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  الملخص
المكفوفين، وذلك من خالل اختيار عينة  جانبمن  المساندة استخدام التكنولوجيا بالكشف عن درجةالدراسة نى هذه تع

 في مؤسسات التعليم الخاصة بالمكفوفين في) 11-9(طالبًا وطالبًة من المكفوفين في الفئة العمرية ) 60(مكونة من 
مستخدمي التكنولوجيا، وغير (مجموعتين  إلىوالعمل على تقسيم العينة  ،2013/2014في العام الدراسي  عمان ومأدبا
كما  .طالبًا وطالبةً ) 30(البالغ عددهم  ، وٕاجراء المقابلة مع المكفوفين مستخدمي التكنولوجيا)تكنولوجيامستخدمي ال

الدراسة إلى مقارنة الفروق في الدافعية للتعلم لدى المجموعتين من خالل تطبيق مقياس الدافعية للتعلم على  تهدف
المكفوفين كانت  جانبمن  لوجيا اللمسية األكثر استخداماً ارت النتائج إلى أن التكنو أش. جميع أفراد عينة الدراسة

فهو جهاز  قلها استخداماً أالتي تستخدم تطبيقات بريل، ثم آلة بيركنز، وأما  اتهالمخرز واللوح، ثم برامج الحاسوب ومعد
تب الناطقة، ثم برنامج األشرطة والمسجالت، ثم الك فكان أكثرها استخداماً  سمعية،أما بالنسبة للتكنولوجيا ال .بتكونو األ

كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في متوسط درجات . برنامج فيجو بريل فكان قلها استخداماً أإبصار، وأما 
وغير مستخدمي التكنولوجيا، وجاءت الفروق لصالح المكفوفين مستخدمي  مي التكنولوجيادافعية التعلم للطالب مستخد

استخدام التكنولوجيا إجراء المزيد من الدراسات حول موضوع منها  مجموعة توصياتإلى  دراسةال وتوصلت .االتكنولوجي
 في توفير التكنولوجيا المساندةالعمل على لقلتها، و  نظراً المساندة وأثرها على دافعية التعلم لدى الطالب المكفوفين 

ن العمل على تأهيل المعلميوب، و تزال دون المستوى المطل التربية الخاصة ومراكزها في األردن ألنها ال دارسم
العمل على التكنولوجيا المساندة، و لمساعدتهم في كيفية التعامل مع  التربية الخاصة ومراكزهافي مدارس  والمعلمات

ب المكفوفين لما لها من قيمة فارقة بين الطال للمكفوفينفي رفع دافعية التعلم  المساندة تنمية استخدام التكنولوجيا
  .لتكنولوجيااوغير مستخدمي  التكنولوجيا مستخدمي

  .ون، الدافعية للتعلم، المكفوفالمساندة التكنولوجيا: كلمات المفتاحيةال
  

  دمةــالمق
 

تتطلب المشاركة الكاملة في أحداث القرن الحادي 
مجموعة من المهارات،  والعشرين من األفراد المعاقين

واالستراتيجيات، والمعرفة الالزمة الستخدام التكنولوجيا؛ 
وهذا يعني حاجتهم إلى استخدامها بما يتناسب مع متطلبات 
هذا العصر الجديد، لذلك استخدمت تطبيقاتها بشكل كبير 
مع فئات التربية الخاصة، الستخداماتها الكبيرة في تحقيق 

  .االستقاللية للمعاقين في جوانب حياتهم المختلفة
وقد أطلق على التكنولوجيا المستخدمة في التربية 

 األدوات: الخاصة التكنولوجيا المساندة وتم تعريفها بأنها
جهزة التي تستخدم من قبل األطفال والبالغين المعاقين واأل

لتعويضهم عن الضعف في بعض الوظائف وتقوية وزيادة 
التعلم، واالستقاللية، والحركة، واالتصال، والسيطرة على 
البيئة المحيطة، وكذلك يشير هذا المصطلح إلى الخدمات 
المباشرة التي تساعد األفراد في اختيار واستخدام هذه 

  .(Bradley and Poppen, 2003)ألدوات ا
وفي السنوات القليلة الماضية برزت أهمية تكنولوجيا 
الحاسوب في مجال اإلعاقة البصرية، من خالل مجموعة 
من الوظائف والتسهيالت الكبيرة التي تمثلت في تعزيز 

، وتعويض بعض جوانب القدرات الحسية للمعاقين بصرياً 
في مجال القراءة، والكتابة،  الضعف الحسي لديهم خصوصاً 

أبو (تأهيل المهني والتعرف، والتنقل، والتسلية والترفيه، وال
  .)2008زيتون، 
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من  أصبحت التكنولوجيا من أكثر الوسائل استخداماً و 
قبل المكفوفين، ألنها تعتبر فعالة في التخفيف من النتائج 
السلبية لهذه اإلعاقة كما أنها تساعدهم على أن يصبحوا 

لين في مجتمعهم، وتعمل كذلك على تحسين عفاًا رادأف
والثقة بالنفس لديهم مما يجعل ردود  الذاتمفهوم احترام 

  .(Stead, 2002) أفعالهم ايجابية نحو المجتمع
وتقسم األجهزة واألدوات التكنولوجية المستخدمة في 

  :المكفوفين إلى قسمين هما جانبالقراءة والكتابة من 
ز المخر و  ومن األمثلة عليها اللوح: يدويةالتكنولوجيا ال -

أداة ذات رأس دقيق تستخدم  وهو عبارة عن )المرقم(
للضغط على فتحات مثقوبة في لوح مخصص لكتابة 

وكذلك آلة بيركنز وتتكون هذه اآللة من . حروف بريل
ستة مفاتيح، كل مفتاح منها مخصص لكتابة نقطة من 

