اتباع يتم

 االحتياجاتالخاصة.
 متوسطة 7 1.001 2.81

 متوسطة 906. 2.99 المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة 

 (5( والدرجة العليا )1* الدرجة الدنيا )
( أن املتوسطات احلسابية لفقرات اجملال جاءت بدرجة متوسطة، حيث تعزو الباحثة هذه النتيجة 10يالحظ من جدول )

املتوسطة إىل وجود مشكالت يف تطبيق االنظمة والقوانني املتعلقة بتعلم الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف ضوء التكنولوجيا 
 املساندة. 

( بني α ≤ 0.05روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )نتائج السؤال الثاين الذي نص على: هل توجد ف
دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات لمتوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة 

 اخلاصة تُعزى ملتغريات الدراسة )اجلنس، سنوات اخلربة، املؤهل العلمي(؟
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على   (11جدول ) ؤال؛ يبنيهذا الس عنلإلجابة 

كل جمال من جماالت دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ، وفًقا 
  (ياملؤهل العلم ملتغري)اجلنس، سنوات اخلربة،
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 اإلحصائيالمتغيرات

األول المجال

توفير

التكنولوجيا

 المساندة

 الثانيالمجال

عملية تنظيم

 التعليم

الثالث المجال

الذاتي التفاعل

الطلبة لتعليم

باستخدام

التكنولوجيا

 المساندة

الرابع المجال

في اإلبداع

 تعليمالطلبة

المجال

الخامس

الخطة

التطويرية

 للمدرسة

المجال

السادس

التسهيالت

 واإلتاحة

االداة

 الكلية

 الجنس

 ذكر

المتوسط

 الحسابي
2.96 2.94 2.88 2.81 2.90 2.89 2.90 

 116 116 116 116 116 116 116العدد

االنحراف

 المعياري
.780 .848 .853 .770 .857 .857 .756 

 انثى

المتوسط

 الحسابي
3.15 3.16 2.99 2.91 2.99 3.04 3.04 

 196 196 196 196 196 196 196العدد

االنحراف

 المعياري
.863 .955 .988 .881 .951 .930 .845 

 المجموع

المتوسط

 الحسابي
3.08 3.08 2.95 2.87 2.95 2.99 2.99 

 312 312 312 312 312 312 312العدد

االنحراف

 المعياري
.837 .921 .940 .842 .916 .906 .815 

 المؤهلالعلمي

بكالوريوس

 فمادون

المتوسط

 الحسابي
3.05 3.05 2.91 2.84 2.92 2.96 2.95 

 218 218 218 218 218 218 218العدد 

 
االنحراف

 المعياري
.849 .939 .952 .848 .943 .906 .831 

دراسات

 عليا

المتوسط

 الحسابي
3.15 3.15 3.02 2.94 3.04 3.04 3.06 

 94 94 94 94 94 94 94العدد 

 
االنحراف

 المعياري
.811 .878 .912 .826 .851 .907 .775 

 المجموع
المتوسط

 الحسابي
3.08 3.08 2.95 2.87 2.95 2.99 2.99 

 312 312 312 312 312 312 312العدد 

 
االنحراف

 المعياري
.837 .921 .940 .842 .916 .906 .815 

 سنواتالخبرة

من  10 اقل

 سنوات

المتوسط

 الحسابي
3.13 3.07 2.97 2.90 2.99 3.01 3.01 

 200 200 200 200 200 200 200العدد 

 
االنحراف

 المعياري
.840 .924 .978 .838 .904 .893 .807 

سنوات 10

 فأكثر

المتوسط

 الحسابي
3.00 3.09 2.91 2.82 2.89 2.94 2.94 

 112 112 112 112 112 112 112العدد 

 
االنحراف

 المعياري
.829 .919 .871 .849 .939 .930 .830 

 المجموع
المتوسط

 الحسابي
3.08 3.08 2.95 2.87 2.95 2.99 2.99 

 312 312 312 312 312 312 312العدد 

 
االنحراف

 المعياري
.837 .921 .940 .842 .916 .906 .815 
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لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل جمال من ( وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية 11ُيالحظ من جدول )
جماالت دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة، وفًقا ملتغري)اجلنس، سنوات 

تعددولتحديد الداللة اإلحصائية هلذه الفروق الظاهرية، مت تطبيق حتليل التبا   اخلربة، املؤهل العلمي(
ُ
  :ويبني جدول، ين امل

للمتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل جمال من جماالت دور  املتعدحتليل التباين  (12جدول )
سنوات اخلربة، املؤهل  اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة، وفًقا ملتغري)اجلنس،

  العلمي(
المجال مصدرالتباين

مجموع

 المربعات

درجة

 الحرية

متوسط

 المربعات
قيمةف

الداللة

 اإلحصائية

 الجنس
التكنولوجيا توفير األول المجال

 المساندة
1.811 1 1.811 2.722 .100 

 028. 4.864 3.959 1 3.959 تنظيمعمليةالتعليم الثانيالمجال 

 
لتعليم الذاتي التفاعل الثالث المجال

 الطلبةباستخدامالتكنولوجياالمساندة
.562 1 .562 .645 .422 

 450. 573. 398. 1 398. المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة 

 
التطويرية الخطة الخامس المجال

 للمدرسة
.217 1 .217 .264 .608 

 149. 2.089 1.693 1 1.693 المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة 

 179. 1.810 1.167 1 1.167 االداةالكلية 

المؤهلالعلمي
التكنولوجيا توفير األول المجال

 المساندة
.456 1 .456 .686 .408 

 206. 1.609 1.309 1 1.309 تنظيمعمليةالتعليم الثانيالمجال 

 
لتعليم الذاتي التفاعل الثالث المجال

 باستخدامالتكنولوجياالمساندةالطلبة
.066 1 .066 .076 .783 

 506. 444. 309. 1 309. المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة 

 
التطويرية الخطة الخامس المجال

 للمدرسة
.970 1 .970 1.181 .278 

 706. 143. 116. 1 116. المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة 

 729. 120. 077. 1 077. االداةالكلية 

 سنواتالخبرة
التكنولوجيا توفير األول المجال

 المساندة
2.919 1 2.919 4.388 .037 

 417. 660. 537. 1 537. تنظيمعمليةالتعليم الثانيالمجال 

 
لتعليم الذاتي التفاعل الثالث المجال

 الطلبةباستخدامالتكنولوجياالمساندة
.449 1 .449 .516 .473 

 203. 1.625 1.130 1 1.130 المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة 

 
التطويرية الخطة الخامس المجال

 للمدرسة
2.177 1 2.177 2.651 .105 

 233. 1.426 1.156 1 1.156 المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة 

 276. 1.191 768. 1 768. االداةالكلية 

 الخطأ
 توفير األول التكنولوجياالمجال

 المساندة
202.926 305 .665   

   814. 305 248.245 تنظيمعمليةالتعليم الثانيالمجال 

 
لتعليم الذاتي التفاعل الثالث المجال

 الطلبةباستخدامالتكنولوجياالمساندة
265.708 305 .871   

   695. 305 212.024 المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة 

 
التطويريةالمجال الخطة الخامس

 للمدرسة
250.447 305 .821   

   810. 305 247.122 المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة 

   645. 305 196.713 االداةالكلية 

 المجموع
التكنولوجيا توفير األول المجال

 المساندة
3182.565 312    

    312 3216.796 تنظيمعمليةالتعليم الثانيالمجال 

لتعليم  الذاتي التفاعل الثالث     312 2983.313المجال
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المجال مصدرالتباين
مجموع

 المربعات

درجة

 الحرية

متوسط

 المربعات
قيمةف

الداللة

 اإلحصائية

 الطلبةباستخدامالتكنولوجياالمساندة

    312 2786.939 المجالالرابعاإلبداعفيتعليمالطلبة 

 
التطويرية الخطة الخامس المجال

 للمدرسة
2983.875 312    

    312 3037.388 المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة 

    312 2987.542 االداةالكلية 

 المعدلالمجموع
التكنولوجيا توفير األول المجال

 المساندة
218.111 311    

    311 263.829 تنظيمعمليةالتعليم الثانيالمجال 

 
لتعليم الذاتي التفاعل الثالث المجال

 الطلبةباستخدامالتكنولوجياالمساندة
274.913 311    

    311 220.370 الرابعاإلبداعفيتعليمالطلبةالمجال 

 
التطويرية الخطة الخامس المجال

 للمدرسة
261.217 311    

    311 255.043 المجالالسادسالتسهيالتواإلتاحة 

    311 206.410 االداةالكلية 

 (α  =0.05* ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
( استجاابت α  =0.05وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ( عدم12)ُيالحظ من جدول 

