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  : ملخص البحث
فاعلیة بعض أنماط التدریب التعاوني عبر الویب و مداخل التوعیة بالتكنولوجیات الرقمیة 

المساعدة في تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة للمتعلمین من ذوي 
  لدى طالب قسم التربیة الخاصة تیجياإلعاقات والتفكیر االسترا

استھدف البحث الحالي التعرف على الفاعلیة والتأثیر لبعض طرق التدریب اإللیكتروني 
التعاوني عبر الویب في تنفیذ المھام التربویة المتنوعة، كما استھدف أیضًا محاولة الكشف عن 

وعیة بالتكنولوجیات الرقمیة فاعلیة أنماط التدریب اإللیكتروني عبر الویب، وبعض مداخل الت
المساعدة الحدیثة لذوى االحتیاجات الخاصة، وبحث تأثیرھا على أداء المعلمین واألخصائیین لذوى 
االحتیاجات الخاصة؛ من حیث المھارات المرتبطة بالتصمیم واإلنتاج للمواد اإللیكترونیة والرقمیة 

ي لدى أفراد عینة البحث الحالي وھم طالب قسم التعلیمیة الالزمة لتلك الفئة، والتفكیر االستراتیج
طالب من طالب شعبة ) ٦٣(وقد تكونت عینة الدراسة من عدد ثالثة وستون. التربیة الخاصة

 جامعة طیبة بالمدینة المنورة، والمسجلین في دراسة مقرر تطبیقات –التربیة الخاصة بكلیة التربیة 
-ه١٤٣٧ الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي تقنیات التعلیم في التربیة الخاصة، وذلك في

ه، وقد تم تقسیم تلك العینة إلى ستة مجموعات تجریبیة؛ وذلك وفقًا لمستویات المتغیرین ١٤٣٨
بطاقة مالحظة أداء الطالب : أدوات البحث، في أداتین، األولي بینما تمثلت. المستقلین للبحث

میم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة، للمتعلمین من المعلمین بقسم التربیة الخاصة لمھارات تص
اختبار التفكیر االستراتیجي للبحث، وقد تم ضبط األداتین : ذوي اإلعاقات، بینما كانت األداة الثانیة

وفیما یرتبط بالمعالجة التجریبیة للبحث الحالي فقد تم تصمیم وإنتاج . وحساب صدقھما وثباتھما
وني للبحث الحالي، باإلضافة غلى االستفادة من أدوات التواصل اإللیكتروني موقع تدریبي إلیكتر

الجتماعي المتاحة عبر الویب، وكذلك مصادر المعلومات الرقمیة في تنفیذ المعالجة التجریبیة وا
أنماط التدریب التعاوني : للبحث الحالي؛ عند اعتبار مستویات المتغیر المستقل األول للبحث، وھو

  .مداخل التوعیة بالتكنولوجیات الرقمیة المساعدة: ب والمتغیر المستقل الثاني، وھوعبر الوی
وبعد إعداد وضبط أدوات البحث، ومادة المعالجة التجریبیة لھ، تم تطبیق أدوات البحث 
على أفراد العینة تطبیقًا قبلیًا، ثم تم تقدیم وإتاحة مادة المعالجة التجریبیة لھم، والبدء في التدریب 
اإللیكتروني التعاوني عبر الویب، وتال ذلك التطبیق والقیاس البعدي، وبعد تدوین البیانات التي تم 

، )SPSS(الحصول علیھا، تمت معالجتھا إحصائیًا باستخدام برنامج اإلحصاء الكمبیوتري 
  .  واستخالص نتائج البحث، واختبار صحة فروضھ، ثم تفسیر ومناقشة النتائج في النھایة

  :ا یلي أھم النتائج التي توصل إلیھا البحث الحاليوفیم
  لصالح نمط التدریب التعاوني اإللیكتروني، ) ٠٫٠٥(وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى

 .في تنمیة مھارات تصمیم، وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة لدى أفراد عینة البحث
 بالمساعدات التكنولوجیة المستخدم، في عدم وجود فروق دالة إحصائیًا لصالح نمط التوعیة 

 .تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة، لدى أفراد عینة البحث
  ؛ ترجع إلى التفاعل بین كل من نمط التدریب، )٠٫٠٥(وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى

واد التعلیمیة اإللیكترونیة لدى ومداخل التوعیة، المستخدمة في تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج الم
 .أفراد عینة البحث

  لصالح نمط التدریب التعاوني اإللیكتروني ) ٠٫٠٥(وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى
 .المستخدم، في تنمیة التفكیر االستراتیجي لدى أفراد عینة البحث

 ة التفكیر عدم وجود فروق دالة إحصائیًا لصالح مداخل التوعیة المستخدمة، في تنمی
 .االستراتیجي لدى أفراد عینة البحث
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  ؛ ترجع إلى التفاعل بین كل من نمط التدریب، )٠٫٠٥(وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى
 .ومداخل التوعیة المستخدم في تنمیة التفكیر االستراتیجي لدى أفراد عینة البحث

راسات المقترحة؛ التي تتناول كما ُاختتم البحث بتقدیم مجموعة من التوصیات والبحوث والد
المزید من البحث والتجریب للتدریب اإللیكتروني التعاوني واستخدام المساعدات التكنولوجیة 
الرقمیة الحدیثة في مجال تعلیم وتدریب المعاقین وذوي االحتیاجات الخاصة، في مراحل التعلیم 

  . الجامعي وقبل الجامعي
  :الكلمات المفتاحیة

 تصمیم وإنتاج – التفكیر االستراتیجي – المساعدات التكنولوجیة –تروني التعاوني التدریب اإللیك
  . معلمي الطالب ذوي اإلعاقات، واالحتیاجات الخاصة– المواد التعلیمیة اإللیكترونیة
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ABSTRACT: 
The effectiveness of some types of collaborative training through the web and the 
introduction of digital awareness aids in developing the skills of designing and 
producing electronic learning materials for learners with disabilities and strategic 
thinking among the students of the special education department 
The current research aimed to identify the effectiveness and impact of some of the 
methods of e-training through the web in the implementation of various 
educational tasks. It also aimed to detect the effectiveness of e-training patterns on 
the web, and some of the approaches to awareness of modern digital aids for 
people with special needs. For those with special needs; in terms of the skills 
associated with the design and production of the electronic and digital educational 
materials needed for that category, and the strategic thinking of the members of 
the current research sample, namely the students of the special education 
department. The sample of the study consisted of sixty-three (63) students from the 
special education department in the College of Education - TaibahUniversity in 
Madinah Al Munawwarah andstudents  enrolled in the study of the applications of 
educational techniques in special education in the second semester of the academic 
year 1437H -1438H. the sample has been divided into six experimental groups, 
depending on the levels of the two independent variables. The first tool was note 
card performance of trained teachers in the department of special education for 
the skill of designing and producing electronic learning materials for learner with 
disabilities. The second tool was to test the strategic thinking of the research, and 
the tools were calculated for their sincerity and stability. In relation to the 
experimental treatment of the current research, an electronic training site for the 
current research was designed and produced, as well as the use of electronic and 
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social communication tools available through the web, as well as digital 
information sources in the implementation of the experimental treatment of the 
current research; Co-operative training across the web and the second 
independent variable: outreach approaches to assistive digital technologies. 
After the preparation and control of the research tools and the experimental 
treatment material, the research tools were applied to the sample members in a 
tribal application, then the experimental treatment material was introduced and 
started, the collaborative web training started, followed by the application and the 
remote measurement. Were processed statistically using SPSS, extracting the 
results of the research, testing the validity of hypotheses, and then interpreting and 
discussing the results in the end. 
The following are the main findings of the current research: 
* There were statistically significant differences at (0.05) in favor of the e-training 

method in developing the skills of design and production of electronic 
learning materials among the sample members. 

* There are no statistically significant differences in favor of the type of awareness 
of the technological aids used in developing the skills of designing and 
producing electronic learning materials in the sample of the research sample. 

* There are statistically significant differences at (0.05) due to the interaction 
between the type of training and the educational approaches used to develop 
the skills of designing and producing electronic learning materials among the 
research sample members. 

* There were statistically significant differences at (0.05) in favor of the e-training 
method used in developing the strategic thinking among the research sample 
members. 

* There are no statistically significant differences in favor of the approaches used 
in the development of strategic thinking among the members of the research 
sample. 

* There are statistically significant differences at (0.05); due to the interaction 
between the training pattern and the awareness input used in the 
development of strategic thinking among the research sample members. 

The study also concluded with a set of recommendations, research and studies 
proposed, which deals with more research and experimentation of collaborative 
electronic training and the use of modern technological aids in the field of 
education and training of the disabled and people with special needs in the stages 
of the university and pre-university education. 
keywords: 
Cooperative electronic training - Technological assistance - Strategic thinking - 
Design and production of electronic educational materials - Teachers of students 
with disabilities and special needs. 
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  :مقدمة البحث ومشكلتھ: أوًال
 للتكنولوجیا لقد بات التطور والتنوع والتوظیف المستمر والفعَّال ھو السمة والمحدد األھم

الرقمیة والمعلوماتیة المعاصرة، وتتضح بجالء مظاھر ذلك في االنطالقات الھائلة في مجال 
االتصاالت الالسلكیة والتكنولوجیة عبر اإلنترنت ووسائل االتصاالت الدقیقة والنقالة الحدیثة، 

ذلك في إطار والتي تعتمد على إتاحة فرص االتصال على نحو فائق السرعة والدقة والجودة، و
االستفادة من الخصائص والسمات المتطورة للتكنولوجیات العالمیة، في مجالي االتصاالت 
والصناعات التكنولوجیة، والتطبیق كذلك لبعض منظومات ومكونات تكنولوجیا الذكاء االصطناعي 
والتوجیھ اإللیكتروني، على غرار ما یحدث في مجال االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات 

  .لعسكریة، ومجال الحكومة اإللیكترونیة، والمجاالت األخرى الرقمیة ذات العالقةا
ویبدو أن الصناعات واالبتكارات في مجال األجھزة األدوات والتطبیقات والبرامج في 
مجال تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، قد تطورت تطورًا ھائًال یمكن أن یؤدي إلى اإلفادة من 

دیثة في خدمة المجاالت المختلفة، والتي من بینھا بالضرورة التعلیم والتأھیل تلك المنتجات الح
والتدریب بكافة فروعھم التدریبیة والمھنیة واألكادیمیة؛ وذلك نظرًا ألن دمج واستخدام تلك 
التكنولوجیات الحدیثة، ممثلة في األجھزة، أو البرامج في المجاالت المختلفة، یحقق عددًا كبیرًا من 

صائص، والممیزات لتلك المجاالت، والتي من أھمھا السرعة، والجودة، والفاعلیة، والمساعدة الخ
على اإلنجاز في ضوء التوجھات العالمیة المعاصرة، و التي أثرت بالفعل على إحداث تطویرات 
مستمرة وفعَّالة، في مجاالت متعددة، ومن بینھا مجال التعلیم والتدریب، وذلك عبر دمج وتوظیف 
التكنولوجیات الرقمیة الحدیثة،والتي من بینھا إمكانات وأدوات الویب في تطویر تلك المجاالت، 
وذلك في ضوء استقراء وراجعة بعض األدبیات والدراسات الحدیثة ذات الصلة بالمجال 

)2014, .Forkosh et al( ،)2014, .P, Bull( ،)2015, .Taiana et al( ،)Hachey et 
2015, .al( ،)2018, .G, oTot.(  

وال یمكن استثناء فئة دون أخرى من فئات األفراد أو الطالب، في االستفادة من توظیف 
الروافد والمبتكرات التكنولوجیة الحدیثة في التعلیم، والتي یمكن توظیفھا بسھولة في التعلیم 

لعقلیة والتدریب لكافة فئات الطالب والمتعلمین، عند اعتبار اختالف الخصائص والقدرات ا
والمعرفیة والجسدیة لكل متعلم، مرورًا بأنواع اإلعاقات واالحتیاجات الخاصة المختلفة مثل 
المعاقین سمعیًا، والمعاقین بصریًا، وذوى صعوبات التعلم، والتخلف العقلي، واالضطرابات 

. ، ص٢٠٠٨مجید، (، )١١٤-  ٦٩. ، ص٢٠٠٥مصطفي، (السلوكیة، كما أشار إلى ذلك كل من 
، )٥١- ١٣. ، ص٢٠٠٦القریوتي، (، )١٧٣ - ١١٣. ، ص٢٠٠٤ھنلي، وآخرون، (، )١٦٣- ٧٣

)Holzberg, D. & O'Brien, C., 2016.(  
ونتیجة الذیوع واالنتشار لمصطلح ومجال تكنولوجیا التعلیم، وروافدھا وتطبیقاتھا 

وبیئات ومداخلھا المتعددة، ونتیجة للسعي والبحث المتواصل من التربویین، نحو إتاحة فرص، 
أفضل لتعلیم الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة؛ فقد بدأت األنظار تتجھ نحو محاولة اإلفادة من 
مكونات مجال تكنولوجیا التعلیم والمعلومات، في تعلیم وتدریب وتأھیل األفراد ذوى القدرات 

م لذوى واالحتیاجات الخاصة، وھو ما نتج عنھ بالتالي ظھور وانتشار مفھوم تكنولوجیا التعلی
االحتیاجات الخاصة؛ وقد أدى ذلك بالضرورة إلى أھمیة البحث عن االختیار، أو البدیل األنسب، 
من بین تلك المساعدات والبرامج واألجھزة التكنولوجیة المناسبة؛ الستخدامھا في تعلیم، أو تدریب 

 كل فئة من فئات كل فئة من فئات الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة؛ وفقًا لمتطلبات وشروط تعلیم
. ، ص٢٠١٠الفایز، (، )٢٢١-  ١٩٠. ، ص٢٠٠٦القریوتي، (الطالب ذوي اإلعاقات المختلفة 

، ویتم ذلك أیضًا وفقًا للتوجھات، والمسارات الحدیثة في مجال تعلیم الطالب ذوى )٢١١ -  ١٧٧
، ٢٠٠٨یفة، عیسى، خل(االحتیاجات الخاصة، كما ال ینبغي إغفال تعلیم، وتعلم الموھوبین أیضًا 
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؛ باعتبارھم من الفئات التي یجب أن تتلقي معاملة خاصة في المؤسسات )٣٦٤ - ٣٥٣. ص
  .التعلیمیة الكتشاف مواھبھم وتنمیتھا والحفاظ علیھا باعتبارھم ھي مبتكري ومخترعي المستقبل

وقد بدأت تیارات البحوث، والمؤتمرات، والندوات، تتجھ في الفترة األخیرة، وحتى اآلن 
حو مناقشة وبحث األدوات، واألجھزة، والتصمیمات، والبرامج، والتطبیقات التكنولوجیة، المتاحة ن

لألفراد العادیین في مجال تكنولوجیا التعلیم، وكیفیة نقلھا وتوظیفھا في خدمة المتعلمین من ذوى 
قات االحتیاجات الخاصة، وكذلك البحث عن ابتكار أجھزة، وأدوات، ووسائل، وبرامج، وتطبی

  .جدیدة مبتكرة؛ خصیصًا لذوى االحتیاجات الخاصة
ومن خالل مراجعة بعض المؤتمرات على المستوي العربي والمحلي یالحظ أن ھناك 
اھتمام كبیر من بالبحث والتوظیف لألجھزة والتطبیقات التكنولوجیة في تعلیم الطالب المعاقین 

ت، المؤتمر العلمي التاسع للجمعیة والطالب ذوي االحتیاجات الخاصة، ومثال تلك المؤتمرا
كتاب المؤتمر العلمي (م ٢٠٠٣المصریة لتكنولوجیا التعلیم والذي عقد في القاھرة في دیسمبر 

، والمؤتمر الدولي األول لتوظیف التقنیة )٢٠٠٣التاسع للجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم، 
لمملكة العربیة السعودیة في فبرایر عام لخدمة ذوي االحتیاجات الخاصة، والذي عقد في الریاض با

، والمؤتمر الدولي األول )http://www.icthp.ccis-imamu.net/index_a.html(م ٢٠١٣
للتربیة الخاصة والذي عقد في إمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة في ینایر من عام 

؛ مما یؤكد على أھمیة وقوة التوجھ نحو )/http://www.speconference.com(م ٢٠١٥
االستفادة من األجھزة والتطبیقات الرقمیة واإللیكترونیة الحدیثة، في تعلیم الطالب المعاقین وذوي 

  .  االحتیاجات الخاصة المختلفة، في كافة المراحل والتخصصات الدراسیة
لك التسابق بین المؤسسات والشركات المتخصصة في ونتیجة لھذا الوعي والتحفیز وكذ

ابتكار وتصنیع تلك األجھزة الرقمیة المساعدة؛ فقد أدى ذلك إلى إحداث وفرة واتساع، في كم، 
ونوع ووظیفة األجھزة المبتكرة حدیثًا لذوى االحتیاجات الخاصة، والتي من بینھا األجھزة 

لمصممة خصیصًا الستخدامات األفراد ذوى التكنولوجیة المختلفة مثل أجھزة الكمبیوتر ا
االحتیاجات الخاصة والمعاقین، وكذلك األجھزة السمعیة والبصریة المنتجة خصیصًا لذوى 
االحتیاجات الخاصة من المعاقین سمعیًا وبصریًا، وغیرھا من التكنولوجیات السمعیة والبصریة، 

