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 kmoukali@jazanu.edu.saالبريد االلكتروني: 
 الملخص: 

توظيةف تطبيقةات األجهةزة الذكيةة فةي تعزيةز التةدريب علةى هدفت الدراسة إلى التعرف علةى فاعليةة 
الكفايةات المهنيةةة التكنولوجيةةة لةةدى معلمةةي التربيةةة الخاصةة قبةةل الخدمةةة بجامعةةة جةةازان  حيةة  تةةم 

تكافئتين ذات االختبار القبلي والبعةدي. نظام المجموعتين المالقائم على استخدام المنهج التجريبي 
اشتملت عينة الدراسة على مجموعتين إحةداهما تجريبيةة واألخةرى طةابطة، وتكونةت عينةة الدراسةة 

المسجلين لمقرر التدريب الميداني الذي يقدم في آخر مستوى دراسةي ( طالبًا من الطالب 04من )
فةي كليةةة التربيةةة بجامعةةة جةةازان.  لخاصةةةطةمن خطةةتهم الدراسةةية فةةي برنةامج ب ةةالوريوا التربيةةة ا

 التكنولوجيةةالكفايةات المهنيةة  بهةدف تعزيةز( جلسات تدريبية لعينةة الدراسةة 9حي  تم عقد عدد )
الكفايةةةات المهنيةةةة قبةةةل تعري ةةةهم لمليةةةاا الدراسةةةة، وتمرلةةةت أداة الدراسةةةة فةةةي مليةةةاا  يهملةةةد

. موزعةةة علةةى منةةورين رئيسةةيين( عبةةارة 04مةةن )م ةةون  التكنولوجيةةة لمعلمةةي التربيةةة الخاصةةة
االتجاهات ننو تطبيقةات  والمنور الراني: استخدام التقنيات في تعليم ذوي اإلعاقة المنور األول:

، وأسةةفرت نتةةائج الدراسةةة عةةن وجةةود فةةرا دال إح ةةائيًا بةةين األجهةةزة الذكيةةة لتعلةةيم ذوي اإلعاقةةة
الكفايةةات  علةةى مليةةاابعةةدي متوسةةطي درجةةات المجمةةوعتين التجريبيةةة وال ةةابطة فةةي الليةةاا ال

ل ةال  متوسة   α 4.40 =مستوى  قبل الخدمة عند ة الخاصةيلمعلمي الترب التكنولوجيةالمهنية 
متوسةةطي درجةةات المجموعةةة التجريبيةةة، كمةةا أسةةفرت النتةةائج عةةن وجةةود فةةرا دال إح ةةائيًا بةةين 

ات المهنيةةةة الكفايةةة علةةةى مليةةةااالبعةةةدي ين القبلةةةي و التجريبيةةةة فةةةي اللياسةةة ةدرجةةةات المجموعةةة
ل ال  اللياا البعدي.  α 4.40 =مستوى  قبل الخدمة عند ة الخاصةيلمعلمي الترب التكنولوجية

فةي  ال ةابطة ةمتوسةطي درجةات المجموعةكذلك بينةت النتةائج عةدم وجةود فةرا دال إح ةائيًا بةين 
قبةل  لخاصةةة ايةمعلمةي التربل التكنولوجيةةالكفايات المهنيةة  على مليااالبعدي ين القبلي و اللياس

. أي ةةًا أوطةةنت النتةةائج عةةدم وجةةود فةةرا دال إح ةةائيًا بةةين α 4.40 =مسةةتوى  الخدمةةة عنةةد
لمسةةتوى الكفايةةات المهنيةةة  والتتبعةةي البعةةديين فةةي اللياسةة التجريبيةةة ةمتوسةةطي درجةةات المجموعةة

ى . هذه النتائج ُتشةير إلةα 4.40 =مستوى  قبل الخدمة عند ة الخاصةيلمعلمي الترب التكنولوجية
فاعليةةة جلسةةات البرنةةامج التةةدريبي عةةن تطبيقةةات األجهةةزة الذكيةةة وفاعليتهةةا فةةي تعزيةةز الكفايةةات 

 التربية الخاصة قبل الخدمة بجامعة جازان. لدى معلمي  المهنية التكنولوجية
معلمو التربيةة التدريب، تطبيقات األجهزة الذكية، الكفايات التكنولوجية،  الكلمات المفتاحية:

     الخدمة. الخاصة قبل



 م 2020لسنة  أبريل( األول، الجزء 681مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -713- 

The effectiveness of training on employing smart devices applications in 
fostering of professional technological competencies of pre-service 
special education teachers at Jazan University 

 Khalid Hussain k. Moukali 

Department of Educational Technology, Facuty of Education, Jazan 
University , Kingdom of Saudi Arabia. 

Email: kmoukali@jazanu.edu.sa 

Abstract: 

This study aimed to investigate the effectiveness of training on employing smart 
devices applications in fostering of professional technological competencies of 
pre-service special education teachers at Jazan University. An experimental 
design method based on two equivalent groups was used with pre-test and post-
test. The study sample included two groups, experimental and control groups. 
The study sample consisted of (40) pre-service special education teachers at 
Jazan University among the students who registered for the training course at 
the last level of their study plan for the Bachelor of Special Education program 
at the College of Education. The participants were asked to attend (9) training 
sessions in order to foster their professional technological competencies before 
taking the study scale. The study instrument consisted of a scale for the 
professional technological competencies of pre-service special education 
teachers. The scale included (50) items divided in two main domains. The first 
domain: using technology to teach people with disabilities, the second domain: 
the attitude toward smart devices applications to teach people with disabilities. 
Research's results showed that there was a statistically significant difference 
between the average scores of the experimental and control groups in post-test 
on the professional technological competencies scale of pre-service special 
education teachers at the level of α=0.05 in favor of the average scores of the 
experimental group. Also, Research's results showed that there was a 
statistically significant difference between the average scores of the 
experimental group in both pre-test and post-test on the professional 
technological competencies scale of pre-service special education teachers at the 
level of α=0.05 in favor of post-test. The results also showed that there was no 
statistical significant difference between the average scores of the control group 
in both pre-test and post-test on the professional technological competencies 
scale of pre-service special education teachers at the level of α=0.05. Also, the 
results showed that there was no statistical significant difference between the 
average scores of the experimental group in both post-test and consecutive test 
for the level of professional technological competencies of pre-service special 
education teachers at the level of α=0.05. This is an indication of the 
effectiveness of training program sessions about smart devices applications and 
their effectiveness on fostering professional technological competencies of pre-
service special education teachers at Jazan University. 

 Keywords: Training, Smart Devices Applications, Technological 
Competencies, pre-service special education teachers.   
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 مقدمة الدراسة: 
هةو الةذي ية فر فةي حيةاة  المتميةز المعلمفة، قةدراً المهن  من أجلتعتبر مهنة التعليم 

األفةةراد والجماعةةات، لةةذا فهةةو يتطلةةب قةةدًرا كبيةةًرا مةةن المعرفةةة والكفةةاءة، والتةةي ال يم ةةن أن 
جيةال جيةد، لي ةون قةادًرا علةى الليةام بةدوره فةي تعلةيم األ أكاديميةًا بشة لتتنقق إال بإعةداده 

المملكةة العربيةة  ة(، ولذلك أولت ح ومة0404 )البدر،وتربيتها وتنشئتها التنشئة ال النة 
السعودية اهتماًما بالًغا بإعداد الكوادر البشرية الم هلة لخدمة ذوي اإلعاقة بمعاهد وبةرامج 
لةك التربية الخاصة، حي  أولت وزارة التعليم اهتماًما كبيًرا للنهةو  بمسةتوى منسةوبيها، وذ

سةةةاًيا منهةةةا لتنقيةةةق أهةةةداف سياسةةةة التعلةةةيم فةةةي المملكةةةة والمن ةةةو  عليهةةةا بالقواعةةةد 
 (.0442 ةى،سد وبرامج التربية الخاصة )المو التنظيمية لمعاه

بمةا السةعودية اهتماًمةا كبيةًرا المملكة العربية وفي هذا السياا أظهرت وزارة التعليم ب
ة، والتةي يق ةد بهةا تلةك المهةارات العامةة فةي عرف بالكفايات المهنية لمعلم التربية الخاصيُ 

(، هةةذا ومةةن الم كةةد أن 0440 العمليةةة التعليميةةة التةةي يجةةب توافرهةةا لديةةا )العبةةدالجبار،
االهتمام بالكفايات المهنية المتعلقةة بالتكنولوجيةا كةان مةن التعةديالت األساسةية التةي نةادى 

 Individuals with Disabilities Educationتعليم األفراد ذوي اإلعاقة ) قانون بها 
Improvement Act, IDEIA,2004 اعتمةاد الفريةق  ةطةرور (، حية  تةم التكةةكيد علةى

 التربةةوي علةةى اسةةتخدام التكنولوجيةةا المسةةاندة مةة  جميةة  الطةةالب ذوي اإلعاقةةة )الدوايةةدة،
(، وهذا يتطلب تنديد أي وسائل التكنولوجيا المساندة هي المناسبة إلدراجهةا طةمن 0400

فةةالمعلمون هةةم المنةةوت بهةةم تنمةةل المسةة ولية  تربويةةة الفرديةةة للطةةالب، وبالتةةاليخطةة  الال
المعنيةةة بمسةةاعدة هةة الء الطةةالب وأسةةرهم فةةي اختيةةار واقتنةةاء أجهةةزة وأدوات التكنولوجيةةا 

(، ولةةذلك باتةةت Mandlawitz,2006المسةةاندة، ف ةةال عةةن تةةوجيهم لكيديةةة اسةةتخدامها )
ائل التعليميةةة النديرةةة، والمعرفةةة بالمتطلبةةات التكنولوجيةةة قةةدرة المعلةةم علةةى اسةةتخدام الوسةة

المالئمةة للتالميةذ ذوي اإلعاقةة، مةن أهةم الكفايةةات المهنيةة الالزمةة لمعلةم التربيةة الخاصةةة 
 (.0440)البطاينة، 

فعالمنا اليوم يشهد تطورًا هائاًل في مجال االت االت والمعلومات ممةا انع ةع علةى 
عةدة مراحةل بةدًءا بةاختراح الناسةوب فةم الرةورة  تةم خةاللالتطةور جمي  مناحي النياة، هةذا 

ات القةرن يالهائلة في مجال االت االت وتقنية المعلومات وذلك بظهور اإلنترنت فةي تسةعين
الماطةةي واتاحتةةا للجميةة ، أعقةةب ذلةةك ظهةةور وسةةائل التواصةةل االجتمةةاعي القائمةةة علةةى 

وسةي  يتفاعةةل فيهةا المسةةتخدمين فةةي توظيةف تقنيةةة االت ةاالت فةةي بيئةة افتراطةةية تعمةةل ك
  0449 أماكن متفرقة حول العالم سواًء كان هذا بش ل متزامن أو غير متزامن )أبوشريخ،

 (.0400 ،فعبد اللطي
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ونتيجةةة لهةةذه الرةةورة التقنيةةة والطفةةرة الهائلةةة فةةي المسةةتندفات التكنولوجيةةة، تغيةةرت 
لجانةب التعليمةي ممةا أدى إلةى طرا نقل المعلومات وشملت جمي  المجاالت بمةا فةي ذلةك ا

ظهور طرائق جديدة للتعليم والةتعلم ومةن أبرزهةا التعلةيم اإللكترونةي والةذي بةدأ بشة ل فعلةي 
في بداية القرن النالي مواكبًا للتطور في مجال االت االت وأصب  التعلةيم يةتم عبةر بيئةات 

بشةة ل متةةزامن وغيةةر  إلكترونيةةة وسةةيطة ُأطلةةق عليهةةا نظةةم إدارة الةةتعلم والتةةي ُتقةةدم الةةتعلم
متةزامن بمةا يتوافةق مةة  ظةروف المةتعلم وهةذا النةةوح مةن التعلةيم لةا عةةدة أنمةات وُيقةدم وفةةق 

ونظريات متعددة يتم ت ميمها بما يتوافق م  جمي  م ونات العملية التعليمية  استراتيجيات
 (.0402   العزام،0400 )خَ ار،

م، كةةةالتعليم بمسةةةاعدة كمةةةا أعقةةةب ذلةةةك ظهةةةور مفةةةاديم جديةةةدة فةةةي ميةةةدان التعلةةةي
الناسوب، وتكنولوجيا الوسائ  المتعددة، والتعليم عةن بعةد، والمة تمرات بالفيةديو، وشةب ات 
الناسوب المنلية والعملية، والواقة  االفتراطةي باإلطةافة إلةى الوسةائ  التعليميةة التفاعليةة 

لوجيةةات فةةي كاأللعةةاب التربويةةة وغيرهةةا، وأصةةب  واطةةًنا طةةرورة االسةةتفادة مةةن هةةذه التكنو 
(، 0400 العملية التعليمية بش ل عام سواء م  العةاديين أو مة  ذوي اإلعاقةة )عبةدالملك،

ومواكبةةةًة لهةةةذا التطةةةور فةةةي مجةةةال االت ةةةاالت، فقةةةد تطةةةورت األجهةةةزة الذكيةةةة وتوسةةةعت 
استخداماتها لتشمل جمي  مناحي النياة المختلفة وظهرت أجيال متعاقبة من هةذه األجهةزة 

عةن طريةق اللمةع مرةل أجهةزة ا يبةاد والتابلةت وغيرهةا، حية  ُتسةتخدم مةن يتم استخدامها 
 Smart Devicesخةةالل مجموعةةة مةةن التطبيقةةات تسةةمى بتطبيقةةات األجهةةزة الذكيةةة )

Applications التي ُت مم لغر  معين، ومن هذه التطبيقات ما ُي مم لخدمة العملية )
قةات األجهةزة الذكيةة بكنهةا عبةارة عرف تطبي(، وتُ Sharma & Tiwari, 2016التعليمية )

عةةن بةةرامج ت ةةممها الشةةركات الم ةةنعة لنجهةةزة التقنيةةة لخدمةةة هةةذه األجهةةزة أو شةةركات 
أخرى متخ  ة في صناعة تطبيقات الهواتف الذكية، ويقوم المشترك بتنميلها من متاجر 

( وذلةك حسةب نةوح نظةام تشةغيل الجهةاز Google Playشةركات الهواتةف العالميةة مرةل )
(، وتقةدم هةذه التطبيقةات خةدمتها للمشةترك والتةي تفيةده فةي حياتةا اليوميةة الجوال الهاتف)

وفةةي شةةتى المجةةاالت، كتطبيقةةات تعليميةةة أو رياطةةية أو إخباريةةة، أو للتواصةةل االجتمةةاعي 
   عيةةد،0409 عبةةر شةةركات ومواقةة  التواصةةل االجتمةةاعي وغيرهةةا الكريةةر )تنيةةو وميلةةود،

0402.) 
لإلشةةارة إلةةى  نةةات الهواتةةف الذكيةةة فةةي العمليةةة التعليميةةة يقودوالنةةدي  عةةن تطبيقةةا

 Mobileأحةةدت تقنيةةات االت ةةال الالسةةلكي وهةةو مةةا يعةةرف بةةالتعلم الجةةوال أو المتنقةةل )
Learningسةاا االت ةاالت الالسةلكية، بنية  ( وهو نظام تعلمي إلكترونةي، يقةوم علةى أ

ت، فةي أي وقةت وفةي أي م ةان، فةالتعلم م ن للمتعلم الوصول إلى المواد التعليمية والنةدوايُ 
المتنقل يخلق بيئة تعلم جديدة، ومواقف تعليمية جديدة، تقوم على أساا التعلم التشةاركي 
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(، والتعريةةف السةةابق يقت ةةي أن األجهةةزة المتنقلةةة علةةى اخةةتالف أنواعهةةا 0440 )خمةةيع،
ات ( أو مسةةاعدMobile or Smart Phonesسةةواًء كانةةت هواتةةف متنقلةةة أو ذكيةةة )

 Tablet( أو حواسةةيب لوحيةة )Personal Digital Assistantsرقميةة شخ ةية )
PCs( أو مشغالت وسائ  كةاأليبود )iPods ،تلعةب دوًرا مهًمةا فةي تنفيةذ أنشةطة الةتعلم ،)

 & Hwangبغة  النظةر عمةا إذا كةان ذلةك يجةري داخةل القاعةات الدراسةية أو خارجهةا )
Tsai, 2011.) 

لمتنقةل سةاهم وبقةوة فةي تغييةر الةتعلم تغييةًرا كبيةرًا، بةل أنةا ومن الم كد أن التعلةيم ا
أصةةب  المنةةرك الةةرئيع لمعظةةم الممارسةةات التربويةةة النديرةةة، فةةالتعليم المتنقةةل داعةةم قةةوي 

(، عةةالوة علةةى 0400 لمفةةاديم الةةتعلم المسةةتمر، والةةتعلم المبنةةي علةةى المواقةةف )الجهنةةي،
 والبنةوت السةابقة بةاالطالح علةى الدراسةاتو كونا معزز وحافز لمفهوم األنشطة التعاونيةة، 

وجود تنامي بنري عالمي ملنةو   يت  ذوي اإلعاقة، نشخا  بتقنيات التعليم ل ةالمتعلق
( لةذوي اإلعاقةة Assistive Technologyمتعلق باالهتمام بتوفير التقنيةات المسةاعدة )

م ةةنهم مةةن بلةةو  بغيةةة تيسةةير عمليةةة تعلمهةةم ونمةةوهم فةةي كافةةة مجاالتةةا ومناحيةةا ب ةةورة ت
(، فةرغم أن ظهةور Kelker & Holt, 1997أق ى مدى ت هلا لهةم قةدراتهم وام انةاتهم )

 الشةخصبةل كان قاصًرا فق  علةى اسةتخدامها مةن ق   0442أنظمة التشغيل الذكية في عام 
ومةة   0449بدايةةة عةةام  ا وفةةيذوي اإلعاقةةة، إال أنةةاألشةةخا   سةةليم النمةةو دون مراعةةاة

 (iPhoneنظامهةا الرالة  للهواتةف ومزامنتةا مة  نةزول الهةاتف )ل Appleإصةدار شةركة 
ذوي اإلعاقةةة السةةتخدام  األشةةخا  ( علةةى إصةةدار طةةرا لمسةةاعدةAppleعملةةت شةةركة )

  (.0400 لغة )الزامةةل، 63أجهزتها ومازالت تندفها وتعمل عليها حتى وصلت لدعم 
للتربةةويين فةةي تطبيقةةات األجهةةزة الذكيةةة هةةي منةةور اهتمةةام عةةالمي  أصةةبنتواليةةوم 

، وذلك من أجل استخدامها بفعالية في تعليمهم ذوي اإلعاقة األشخا  مجال تعليم ورعاية
ففي مجال اإلعاقة السماية نجد العديد من تطبيقات األجهزة الذكيةة التةي شةاح اسةتخدامها 

(، Live Transcribe: تطبيةق )منهةاو ة ال ةم وتعزيةز عمليةة تعلمهةم لكسةر أسةوار عزلة
(، ومة  األفةراد Gournaris & Leigh, 2004) (The Sound Amplifierوتطبيق )

: منهةةاو ملنةةو  فةةي ابتكةةار التطبيقةةات الذكيةةة المناسةةبة لهةةم  اهتمةةامالتوحةةديين كةةان هنةةاك 
 Take، وتطبيةق )Map4speech mobile app( )(Law et al., 2018تطبيةق )

Picture( وتطبيةق ،)Text to Say ة الذكيةة )( وغيرهةا مةن تطبيقةات األجهةزAziz et 
al., 2014 ونفةع النةال فةي مجةال اإلعاقةة الفكريةة حية  ظهةرت العديةد مةن تطبيقةات ،)

( وغيرهةا مةن التطبيقةات Animated Pedagogical Agentاألجهةزة الذكيةة كتطبيةق )
 (.0400 )نظير،
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، األولةى فةي غايةة األهميةة يم ةن اسةتنتاجهما نقطتان رئيسةيتانك لومما تقدم، فهنا
ة بمدى امتالك معلمي التربية الخاصة في الع ر النالي للكفايةات المهنيةة المرتبطةة متعلق

 Teacher Technologyسةمى بالكفايةات التكنولوجيةة للمعلةم )تُ  مةابتقنيةات التعلةيم أو 
Competencies أمةةا الرانيةةة فمتعلقةةة بمةةدى معةةرفتهم واسةةتخدامهم ألحةةدت تطبيقةةات ،)
( التةي تيسةر عمليةة تعلةيم وتعلةم Smart Devices' Applicationsاألجهةزة الذكيةة )

الفئات الخاصة باختالف طبيعتها وت نيفاتها، هاتان الق يتان كانتا منور اهتمام الدراسةة 
، فمعلمةةوا التربيةةة الخاصةةة لتعقةةب الجهةةود البنريةةة المرتبطةةة بهمةةاللباحةة  ودافًعةةا الناليةةة 

مناسةةبة للمةةنهج الدراسةةي  وبةةدائل ة فةةي تةةوفير حلةةوليعموًمةةا يتنملةةون المسةة ولية الرئيسةة
للطةةةالب ذوي اإلعاقةةةة، فمةةةن أدوارهةةةم األساسةةةية تكييةةةف وتعةةةديل المةةةنهج باسةةةتخدام أدوات 
واسةةةتراتيجيات مختلفةةةة، ويعةةةد اسةةةتخدام التكنولوجيةةةا ومةةةا تت ةةةمنا مةةةن توجهةةةات حديرةةةة 

 لتطوير كتطبيقات األجهزة الذكية واحًدا من أهم التغييرات في مجال التربية الخاصة كوسيلة
المنهج وتيسير عملية التعلم، وذلك لما لها من دور هام فةي النةد والتقليةل مةن ال ةعوبات 
والتنديات التي ت فر على كافة المهارات الوظيديةة والتعليميةة واالسةتقاللية ممةا ية دي إلةى 

 ,Gustafsonطمان تكاف  الفةر  وتنسةين جةودة النيةاة لنفةراد المعةاقين بوجةا عةام )
2006.) 