  .   المكونة لنظام بريل تالنقاط الس
والمقصود بها تلك األجهزة التي : التكنولوجيا المتقدمة -

تستخدم نظام بريل مع إجراء بعض التعديالت 
االلكترونية عليها باستخدام الحاسوب، ومن التعديالت 

، مع العلم أن هناك عمليات ، أو صوتياً ما يكون لمسياً 
  .لتكنولوجيا لتتناسب مع المكفوفينل تكييف، وتعديل
تاج مما سبق، أن التكنولوجيا المستخدمة ويمكن االستن

في مجالي القراءة والكتابة أسهمت في تحقيق قدر كبير من 
كما أدت إلى . الدافعية للتعلم واالستقاللية للمعاقين بصرياً 

زيادة حظوظهم في التعلم واكتساب الخبرات المختلفة التي 
الذي يعيشون  معفي تكيفهم وتعايشهم مع المجت أسهمت
يث تعد اإلعاقة البصرية من العوامل ذات فيه، ح

وقدرته على  اقاالنعكاسات السلبية على شخصية المع
التكيف مع المجتمع وبالتالي نظرته إلى نفسه وقدراته على 

 .أساس معتقداته نحو إعاقته، ومدى تأثيرها في حياته

دت أك) 2012أبو زيتون ومقدادي، (وفي دراسة أجراها 
قد  ل الدراسي لدى المعاقين بصرياً أن تدني مستوى التحصي
مقارنتهم  تمتخاصة إذا ما  قص،يعمق لديهم الشعور بالن

باآلخرين، وهذا بدوره قد يؤدي إلى الضجر والملل وكراهية 
  .المدرسة والمعلمين وكل ما له عالقة بالعملية التعليمية

 ق بصرياً اومن العوامل المؤثرة في شخصية المع
رته على تحقيق االستقاللية إحساسه بالعجز وعدم قد

ما  والتحرر من القيود التي تفرضها هذه اإلعاقة؛ لذلك غالباً 
بالصراع نتيجة رغبته في اإلقدام على  ق بصرياً االمع يشعر

  . عالم المبصرين أو اإلحجام عنه
 أكثرها ارتباطاً ة، ولعل بسمات عديدفون ويتسم المكفو 

مفهوم الذات، وضعف تدني  التربوية من الناحية وتأثيراً 
عف التواصل االجتماعي مع اآلخرين، وض الثقة بالنفس،

والشعور باإلحباط والنقص والفشل، والشعور باالكتئاب 
انخفاض المرونة النفسية، و والحزن، وارتفاع القلق، 

وانخفاض مستوى الطموح، وانخفاض دافعية االنجاز 
  ).2010البحيري، (

تناولت الدافعية  غياب واضح للدراسات التيوهناك 
، ولم تجد الباحثة أي دراسة تناولت أثر المكفوفينللتعلم عند 

ن إ استخدام التكنولوجيا على دافعية التعلم عند المكفوفين، و 
وجدت بعض الدراسات التي تناولت العوامل النفسية 

فقد هدفت دراسة أبو فخر . واالجتماعية للمعاقين بصرياً 
واالجتماعية  االنفعاليةمعرفة الصعوبات إلى ) 2000(

والدراسية والحسية والحركية التي يمكن أن تصاحب 
 وطالبةً  طالباً ) 124(تكونت العينة من و ، المعاقين بصرياً 

أن ج إلى من المكفوفين في دمشق، وأشارت النتائ
الصعوبات االنفعالية واالجتماعية احتلت المرتبة األولى، 

  .تبة الثانيةبينما احتلت الصعوبات الدراسية المر 
التعرف على إلى ) 2001(وهدفت دراسة إبراهيم 

تكونت العينة من و مشكالت المعاقين ودراسة الفروق بينهم، 
، وأظهرت النتائج أن الطلبة المعاقين وطالبةً  طالباً ) 68(

يعانون من مشكالت متعددة ترجع إلى طبيعة  بصرياً 
اء إعاقتهم وتتمثل في مشكالت استخدام المكتبة، وٕاجر 
  .االمتحانات، ومشكالت القراءة لعدم استخدام أدوات بريل

 (Abner and Lahm, 2002)أما دراسة ابنر والهم 
فت تعرف واقع استخدام التكنولوجيا من قبل المعاقين فاستهد
، وأشارت النتائج فيما يخص استخدام الطلبة المعاقين بصرياً 
 عاقينمن الطلبة الم) 303(للتكنولوجيا إلى أن  بصرياً 
فقط يستخدمون الحاسوب في برامجهم التعليمية،  بصرياً 

من قبلهم برامج  وكانت أكثر برامج الحاسوب استخداماً 
تكبير النصوص على شاشة الحاسوب، ثم األجهزة المكيفة 

، ثم البرامج والمعدلة لالستخدام من قبل المعاقين بصرياً 
  .القارئة لشاشة الحاسوب، والسطر االلكتروني

إلى  دراسة أخرى هدفت) Wolffe, 2003(ى ولفي وأجر 
، التكنولوجيا المستخدمة من قبل المعاقين بصرياً ف تعر 

وأشارت النتائج فيما يتعلق بالتكنولوجيا المستخدمة من قبل 
إلى أن األجهزة واألدوات المستخدمة هي  المعاقين بصرياً 

وبرامج ) Zoom-Text(البرامج القارئة للشاشة مثل برنامج 
  ).Kurzweil(المسح الضوئي، وجهاز كروزويل 

جمع الى  دراسة هدفت) Elaine, 2003(كما أجرى ايلين 
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المعلومات عن فوائد استخدام الحاسوب والتكنولوجيا 
، وتكونت عينة الدراسة المساندة من قبل المعاقين بصرياً 