ھناك أیضًا حزمة وتشكیلة متنوعة وأجھزة الھاتف النقال لذوى االحتیاجات الخاصة، كما أن 
وحدیثة من البرامج، والتطبیقات التكنولوجیة والرقمیة المصممة والمبتكرة خصیصًا لذوى 
االحتیاجات الخاصة مثل برنامج إبصار، وبرنامج ھال، وغیرھا من البرامج والتطبیقات الرقمیة 

 عند اعتبار -الحتیاجات الخاصة والتكنولوجیة والمعلوماتیة الحدیثة، التي مكنت وأتاحت لذوى ا
 القدرة والحریة التامة في التعامل مع األجھزة والتطبیقات –اختالف نوع ومستوى اإلعاقة 

  .  التكنولوجیة الحدیثة
وتشیر المصادر، واألدبیات، والدراسات ذات الصلة بالتكنولوجیات الحدیثة المساعدة، 

، )Seok, S. & Fitzpatric, M., 2007(ل وتوظیفھا في تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة مث
)Thompson, T., 2009, pp. 734-741( ،)Schmidt et al., 2011 ( ،)Conley, J., 

2012, pp. 3986-3990 ( إلى أن التكنولوجیات التعلیمیة المساعدة لذوى االحتیاجات الخاصة؛
، كما یمكن استخدام یمكن استخدامھا مع المتعلمین من كافة األعمار والمراحل التعلیمیة

التكنولوجیات المساعدة في تعلیم األفراد من أنواع اإلعاقات المختلفة؛ لمساعدة تلك الفئة على التعلم 
والتفوق مثل الطالب العادیین تمامًا، وتتنوع تلك التكنولوجیات التعلیمیة المساعدة لذوى االحتیاجات 

احة التربویة والتعلیمیة، حیث یمكن استخدام الخاصة بتنوع األجھزة التعلیمیة المتاحة على الس
التكنولوجیات المألوفة والمعروفة، مثل الكمبیوتر وبرامجھ وتطبیقاتھ في تعلیم ذوى االحتیاجات 
الخاصة، مثل استخدامھ في تعلیم العادیین تمامًا، وكذلك یمكن استخدام الھاتف النقال بمودیالتھ 
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م ذوى االحتیاجات الخاصة، وذلك وفقًا للمعاییر والمبادئ وإصداراتھ وتطبیقاتھ الحدیثة في تعلی
التربویة والتكنولوجیة الخاصة بتصمیم البرامج التعلیمیة المخصصة لتعلیم ذوي االحتیاجات 

  .الخاصة
ویرجع اھتمام المبتكرین والمصنعین لألجھزة واألدوات والبرامج والتطبیقات التكنولوجیة 

 ذوى االحتیاجات الخاصة؛ نظرًا للتأكید من قبل الدول والجمعیات الحدیثة، الستخدامھا في تعلیم
واألكادیمیات والمؤتمرات ذات الصلة بأھمیة توجیھ الرعایة لتلك الفئة من األفراد في المجتمعات 
والدول المختلفة، وعند الحدیث عن بیئاتنا ومجتمعاتنا العربیة على وجھ التحدید فإن تلك الفئة تقدر 

یین، من ذوى االحتیاجات الخاصة، وتلك المالیین قابلة للزیادة أیضًا نتیجة العدید من اآلن بالمال
العوامل والمؤثرات والتي من بینھا الحروب، والحوادث، واألمراض المختلفة، وأمراض 

  . الشیخوخة، وسوء التغذیة، وغیرھا
بعة الكاملة لتعلیم وتعتبر األسرة التي بھا فرد معاق من األسر التي تحمل على كاھلھا الت

وتدریب ھذا الفرد المعاق، لیتساوى مع باقي أقرانھ داخل األسرة أو المجتمع في التعلیم والتدریب، 
وحتى یتمكن من العمل بعد ذلك، وال یمكن بحال استثناء المعاقین من التمتع والتعلم والتعامل مع 

ر؛ حیث إن تلك المبتكرات التكنولوجیة األجھزة والتطبیقات التكنولوجیة الحدیثة في عالمنا المعاص
یمكن أن تحمل كثیرًا من العبء، وتوفر كثیرًا من الوقت، وتتیح فرصًا عادلة ومتكافئة من التعلیم 
والتعلم لذوى االحتیاجات الخاصة، من ذوي اإلعاقات البسیطة والمتوسطة، والتي تقع في نطاق 

  .القابلیة للتعلم
یة ضرورة االھتمام بتعلیم وتدریب وتزوید القائمین على ولذلك ینبغي على كلیات الترب

تعلیم  ذوى االحتیاجات الخاصة من المعلمین واألخصائیین والمشرفین وغیرھم، ینبغي تزویدھم 
بالمھارات والخبرات والكفایات الالزمة؛ لتوظیف المبتكرات التكنولوجیة التعلیمیة المساعدة، في 

 ٤٧٣. ، ص٢٠١٠بطرس، (، )١٩٧ - ١٧٠. ، ص٢٠٠٧عبده، (تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة 
Y, Lee& . S, An( ،), Raybourn) .2014(، )٤٢٢ - ٩٩. ، ص٢٠١٠مرزوق، (، )٥٠٢ -

481 -471. pp, 2014, .M. E( ،)2014, .Grave et al( ،)2014, .M. E, Raybourn( ،
رات؛ التي تتیح لھم االختیار األول وھو تزویدھم بالمعاییر والمھارات والخب: وذلك على مستویین

والتوظیف األمثل لتلك المبتكرات التكنولوجیة، في تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة، وفق نوع ونمط 
اإلعاقة لكل متعلم، في ضوء خصائص المبتكر التكنولوجي، والمستوى الثاني وھو التصمیم 

 التي یمكن استخدامھا في تقدیم واإلنتاج للمواد والمحتویات التعلیمیة اإللیكترونیة والرقمیة،
معلومات، أو مقررات تعلیمیة لذوى االحتیاجات الخاصة؛ نظرًا ألن طبیعة تعلیم ذوى االحتیاجات 
الخاصة، قد تتطلب ذلك في معظم األحیان، ویمكن أن تتم عملیات التدریب بطریقة إلیكترونیة، 

المھارات المختلفة، وذلك من خالل الكمبیوتر تتسم بالمرونة والتفاعلیة واإلثارة، أثناء التدریب على 
 ,.Potocki et al(وشبكات المعلومات، والبرامج الرقمیة ذات العالقة وھو ما أثبتتھ دراسة 

2013, p. 131 .(  
وعند التركیز على تدریب معلمي وأخصائي التربیة الخاصة على وجھ التحدید، یمكن 

ر معطیات، ومتطلبات عصر تكنولوجیا المعلومات القول أنھ یعتبر من بین المداخل التي تسای
 Approach cooperative trainingواالتصاالت اآلن، مدخل التدریب التعاوني عبر الویب 

By web  ،؛ حیث إن جمیع المؤسسات التعلیمیة والمھنیة واألكادیمیة على مستوى كافة دول العالم
العصر ممثلة في اإلنترنت، وتطبیقاتھا تسعي في تنافس وسباق إلى ضرورة توظیف تكنولوجیا 

، وما یلیھ من أجیال الویب على )Cooper, T. & Johnson, C., 2013(وأدوات الجیل الثاني 
وجھ التحدید؛ لتطویر وتحسین فرص العمل والمستقبل الوظیفي للعاملین فیھا والتي من بینھا 

 ,Techataweewan, W., 2008( ،)Ragusa, A.T. & Crampton(المؤسسات التعلیمیة 
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A.,2017 ( من خالل اإلفادة من التكنولوجیات الحدیثة والتعلیم والتدریب عبر الویب؛ وتعتبر من
أھم المھارات الرئیسیة المطلوبة حالیا من قبل تلك المؤسسات ھي تطویر أداء األكادیمیین بھا للعمل 

لمعلومات واإلدارة، والمھارات بمرونة وفاعلیة، وكذلك امتالك المھارات الخاصة بتكنولوجیا ا
التحلیلیة، و مھارات اتخاذ القرارات، والتفكیر اإلبداعي، ومھارات حل المشكالت، ومھارات 
االتصال واللغة، ومھارات القیادة والعمل الجماعي، ومھارات التعلم القائم على الفریق، ومھارات 

 & .Hamburg, I(الء والمستفیدین التفكیر االستراتیجي، وإدارة أمور المرتبطة بخدمات العم
2.p, 2008, .T,Hall( ،)309–295. pp, 2015, .Gandomani et al( ،), .Parkes et al

10-1. pp, 2015 ( وینطبق ذلك تمامًا على مھنة تعلیم وتأھیل وتدریب المتعلمین من ذوى
  .االحتیاجات الخاصة؛ والتي یمارسھا معلمي وأخصائي التربیة الخاصة

عد كل من األجھزة اإللیكترونیة والرقمیة  الحدیثة، وكذلك األدوات والخدمات التي وقد سا
تؤمنھا األجیال الحدیثة من الویب، خاصة الجیل الثاني، على تنشیط وتفعیل عملیات، ودورات 
ومراكز التدریب اإللیكتروني، وإجراء البحوث والتجارب ذات االرتباط؛ لقیاس فاعلیة ذلك النوع 

، وذلك لما )Rienties et al., 2013, p.122-131(ریب، ومدى بقاء أثر ذلك التدریب من التد
تجعل من العملیة التعلیمیة ) Seifert, T., 2012(تشتمل علیھ الویب الحدیثة من أدوات وإمكانات 

)Fernández et al., 2012 ( والعملیة التدریبیة عبر التكنولوجیات الحدیثة)Sutton, S., 
،عملیة فعَّالة، ومشوقة للمتعلمین والمتدربین، قبل أو أثناء )٢٠١٨تولي، بخیت، م(، )2011
  . الخدمة

وقد سارعت العدید من المؤسسات والھیئات المعنیة بالتدریب محلیًا وعالمیًا إلى إنشاء 
وتدشین عدد من المراكز العالمیة واإلقلیمیة، التي تھدف إلى نشر الثقافة وتوطید، وترسیخ مبادئ 

عملیات وفلسفات التدریب اإللیكتروني التعاوني عبر الویب؛ إلمداد وتزوید األفراد في مختلف و
التخصصات والقطاعات عامة، وفي التخصصات النادرة والضروریة على وجھ التحدید، بالخبرات 
 والمھارات الضروریة والالزمة لھم في مجال أعمالھم أو مھنھم األكادیمیة، والتي من بینھا اآلن
مھنة أخصائي أو معلمي ذوى االحتیاجات الخاصة؛ نظرًا لحاجة أصحاب تلك المھنة وفقًا لطبیعة 
طالبھم من المعاقین وغیرھم من ذوي االحتیاجات الخاصة، إلى أسالیب ومتطلبات متطورة؛ لتوفیر 

ع إعاقتھم البیئة التعلیمیة المناسبة، ومواد ومصادر التعلیم والتعلم المالئمة للطالب؛ وفقًا لنو
  . وحاجتھم

ومن األھمیة بمكان تقدیم نظرة شاملة وصورة جلیة، في إطار مداخل التوعیة بواقع 
المبتكرات والمنتجات التكنولوجیة المساعدة المعاصرة، في مجال تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة، 

ساعدة، وكذلك والتي تشتمل بالضرورة على توظیف األجھزة والمعدات التكنولوجیة، والرقمیة الم
البرامج والتطبیقات المنتجة خصیصًا لتعلیم وتدریب الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة، وذلك 
لتعریف وتبصیر القائمین على رعایة وتعلیم وتدریب تلك الفئة من المعاقین وغیرھم، بكیفیة 

تدربین، الذین التوظیف واالستخدام لتلك التكنولوجیات الحدیثة، مع تلك الفئة من المتعلمین والم
یضمون أنماط، وأنواع ومستویات مختلفة من اإلعاقات الحركیة، والعقلیة، والسمعیة، والبصریة، 

  . وغیرھا من اإلعاقات
وفي ھذا السیاق فإنھ قد یكون من بین الطرق والمداخل المتاحة؛ إلرشاد وتوعیة القائمین 

 أنماط مختلفة من التوعیة، عن طریق على تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة وأخصائییھا، ھو إتباع
عرض وتشغیل واستخدام األجھزة والبرامج والتطبیقات المبتكرة لتعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة 
في البیئة التعلیمیة الحقیقیة داخل معامل تكنولوجیا التعلیم، وكذلك تقدیم الوسائط، والصور، 

ن تلك التكنولوجیات المساعدة المبتكرة، والرسوم، واألفالم الرقمیة لبعض المنتجات األخرى م
والتي یصعب توفرھا واستخدامھا في الواقع حالیًا، وأیضًا متابعة األخبار والمعلومات المتعلقة 
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بالتكنولوجیات المساعدة لذوى االحتیاجات الخاصة، وال شك أن كل نمط من تلك األنماط یمكن أن 
 العلمي ألخصائي، ومعلمي ذوى االحتیاجات یؤدي دورًا في المساھمة في التوعیة، والتنور

الخاصة،  بالتكنولوجیات التعلیمیة الحدیثة للمعاقین بأنواع اإلعاقات المختلفة، وذوي صعوبات 
  .التعلم، والموھوبین

ومن خالل فحص وتحلیل المتطلبات، والكفایات المرتبطة والضروریة لمعلمي وأخصائي 
لتكنولوجیات التعلیمیة المتطورة للفئات الخاصة، فإنھ یعد من ذو االحتیاجات الخاصة، فیما یتصل با

بین تلك الكفایات والمتطلبات، ھو تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة الرقمیة 
واإللیكترونیة التي یمكن توظیفھا في تقدیم المحتوى التعلیمي للطالب ذوى االحتیاجات الخاصة، 

یات والخبرات المرتبطة بالتفكیر لدیھم؛ للتخطیط والتنظیم واإلعداد وكذلك تنشیط المھارات والعمل
للمواقف، واألدوات والبیئات التعلیمیة التي تناسب ذوى االحتیاجات الخاصة، والتي من بینھا 
التفكیر االبتكاري، واإلبداعي، والتفكیر االستراتیجي؛ الذي تحرص العدید من الدول المتقدمة اآلن 

؛ ألنھ یؤدي إلى جعل )Rozman, G., 2011,pp. 298-313(ي كافة المجاالت على األخذ بھ ف
 ,Levy(العملیة التعلیمیة إستراتیجیة وھادفة وفعالة، وبالتالي تحقق كافة األھداف المرجوة منھا 

A., 2012, p. 4  .(  
وفي ضوء األدبیات والدراسات ذات الصلة، فإنھ قد یكون من المداخل المالئمة في إجراء 
البحث الحالي، ھو الكشف عن فاعلیة توظیف كل من طرق التدریب  اإللیكتروني التعاوني عبر 
الویب، وكذلك مداخل التوعیة للطالب المعلمین بقسم التربیة الخاصة بكلیة التربیة جامعة طیبة، 

ریب بالمبتكرات التكنولوجیة المساعدة الحدیثة؛ وذلك بحثًا عن تأثیر وفاعلیة تنوع أنماط التد
 - قبل تخرجھم في كلیة التربیة–اإللیكتروني التعاوني، ومداخل التوعیة في إكساب ھؤالء الطالب 

لمھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة، التي تستخدم في تعلیم ذوى االحتیاجات 
بقسم التربیة الخاصة، وكذلك معرفة أثر ذلك على تنمیة التفكیر االستراتیجي لدى ھؤالء الطالب 

  .الخاصة، بكلیة التربیة جامعة طیبة بالمدینة المنورة بالمملكة العربیة السعودیة
  :مشكلة البحث  

  :یمكن تحدید مشكلة البحث في التساؤل الرئیس التالي
ما فاعلیة اختالف طرق التدریب التعاوني عبر الویب، و مداخل التوعیة بالتكنولوجیات 

 بكلیة التربیة جامعة طیبة  الطالب المعلمین بقسم التربیة الخاصةالرقمیة المساعدة في إكساب
والتفكیر ) لذوى االحتیاجات الخاصة(لمھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة 

  االستراتیجي لدیھم؟
  :ویتفرع عن ھذا التساؤل الرئیس األسئلة الفرعیة التالیة

تدریب محدد المھام (لیكتروني التعاوني عبر الویب  ما فاعلیة اختالف أنماط التدریب اإل-١
لطالب )  تدریب حر تمامًا-  تدریب محدد المھام والتوقیت دون المصادر –والمصادر دون التوقیت 

  :التربیة الخاصة بكلیة التربیة جامعة طیبة، في
  .ت الخاصة تنمیة مھاراتھم لتصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة لذوى االحتیاجا-أ

  .  تنمیة التفكیر االستراتیجي لدیھم-ب
 –أجھزة و برامج ( ما فاعلیة اختالف مداخل التوعیة بالتكنولوجیات الرقمیة المساعدة -٢

  :لطالب التربیة الخاصة بكلیة التربیة جامعة طیبة، في) وسائط  إعالمیة حدیثة عالمیة ومحلیة
  .لتعلیمیة اإللیكترونیة لذوى االحتیاجات الخاصة تنمیة مھاراتھم لتصمیم وإنتاج المواد ا-أ
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  .  تنمیة التفكیر االستراتیجي لدیھم-ب
تدریب محدد المھام والمصادر ( ما أثر التفاعل بین كل من أنماط التدریب التعاوني عبر الویب -٣