نتائج بع  البنوت والدراسات السابقة في هذا المجال  استطالح ت   من خاللوي
ك ق ةةور كمةةي وكيفةةي فةةي امةةتالك معلمةةي التربيةةة الخاصةةة بوجةةا عةةام للكفايةةات لةةأن هنا

بةكن  النتةائجالتكنولوجية الالزمةة لهةم فةي عمليةة تعلةيم الفئةات الخاصةة، فقةد أفةادت بعة  
أنهم في مسةتوى المبتةدئين فةي مجةال التقنيةات ( من ه الء م نفين على %09أكرر من )

(، كما توصلت نتائج دراسةة Currie et al., 1996) اإلعاقةالمساعدة )المساندة( لذوي 
( مةن معلمةي التربيةة الخاصةة لةيع لةديهم درايةة بتكنولوجيةا %32أخرى إلى أن أكرر مةن )

  .(Douglass, 2004التعليم ذات العالقة المباشرة بالفئات الخاصة )
جينيةا األمري يةة ولم يختلف الوط  كريرًا في نتائج الدراسة التي أجريت في واليةة فر 

لتةدريب فةي لناجةة بعلمي التربية الخاصة بالوالية ( من م%22كن أكرر من )بوالتي أفادت 
(، كمةةا Gustafson, 2006مجةةال تقنيةةات التعلةةيم المسةةتخدمة مةة  الفئةةات الخاصةةة )

ذوي صةةعوبات الةةتعلم يفتقةةرون إلةةى  الطةةالبلةةى أن معلمةةي أشةةارت نتةةائج دراسةةات أخةةرى إ
(، هةةذا ولةةم يختلةةف Bigelow,2008المعرفةةة واالمةةتالك لمهةةارات التكنولوجيةةا المسةةاندة )

العربية، حي  اتفقت نتائج العديد من الدراسةات فةي هةذا السةياا  الدراساتالوط  كريًرا في 
لةةةةيم وق ةةةور فةةةي الكفايةةةةات أن هنةةةاك تةةةدني ملنةةةو  وواطةةةة  فةةةي اسةةةتخدام تقنيةةةات التع

   الدوايةةةدة،0442   الجةةةوفي،0442 التكنولوجيةةةة لمعلمةةةي التربيةةةة الخاصةةةة )أبوهةةةوا ،
  (.0400   نظير،0400



 ...لدى معلمي فاعلية التدريب على توظيف تطبيقات األجهزة الذكية في تعزيز الكفايات المهنية التكنولوجية
 خالد بن حسين خلوي موكلي د/ 

 

 -733- 

النديرةة فةي مجةال  التكنولوجيةاوفيما يتعلق بتطبيقات األجهزة الذكية باعتبارهةا مةن 
لمي ننةو تجويةد ، فلةم ي ةن الوطة  كمةا هةو مةكمول فةي ظةل التوجةا العةاذوي اإلعاقةتعليم 

، حيةة  أشةةارت نتةةائج العديةةد مةةن الدراسةةات إلةةى أنةةا رغةةم التوسةة  فةةي اإلعاقةةةحيةةاة ذوي 
إصدارات العديد من التطبيقةات اإللكترونيةة الميسةرة لعمليةة تعلةيم ذوي اإلعاقةة إال أن واقة  

  Gloria et al., 2019استخدام المعلمين وأولياء األمور ما زال ب ورة متدنيةة للغايةة )
Aziz et al., 2014.) 

 صةةميموممةةا تقةةدم يم ةةن التككيةةد علةةى أن خدمةةة المجتمةة  وتلمةةع احتياجاتةةا هةةي 
لتنةاول ق ةايا ومشة الت المجتمة  سةاًيا  الوسةيلة المرلةى حية  أنةاعملية البنة  العلمةي، 

النلةةول التةةي تسةةاعد علةةى مواجهةةة التنةةديات والعلبةةات التةةي تعتةةري حيةةاة  للن ةةول علةةى
الكفايةةات المهنيةةة  هةةو مناولةةة تعزيةةزكةةان دافةة  إجةةراء الدراسةةة الناليةةة  األفةةراد فيةةا، ولةةذلك

من خالل تدريبهم بش ل علمةي مهنةي  قبل الخدمة التكنولوجية لدى معلمي التربية الخاصة
األشةةخا  ذوي علةةى كيديةةة توظيةةف تطبيقةةات األجهةةزة الذكيةةة فةةي مواقةةف تعةةاملهم مةة  

صةةيات التةةي سةةيتم الوصةةول إليهةةا خةةالل هةةذه ، ولعةةل النتةةائج والتو افنةةاء تدريسةةهم اإلعاقةةة
بمةا يتوافةق مة  تطلعةات ر يةة  عاقةةذوي اإل األشةخا الدراسة أن تساعد فةي تجويةد حيةاة 

  .0464المملكة العربية السعودية 
 مش لة الدراسة: 

أهميةةةةة تطةةةةوير الكفايةةةةات علةةةةى  ISTEالجمايةةةةة الدوليةةةةة لتقنيةةةةات التعلةةةةيم  ت كةةةةد
ام، ذلك ألن التكنولوجيةا النديرةة ومةا تت ةمنا مةن تطبيقةات التكنولوجية للمعلمين بش ل ع

داعمةة لطرائةق واسةتراتيجيات التةدريع ومعةزز قةوي لعمليةة الةتعلم،  أصةبنتذكية متالحقةة 
كمةةا أن تمتةة  المعلمةةين بتلةةةك الكفايةةات التكنولوجيةةة ي ةةمن إلةةةى حةةد مةةا تطةةوير المعرفةةةة 

علم فةةةي مجتمةةة  القةةةرن النةةةادي التكنولوجيةةة لةةةدى طالبهةةةم مةةةن أجةةةل إعةةةدادهم للعمةةةل والةةةت
، (International Society for Technology in Education,2008)والعشرين 

ونظًرا للتطور الهائل والمستندفات المتعاقبة في مجال تقنيةات التعلةيم ومةا تنويةا مةن نظةم 
ات االت ومعلومات، أصبنت هناك حاجة ماسة وملنٍة لمراجعةة وتطةوير الكفايةات المهنيةة 

التغير السةةري  مةةةن آن إلةةى آخةةةر تةةي باتةةةت هةةي األخةةةرى تت ةةف بةةةتكنولوجيةةة للمعلةةةم والال
(Drent & Meelissen, 2008). 

أصةةب  عةالم اليةوم ينةةادي ب ةرورة منةةو األميةة التكنولوجيةةة عةالوًة علةى ذلةةك، فقةد 
، وأصبنت التقارير والبنةوت العلميةة تةدعو إلةى أهميةة (Uerz et al., 2018)للمعلمين 
سةةفة بةةرامج إعةةداد المعلمةةين بشةة ل عةةام، فلةةم يعةةد مةةن المقبةةول أن يةةدرا الطالةةب تغييةةر فل

المعلم مقرر في تقنيات التعليم فق  بل ينبغةي أن يت ةمن كةل مقةرر يدرسةا الطالةب المعلةم 
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لةةخ ألهةةم التقنيةةات التعليميةةة إسةةواء فةةي الرياطةةيات أو العلةةوم أو المةةواد االجتماعيةةة ... 
لمسةتندفات التكنولوجيةة ومنتةوى المنةاهج الدراسةية المختلفةة الداعمة إلحدات تةوا م بةين ا

وهةةو مةةا يم ةةن تلخي ةةا بابةةارة التكامةةل بةةين التقنيةةات التعليميةةة ومنتةةوى المةةواد الدراسةةية 
(Fouger et al., 2012) ،ومة  التةدفق الهائةل لرةورة تقنيةات االت ةاالت والمعلومةات ،

لم سسي في مختلف المجاالت، حي  تغيير في أسلوب حياتها وعملها ا تشهدت المجتمعا
فرطةةةت الرةةةورة الالسةةةلكية نفسةةةها وبقةةةوة مةةةن خةةةالل االنتشةةةار الواسةةة  والسةةةري  ألجهزتهةةةا 

(، تلك الرورة أفرت وبش ل مباشر على العمليةة التعليميةة ليظهةر 0404 المنمولة )الفليا،
(، 0400 تعلةةةم جديةةةد هةةةو الةةةتعلم المتنقةةةل أو المنمةةةول فةةةي األنظمةةةة التعليميةةةة )شةةةناتة،

باعتباره نمًطا تعلمًيةا إلكترونًيةا فريةًدا م مةاًل للعمليةة التعليمةة، يةدعو إلةى اسةتخدام األجهةزة 
التقنية المنمولة النديرة في الةتعلم، لتقةديم نةوح جديةد مةن التعلةيم يالئةم الظةروف المتغيةرة 

جةاتهم والمستجدات الراهنة التةي أفرزتهةا العولمةة، متناسةًبا مة  خ ةائص المتعلمةين واحتيا
ومقرراتهم الدراسية، بكقل التكاليف وب ورة تم ن من نقل العملية التعليمية وطبطها خةار  

 (.0400 الف ول الدراسية )السعوي،
هذا ولم ي ةن ميةدان التربيةة الخاصةة بمنةكى عةن هةذا التطةور التكنولةوجي الناصةل 

وفير التقنيةةةات فةةةي األوسةةةات التربويةةةة والتعليميةةةة، حيةةة  تنامةةةت االهتمامةةةات العالميةةةة لتةةة
بوجا عام، بهدف تنسين عملية تعليمهم األمةر الةذي  االحتياجات الخاصةالمساعدة لذوي 

ينع ع ايجاًبا في تةوافقهم الشخ ةي واالجتمةاعي وينةد مةن المشة الت التةي يعةانون منهةا 
 والناجمةةة عةةن الق ةةور الواطةة  نتيجةةة لنةةوح اإلعاقةةة الم ةةاحبة وشةةدتها )بطةةيخ وعيسةةى،

0402.) 
  بالواليةةات المتنةةدة األمري يةةة مجلةةع األطفةةال غيةةر العةةاديينلةةم ي ةةن غريًبةةا أن ي كةةد ولةةذلك 

(Council for Exceptional Children على ) أن تتوفر لدى معلمةي التربيةة  ةطرور
الخاصة المهارة في استخدام التقنيةات التعليميةة الخاصةة والقةدرة علةى تةوفير بيئةة تعليميةة 

هةةات ايجابيةةة ننةةو اسةةتخدام التقنيةةات التكنولوجيةةة التعليميةةة سةةهم فةةي بنةةاء اتجاهادفةةة تُ 
، فاسةتخدام التقنيةة فةي العمليةة (CEC, 2008)النديرة لنفراد ذوي االحتياجةات الخاصةة 

التعليمية في ميدان التربية الخاصة لا العديةد مةن االيجابيةات التةي تعةود بةالنف  سةواء مةن 
قت ةةةةادية، فتلةةةةك التقنيةةةةات ومنهةةةةا اعيةةةةة أو االحيةةةةة النفسةةةةية أو األكاديميةةةةة أو االجتمالنا

الطةةةالب ذوي االحتياجةةةات التطبيقةةةات الذكيةةةة تسةةةاعد فةةةي خفةةة  التةةةوتر واالنفعةةةاالت لةةةدى 
، دأبةو المجة  0400 كما أنها معةزز ايجةابي وفعةال فةي تعةديل سةلوكهم )فةت   ، الخاصة

تربويةةة الخاصةةة ل الكريةةر مةةن االحتياجةةات القاب ةة(، عةةالوة علةةى كونهةةا تُ 0400 والشةةريف،
ةةوتُ   ب أفةةراد هةةذه الفئةةات الكريةةر مةةن المهةةارات االجتماعيةةة والمفةةاديم العلميةةة )أخ ةةةر،كس 

مرةةةل (، ورغةةم المناشةةةدات الدائمةةةة للكريةةةر مةةةن الهيئةةةات العالميةةةة المهتمةةةة بةةةالمعلم 0443
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 National) المتنةدة األمري يةة المجلع القومي العتماد برامج إعداد المعلمةين بالواليةات
Council of Accreditation for Teacher Education والجمايةةة الدوليةةة )

( International Society  for Technology in Educationلتقنيةات التعلةيم )
والتي ت كد دومًا على أهمية تمت  المعلم بوجا عام بالكفايةات التكنولوجيةة الالزمةة للعمليةة 

 تها واستخدامها بش ل مناسةب وفعةال )األكلبةي،التعليمية، ليع فق  المعرفة بها بل ممارس
(، إال أن واق  الكرير من معلمةي التربيةة الخاصةة يع ةع ق ةور كيفةي فةي مسةتوى 0402

( ، Gloria et al., 2019  Aziz et al., 2014)تمةتعهم بتلةك الكفايةات التكنولوجيةة 
التاليةة: توجةد حاجةة تتمرل مش لة البن  النالي فةي الابةارة التقريريةة  بناًء على ما سبقو 

ماسة لتعزيز الكفايات المهنية التكنولوجية المرتبطة بتوظيف تطبيقات األجهزة الذكيةة لةدى 
يم ن تنديةد مشة لة البنة  مةن خةالل و ، معلمي التربية الخاصة قبل الخدمة بجامعة جازان

هةةزة : مةةا فاعليةةة التةةدريب علةةى توظيةةف تطبيقةةات األجاإلجابةةة علةةى السةة ال الرئيسةةي التةةالي
قبةةل الخدمةةة الخاصةة ة يةةلةدى معلمةةي الترب التكنولوجيةةةالكفايةات المهنيةةة الذكيةة فةةي تعزيةةز 

   ؟جازانبجامعة 
 فرطيات الدراسة: 

 :ية التنقق من صنة الفرو  التاليةتناول الدراسة النال
بةةةةين متوسةةةةطي درجةةةةات ( =0.05)عنةةةةد مسةةةةتوى  يوجةةةةد فةةةةرا دال إح ةةةةائياً  .0

الكفايةةةات  فةةةي الليةةةاا البعةةةدي علةةةى مليةةةااالمجةةةوعتين التجريبيةةةة وال ةةةابطة 
ل ةال  متوسة  درجةات  قبةل الخدمةة المهنية التكنولوجية لمعلمي التربية الخاصة

 المجموعة التجريبية.
بةةةةين متوسةةةةطي درجةةةةات  (=0.05)عنةةةةد مسةةةةتوى  يوجةةةةد فةةةةرا دال إح ةةةةائياً  .0

ة الكفايةات المهنية المجموعة التجريبية في اللياسين القبلي والبعدي على مليةاا
 ل ال  اللياا البعدي. قبل الخدمة التكنولوجية لمعلمي التربية الخاصة

بةةةين متوسةةةطي درجةةةات  (=0.05)عنةةةد مسةةةتوى  ال يوجةةةد فةةةرا دال إح ةةةائياً  .6
الكفايةات المهنيةة  المجموعة ال ابطة في اللياسين القبلي والبعدي علةى مليةاا

 .قبل الخدمة التكنولوجية لمعلمي التربية الخاصة
بةةةين متوسةةةطي درجةةةات  (=0.05)عنةةةد مسةةةتوى  ا دال إح ةةةائياً ال يوجةةةد فةةةر .0

الكفايات المهنية  المجموعة التجريبية في اللياسين البعدي والتتبعي على ملياا
  .قبل الخدمة التكنولوجية لمعلمي التربية الخاصة
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 أهداف الدراسة: 
قبةل ة الدراسة إلى ت ميم وتطوير برنامج تدريبي لمعلمي التربيةة الخاصة هذه تهدف
الذكية الفعالةة  األجهزةجازان بالمملكة العربية السعودية في مجال تطبيقات  الخدمة بجامعة

، وينبرةق مةن هةذا الهةدف المهنيةة التكنولوجيةة كفايةاتهملتعزيز  اإلعاقةذوي األشخا  م  
 األهداف الفرعية التالية:

تعزيةةز ات األجهةةزة الذكيةةة فةةي عةةن فاعليةةة التةةدريب علةةى توظيةةف تطبيقةةالكشةةف  -
 الكفايات المهنية التكنولوجية لمعلمي التربية الخاصة قبل الخدمة بجامعة جازان.

الكشةةف عةةن اتجاهةةات معلمةةي التربيةةة الخاصةةة قبةةل المهنةةة بجامعةةة جةةازان ننةةو  -
 تطبيقات األجهزة الذكية. 

  أهمية الدراسة: 
 تظهر أهمية الدراسة النالية من خالل ا تي: 

مفاديم أكرةر حدافةة فةي مجةال تقنيةات التعلةيم وهةي الةتعلم تتناول الدراسة النالية  .0
 Smart( وتطبيقةات األجهةزة الذكيةة )Mobile Learningالجوال أو المتنقةل )

Devices Applications) كسب الدراسة النالية قيمة وأهميةة نظريةة تُ ، وهذه
مةن كافةة المجتمعةات  الةد وبفي ظل متغيرات القةرن النةادي والعشةرين والسةعي 

  تجويد حياة أفرادها عاديين أو ذوي إعاقة.ل
 أو مةةةا ُيعةةةرفمفهةةةوم الكفايةةةات المهنيةةةة التكنولوجيةةةة  تتنةةةاول الدراسةةةة الناليةةةة .0

 (Teacher Technology Competencies) للمعلةم بالكفايات التكنولوجيةة
 والتي أصبنت طرورة ماسة لكل معلم.

قبل الخدمة والتي لم  الخاصة بفئة معلمي التربية تركز الدراسة النالية اهتمامها  .6
  ُتركز عليها معظم األبنات في هذا المجال. 

تم طبطا وتجريبا والكشةف عةن فاعليتةا  اً تدريبي اً برنامجتت من الدراسة النالية  .0
التربية الخاصة يقوم منتواه على كيدية توظيف تطبيقات األجهةزة الذكيةة لمعلمي 

قةةة بغيةة تنميةةة وتطةةوير الكفايةةات فةي مواقةةف تعةةاملهم مة  الطةةالب مةةن ذوي اإلعا
 قبل الخدمة. المهنية المرتبطة بتقنيات التعليم لمعلمي التربية الخاصة

، والتةي قةد تسةتفيد والمقترحةاتتت من الدراسة النالية مجموعةة مةن التوصةيات   .0
التربيةة تطوير التعليم وخاصًة فةي مجةالي منها الجهات ذات االخت ا  المعنية ب

 تعليم.الخاصة وتقنيات ال
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 :  التالي تتندد الدراسة النالية في طوء حدود الدراسة:
وتتمرل فةي متغيةر مسةتقل عبةارة عةن برنةامج تةدريبي يت ةمن مفهةوم  متغيراتهةةةا: (1

التعلم النقال وأهم تطبيقات األجهةزة الذكيةة األكرةر شةيوعًا واسةتخداًما مة  الطةالب 
 فةةةي مسةةةتوى الكفايةةةاتذوي اإلعاقةةةة فةةةي مواقةةةف تعلةةةيمهم، ومتغيةةةر تةةةاب  يتمرةةةل 

قبل الخدمة بجامعة  ة الخاصةيالمهنية المرتبطة بتقنيات التعليم لدى معلمي الترب
 .جازان

( معلًما قبل الخدمة من طةالب قسةم التربيةة الخاصةة 04وتتمرل في ) عينتهةةةةةةةةةةا: (0
ب ليةةة التربيةةة بجامعةةة جةةازان بالمملكةةة العربيةةة السةةعودية فةةي المسةةتوى الرةةامن 

سةنة واننةةراف مايةةاري  00.326الدراسةةية النهائيةة، بمتوسةة  عمةر يبلةة   بالسةنة
درجة، في تخ  ي اإلعاقة العقلية وصعوبات التعلم الذين يتدربون في  4.900

مدارا التعليم العام المنتوية على برامج تربيةة خاصةة أو فةي معاهةد متخ  ةة 
ن ومتكةةافئتين، للتربيةةة الخاصةةة، تةةم تةةوزيعهم لمجمةةوعتين متسةةاويتين ومتجانسةةتي

 ( معلمًا.04تجريبية وطابطة، حي  بل  عدد أفراد كل مجموعة )
أجريةةةت هةةةذه الدراسةةةة خةةةالل الف ةةةل الدراسةةةي األول للعةةةام الجةةةامعي  زمنةةةةهةةةةةةةةةةةا: (6

 م.0409/0404ه الموافق  0004/0000
ة يةةلةةدى معلمةةي الترب التكنولوجيةةةالكفايةةات المهنيةةة وتتمرةةل فةةي مليةةاا  أدواتهةةا: (4

والذي تم إعداده خ يً ا للوصول إلةى نتةائج  قبل الخدمة بجامعة جازان ةالخاص
 هذه الدراسة وتنقيق أهدافها.