، وأشارت النتائج إلى المعاقين بصرياً  طالبًا من) 41(من 
 استخدام التكنولوجيا من قبل المعاقين بصرياً  أن أهم فوائد

الحصول على المعلومات، وزيادة التفاعل كانت 
  .االجتماعي

التعرف على إلى  فقد هدفت) 2003(أما دراسة دهب 
أنواع الضغوط التي يتعرض لها الكفيف داخل المدرسة، 

في المرحلة  وطالبةً  طالباً ) 32(وتكونت عينة الدراسة من 
وجود عالقة عن االبتدائية في مصر، وكشفت النتائج 

ارتباطيه سلبية دالة بين الضغط االجتماعي ومستوى أدائه 
ألدواره االجتماعية وتمثلت في العزلة، والشعور بعدم 

  .القبول، والرفض، والموقف السلبي من المدرسة
التعرف  إلى دراسة هدفت) 2006(كما أجرى وافي 

بمستوى التوافق وعالقتها طرابات السلوكية على االض
الشخصي، والمدرسي، واألسري، (النفسي بأبعاده األربعة 

لألطفال المكفوفين في مركز النور، وأظهرت ) والجسدي
برز أالنتائج أن األزمات العصبية والنشاط الزائد هي 

النتائج عدم االضطرابات السلوكية لدى المكفوفين، وبينت 
في مستوى التوافق النفسي لة احصائية دال فروق ذات وجود

  .وجميع أبعاده
إلى استخدام برنامج ) 2009(ن وهدفت دراسة سليما

إرشادي في رفع دافعية عينة من الطالب المكفوفين 
والكشف عن مدى االختالف بين الجنسين في مستوى 

في  وطالبةً  طالباً ) 40(وتكونت عينة الدراسة من  .الدافعية
دادية، وكشفت النتائج عن فاعلية البرنامج المرحلة اإلع

اإلرشادي في تنمية دافعية االنجاز لدى أفراد المجموعة 
  .التجريبية
التعرف على  إلى دراسة هدفت) 2010(شعبان ى وأجر 

الخجل وعالقته بتقدير الذات ومستوى الطموح لدى الطلبة 
أشارت النتائج و المعاقين بصريا، بمدرسة النور في غزة، 

وجود مستوى متوسط من الخجل لدى أفراد العينة والى إلى 
  .من الطموح من تقدير الذات ومستوى عالٍ  مستوى عالٍ 

دراسة هدفت إلى ) 2008أبو زيتون، (كما أجرى 
التعرف على األجهزة واألدوات االلكترونية األكثر استخدامًا 
من قبل المكفوفين وضعاف البصر في مجالي القراءة 

مشاركًا من ) 65(والكتابة، وتكونت عينة الدراسة من 
المعاقين بصريًا بمؤسسات تقدم الخدمات للمعاقين بصريًا، 

ائج الدراسة إلى أن التكنولوجيا األكثر استخدامًا أشارت نت

من قبل المكفوفين هي األشرطة والمسجالت، ثم آلة 
  .بيركنز، والمخرز، واللوح

 السابقة، الدراسات من غيرها عن الحالية الدراسة وتتميز

 في المكفوفين الطلبة لدى دافعية التعلم في بحثت أنها في

 متغير حسب ألردنا في المؤسسات الخاصة للمكفوفين
 الدراسات من تعد فهي لذا المساندة التكنولوجيا استخدام
  .ضوعالمو  هذا مثل تناولت التي القليلة المحلية
  

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
يعد مفهوم الدافعية للتعلم لدى المكفوفين من المفاهيم 
التي تتأثر بشكل واضح ومباشر باإلعاقة، وما تفرضه من 

مما ينعكس على قدرته  الكفيفقيود معرفية ونمائية على 
في التكيف والنمو السليم في مجاالت الحياة، ويعد استخدام 

سبة للطلبة بالن من األمور المهمة جداً  المساندة التكنولوجيا
في مجال القراءة والكتابة، ن ذلك كا سواءً  المكفوفين

  . غيرها من مجاالت الحياة المتعددةأو والتعرف والتنقل، 
ومن األسباب التي دعت الباحثة إلى اختيار هذه 

خالل زياراتها الميدانيـة أنها الحظت من ا، ودراسـته لةالمـشك
تزال  ماردن، أنها ومدارس التربية الخاصة في األ زلمراكـ

دة في تقديم التكنولوجيا المسان دون المستوى المطلوب
حيث تفرض اإلعاقة  للمكفوفين، بالرغم من حاجتهم إليها،

الصعوبات بصريًا مجموعة من  اقالبصرية على الفرد المع
في تحصيله وفي دافعيته تؤثر بشكل أو بآخر  التي التربوية
   .للتعلم

للتأكيد  ؛راء مثل هذه الدراسةومن هنا جاءت أهمية إج
المكفوفين لطلبة ل توفير التكنولوجيا المساندةعلى أهمية 

وذلك لمساعدتهم  وخاصة في مجالي القراءة والكتابة؛
 .دافعيتهم للتعلملتعزيز للتغلب على الصعوبات المعرفية، و 

  :كما يليويمكن تلخيص مشكلة الدراسة 
من المساندة لوجيا ما مدى استخدام التكنو : السؤال األول

  ؟كفوفينالم الطلبة قبل
الطلبة تختلف دافعية التعلم عند هل  :الثانيالسؤال 

  ؟التكنولوجيا المكفوفين مستخدمي وغير مستخدمي
  

 :تحقيق ما يلي إلىالدراسة  هدفت :أهداف الدراسة

من قبل المساندة مدى استخدام التكنولوجيا الكشف عن  -
  .المكفوفين

في المساندة استخدام التكنولوجيا  أثرمدى  التعرف على -
 .دافعية التعلم لدى الطلبة المكفوفين
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تبرز أهمية الدراسة الحالية من خالل ما : أهمية الدراسة
  :يلي