خل ، واختالف مدا) تدریب حر تمامًا- تدریب محدد المھام والتوقیت دون المصادر –دون التوقیت 
 وسائط  إعالمیة حدیثة عالمیة –أجھزة و برامج (التوعیة بالتكنولوجیات الرقمیة المساعدة 

  :لطالب التربیة الخاصة بكلیة التربیة جامعة طیبة، في) ومحلیة
  . تنمیة مھاراتھم لتصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة لذوى االحتیاجات الخاصة-أ

  . تیجي لدیھم تنمیة التفكیر االسترا-ب
  :أھمیة البحث

تتحدد أھمیة ھذا البحث في تطلعھ للكشف عن فاعلیة اختبار بعض أنماط التدریب  
اإللیكتروني التعاوني عبر الویب على وجھ التحدید؛ بما تشتمل علیھ من أدوات ووسائل في الجیل 

كنولوجیات الرقمیة الثاني منھا تحدیدًا، وكذلك بحث فاعلیة بعض مداخل التوعیة والتعریف بالت
المساعدة، والمنتجة خصیصًا لذوى االحتیاجات الخاصة من المتعلمین في المراحل التعلیمیة؛ 
المختلفة لمساعدتھم على التغلب على اإلعاقات والصعوبات الخاصة بالتعلم، في تدریب طالب قسم 

 لذوى االحتیاجات الخاصة، التربیة الخاصة على مھارات التصمیم واإلنتاج للمواد التعلیمیة الرقمیة
وتنمیة التفكیر االستراتیجي لدى ھؤالء الطالب المعلمون بقسم التربیة الخاصة بكلیة التربیة جامعة 

  .   طیبة
  :أھداف البحث 

  :یھدف البحث الحالي إلى
 التعرف على الفاعلیة والتأثیر لبعض طرق التدریب اإللیكتروني التعاوني عبر الویب في تنفیذ -١

  .ام التربویة المتنوعةالمھ
 تطویر أسالیب جدیدة للتدریب تعتمد على اإلنترنت والوسائل التكنولوجیة والمعلوماتیة الحدیثة؛ -٢

  .بما ییسر عملیات التدریب قبل وأثناء الخدمة لكافة األفراد في جمیع المھن والتخصصات
 االحتیاجات الخاصة على  تناول وتصنیف المبتكرات التكنولوجیة المساعدة المستحدثة لذوى-٣

وجھ التحدید؛ لتوظیفھا في تعلمھم الحقًا، وإمداد وتعریف القائمین على تعلیم وتدریب ذوى 
  .االحتیاجات الخاصة بھا، وھم طالب قسم التربیة الخاصة في البحث الحالي

 الكشف عن فاعلیة أنماط التدریب اإللیكتروني عبر الویب، وبعض مداخل التوعیة -٤
ولوجیات الرقمیة المساعدة الحدیثة لذوى االحتیاجات، وبحث تأثیرھا على أداء المعلمین بالتكن

واألخصائیین لذوى االحتیاجات الخاصة من حیث المھارات المرتبطة بالتصمیم واإلنتاج للمواد 
بحث اإللیكترونیة والرقمیة التعلیمیة الالزمة لتلك الفئة، والتفكیر االستراتیجي لدى أفراد عینة ال

  .الحالي، وھم طالب قسم التربیة الخاصة
  :فروض البحث 

 بین متوسطات درجات أفراد عینة البحث على )٠٫٠٥(دالة إحصائیًا عند مستوى  توجد فروق -١
بطاقة مالحظة أداء المھارات المستخدمة؛ لقیاس أدائھم لمھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة 

ألنماط التدریب التعاوني المستخدمة عبر  لى األثر األساسيترجع ھذه الفروق إ اإللیكترونیة؛
 تدریب محدد المھام والتوقیت دون –تدریب محدد المھام والمصادر دون التوقیت (الویب 

 .، وذلك في القیاس البعدي) تدریب حر تمامًا-المصادر 
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ة البحث على  بین متوسطات درجات أفراد عین)٠٫٠٥(دالة إحصائیًا عند مستوى  توجد فروق -٢
بطاقة مالحظة أداء المھارات المستخدمة؛ لقیاس أدائھم لمھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة 

لمداخل التوعیة بالتكنولوجیات الرقمیة  ترجع ھذه الفروق إلى األثر األساسي اإللیكترونیة؛
 .لقیاس البعدي، وذلك في ا) وسائط إعالمیة حدیثة عالمیة ومحلیة-أجھزة وبرامج (المساعدة 

 بین متوسطات درجات أفراد عینة البحث على )٠٫٠٥(دالة إحصائیًا عند مستوى   توجد فروق-٣
بطاقة مالحظة أداء المھارات المستخدمة؛ لقیاس أدائھم لمھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة 

ط التدریب التعاوني للتفاعل بین كل من أنما ترجع ھذه الفروق إلى األثر األساسي اإللیكترونیة؛
 .عبر الویب، ومداخل التوعیة بالتكنولوجیات الرقمیة المساعدة، وذلك في القیاس البعدي

 بین متوسطات درجات أفراد عینة البحث على )٠٫٠٥(دالة إحصائیًا عند مستوى  توجد فروق -٤
التفكیر االستراتیجي اختبار التفكیر االستراتیجي المستخدم؛ لقیاس ألداء أفراد العینة على اختبار 

تدریب (ألنماط التدریب التعاوني عبر الویب  ترجع ھذه الفروق إلى األثر األساسي للبحث؛
 تدریب -  تدریب محدد المھام والتوقیت دون المصادر –محدد المھام والمصادر دون التوقیت 

 .، وذلك في القیاس البعدي)حر تمامًا
 بین متوسطات درجات أفراد عینة البحث على )٠٫٠٥(دالة إحصائیًا عند مستوى  توجد فروق -٥

اختبار التفكیر االستراتیجي المستخدم؛ ألداء أفراد العینة على اختبار التفكیر االستراتیجي 
ترجع ھذه الفروق إلى األثر األساسي لمداخل التوعیة بالتكنولوجیات الرقمیة المساعدة  للبحث؛

 .، وذلك في القیاس البعدي)عالمیة ومحلیة وسائط إعالمیة حدیثة - أجھزة وبرامج (
 بین متوسطات درجات أفراد عینة البحث على )٠٫٠٥(دالة إحصائیًا عند مستوى   توجد فروق-٦

اختبار التفكیر االستراتیجي المستخدم؛ ألداء أفراد العینة على اختبار التفكیر االستراتیجي 
ل بین أنماط التدریب التعاوني عبر الویب، للتفاع ترجع ھذه الفروق إلى األثر األساسي للبحث؛

 .ومداخل التوعیة بالتكنولوجیات الرقمیة المساعدة، وذلك في القیاس البعدي
  :مصطلحات البحث 

         Approach cooperative training By web :التدریب التعاوني عبر الویب
ذلك النوع من التدریب (جرائیًا بأنھ یعرف الباحثین مصطلح التدریب التعاوني عبر الویب إ        

القائم على االستفادة والتوظیف الكامل من كافة األدوات، والروافد، واالستراتیجیات المتاحة عبر 
الجیل الثاني من الویب، وما یعقبھ من أجیال الویب األخرى؛ لتنظیم، وتنفیذ، وإدارة عملیات 

 یطبق ھذا النوع من التدریب في البحث الحالي وسوف. التدریب اإللیكتروني التعاوني للمتدربین
على الطالب المعلمین بقسم التربیة الخاصة؛ لتنمیة مھاراتھم في تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة 
اإللیكترونیة؛ بما تشتمل علیھ تلك العملیة من معارف ومھارات وكفایات؛ ینبغي توافرھا لدى 

 أداء واكتساب المھارات المرتبطة بتصمیم وإنتاج معلمي ذوى االحتیاجات الخاصة؛ للتمكن من
  ).المواد التعلیمیة اإللیكترونیة لذوى االحتیاجات الخاصة بعد التحاقھم بالخدمة

  Web Based Training :  التدریب القائم على الویب
مصطلح على درجة عالیة من الشمول ویشیر "بأنھ ) Barrow, C., 2003, p.9(یعرفھ 

من التدریب القائم على استخدام تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات من خالل إلى ذلك النوع 
  ".الكمبیوتر والشبكات المختلفة مثل الشبكات المحلیة وشبكة اإلنترنت العالمیة

  Web Based Cooperative Training :  على الویب) المعتمد(التدریب التعاوني القائم 
 كافة المراحل، والخطوات، والعملیات، واألنشطة، في إتاحة(یعرفھ الباحثین إجرائیًا بأنھ 

إطار قواعد ونظم التدریب ومبادئ التدریب التعاوني المتفق علیھا تربویًا، وذلك من خالل البیئة 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                   مجلة البحث العلمى فى التربیة
١٢

اإللیكترونیة باستخدام شبكة الویب العالمیة؛ بما تشتمل علیھ عملیة التدریب من تصمیم، وعرض، 
ال، ومداخل، وقوالب متنوعة للتدریب من خالل الویب، وتقویم وتقدیم للمحتوى التدریبي، بأشك

عملیة التدریب ونتائجھا أیضًا، كما یمكن تنفیذ كافة الدورات واألنشطة التدریبیة في التخصصات 
المختلفة عبر الویب؛ مما یفید في عملیات تنمیة المھارات لدى المتعلمین ، ویسھم في تدعیم عملیات 

  ).علم المستمر للمعلمین في التخصصات المختلفةالتطویر المھني والت
  :أنماط التدریب التعاوني عبر الویب

تصمیم وتنفیذ بیئات وطرق وأسالیب تدریبیة تربویة قائمة (یعرفھا الباحثین إجرائیًا بأنھا 
على التعاون بین األفراد أو المتدربین في المجاالت والتخصصات المختلفة، من خالل تبني طرق 

 متنوعة مثل طریقة التدریب محدد المھام والمصادر دون التوقیت، وطریقة التدریب محدد تدریبیة
التوقیت دون المھام المصادر، وطریقة التدریب الحر الذي ال توضع فیھ أي قیود أو شروط مطلقًا 
سواء على المھام أو المصادر أو الزمن المستغرق في التدریب التعاوني عبر الویب، وغیرھا من 

  ).ضوابط والمعاییر والمتغیرات التربویة والتكنولوجیة والفنیة ذات العالقةال
  :  التوعیة بالتكنولوجیات الرقمیة المساعدة

                                        Awareness of Digital Assistive Technology   
معارف الجدیدة لدى الطالب تنمیة الوعي، واإلمداد بالمعلومات وال(ویعرفھا الباحثین بأنھا 

المعلمین في تخصص التربیة الخاصة، من خالل تقدیم المعلومات والخبرات المرتبطة 
بالتكنولوجیات والمساعدات الرقمیة الحدیثة المبتكرة خصیصًا لتعلیم األفراد ذوى االحتیاجات 

ألدوات التكنولوجیة، الخاصة، ومن أمثلة تلك المداخل الخاصة بالتوعیة مدخل استخدام األجھزة وا
والبرامج والتطبیقات الرقمیة، وكذلك تقدیم األخبار المحلیة والعالمیة المرتبطة بالتطورات، 
والمنتجات والمستحدثات التكنولوجیة، وتطبیقاتھا المختلفة في كافة المجاالت بصفة عامة، ومجالي 

  ). التعلیم والتدریب على وجھ الخصوص
  :اصةمعلمي ذوى االحتیاجات الخ

أولئك الطالب المعلمون المقیدون والذین یدرسون في أقسام (یعرفھم الباحثین إجرائیًا بأنھم 
التربیة الخاصة بكلیات التربیة للعمل بعد تخرجھم في تربیة وتعلیم وتدریب الطالب ذوى 

ل االحتیاجات الخاصة، وھم كذلك أولئك المعلمون الذین یعملون بالفعل في ھذا المجال، من خال
العمل كمعلمین أو أخصائیین أو مشرفین في مدارس وفصول ذوي االحتیاجات الخاصة، وینبغي 
أن یتوافر لدى ھؤالء المعلمین واألخصائیین كافة الخبرات، والمھارات الالزمة للتعامل، والتدریس 

رقمیة للطالب من ذوى االحتیاجات الخاصة، ومن بینھا مھارات استخدام المساعدات التكنولوجیة ال
  ).الحدیثة

  :تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة والرقمیة للمتعلمین ذوى اإلعاقات
القدرة والتمكن الكامل لدى الطالب المعلمین بقسم التربیة (یعرفھا الباحثین إجرائیًا بأنھا 

د التعلیمیة الخاصة، على التخطیط، والتصمیم، والتطویر، واإلنتاج، والتقویم، واالستخدام للموا
اإللیكترونیة، التي تعرض وتقدم من خالل األجھزة التكنولوجیة الرقمیة الحدیثة، مثل الكمبیوتر 
وبرامجھ المختلفة، وشبكة اإلنترنت وتطبیقاتھا المتعددة، والوسائل واألدوات التكنولوجیة النقالة 

ص، والفیدیو، والصور، األخرى ذات الصلة، ومن أمثلة تلك المواد اإللیكترونیة ملفات النصو
  ).والرسوم، ومواقع الویب لذوي االحتیاجات الخاصة، وغیرھا
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  :التفكیر االستراتیجي
استخدام التشبیھات "التفكیر االستراتیجي بأنھ )  Sharifi, E., 2012, p. 77(یعرف 

ة، والمجازات النوعیة، وكافة المعلومات المتاحة؛ من أجل تطویر، وابتكار أفكار جدیدة وجید
  ".وتصمیم األحداث والتفاعالت، التي تؤسس لبیئة تعلیمیة جدیدة، وفعالة، وناجحة

التفكیر المعتمد (كما یعرف الباحثین التفكیر االستراتیجي إجرائیًا في البحث الحالي بأنھ 
على العلم والمعرفة والتطویر والعقالنیة، للمساھمة في اتخاذ القرارات اإلستراتیجیة، وتحقیق 

رة اإلستراتجیة الفعالة في المؤسسات التعلیمیة بمختلف مراحلھا وتخصصاتھا، وذلك من خالل اإلدا
طرح العدید من البدائل والخیارات، مع مراعاة السرعة والدقة الفائقة في تنفیذ البدائل، ووضع 

ادیین، أو االحتماالت والقرارات البدیلة؛ لمواجھة العقبات الطارئة، أثناء التدریس سواء للطالب الع
  ).الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة

  :اإلطار النظري للبحث: ثانیًا
على الرغم من التطورات السریعة والمتنامیة في مجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات، 
والذي أنعكس بدوره على تكنولوجیا التعلیم والتدریب، فإن البعض من المھتمین بمجال التربیة 

ن بمجال تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة على وجھ الخصوص، یرون أن من بصفة عامة، والمھتمی
بین أھم المشكالت التي تواجھ التعلیم القائم على توظیف التكنولوجیات التعلیمیة الحدیثة، والتعلیم 
القائم على الوسائل الرقمیة المتطورة، والتعلیم من خالل أدوات ومواقع وتطبیقات الجیل الثاني 

، وذلك للمتعلمین والطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة، تعد تلك المشكلة ھي كیفیة للویب اآلن
إفادة المتعلمین من ذوى االحتیاجات الخاصة على توظیف واستخدام تلك التكنولوجیات في االتصال 

عي؛ مما والتعلیم والتعلم التفاعلي والتعلم القائم على الفھم وتنمیة التفكیر، والتعاون والتفاعل االجتما
جعل الكثیر من التربویین والتكنولوجیین، یرون ضرورة وضع وتبني معاییر، ومحددات تربویة 
عند برمجة وتصمیم المواقع التعلیمیة اإللیكترونیة، ومواقع وأدوات التواصل االجتماعي بصفة 

بتة عامة، والمكتبات الرقمیة النصیة والصوتیة، ومكتبات الفیدیو، والصور والرسومات الثا
والمتحركة، بحیث یكون ھناك اختیارات وتصمیمات داخل تلك المواد اإللیكترونیة، تراعي قدرات 

 ,Redecker et al(ومیول وتفضیالت الطالب والمستخدمین من ذوى االحتیاجات الخاصة 
2009, pp. 94 .(  

ات  وتشبھ تلك االختیارات والتصمیمات لذوي االحتیاجات الخاصة في كافة التكنولوجی
الحدیثة، عملیة إتاحة االختیارات المتنوعة لمستخدمي الویب؛ الستعراض المواقع اإللیكترونیة عن 
طریق اللغات المختلفة مثًال، لذا فإن تضمین االختیارات المرتبطة بخصائص وأنواع اإلعاقات 

ة، واالحتیاجات الخاصة في مواقع الویب، سوف تتیح للمستخدمین من ذوي االحتیاجات الخاص
إمكانیة تشغیل تطبیقات الویب، ومواقعھا وخدماتھا وأدواتھا؛ وفقًا لخصائص كل نوع من أنواع 
اإلعاقات السمعیة والبصریة والحركیة مثًال، وتتحقق نفس الفائدة في تضمین تلك االختیارات في 

  .تصمیم كافة األجھزة والوسائل والبرامج والتطبیقات المعلوماتیة والرقمیة الحدیثة
یعرض الباحثین في الجزء التالي المحاور الرئیسة لإلطار النظري؛ مدعما بالدراسات و