اختبةةار "ت" واالننرافةةات الماياريةةة و النسةةابية المتوسةةطات أسةةاليبها اإلح ةةائية: (0
T-test. 

 م طلنات الدراسة: 
 ائيةاً إجر  ورد في هذا البن  بع  الم طلنات التخ  ةية، والتةي يم ةن تعريفهةا

 كما يلي:
وُيعّرف بكنا: مجموعة من الجلسةات التدريبيةة المخطة  لهةا  :Trainingالتدريب  -

 قبةل الخدمةة بجامعةة جةازانمسبًقا والقائمة على تب ةير معلمةي التربيةة الخاصةة 
بكحةةةةدت تطبيقةةةةات األجهةةةةزة الذكيةةةةة لتعزيةةةةز وتنميةةةةة وتطةةةةوير كفايةةةةاتهم المهنيةةةةة 

 .اإلعاقةذوي  للطالبتدريسهم وتعليمهم  التكنولوجية والتي تزيد من فاعلية
كنهةا: ف بعةرّ وتُ  :Smart Devices Applicationsتطبيقةات األجهةزة الذكيةة  -

 الذكيةةةة مجموعةةةة البةةةرامج التةةةي توفرهةةةا أنظمةةةة التشةةةغيل المختلفةةةة فةةةي األجهةةةزة
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األجهةزة هةذه قدرتها على توظيف اإلم انيات التي تقدمها بوالتي تتميز  المنمولة
 تسةةاعد فةةييقةةوم بوظيفةةة تربويةةة -مهمةةا كةةان نوعةةا-لجهةةاز الةةذكي بهةةدف جعةةل ا

إكسةةاب المعلومةةات بطريقةةة مشةةوقا وجذابةةة بهةةدف تبسةةي  عمليةةة الةةتعلم وتقةةديم 
 متطلبات الع ر الندي .يتوافق م  بما  الالزمةلمهارات المتعلمين ل

: بكنهةةاف عةةرّ وتُ  :ompetenciesCechnological Tالكفايةةات التكنولوجيةةة  -
القةةةةدرات والمهةةةةارات واالتجاهةةةةات التةةةةي يمتلكهةةةةا المعلةةةةم ويقةةةةدر علةةةةى مجموعةةةة 

ممارسةةتها فةةي مجةةاالت تكنولوجيةةا التعلةةيم المختلفةةة، وخاصةةة فةةي مجةةال ت ةةميم 
وانتا  المواد التعليمية، واستخدامها وتقويمها وفي مجةال تشةغيل األجهةزة الذكيةة 

فايةةات التكنولوجيةةة ف الكعةةرّ (، ومةةن الناحيةةة اإلجرائيةةة تُ 0400 المختلفةةة )أحمةةد،
فةةي الدراسةةة الناليةةة بكنهةةا " الدرجةةة التةةي  لمعلةةم التربيةةة الخاصةةة قبةةل الخدمةةة

المهنيةةةة  فةةةي الدراسةةةة الناليةةةة علةةةى مليةةةاا الكفايةةةات المشةةةاركين ةةةل عليهةةةا 
والةةذي تةةم  قبةةل الخدمةةة بجامعةةة جةةازان ة الخاصةةةيةةلةةدى معلمةةي الترب التكنولوجيةةة

 ذه الدراسة وتنقيق أهدافها".إعداده خ يً ا للوصول إلى نتائج ه
Service Special Education -Pre قبةةل الخدمةةة ة الخاصةةةيةةالترب معلمةةو -

Teachers:  طالب قسم التربية الخاصة المسةجلين وُيق د بهم في هذه الدراسة
لمقرر التدريب الميداني ممن يدرسون بالمستوى الرةامن فةي السةنة النهائيةة مةن 

 مرحلة الب الوريوا.
 النظري والدراسات السابقة:اإلطار 

بةةةل الم سسةةةات التعليميةةةة فةةةي الةةةدول أن االهتمةةةام بتقنيةةةات التعلةةةيم مةةةن ق   كال شةةة
ة لتطور التعليم واتجاهاتا ننو تنميةة يعد من الشواهد األساسية والرئيسالمتقدمة والنامية يُ 

ة، فالمسةتقبل الفرد والمجتم ، فكرًيا وعلميًا، تكهياًل ي هلةا لمواجهةة تنةديات الع ةر النديرة
إلةةى أولئةةك الةةذين يةةدركون بعمةةق أهميةةة التكنولوجيةةا التربويةةة  فقةة التربةةوي سةةوف يةة ول 

 .(20:0446الشرهان، والتعليمية )
عد تقديم تعريف دقيق وشامل لمفهوم تقنيات التعلةيم أمةًرا بةال  ال ةعوبة، إال هذا ويُ 

تكنولوجيا، ومفهةوم التةدريع، مفهوم ال ا تية:أن الرب  بين هذا المفهوم وكل من المفاديم 
تقنيةةات التعلةةيم هةةو مجةةال  أن مجةةالومفهةةوم الةةنظم، سةةاهم فةةي فهةةم تقنيةةات التعلةةيم، حيةة  

جديد بالنسبة لغيره من المجاالت، وقد اعتمد هذا المجةال علةى مجةال علةم الةنفع، ومجةال 
 .(02:0400قطي ، التكنولوجيا ) وكذلك أدواتاالت ال، 

ق والةدقيق لهةذه المفةاديم، تةم تعريةف تقنيةات التعلةيم علةى وبناًء على الفهم المتعم
أنها تطبيق منظم لمبادئ ونظريات التعليم عملًيا في الواق  الفعلةي لميةدان التعلةيم، أو علةم 
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ة منظمةة، بمعنةى أنهةا تفاعةل مةنظم بةين كةل قةتطبيق المعرفة في األغةرا  التعليميةة بطري
يم واألجهزة وا الت واألدوات التعليمية والمةواد من العن ر البشري المشارك في عملية التعل

ف تقنيةةات عةةرّ كمةةا تُ ، (09:0449 التعليميةةة، بهةةدف تنقيةةق األهةةداف التعليميةةة )التةةودري،
التعليم بكنها جملة الوسائ  التةي تولةدت عةن فةورة االت ةاالت والتةي يم ةن اسةتخدامها فةي 

لمدرسةةي والسةةبورة، هةةذه الوسةةائ  األغةةرا  التعليميةةة جنًبةةا إلةةى جنةةب مةة  المعلةةم والكتةةاب ا
التي تش ل في مجموعها تقنية التعليم تشمل : التلفاز واألفةالم وأجهةزة العةر  وغيرهةا مةن 

(، وهةةي وسةةيلة نظاميةةة لت ةةميم عمليةةة 06:0442 األجهةةزة والمعةةدات والبةةرامج )سةةةةرايا،
أسةاا  التعلم والتدريع بكسةرها وتنفيةذها وتقويمهةا علةى شة ل أهةداف منةددة توطة  علةى

أبنةات الةةتعلم واالت ةةال وتسةةتخدم مزيًجةةا مةةن المةوارد البشةةرية وغيةةر البشةةرية للتوصةةل إلةةى 
 (.0444 أكرر فاعلية )الشاعر وآخرون،توصف بكنها تعليم عملية 

لكترونيةة وانتشةرت الهواتةف لنادي والعشةرين، زادت المعرفةة اإل وم  بدايات القرن ا
الجامعةةات، وفرطةةت الرةةورة المةةدارا و  وطةةالبفةةة واألجهةةزة النقالةةة بةةين أفةةراد المجتمةة  كا

الالسلكية نفسها وبقوة من خالل االنتشار الواس  والسري  ألجهزتها المنمولة، تلةك الرةورة 
أفرت بش ل مباشر على العملية التعليمية ليظهر تعلم جديد هو التعلم المتنقل أو المنمةول 

تعلم عةن بعةد، ونمًطةا تعلمًيةا الكترونًيةا في األنظمة التعليميةة، باعتبةاره شة اًل مةن أشة ال الة
  .(20:0442المهدي، فريًدا م ماًل لعملية التعليم )

يعمةةةل علةةةى توسةةةي  الفرصةةةة  Mobile Learning أو الجةةةوال فةةةالتعلم النقةةةال
التعليمية أمام المتعلمين ألنا ينقق المرونة فةي الةتعلم والتفاعةل مة  المعلةم فةي أي وقةت، 

تةةوى تعليمةةي للمتعلمةةين باسةةتخدام تقنيةةات ات ةةال تفاعليةةة، أي كمةةا يعتمةةد علةةى تقةةديم من
ف عةرّ (، ويُ Ahmad & Qazi,2011يتةاب  المةتعلم تعلمةا حسةب قدراتةا وسةرعة تعلمةا )

التعلم النقال على أنا استخدام األجهزة الالسلكية في التعليم، وهو ش ل مةن أشة ال التعلةيم 
بيئةةات المختلفةةة، وهةةو م ةةطل  يشةةير إلةةى والةةتعلم الةةذي يةةتم عبةةر األجهةةزة المتنقلةةة وفةةي ال

ومعةةداتها فةةي إطةةار بيئةةة تعليميةةة  المنمولةةة والجوالةةةاسةةتخدام األجهةةزة الخلويةةة الالسةةلكية 
تشاركية غير مقيدة بزمان أو م ان، وهو امتداد للتعلم االلكتروني وش ل من أشة ال الةتعلم 

 .(0402 عن بعد )أبوريةةةدة،
قدرة المتعلم على الوصول لم ةادر وأدوات ومةواد د با ُيق ( النقالالتعلم المتنقل )ف

التعلةيم فةي أي وقةت وم ةان وزمةان باسةتخدام األجهةزة الذكيةة المنمولةة والتقنيةات النديرةة 
والتي تيسر وتسهل تنفيذ أنشطة التعلم بش ل متةزامن أو غيةر متةزامن دون اعتبةار للنةدود 

ال في تغييةر بيئةة الةتعلم تغييةًرا جةذرًيا كبيةًرا، سهم التعلم النقويم ن أن يُ  الزمانية والم انية.
خديفةةة الةةوزن بالتواصةةل مةة  معلمةةيهم وأقةةرانهم،  منمولةةة أجهةةزةإذ يسةةم  للمتعلمةةين عبةةر 
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والبن  عن معلومات معينة عند الناجة، أو استرجاعها عند الطلب، ويم ن استخداما في 
ا، واشةراكهم فةي عمليةة الةتعلم علةى اخةتالف أنواعهة مةواد التعليميةةالتوجيا المتعلمةين إلةى 

عبر المنادفة الفورية، وتةدوين الملنوظةات، وغيةر ذلةك، كمةا يةدعم هةذا الةنم  مةن التعلةيم 
 .(Elias, 2011التعلم المستمر، والتعلم المبني على المواقف )

التنقةةةةةةةةل  هةةةةةةةةي:ة تميةةةةةةةةز الةةةةةةةةتعلم النقةةةةةةةةال يتوجةةةةةةةةد فةةةةةةةةالت خ ةةةةةةةةائص رئيسةةةةةةةةو 
(Portability/Mobilityحي  يم ةن اسةتل )قاعةة الةدرا الةتعلم فةي أي م ةان خةار   بال

( بمعنةى أن يةتالءم الةتعلم مة  Adaptabilityالتكيةف )و ويم ن للمتعلم التنقل هنا وهناك، 
فةةي أي وقةةت إتاحةةة الةةتعلم ( أي Availabilityقةةدرات األفةةراد وحاجةةاتهم، وأخيةةًرا اإلتاحةةة )

الةتعلم : توفير وقت الةتعلم، هابمجموعة من المميزات منوأي م ان، كما يتميز التعلم النقال 
توفير فر  التعلم التشاركي، وتوفير بيئة تعلم توصيل التعلم، سهولة أي وقت وم ان،  في

 .(0440 جديدة )خميع،
ولذلك، فالتعليم اإللكتروني والتعلم المتنقل يقدمان نوًعا جديةًدا مةن الرقافةة الرقميةة، 

وتركز على أن ي ون المتعلم منةور العمليةة والتي تسم  بمعالجة المنتوى المعرفي رقمًيا، 
التعليميةةةة، كمةةةا يقةةةدمان تطبيقةةةات وبرمجيةةةات تعليميةةةة م ةةةممة بطريقةةةة تفاعليةةةة تسةةةم  
بالتفاعل بةين المعلةم والطالةب، وبةين الطةالب أنفسةهم، كمةا تم ةنهم مةن الوصةول للم ةادر 

شة الا المختلفةةة المعرفيةة المختلفةةة فةي أي م ةةان، كمةا يركةةز النمطةان علةةى تقةديم الةةتعلم بك
 ,Viswanathanالتعلةيم اإللكترونةي الجزئةي ونمة  التعلةيم اإللكترونةي الكلةي ) نمة  مرل

2012.) 
في هذا اإلطار إلى أن التعلم النقال ومةا  الدراسات والبنوتتشير نتائج العديد من و 

يت ةةةمنا مةةةن تطبيقةةةات ذكيةةةة هةةةي أدوات تتةةةي  ألوليةةةاء األمةةةور متابعةةةة تن ةةةيل األبنةةةاء، 
واصل م  المعلمين مما ينقق الشراكة الفاعلةة بةين المدرسةة والبيةت لم ةلنة الطالةب، والت

وهذا من اإليجابيات الكريرة التي توفرها األجهزة الذكيةة النديرةة ومةا تت ةمنا مةن تطبيقةات 
عد توظيف واستخدام تطبيقات األجهزة الذكية في التعليم مةن يُ و  .(0403 ذكية )أبا حسين،
من أكرر المعينات التعليميةة والتةي مةن شةكنها تسةهيل  ام النقال نظًرا لكونهأهم أهداف التعل

(، وتعةةرف Anderson, 2006عمليةةة الةةتعلم وتعةةديل االتجاهةةات وتغييةةر السةةلوكيات )
بكنهةةا تطبيقةةات تعمةةل مت ةةلة باإلنترنةةت علةةى األجهةةزة  التعليميةةة تطبيقةةات األجهةةزة الذكيةةة

فاعةةل بةةين المتعلمةةين وبع ةةهم وبةةين المتعلمةةين المنمولةةة المختلفةةة بغةةر  التواصةةل والت
(، وهةةي برمجيةةات Lan & Tsai, 2011والمعلمةةين، وكةةذلك تبةةادل المنتةةوى العلمةةي )

م ممة للعمل على الهواتف النقالة وغيرها من أجهزة تتميز بالبسةاطة وسةهولة االسةتخدام 
 .(0403 والنجار، ،  النًمار0403 )يونع،
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لها، ابةةرامج صةةغيرة لنجهةةزة الذكيةةة بمختلةةف أشةة وتطبيقةةات األجهةةزة الذكيةةة هةةي 
تهدف إلى تعزيز هذه األجهزة الذكية، بني  تكون أكرر من مجةرد أجهةزة إلرسةال واسةتلبال 
الرسةةةائل الن ةةةية واالت ةةةال، ويةةةتم اسةةةتخدامها فةةةي أوجةةةا كريةةةرة أخةةةرى، ويةةةتم تربيةةةت هةةةذه 

سواء كةان ذلةك مقابةل رسةوم التطبيقات مسبًقا على الهواتف أفناء الت ني ، ويم ن تنزيلها 
أو مجاًنا، من قبل المستخدمين من متاجر أو من ات توزية  البةرامج مرةل متجةر تطبيقةات 

تشةةغيل أندرويةةد ال نظةام( أو متجةر تطبيقةةات Apple App Store) iOS التشةةغيل نظةام
(Google Play for Android،0409 ( )ال ةةةاوي) ، هةذا وتعتمةد تطبيقةات األجهةزة

( بمعنةى Cloud Based Technologiesمةا يعةرف بالتقنيةات السةنابية )الذكيةة علةى 
منلًيةةا علةةى الجهةةاز الةةذكي  ولةةيعنترنةةت ات تظةةل مخزنةةة علةةى سةةيرفرات علةةى اإل أن البيانةة
 .(Murphy, 2010) فق   نفسا

ومة  الرةةورة الهائلةةة واالنتشةةار الواسةة  لتطبيقةةات األجهةةزة الذكيةةة فةةي شةةتى مجةةاالت 
ت الذكيةةة دور هةةام وفعةةال أيً ةةا فةةي العمليةةة التعليميةةة، فقةةد أشةةارت النيةةاة، كةةان للتطبيقةةا

نتةةائج العديةةد مةةن المقةةاالت والبنةةوت والدراسةةات إلةةى أن اسةةتخدام تطبيقةةات األجهةةزة الذكيةةة 
  0442 بةةةات عن ةةةًرا هاًمةةةا وفةةةاعاًل فةةةي كافةةةة األوسةةةات التربويةةةة والتعليميةةةة )الخليفةةةة،

ه التطبيقةات الذكيةة سةاهمت فةي تنسةين أداء حي  فبت باألدلة أن هذ، (0449 الدهشان،
 المةةدارا مةةن حيةة  الكةةم والكيةةف السةةتيفاء متطلبةةات القةةرن النةةادي والعشةةرين )الفةةويهي،

(، فاسةةتخدام تطبيقةةات األجهةةزة الذكيةةة فةةي حجةةرة الدراسةةة أمةةًرا بةةال  األهميةةة، ولعةةل 0402
ة التةي أفبتةت فعاليتهةا توظيف واستخدام هذه التطبيقات مة  تقنيةة السةبورة الذكيةة التفاعلية

فةةي العمليةةة التعليميةةة، يسةةهم بشةة ل مباشةةر فةةي إفةةراء العمليةةة التعليميةةة، ويسةةترير اهتمةةام 
المتعلم ويشةب  حاجاتةا للةتعلم لكةون المةادة العلميةة تعةر  بكسةاليب مشةوقة وجذابةة، ممةا 

 هةةذا، (0449 يةة دي بال ةةرورة إلةةى تنسةةين نوعيةةة الةةتعلم ورفةة  أداء المتعلمةةين )عبةةود،
نيةات التفاعليةة ف استخدام تطبيقات األجهزة الذكية في التعليم بكنا دمةج مجموعةة التقعرّ ويُ 

بتفريد وافراء المواقف التعليمية من خالل تغذيتها بعدة م ةادر وبةدائل   النديرة التي تسم
متباينةةة، تشةة ل مًعةةا وحةةدة متكاملةةة تهةةدف إلةةى تنقيةةق تعلةةم مرةةالي يتسةةم بقةةدر كبيةةر مةةن 

 .(0446 الكفاءة واإلتقان )سرايا وسالم،الفاعلية و 
إلةى خةدمات االت ةاالت مةن خةالل  اإلعاقةةاألشخا  ذوي  احتيا ومن الم كد أن 

التكنولوجيا أصب  جزًءا حيوًيا من حياتهم، فالتغير التكنولوجي ينةدت بشة ل سةري  للغايةة، 
ذوي ل األشةخا  ويم ن للهواتف الذكية وتطبيقاتها المتعةددة أن ي سةرا النةواجز التةي تعةز

وتةةدف  بهةةم إلةةى الاةةيج ب ةةورة جيةةدة واالنةةدما  طةةمن المجتمةة  والن ةةول علةةى  اإلعاقةةة
مةةة  ا خةةةرين  بشةةة ل متسةةةاوٍ فةةةر  المشةةةاركة فةةةي كافةةةة منةةةاحي النيةةةاة والمسةةةاهمة فيهةةةا 
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(Baumfield, 2006 فالتطبيقات الذكية بوجا عام تسهل لذوي ،)عملية التعلم،  اإلعاقة
ة تسةةاهم فةةي اكتسةةاب المعةةارف والمعلومةةات العلميةةة وزيةةادة الفهةةم وتقةةدم لهةةم حلةةول تقنيةة