  
  :همية النظريةاأل
أثر التكنولوجيا المساندة قلة الدراسات التي تناولت موضوع  - 

على  فمعظمها ركزت على دافعية التعلم عند المكفوفين،
 .متغيرات أخرى كالتوافق النفسي، والتفاعل االجتماعي

يعد هذا البحث بحثًا نفسيًا، يتناول مسألة مهمة في وقتنا  -
الحاضـر فـي مجـال التربية الخاصة بوجه عام، وفي 

بوجه خاص، وهي  المكفوفين وتعليم الطالب مجال تربية
رفع دافعية التعلم للطالب المكفوفين باستخدام لة أمس

، فالمعوق بصريًا فرد يحق له أن التكنولوجيا المساندة
األمر الذي يعطي .. ومتحـررًا مـن العوز ،يكون منتجـاً 

 .هذا البحث أهمية خاصة

  
  :همية التطبيقيةاأل
لتعرف في ا وزارة التربية والتعليمالمسؤولين في مساعدة  -

المكفوفين لطالب أهم وسائل التكنولوجيا المساندة لعلى 
ا، وحثهم على توفيرها في مدارس ها وفوائدهوأهداف

 .ومراكز التربية الخاصة

 ،كما تبدو أهمية البحث في النتائج التي سيسفر عنها -
  .واألهداف التي يسعى للوصول إليها

  
  :مصطلحات الدراسة

الذين يعانون فقدانًا كليًا للرؤية،  هم: المكفوفونالطلبة  -
 نْ المعوق بصريًا هو مَ  فإنَّ  ،ومـن وجهة النظر التربوية

كلية علـى اإلبـصار، أو الذي لم تتح له البقايا الفقد القدرة 
والكتابة العادية، حتى بعد  ،البصرية القدرة على القراءة

اسـتخدام المصححات البصرية، مما يحتم عليه استخدام 
والكتابـة بطريقة بريل  لـتعلم القـراءة ؛حاسة اللمس

إجرائيًا في الدراسة المكفوف  يعرفو ). 2015الحطاب، (
) 11-9( المرحلة العمريةفي  المكفوفونالطلبة : الحالية

المؤسسات  شروط القبول فـي يهمالذين تنطبق عل
  .الخاصة بذوي اإلعاقة البصرية

األدوات واألجهزة التي تستخدم  :المساندة التكنولوجيا -
تعرف و  ،)2008أبو زيتون، ( المكفوفين جانبمن 

من أفراد  المفحوصونلدرجة التي يحصل عليها باإجرائيًا 
 .الدراسة على المقابلة

الخارجية أو أو الحالة الداخلية هي القوة  :للتعلمالدافعية  -

لدى المتعلم التي تحرك سلوكه وأداءه وتعمل على 
استمراره وتوجيهه نحو هدف معين أو غاية محددة 

صل الدرجة التي يحتعرف اجرائيًا بو  ).2011فروجة، (
عليها المفحوصون من أفراد الدراسة على المقياس الذي 

  .سيتم بناؤه
  

  :الطريقة واإلجراءات
 :مجتمع الدراسـة وعينتها

كون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات ت
 بصرياً  اقونفر فيها معاالمؤسسات التعليمية التي يتو 

في المملكة  سنة) 11-9(في الفئة العمرية ) فونمكفو (
عمان األولى، (منطقتي في  وتحديداً  ،األردنية الهاشمية

، بناء على وطالبةً  طالباً ) 120(بلغ عددهم  الذين، )ومأدبا
. معلومات مديرية التنمية االجتماعية في تلك المناطق

طالبًا ) 60(وقامت الباحثة باختيار عينة قصدية من 
دراسة، وفي من مجتمع ال) %50(أي ما نسبته  ،وطالبةً 

ضوء خبرة الباحثة من خالل عملها الميداني في برنامج 
واطالعها على مدى توافر ) CBR(التأهيل المجتمعي 

، قامت باختيار عينة وسائل التكنولوجيا للمعاقين بصرياً 
المكفوفين المستخدمين للتكنولوجيا من منطقة عمان األولى 

نسبة لعينة ، أما بالوطالبةً  طالباً ) 30(والبالغ عددها 
تكنولوجيا فقد تم اختيارهم من الالمكفوفين غير مستخدمي 
   .وطالبةً  طالباً ) 30(منطقة مأدبا والبالغ عددهم 

  
  :أدوات الدراسة

  ـةالمقابل: أوالً 
المعدة  المقابلة أداةاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة 

، لجمع البيانات عن مدى )2008أبو زيتون، (مسبقًا 
من قبل المستخدمة وات واألجهزة التكنولوجية استخدام األد

المكفوفين، في مجاالت القراءة، والكتابة، والتعرف والتنقل، 
مراجعة  تمتوغيرها من مجاالت الحياة المتعددة، حيث 

ومسح األدب السابق المرتبط بموضوع الدراسة، وذلك من 
جل تحديد األجهزة، واألدوات والبرامج التكنولوجية، التي أ

خدم من قبل المكفوفين ونتيجة لذلك تم وضع قائمة تست
ظهر األدب السابق أواألدوات التكنولوجية التي  باألجهزة

  .  أنها تستخدم من قبل المكفوفين
: وكان يطلب من المفحوصين اإلجابة عن السؤال التالي

أرجو منكم تحديد األدوات، واألجهزة التكنولوجية التي 
تستخدمونها؟ وكان يتم وضع إجابة المفحوص في المكان 
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وقد عرض سؤال . المخصص لها في نموذج معد مسبقاً 
المقابلة وقائمة األجهزة واألدوات التي تم حصرها على 

حكمين من األساتذة الجامعيين المتخصصين عشرة من الم
وذلك لتحديد مدى . في التربية الخاصة، وعلم النفس التربوي