  :السابقة ذات العالقة، للبحث الحالي، وذلك كما یلي
  :التدریب التعاوني من خالل البیئات اإللیكترونیة وعبر الویب : المحور األول

، في بعض الدول العربیة قد تواجھ بعض المدارس والجامعات وعدد من المؤسسات التعلیمیة
على تعلیم واستیعاب الطالب المعاقین وذوي  مشكالت مستقبلیة وشیكة ترتبط بعدم قدرتھا

االحتیاجات الخاصة، الذین یزداد عددھم باستمرار نتیجة العوامل الوراثیة، أو النزاعات 
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 والتي تحدث والصراعات العسكریة، وكذلك حوادث الطرق ووسائل النقل والمواصالت المختلفة،
بصفة یومیة؛ وغیرھا من األسباب ذات العالقة؛ مما یجعل أعداد فئات الطالب المعاقین وذوي 

  .االحتیاجات الخاصة مرشحة للزیادة باستمرار
ویتطلع الكثیر من الباحثین والمھتمین بمجال تكنولوجیا التعلیم والمعلومات عامة، ومجال 

 استخدام وتوظیف العدید من التطبیقات والبرامج الرقمیة التربیة الخاصة على وجھ التحدید، إلى
من أجل توظیفھا في تطویر برامج  واألجھزة اإللیكترونیة الذكیة، التي یتم الكشف عنھا حدیثًا،

ومنظومات التربیة الخاصة؛ لمساعدة المتعلمین من المعاقین وذوي االحتیاجات الخاصة في 
اسبة لخصائصھم واستعداداتھم العقلیة والمعرفیة، الحصول على فرٍص، ومواقف تعلیمیة من

  ).Rostami et al., 2015 (وقدراتھم الجسدیة
ویوجب ذلك بالضرورة على كافة المدار والجامعات والمؤسسات التعلیمیة التي تتخصص، 
أو تشتمل على فصول لتعلیم الطالب المعاقین وذوي االحتیاجات الخاصة في دول العالم المختلفة، 

 ذلك علیھا حتمیة األخذ بمبادئ التخطیط االستراتیجي والمستقبلي؛ الستیعاب تلك األعداد یوجب
الھائلة والمتزایدة من المتعلمین من ذوي اإلعاقات واالحتیاجات الخاصة المتنوعة، ولذلك ینبغي 

لك حتى تناسب المتعلمین من تلك الفئة، وذ إحداث تطویرات في كافة عناصر المنظومة التعلیمیة،
مثل المنھج الدراسي، واألدوات، والوسائل التعلیمیة الرقمیة المستخدمة، وكذلك تطویر مھارات 
المعلمین لتلك الفئة، وتدریبھم على كافة المھارات الالزمة للتعامل مع ھؤالء الطالب 

)Crompton, H. 2014, pp. 1-8( ،)De Vries, J., 2014, pp. 469-475  ( بما یتناسب
  .  وذوي االحتیاجات الخاصةخصائص الطالب المعاقینمع طبیعة و

ویعد من بین أھم التوجھات الحدیثة لالستخدامات والتطبیقات التعلیمیة والتدریبیة لشبكة 
اإلنترنت، ھو استخدامھا في نقل وتنشیط ونشر ثقافة التعلم المعرفي والمھاري، والتدریب على 

ة اإللیكترونیة على نحو یتسم بالدقة والكفاءة والتفاعلیة، وقد تنفیذ المھارات العملیة المختلفة في البیئ
أفادت نتائج البحوث والدراسات المرتبطة بالتعلیم والتعلم المھاري والتدریب على المھارات عبر 
الویب، وجود أثر وفاعلیة كبیرة الستخدام الویب بأدواتھا وتطبیقاتھا وإمكاناتھا الھائلة التي تسھم 

لتواصل بین األفراد بمختلف الطرق واللغات وأسالیب االتصال، في بناء مجتمع في التفاعل وا
ومواقف تعلیمیة وتدریبیة تسھم في نقل المعلومات والمھارات العملیة، وتنشیط حلقات التدریب، 

 .Hamburg, I. & Hall,T., 2008( ،)Schmidt, M(وتنفیذ المھام التدریبیة بفاعلیة وكفاءة 
& Kopcha, T., 2016( ،)Poce, A. & Others, 2018, pp.128-135.(  

 وقد أسھم ذلك في ذیوع وانتشار مصطلحات جدیدة في مجال التدریب، مثل التدریب 
اإللیكتروني، والتدریب الرقمي، والتدریب االفتراضي، والتدریب عبر الویب، والتدریب القائم على 

 ,Rolfe, V., 2016(التدریب عبر الویب الویب، والتدریب التفاعلي، واستراتیجیات التعلیم و
؛ كما صاحب ذلك أیضًا ظھور ما یسمى بمراكز التدریب الرقمي واإللیكتروني، )292-312

والتدریب عبر الشبكات، والدورات التدریبیة االفتراضیة، والتدریب من بعد، والتدریب في كل 
ل، في تنفیذ أنشطة ومھام وعملیات مكان، والتدریب النقال، الذي یستفید من تقنیات الھاتف النقا

التدریب اإللیكتروني عبر الویب، وشبكات االتصاالت الالسلكیة، وغیرھا من الكیانات والبیئات 
  .الرقمیة، القائمة على مستحدثات مجال تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات

وسوف یركز الجزء التالي في ھذا المحور على بعض من الطرق، والخصائص، 
اصر، والمكونات، والممیزات، والسلبیات للتدریب اإللیكتروني، والتدریب التعاوني في والعن

  .البیئات اإللیكترونیة، وعبر شبكة اإلنترنت على وجھ الخصوص، وفیما یلي تناول ذلك بالتفصیل
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  : طرق التدریب التعاوني عبر الویب-١
دول، بضرورة تدریب المتعلمین ھناك اھتمام بالغ من قبل القائمین على التعلیم في كافة ال

وإكسابھم لمھارات عدیدة، وخاصة المھارات ذات االرتباط المباشر بممارسة مھنة التدریس 
 ,Cheung(والتوجیھ واإلرشاد مثل مھارات استخدام القواعد اللغویة وكتابة التقریرات وغیرھا 

Y. L., 2011, pp.531-532(طرح نفسھا على الساحة ؛ كما أن ھناك فئة أخرى من المھارات، ت
، Interactive Learningفي الوقت الحاضر؛ نظرًا ألھمیتھا من بینھا مھارات التعلیم التفاعلي 

-U، والتعلیم في كل مكان M- Learning،  والتعلیم النقال E- Learningوالتعلیم اإللیكتروني 
Learning والتعلیم االفتراضي ،Virtual Learningوالتعلیم من بعد ، Distance  
Learning.  

وفي ضوء خصائص ومتطلبات عصر التعلیم التكنولوجي والرقمي الحالي؛ وحتى یمكن 
تدریب الطالب بمرحلة التعلیم الجامعي بمختلف كلیاتھ وتخصصاتھ على اكتساب المھارات 

ب الجدیدة، التي سوف یحتاجون إلیھا في مجال عملھم بعد التخرج، فإن ھناك العدید من األسالی
والطرق والمداخل التي یمكن استخدامھا في تعلیم وتدریب ھؤالء الطالب، والتي من بینھا 
بالضرورة استخدام الوسائل والمساعدات التعلیمیة، وخاصة الوسائل والوسائط الرقمیة 
واإللیكترونیة التي تقدم من خالل الكمبیوتر بدون اإلنترنت، أو من خالل اإلنترنت، والوسائل 

جیة الحدیثة التي یمكن توظیفھا في التدریب في كل مكان، مثل الوسائط النقالة المعتمدة على التكنولو
اإلنترنت وشبكات االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات، واألجھزة التكنولوجیة الرقمیة الدقیقة 

  .األخرى، ذات سعة التخزین العالیة، والحجم الدقیق
ى ضرورة اعتبار التدریب مدخل من المداخل إل) Johnson, A. & Li, F., 2012(ویشیر 

األساسیة لتنمیة قدرات ومھارات الطالب المعلمین قبل التخرج في كلیات التربیة، وكذلك بعد 
التحاقھم بمھنة التعلیم، حیث یمكن أن یتم ذلك بفاعلیة من خالل المداخل والوسائل المعلوماتیة 

مین على إتقان الجوانب المھاریة المتنوعة والرقمیة الحدیثة، التي تسھم في مساعدة المعل
والضروریة في مقرراتھم الدراسیة من خالل التدریب القائم على اإلتقان لتلك المھارات، كما یرى 

)Dewiyantia et al., 2007, pp. 496–514 ( أن توظیف الكمبیوتر واإلنترنت یساعد على
التعلیم والتدریب التعاوني التزامني، من خالل توزیع الطالب في مجموعات تعلیمیة تعاونیة في 

یمكن بنفس ھذا التنظیم أیضًا، تقسیم المتدربین إلى مجموعات تدریبیة تعاونیة البیئة اإللیكترونیة، و
  . من خالل اإلنترنت أیضًا

وال یقتصر توظیف التدریب التعاوني عبر الكمبیوتر، والوسائل اإللیكترونیة، والرقمیة، 
 ,Sveum ( والشبكات المعلوماتیة الحدیثة، على مواد ومقررات ومجاالت أكادیمیة ومھنیة بعینھا

E., 2010 ( بل یمكن توظیف تلك التكنولوجیات في تدریب المعلمین في التخصصات المختلفة مثل
مجال تكنولوجیا التعلیم، والتربیة الریاضیة، والتربیة الفنیة، والتربیة الترویحیة، والتربیة الخاصة 

ني التعاوني عبر ، ویمكن كذلك في بیئة التدریب  اإللیكترو)Eilmez, H. O., 2010(أیضًا 
اإلنترنت تنفیذ العدید من المھام التعلیمیة والتدریبیة المركبة والصعبة والمعقدة، وذلك في ضوء 

 Lesage et(اإلمكانات العملیة والتكنولوجیة لإلنترنت، واألسس النظریات التعلیمیة ذات الصلة 
al., 2010.(  

لة بمجال تدریب المعلمین عبر ومن خالل مراجعة عدد من األدبیات والدراسات ذات الص
الویب والتكنولوجیات الحدیثة، في التخصصات المختلفة والتي من بینھا مجال التربیة الخاصة، 

، )Medélez et al., 2003( ،)Maushak et al., 2004( ،)Good et al., 2005(مثل 
)Jakobsson, A., 2006( ،)Gautreau et al., 2008( ،)Chuang et al., 2009( 
)Feldmann, B. & Franzkowiak, B., 2010( ،)Cain et al., 2010( ،)Carnahan, 
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C. & Fulton, L., 2011( ،)Shanahan, M., 2011( ،)Tsujimura1 et al., 2012( ،
)2012, .Periathiruvadi et al( ،)2014, .Kärnä et al( ،), .L, Cheng& . S, Leong

  :عاوني عبر الویب إلى ما یليیمكن تصنیف طرق التدریب الت)  2014
طریقة تعتمد على الحریة الكاملة في التعاون بین المتدربین، مقابل طریقة تعتمد على تحدید  -١

 .وتوصیف وتقیید وضبط ھذا التعاون
طریقة تعتمد على اإلتاحة الكاملة لمستویات وأنماط التعاون المختلفة بین المتدربین وبعضھم،  -٢

 . الخبرة، مقابل طریقة تقید كل ذلك أیضًاوكذلك بین المتدربین وذوى
طریقة تعتمد على التفاعل وتلقي التغذیة الراجعة أثناء التدریب خطوة بخطوة على نحو بنائي،  -٣

 .مقابل طریقة تعتمد على تقدیم التغذیة الراجعة على نحو كلي بعدیًا
یم المنتج في صورتھ طریقة تعتمد على تقییم المنتج أوًال بأول، مقابل طریقة تعتمد على تقی -٤

 .النھائیة بعد المشاركة في التدریب التعاوني
طریقة تعتمد على تقیید التدریب بمھام ومصادر وزمن محدد، مقابل طریقة ال تعتمد على تقیید  -٥

 .المتدرب بمھام أو مصادر أو زمن محدد للتدریب
 من قبل، مقابل طریقة طریقة تعتمد على تبني نماذج تدریبیة إلیكترونیة محددة قد تم تجریبھا -٦

تعتمد على إتباع كل مجموعة تدریبیة للخطوات المناسبة لھا في التدریب، عبر بناء أو تبني 
 .نموذج خاص بھا

 .طریقة تعتمد على التدریب من الالتزامنى، مقابل التدریب التزامني -٧
نت في طریقة تعتمد على توظیف المواقع اإللیكترونیة والشبكات االجتماعیة عبر اإلنتر -٨

 .التدریب، مقابل طریقة تعتمد على التعلم من خالل الكمبیوتر بدون اإلنترنت
 طریقة تعتمد على توفیر فرض وبدائل متنوعة للتدریب اإللیكتروني التعاوني، مقابل طریقة  -٩

 .تعتمد على مدخل ثابت للتدریب التعاوني
روني، مقابل طریقة ترتكز على  طریقة تتبني النظریات والطرق الحدیثة في التدریب اإللیكت- ١٠

  .األسس والطرق التقلیدیة ونظریات علم النفس التعلیمي في التدریب
 طریقة تعتمد على ضبط ومراقبة وإدارة التدریب  اإللیكتروني التعاوني عبر الویب، مقابل - ١١

  .طریقة للتدریب التعاوني اإللیكتروني بدون ضبط أو مراقبة
وإتاحة مواقع تدریبیة متعددة لكل متدرب، مقابل موقع واحد لكل  طریقة تعتمد على تعدد - ١٢

  .المتدربین في البیئة اإللیكترونیة التعاونیة، أو ترك حریة اختیر الموقع التدریبي لكل متدرب
 طریقة تعتمد على تسجیل الخطوات واإلجراءات التي قام بھا المتدرب أثناء التدریب - ١٣

  .تمد على ذلك التسجیل نھائیًاوإنجازاتھ، مقابل طریقة ال تع
 طریقة تعتمد على إتاحة المواد التدریبیة اإللیكترونیة عبر الوسائل النقالة المتصلة باإلنترنت، - ١٤

مقابل طریقة تعتمد على تقدیم المواد التدریبیة عبر الكمبیوتر والوسائط األخرى بدون 
 .اإلنترنت

  : خصائص التدریب التعاوني عبر الویب-٢
ء االعتبارات والمواصفات واألجھزة والبرامج والتطبیقات الالزمة؛ لبناء وتدعیم في ضو

وتطویر أنظمة التدریب اإللیكتروني عبر الویب والبیئات التكنولوجیة والمعلوماتیة الحدیثة، یمكن 
  :تحدید بعض خصائص التدریب التعاوني عبر الویب كما یلي
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ربین في بیئات التدریب التعاوني من خالل الویب یتطلب حیث إن التعاون بین المتد:  التعاونیة-١
بالضرورة التعاون والمشاركة بین المتدربین إلنجاز المھام التدریبیة بطریقة تفاعلیة 

  ). Tsujimura1 et al., 2012, p.2(ومتزامنة 
،  تعد خاصیة الرقمیة من بین أھم الخصائص الممیزة للتدریب التعاوني عبر الویب: الرقمیة-٢

وتنطبق تلك الخاصیة على عدة مكونات للتدریب التعاوني من بینھا المواد التدریبیة، 
 ,Cardoso, L. & Coutinho(والمواقع التدریبیة، والمصادر الرقمیة األخرى المساعدة 

C.P., 2011.(  
من المؤكد أن العالقات االجتماعیة قد تفرض نفسھا على المتدربین في بیئة :  االجتماعیة-٣

لتدریب  اإللیكتروني التعاوني عبر الویب؛ وذلك نظرًا لخصائص البیئة والمناخ االجتماعي ا
  ). Tsujimura1 et al., 2012, p.3(من خالل الویب 

أن ) Kang et al., 2012( حیث یرى :في التدریب) Metaconation( الوعي بالمعرفي -٤
 عبر الویب، والذي یتیح أیضًا للمتدرب الوعي بالمعرفة یعد من بین الممیزات للتعلم التعاوني

المعرفة التامة بمدى تقدمھ، وإنجازه في التدریب، ودوره في الوصول إلى النتائج التدریبیة 
  .التي تحققھا المجموعات التدریبیة المتعاونة بأكملھا من خالل اإلنترنت

ن خالل التعاون في بیئة حیث یمكن للمعلمین المشاركة في التعلم والتدریب معًا م:  التشاركیة-٥
الویب الرقمیة، والتواصل اآلني والمتزامن؛ على الرغم من اختالف وتباعد أماكنھم، 
ویحاول المتخصصون في مجال التربیة وتكنولوجیا التعلیم والمعلومات اآلن البحث في كیفیة 

تدریب، التغلب على التحدیات، والمعوقات التي تعوق عملیة التشارك بین المعلمین في ال
  ).Nilsson et al., 2013, pp. 881-885(والتعلم اإللیكتروني 

یمكن إضفاء خاصیة الفوریة أو اآلنیة على عملیات وطرق التدریب التعاوني ): اآلنیة( الفوریة -٦
ً إلى إمكانیة التواصل اللفظي، واالستماع، والحوار واالتصال  عبر الویب، وذلك استنادا

 وبعضھم، أثناء التعاون لتنفیذ عملیات ومھام تدریبیة محددة بالفیدیو بین المتدربین
)Rausch, D. & Crawford, E., 2013, pp. 972-977(  