واإلدراك والتذكر واالسترجاح، إطافة إلةى تنميةة الميةول اإليجابيةة بكف ةل الطةرا وفةي أقةل 
 .(0402 وقت وجهد مم نين )سيدهم،

ففي ميدان اإلعاقة السماية توجد العديد من تطبيقات األجهزة الذكية التي سةاهمت 
 Glide – Video Chatغييةةر حيةةاة األفةةراد ال ةةم، منهةةا تطبيةةق )وبشةةدة فةةي ت

Messenger وهةةو عبةةارة عةةن برنةةامج للمنادفةةة باسةةتخدام الكتابةةة والفيةةديو، وتطبيةةق )
(Interpreter Now وم ةةمم خ يً ةةا لمسةةتخدمي لغةةة اإلشةةارة، وتطبيةةق المالحظةةات )
(Notes( وتطبيقةي ،)Sign language App( )My smart hands baby sign 

language dictionary لتعليم لغة اإلشةارة لنطفةال ال ةم وطةعاف السةم  وغيةر ذلةك )
(، كما كانةت للبرمجيةات التفاعليةة القائمةة علةى التلمةي  Clason, 2019من التطبيقات )

الب ري دور فعال في تنمية مهارات التفكيةر التوليةدي الب ةري وأداء مهةام البنة  الب ةري 
ر علةيهم تعلةم الرياطةيات والعلةوم وغيرهةا مةن ن سماًيا األمر الةذي يّسةالمعاقي الطالبلدى 

 .(0400 المعارف والمفاديم )زنقةةور،
وفةةي ميةةدان الم فةةوفين وطةةعاف الب ةةر، كانةةت التطبيقةةات الذكيةةة الناطقةةة حاطةةرة 

تيسةةير عمليةةة تعلمهةةم وتسةةهيل قةةدرتهم علةةى النيةةاة ب ةةورة طبيايةةة، ومنهةةا  مسةةتهدفةً و 
جةدًا، إذ يسةاعد الم فةوفين علةى التعةرف إلةى  والذي يتميز بكنا عملي (AIPOLYتطبيق )

 كةاميرا بش ل سهل وفوري، وكل مةا ينتاجةا المسةتخدم هةو تمريةر األشياء التي تني  بهم
( LoadStone CPSأمةام الشةيء الةذي يريةد معرفةة ماهيتةا، وتطبيةق ) الهةاتف الةذكي

إلةى حية  يةذهب  -دون الناجةة لإلب ةار-االنتقةال  ويتي  هذا التطبيةق للمشةاة الم فةوفين
الطريق وتخزينها ومشاركتها م  ا خرين، وهو تطبيةق  المب رون، إذ يسم  بتسجيل نقات

 .(Metzger, 2014متاح بلغات عدة )
وذوي اإلعاقةات  (Autism Disorder)ذوي اططراب التوحد  للطالبأما بالنسبة 

، فتشةير نتةائج الدراسةات (Intellectual Disability)النمائيةة األخةرى كاإلعاقةة الفكريةة 
والبنوت إلى أنهةم كةانوا مةن أكرةر الفئةات الخاصةة حًظةا فةي مجةال تةوافر تطبيقةات األجهةزة 

(، هةةذه التطبيقةةات تجةةاوزت فةةي Aziz et al., 2014ة لعمليةةة تعلمهةةم )الذكيةةة الميسةةر 
( تطبيًقةا يةتم اسةةتخدامها حالًيةا علةى نطةاا واسة  فةي الم سسةةات 060مجملهةا أكرةر مةن )

مةن  ويعةد التطبيةق الةذكي الةذي قدمةا كةل، (Law et al., 2019التعليمية المعنية بهةم )
(Frutos et al., 2011 والقةةائم علةةى اسةةتخدام ) ألعةةاب الكمبيةةوتر فةةي تعلةةيم النطةةق

 Azizال ني  للتوحديين وذوي اإلعاقة الفكرية مةن أهةم تلةك التطبيقةات وأكررهةا انتشةاًرا )
et al., 2014" باإلطةافة إلةى ذلةك، تةم تقةديم تطبيةق آخةر ويعةرف بةةةة ،)iPrompts® "

https://www.eliktisad.com/news/tag/كاميرا
https://www.eliktisad.com/news/tag/كاميرا
https://www.eliktisad.com/news/tag/الهاتف+الذكي
https://www.eliktisad.com/news/tag/الهاتف+الذكي
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للمعلمةين  ويتةي  الطةالبويةوفر الةدعم الب ةري لهة الء  iOSوهو تطبيق متوافق م  أجهزة 
 (.Zamfir et al., 2012إنشاء جداول األنشطة الم ورة لهم )

" مةن أشةهر التطبيقةات الذكيةة المعروفةة Picaaوعالوة على ما سبق، يعد تطبيق "
التوحديين وذوي اإلعاقةة الفكريةة، وم ةمم خ يً ةا لتغطيةة  للطالبفي األوسات التعليمية 

الفئةةات عمليةةات الجمةة  والطةةرح والعةةد والفةةرز  المراحةةل الرئيسةةة للةةتعلم، ويهةةدف لتعلةةيم هةةذه
 (.Lopez et al., 2013وغيرها من العمليات النسابية )

وبمراجعةةة العديةةد مةةن الدراسةةات والبنةةوت السةةابقة ذات العالقةةة بالتطبيقةةات الذكيةةة 
م هةذه التطبيقةةات ياألكرةر شةيوعًا فةةي مواقةف تعلةةيم التوحةديين والمعةاقين فكرًيةةا، يم ةن تقسةة

( تطبيقةات ذكيةة تعليميةة، %00: )وذلك كما يلةيأنواح حسب طبيعة استخدامها  فالفة إلى
( تطبيقات ذكية للتةدريب علةى %02( تطبيقات ذكية لتنسين مهارات التواصل، و)%60و)

(، هةذا التنةوح فةي التطبيقةات الذكيةة Crespo & Martin, 2018المهةارات ال ةنية )
ا لتككيةةد العديةةد مةةن يً كةةان دافًعةةا رئيسةة خاصةةةاالحتياجةةات الذوي  الطةةالبالمالئمةةة لتعلةةيم 

الجهةةات الرسةةمية ذات العالقةةة علةةى أهميةةة تةةدريب المعلمةةين علةةى كيديةةة اسةةتخدام هةةذه 
 ,Chenالتطبيقات ب ورة سليمة وعلى تنميةة كفايةاتهم المهنيةة التكنولوجيةة بوجةا عةام )

ر هةام ال غنةى فالمعرفة التقنية المتعلقة بطرا تدريع أي منتوى علمي هةي أمة (.2005
، (PK) ، والمعرفةةة التربويةةة(TK) عنةةا، وتمةةر وفةةق مراحةةل منةةددة هةةي: المعرفةةة التقنيةةة

، والمعرفةةة (TPK) ، والمعرفةةة التقنيةةة التربويةةة(CK) والمعرفةةة بمنتةةوى مةةادة التخ ةةص
، والمعرفةةةة التربويةةةة المرتبطةةةة بةةةالمنتوى (TCK) المرتبطةةةة بةةةالمنتوى التعليمةةةيالتقنيةةةة 
 .(TPACK)، والمعرفةةة التقنيةةة التربويةةة المرتبطةةة بةةالمنتوى التعليمةةي (PCK)التعليمةةي 
  (0402)الكياا، 

العمل في سياا معةين، ويتكةون منتواهةا مةن ت هي قدرات م تسبة تسم  بفالكفايا
معةةارف ومهةةارات وقةةدرات واتجاهةةات مندمجةةة بشةة ل مركةةب، كمةةا يقةةوم الفةةرد الةةذي اكتسةةبها 

لة ما وحلها في وطاية منددة، والكفايات قابلة للنمو بمةا مواجهة مش لبإفارتها وتوظيفها 
ي تسبا المتعلم من قدرات معرفية ووجدانية وحسية وحركية، بني  ت ير هذه القدرات هي 

 (.0440 المغذي األساسي للكفايات )الدريج،
والكفاية المهنية في ش لها الكامن هي القدرة التي تت ةمن مجموعةة مةن المهةارات 

االتجاهات التي يتطلبهةا سةوا العمةل، أمةا فةي شة لها الظةاهر فهةي أداء العمةل والمعارف و 
 الذي يم ن مالحظتةا وتنليلةا وتفسةيره وتقةدير مةدى مطابقتةا لمةا يجةب أن ي ةون )عميةرة،

ف الكفايات المهنية للمعلم على أنها مدى توافر مجموعة مةن المهةارات عرّ (. هذا وتُ 0400
مهنةة واالتجاهةات االيجابيةة ننوهةا لةدى المعلةم والتةي والخ ائص الشخ ية والرطا عن ال
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 (، وهي امتالك المعلم لقةدر كةافٍ 0400 تم نا من أداء دوره في العملية التربوية )مهدي،
من المعارف والمهارات واالتجاهات االيجابية المت لة بكدواره ومهاما المهنية والتةي تظهةر 

ة المدرسةةية بمسةتوى منةةدد مةةن اإلتقةةان، فةي أداءاتةةا وتوجةةا سةةلوكا فةي المواقةةف التعليميةة
 (.0444 ويم ن مالحظتها وقياسها بكدوات معدة لهذا الغر  )األزرا،

علةى أنهةا مجموعةة القةدرات  المهنيةة المرتبطةة بتقنيةات التعلةيمف الكفايةات عرّ تُ  كما
والمهةةارات واالتجاهةةات التةةي يمتلكهةةا المعلةةم ويةةتقن ممارسةةتها فةةي مجةةاالت تقنيةةات التعلةةيم 

لمختلفةةة وخاصةةة فةةي مجةةال ت ةةميم وانتةةا  المةةواد التعليميةةة واسةةتخدامها وتقويمهةةا وفةةي ا
(، وهةةي مجموعةةة القةةدرات 0442مجةةال تشةةغيل األجهةةزة التعليميةةة المختلفةةة )بنةةي دومةةي،

والمهارات واالتجاهات التي يمتلكها المعلم في مجال ت ميم عملية التعليم والتعلم وتنفيةذها 
ليةة، وهةي مجموعةة المهةارات واالسةتعدادات التةي تم ةن المةتعلم مةةن وتقويمهةا ب فةاءة وفاع

 (.Yalin, 1993الوصول إلى أساليب وطرائق جديدة في التعليم )
وفي ميدان التربيةة الخاصةة، تعةرف الكفايةات المهنيةة المرتبطةة بتقنيةات التعلةيم أو 

م ةةن ارات التةةي تُ التكنولوجيةةة بكنهةةا مجموعةةة المعةةارف والمهةةالمهنيةةة كمةةا تسةةمى الكفايةةات 
معلم التربيةة الخاصةة مةن الليةام بممارسةة مهامةا وواجباتةا المهنيةة فةي مجةاالت: ت ةميم 
التةةدريع واسةةتراتيجياتا، ومجةةال اسةةتخدام التقنيةةات واألجهةةزة التعليميةةة، ومجةةال التقةةويم، 
بمستوى مقبول من األداء لواجبات ومهام مهنة معلم التربية الخاصة في طوء مةا اكتسةبا 

 (.0400 معارف نظرية، وحقائق، وفنيات تقنية تخص المهنة )عميرة، من
ولذلك نادت العديد من الجهات الرسمية ذات العالقة ب رورة وأهمية تدريب معلمي 
التربية الخاصة على المستندفات التكنولوجيةة ب ةورة دائمةة ومسةتمرة، فاالسةتخدام الفعةال 

ت الخاصةةةة بةةةاختالف أشةةة الها وسةةةياقاتها للتكنولوجيةةةا أمةةةر طةةةروري لعمليةةةة تعلةةةيم الفئةةةا
(Michaels & McDermott, 2003 هةذا وقةد تةم ت ةنيف تقنيةات التعلةيم المالئمةة ،)

للطةةالب ذوي اإلعاقةةة إلةةى سةةتة أنةةواح رئيسةةة هةةي: التقنيةةات التعليميةةة، وتقنيةةات التةةدريع، 
. لمعلومةةةاتوأدوات إنتةةةا  التقنيةةةات، وتقنيةةةات ا، والتقنيةةةات المسةةةاعدة، والتقنيةةةات الطبيةةةة

(Lahm et al., 2001)  ، مةن شةكنها  االحتياجةات الخاصةةالتقنيةات لةذوي بش ل عام فو
على زيادة القدرات الوظيدية لهم وبالتالي تزداد فرصهم ننو الشةعور باالسةتقاللية  أن تعمل

تساعد على تنسين  كماوتسم  لهم بمزيد من المشاركة في األنشطة المنزلية والمدرسية، 
(، Stumbo et al.,2009علةةيم المقةةدم لهةةم ونوعيةةة النيةةاة التةةي يايشةةوها )نوعيةةة الت

ورغم ذلك، تشير نتائج العديةد مةن الدراسةات والبنةوت إلةى تةدني مسةتوى اسةتخدام معلمةي 
التربيةةة الخاصةةة لتلةةك التقنيةةات بسةةبب طةةاف وق ةةور كفايةةاتهم التكنولوجيةةة التةةي تةة هلهم 

عةةدم ربطةةا بم الفئةةات الخاصةةة األمةةر الةةذي يم ةةن السةةتخدام التقنيةةات ب ةةورة فعالةةة فةةي تعلةةي
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الخدمةةة أو قبلهةةا علةةى كيديةةة توظيةةف تلةةك التقنيةةات فةةي افنةةاء بشةة ل فعةةال سةةواء  متةةدريبه
    (.Brown, 2000المواقف التعليمية للفئات الخاصة )
إلةةى أن تةةدريب معلمةةي التربيةةة الخاصةةة علةةى  النديرةةةومةة  ذلةةك تشةةير الدراسةةات 

تعليمية وخاصةة مةا يعةرف بالتطبيقةات الذكيةة فةي مجةال التعلةيم المقةدم استخدام التقنيات ال
هةةو أمةةر بةةال  األهميةةة فةةي تجويةةد العمليةةة التعليميةةة المقدمةةة لتلةةك الفئةةات  لةةذوي اإلعاقةةة

(Baran, 2014 وألهميةةةة تةةةدريب معلمةةةي التربيةةةة الخاصةةةة علةةةى اسةةةتخدام التقنيةةةات ،)
م والرعايةةة، تةةم وطةة  فالفةةة معةةايير أساسةةية التعليميةةة بكنواعهةةا المختلفةةة فةةي مجةةال التعلةةي

ينبغةةةي مراعاتهةةةا فةةةي البةةةرامج التدريبيةةةة المعنيةةةة بالكفايةةةات المهنيةةةة التكنولوجيةةةة لهةةة الء 
 The concept ofالمعلمةةين تتمرةةل فةةي: مفهةةوم التقنيةةات وأخالقيةةات اسةةتخدامها )

technology and ethics of its use والتكامةةةل التقنةةةي فةةةي التةةةدريع ،)
(Technology integration in teaching( واإلنتاجيةة الشخ ةية ،)Personal 

productivity( )Billingsley & Scheuermann, 2014 نةةتج(، هةةذه المعةايير 
عنهةا سةةتة كفايةات تكنولوجيةةة أساسةية ينبغةةي أن يتمتةة  بهةا كافةةة معلمةي التربيةةة الخاصةةة 

، وكفايةةات لتوظيةةف التقنيةةات فةةي وهةةي: كفايةةات معرفيةةة لمفهةةوم التقنيةةات وكيديةةة تشةةغيلها
ت ةةميم وتخطةةي  بيئةةات الةةتعلم، وكفايةةات السةةتخدام التقنيةةات فةةي إعةةداد المةةنهج الفةةردي، 
وكفايةةات توظيةةف التقنيةةات فةةي التقيةةيم والتشةةخيص، وكفايةةات اسةةتخدام التقنيةةات فةةي إنتةةا  

إلنسةةانية المةةواد التعليميةةة، وكفايةةات توظيةةف التقنيةةات فةةي تعلةةيم المهةةارات االجتماعيةةة وا
(Chen, 2005.) 

ة يةةةالمهنيةةةة المرتبطةةةة بتقنيةةةات التعلةةيم لةةةدى معلمةةةي التربتةةةم تنديةةةد الكفايةةات  كمةةا
في: الكفايات المعرفية الالزمةة السةتخدام وتوظيةف التقنيةات المسةاعدة، والكفايةات  الخاصة

المرتبطةةة بمجةةال ت ةةميم وانتةةا  مةةواد ووسةةائل التقنيةةات المسةةاعدة، والكفايةةات المرتبطةةة 
(، 0442 بمجال اختيار وسةائل التكنولوجيةا المسةاعدة لةذوي االحتياجةات الخاصةة )صةال ،

، تةةم تلخةةيص هةةذه الكفايةةات فةةي بعةةدين أساسةةيين همةةا: كفايةةات توظيةةف وبنةةاًء علةةى ذلةةك
 مستندفات التقنيات التعليميةة، وكفايةات اسةتخدام وسةائل التواصةل االجتمةاعي )القنطةاني،

0402.) 
المناسةةبة لتقةةديم  الطةةرا اصةةة يتنمةةل المسةة ولية فةةي تةةوفير إن معلةةم التربيةةة الخ

بوجةةا عةةام، فةةالمعلم ينبغةةي عليةةا تكييةةف وتعةةديل  اإلعاقةةةذوي  للطةةالبالمةةنهج الدراسةةي 
تمةر المنهج باستخدام أدوات واستراتيجيات مختلفة ومتنوعة، ومن الم كد أن التقنيات ومةا 

يعتمةةد عليهةةا المعلةةم كوسةةيلة  بغةةي أنين عةةد مةةن أهةةم المتغيةةرات التةةيتُ  تطةةورحالًيةةا مةةن  بةةا
داعةم  أصةبنتللتعليم الفردي ولتكييف المناهج وإلعداد الخط  التربويةة الفرديةة، فالتقنيةات 
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، لمةةا لهةةا مةةن أفةةر فةةي تةةذليل ال ةةعوبات والتقليةةل مةةن حةةدة جميةة  فئةةات الطةةالبقةةوي لةةتعلم 
الخاصةةة منةة  أنظةةار التنةةديات، ولهةةذا السةةبب كانةةت الكفايةةات التكنولوجيةةة لمعلةةم التربيةةة 

( إلةى Douglass, 2004واهتمةام العديةد مةن البةاحرين فةي المجةال، فقةد هةدفت دراسةة )
 مة  المسةتخدمة المسةاندة التكنولوجيا مجال في الخاصة التربية معرفة واق  خبرات معلمي

 الدراسةة عينةة أركنساا، واشةتملت والية في الرال  ال ف إلى عمر الروطة من األطفال
المشاركين  ( من%20) أن الدراسة نتائج أظهرت الخاصة، وقد للتربية ( معلًما090على )
 حةول تةدريًبا تلقةى ( منهم فقة %06) و الخاصة االحتياجات ذوي  من  أطفال م  يعملون 

( مةن %60نسةبة ) وجةود إلةى الدراسةة نتةائج أشةارت المسةاندة، كمةا اسةتخدام التكنولوجيةا
المشةاركين  مةن (%32) وحةوالي المسةاندة، كنولوجيةاالت بةكدوات معرفةة لةديهم المشةاركين

( مةن %20نسةبتا ) مةا عبةر كمةا المسةاندة، التكنولوجيةا بةكدوات سةابقة معرفةة لةديهم ليع
 الطةالب تعلةيم عمليةة فةي المسةاندة التكنولوجيةا ألدوات عاليةة أهميةة درجةة عةن المشاركين

 في المراحل العمرية المب رة. الخاصةذوي االحتياجات 
 أهميةة لفنةص درجةة دراسةة مسةنية  (Currie, et al., 1996)ةةةةةةةةةرى وأجة
 فةي المسةاندة وفعاليتهةا التكنولوجيةة والوسةائل واللغةة النطةق معالجةة يياخت اص وامتالك
( معلًمةا مةن 00علةى ) الدراسةة عينةة إعاقةات، واشةتملت مةن يعةانون  الةذين األفةراد تعلةيم

 أداة ت اللغةة والكةالم )التخاطةب(، اشةتملتمعلمةي التربيةة الخاصةة فةي تخ ةص اطةطرابا
 لكفايةات ينياالخت اصة امةتالك أهميةة تلةيع ( فقرة64من ) م ونة استبانة على الدراسة

 فةي أنفسهم اعتبروا المشاركين أغلب أن إلى نتائج الدراسة المساندة، وأشارت التكنولوجيا
بوجةا عةام فةي مواقةف المسةاندة  والتكنولوجيةا اسةتخدام الناسةوب فةي المبتةدئين مسةتوى 

 ذوي االحتياجات الخاصة. الطالبالتعامل م  فئة 
( إلى تنديد الكفايةات المهنيةة الالزمةة لمعلةم التربيةة 0442 وهدفت دراسة )صال ،