عينة الدراسة على دور اإلدارة املدرسية يف زايدة فعالية التكنولوجيا املساندة لطالب ذوي االحتياجات اخلاصة تعزى إىل  افراد
متغريات الدراسة، حيث تؤكد هذه النتيجة إىل أن أفراد عينة الدراسة يتفقون على وجود درجة متوسطة ملديري املدارس يف زايدة 

 للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة. فعالية التكنولوجيا املساندة 
 
 ويف ضوء نتائج الدراسة، فقد أوصت الدراسة ابآليت: :التوصيات

 توفري التكنولوجيا املساندة بصورة كبرية. احلوار والتوعية املستمرة للجميع حول  -
 فيما يتعلق ابستخدام التكنولوجيا املساندةإقامة ورشات عمل وتدريب مستمر  -
 املساندة.  املعرفية بني املعلمني والطالب يف استخدام التكنولوجياجتسري اهلوة  -
 .املساندةجتهيز املدارس ابألجهزة التكنولوجية  -
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 .القاهرة :(. القصور اإلداري يف املدارس: الواقع والعالج. دراسة منشورة. دار الفكر العريب2000أمحد، إبراهيم أمحد. )
 .القاهرة :(. اإلدارة املدرسية يف األلفية الثالثة، دار املعارف احلديثة2002)أمحد، أمحد إبراهيم. 

(. التقنيات احلديثة لتحدي االعاقة البصرية، دراسة تطبيقية على عينة من مؤسسات التأهيـل للمعاقني 2013) اآلغا، انئلة.
ا املعلومات واالتصاالت يف التعليم والتعلم بصـراي بقطـاع غـزة، مقدمـة لليـوم البحثـي بعنـوان: استخدام تكنولوجيـ

 .29، ص20.05.2013اجلامعي يف فلسطني بتاريخ: 
 .، املنبأ، دار التسيري للطباعة والنشر2(. تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة، ط 2008أمني، زينب. )

ملساندة يف الدمج الرتبوي لذوي االحتياجات اخلاصة (. فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم ا2020البدو، أمل حممد عبد هللا. )
 .304-273(، 1)3ابملدارس من وجهة نظر املعلمني. اجمللة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية. 

(. درجة استخدام التكنولوجيا املساندة وأثرها على دافعية التعلم لدى الطالب املكفوفني يف األردن. 2016احلطاب، لني حكم. )
 (.2)11جامعة الطيبة للعلوم الرتبوية.  جملة

 .عمان: (. استخدامات التكنولوجيا يف الرتبية اخلاصة، الطبعة الثانية. دار وائل للنشر والتوزيع2012اخلطيب، مجال حممد. )
 (. قضااي معاصرة يف الرتبية اخلاصة. دار وائل للنشر: عمان.2010اخلطيب، مجال حممد. احلديدي، مىن صبحي. )

(. درجة أمهية وامتالك معلمي الرتبية اخلاصة للكفاايت املهنية املتعلقة ابلتكنولوجيا املساندة 2014وايدة، أمحد موسى. )الد
 .63-35. (2)22والنفسية.  للدراسات الرتبويةجملة اجلامعة اإلسالمية  وعالقتها ببعض املتغريات.

 الرايض. :وين. مكتبة الرشد(. تكنولوجيا التعلم والتعليم اإللكرت 2004سامل، أمحد. )
 عمان. : (. الوسائل التعليمية والتكنولوجيا املساعدة. دار الثقافة للنشر والتوزيع 2010) . سعيد، العزة

 عمان.: . دار الفكر1(. تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة. ط2007سويدان، أمل عبد الفتاح. اجلزار، مىن حممد. )
(. تكنولوجيا التعليم املساندة لذوي االحتياجات اخلاصة. دار املسرية للنشر والتوزيع 2015محيد. ) الشرمان، عاطف أبو

 عمان.: والطباعة
: (. تكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة والوسائل املساعدة. دار اجلامعة اجلديدة2014) عبد العاطي، حسن الباتع.
 اإلسكندرية.

  .القاهرة: (. اإلدارة املدرسية، دار الفكر العريب2002)العجمي، حممد حسنني. 
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