حیث إن تضافر واستثمار الجھود، والمھارات، واألفكار، للمشاركین في التدریب :  التكاملیة-٧
ا أنھا تعمل على تنمیة التعاوني تسھم بقدر كبیر، في تبادل الخبرات والمھارات فیما بینھم، كم

قدر كبیر من مبادئ التعاون اإللیكتروني، أثناء اإلنتاج للمواد التعلیمیة باستخدام أدوات 
  .وإمكانات مواقع الویب، في إطار التدریب اإللیكتروني الحر والمباشر من خالل اإلنترنت

 تواجد المتدربین معًا في  لما كانت عملیات التدریب  اإللیكتروني التعاوني؛ ال تتطلب: المرونة-٨
مكان واحد، وفي زمن واحد، وھو على العكس تمامًا من التدریب التقلیدي، فإن كل متدرب 
یستطیع أن یتعاون مع زمالئھ من خالل اإلنترنت، في إنجاز وأداء المھام التعاونیة، في 

  .لیكترونیة تفاعلیةالحلقات، واللقاءات، والمؤتمرات، والدورات التدریبیة التعاونیة، بطریقة إ
لقد استطاعت التكنولوجیة الرقمیة المتطورة، واألجھزة ): التدریب في كل مكان( التنقلیة -٩

الرقمیة الدقیقة النقالة، مثل أجھزة الھاتف النقال، وأیضًا شبكات وطرق االتصاالت الالسلكیة 
وماتیة والتكنولوجیة باإلنترنت من خالل األقمار الصناعیة، استطاعت كل تلك الروافد المعل

أن تساعد على إمكانیة تنفیذ عملیات التدریب في كل زمان ومكان، من خالل األجھزة النقالة 
)Mintz, J., 2013, pp. 17 -27.(  

لفترة طویلة كانت ): في المصادر والمعلومات والمواد التدریبیة( التعددیة والثراء -١٠
دیة، ھي مدى توفیر وإتاحة مصادر المعلومات، والمواد من بین المحددات للعملیة التدریبیة التقلی
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التدریبیة التقلیدیة للمتدربین، والتي كانت عرضة كثیرًا للنفاذ أثناء التدریب وفقًا ألعداد المتدربین 
وقدراتھم، بینما اآلن وفي ظل تكنولوجیا التدریب اإللیكتروني، فقد أمكن االستعانة بالمالیین من 

یة، المتمثلة في المعلومات، والوثائق والمراجع، والوسائط المتعددة، والمواد المصادر المعلومات
الرقمیة التي تیسر على المتدربین إمكانیة اقتناء كل متدرب لتلك المصادر الرقمیة، أو الوصول 
إلیھا أو تبادلھا، ونسخھا بین المتدربین بسھولة، من خالل شبكة اإلنترنت، كما یمكن إجراء عملیات 

  ).Soderstrom et al., 2012( ،)Toto, G., 2018, pp.304-312(دریب بالمحاكاة الت
  : مكونات التدریب اإللیكتروني التعاوني عبر الویب-٣

یمكن فھم ماھیة، وعملیات التدریب اإللیكتروني التعاوني عبر الویب، من خالل معرفة 
 وإعداد منظومات التدریب العناصر والمكونات األساسیة، التي یجب اعتبارھا أثناء بناء

إلى أن التدریب ) Bonk, C. J., 2002, pp. 5-8(اإللیكتروني من خالل شبكة اإلنترنت، ویشیر 
من %) ٧٥(اإللیكتروني من خالل اإلنترنت أصبح اآلن سمة، وتوجھ عالمي حیث إن ما یقرب من 

 إلكساب أو تنمیة وتطویر المؤسسات التدریبیة حول العالم أصبحت تستخدم ھذا النوع من التدریب؛
المھارات لدى مواطنیھا في المجاالت واألنشطة المتنوعة؛ حیث إن طریق النقل والتوصیل لخدمات 
وعملیات التدریب اإللیكتروني على اإلنترنت، تتم من خالل تلك الوسیلة التي تعتبر ھي أسرع 

 مصحوبة بالضرورة بكم وأحدث وسیلة اتصال دائمة التطور والسرعة، كما أن اإلنترنت تكون
وفیر من اإلمكانات، والمصادر، التي تسھم في تدعیم، وإثراء بیئة التدریب  اإللیكتروني التعاوني 

  .من خالل اإلنترنت
 ومن خالل استقراء وممارسة ومراجعة بعض البحوث والدراسات التي تھتم بالتدریب 

، )S, .Adu G& . K, .G-Ansong. ,2014(التعاوني وغیر التعاوني من خالل اإلنترنت مثل 
)2014, .ilmaz et alArslany( ،)2014, .J, Martin( ،)2013, .G, Tyler( ،)Momeni 

et al., 2013, 81-98. ( ،)Leppisaari et al., 2013, pp. 53-73( ،)Tham, R. & 
Tham, L., 2013(،)Brewster, E., 2013, pp. 263-268 (،) Sánchez et al., 2013( ،

)Herro et al., 2013 (،) Uenoyama et al., 2011, pp. 440-447( ،) Badia et al., 
2011, pp. 20-35 ( ،)Roschelle et al., 2010, p. 1018–1026 ( ،)Bonk, C. J., 

2002, pp. 5-8 ( یرى الباحثین أنھ یعتبر من بین أھم المكونات األساسیة لمنظومات التدریب
  :ر الویب ما یلياإللیكتروني التعاوني عب

 حیث تتم إتاحة وتوفیر كافة العناصر، والوسائط الرقمیة : العناصر والوسائط التدریبیة الرقمیة-
السمعیة والبصریة المساعدة في التدریب اإللیكتروني، سواء عن طریق الصور واللقطات الثابتة أو 

عداد الصور والرسوم الثابتة، المتحركة لألشیاء الحقیقیة، أو رسم ھذه األشیاء من خالل برامج إ
  .وبرامج تألیف الرسوم المتحركة على الكمبیوتر، باستخدام البعدین الثاني والثالث

 والتي تتمثل في األجھزة اإللیكترونیة والرقمیة الحدیثة، مثل : األجھزة واألدوات والبرامج-
نقالة مثل الھاتف النقال، واآلي الكمبیوتر الشخصي، والنقال، وكذلك األجھزة اإللیكترونیة الدقیقة ال

باد واآلي بود، وغیرھا، كما تشتمل أیضًا على البرامج، وأدوات التألیف، والمنظومات الرقمیة؛ 
التي تسمح بإجراء وتفعیل التدریب اإللیكتروني، وتجعل المتعلمین داخل الفصل الدراسي الواحد 

داخل الفصل أو خارجھ؛ مما یعزز ویحقق بمثابة كیان واحد متعاون ومترابط إلیكترونیًا، سواء 
  .مفھوم التعلم الجماعي واالجتماعي خارج الفصول الدراسیة

والتي یتم عادة تبنیھا وإتباعھا في كل :  الخطط والمداخل واالستراتیجیات واألسالیب التدریبیة-
نًا یشتمل على نظام من أنظمة التدریب اإللیكتروني، وعادة ما یشتل النظام على واحد منھا، وأحیا

  .العدید منھا أیضًا
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حیث یتم تقدیم نماذج توضح وتبین للمتدرب، :  النماذج التدریبیة المتاحة أو المتبعة في التدریب-
  .طریقة، وكیفیة السیر في عملیات، ومراحل التدریب اإللیكتروني؛ إلنجاز المھام التدریبیة بكفاءة

من : التعاونیة التدریبیة عبر الویب) Scaffolding( األدوار والمحددات واألدوات والسقاالت -
األھمیة بمكان تحدید المھام واألدوار للمتدربین في عملیات التدریب  اإللیكتروني التعاوني، 

  .والمحددات الخاصة بتلك األدوار، واألدوات والسقاالت المساعدة لھم في التدریب التعاوني
 حتى تحقق عملیة :التدریب اإللیكتروني التعاوني المعاییر الخاصة بجودة األداء، ونواتج -

التدریب اإللیكتروني التعاوني أھدافھا، وتواكب التوجھات والطموحات العالمیة والمحلیة في مجال 
التدریب، البد أن تخضع لكافة معاییر الجودة المعتمدة، والمرتبطة بتصمیم وتنفیذ وإدارة التدریب 

  .اإللیكتروني
یؤدي استخدام ذلك : ز والتغذیة الراجعة في بیئات التدریب اإللیكتروني التعاوني التحفیز والتعزی-

إلى تفعیل وتنشیط المتدربین، وزیادة دافعیتھم، ومساعدتھم على المكث في التدریب ألوقات طویلة، 
  .واكتساب المھارات المحددة سلفًا

 ما تتبع الھیئات والمؤسسات التدریبیة  غالبًا: نظام إدارة التدریب اإللیكتروني التعاوني عبر الویب-
الكبرى، أنظمة خاصة بإدارة وتشغیل عملیات التدریب والدورات التدریبیة اإللیكترونیة، التي تیسر 
على المتدربین إتمام عملیة التدریب التعاوني من خالل اإلنترنت؛ على الرغم من اختالف الزمان، 

یب، ویتمیز نظام التدریب التعاوني عبر الویب بعدد من وتباعد المكان بین المتدربین وموقع التدر
  . الممیزات التي تسمح بإدارة، وتنظیم، عملیات التواصل والتعاون بین المتدربین على اإلنترنت

 یلزم بالضرورة إلنشاء نظام تدریبي الیكتروني تفاعلي؛ وفق : تصمیم مواقع الویب التدریبیة-
وم الھیئات التدریبیة المعنیة بتصمیم المواقع التدریبیة على الویب، المعاییر العالمیة للجودة، أن تق

بالمراعاة واألخذ في االعتبار لكافة العناصر، والخصائص، والمدخالت التدریبیة؛ للتوصل إلى 
  .المخرجات التدریبیة المأمولة، والتي تسعي إلى إكساب المتدربین للمعلومات والمھارات المستھدفة

 حتى یتمكن المتدربون من التعاون والتواصل النشط من :یبیة التعاونیة عبر الویب البیئة التدر-
خالل مواقع الویب التدریبیة؛ یتحتم على القائمین على تلك األنظمة التدریبیة، تضمین ودمج 
المالمح والخصائص واألدوات؛ التي تتیح للمتدربین التعاون في بیئة تدریبیة تعاونیة على الویب، 

  . مراعاة المعاییر والمحددات التربویة والتكنولوجیة في تلك البیئات التعاونیة اإللیكترونیةوینبغي
 حیث یمكن فھم العناصر واالستخدامات : توظیف بعض التطبیقات الذكیة للویب الداللیة-

المشتركة للوسائط الرقمیة، والمواد والمصادر اإللیكترونیة المستخدمة في التدریب عبر الویب، 
  .إحداث عملیة نشر وتبادل لتلك الوسائط والمصادر بین المتدربین وبعضھمو
 یعتبر المدرب اإللیكتروني من بین العناصر األساسیة في التدریب : المدرب اإللیكتروني- 

اإللیكتروني؛ حیث یقوم بعرض وأداء المھارات أمام المتدربین إذا تطلب األمر ذلك، مثل المھارات 
كما قد یحتاج بعض المتدربین إلى االستفسار منھ، حول طریقة، وكیفیة أداء العملیة الصعبة، 

مھارات معینة، ویتم التعاون بین المدرب اإللیكتروني والمتدربین من خالل الویب، وقد یتم 
  .التواصل كذلك من خالل وسائل تكنولوجیا االتصاالت الحدیثة األخرى

تفید الرئیس من بیئات وأنظمة التدریب اإللیكتروني، والذي یعد ھو المس:  المتدرب اإللیكتروني-
وحتى یستطیع المتدرب اإللیكتروني اكتساب المھارات المستھدفة من التدریب اإللیكتروني، ینبغي 
أن تتوافر لدیھ المھارات األولیة، واألساسیة التي تمكنھ من استخدام المواقع التدریبیة على 

  .اإلنترنت
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یتمثل المحتوى التدریبي اإللیكتروني، في تلك المعلومات : لیكتروني المحتوى التدریبي اإل-
والخبرات والمھارات المستھدف نقلھا، وتدریب المستفیدین علیھا من خالل اإلنترنت، وغالبًا ما 
یتصف ھذا المحتوى بالتغیر، والتطور والسعة،والمرونة، والشمول؛ نظرًا إلمكانیة التغییر 

ستمر، باإلضافة إلى إمكانیة انتقال وتجول المتدرب بین المواقع والتطویر فیھ على نحو م
  .والمحتویات التدریبیة األخرى على اإلنترنت

  : میزات وسلبیات التدریب اإللیكتروني التعاوني عبر الویب-٤
 یتضح من خالل مراجعة بعض األدبیات والدراسات والمصادر : ممیزات التدریب اإللیكتروني-أ

 ,Barrow, C., 2003, pp.14-27( ،)Training Industry(ریب التعاوني مثل المرتبطة بالتد
Inc & Citrix  online, 2012,pp.2-8( ،)Bonk, C. J., 2002, pp.7-12( ،)Peters,  
K. ;  Lloyd, C., 2003, pp.24-26( ،)Morales,  I. P., 2007( ،)International 

Labour Organization, 2009, pp.53-63 (،) (Gold, S., 2001،) Irwin et al., 
2012, pp.1221-1223 (أن من بین ممیزات التدریب التعاوني عبر الویب ما یلي:  

إمكانیة التفاعل والتواصل االجتماعي بسھولة بین المتدربین في بیئة التدریب اإللیكتروني  -
اصل التي تمكن التعاوني على شبكة اإلنترنت، وذلك من خالل مواقع وأدوات التفاعل والتو

المستخدمین من التعامل بالنصوص أو الصور أو الفیدیو، سواء كان ذلك عبر المواقع 
المختلفة على اإلنترنت، أو باإلبحار في مكتبات الفیدیو الرقمیة، أو التفاعل من خالل 
المؤتمرات المرئیة التفاعلیة المباشرة مثل مؤتمرات الفیدیو، وغیرھا من أدوات وخدمات 

 .اعل اإللیكتروني المتاحة على شبكة اإلنترنتالتف
یمكن استخدام عدد كبیر من الوسائط والمثیرات التعلیمیة المتنوعة مثل النصوص والفیدیو  -

والصور والرسومات وغیرھا من العناصر والوسائط، التي تسھم في تدعیم عملیات 
 .التدریب التعاوني عبر الویب

للوسائط والمثیرات، بین المتدربین في البیئة اإللیكترونیة إمكانیة التبادل والتعاون والنقل  -
 .التدریبیة التعاونیة، من خالل وسائل النقل عبر الویب مثل البرید اإللیكتروني وغیرھا

سھولة المشاركة والتعاون بین المتدربین عبر الویب على نحو فوري ومباشر، من خالل  -
 .عبر اإلنترنتالمسارات والطرق واألدوات المتاحة للتواصل 

االستفادة من القوة البحثیة والعملیة الھائلة للمحركات والمواقع التدریبیة؛ التي تؤسس وتأصل  -
 .وتدعم الدورات واألنشطة والعملیات والمھام التدریبیة على شبكة اإلنترنت

ل المرونة في التجول، واإلبحار، واالنتقاء، والتحمیل للعدید من العناصر والوسائط، من خال -
المواقع والمكتبات والقواعد اإللیكترونیة والرقمیة العالمیة والمحلیة المتاحة على اإلنترنت، 

 .أثناء تصمیم وتنفیذ المھام والعملیات التدریبیة التعاونیة
اإلتاحة الكاملة، والحریة التامة للتدریب المفتوح غیر المحدد بوقت، حیث یستطیع المتدرب  -

 .لھ في التدریب بدون قیودأن یستغرق الوقت المناسب 
التدریب المتقن؛ حیث إن المتدرب في البیئة اإللیكترونیة یستطیع أن یقوم بإعادة عملیات  -

التدریب عدة مرات؛ حتى یصل إلى معدل اإلتقان، بدون كلفة تتمثل في استھالك المواد أو 
ت ومصادر المكونات المادیة الالزمة للتدریب؛ حیث إن التدریب ھنا یكون على مكونا

 . رقمیة افتراضیة، في البیئة التدریبیة اإللیكترونیة
سھولة الوصول إلى المادة التدریبیة وتنفیذ مھا التدریب في أي زمان، ومكان من خالل  -

اإلنترنت، وعبر األجھزة المختلفة الدقیقة والمتنقلة مثل الھاتف النقال وغیره؛ مما یحقق 
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 -U(، وذلك على غرار مفھوم التعلم في مكان )U - Training(مفھوم التدریب في مكان 
Learning.( 

القدرة على التطویر والتحدیث المستمر، للمواد والبرامج التدریبیة اإللیكترونیة عبر  -
 .اإلنترنت، من خالل إجراء التعدیالت الالزمة في ضوء آراء واحتیاجات المتدربین

رات التدریبیة في البیئة التعاونیة عبر ممارسة الكثیر من عملیات ومھارات المحاكاة للمھا -
 .اإلنترنت، والتطویر والتغلب على الصعوبات في ضوء تقییم وآراء المتدربین

سھولة المراقبة والمالحظة والتسجیل ألداء المتدربین، وأدائھم للمھارات التدریبیة في البیئة  -
 .قات الرقمیة المناسبةاإللیكترونیة التعاونیة عبر اإلنترنت، من خالل البرامج والتطبی

السرعة والدقة في نقل، وتبادل المنتج التدریبي النھائي، الذي یقوم بھ كل متدرب للحكم على  -
 .مدى اكتسابھ لمھارات التدریب