الخاصةة السةةتخدام وتوظيةةف التكنولوجيةا المسةةاعدة لةةذوي االحتياجةات الخاصةةة )الم فةةوفين 
ذوي اإلعاقةة  الطةالبمعلًمةا مةن معلمةي ( 04وطعاف الب ر(، تكونت عينة الدراسةة مةن )

شةة ل فةةي مجملهةةا الكفايةةات الب ةةرية، وتوصةةلت نتةةائج الدراسةةة إلةةى وجةةود خمسةةة منةةاور تُ 
المهنيةة التكنولوجيةة لمعلمةي التربيةة الخاصةةة وهةي: كفايةات مرتبطةة بالمعةارف والمهةةارات، 

رتبطةةة بمجةةال وكفايةةات مرتبطةةة بمجةةال اختيةةار وسةةائل التكنولوجيةةا المسةةاعدة، وكفايةةات م
التدريب على استخدام وتوظيف التكنولوجيا المساعدة، وكفايات مرتبطة بمجال التفاعل م  

 المجتم  التعليمي والبيئة المنيطة.
 اإلنترنت مةن ق بةل استخدام واق  عن الكشف إلى (0404 دراسة )الطةالل، وهدفت

 تهماكفاية تطةوير فةي منةا ومةدى اسةتفادتهم الفكرية التربية وبرامج معاهد ومعلمات معلمي
 التعليمي، الم هل )الجنع، المتغيرات ببع  وعالقتا الريا ، بمدينة المهنية التكنولوجية
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 عينةة تكونةت، و التنليلةي الوصةفي المةنهج استخدام تمحي  التدريع(،  في سنوات الخبرة
 لفكريةة،ا للتربيةة وبرنامجةاً  معهةداً  (20) علةى مةوزعين ( معلًما ومعلمةةً 669من ) الدراسة

 عةن عامةة معلومةات ت ةمنت العينةة، آراء وتمرلةت أداة الدراسةة فةي اسةتبانة الستق ةاء
وأهميةة  والتقةويم، والتنفيةذ، فةي : التخطةي ، منةا االسةتفادة اإلنترنةت، ومجةاالت اسةتخدام
 فةي اسةتخداما تفعيةل والمقترحةات لزيةادة اسةتخداما، مةن تنةد التةي والمعوقةات ،اإلنترنةت
 بةان الدراسةة نتةائج أهةداف، وأوطةنت مةن صةياغتا تةم وما أسئلة من وطعا تم ما طوء
استخدام االنترنت،  ننو ايجابية باتجاهات يتمتعون  الدراسة عينة أفراد من العظمى الغالبية

تهم المهنيةة التكنولوجيةة بمعةدل يةةومي، اوأنهةم يسةتخدمونا لالسةتفادة منةا فةي تطةةوير كفاية
عةزى تُ لة إح ائية فةي مةدى اسةتخدام اإلنترنةت ا ذات دال كما أشارت النتائج إلى وجود فروقً 

 إلى متغير الجنع وذلك ل ال  المعلمين.
نيةةةة التكنولوجيةةةة ( إلةةةى تنميةةةة المهةةةارات المه0400 كمةةةا هةةةدفت دراسةةةة )عميةةةرة،

ة التربيةةة مةةن خةةالل / األدائةةي( لةةدى طالةةب التربيةةة الخاصةةة المعلةةم ب ليةةبشةةقيها )المعرفةةي
قائم على المستندفات التكنولوجيةة المرتبطةة بالتقنيةات التعليميةة، لكتروني ت ميم برنامج إ

( معلًما تم تقسةيمهم بطريقةة عشةوائية إلةى مجمةوعتين 60تكونت عينة الدراسة من )حي  
( معلًما، وقد توصلت النتةائج إلةى إم انيةة 02) من كل مجموعة تتكون )تجريبية وطابطة( 

ي التربيةة الخاصةة مةن خةالل تةدريبهم علةى مةمعل تنمية الكفايات المهنيةة التكنولوجيةة لةدى
 SNAGIT( و برنامج )Adobe Primmerبرنامج إعداد الفيديو والرسومات المتنركة )

 وعمل دليل البرنامج.(  لعمل تسجيل للشاشة 11.0
تنديةد أهميةة امةتالك معلمةي التربيةة الخاصةة إلى ( 0403دراسة )الشبول، وهدفت 

اندة بمدينةة م ةة الم رمةة وجةدة فةي المملكةة العربيةة السةعودية، المس للكفايات التكنولوجية
متغيةرات  العالقة بين تقدير المعلمين ألهمية تلك الكفايات ومدى امتالكهم لها وفةق وتنديد
 المةنهج اسةتخدم الباحة النوح، والخبرة، والم هل العلمي، والتدريب.  التي ت منت الدراسة
( كفايةة علةى عينةة بلغةت 00ت ةمنت ) سةتبانةخةالل ا مةن المسةني باألسةلوب الوصةفي

إلةةى أهميةةة جميةة   الدراسةةةأشةةارت نتةةائج  ومعلمةةة لإلعاقةةة العقليةةة. وقةةد ( معلمةةاً 094)
أهميةةة علةةى أن درجةةة تةةكفير متغيةةرات الدراسةةة  الكفايةةات التكنولوجيةةة بدرجةةة مرتفعةةة، كمةةا

 وغيةر دالةة إح ةائياً  والتةدريب، ل ةال  اإلنةات، إح ةائياً  كانةت دالةة التكنولوجيةة الكفايةات
فيما يتعلق بدرجة االمتالك فقةد بينةت النتةائج  ألفر عدد سنوات الخبرة والم هل العلمي، أما

الكفايةةات ك ةةل. كمةةا أن درجةةة تةةكفير متغيةةرات الدراسةةة علةةى  درجةةة امةةتالك متوسةةطة علةةى
ل ألفةةر النةةوح، وعةةدد سةةنوات الخبةةرة، والم هةة غيةةر دالةةة إح ةةائياً  امةةتالك الكفايةةات كانةةت

 .إح ائيا ألفر التدريب العلمي، ودالة
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( إلةةةى التعةةةرف علةةةى كفايةةةات معلةةةم التربيةةةة 0402 كمةةةا هةةةدفت دراسةةةة )القنطةةةاني،
تكونةت عينةة حية  الخاصة فةي توظيةف تقنيةات التعلةيم عبةر وسةائل التواصةل االجتمةاعي، 

الدراسةةة مةةن جميةة  معلمةةي ومقةةدمي الخدمةةة فةةي ميةةدان التربيةةة الخاصةةة بالمملكةةة العربيةةة 
السعودية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى تنديد مجالين أساسيين لهذه الكفايات هي: كفايةات 
توظيف مستندفات التقنيات التعليمية، وكفايات استخدام وسةائل التواصةل االجتمةاعي، كمةا 

( معلمةين فةي مرحلةة ريةا  األطفةال 0إلى تدريب ) (Law et al., 2019اسة )هدفت در 
( للتنقق من Map4Speechعلى استخدام أحد تطبيقات األجهزة الذكية المعروف باسم )

ذوي  الطةةالبفاعليةةة ذلةةك علةةى تنسةةين مسةةتوى كفةةاءتهم المهنيةةة فةةي مجةةال التعامةةل مةة  
راتهم التكنولوجيةة علةى التعامةل مة  تطبيقةات اططراب التوحد واإلعاقات النمائية وتعزيز قةد

كان جمي  المعلمين المشاركين في الجلسةات التدريبيةة لةديهم سةنوات حي  األجهزة الذكية، 
( سنة، وجميعهم حاصلون على م هل متخ ةص فةي التربيةة 0.0إلى  0خبرة تتراوح بين )

فةي هةذه الدراسةة اعتمةد البةاحرون و ( سةنة، 02، 60، 03، 00الخاصة، وكانت أعمارهم )
( Map4Speechتشةةةرح لهةةم آليةةةة عمةةل تطبيةةةق ) ةعلةةى تقةةةديم مقةةاط  فيةةةديو توطةةيني

( 04مةةة  ذوي اإلعاقةةةات النمائيةةةة بوجةةةا عةةةام، وبعةةةد مةةةرور ) وماهيتةةةا وكيديةةةة اسةةةتخداما
( فةي مسةتوى الكفةاءة %93جلسات تدريبية، أفادت نتائج الدراسة إلى وجود تنسةن يبلة  )

المعلمين المشاركين في الدراسة، وخرجت الدراسةة بعةدة توصةيات  المهنية التكنولوجية لدى
مةةن أهمهةةا طةةرورة العمةةل علةةى تطةةوير الكفايةةات التكنولوجيةةة المرتبطةةة بةةالتعليم لةةدى فئةةة 

 معلمي التربية الخاصة بوجا عام.
األساسةةي  بةةرامج التطةةوير المهنةةي هةةي المنةةركوممةةا تقةةدم، يم ةةن التككيةةد علةةى أن 

ومتطلبةةات القةةرن النةةادي  بمةةا يتةةواءم مةة  مهةةاراتشةةود فةةي التعلةةيم إلحةةدات التطةةوير المن
لجمي  العاملين فةي  طرورة العمل على إكساب مهارات المستقبلوالعشرين التي ُتركز على 

تطةةوير بةةرامج إعةةداد المعلمةةين واعةةادة تةةكهيلهم  القطةةاح التعليمةةي، ممةةا ي كةةد علةةى أهميةةة
 قبةل وافنةاء الخدمةةم بوجةا عةام تةدريًبا عملًيةا المهم أن ينةال المعلة حي  أنا منوتدريبهم، 

أن  ومةن المالحة  المختلفة. مجاالتافي الميدان التربوي ب افة  والتطوراتلمواكبة التغيرات 
مةن الموطةوعات التةي القةت اهتمامةًا كبيةرًا بةين  لكفايات المهنية التكنولوجية كةانموطوح ا

تنميةةة  بهةةدف ةةًا أن تةةدريب المعلمةةين الحةة  أيالبةةاحرين فةةي مراحةةل زمنيةةة مختلفةةة، كمةةا يُ 
مهاراتهم التكنولوجية المرتبطة بتعليم الفئات الخاصة كان تدريًبا عاًما في استخدام مختلةف 

وصةةياغة  تةةم تكطيرهةةا نظريةةاً أوجةةا التقنيةةات التعليميةةة المسةةاندة، وبالتةةالي فالدراسةةة الناليةةة 
، إال أنهةا فةي ومقترحةات اتالدراسةات ومةا ت ةمنتا مةن نتةائج وبيانة في طوء هةذهتوجهها 

تطبيقةات األجهةزة التةدريب علةى توظيةف  فاعليةةعنها في تركيزهةا علةى  اختلفتذات الوقت 
 .في تعزيز الكفايات المهنية التكنولوجية لدى معلمي التربية الخاصة قبل الخدمةالذكية 
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 :اجراءات الدراسةمنهج و رابعًا: 
 اسة:أواًل: الت ميم التجريبي المستخدم في الدر 

تعةةد الدراسةةة الناليةةة مةةن الدراسةةات التجريبيةةة، حيةة  أنهةةا تهةةدف إلةةى تنديةةد تةةكفير 
قبةل الخدمةة بجامعةة جةازان متغير تجريبي مستقل )برنةامج تةدريب معلمةي التربيةة الخاصةة 

( علةى متغيةر اإلعاقةةذوي  الطةالبعلى توظيف تطبيقات األجهزة الذكية فةي مواقةف تعلةيم 
ولهةةذا اعتمةةدت الدراسةةة الناليةةة للتنقةةق مةةن التكنولوجيةةة(، هنيةةة الكفايةةات المتةةاب  وهةةو )

نظةام المجمةةوعتين المتكةةافئتين، إحةةداهما تجريبيةةة  ،صةنة فروطةةها علةةى المةةنهج التجريبةةي
واألخةةرى طةةابطة، فالمجموعةةة التجريبيةةة هةةي المجموعةةة التةةي خ ةةعت للتعةةر  للمتغيةةر 

، واقت ةر تعري ةها ألدوات الليةاا التجريبي، أما المجموعة ال ابطة فلم يتم تعري ةها لةا
 فق  لمقارنة أداء أفرادها بكداء أفراد المجموعة التجريبية.

 فانيًا: مجتم  وعينة الدراسة:
يتكون المجتم  األصلي لهذه الدراسة من جمية  طةالب قسةم التربيةة الخاصةة ب ليةة 

ريب الميةداني فةي التربية بجامعة جازان بالمملكةة العربيةة السةعودية والمسةجلين لمقةرر التةد
المسةةتوى الرةةامن بالسةةنة الدراسةةية النهائيةةة بجامعةةة جةةازان، ، وتكونةةت عينةةة التقنةةين مةةن 

( معلمةةًا مةةن معلمةةي التربيةةة الخاصةةة قبةةل الخدمةةة تةةم تقسةةيمهم بشةة ل عشةةوائي الةةى 04)
( يوطة  تجةانع مجمةوعتي الدراسةة فةي  0مجموعتين تجريبية وطةابطة، والجةدول رقةم ) 

 نة الدراسة ومستوى الكفايات المهنية التكنولوجية. متغيرات عمر عي
 وال ةةابطة فةةييوطةة  داللةةة الفةةروا بةةين مجمةةوعتي الدراسةةة التجريبيةةة (: 0)جةةدول رقةةم 
 العمر ومستوى الكفايات المهنية التكنولوجيةمتغيرات 

 

 المتغيرات

  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 قيمة "ت"

T- Test 

قيمة 
نحراف اال الداللة

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 08.0. 0120. .2201 10.1 22022 10.1 العمر

ة الكفايات المهني
 التكنولوجية

110000 10800 1.00.8 1000.2 101000 .0121 

 

( عةدم وجةود فةرا دال إح ةائيًا بةين متوسةطي 0يت   من الجدول السةابق رقةم )
الكفايةةات المهنيةة التكنولوجيةةة  العمةةر ومسةتوى  جموعةةة التجريبيةة وال ةةابطة فةيدرجةات الم

 .مما يشير إلى تكاف  المجموعتين
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 فالرًا: أداة الدراسة:
للدراسةةةة الناليةةةة أداة قيةةةاا واحةةةدة هةةةي "مليةةةاا الكفايةةةات المهنيةةةة التكنولوجيةةةة 

تا النهائيةة مةن تكةون هةذا المليةاا فةي صةور حية  ، قبةل المهنةة" لمعلمي التربية الخاصة
 كما يلي: ( عبارة موزعة على منورين رئيسيين04)

ف بكنةةا "اإلدراك والةةوعي عةةرّ ، ويُ األول: اسةةتخدام التقنيةةات فةةي تعلةةيم ذوي اإلعاقةةةالمنةةور 
المتعلقةة بالتقنيةات سةواًء كانةت أجهةزة أو تطبيقةات أو  المعلومةاتو  النقةائق وفهةم

طرائةةق مت ةةمنًا الممارسةةة المهنيةةة واالسةةتخدام الفعلةةي للتقنيةةات التعليميةةة مةةن قبةةل 
ذوي اإلعاقةة"، ويشةتمل  الطةالبالتعلم مة  معلم التربية الخاصة في مواقف التعليم و 

 ( عبارة.64هذا المنور على )
ف بكنةا عةرّ ، ويُ الراني: االتجاهات ننو تطبيقات األجهةزة الذكيةة لتعلةيم ذوي اإلعاقةةالمنور 

"البنةةةاء المعرفةةةي للفةةةرد والمعبةةةر عةةةن اعتقاداتةةةا وآرائةةةا وقناعاتةةةا الشخ ةةةية حةةةول 
من التعلم أو النفةا  علةى المسةتوى األدائةي النر  على مزيد و التقنيات التعليمية 

 .( عبارة04شتمل هذا المنور على )وتطويره فيما يتعلق بالتقنيات التعليمية" وي
وقد تم الوصول إلى ال ورة المبدئية لهذا الملياا مةن خةالل االطةالح علةى بعة  

هةذا وقةد ة، األطر النظرية وما توفر للباح  من دراسات سابقة ذات عالقةة بالدراسةة النالية
 "لي ةةرت" لمليةةااتةةم تنديةةد مةةدر  تكةةراري لالسةةتجابة المتاحةةة علةةى عبةةارات المليةةاا وفقةةًا 

 6درجةةات( ، )منايةةد    0درجةةات( ، )موافةةق    0كمةةا يلةةي: )موافةةق بشةةدة    الخماسةةي
درجةةة(، لت ةةب  الدرجةةة  0درجةةات( ، )غيةةر موافةةق   درجتةةان( ، )غيةةر موافةةق بشةةدة   

درجةةةة وتعنةةي التمتةةة  بمسةةةتوى مرتفةة  مةةةن الكفايةةةات المهنيةةةة  004العظمةةى للمليةةةاا   
درجةةةةة وتعنةةةةي تةةةةدني مسةةةةتوى الكفايةةةةات المهنيةةةةة  004التكنولوجيةةةةة، والدرجةةةةة الةةةةدنيا   

، كما ت من الملياا في قبل الخدمة بجامعة جازان التكنولوجية لدى معلم التربية الخاصة
هدف التنقةق مةن تجةانع أفةراد عينةة عًدا لبع  المتغيرات الديموغرافية بصورتا النهائية بُ 

 .لتطبيق في هذه الدراسةا
 
 
 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9
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  ألداة الدراسة: الخ ائص السي ومتريةرابعًا: 
   التالية:تباح الخطوات ا، تم األداةلنساب صدا  صدا األداة:

 صدا المن مين:  -0
حيةة  تةةم عةةر  المليةةاا علةةى مجموعةةة مةةن أسةةاتذة تقنيةةات التعلةةيم وعلةةم الةةنفع 

، ولقد تم اختيار مايار لالتفاا مةن الخبةراء ب لية التربية في جامعة جازان والتربية الخاصة
 تعديل أو اإلبقاء على الابارة.اللنذف أو ل( 94%)

 صدا المقارنة الطرفية:  -0
( وهةةي دالةةة إح ةةائيا عنةةد 0.0000حيةة  تةةم حسةةاب قيمةةة "ت" التجريبيةةة وكانةةت )

مليةةاا للتمييةةز بةةين المةةرتفعين حيةة  تةةم التنقةةق مةةن القةةدرة التمييزيةةة لل .4.40مسةةتوى 
والمنخف ةين فةةي موطةةوح الليةةاا، واعتمةد الباحةة  فةةي ذلةةك علةى عينةةة تقنةةين مةةن طةةالب 

 ( طالًبا وطالبة.04وطالبات قسم التربية الخاصة في المستوى الساب  بل  قوامها )
 صدا االتساا الداخلي:  -6

عامةةل حيةة  تةةم حسةةاب معةةامالت االتسةةاا الةةداخلي للمليةةاا مةةن خةةالل حسةةاب م
االرتبات بين كل عبارة من عبارات الملياا والدرجة الكلية، وبعد الليام بهةذا االجةراء تبةين 

( فةةتم اإلبقةةاء 4.40للباحةة  أن جميةة  الابةةارات كةةان معامةةل ارتباطهةةا ال يقةةل عةةن الليمةةة )
( يوطةة  ذلةةك، إطةةافة إلةةى أنةةا تةةم اسةةتخرا  معامةةل 0علةةى جميةة  الابةةارات والجةةدول رقةةم )

اخلي للمليةةاا مةةن خةةالل حسةةاب قيمةةة معامةةل االرتبةةات بةةين كةةل منةةور مةةن االتسةةاا الةةد
 المناور والمعدل الكلي وبين المناور وبع ها.

 الكفايات المهنية التكنولوجية لملياا(: االتساا الداخلي 0)جدول رقم 

 المحاور
المجموع الكلي 

 للمقياس
المحور األول 

 للمقياس
المحور الثاني 

 للمقياس

ي للمقياسالمجموع الكل  1.00 0.8952 0.7985 

 0.907 1.00 0.8952 المحور األول للمقياس

 1.00 0.907 0.7985 المحور الثاني للمقياس

 تباح الخطوات التالية: تم ا ،األداةلنساب فبات  األداة: فبات
 ( يوًما: 00إعادة تطبيق الملياا بفاصل زمني قدره ) -0
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ين مرتين بفاصل زمني قةدره اسةبوعين بةين تم تطبيق الملياا على أفراد عينة التقن
( وهةةو داّل إح ةةائّيًا عنةةد مسةةتوى 4.9000التطبيقةةين وكةةان معامةةل فبةةات المليةةاا هةةو )

4.40    . 
 التجزئة الن دية:  -0

تم حساب معامل االرتبات بين الابارات ذات األرقام الموجبة فةي المليةاا والابةارات 
وهةةي داّلةةةة  4.222 المليةةةاا والةةذي بلةةة  ذات األرقةةام السةةالبة، فةةةم حسةةاب معامةةةل فبةةات

 .4.40إح ائّيًا عند مستوى 
 معامل ألفا كرونباخ:  -6

، وممةا سةبق 4.40( وهةي داّلةة إح ةائيًا عنةد مسةتوى 4.290حي  بلغةت قيمتةا )
 من خطوات يت   أن الملياا في صورتا النهائية يتمت  بمعامالت صدا وفبات مناسبة.