وضوح لغة سؤال المقابلة وقائمة األجهزة، ومدى مناسبتها 
من % 80جماع إخذ بوقد تم األ، للمعاقين بصرياً 

وبناء على المالحظات  ،األداةمالحظات المحكمين حول 
يها من المحكمين، تم إعادة صياغة التي تم الحصول عل

وحذف  سؤال المقابلة وقائمة األجهزة، وتنسيقها وتعديلها،
حيث تضمنت القائمة  الجزء المتعلق بضعاف البصر،

األجهزة، واألدوات التكنولوجية التي يحتمل استخدامها من 
  :هماتكونت القائمة النهائية من جزأين و . فقط قبل المكفوفين

تضمن األجهزة واألدوات التكنولوجية و  :الجزء األول
المستخدمة في القراءة والكتابة بالطريقة اللمسية من قبل 

، وتكون هذا )طريقة بريل وتطبيقاتها االلكترونية(المكفوفين 
أجهزة أو أدوات مثلت األجهزة واألدوات  )5(الجزء من 

المخرز واللوح، آلة البيركنز، االوبتكون، والسطر : التالية
تروني، وبرامج ومعدات الحاسوب التي تستخدم االلك

  .تطبيقات بريل مثل طابعات بريل
وتضمن األجهزة، واألدوات والبرامج  :الجزء الثاني

التكنولوجية المستخدمة في القراءة والكتابة بالطريقة 
األشرطة : أجهزة أو أدوات هي 3السمعية، وشملت 

حاسوب والمسجالت، والكتب الناطقة، وبرامج ومعدات ال
التي تستخدم تطبيقات الحاسوب السمعية مثل البرامج 

  .)يل، وبرنامج فيجو بر برنامج إبصار(القارئة للشاشة 
  
  :لمياس الدافعية للتعمق

  :أعدت الباحثة هذا المقياس وفق الخطوات اآلتية
الخطيب (الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة  - 

 ,Caryn؛ )2004العتوم والجراح، (، )2009والحديدي، 

(Jane, Musing and Will, 2002)،  وبعض المقاييس السابقة
الحديدي والخطيب، (التي اهتمت بموضوع الدراسة 

2005( ،(Helms, 1996)، (Bobbie and Azar, 2003). 

على لجنة من المحكمين تضمنت عشرة عرض المقياس  -
متخصصين من أساتذة الجامعة الهاشمية، وجامعة 
البلقاء التطبيقية، والجامعة األردنية، وذلك للتعرف على 
مالحظاتهم ومقترحاتهم حول فقرات المقياس من حيث 

ة الفقرات للفئة ءمة صياغتها اللغوية ومالءممدى مال
حكمين تمت إعادة وبناء على مالحظات الم. المستهدفة

صياغة بعض الفقرات وتعديلها وحذفها، حيث بلغ عدد 
فقرة، موزعة ) 15(فقرات المقياس في صورته النهائية 

فقرات  )5(منها : على النحو التالي بعادأعلى ثالثة 
فقرات للبعد العاطفي االنفعالي، ) 5(، والسلوكيللبعد 

مقياس المعرفي، واستخدم في األداة فقرات للبعد ) 5(و
 ).نعم، ال( هماليكرت من بديلين 

تم الكشف عن صدق األداة بالطرق : صدق المقياس
  :تيةاآل

) 10(على تم عرض المقياس : الظاهري الصدق - أ
محكمين من المختصين في مجاالت التربية الخاصة وعلم 

تحكيمه من حيث مناسبته للمرحلة  بهدف النفس التربوي
العمرية، ومدى دقة الصياغة اللغوية للفقرات ووضوحها، ومدى 

 )%80(جماع إخذ بوقد تم األ، تها للهدف الذي تقيسهءممال
، وتم تعديل وحذف بعض األداةمن مالحظات المحكمين حول 

 .فقرة) 15(للمقياس ي ليصبح عدد الفقرات النهائ ؛الفقرات

فيما يتعلق بثبات المقياس فقد تم : ثبات المقياس -ب
  :التحقق منه بحساب نوعين من الثبات

الستخراج : معامل الثبات باستخدام طريقة اإلعادة  -  أ
معامل الثبات بطريقة اإلعادة تم استخدام عينة الصدق 

حيث تم تطيبق  .طالبًا وطالبةً ) 30(المكونة من 
ه على نفس العينة المقياس للمرة األولى، ثم أعيد تطبيق

للمرة الثانية بعد أسبوعين، ثم تم حساب معامل ارتباط 
بيرسون بين تقديراتهم في المرتين على أداة الدراسة 

 )0.82(حيث بلغ معامل االرتباط ككل، 

تم حساب : االتساق الداخلي باستخدام كرونباخ ألفا- ب
معامل ثبات المقياس وذلك باستخدام معامل االتساق 

وفق معادلة كرونباخ ألفا، من خالل تطبيقه على الداخلي 
- 0.61( لألبعاد ألفا تراوح معامالتالعينة السابقة، حيث ت

  ).1(حسب الجدول ) 0.79(، ولألداة الكلية )670.
  