الفاعلیة والكفاءة في تنفیذ مبادئ التدریب التربوي من خالل الكمبیوتر المتصل بشبكة  -
 .راجعة المناسبة أثناء التدریباإلنترنت، مثل تقدیم التعزیز والتغذیة ال

 .تقدیم التلمیحات السمعیة والبصریة، واإلشارات الرقمیة المناسبة أثناء التدریب اإللیكتروني -
إمكانیة الترفیھ عن المتدرب أثناء التدریب، من خالل االستعانة بوسائل الترفیھ واأللعاب  -

 .خالل الویباإللیكترونیة في بیئة التدریب  اإللیكتروني التعاوني من 
 .تقدیم أنماط المساعدة المختلفة للمتدرب أثناء التدریب -
 . المساھمة في دفع الملل وزیادة دافعیة المتدرب نحو التدریب اإللیكتروني -

  : سلبیات التدریب اإللیكتروني-ب
في ضوء اإلمكانات والمكونات الالزم توافرھا لتصمیم وتشغیل األنظمة والبیئات التدریبیة 

رونیة عبر اإلنترنت، وكذلك الممیزات واإلیجابیات السابق ذكرھا، فالبد أن ھناك أیضًا اإللیكت
  :بعض السلبیات المرتبطة بأنظمة التدریب  اإللیكتروني التعاوني عبر اإلنترنت، والتي من بینھا

  صعوبة ضمان الكفاءة والفاعلیة للمواقع التدریبیة عبر الویب في جمیع األحول والظروف، ومع-
  . جمیع المتدربین، عند اعتبار اختالف خصائصھم واستعداداتھم المعرفیة والتعلیمیة

 ارتفاع كلفة تصمیم وإعداد المواد التدریبیة اإللیكترونیة على اإلنترنت، وكذلك الكلفة -
واالعتبارات والمتطلبات الالزمة لتصمیم وتشغیل المواقع التدریبیة على الویب على نحو 

  .مستمر
ة مراقبة ومتابعة العملیات التدریبیة عبر الویب طوال الوقت؛ لتیسیر الصعوبات على  ضرور-

  .المتدربین، وتقدیم أنماط الدعم والمساعدة المختلفة لھم
 أھمیة توفیر أدوات، وفرص للتعاون بین المتدربین عبر المواقع التدریبیة؛ بما یتوافق مع جمیع -

  .حاجات وخصائص المتدربین
ض المعوقات الفنیة الخاصة باالتصال المستمر والفعال باإلنترنت، وكذلك البرامج  حدوث بع- 

  .والتطبیقات الملحقة؛ الالزمة لتشغیل عناصر المحتوي التدریبي عبر الویب
 عدم تساوي المتدربین في كم وجودة المھارات الالزمة الستخدام اإلنترنت واألدوات والتطبیقات - 

تدریب؛ لوجود فروق فردیة بینھم في الخبرة والكفاءة في التعامل والبحث المتاحة علیھا أثناء ال
 .والوصول للمصادر وأداء المھارات عبر اإلنترنت

  . حدوث نوع من االنعزال االجتماعي للمتدربین إلیكترونیًا، وعزوفھم عن التدریب الحقیقي-
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ني في إعداد معلمي التربیة  التوجھات الحدیثة في مجال توظیف التدریب اإللیكتروني التعاو-٥
 :الخاصة

تتجھ العدید من تیارات البحوث والدراسات في مجال التربیة بصفة عامة، ومجال تقنیات 
التعلیم على وجھ التحدید إلى البحث والمحاولة والتجریب لكیفیة اإلفادة والتوظیف لألجھزة الذكیة 

یم ذوي االحتیاجات الخاصة، وبالضرورة والرقمیة الحدیثة، وخاصة الفئات المتطورة منھا في تعل
فإن عملیة استخدام الطالب المعاقین وذوي االحتیاجات الخاصة لألجھزة التعلیمیة والرقمیة 
الحدیثة، لن تتوقف فقط على مدى توافر أو اقتناء ھؤالء المتعلمون أو المؤسسة لتلك األجھزة 

وافر كم ھائل ومتنوع وثري من التطبیقات التعلیمیة والرقمیة الحدیثة؛ إنما یتطلب ذلك أیضًا ت
والمواد والبرامج والعروض الرقمیة، التي سوف یتم إتاحتھا وتقدیمھا للمتعلمین، من ذوي 

  .االحتیاجات الخاصة عبر تلك األجھزة الرقمیة الحدیثة
وتأسیسًا على ما سبق، وفي ضوء الحاجة لتصمیم وإنتاج البرامج والعروض والتطبیقات 

التعلیمیة للمتعلمین المعاقین وذوي االحتیاجات الخاصة؛ فإنھ من الضروري تنمیة مھارات الرقمیة 
التصمیم واإلنتاج لتلك المواد التعلیمیة الرقمیة لدى معلمي التربیة الخاصة؛ باعتبارھم من أكثر 

طة األفراد والعناصر البشریة ارتباطًا بالمجال وتعامًال ومعرفة ودرایة باالعتبارات المرتب
بالمتغیرات التعلیمیة التي یجب مراعاتھا أثناء تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة الرقمیة للطالب ذوي 

  .االحتیاجات الخاصة والمعاقین؛ نظرًا لخلفیتھم المعرفیة والمھنیة بمجال التربیة الخاصة
عملیات ویمكن بالطبع االستفادة من تكنولوجیا التدریب اإللیكتروني عبر الویب في تنمیة 

ومھارات التدریب اإللیكتروني التعاوني بین معلمي التربیة الخاصة، أثناء التدریب على تصمیم 
وإنتاج المواد التعلیمیة الرقمیة للطالب المعاقین وذوي االحتیاجات الخاصة، ویوجد اآلن على 

یكتروني الساحة التربویة بعض التوجھات الحدیثة المرتبطة بتوظیف تكنولوجیا التدریب اإلل
والتعاوني عبر الویب، في تدریب معلمي التربیة الخاصة على تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة 

، )Nussli, N. ; Oh, K., 2014( ،)Baker, N., 2014(اإللیكترونیة، وذلك وفقًا لما یراه 
)Kukkonen, I. & Palo-oja, O.M., 2014( ،)Bhandigadi, P. ; Abeywardena, I., 

2014( ،)Liu et al., 2014( ،)Bhandigadi, P. & Abeywardena, I., 2014(، ویمكن 
  :تحدید أھم التوجھات الحدیثة لتدریب معلمي التربیة الخاصة فیما یلي

 إنشاء وتصمیم مواقع وأنظمة تدریبیة إلیكترونیة على الویب، مخصصة لتدریب :التوجھ األول
مواد التعلیمیة الرقمیة؛ بحیث تتضمن تلك المواقع معلمي التربیة الخاصة على تصمیم وإنتاج ال

قوالب، وأمثلة، ونماذج جاھزة؛ لتصمیم وإنتاج تلك المواد الرقمیة، وتقدیم أنماط المساعدة 
، )Cilsalar, H. & Baran, E., 2014(اإللیكترونیة للمتعلمین أثناء عملیة التدریب 

)McEdwards, C., 2014, pp.43-46  .(  
 توظیف المواقع التعلیمیة اإللیكترونیة في تقدیم المواد التدریبیة لمعلمي التربیة :يالتوجھ الثان

الخاصة؛ بما یفید في تنمیة مھاراتھم المرتبطة بالتصمیم واإلنتاج التعلیمي للمواد اإللیكترونیة 
)Sanchez et al., 2013, pp. 135-160( ،)Arnold, N., 2013, pp. 230-245(  ،
)Rogers, Ed.D., L., 2014 ( ،)Deosthali et al., 2014, pp. 488-497( ،)Emara, 

N., 2018( . 
وذلك عن طریق   نمذجة المھارات المرتبطة بتصمیم المواد التعلیمیة الرقمیة،:التوجھ الثالث

تقدیمھا عبر قنوات الفیدیو من خالل اإلنترنت، مثل القنوات المتاحة عبر موقع الیوتیوب وغیرھا،  
یمكن من خاللھا عرض خطوات ومراحل التصمیم واإلنتاج التعلیمي الرقمي للمواد التعلیمیة والتي 
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 ,.Roodt, S. & Peier, D., 2013, pp473-488( ،)Suhonen, S. & Tiili, J( المختلفة
2014 .( 

  استخدام شبكات التواصل االجتماعي عبر الویب في التدریب اإللیكتروني التعاوني؛:التوجھ الرابع
حیث یتم تبادل الخبرات والمھارات التدریبیة بین المتعلمین وبعضھم من خالل مجموعات أو 
صفحات على الشبكات االجتماعیة اإللیكترونیة من خالل الویب مثل الفیس بوك، والتویتر، 
وغیرھا من الشبكات؛ على نحو یتصف بالتفاعلیة، والثراء، والتنوع في وسائط تقدیم المحتوي 

 اإللیكتروني من خالل النصوص والصور والفیدیو وغیرھا، وكذلك التنوع في المشاركات التدریبي
 ,.Leppisaari et al (والمساھمات من قبل األعضاء على نفس الشبكة أو الموقع االجتماعي

2014, pp. 209-234( ،)O'Bannon et al., 2013( ،)Lord, G. & Lomicka, L., 
2014, pp. 187-212 .( 

 توظیف الھاتف واألجھزة والتكنولوجیات النقالة الذكیة في تقدیم الدورات والمواد : الخامسالتوجھ
التدریبیة اإللیكترونیة؛ حیث یفید ذلك في إتاحة الدورات التدریبیة اإللیكترونیة للمتدربین في كل 

یة مھاراتھم مكان وبسھولة عبر األجھزة النقالة التي تالزم المتدربین دائما؛ مما ینعكس على تنم
 المھنیة، وإكسابھم المھارات الجدیدة التي قد یحتاجون إلیھا أثناء أداء مھام علمیة معینة

)Maertens et al., 2014( ،)Choi et al., 2014.( 
تقدیم الدورات التدریبیة عبر التكنولوجیات التعلیمیة وتكنولوجیا المعلومات  :التوجھ السادس

والحوار بالصوت ) Video Conferences(تمرات الفیدیو االتصاالت المتقدمة، مثل مؤ
، والفصول االفتراضیة من خالل الویب؛ حیث یتیح ھذا النمط من التكنولوجیا للمتدربین والصورة

إمكانیة عرض المعلومات والمھارات بالفیدیو القائم على التفاعل والتكامل بین طرفي عملیة 
، )Bartlett et al., 2013(من المتدربین والمتعلمین االتصال، عند اعتبار األعداد الكبیرة 

)Stengel et al., 2014, pp. 167-172( ،)honfeld, M. & Goldstein, O., 2014.( 
 استخدام تطبیقات تكنولوجیا الوسائط المتعددة المخزنة على أقراص اللیزر المختلفة :التوجھ السابع

مھارات التدریبیة الكاملة لمعلمي التربیة ، في تقدیم الدورات وال)CD-ROM( ،)DVD(مثل 
الخاصة؛ لتدریبھم على اكتساب المھارات التكنولوجیة المرتبطة بتصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة 

 Hernandez et(الرقمیة، أو من خالل تقدیم تلك التطبیقات متعددة الوسائط عبر مواقع اإلنترنت 
al., 2014, pp. 829-838( ،)Cilsalar, H. & Baran, E., 2014( ،)Chen, Y., 2014( .  

 اإلفادة من تكنولوجیا الحوسبة السحابیة في عملیات التدریب اإللیكتروني لمعلمي :التوجھ الثامن
التربیة الخاصة قبل الخدمة، من خالل تدشین وتصمیم تطبیقات تدریبیة وتقدیمھا للمتدربین عبر 

 & .Keane, K(على المھارات التكنولوجیة الحدیثة تطبیقات الحوسبة السحابیة، وذلك لتدریبھم 
Russell, M., 2014, pp. 55-63( ،)Tournaki, N. & Lyublinskaya, I., 2014, pp. 

243-259.(  
 توظیف تكنولوجیا الدمج في التدریب اإللیكتروني، من خالل تصمیم دورات :التوجھ التاسع

وجیات المتنوعة للتدریب؛ مما یحقق الدمج والجمع تدریبیة إلیكترونیة، تعتمد على عدد من التكنول
 .Ladyshewsky, R(والمزج بین عدد من التطبیقات التكنولوجیة في عملیة التدریب اإللیكتروني 

& Taplin, R., 2014, pp. 273-290.( ،)Chang et al., 2014( ،)Oliver, K. & 
Stallings, D., 2014, pp. 57-81.(  

فادة من تطبیقات تكنولوجیا المحاكاة، والواقع االفتراضي، وتكنولوجیا البعد  االست:التوجھ العاشر
الثالث؛ في تدریب المعلمین على تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة الرقمیة، الالزمة لتعلیم الطالب 
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 & .Yeh et al., 2014, pp. 666-675( ،)Chen, Y.F(المعاقین وذوي االحتیاجات الخاصة 
Mo, H.e., 2014( ،)Siewiorek et al., 2013 .( 

 التضمینات والمبادئ التربویة المرتبطة بتوظیف التدریب اإللیكتروني التعاوني لمعلمي التربیة -٦
 :الخاصة؛ لتدریبھم على تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة

وانب مھمة، تشتمل عملیة التدریب اإللیكتروني لمعلمي التربیة الخاصة على عدة أبعاد وج
وذلك عند التفكیر في توظیف تكنولوجیا  منھا البعد التربوي، والبعد اإلنساني، والبعد االجتماعي،

التدریب اإللیكتروني التعاوني في عملیة تدریب معلمي التربیة الخاصة على تصمیم وإنتاج المواد 
تعلیمیة مع الطالب ذوي التعلیمیة اإللیكترونیة، التي یمكن استخدامھا في الفصول والمواقف ال

اإلعاقات واالحتیاجات الخاصة المتنوعة، ولذلك فإنھ یمكن تحدید بعض التضمینات والمبادئ 
التربویة المتضمنة في تلك العملیة التربویة للتدریب اإللیكتروني التعاوني لمعلمي التربیة الخاصة، 

  : ومن بین تلك التضمینات والمبادئ التربویة ما یلي
 وترتكز عملیة التطویر :امج وطرق وأسالیب التدریب اإللیكتروني للمعلمین والطالبتطویر بر 

على االستفادة من المبتكرات واإلبداعات والتطبیقات التكنولوجیة والرقمیة الحدیثة، التي تستخدم 
في مجال التدریب، مثل إنشاء مواقع وبوابات تدریبیة إلیكترونیة على الویب، وكذلك تدشین 

 تطبیقات تدریبیة عبر اإلنترنت؛ بحیث یمكن التعامل معھا من خالل األجھزة وتصمیم
وغیره، وأیضًا االستفادة من تكنولوجیا الحوسبة السحابیة في  التكنولوجیة النقالة مثل الھاتف

إتاحة وتخزین البرامج التدریبیة على سحابة إلیكترونیة مخصصة للتدریب عبر الویب 
)Bhandigadi, P. & Abeywardena, I., 2014.( 
  تفعیل وتعزیز عملیات التدریب التعاوني من خالل التكنولوجیات اإللیكترونیة والرقمیة

 من إمكانات وأدوات تعزز   نظرًا لما تتمیز بھ التطبیقات التكنولوجیة والرقمیة الحدیثة:الحدیثة
ماعي عبر الویب، حیث عملیات التعلم التعاوني، مثل التطبیقات الخاصة بشبكات التواصل االجت

تتصف بإمكانات خاصة بتفعیل وتنظیم وإثراء بیئات التعلم التعاوني، لذلك فإنھ یمكن االستفادة 
 .من ذلك في تعزیز وإتاحة مواقف التدریب اإللیكتروني التعاوني من خالل الویب

  اإللیكترونیةتنمیة مھارات معلمي التربیة الخاصة؛ المرتبطة بتصمیم وإنتاج للمواد التعلیمیة: 
ینبغي إكساب معلم التربیة الخاصة على وجھ التحدید، المھارات التكنولوجیة العملیة التي 
یستطیع استخدامھا في تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة، التي تساعده في توفیر إتاحة 

حتیاجات الخاصة؛ متطلبات وفرص وأدوات ومواد التعلم اإللیكتروني لطالبھ المعاقین وذوي اال
 - وبحكم تخصصھ وخبراتھ السابقة بتلك الفئة من المتعلمین -نظرًا ألن معلم التربیة الخاصة 

یعتبر ھو أكثر فرد قدرة على تصمیم وإنتاج مواد تعلیمیة إلیكترونیة، تسایر وتناسب خصائص 
 . المتعلمین من المعاقین، وذوي االحتیاجات الخاصة

  وذلك :ومواقف التدریس للطالب ذوي اإلعاقات واالحتیاجات الخاصةتدعیم أسالیب وعملیات 
من خالل إتاحة المواد التعلیمیة اإللیكترونیة التي تساعدھم في بیئات ومواقف التعلیم 

 .اإللیكتروني الفردي والذاتي
 حیث یتم :مراعاة المرونة في التعلم اإللیكتروني للطالب المعاقین وذوي االحتیاجات الخاصة 

احة فئة كبیرة ومتنوعة من الوسائط والمثیرات والتطبیقات والبرامج التعلیمیة اإللیكترونیة، إت
والتي یتم تصمیم وإنتاج بعضھا من قبل معلمي التربیة الخاصة أنفسھم، في ضوء خصائص 