 خامسًا: مواد وأجهزة الدراسة:
عة تفاعلية بمبنى القاعات الدراسية في كلية التربية بجامعة جازان مزودة بجهةاز قا

بروج تور، أقالم كتابة، دفاتر مالحظةات، سةبورة بي ةاء، كمبيةوتر منمةول. كمةا تةم إعةداد 
وت ةةميم مةةادة علميةةة مطبوعةةة، فيةةديو توطةةيني، وعةةر  تقةةديمي توطةةيني م ةةمم عةةن 

ذلك تةةم تةةوفير جهةةاز آيبةةاد خةةالل جلسةةات . كةةMicrosoft PowerPointطريةةق برنةةامج 
 البرنامج التدريبي. 

 تباح الخطوات التالية:تم ا سادسًا: الخطوات اإلجرائية للدراسة:
 االطالح على بع  األطر النظرية والدراسات السابقة. .0
 .الكفايات المهنية التكنولوجية لمعلمي التربية الخاصةإعداد ملياا  .0
علةةى المن مةةين ومةةن فةةم اختبةةار صةةدا وفبةةات عةةر  المليةةاا ب ةةورتا األوليةةة  .6

 عناصره.
اختيةةار عينةةة الدراسةةة مةةن طةةالب قسةةم التربيةةة الخاصةةة المسةةجلين لمقةةرر التةةدريب  .0

الميةةةةداني ممةةةةن يدرسةةةةون بالمسةةةةتوى الرةةةةامن فةةةةي السةةةةنة النهائيةةةةة مةةةةن مرحلةةةةة 
 الب الوريوا.

 ت ميم البرنامج التدريبي المستخدم في هذه الدراسة. .0
 .نامجتطبيق جلسات البر  .3
بواسةةةطة برنةةةامج النةةةزم اإلح ةةةائية للعلةةةوم االجتماعيةةةة  معالجةةةة البيانةةةات إح ةةةائياً  .2

(SPSS.) 
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 مناقشة نتائج الدراسة وصياغة بع  التوصيات والمقترحات المنبرقة عنها. .2
 سابعًا: البرنامج التدريبي المستخدم في الدراسة:
لةدى  التكنولوجيةةلمهنية الكفايات ا تم ت ميم واعداد البرنامج التدريبي بهدف تعزيز

قبل الخدمة بجامعة جازان، وللليام بذلك تمت االستفادة بمةا توصةل  ة الخاصةيمعلمي الترب
إليا الباح  بعد االطةالح علةى مراجة  ودراسةات وبنةوت سةابقة ذات عالقةة بهةدف الدراسةة 
ور الناليةةة، ويم ةةن اسةةتعرا  البرنةةامج التةةدريبي المسةةتخدم فةةي هةةذه الدراسةةة وفةةق المنةةا

 التالية:
  :تعريف البرنامج التدريبي 

هو مجموعة من الجلسات المنظمة والمخط  لها مسبًقا، والقائمة على تعريف معلمي      
التربية الخاصةة قبةل الخدمةة بمجموعةة مةن المعةارف المرتبطةة بتقنيةات التعلةيم بشة ل عةام 

اسةةتخدام تطبيقةةات وتقنيةةات تعلةةيم ذوي اإلعاقةةة بوجةةا خةةا ، وكةةذلك تةةدريبهم علةةى كيديةةة 
األجهزة الذكية في مواقف تعليم الطالب ذوي اإلعاقة، عالوة علةى تنسةين اتجاهةاتهم ننةو 

 تقنيات التعليم في مجال ذوي اإلعاقة.
 :تةةم االعتمةةاد علةةى عةةدة م ةةادر للوصةةول إلةةى  م ةةادر إعةةداد البرنةةامج التةةدريبي

 : وهيفي هذه الدراسة التدريبي ال ورة النهائية للبرنامج 
 إلطار النظري للدراسة النالية. ا -
 الدراسات السابقة التي تم االطالح عليها.  -
االسةةتعانة بةةبع  المتخ  ةةين فةةي مجةةال تقنيةةات التعلةةيم ومجةةال تعلةةيم ورعايةةة  -

 ذوي اإلعاقة.
 الكفايات المهنية التكنولوجية التي تم تنديدها في ملياا الدراسة النالية.  -

  :أهداف البرنامج التدريبي 
الرئيسةةي للبرنةةامج التةةدريبي فةةي هةةذه الدراسةةة هةةو: تعزيةةز الكفايةةات المهنيةةة الهةةدف 

التكنولوجية لدى معلمةي التربيةة الخاصةة قبةل الخدمةة بجامعةة جةازان وذلةك مةن خةالل 
تنديةةةد الجوانةةةب السةةةلوكية المرتبطةةةة بالكفايةةةات التكنولوجيةةةة حيةةة  أن الجلسةةةات فةةةي 

يةةة والمهاريةةة والوجدانيةةة ويوجةةد لكةةل البرنةةامج التةةدريبي تنتةةوي علةةى الجوانةةب المعرف
 جلسة تدريبية أهداف سلوكية خاصة بها. 
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  :أهمية البرنامج التدريبي 
ال شةةةك أن التقنيةةةات التعليميةةةة بوجةةةا عةةةام كانةةةت وال زالةةةت تقةةةدم المسةةةاعدة لنفةةةراد 
العةةاديين وكةةذلك لةةذوي اإلعاقةةة، وأصةةبنت التقنيةةات التعليميةةة وخاصةةة تطبيقةةات األجهةةزة 

ن أكرةةر التقنيةةات اسةةتخدامًا فةةي مجةةال تعلةةيم وتكهيةةل الطةةالب ذوي اإلعاقةةة لكونهةةا الذكيةةة مةة
تسعى لتقليل حجم ال عوبات والتنةديات التةي تايشةها هةذه الفئةة وتواجههةا ب ةفة يوميةة. 
ولةذلك فمةةن األهميةةة أن ي ةةون معلمةو الطةةالب ذوي اإلعاقةةة علةةى درايةة كاملةةة بكحةةدت هةةذه 

مواقةةف التعلةةيم المختلفةةة لكونهةةا تيسةةر عمليةةة تعلةةم ذوي  التطبيقةةات وب يديةةة توظيفهةةا فةةي
اإلعاقة كما أنها تجعل بيئة التعليم جاذبة ومنفزة ومستغلة لكافات القدرات واإلم انات التي 
يتميةةز بهةةا كريةةر مةةن أفةةراد هةةذه الفئةةة، وبالتةةالي فمةةن المهةةم أن يمتلةةك المعلمةةون القةةدر 

والتةةي تةة هلهم للتعامةةل مةة  التقنيةةات التعليميةةة المناسةةب مةةن الكفايةةات المهنيةةة التكنولوجيةةة 
وخاصة تطبيقات األجهزة الذكية ب ورة أكرر فاعلية وهو األمر الةذي يبةرز أهميةة البرنةامج 

 التدريبي المقترح في هذه الدراسة. 
 التدريبي البرنامج تنفيذ األسلوب التدريبي والفنيات المستخدمة في  : 

نفيذ البرنامج التدريبي شملت أسلوب المناطرة، تم استخدام عدة أساليب للتدريب لت
أسةةلوب الع ةةف الةةذهني، أسةةلوب تمريةةل األدوار، وأسةةلوب العةةر ، حيةة  تنوعةةت لتشةةمل 
أساليب تعتمد علةى المةدرب وأخةرى علةى المتةدرب بمةا يشةمل فنيةات متعةددة كالتةالي: طةرح 

 والواجبات. األسئلة والنقا  الموجا، دراسة النالة، العمل التعاوني، والتكاليف 
 تت   هذه الندود كما يلي: :التدريبي الندود اإلجرائية للبرنامج 

دقيقةةة للجلسةةة  34أسةةابي  بواقةة   6جلسةةات كةةل أسةةبوح علةةى مةةدار  6تةةم تنفيةةذ  -
 دقيقة. 00الواحدة ما عدا الجلسة األولى والجلسة األخيرة بواق  

القاعات الدراسةية فةي  تم تنفيذ البرنامج التدريبي بإحدى القاعات التفاعلية بمبنى -
 كلية التربية في جامعة جازان.

معلمةةًا مةةن معلمةةي التربيةةة الخاصةةة قبةةل  04بلةة  عةةدد أفةةراد المجموعةةة التجريبيةةة  -
 الخدمة بجامعة جازان.

 التدريبي تن يم البرنامج: 
تم تطبيق البرنامج المقترح بش ل اسةتطالعي علةى عينةة مةن طةالب المسةتوى السةاب  

دراسةةة وللتنقةةق مةةن مةةدى مناسةةبة الجلسةةات وم ةةمونها للهةةدف الةةذي وذلةةك ل ةةب  أداة ال
كليةة مةن أسةاتذة  فالفةةعلى  البرنامج التدريبي قبل تنفيذه تم عر صممت من أجلا. كما 
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علةم الةنفع، والتربيةة الخاصةة  ،تقنيةات التعلةيموذلةك فةي تخ  ةات  جامعة جازانبالتربية 
مقترح للغر  الذي ُصةمم مةن أجلةا وقةد تةم للتعرف على مدى مالءمة البرنامج التدريبي ال
جلسةةةات ( ملخ ةةةًا ل6يوطةةة  الجةةةدول رقةةةم )التعةةةديل بنةةةاًء علةةةى مةةةا ورد مةةةن مالحظةةةات، و 

 التدريبي المقترح في هذه الدراسة. لبرنامج ا
       

 وزمن كل جلسة(: جلسات البرنامج التدريبي المقترح 6)جدول رقم 
زمن 
 الجلسة

 موضوع الجلسة
رقم 
ةالجلس  

د 2.  1 التعرف على أفراد المجموعة التجريبية وإجراء القياس القبلي 

د .0  
ال والتعريف استعراض أبرز مستحدثات التعليم اإللكتروني والتعليم النق

 بتطبيقات الهواتف الذكية ومتاجر الويب
2 

د .0  
يم التدريب على استخدام برنامج إلكتروني تربوي الختبار المفاه

)اختبار اللوتس اإللكتروني( اللغوية بالكمبيوتر  
1 

د .0  
Pic Talkالتدريب على استخدام تطبيق  لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة  

 ممن يعانون من تأخر في النمو اللغوي
. 

د .0  
Proloquo2Goالتدريب على استخدام تطبيق  لتعليم الطالب ذوي  

 الصعوبات اللغوية
2 

د .0  
MOSOCOالتدريب على استخدام تطبيق  عزيز المهارات لت 

 االجتماعية لذوي اإلعاقة
0 

د .0  
Choiceworksالتدريب على استخدام تطبيق  للتدخل المبكر مع  

 األطفال ذوي اضطراب التوحد
0 

د .0  
إلدارة المهام واألنشطة   DayCapeالتدريب على استخدام تطبيق 

 التعليمية اليومية للطالب ذوي اإلعاقة
8 

د 2.  
 يب عليه في الجلسات السابقة وإجراء القياسمراجعة ما تم التدر

 البعدي بحضور أفراد المجموعة الضابطة
0 

 اشةتمل البرنةامج التةدريبي المقتةرح فةي هةذه الدراسةة علةى  :التةدريبي مراحل البرنامج
 فالت مراحل كما يلي:

 المرحلة األولى: 
جموعةةة (، وهةةدفت إلةةى التعةةارف مةة  أفةةراد الم0ت ةةمنت جلسةةة واحةةدة تنمةةل الةةرقم )

التجريبيةةة واالتفةةاا معهةةم علةةى مواعيةةد التةةدريب وم ةةان انعقةةاده، كمةةا ت ةةمنت االسةةتماح 
لوجهةةات نظةةرهم وتطلعةةاتهم حةةول مةةا يتوقعةةون تعلمةةا خةةالل هةةذا التةةدريب. كمةةا تةةم إجةةراء 

 اللياا القبلي على أفراد المجموعة التجريبية. 



 م 2020لسنة  أبريل( األول، الجزء 681مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -733- 

 المرحلة الرانية:
( 0لسةةةةات والتةةةةي تنمةةةةل رقةةةةم )جلسةةةةات تدريبيةةةةة، جةةةةاءت أولةةةةى الج 2ت ةةةةمنت 

مستهدفة تعريف المتةدربين بةكبرز مسةتندفات التعلةيم اإللكترونةي والتعلةيم النقةال والتعريةف 
بتطبيقةةات الهواتةةف الذكيةةة ومتةةاجر الويةةب، حيةة  تةةم فيهةةا توطةةي  مفهةةوم تقنيةةات التعلةةيم 

عقةب ذلةك تةم  والتطبيقات الذكية وكذلك المواصفات الفنية لمعايير تطبيقات األجهزة الذكية،
اي ةةاح األسةةع التعليميةةة لتبنةةي أي تطبيةةق مةةن التطبيقةةات الذكيةةة باإلطةةافة إلةةى طةةرا 
ت ةةميم وتشةةغيل األجهةةزة الذكيةةة، تخلةةل ذلةةك تعةةريفهم بةةنظم التشةةغيل ومنتجةةات أبةةل ونظةةام 
األندرويةةد ونظةةام الونةةدوزفون عةةالوًة علةةى المتةةاجر اإللكترونيةةة وبيةةان أبةةرز الفةةروا فيمةةا 

 بينها. 
( فقد ت منت التدريب علةى اسةتخدام برنةامج إلكترونةي تربةوي 6الجلسة رقم )أما 

الختبةةار المفةةاديم اللغويةةة بةةالكمبيوتر، حيةة  كةةان الهةةدف مةةن هةةذه الجلسةةة التةةدريب علةةى 
اسةةتخدام وتوظيةةف اختبةةار اللةةوتع التكنولةةوجي للغةةة فةةي مواقةةف التعامةةل مةة  الطةةالب ذوي 

  شةركة اللةوتع التعليميةة يةكتي فةي شة ل اختبةار اإلعاقة، وهو برنةامج إلكترونةي مةن إنتةا
يت من خمسة مناور أساسية هي: اللغة الداخلية، وم مون اللغةة، وتقيةيم قواعةد اللغةة، 
وتقييم اإلطار اللنني، وتقييم البالغة، ويستخدم لليةاا وتقةدير قةدرة الطةالب علةى التعةرف 

الكرتونيةة األفةالم لكليةة، كمةا يت ةمن والتسمية واللغةة التعبيريةة واللغةة االسةتلبالية واللغةة ا
فالفية األبعاد والجرافيك المتنرك والم فرات ال وتية فةي تقيةيم اللغةة، وتوحيةد نبةره ال ةوت 
لتعليمات االختبار، وتنديد فتره االستجابة، وكذلك توفير فقرات تدريبية لكل بنةد قبةل قياسةا 

يةيم التسةمية إلةى التعةرف ومةن تقيةيم المطلوب منا، واالنتقال آليًا من تق الطالبحتى يفهم 
ويةةتم  ،الواجةةب تقييمهةةا فةةي كةةل بنةةد األسةةئلةاللغةةة التعبيريةةة إلةةى االسةةتلبالية، وتنديةةد عةةدد 

على الس ال في أغلب فقرات االختبار على األداء الفعلي ولةيع علةى  الطالبل درجة يتسج
واسةتكمالا فةي جلسةة االختبةار  إيقةافم انيةة إ، مة  لنخ ائي أو المعلمالتقدير الشخ ي 

االختبةةار م قتةةًا أفنةةاء الجلسةةة  إيقةةافإلةةى إم انيةةة  باإلطةةافةفانيةةة مةةن حيةة  تةةم التوقةةف، 
، كةل هةذا يةتم ابعد جذب انتباه أخرى واستكمالا مره  للطالبالواحدة في حالة حدوت تشتت 

 األخ ائي أو المعلم.أليًا بدون تدخل من 
 Pic Talkكيديةة توظيةف تطبيةق (، فت ةمنت التةدريب علةى 0أما الجلسةة رقةم )

فةةي مواقةةف تعلةةيم الطةةالب ذوي اإلعاقةةة ممةةن يعةةانون مةةن تةةكخر فةةي النمةةو اللغةةوي، هةةذا 
 PECSالتطبيةةق يت ةةمن مئةةات ال ةةور ويعمةةل بةةنفع آليةةة نظةةام التواصةةل بتبةةادل ال ةةورة 

وهةةو أسةةلوب معةةروف لةةدى المتخ  ةةين فةةي مجةةال ذوي اإلعاقةةة بوجةةا عةةام، وت ةةمنت 
علةةةى كيديةةةة تنميةةةل التطبيةةةق مةةةن المتجةةةر اإللكترونةةةي وكيديةةةة تشةةةغيلا الجلسةةةة التةةةدريب 

وام انية تنميل مجموعة من ال ور عليا باإلطةافة لمةا ينويةا مةن بطاقةات م ةورة، كمةا 
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ت ةةمنت الجلسةةة التةةدريب علةةى كيديةةة التشةةغيل واالسةةتخدام لينةةل م ةةان البطاقةةات الورقيةةة 
  طالبهةم. وقةد تةم دعةوة متخ ةص فةي الم ورة والتي كان يستخدمها المعلمةون سةابًقا مة

مجال التربية الخاصة لهذه الجلسة وذلةك إلي ةاح الفةرا بةين الطريقةة التقليديةة واسةتخدام 
 التطبيق اإللكتروني. 

(، تةةةةم التةةةةدريب علةةةةى كيديةةةةة تشةةةةغيل واسةةةةتخدام تطبيةةةةق 0وفةةةةي الجلسةةةةة رقةةةةم )
Proloquo2Go ريب علةى كيديةة في تعليم الطالب ذوي ال عوبات اللغوية، حي  تم التةد

استخدام التطبيق كمنرر للمفردات على سط  الم تب أو ككداة لالت ال بسط  الم تب أو 
ككداة تعليمية، وت من ذلك تةدريبهم علةى كيديةة الوصةول إلةى وظةائف التطبيةق مةن خةالل 
شري  القوائم المنسدلة الموجودة فيا، وكيدية استخدام بع  األوامر للوصول السةري  إلةى 

، وكيديةةة إنشةةاء مسةةتخدم جديةةد أو التبةةديل بةةين األوطةةاح المختلفةةة عةةالوة علةةى الوظةةائف
تةدريبهم علةى كيديةةة التشةغيل واالسةتخدام مةة  الطةالب واالنتقةةال مةن مرحلةة إلةةى أخةرى فةةي 

 التطبيق.
 MOSOCO(، تةةم تةةدريب المشةةاركين علةةى اسةةتخدام تطبيةةق 3وفةةي الجلسةةة رقةةم )

التةي تسةتخدم تقنيةة الواقة  المعةزز والةدعم الب ةري  باعتباره أحةد التطبيقةات الذكيةة الهامةة
لمساعدة الطالب ذوي اإلعاقة على ممارسة المهارات االجتماعية في مواقف معينةة، حية  
ُيسةةتخدم هةةذا التطبيةةق فةةي زيةةادة كميةةة ونوعيةةة التفةةاعالت االجتماعيةةة لهةةذه الفئةةات كمةةا 

ت ةمنت الجلسةة التةدريب علةى  يساهم في التقليل من األخطاء االجتماعية والسلوكية، وقد
كيديةةة تربيةةت البرنةةامج ودعمةةا بال ةةور والمريةةرات الب ةةرية واللفظيةةة وكيديةةة تنفيةةذه فةةي 
مواقف تعليمية م  التوحديين وذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة. وقد تم دعةوة متخ ةص فةي 

 مجال التربية الخاصة لهذه الجلسة وذلك إلي اح الجانب التخ  ي في التطبيق.
(، تةةةةم تةةةةدريب المشةةةةاركين علةةةةى كيديةةةةة اسةةةةتخدام تطبيةةةةق 2الجلسةةةةة رقةةةةم ) وفةةةةي

Choiceworks  وهو تطبيق إلكتروني يستخدم لتةدريب ذوي اإلعاقةة مةن عمةر سةنة إلةى
خمةةع سةةنوات علةةى تنفيةةذ المهةةام واألوامةةر، حيةة  يعةةاني هةة الء األطفةةال فةةي هةةذه المرحلةةة 

بةةة، وقةةد ت ةةمنت الجلسةةة التةةدريب العمريةةة مةةن صةةعوبة فةةي التنفيةةز وتنفيةةذ المهةةام المطلو 
ومةن فةم كيديةة تشةغيلا  Tabletعلى كيدية تربيت البرنامج وتشغيلا على الجهةاز اللةوحي 

وشرح الوظائف المتاحةة مةن خاللةا، كمةا ت ةمن التةدريب شةرح آليةة التطبيةق مة  األطفةال 
يةة التةي وكيدية استخداما في تدريبهم على الليام بالمهام الق يرة مةن خةالل ال ةور المرئ

ينويهةةا التطبيةةق وكيديةةة ال ةةغ  علةةى المفةةاتي  التةةي تتةةي  التوقةةف عةةن اسةةتكمال المهةةام 
والمفاتي  التي تتي  للطفل استكمال المهمة التي بدأها، وقد تم دعوة متخ ةص فةي مجةال 

 التربية الخاصة لهذه الجلسة وذلك إلي اح الجانب التخ  ي في التطبيق. 