  :ريقة التصحيحط

كون المقياس بصورته النهائية بعد إجراء عمليتي ت
منها مصاغة بطريقة ) 9(فقرة؛ ) 15(الصدق والثبات من 

مصاغة بطريقة سلبية أمام كل منها تدريج ) 6(ايجابية و
ويتم تصحيح كراسات المقياس بإعطاء قيم  .)نعم، ال(ثنائي 

درجة ) نعم(رقمية لسلم تقدير الفقرات بحيث تأخذ اإلجابة 
صفر، على أن تعكس هذه القيم في ) ال(واحدة واإلجابة 

حالة الفقرات السالبة، وبالتالي تتراوح الدرجة الكلية 
  .درجة) 15-0(بين للمفحوصين 
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  )1(الجدول 
  ألداة الدراسة تبعاً  معامل كرونباخ ألفا

  لألبعاد والدرجة الكلية
  معامل كرونباخ ألفا  البعـــد
  0.61 االنفعالي/  البعد العاطفي

 0.645 البعد المعرفي

  0.67 البعد السلوكي
  0.79  الدرجة الكلية
  :ةإجراءات تطبيق الدراس
  :ليةاسة تم إتباع اإلجراءات التالتحقيق أهداف الدر 

طالبًا وطالبًة من ) 60(الدراسة وعددها تم اختيار عينة  -1
 .المكفوفين

تم تقسيم العينة إلى مجموعتين، مجموعة مستخدمة  -2
، ومجموعة غير مستخدمة )30(للتكنولوجيا وعددها 
 ).30(للتكنولوجيا وعددها 

استخدام التكنولوجيا  بدرجةتم إجراء المقابلة الخاصة  -3
 .لتكنولوجياا للمكفوفين مستخدمي

س الدافعية للتعلم على عينة تجريبية مكونة تطبيق مقيا -4
طالبًا وطالبًة من مجتمع الدراسة ومن خارج ) 30(من 

 .العينة، لغايات الصدق والثبات

من عية للتعلم على العينة المكونة تم تطبيق مقياس الداف -5
مكفوفين مستخدمي وغير من ال وطالبةً  طالباً ) 60(

الستبانات، مستخدمي للتكنولوجيا، حيث وزعت عليهم ا
 .وقاموا باإلجابة عنها بمساعدة المعلمة

تم إدخال البيانات إلى الحاسوب لتحليلها، وذلك لإلجابة  -6
  .الدراسةسؤالي  عن
  

  :ةمنهج الدراس
 الذيلهدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي  تحقيقاً 

األول نظري، والثاني : اعتمدت فيه الباحثة على مسارين
إذ استخدم في المسار النظري أسلوب المسح، وقد  ي،ميدان

اطلعت الباحثة على الكتب والمراجع والمصادر، والدراسات 
السابقة المتوافرة ذات العالقة بموضوع الدراسة، لبناء 

أما المسار الميداني، فاستخدمت . الخلفية النظرية لها
م التي ت) ، واالستبانةةالمقابل(الباحثة فيه أدوات الدراسة 

تطويرها، لجمع البيانات من المفحوصين للوصول إلى 
للوصول إلى  إجابات منطقية والعمل على تحليلها إحصائياً 

  .إجابات منطقية وموضوعية ألسئلة الدراسة
  

  نتائج الدراسة
ما مدى استخدام التكنولوجيا  :عن السؤال األوللإلجابة 
  الطلبة المكفوفين؟من قبل 

الجدول كما في ب المئوية تم حساب التكرارات والنس
)2(.  

  
  )2(الجدول 

  ةبالطريقة اللمسيالستخدام األجهزة واألدوات التكنولوجية  التكرارات والنسب المئوية
  المكفوفين ِقبلمن  السمعيةوالطريقة 

  النسب المئوية  التكرارات  التكنولوجيا المستخدمة  نوع التكنولوجيا

سية
اللم

قة 
طري

ال
  

  33.33  10  المخرز واللوح
  26.66  8  برامج ومعدات الحاسوب التي تستخدم تطبيقات بريل مثل طابعات برايل

  20.00  6  آلة بيركنز
  16.66  5  السطر االلكتروني

  03.33  1  االوبتكون

عية
سم
ة ال

طريق
ال

  

  66.36  11  األشرطة والمسجالت
  30.00  9  الكتب الناطقة

  20.00  6  إبصار برنامج
  13.33  4  برنامج فيجو برايل

  
أن النسب المئوية الستخدام ) 2(يتضح من الجدول 

من قبل  بالطريقة اللمسيةاألجهزة واألدوات التكنولوجية 
ن أكثرها أ، و )33.33 -03.33( بينالمكفوفين، تراوحت ما 

برامج ومعدات الحاسوب التي المخرز واللوح، ثم  استخداماً 
 قلها استخداماً أ، ثم آلة بيركنز، وأما تستخدم تطبيقات برايل

  .االوبتكونفهو جهاز 
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أن النسب المئوية الستخدام األجهزة واألدوات و 
من قبل المكفوفين، تراوحت  بالطريقة السمعيةالتكنولوجية 

األشرطة  استخداماً ن أكثرها أ، و )33.36-13.33(ما بين 
، وأما برنامج إبصار، ثم الكتب الناطقة، ثم والمسجالت

  .برنامج فيجو بريلفهو  اقلها استخداماً 
تبين من خالل تحليل نتائج السؤال األول أن األشرطة 

، وقد يعود ذلك إلى والمسجالت هي الخيار األكثر استخداماً 
ة إلى سهولة إمكانية توافر هذه اآللة بتكلفة قليلة، باإلضاف

أما الخيار الثاني فهو آلة بريل الطابعة، وقد . استخدامها
يعود ذلك إلى توافرها في المؤسسات التعليمية الخاصة 

أما الخيار الثالث فهو . بالمكفوفين، ولتدريبهم المسبق عليها
المخرز واللوح، ويفسر ارتفاع نسبة استخدامها بأن هذه 

لمكفوفون باإلضافة إلى ا يهاألدوات هي أول ما يتدرب عل
أما بالنسبة إلى . انخفاض تكلفتها، وسهولة الحصول عليها

برامج ومعدات الحاسوب السمعية مثل قارئ الشاشة، وبرامج 
الحاسوب القارئة للشاشة الناطقة مثل برنامج إبصار 