 .واستعدادات ومتطلبات التعلم للطالب المعاقین وذوي االحتیاجات الخاصة
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 باعتبار أن فئة ذوي :لتعلم التعاوني بین معلمي التربیة الخاصةاالھتمام بتنشیط عملیات ا 
االحتیاجات الخاصة تتطلب توافر العدید من الشروط واالعتبارات في المواقف والمواد التعلیمیة 
المطلوبة أثناء التدریس لھم، أو إتاحة فرص التعلم اإللیكتروني الفردي والذاتي لھم؛ مما یستلزم 

 . معلمي تلك الفئة؛ إلنجاز المھام التعلیمیة والتدریسیة الصعبةأھمیة التعاون بین
  عملیات وبیئات التعلم االجتماعي للطالب المعلمین ثم المعلمین أثناء الخدمة الحقًا في تعزیز

 وذلك من خالل المواقع والتطبیقات واألدوات وشبكات التواصل :مجال التربیة الخاصة
یب، ووسائل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الحدیثة، والتي االجتماعي التي توفرھا بیئة الو

 .تنعكس بالضرورة على أداء المعلمین في الفصول الدراسیة لذوي االحتیاجات الخاصة
  المتابعة والمسایرة للتطورات التكنولوجیة الحدیثة والمعاصرة، التي تستخدم في مجال

ف على المواد التعلیمیة اإللیكترونیة التي یتم  ومن ثم التعر:التدریس لذوي االحتیاجات الخاصة
تقدیمھا من خالل تلك األجھزة، حتى یستطیع معلمي التربیة الخاصة اكتساب مھارات تصمیم 

 . وإنتاج تلك المواد الحقًا
  تدعیم المؤسسات التربویة والتعلیمیة والمجتمعیة العاملة والمھتمة بتحسین الفرص

 حتى یمكن اإلسھام في تعلیم :لمعاقین وذوي االحتیاجات الخاصةوالمواقف التعلیمیة للطالب ا
وتدریب تلك الفئة من الطالب؛ بما یؤھلھم للحصول على فرص عمل مناسبة لھم، ویجعلھم من 

 . الطاقات الفعالة والمؤثرة واإلیجابیة في المجتمع
 ي االحتیاجات بین معلمي المعاقین وذو نشر وتطویر ثقافة التدریب اإللیكتروني التعاوني

 و ذلك من :الخاصة ودوره في إكسابھم لمھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة الیكترونیة
خالل التعریف بماھیة ھذا التدریب وفائدتھ، والمتغیرات التكنولوجیة ذات العالقة بتصمیم وإنتاج 

الطالب في كافة تلك البرامج، وإثراء البرامج التدریبیة اإللیكترونیة، وتوظیفھا في تعلیم 
 .المراحل التعلیمیة بصفة عامة، والطالب ذوي االحتیاجات الخاصة على وجھ التحدید

 :  بعض أنماط المبتكرات التكنولوجیة الحدیثة التي تستخدم في تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة-٧
 :یمكن تصنیف تلك المبتكرات كما یلي

ھزة الرقمیة الحدیثة، التي تستخدم في تعلیم وتتمثل في كافة األج :األجھزة والمعدات) ١- ٧(
وتدریب ذوي االحتیاجات الخاصة، سواء تلك التي أنتجت خصیصًا لتعلیم وتدریب المعاقین وذوي 
االحتیاجات الخاصة، أو تلك األجھزة التي تستخدم مع األفراد العادیین، ویمكن استخدامھا 

  .وتطویرھا لتعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة أیضًا
وتتمثل في كافة البرامج والتطبیقات التي : البرامج والتطبیقات اإللیكترونیة والرقمیة) ٢- ٧(

تستخدم لتعلیم وتدریب المعاقین وذوي االحتیاجات الخاصة؛ وذلك مثل برنامج ھال، وبرنامج 
  .إبصار للمتعلمین ذوي اإلعاقة البصریة، وغیرھا من البرامج والتطبیقات ذات الصلة

وھي تلك المنتجات العقلیة والفكریة التي توصل إلیھا العلماء : خل واألسالیبالمدا)٣- ٧(
والمتخصصون في مجاالت التربیة المتنوعة ذات االھتمام بتعلیم المعاقین وذوي االحتیاجات 
الخاصة، مثل مجال  تكنولوجیا التعلیم، والتربیة الخاصة، وعلم النفس التعلیمي، والمناھج وطرق 

نظریة؛ لتطویر وابتكار مداخل  تبر تلك المداخل بمثابة ركائز وأسس وتوصیفاتالتدریس، وتع
ترجمتھا عملیًا أثناء استخدام األجھزة والتطبیقات  وطرق وأسالیب تعلیمیة وتدریبیة حدیثة؛ یمكن

  . التكنولوجیة، في تعلیم الطالب المعاقین وذوي االحتیاجات الخاصة
وتتمثل في الشبكات المحلیة داخل الدولة أو المجتمع الواحد؛ : الشبكات المحلیة والعالمیة)٤- ٧(

حیث یمكن عمل شبكة محلیة بین مدارس ومؤسسات التربیة للمعاقین وذوي االحتیاجات الخاصة؛ 
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بحیث تشتمل على كافة البیانات والمعلومات الخاصة بھم، وتشتمل أیضًا على المقررات والمناھج 
ة التي یمكن استخدامھا في تعلیم تلك الفئة من الطالب؛ بینما تتمثل والمواد التعلیمیة اإللیكترونی

الشبكات العالمیة في شبكة اإلنترنت؛ بما تشتمل علیھ من مواقع ومصادر وبرامج وتطبیقات تعلیمیة 
  . تستخدم في تعلیم الطالب المعاقین، وذوي االحتیاجات الخاصة

لوجیا إلى فئة األجھزة النقالة الرقمیة والذكیة  وتشیر تلك التكنو:التكنولوجیات النقالة) ٥- ٧(
الحدیثة؛ بما تشتمل علیھ من مودیالت وأنواع متعددة، مثل جھاز الھاتف النقال الذكي، وأجھزة 

  .اآلي باد، وقارئات الكتب اإللیكترونیة، وغیرھا من األجھزة الرقمیة المستحدثة
ن محل دراسة وتطبیق وتجریب من العلماء والتي تعتبر اآل :تكنولوجیا الحوسبة السحابیة )٦- ٧(

والباحثین في تطویر العملیة التعلیمیة بجوانبھا التربویة واإلداریة واالجتماعیة داخل المدارس، 
والمؤسسات التعلیمیة، والجامعات المختلفة؛ نظرًا إلتاحة الحوسبة السحابیة مساحات كبیرة من 

ون، والتفاعل، والنشر، واالتصال، والحفظ التخزین عبر الویب، وتطبیقات متعددة للتعا
ولذلك فإنھ یمكن االستفادة منھا في إتاحة وتوفیر منظومة كاملة من البرامج،  اإللیكتروني،

والتطبیقات، والمصادر، والكتب الرقمیة؛ التي تستخدم في تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، ویمكن 
ن الحاجة إلى تخزینھا على أجھزة، أو وسائط الوصول إلیھا من قبل المتعلمین في أي مكان، دو
  .تخزین رقمیة واصطحابھم لھا بصفة دائمة ومستمرة

وتزخر المؤتمرات والمجالت البحثیة المتخصصة في مجال تكنولوجیا التعلیم بالعدید من 
) Kang et al., 2012(الدراسات المرتبطة بالتدریب التعاوني، ومن بین تلك الدراسات دراسة 

تناولت بحث المتغیرات المرتبطة بما وراء المعرفة والتي یمكن أن تؤثر على التعلم التعاوني والتي 
طالب من المسجلین في دورة تدریبیة عبر اإلنترنت، وقد ) ٥٤(عبر اإلنترنت، وقد تم اختیار عدد 

ثناء أظھرت النتائج أن متغیر ما وراء المعرفة یؤثر على اإلنجاز الجماعي، واإلنجاز الفردي أ
) Elliot, S. & Mikulas, C., 2012(التدریب اإللیكتروني على اإلنترنت، واستھدفت دراسة 

بحث كیفیة تحسین تعلم الطالب من خالل توظیف تكنولوجیا التدریب اإللیكتروني لمعلمي ھؤالء 
ى الطالب، وذلك في إطار قیام ھذه الدراسة ببحث تكنولوجیا التدریب اإللیكتروني المتكامل عل

تحصیل الطالب، وقد توصلت النتائج أن الطالب الذین تم تدریب معلمیھم باستخدام تكنولوجیا 
التدریب اإللیكتروني المتكامل والمتفاعل، كانوا أفضل في التحصیل وأداء المھارات في مادة 

 .Lee, K(الریاضیات من الطالب الذین لم یتم تدریب معلمیھم بنفس التكنولوجیا، واھتمت دراسة 
& Brett, C., 2013 ( ببحث ممارسات المعلمین أثناء الخدمة من خالل الدورات التدریبیة على

  .اإلنترنت، وقد أفادت النتائج بفاعلیة تلك الدورات في التنمیة المھنیة للمعلمین أثناء الخدمة
یم بحث أثر دورة تدریبیة في تكنولوجیا التعل) Kovalik et al., 2013( كما تناولت دراسة 

للمعلمین قبل الخدمة، وقد بینت النتائج أن تلك الدورات قد أدت إلى تحسن كبیر في تنمیة، واكتساب 
المھارات التكنولوجیة للمعلمین قبل الخدمة، كما كان ھناك بعض مخاوف لدى المعلمین من حدوث 

 Heafner et(مشكالت فنیة في التكنولوجیات المستخدمة داخل الفصول الدراسیة، وھدفت دراسة 
al., 2013 ( إلى بحث أثر استخدام اإلنترنت في تقدیم الدورات التدریبیة الصیفیة للطالب في إحدى

الجامعات بالوالیات المتحدة، وقد كشفت النتائج أن التدریب والتفاعل التزامني، كان ذات تأثیر كبیر 
  .والمھارات لدیھمعلى المسجلین في تلك الدورات، وكذلك في تنمیة المعلومات والمعارف 

لبحث توظیف المدونات اإللیكترونیة عبر الویب ) Savas, P., 2013(كما عرضت دراسة 
معلم قبل الخدمة من ) ٧٦(في تنمیة خبرات ومھارات المعلمین قبل الخدمة، وقد تم اختیار عدد 

لیكترونیة كانت المتخصصین في مادة اللغة اإلنجلیزیة في تركیا، وقد كشفت النتائج أن المدونات اإل
ذات تأثیر في زیادة عملیات التفاعل، والتعلم التعاوني، وتنمیة االستقاللیة لدى المتعلم، وكذلك 

بحث أثر التدریب القائم على الویب في ) Put et al., 2013(التفكیر التأملي، وتناولت دراسة 
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رتبطة بالتسلل أثناء اللعب، تدریب حكام لعبة كرة القدم على أداء المھارات، واتخاذ القرارات الم
حكم من حكام كرة القدم من دولة بلجیكا، وقد أفادت النتائج في ) ١٨(وقد شارك في التجربة عدد 

مجملھا وجود تأثیر فعال لتدریب الحكام عبر الویب، على انخفاض معدل األخطاء في الحكم، 
  .وتنمیة القدرة على اتخاذ القرار لدى ھؤالء الحكام

بحث أثر استخدام تكنولوجیا التدریب ) Inayat et al.,2013(ت دراسة كما استھدف
اإللیكتروني التعاوني من خالل اإلنترنت في التعلیم والتدریب المھني، على تحسین المخرجات 
التعلیمیة المختلفة، وقد تم تطبیق تجربة ھذه الدراسة على عینة من المتدربین من خالل اإلنترنت، 

 التعلیمیة والتدریبیة الخاصة بالتنمیة المھنیة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى في عدد من الدورات
حدوث تحسن كبیر في مخرجات التعلم والتنمیة المھنیة للمشاركین في الدراسة من خالل التدریب 
التعاوني والتفاعل بین المتدربین والمدربین، والمتدربین وبعضھم في بیئة اإلنترنت التدریبیة 

  .التعاونیة
معرفة دور التدریب اإللكتروني عن بعد في ) ٢٠١٦الجھني، (كذلك فقد استھدفت دراسة 

تحقیق التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة في جامعة الملك سعود وتقدیم تصور 
عضو من أعضاء ھیئة التدریس بكلیة ) ١٢٠(لتعمیق ھذا الدور؛ وقد بلغ عدد افراد عینة الدراسة 

ربیة جامعة الملك سعود، وقد أفادت نتائج الدراسة أن معظم عینة الدراسة تعتقد أن التدریب الت
اإللكتروني عن بعد یساعد المتدربین على اإلتقان، وأن من الصعوبات التي تواجھ التدریب 
اإللكتروني عن بعد قلة البرامج الدعائیة ألھمیة استخدام ھذه التقنیة ألعضاء ھیئة التدریس 

جامعة، وقلة الخبرة في التعامل مع نظام التدریب اإللكتروني عن بعد، وأوصت الدراسة بال
بضرورة نشر ثقافة التدریب اإللكتروني عن بعد وأھمیتھ في التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس 

  .في الجامعات
التعاوني إلى قیاس أثر التفاعل بین استراتیجیات التدریب ) ٢٠١٧النجار،(كما ھدفت دراسة 

ونمط تقدیم محتوى التدریب اإللكتروني في تنمیة مھارات إنتاج المقررات اإللكترونیة لدى معلمي 
وقد استخدمت الدراسة استخدم المنھج الوصفي التحلیلي في تحلیل الدراسات  الحلقة اإلعدادیة،

ریبي لقیاس أثر والبحوث السابقة المرتبطة بمتغیرات البحث؛ كما استخدم كذلك المنھج شبھ التج
 التكامل التعاوني للمعلومات - التدریب الجمعي(التفاعل بین استراتیجیات التدریب التعاوني 

في تنمیة )  المودیوالت التعلیمیة- كائنات التعلم( اإللكتروني ونمط تقدیم محتوى التدریب) المجزأة
كان من أھم بین نتائج الدراسة یة لدى معلمي الحلقة اإلعدادیة؛ ومھارات إنتاج المقررات اإللكترون

متوسطات درجات المجموعات في التطبیق البعدي (مستوى  عند أنھ یوجد فرق ذو داللة إحصائیة
استرتیجیات  مھارت إنتاج المقرارات اإللكترونیة یرجع إلى األثر األساسي للتفاعل بین لبطاقة تقییم

 ونمط تقدیم محتوى ،)المجزأةللمعلومات  التكامل التعاوني –لتدریب الجمعيا(التدریب التعاوني 
، كما أوصت الدراسة باالھتمام )التعلم كائنات – المودیوالت التعلیمیة (التدریب اإللكتروني 

باستخدام تصمیمات متنوعة للتدریب اإللكتروني للمعلمین، وتوفیر العدید من التدریبات التكنولوجیة 
 .ررات اإللكترونیةلتنمیة مھارات المعلمین في مجال إنتاج المق

قائمة على  تدریب إلكترونیة الى الكشف عن أثر بیئة) ٢٠١٨متولي، بخیت، (وسعت دراسة 
وتم استخدام  الكویت، دولة العلوم في لدى معلمي الكفایات التدریسیة في تنمیة االحتیاجات المھنیة

 عینة عدي، وتكونتوالب القبلي القیاس مع تجریبیة مجموعة التجریبي المكون من شبھ التصمیم
معلم أحیاء من معلمي المرحلة الثانویة في الكویت، وتم إعداد محتوى  )٣٠(من عدد  الدراسة

 تدریبي یعتمد على المعاییر األساسیة التي یمكن اتباعھا؛ لرفع كفایات التدریس وتم تحلیل المحتوى
 بیئة ئج الدراسة عن فاعلیةالشتقاق مھارات التدریس كالتخطیط والتنفیذ والتقویم، وقد بینت نتا

 .لدى معلمي األحیاء في المرحلة الثانویة التدریس كفایات تنمیة في اإللیكترونیة التدریب
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  : األسس النظریة والفلسفیة للتدریب التعاوني، من خالل البیئات اإللیكترونیة عبر الویب-٨
 المرتكزات التربویة ترتكز عملیة التدریب اإللیكتروني التعاوني عبر الویب على عدد من

والفلسفیة والنفسیة، والتي من بینھا نظریات ومبادئ التعلم التعاوني، والتعلم النشط، والتعلم الفردي، 
والتعلم لإلتقان، والتعلم اإللیكتروني، ونظریة تجمیع المثیرات، والعناصر التعلیمیة، ونظریة التعلم 

من بعد، والتعلم بالمحاكاة، والتعلم االفتراضي، والتعلم االجتماعي، كما تستند أیضًا إلى فلسفة التعلم 
النقال، وكذلك المبادئ المرتبطة بالتنمیة المھنیة والتكنولوجیا المتكاملة واعتبار معاییر الجودة في 

، وغیرھا من النظریات )Ma, W. & Vest, M.,2013, pp. 738-742(األداء التعلیمي 
  .دیمة، والحدیثة محل االھتماموالمبادئ التربویة، والفلسفیة الق

  :مداخل التوعیة بالتكنولوجیات الرقمیة المساعدة لذوى االحتیاجات الخاصة: المحور الثاني
نظرًا للتطورات الحادثة والمستمرة في مجال تصمیم، وإنتاج، ونشر، وتسویق التكنولوجیات 