 م 2020لسنة  أبريل( األول، الجزء 681مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -733- 

 DayCape منت التدريب على كيدية استخدام تطبيق(، فقد ت 2أما الجلسة رقم )
وهةةو تطبيةةق يسةةم  للمعلمةةين وأوليةةاء األمةةور وحتةةى األطفةةال أنفسةةهم إعةةداد جةةداول زمنيةةة 
مرئية، فهو تطبيق فعةال لمسةاعدة ذوي اإلعاقةة علةى إدارة مهةامهم اليوميةة، وقةد ت ةمنت 

وبة وكيدية برمجة المهةام الجلسة التدريب على كيدية تزويد التطبيق ب ور األنشطة المطل
عليةةا واعةةداد األنشةةطة المختلفةةة وكيديةةة إعةةداد االخت ةةارات علةةى واجهةةة التطبيةةق لتةةذكير 
األطفال بها وبتوقيت المهام المطلوبة، وقد تةم دعةوة متخ ةص فةي مجةال التربيةة الخاصةة 

 لهذه الجلسة وذلك إلي اح الجانب التخ  ي في التطبيق. 
 المرحلة الرالرة:
مراجعةةة مةةا تةةم اكتسةةابا فةةي (، وهةةدفت إلةةى 9لسةةة واحةةدة تنمةةل الةةرقم )ت ةةمنت ج
. كمةا عوة أع ةاء المجموعةة ال ةابطة للن ةورد من خالل التدريب وتم الجلسات السابقة
 على أفراد المجموعتين التجريبية وال ابطة. إجراء اللياا البعديت منت الجلسة 
 :نتائج الدراسة

 تباح الخطوات ا تية: اة، تم للوصول إلى نتائج الدراسة النالي
 عنةةد مسةةتوى  يوجةةد فةةرا دال إح ةةائياً ": ون ةةابالنسةةبة للفةةر  األول للدراسةةة 

(4.40 )  بةةين متوسةةطي درجةةات المجةةوعتين التجريبيةةة وال ةةابطة فةةي الليةةاا البعةةدي
علةةى مليةةاا الكفايةةات المهنيةةة التكنولوجيةةة لمعلمةةي التربيةةة الخاصةةة قبةةل الخدمةةة ل ةةال  

 ."ت المجموعة التجريبيةمتوس  درجا
الفةرا  لنسةاب داللةة T-testوللتنقق من صنة هذا الفر ، تم استخدام اختبةار 

فةي الليةاا البعةدي بين متوسطي درجات أفةراد المجموعةة التجريبيةة والمجموعةة ال ةابطة 
( 0قبةةل الخدمةةة، والجةةدول رقةةم ) المهنيةةة التكنولوجيةةة لمعلمةةي التربيةةة الخاصةةةللكفايةةات 
 تائج التي تم التوصل إليها.يوط  الن

لنساب الفرا بين متوسطي المجموعة التجريبية  T-test: نتائج اختبار "ت" (0جدول رقم )
اللياا البعدي لمستوى الكفايات المهنية التكنولوجية لمعلمي التربية الخاصة قبل  وال ابطة في

 الخدمة
مجموعات 
 الدراسة

عدد 
 األفراد

المتوس  
 النسابي

االننراف 
 لماياري ا

درجات 
 النرية

 قيمة )ت(
T- test 

مستوى 
 الداللة

المجموعة 
 10.38965 2.1745 04 التجريبية

المجموعة  0.01 8.588 09
 18.01717 1.7375 04 ال ابطة
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متوسةطي درجةات ( وجود فةرا دال إح ةائيًا بةين 0يت   من الجدول السابق رقم )
 التكنولوجيةلبعدي لمستوى الكفايات المهنية المجموعتين التجريبية وال ابطة في اللياا ا

( وأن هةذا الفةرا فةي اتجةاه 4.40قبةل الخدمةة عنةد مسةتوى ) ة الخاصةةيلدى معلمي الترب
  صاحب المتوس  األكبر )المجموعة التجريبية( مما يفيد بتنقق الفر  األول للدراسة.

د مسةةةتوى عنةةة يوجةةةد فةةةرا دال إح ةةةائياً " :ون ةةةابالنسةةةبة للفةةةر  الرةةةاني للدراسةةةة 
(4.40 )  بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في اللياسين القبلي والبعةدي علةى

ملياا الكفايات المهنية التكنولوجية لمعلمي التربية الخاصةة قبةل الخدمةة ل ةال  الليةاا 
 ."البعدي

الفةرا داللةة  لنسةاب T-testوللتنقق من صنة هذا الفر ، تم استخدام اختبةار 
فةةي اللياسةةين القبلةةي والبعةةدي للكفايةةات جةةات أفةةراد المجموعةةة التجريبيةةة بةةين متوسةةطي در 

( يوطة  النتةائج 0قبل الخدمة، والجدول رقم ) المهنية التكنولوجية لمعلمي التربية الخاصة
 التي تم التوصل إليها.

لنساب الفرا بين متوسطي المجموعة التجريبية في  T-testنتائج اختبار "ت" : (0جدول رقم )
ياسين القبلي والبعدي لمستوى الكفايات المهنية التكنولوجية لمعلمي التربية الخاصة قبل الل

 الخدمة

نوح 
المتوس   عدد األفراد اللياا

 النسابي
االننراف 
 الماياري 

درجات 
 النرية

 قيمة )ت(
T- test 

مستوى 
 الداللة

 القبلي
04 

1.18890 13.97705 
09 - 9.555 0.01 

 10.38965 2.1745 البعدي

متوسةطي درجةات ( وجود فةرا دال إح ةائيًا بةين 0يت   من الجدول السابق رقم )
 التكنولوجيةةةالبعةةدي لمسةةتوى الكفايةةات المهنيةةة القبلةةي و  التجريبيةةة فةةي الليةةاا ةالمجموعةة

( وأن هةذا الفةرا فةي اتجةاه 4.40قبةل الخدمةة عنةد مسةتوى ) ة الخاصةةيلدى معلمي الترب
   لياا البعدي( مما يفيد بتنقق الفر  الراني للدراسة.صاحب المتوس  األكبر )ال

ال يوجةةد فةةرا دال إح ةةائًيا عنةةد مسةةتوى ": ون ةةابالنسةةبة للفةةر  الرالةة  للدراسةةة 
(4.40 )  بين متوسطي درجات المجموعة ال ابطة في اللياسةين القبلةي والبعةدي علةى

 ."ل الخدمةملياا الكفايات المهنية التكنولوجية لمعلمي التربية الخاصة قب
الفةرا داللةة  لنسةاب T-testوللتنقق من صنة هذا الفر ، تم استخدام اختبةار 

فةةي اللياسةةين القبلةةي والبعةةدي للكفايةةات  ال ةةابطةبةةين متوسةةطي درجةةات أفةةراد المجموعةةة 
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( يوطة  النتةائج 3قبل الخدمة، والجدول رقم ) المهنية التكنولوجية لمعلمي التربية الخاصة
 يها. التي تم التوصل إل

في  ال ابطةلنساب الفرا بين متوسطي المجموعة  T-testنتائج اختبار "ت" : (3جدول رقم )
معلمي التربية الخاصة قبل اللياسين القبلي والبعدي لمستوى الكفايات المهنية التكنولوجية ل

 الخدمة

 اللياانوح 
 عدد
 األفراد

المتوس  
 النسابي

االننراف 
 الماياري 

درجات 
 النرية

 ت(قيمة )
T- test 

مستوى 
 الداللة

 17.94868 1.7405 04 القبلي
09 

1.371 0.186 

 18.01717 1.7375 البعدي

متوسةةطي ( عةةدم وجةةود فةةرا دال إح ةةائيًا بةةين 3يت ةة  مةةن الجةةدول السةةابق رقةةم )
البعةةةدي لمسةةةتوى الكفايةةةات المهنيةةةة القبلةةةي و  فةةةي الليةةةاا ال ةةةابطة ةدرجةةةات المجموعةةة

( ممةةا يفيةةد 4.40قبةةل الخدمةةة عنةةد مسةةتوى ) ة الخاصةةةيةةالترب لةةدى معلمةةي التكنولوجيةةة
 بتنقق الفر  الرال  للدراسة.

عنةةد مسةةتوى  اً ال يوجةةد فةةرا دال إح ةةائي" :ون ةةابالنسةةبة للفةةر  الرابةة  للدراسةةة 
(4.40 )  بةةين متوسةةطي درجةةات المجموعةةة التجريبيةةة فةةي اللياسةةين البعةةدي والتتبعةةي

 ."نولوجية لمعلمي التربية الخاصة قبل الخدمةعلى ملياا الكفايات المهنية التك
الفةرا داللةة  لنسةاب T-testوللتنقق من صنة هذا الفر ، تم استخدام اختبةار 

فةةي اللياسةةين البعةةدي والتتبعةةي للكفايةةات  التجريبيةةةبةةين متوسةةطي درجةةات أفةةراد المجموعةةة 
( يوطة  النتةائج 2) قبل الخدمة، والجدول رقم المهنية التكنولوجية لمعلمي التربية الخاصة

 التي تم التوصل إليها. 
في  التجريبيةلنساب الفرا بين متوسطي المجموعة  T-testنتائج اختبار "ت" : (2جدول رقم )

معلمي التربية الخاصة قبل اللياسين القبلي والبعدي لمستوى الكفايات المهنية التكنولوجية ل
 الخدمة

 اللياانوح 
 عدد 
 األفراد

المتوس  
 النسابي

االننراف 
 الماياري 

درجات 
 النرية

 قيمة )ت(
T- test 

مستوى 
 الداللة

 البعدي
04 

2.1745 10.38965 
09 1.000 0.330 

 10.30215 2.1735 التتبعي
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متوسةةطي ( عةةدم وجةةود فةةرا دال إح ةةائيًا بةةين 7يت ةة  مةةن الجةةدول السةةابق رقةةم )
لمسةةتوى الكفايةةات المهنيةةة  والتتبعةةي البعةةدي ينفةةي اللياسةة التجريبيةةة ةدرجةةات المجموعةة

( ممةةا يفيةةد 4.40قبةةل الخدمةةة عنةةد مسةةتوى ) ة الخاصةةةيةةلةةدى معلمةةي الترب التكنولوجيةةة
 بتنقق الفر  الراب  للدراسة.
 :مناقشة النتائج وتفسيرها

 مةن العديةد اإلعاقةة، فهنةاك ذوي  لنشةخا  تعتبةر التكنولوجيةا مةن المعينةات      
 يواجههةا التةي ال ةعوبات حجةم مةن وتقلةل تنةد نأ يم نهةا التةي التطبيقةات واألجهةزة
 حظةةي(، هةةذا وقةةد 0409 اليوميةةة )تنيةةو وميلةةود، اإلعاقةةة فةةي حيةةاتهم األشةةخا  ذوي 

 واألجهزة المتطورة التكنولوجيا استخدام في تمرلت كبيرة برعاية اإلعاقة ذوي  من األشخا 
 تفةكفر  ،ة حيةاتهمأهةدافهم وتنسةين جةود تنقيةق فةي همسةاعدت والتي تعلمهم في التعليمية
 علةىأو المسةاندة  المعينةة أو المسةاعدة التكنولوجيةا عليهةا يطلةق والتةي التكنولوجيةا هةذه

 نفةع علةى ين ةلون  ذوي اإلعاقةة تجعلةو  ،مختلةف منةاحي النيةاة لهةذه الفئةات الخاصةة
 البرمجيات أو األجهزة معظم تقوم، حي  األسوياء أقرانهم عليها ين ل التي التعليم نوعية
 ما فيها يتواجد تعلم بيئة توفير خالل من إعاقاتهم أنواح اختالف على تعلمهم عملية بدعم
 لفةر  مسةاوية لهةم تعلةم فةر  تةوفير أجةل مةن لةديهم الموجةودة اإلعاقةة أو العجةز يسةد
 .(0400 )عبدالعاطي، األصناء ألقرانهم المتوفرة التعلم

لةةدى معلمةةي  التكنولوجيةةةالكفايةةات المهنيةةة  لقةةد اسةةتهدفت الدراسةةة الناليةةة تعزيةةز
جازان، وهةي بةذلك تسةير فةي ذات االتجةاه مة  دراسةات  قبل الخدمة بجامعة ة الخاصةيالترب

، وقةد أفةادت الدراسةة الناليةة فةي مجملهةا (Law et al., 2019)عديةدة سةابقة كدراسةة 
 على استخدام وتوظيف التطبيقات الذكية قةدقبل الخدمة بكن تدريب معلمي التربية الخاصة 

الكرير ساهم في تعزيز كفاياتهم المهنية التكنولوجية بوجا عام، وهنا يم ن التككيد على أن 
مرل المجلع القومي العتماد بةرامج إعةداد بوجا عام من الهيئات العالمية المهتمة بالمعلم 

 والمنظمةةة الدوليةةة للتقنيةةات فةةي التعلةةيم، NCATE بالواليةةات المتنةةدة األمري يةةة المعلمةةين
ISTE ،التكنولوجيةا النديرةة ومةا تت ةمنا مةن تطبيقةات ذكيةة  أكدت على طةرورة اسةتخدام

حية  ، مرتبطة بتكنولوجيا التعليم معاييرال من خالل مجموعة من معزز قوي لعملية التعلمك
يتعرفةوا علةى وأن  بالتكنولوجيةا ُيلةم المعلمةون يجب أن أكدت هذه الهيئات العالمية على أنا 

فهةم  :مليةة التعليميةة مةن خةالل بةرامج إعةدادهم، ومةن هةذه المعةاييرفةي الع توظيفها كيدية
، وهةةذا يفسةةر طبيعةةة  التقيةةيم والتقةةويمو طبيعةةة التكنولوجيةةا، تخطةةي  وت ةةميم بيئةةات الةةتعلم، 

النتائج التي تم التوصل إليها فةي هةذه الدراسةة، حية  حرصةت الجلسةات التدريبيةة المقدمةة 
فةةة المعلوماتيةةة مةةن خةةالل حرصةةها علةةى تب ةةير عةةرف بالرقافةةي هةةذه الدراسةةة علةةى مةةا يُ 
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الذكيةةةةة ومواصةةةةفاتها الفنيةةةةة وبةةةةكهم  لنجهةةةةزةالمتةةةةدربين المشةةةةاركين بةةةةالتعريف المخت ةةةةر 
وكيديةةة الن ةةول عليهةةا، كمةةا ت ةةمنت الجلسةةات  الخاصةةة بةةذوي اإلعاقةةة التطبيقةةات الذكيةةة

ذكةي عةالوة علةى  أي جهةاز أو تطبيةق الختيارتعريف المتدربين باألسع التعليمية الالزمة 
حةةر  الجلسةةات التدريبيةةة علةةى تزويةةد المتةةدربين بطةةرا ت ةةميم البيئةةات التعليميةةة القائمةةة 

 .على التطبيقات الذكية
البرنةةامج التةةدريبي علةةى تةةدريب نةةوعي للمعلمةةين علةةى  فقةةد احتةةوى مةةن ناحيةةة أخةةرى 

ب التوحةد ذوي اطةطرا الطةالبكيدية استخدام تطبيقات ذكية بعينها في مواقف التعامل مة  
هذه النتائج، حي  ت ةمنت الجلسةات عةر   الن ول علىساهم في مما واإلعاقة الفكرية 

فةةي  شةةيوعًا فةةي االسةةتخدام وتةةواتراً تف ةةيلي لمجموعةةة مةةن أهةةم التطبيقةةات الذكيةةة وأكررهةةا 
لةم يتوقةف األمةر عنةد التعريةف بهةذه المجةال البنرةي، و هةذا  مةا يخةصالدراسات السةابقة في

التةدريب علةى كيديةة توظيفهةا فةي المواقةف  تةم ، بةلفق  أو ب يدية عملها ةالتطبيقات الذكي
التعليمية الفعلية، حية  ت ةمنت الجلسةات مجموعةة متنوعةة مةن الواجبةات المنزليةة، فكةان 

فةي المدرسةة  طالبةاكل مشارك في هذه الدراسة يقوم بتطبيق مةا تعلمةا فةي كةل جلسةة مة  
تقريةةر بنتةةائج مةةا قةةام بةةا مةة  سةةرد االيجابيةةات  تسةةليمب يقةةوم فةةي الجلسةةة التاليةةةومةةن فةةم 

  والسلبيات التي الحظها أفناء مواقف التطبيق العملي في المدرسة.
 :توصيات ومقترحات الدراسة

إلةةى إعةةادة النظةر فةةي بةةرامج حاجةةة ملنةة للغايةةة تةدعو ممةا سةةبق يت ة  أن هنالةةك 
مجال تكنولوجيا  في ةة الناصلالمتسارعالتغيرات  بذلكإعداد المعلم ب ليات التربية، لتواكب 
لمهةةةةارات المعلوماتيةةةةة والتعامةةةةل مةةةة  المسةةةةتندفات لالتعلةةةةيم، كمةةةةا أصةةةةب  إتقةةةةان المعلةةةةم 

التكنولوجيةةة متطلبةةًا أساسةةيًا مةةن متطلبةةات بةةرامج إعةةداد المعلةةم وتدريبةةا، وبالتةةالي تغيةةرت 
مليةة ، إلةى التخطةي  للع E-Learning م اإللكترونةييوظةائف المعلةم فةي ظةل نظةام التعلة

التعليميةةةة وت ةةةميم بيئةةةات الةةةتعلم النشةةة ، إطةةةافة لكونةةةا باحرةةةًا ومةةةديرًا وميسةةةرًا وموجهةةةًا 
تقن مهارات التواصل والتعلم الذاتي والتفكير الناقةد، وغيرهةا وتكنولوجيًا، كما أنا ينبغي أن يُ 

يةا، ، وعلمن األدوار والوظائف الجديدة التي ينبغي االهتمةام بتةدريب المعلةم عليهةا مسةتقبالً 
 :ة النالية ونتائجها أوصي بما يليوفي طوء الدراس فإنا

فةي مجةال تقنيةات التعلةيم فةي جمية  التخ  ةية مقةررات مجموعةة مةن الت مين  (0
 برامج الب الوريوا والدراسات العليا التي تقدمها كليات التربية.

طةةرح مجموعةةةة مةةةن الةةةدورات التدريبيةةةة لتطةةوير مهةةةارات المعلمةةةين فةةةي اسةةةتخدام  (0
 المعهةدتطبيقةات األجهةزة الذكيةة لتنسةين نةواتج الةتعلم وذلةك مةن خةالل  وتوظيف

 الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم.
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فةي مجةال تخ  ةي آخةر ومقارنةة نتائجهةا أخرى إجراء دراسة ممافلة على عينة  (6
بنتةةائج الدراسةةة الناليةةة للتعةةرف علةةى أفةةر اسةةتخدام تطبيقةةات األجهةةزة الذكيةةة فةةي 

 .التدريع
دراسة للتعةرف علةى مةدى تةكفير بعة  المتغيةرات كةالعمر والجةنع والدرجةة  إجراء (0

مسةتوى تن ةيل علةى  العلمية والكفايات التكنولوجية لعينة الدراسةة مةن المعلمةين
 الطالب. 
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 قائمة المراج 
 :العربية المراج أواًل: 

ةاال  هرسح ااد ر الاا  هر   ياا  (. ت ظيااا ههزةاال  هر وياا   أز6112أبااح ينااالج هرةاا       .1
 .12-44ج 111ج مجلة الجماية الم رية للقراءة والمعرفةهرت  ي ي .  

(. ل  قحت ت ظيا تقنيحت هرت  يم هرتي ت هزا  6114ج لس ا   هرش ياأب  هر ةاج أي ا  .6
ج زحل ا  مجلةة العلةوم التربويةةل   اي عا  تحت هرات  م بحر   اا  هر  تيا  هرنا     . 