عن حاجة  وبرنامج فيجو بريل فهي مرتفعة الثمن، فضالً 
ذا يفسر قلة استخدامها، المكفوفين إلى التدرب عليها، وه

أما  ،لها ضمن برامجهادخاإلعن حاجة المؤسسات  فضالً 
فيما يتعلق بالسطر االلكتروني فهو عالي التكلفة، ويحتاج 

أما االوبتكون فأصبح من أشكال . إلى المزيد من التدريب
نه غير أالتكنولوجيا القديمة، كما تبين من واقع االستخدام 

ج إلى المزيد من الجهد، أما بالنسبة فعال في القراءة، ويحتا

؛ تهافي األردن الرتفاع تكلفة غير متوافر  فهيللكتب الناطقة 
الترتيب األخير، كما أن الكثير من المؤسسات تلت لذلك اح

التي تخدم المكفوفين ال تتوافر فيها المعلومات الكافية عن 
ومما يسترعي النظر أن المكفوفين كانوا . هذه األجهزة

ن االستغراب عند سماع بعض أنواع التكنولوجيا من يظهرو 
  . قبلهم، بحيث تشعر بأنهم يسمعون بها ألول مرة

ودعمت نتائج هذه الدراسة نتائج دراسة ابنر والهم 
)Abner Lahm, 2002 ( والتي أشارت إلى أن أكثر أشكال

من قبل المكفوفين على التوالي هي  التكنولوجيا استخداماً 
األجهزة المكيفة والمعدلة الستخدام المكفوفين، ثم البرامج 
التي تقوم بقراءة الشاشة والسطر االلكتروني، وأجهزة 

 (Wolffe, 2003) مع دراسة ولفي وهذا يتفق أيضاً . المذكرات
والتي أشارت إلى أن نسب استخدام البرامج التي تقرأ 

  . رتفعةالشاشة كانت م
  

الدافعية للتعلم تختلف هل  :الثانيعن السؤال لإلجابة 
مستخدمي وغير مستخدمي  فين،الطلبة المكفو  عند
  جيا؟تكنولو ال

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لدرجات الطلبة على مقياس الدافعية للتعلم تبعًا لمتغير 

، والجدول )مستخدمغير ، مستخدم(االستخدام للتكنولوجيا 
  .ذلك يوضح) 3(

  )3(الجدول 
  معيارية لدرجات الطلبة على مقياسالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

 تبعًا لمتغير االستخدام للتكنولوجيام الدافعية للتعل

  العدد  المعيارياالنحراف   المتوسط الحسابي االستخدام للتكنولوجيا األبعاد

 االنفعالي/ البعد العاطفي

 30 1.047 3.33 مستخدم للتكنولوجيا

 30 1.113 1.33 غير مستخدم للتكنولوجيا

 60 1.470 2.33 المجموع

 البعد المعرفي

 30 910. 3.60 مستخدم للتكنولوجيا

 30 1.125 1.47 غير مستخدم للتكنولوجيا

 60 1.479 2.53 المجموع

 السلوكيالبعد 

 30 1.121 3.60  مستخدم للتكنولوجيا

 30 1.280 1.73 غير مستخدم للتكنولوجيا

 60 1.516 2.67 المجموع

 30  2.503 10.53  مستخدم للتكنولوجيا  ككل الدافعية للتعلم

 30 2.100 4.53 غير مستخدم للتكنولوجيا

  
تبعًا لمتغير  أبعاد متغير الدافعية للتعلممتوسطات بين أنه توجد فروق ظاهرية ) 3(يتضح من الجدول 
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 حيث بلغ متوسط مستخدميا، االستخدام للتكنولوجي
بانحراف معياري ) 3.33(لتكنولوجيا من الطلبة المكفوفين ا

بانحراف معياري ) 1.33(، ولغير المستخدمين )1.047(قدره 
االنفعالي، في حين بلغ / للبعد العاطفي) 1.113(قدره 

بانحراف معياري ) 3.60(المتوسط الحسابي للمستخدمين 
بانحراف معياري ) 1.47(ولغير المستخدمين ) 910.(قدره 
بانحراف ) 3.60(للبعد المعرفي، كما بلغ ) 1.125(قدره 

للمستخدمين، ولغير المستخدمين ) 1.121(معياري قدره 
  .وكيللبعد السل )1.280(بانحراف معياري قدره ) 1.73(

ولمعرفة ما إذا كانت الفروق الظاهرية بين المتوسطات 
ذات داللة إحصائية تبعًا ) 3(الحسابية كما بينها الجدول 

لمتغير االستخدام للتكنولوجيا، تم استخدام تحليل التباين 
للدرجة الكلية لمقياس " ت"األحادي المتعدد لألبعاد واختبار 

  .كيوضح ذل) 4(والجدول الدافعية للتعلم 
  

  )4(الجدول 
  وفيلتحديد داللة الفروق في أبعاد متغير الدافعية للتعلم  األحادي المتعددتحليل التباين 

 تبعًا الستخدام التكنولوجيادافعية التعلم ككل 

مجموع   ادبعـــاأل  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى   قيمة ف
  الداللة

  استخدام التكنولوجيا
  

  1.088=هوتلنج 
   0.000=ح

 000. 44.961 60.000 1 60.000 االنفعالي/ البعد العاطفي

 000. 40.887 67.628 1 67.628 البعد المعرفي 

 000. 40.033 52.641 1 52.641 البعد السلوكي 

 000. 63.092 539.400 1 539.400  ككل الدافعية للتعلم

   1.334 58 77.400 االنفعالي/ البعد العاطفي  تباين الخطأ

   1.654 58 95.933 البعد المعرفي

   1.315 58 76.267 البعد السلوكي

   8.549 58 495.867  ككل الدافعية للتعلم

    59 137.400 االنفعالي/ البعد العاطفي المجموع

    59 163.562 البعد المعرفي

    59 128.907 البعد السلوكي

    59 1035.267  ككل الدافعية للتعلم

  .)α  =0.05(عند مستوى داللة إحصائية 
  

له إحصائيًا في اوجود فروق د) 4(يتضح من الجدول 
تعزى  األوساط الحسابية لدرجات الطلبة على المقياس

االنفعالي / العاطفيعد في كل من الب لمستوى االستخدام
المعرفي حيث بلغت  ، والبعد)44.961(قيمة ف حيث بلغت 

قيمة ف حيث بلغت والبعد السلوكي  ،)40.887(قيمة ف 
قيمة ف حيث بلغت  ككل الدافعية للتعلم، وفي )40.033(
وجميع هذه الفروق كانت دالة عند مستوى  ،)63.092(
، وجاءت الفروق لصالح الطالب المستخدمين )0.05(

   .للتكنولوجيا
وجود فروق دالة إحصائيًا بين ) 4(يتضح من الجدول 

وغير  متوسط درجات الدافعية للتعلم للطالب مستخدمي

 لتكنولوجيا، وجاءت الفروق لصالح مستخدميا يمستخدم
   .لتكنولوجيا، حيث بلغ متوسط الدافعية للتعلما

وجود فروق الثاني الل تحليل نتائج السؤال تبين من خ
دالة إحصائيًا بين متوسط درجات دافعية التعلم للطالب 

لتكنولوجيا، وجاءت الفروق امستخدمي وغير مستخدمي 
على  واضحاً  وتعد هذه النتيجة تأكيداً . لصالح المستخدمين

، للمكفوفينأهمية استخدام التكنولوجيا في رفع دافعية التعلم 
واعتماده  الكفيففي استقاللية  مهماً  وأنها كانت عامالً  سيماال

على نفسه في مجال القراءة والكتابة والتعليم بشكل عام، 
كذلك فان مقارنة . وبالتالي عملت على زيادة الدافعية للتعلم

لتكنولوجيا بغير المستخدمين على أبعاد ا يمستخدم المكفوفين
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ذات  أن هناك فروقاً  نتُبيمقياس الدافعية للتعلم  الثالثة، 
داللة إحصائية في الدافعية للتعلم على جميع أبعاد المقياس، 

 مستخدمي للمكفوفينوتعني هذه النتيجة أن دافعية التعلم 
لتكنولوجيا كانت مرتفعة في البعد المعرفي واالجتماعي، ا

والسلوكي، مقارنة مع نظرائهم من غير مستخدمي 
فإن هذه النتيجة تعد احثة ومن وجهة نظر الب. لتكنولوجياا

ن استخدام التكنولوجيا من قبل المكفوفين وذلك ألطبيعية، 
رف بشكل أسرع وأسهل ايساعد في اكتساب المعلومات والمع

وهذا بدوره يعمل على زيادة المستوى  ،وباستقاللية أعلى
مما  الطالب الكفيفالتحصيلي وزيادة الثقة بالنفس لدى 

. ، وتفاعله االجتماعي مع اآلخرينعلى سلوكه ينعكس إيجاباً 
 (Elian, 2003)ة سة متفقة مع دراسوجاءت نتائج هذه الدرا

التي تؤكد فوائد استخدام التكنولوجيا من قبل المكفوفين في 
تماعي، الحصول على المعلومات، وزيادة التفاعل االج

التي أشارت إلى أن ) 2001م، إبراهي(واتفقت مع دراسة 
المكفوفين يعانون من مشكالت متعددة ترجع لعدم استخدامهم 

  .للتكنولوجيا واألدوات
ن الباحثة إفي ضوء نتائج الدراسة الحالية، ف :التوصيـــات

  :توصي بما يلي
استخدام إجراء المزيد من الدراسات حول موضوع  -

م لدى التكنولوجيا المساندة وأثرها على دافعية التعل
 .  لقلتها ؛ نظراً الطالب المكفوفين

 في مدارس توفير التكنولوجيا المساندةالعمل على  -
تزال دون  ألنها ال ؛ومراكز التربية الخاصة في األردن

 .المستوى المطلوب

في مدارس  ، والمعلماتالعمل على تأهيل المعلمين  -
لمساعدتهم في كيفية التعامل  ومراكز التربية الخاصة؛

 .التكنولوجيا المساندةمع 

في رفع  المساندة العمل على تنمية استخدام التكنولوجيا -
لما لها من قيمة فارقة بين  ؛للمكفوفيندافعية التعلم 

وغير مستخدمي  ،الطالب المكفوفين مستخدمي
  .جيالتكنولو ا
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Abstract 

This paper was conducted to examine the extent to which visually impaired students use 

learning technology and the impact it may have on their motivation. Population sample 

comprised 60 students aging between 9 and 11 years and studying in private institutions in the 

Jordanian Capital Amman and Ma’daba during the academic year 2013/2014. Students were 

divided into two groups: a group that uses technology and another that does not. Interviews 

were conducted with the population sample and motivation test was administered to both 

groups. Findings revealed that “Touch”/Tactile Technology such as tablets occupies the first 

place amongst technologies used by visually impaired students. This is followed by Braille 

applications, Perkins Machine and then OPTIKON device in the last position. Regarding audio 

technology, tape recorders came in the first position, followed by audio books, IBSAR 

program and Vigo Braille in the last position. Results have also revealed the presence of 

statistically significant differences between the two groups in favor of students using learning 

technologies. The paper recommends further studies relevant to the use of learning technology 

amongst visually impaired students along with the impact it may have on their motivation. It 

also highlights the need to provide schools with such technology and train teachers to 

effectively use it to heighten students’ motivation and optimize their learning experience. 

Keywords: Learning technology, Motivation, Visually impaired students, Blind. 
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