 . 99-24ج 66هر ه يج 
(. تان ر زياااح هرااات  م هرنقاااحس. لة ااا  ة اااحر  هر   ااامج   هة  هرت تيااا  6112أبااا  ةياااا ج ةتاااح    .3

 .112-113(ج 6  44 هرت  يمج 
 تسصال في PowerPointهرسح  تي  هرب نحلج ه ت اهم (. أث 6119أب ش يخج شح     .4

 مجلة نس ه.  هتةح حتةم ههة ن في هرتال   لق ة في هه ح ي هرثحلل هرصف طال 
 .162-114ج 11 جالمن ورة بجامعة التربية كلية

هرسحزاحت  ذ ي  هرط با  لا  هر نات ال  هر ناحنا  هرتان ر زياح(. 6112أب  ا ه،ج ةهياي   .4
 .ع حن جههة ني  ج هرةحل  دكتوراه رسالةههة ن.  في ه ت اهلةح  ل  قحت هر حع 

م بك ياحت هرت تيا  (. وفح حت تان ر زياح هر    لاحت ر طحراد هر   ا6114أي اج أ  ل ع ي   .2
ج المجلةةة العلميةةة للتربيةةة البدنيةةة والرياطةةيةهر يحيااي  فااي ياا ي ل ااحدا  هرةاا   . 

 .622-642ج 14
(.  هقااا  ه ااات اهم هرسح اااد هاراااي  ل  قحتااا  فاااي لناااح ج ل ح اااا 6112أخضااااا ج أة     .1

و يااا  هرت تيااا ج زحل ااا  هر  ااا   رسةةةالة ماجسةةةتير،.  تااا هلج ههلااال ر   ي ااا  ه بتاه يااا 
  يحضج هر   ا  هر  تي  هرن     .    ج هر

(. ع ام هرانفا هرت تا ي ر     االا لفاحظيم ن  يا .  هة هرفاا  6111هه ةقج عباهر ي ل   .2
 رابااااح. هر  تي:

(. لا  ت هف  هرافح احت هرتان ر زيا  هرال لا  ر طحراد هر   ام بك يا  6111ك بيج   اا  هه .9
 .124-142(ج 3  21نطحج ج زحل   طمجلة كلية التربيةهرت تي  زحل   شق هي. 

(. هر  اااحدا  هر ةنياا  هرال لاا  ر    اااي هرتاللااا  ذ ي عااا  تحت 6111هرباااةج عباااهر ليل   .11
هر   اااا   هر ياااحض:و يااا  هرت تيااا ج زحل ااا  هر  ااا   ااا   ج  رسةةةالة ماجسةةةتير،هرااات  م. 

 هر  تي  هرن     .
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ه يتيحزااحت (. تقاا يم هرافح ااحت هرت  ي ياا  ر    ااي ههطفااحس ذ ي 6114هربطحدناا ج أ ااحل    .11
 6ج مجلة اتناد الجامعات العربية للتربيةة وعلةم الةنفعهر حع  في ش حس ههة ن. 

 .144-31(ج 1 
(. ف حريا  ب ناحلج ر ااالم هر  قال ل ال  بتقنيا  ةلا   6112ج أي اا   عينا بطيخج فتيس   .16

رتينا  ت  م هرق يهن هرا يم ر تاللا  هرصم  يا ح   QR Codeه  تةحب  هرن ي   
 .166-21ج 63ج مجلة التربية الخاصة بجامعة الزقازيقدن  زا . هرن   ب ا

(. لااااااا  ل حة اااااا  ل   ااااااي هر  اااااا م فااااااي ههة ن ر افح ااااااحت 6111بنااااااي   لاااااايج يناااااال   .13
-391(ج 1  133ج زحل ااا  هه  ااا ج مجلةةةة كليةةةة التربيةةةةهرتان ر زيااا  هرت  ي يااا . 

462. 
هر وياا  ر الاا  ذ ي  (. تطبيقااحت ث ةياا  عبا  هرة هتااف6119ج لا ه    لا اا  تناا ج فحط اا .  .14

ج هر ؤ ناا  هر  تياا  المجلةةة العربيةةة لعلةةوم اإلعاقةةة والمودبةةةه يتيحزااحت هر حعاا . 
 .143-134ج 12ر ت تي   هر   م  ها ه ج 

لتحح ع ا  هرا هب   لنتساثحتةح  تطبيقحتةح. هرت  يم:تان ر زيح (. 6119هرت  ةيج عاا ض   .14
 https://www.researchgate.nlication/277095699 هرتحري:

(. ه تةح حت هر نةةي  في  ةه حت تقنيحت هرت  يم هر تنقال:  ةه ا  6114هرةةنيج را     .12
-11(ج 96  61ج مجلةةة المركةةز العربةةي للتعلةةيم والتنميةةةلنااتقب ي .  –بب ا لت ياا  

21. 
 هرت تيا  ر    اي هرال لا  هرت  ي يا  هرتان ر زيا  هرافح احت (.6112هرةا فيج تةاحني    .11

 رسةالة رةاح. ل حة اتةم  لاا  – ع احن – هرةحشا ي  ههة نيا  فاي هر   اا  هر حعا 
 .ع حن جههة ني  ج هرةحل  ماجستير

(. أث  ه ت اهم تطبيقحت هرة هتف هر وي  في تناةال 6112ج خ      هرنةحةهرسً حةج ألل  .12
مجلةة دراسةات تربويةة هتةح حتةم نسا  هرات  م هرةا هس. هرت  م را  هرطال  هر    ال   

 .416-423(ج 6  66ج زحل   ي  هنج واجتماعية
(. فحع ياا  ت ظيااا هرت  اايم هر ااالج فااي تاااةيا لااح   هر  اا م ع اا  6114خًضااحةج نناا يل   .19

تسصاااال تاللاااا  هرصاااف هر هبااا   أةه ةااام نسااا ه   ةه ااا  تة يبيااا  ع ااا  تاللاااا  هرصاااف 
ل ي اا  هرت  اايم هه ح ااي فااي هر اااهةل هر  اا ي  ر سحف اا   هر هباا  بحرس قاا  هه راا  لاال

 ج و ي  هرت تي ج زحل    لشق.   ةيح.رسالة دكتوراههرالذقي . 

https://www.researchgate.nlication/277095699
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(. هرة هتااااف هرة هراااا  فااااي هرت  اااايم: ن اااا ذ  تطبيقااااي هيااااا لشااااحةي  6112هر  يفاااا ج  نااااا   .61
 http://www.alriyadh.co8850هرت    في قنم تقني  هر    لحت. 

(. هراات  م هر تنقاال لت اا  هراات  م ه رات  نااي هر اا نج فااي أي  قاا ج 6114خ ااياج لس ااا   .61
 .4 – 1(ج 6  14ج مجلة الجماية الم رية لتكنولوجيا التعليم أي لكحن. 

مةةةن اجةةةل تكسةةةيع علمةةةي للمنهةةةا   التعلةةةيم:الكفايةةةات فةةةي (. 6114هرااااةيجج لس اااا   .66
 هر غ  .  هرت  ي :. هراهة هربيضحي ر نش  المدمج

الجامعةةةة االفتراطةةةية أحةةةد األنمةةةات الجديةةةدة فةةةي التعلةةةيم (. 6119هرا شاااحنج ز اااحس   .63
 هرقح   ج ز ة ةي  لص  هر  تي .  هرت  ي :. لص  هر  تي  ر طبحع   هرنش  الجامعي

(.  ةز  أ  ي   هلاتال  ل   اي هرت تيا  هر حعا  ر افح احت هر ةنيا  6114هرا هدا ج أي ا   .64
مجلة الجامعة اإلسالمية هر تغا هت. هر ت  ق  بحرتان ر زيح هر نحنا   عالقتةح بب ض 

 .96-23(ج 6  66ج للدراسات التربوية والنفسية
(.  عااام ههن  اا  هر ويااا  ر ة هتااف رااا  ي ه يتيحزااحت هر حعااا . 6116هرااااااالهللج عبااا    .64

 for-phones-wd.com/wd/2012/11/30/smart-https://www.tech-لتاحح:
needs-special-with-peopleا 

(. ب لةياا  تفحع ياا  قح  اا  ع اا  هرت  اايأ هربصاا ي  أث  ااح فااي تن ياا  6114   نقاا ةج لااح   .62
لةااااحةهت هرتفاااااا  هرت رااااااي هربصاااا ي  أ هي هر ةااااحم هربصاااا ي  رااااا  تاللااااا  هر  ي ااااا  

مجلةة دراسةات عربيةة فةي التربيةة ه بتاه ي  ذ ي هإلعحقا  هرنا ةي  فاي هر يحيايحت. 
 .12-11ج 21ج وعلم النفع

ولوجيةةا التعلةةيم وم ةةادر الةةتعلم: مفةةاديم نظريةةة وتطبيقةةات تكن(. 6112 اا ه حج عااح س   .61
 هر يحضج هر   ا  هر  تي  هرن     . هر شا:ج لكتب  6. عملية

 هر شاااا:ج لكتبااا  1. منظومةةةة تكنولوجيةةةا التعلةةةيم(. 6113 ااا ه حج عاااح س   اااحرمج أي اااا   .62
 هر يحضج هر   ا  هر  تي  هرن     .

ت هراات  م هرنقااحس ع اا  تن ياا  لةااحةهت هرسااا (. أثاا  ب ااض تطبيقااح6114هرن اااا يج ناااا ة    .69
هر اا ي فااي لااح   هر يحيايحت رااا  طحربااحت هرصاف هرثااحني هرثحن ياا  فاي لادناا  ب يااا . 

 هر ن قااا  جلةةد أبنةةات المةة تمر الةةدولي الرابةة  للةةتعلم االلكترونةةي والتعلةةيم عةةن بعةةدم
لاحةل ب ادنا   4 – 6ه هر  هفاق 1432ز اح   هه س  14 – 11خالس هرفت   باال 

 ر يحض بحر   ا  هر  تي  هرن     .ه
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–(.   ة هرتقنيااحت هرسادثاا  فااي  عاام هرباا هلج هرت  ي ياا  ر  كفاا فال 6112 اااا مج خحرااا    .31
مجلةة دراسةات يحر  بحر كتب  هر  ولي  رةحل   بحتن .   ةه  -ن  ذًزحهرب هلج هرنحطق  

 .41-33ج 11ج زحل   ع حة ث يةي بحهغ هطج علمية
أصةول (. 6111هرفةااج هرشايخ   هر شايقأج لس اا   باة؛صحرأج هر عباهر ي ل؛هرشحع ج  .31

 هر يحضج هر   ا  هر  تي  هرن     .     :. لطب   زحل   هر    تكنولوجيا التعليم
(. لااااااا  أ  ياااااا   هلااااااتال  ل   ااااااي هإلعحقاااااا  هر ق ياااااا  ر افح ااااااحت 6112هرشااااااب سج لةنااااااا   .36

مجلةةةة كليةةةة  هرتان ر زيااا  هر ناااحنا  لااال  زةااا  ن ااا  م فاااي يااا ي ب اااض هر تغاااا هت.
  .431-416(ج 3  111ج زحل   هه   ج التربية

(. بناااحي ل قااا  هرات  ناااي لااااعم بت  ااايم لتنقااال رتن يااا  هرتسصاااال 6111شاااسحت ج نشااا     .33
مجلةةةة دراسةةةات وبنةةةوت تكنولوجيةةةا  ه تةاااحه نسااا  لناااتساثحت تان ر زياااح هرت  ااايم. 

 .612-114ج التربية
ج لطب   3. جدات تكنولوجيا التعليمالوسائل التعليمية ومست(. 6113هرش  حنج ز حس   .34

 هر يحضج هر   ا  هر  تي  هرن     .  هرت  ي :هرس يضي ر نش  
(.  هقا  ت ظياا ل   احت ةياحض ههطفاحس 6114هرش ابيج ألحني بن  ي ا بل لنص ة   .34

دراسةةةات فةةةي التعلةةةيم  مجلةةةةر تطبيقاااحت هرت ت يااا  فاااي ههزةااال  هر ويااا  فاااي هرت  ااايم. 
 .26-44ج 31ت  يم هرةحل يج ج ل ول تط ي  هرالجامعي

بنةةةةاء برنةةةةامج تةةةةدريبي مقتةةةةرح علةةةةى اسةةةةتخدام وتوظيةةةةف (. 6112عااااحرأج ن  ااااحن   .32
التكنولوجيةةا المسةةاعدة لةةذوي االحتياجةةات الب ةةرية الخاصةةة فةةي طةةوء الكفايةةات 
التكنولوجيةةة الالزمةةة لمعلمةةي التربيةةة الخاصةةة ودوره فةةي دمةةج ذوي االحتياجةةات 

ةعااا  هر حعاا :هرنااح ل "تي ااال ذ ي ه يتيحزااحت . لة ااا هر ااؤت   هرااا ري الخاصةةة
هر هقااا   ه تشااا ه  هر ناااتقبل". زحل ااا  هرقاااح   ج ل ةاااا هراةه اااحت هرت ت يااا ج ز ة ةيااا  

 لص  هر  تي .
تطبيقةةةات الهواتةةةف الذكيةةةة واألجهةةةزة المنمولةةةة فةةةي مراكةةةز (. 6119هرصاااح يج هرنااااا   .31

 64هرنااان ي هراااا . لة اااا أ ةهق ع ااال هر اااؤت   الوفةةةائق واألرشةةةيف: دراسةةةة تنليليةةةة
رة ةياااا  هر كتبااااحت هر ت صصاااا  فاااا   هر  اااايج هر  تااااي: ننت ناااا  ههشاااايحي: لنااااتقبل 

 لةت  حت هإلنت ن  هر ت هبط .
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واقةةة  اسةةةتخدام معلمةةةي ومعلمةةةات معاهةةةد وبةةةرامج التربيةةةة (. 6111هرطاااااالسج نةااا     .32
ومةةةدى اسةةةتفادتهم منةةةا فةةةي تطةةةوير كفةةةايتهم المهنيةةةة بمدينةةةة  لإلنترنةةةتالفكريةةةة 
ة اااحر  لحزناااتا ج و يااا  هرت تيااا ج زحل ااا  هر  ااا   ااا   ج هر   اااا  هر  تيااا  . الريةةةا 
 هرن     .

(. هر يح هر ظيفي را  ل   اي هرت تيا  هر حعا   ل   اي 6114هر باهرةبحةج عباهر ليل   .39
 .94-24(ج 4ج  المجلة العربية للتربية الخاصةهرت  يم هر حم. 

يا  قح  ا  ع ا  هربنح يا  ه زت حعيا  نث ه ي  لقت   ه ت هتيةي (. 6116عباهر طياج أ حل    .41
 ه تةااحه نساا  لااح    رإلنةااح لاال خااالس ل هقاا  هرت هعاال ه زت ااحعي رتن ياا  هراهفةياا  

 .44-1(ج 4  14ج مجلة التربية العمليةهر   م را  تاللا  هر  ي   هإلعاه   . 
تكنولوجيةةةةةا تعلةةةةةيم ذوي االحتياجةةةةةات الخاصةةةةةة (. 6114عبااااااهر  طيج ينااااال هرباااااحت    .41

  هة هرةحل   هرةادا . هإل كناةي :. المساعدة والوسائل
(. فحع ي  ب نحلج تاةيبي قح م ع   هر نتساثحت هرتان ر زي  فاي 6114عباهر   ج أي ا   .46

مجلةةة دراسةةات فةةي تن ياا  هر ةااحةهت هرسيحتياا  راا  ي هإلعحقاا  هر  نياا  هرقااحب ال ر اات  م. 
 .414-493ج 13ج زحل   عال ش اج التعليم الجامعي

 ههة ن. ر نش :.  هة  ه ل تكنولوجيا التعليم المستقبلي(. 6119  عب  ج لل ا  .43
درجة استخدام الهواتف الذكية في العملية التعليمية )دراسةة (. 6111هر اااااااالهمج ف يااحس   .44

. ميدانية من وجهة نظر طلبة تكنولوجيةا التعلةيم فةي الجامعةات األردنيةة الخاصةة(
 ي ج زحل   هرش ق هه   . ههة ن.ة حر  لحزنتا ج و ي  هر   م هرت ت  

(. ف حرياا  ب نااحلج هرات  نااي لقتاا ح فااي هر نااتساثحت هرتان ر زياا  6114ع ااا  ج ي اااي   .44
رتن ي  ب ض هرافح حت هر ةني  هرال لا  رطاال  هرت تيا  هر حعا  بك يا  هرت تيا  زحل ا  

 .344-624ج 43زحل   طنطحج  مجلة كلية التربية،هرقصيم. 
ان ر زيااح هرت  اايم هر س اا س. خطاا هت نساا  ت  اام أفضاال. لتااحح (. ت6111عاا ضج ألااحني   .42

 .http://staff.du.edu.eg/index.php?u=60&p=cv ع   هر هب :
(. ثاا ة  هرة هتااف هر وياا  رذشاا حع ذ ي هإلعحقاا   ه  اات اه  هر  تااي. 6111عااااج نبااال   .41

https://wp.preventionweb.net/wcdrr/%D8%%D8%AA 
. لكتبااا  اسةةةتخدام تكنولوجيةةةا التعلةةةيم فةةةي التربيةةةة الخاصةةةة(. 6116فاااتأ  ج لناااا ة   .42

 هر يحضج هر   ا  هر  تي  هرن     . هر شا:

http://staff.du.edu.eg/index.php?u=60&p=cv
https://wp.preventionweb.net/wcdrr/%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://wp.preventionweb.net/wcdrr/%D8%A7%D9%84%D8%AA
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. ةؤيااا  زاداااا  بح ااات اهم هرتقنياااحت هرال اااا اي . (. هرااات  م هرةااا هس .6111هرفقيااا ج أ  ااال   .49
nablus.yoo7.com/search.forum-http://Math. 

(. ف حريا  تااةيا  ياا  ن احذ  هرا ة  بح ات اهم قناح  عاال هرت  ي يا  6112هرف يةيج  اله    .41
  هرصف هرثحرث هر ت    بحر   اا  هر  تيا  عب  هادبح  في هرتسصال هراةه ي رطال

 .12-44ج 94ج مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفعهرن     . 
(. وفح اااحت ل  ااام هرت تيااا  هر حعااا  فاااي ت ظياااا لنااااتساثحت 6111هرقسطاااحنيج  ناااح ي   .41

مجلةةةة الجامعةةةة اإلسةةةالمية تان ر زياااح هرت  ااايم عبااا    اااح ل هرت هعااال ه زت اااحعي. 
 .113-24(ج 3  62ج ة والنفسيةللدراسات التربوي

.  هة هرثقحفاا  ر نشاا   هرت  ياا . تقنيةةات الةةتعلم والتعلةةيم النديرةةة(. 6114قطااي ج غنااحن   .46
 ههة ن. ع حن:

ككحةةةد النمةةةاذ  المعاصةةةرة لتنديةةةد  TPACKنمةةةوذ  "تيبةةةاك" (. 6111هرايااحلج عااااال    .43
ل تقا  ج لة اا أبساح  وتقويم خ ائص المعلم الفعال فةي القةرن النةادي والعشةرين

-1(  هر ن قاااااااا خاااااااالس هرفتاااااااا   6131هإلشااااااا ه  هرت تااااااا ي هرثاااااااحلل عشاااااااا   ل  ااااااام 
  ا بحر يحضج هر   ا  هر  تي  هرن     .1432ا2ا3

تطاا ي   (. هرباا هلج هرتاةيبياا  هرقح  اا  ع اا  هرافح ااحت    ة ااح فااي6116لةااايج فتيساا    .44
  ياااح هر هرافح اااحت هر ةنيااا  ر    ااام ةؤيااا  لناااتقب ي  إلعااااه   تاااا يل ط بااا  هر ااااهةل

 .692-611ج 1ج مجلة البنوت التربوية والتعليميةرذ حت  . 
.  هة التعلةةيم االفتراطةةي، فلسةةفتا، مقوماتةةا، فةةر  تطبيقةةا(. 6112هر ةاايج لةاااي   .44

 هإل كناةي ج ز ة ةي  لص  هر  تي . هرةادا :هرةحل   
مسةيرة التربيةة الخاصةة فةي المملكةة العربيةة السةعودية مةن (. 6112هر    ج نحعا    .42

  بيج هإللحةهت هر  تي  هر تسا .  هرت  ي :.  هة هرق م ر نش  العزل إلى الدمج
(. فحع ياا  ب نااحلج تاااةيبي قااح م ع اا  هر نااتساثحت هرتان ر زياا  فااي 6114ن اااااا ج أي ااا   .41

مجلةةة دراسةةات فةةي تن ياا  هر ةااحةهت هرسيحتياا  راا  ي هإلعحقاا  هر  نياا  هرقااحب ال ر اات  م. 
 .493-414ج 31ش اج ج زحل   عال التعليم الجامعي

مجلةةةةةة التعلةةةةةيم (. هرااااات  م هر تنقااااال  تطبيقاااااحت هرة هتاااااف هر ويااااا . 6112د نااااااااج ألاااااال   .42
 http://emag.mans.edu.eg/index.phpج 14ج اإللكتروني
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