معروف أن بعض المعلمین بصفة الحدیثة، والتي تستخدم في تعلیم وتدریب كافة الفئات، فإنھ من ال
عامة، ومعلمي التربیة الخاصة على وجھ الخصوص، قد ال یتابعون على نحو مستمر تلك المنتجات 
واالبتكارات واألجھزة والبرامج الحدیثة، التي تستخدم في مجال تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة من 

الء المعلمین على نحو منتظم المعاقین وغیرھم، ولذلك فإنھ من الضروري تزوید وإمداد ھؤ
ومستمر، بالتطورات واألجھزة المبتكرة والتطبیقات التكنولوجیة المساعدة التي تستخدم من أجل 
تعلیم وتدریب المتعلمین ذوى االحتیاجات الخاصة، عند اعتبار مختلف األعمار واإلعاقات 

  . والتخصصات
ات التكنولوجیة الرقمیة المساعدة، التي حیث تؤثر عملیة التعریف والتوعیة للمعلمین بالمبتكر

تستخدم في تعلیم الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة، في تعدیل وجھات النظر، وجذب االنتباه 
والتحفیز وإثارة االھتمام والدافعیة لدى معلمي ذوى االحتیاجات الخاصة، من أجل التفكیر في كیفیة 

مساعدة، في تعلیم وتدریب الطالب ذوى االحتیاجات اإلفادة والتوظیف لتك التكنولوجیات الرقمیة ال
الخاصة، وخصوصًا الذین لدیھم إعاقات أو قدرات واستعدادات مختلفة مستقبًال، وفیما یلي تناول 

  :لتلك المساعدات التكنولوجیة لذوى االحتیاجات الخاصة على نحو مفصل
ات الخاصة إلى تلك األجھزة،  یشیر مصطلح المساعدات التكنولوجیة لذوى االحتیاج: ماھیتھا-١

أو البرامج، أو األدوات، التي تستخدم في تعلیم تلك الفئة من المتعلمین في مختلف المراحل 
والصفوف التعلیمیة، وتوصف تلك المساعدات بھذا االسم إمكانیة مساھمتھا بالفعل في المساعدة في 

 المشاركة والتفاعل واالنتباه جعل المتعلمین من ذوى االحتیاجات الخاصة، على قدر عاِل من
والتحصیل أثناء التعلم؛ نظرًا ألن ھؤالء المتعلمون لدیھم إعاقة، أو إعاقات مختلفة، تحول دون 

  ).Ohio at Network, 2008, p. 5(تمكنھم من التعلم مثل الطالب العادیین 
 :ة أنواع المساعدات التكنولوجیة المستخدمة في تعلیم ذوى االحتیاجات الخاص-٢

منذ أكثر من عقدین من الزمان وحتى اآلن وما زالت االبتكارات في مجال البرامج واألجھزة 
المساعدة التي تستخدم في تعلیم الطالب المعاقین والطالب ذوى االحتیاجات الخاصة على وجھ 
العموم تتوالي على نحو سریع ومتواصل، وذلك من أجل استشعار العالم بضرورة توفیر فرص 

. ، ص٢٠٠٦القمش، اإلمام، (، )٩٥ - ٦٩. ، ص٢٠٠٥عمار، (ناسبة لتك الفئة من المتعلمین تعلم م
 - ١٦٥. ، ص٢٠٠٦الفراجي، أبوسل، (، )٢٨٣-  ٢٦١. ، ص٢٠٠٦الزریقات، (، )٤٥١ - ٤١٧
باإلضافة إلى األعراف والمواثیق الدولیة في ) ٣٢٢ -  ٣٢٠. ، ص٢٠١٠عبد الوھاب، (، )١٧٠

د بعض أنواع المساعدات التكنولوجیة المنتشرة، والمعاصرة التي تستخدم ذلك الصدد، ویمكن تحدی
في تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة، كما تشیر إلى ذلك بعض األدبیات والدراسات محل االھتمام 

، Slaff et al., 2000, p. 6-13( ،) (Reed, P. , Lahm, E. A., 2004, pp.77-225(مثل 
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)Kennedy, G., 2009, pp. 77-230( ،)Kennedy, G., 2009, pp.15-83 ( ،)Stasolla 
et al.,2013( ،)Holzberg, D. & O'Brien, C., 2016( ،)Walker, B., 2018( ،

)Kucuk, S., 2018:(  
  . مساعدات خاصة بتعزیز مھارات، وعملیات االتصال أثناء التعلم-
 البصري على الرموز  أجھزة وبرامج خاصة بتمكین المتعلمین ضعاف البصر، من التعرف-

  .واألشكال وقراءة المثیرات البصریة جیدًا
 أجھزة وبرامج إلیكترونیة، خاصة بقراءة النصوص اإللیكترونیة، وتحویلھا إلى صوت مسموع -

  ).المكفوفین(للطالب المعاقین بصریًا 
 السیر وحده  األجھزة اإللیكترونیة، والنظارات، واألحذیة الذكیة، التي تمكن المعاق بصریًا من-

وتقوم بعملیة مسح بصري، وترجمة المشھد البصري إلى صوت مسموع یتلقاه المكفوف عن طریق 
  .سماعة متصلة بجھاز كمبیوتر صغیر یحمل في الجیب

  . أجھزة وبرامج خاصة بالتصحیح اللغوي، وتعزیز القدرة على التخاطب-
  . على السمع الواضح والصحیح سماعات األذن التي تمكن الطالب ضعاف السمع، من القدرة-
 أجھزة وبرامج خاصة بترجمة النصوص واألشكال واألصوات، إلى لغة اإلشارة؛ حتى یمكن -

  .استخدامھا في تعلیم الطالب الصم
 برامج وتطبیقات تتیح للمتعلم األصم المعاق حركیًا، من التفاعل البصري من خالل لوحات -

تر، وتمكن المعاق من التفاعل والكتابة على تلك اللوحة من المفاتیح التي تظھر على شاشة الكمبیو
  .خالل النظر بالعین إلى أزرار لوحة المفاتیح لتكوین الكلمات والجمل المفیدة ثم نطقھا إلیكترونیًا

 البرامج الخاصة بإعداد، وتصمیم الخرائط الذھنیة، التي تساعد ضعاف العقول، ومنخفضي القدرة -
  .تعلم والتخطیط والربط بین المفاھیم، والعناصر الرئیسة في الدرس بسھولةعلى التركیز، على ال

  . مواقع الویب المتنوعة التي یمكن للمعاقین بصریًا، والمعاقین سمعیًا من التعامل معھا-
 برامج وتطبیقات الھاتف النقال، والتكنولوجیات النقالة الدقیقة، التي یمكن لذوى صعوبات التعلم، -

  .حد من استخدامھا في االعتماد على النفس، وكذلك التعلم الفرديومرضي التو
 األجھزة التكنولوجیة المتحركة، التي تمكن المعاقین حركیًا من القدرة على التعلم، وممارسة -

األنشطة المختلفة، والتحكم في الجسد، مثل الكراسي الكھربائیة المتحركة المجھزة لذلك، والمزودة 
نترنت وھي مخصصة للمعاقین حركیًا، ویتیح استخدامھا لھؤالء المعاقین بكمبیوتر متصل باإل

  .إمكانیة التعلم، والتحرك في أي مكان وفقًا إلرادتھم، ودون مساعدة من أحد
  : خصائص المساعدات التكنولوجیة-٣

یمكن للمھتمین بمجال توظیف تكنولوجیا التعلیم، وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في 
وى االحتیاجات الخاصة عمومًا، یمكنھم مالحظة العدید من الخصائص للتكنولوجیات تعلیم ذ

التعلیمیة المساعدة، وذلك عند تبني استخدامھا ودمجھا في مجال تعلیم المعاقین، ومن بین تلك 
  :الخصائص ما یلي

والمتعلمین تھتم المساعدات التكنولوجیة بمراعاة، واعتبار حاجات وسلوكیات الطالب :  اإلنسانیة-
من ذوى االحتیاجات الخاصة في البیئات والمواقف التعلیمیة المختلفة، ولذلك فھي تركز على إشباع 

 ).Stasolla et al., 2013, p. 2695(وتلبیة الحاجات اإلنسانیة، والسلوكیة بدرجة كبیرة 
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 الحدیثة؛ حیث إن جمیع تعتبر التنقلیة ھي الصفة الممیزة للمساعدات التكنولوجیة الرقمیة:  التنقلیة-
تلك المساعدات تكون متنقلة، ومالزمة للمعاقین، وذوى االحتیاجات الخاصة في كل مكان، سواء 
أكانت مساعدات تتعلق بالتعلیم، أو الترفیھ، أو الحركة، أو غیرھا من األغراض والممارسات 

 ).Martins et al., 2012, p. 549-554(الیومیة للمعاقین 
یث تعمل جمیع األجھزة التكنولوجیة المساعدة الحدیثة من خالل النظام الرقمي، وھو ح:  الرقمیة-

  .النظام الممیز لألجھزة التكنولوجیة والمعلوماتیة الحدیثة
 تعمل بعض تلك المساعدات التكنولوجیة، في إطار أنظمة وشبكات وطرق : المعلوماتیة-

بتھا وتتبعھا من خالل األقمار  الصناعیة، تكنولوجیات المعلومات واالتصاالت؛ حیث یمكن مراق
 .وتوفیر الخدمات المعلوماتیة الالزمة لھا من خالل شبكات االتصاالت والمعلومات المختلفة

حیث تؤدي المساعدات التكنولوجیة دورَا سریعًا، ومباشرًا، في تقدیم :  المساعدة الفوریة-
 ).Plos et al., 2012, p.539(لك اإلعاقة المساعدة التعلیمیة الالزمة للمعاق أیًا كان نوع ت

وذلك نظرًا ألن المساعدات التكنولوجیة لذوى االحتیاجات الخاصة، تعمل بشكل تام وكامل :  الدقة-
على تلبیة االحتیاجات الفعلیة الالزمة لتعلم المعاقین، ومساعدتھم في التغلب على اإلعاقة الخاصة 

 .بھم، بدقة مرتفعة
في معاییر ومواصفات صنع األجھزة التكنولوجیة المساعدة لذوى االحتیاجات تراعي :  الكفاءة-

الخاصة، كافة المعاییر والمواصفات الالزمة لجمیع األجھزة التكنولوجیة األخرى، وذلك حتى تعمل 
 )Slaff et al., 2000, p.5(وتؤدي دورھا بكفاءة وفاعلیة 

مقصورة بعینھا، على كل نوع من أنواع األجھزة غالبًا ما تكون ھناك وظیفة محددة، و:  الوظیفیة-
التكنولوجیة المساعدة للمعاقین، مثل األجھزة المساعدة للمعاقین بصریًا مثًال فھي تفیدھم فقط دون 

 ).Plos et al., 2012, p. 538(سواھم من المعاقین 
ل التعلیمیة، تعتبر أنواع اإلعاقات واالحتیاجات الخاصة للطالب في جمیع المراح:  العالمیة-

متطابقة مع نظرائھم في كافة دول العالم، ولذلك والعتبارات تسویقیة ومالیة فإن األجھزة 
 . التكنولوجیة المساعدة، تنتج وتسوق على نحو عالمي ولیس في دولة محددة

ومن خالل العرض السابق، وكذلك مراجعة األدبیات والمؤتمرات الحدیثة ذات الصلة بمجال 
برامج التكنولوجیة المساعدة لذوى االحتیاجات الخاصة، یقدم الباحثین في الرسم التالي األجھزة، وال

تصور عن بعض أنواع األجھزة والوسائل اإللیكترونیة، وكذلك البرامج والتطبیقات الرقمیة؛ التي 
  :تستخدم في المساعدة في تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة والمعاقین، كما یتبین من الشكل التالي
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  المساعدات التكنولوجية لذوى االحتياجات الخاصةأنواعيبين بعض ) ١(شكل رقم 

 

بعض أنواع 
المساعدات  

  ATالتكنولوجية 
حتياجات لذوى اال

  الخاصة

األجهزة 
لكافة الرقمية 

  اإلعاقات

الكمبيوتر 
الشخصي 

  والنقال

 تطبيقات
الوسائط 
 المتعددة

 تطبيقات
 الويب ومواقع

 لكافة اإلعاقات

ين برامج للمعاق
عقلياً و ذوي 
  صعوبات التعلم

األلعاب 
اإلليكترونية 

ذوى ل
 اإلعاقات

برامج 
للمعاقين 
سمعياً 
وبصريا 
  وحركياً

 المساعدات
 الشخصية 

 الذكية الحديثة

أنواع الهاتف 
النقال 
  اوتطبيقاته

األجهزة 
التعليمية 
  التقليدية

 األجهزة والوسائل التكنولوجية المساعدة لتعليم ذوى االحتياجات الخاصة

  خاصة الاعدة لتعليم ذوي االحتياجاتت المسالبرامج والتطبيقا
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  :  أھمیة التوعیة بأنواع المساعدات التكنولوجیة لمعلمي ذوى االحتیاجات الخاصة-٤
ثمت مجموعة من الكفایات والمعاییر، التي یجب أن تشتمل علیھا برامج إعداد معلمي ذوى 

 وتوعیة وإكساب االحتیاجات الخاصة، ومن بین تلك الكفایات والمعاییر بالطبع، ھو ضرورة إمداد
معلمي التربیة الخاصة للمعلومات، والمھارات، والمفاھیم المرتبطة بالبرامج، وألجھزة والتطبیقات 
التكنولوجیة والمعلوماتیة المساعدة، التي تستخدم في تعلیم الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة 

)2014, .M, Van Vuren& . N, Lux.(  
یة الخاصة، ومجال تكنولوجیا التعلیم وتوظیفھا في  ولعل المھتمین بكل من مجال الترب

التربیة الخاصة، یالحظون باستمرار أن ھناك اھتمام عالمي بالبحث، واالستكشاف، واالبتكار، 
والتصمیم، واإلنتاج لألجھزة التكنولوجیة المساعدة، والبرامج ذات االرتباطات بتشغیل تلك 

في تعلیم الطالب المعاقین، وذوى االحتیاجات الخاصة األجھزة، والتطبیقات الجدیدة التي تستخدم 
المختلفة بصفة عامة، ویتضح ذلك جلیًا من خالل الندوات، والمؤتمرات، والمعارض، والمحافل 
التي تعلن، وتقدم، وتعرض الحدیث من تلك األجھزة، والبرامج والتطبیقات التكنولوجیة المساعدة، 

ي األجھزة الحدیثة والبرامج الرقمیة المتطورة التي تعتمد على وتتمثل تلك التكنولوجیات المساعدة ف
مقابلة االحتیاجات الفردیة لكل فئة من فئات المعاقین، كما أن تلك المساعدات التكنولوجیة یمكن أن 
تعمل بصفة رئیسة على جذب انتباه المتعلمین نحو محتوى الرسالة التعلیمیة، وتیسر لھم تعلمھما 

عند اعتبار انخفاض معدل االنتباه لدى المتعلمین من ) ٨٥-  ٨٠. ، ص٢٠٠٤كوافحة، (بكفاءة 
  .المعاقین نظرًا لظروف اإلعاقة المرتبطة بھم

وتعتبر وسائل اإلعالم المرئیة، والمسموعة، والمطبوعة، والرقمیة المتنوعة، في عصر 
الرادیو، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت الحالي، مثل الصحف والمجالت المتخصصة، و

والقنوات الفضائیة، ومواقع اإلنترنت، والندوات والمحافل والمعارض التكنولوجیة والمؤتمرات 
المتخصصة، على المستویین العالمي والمحلي، والمناشط ذات العالقة، تعتبر جمیعھا من بین 

 األجھزة أدوات ومداخل التوعیة والتعریف للمتخصصین، والمعلمین في مجال التربیة الخاصة بتلك
والبرامج والمنتجات الرقمیة المساعدة، وتتضح أھمیة توعیة معلمي التربیة الخاصة بالمساعدات 

  :التكنولوجیة فیما یلي
 تعریف معلمي ذوى االحتیاجات الخاصة باألجھزة التكنولوجیة المساعدة الفعالة، والحدیثة التي -

  .یمكن توظیفھا في فصول تعلیم المعاقین
إلتاحة لعدد من األجھزة واالختیارات التكنولوجیة المساعدة، التي یمكن للمتعلم من ذوى  التنویع وا-

االحتیاجات الخاصة، أن یختار من بینھا ما یتوافق مع نوع اإلعاقة الخاصة بھ بدرجة مثالیة، بدل 
  . أن یكون أمامھ اختیار، أو جھاز واحد فقط یستخدمھ بصفة مستمرة

ءة معلمي ذوى االحتیاجات الخاصة، من خالل إطالعھم على الجدید   االرتقاء بمستوى وكفا-
  .والحدیث من األجھزة التكنولوجیة المساعدة، وجعلھم على درایة وإطالع مستمر في ھذا المجال

 مساعدة معلمي التربیة الخاصة في تنمیة المعلومات والمھارات العملیة لدیھم، والمرتبطة -
المواد والعروض التعلیمیة اإللیكترونیة للطالب المعاقین؛ وفقًا باستخدام وتصمیم وإنتاج بعض 

  .لمواصفات وإمكانات وخصائص ووظائف األجھزة التكنولوجیة المساعدة
 مساعدة مؤسسات تعلیم المعاقین، على االرتقاء بمستوى الخدمات التكنولوجیة المساعدة، وجعلھا -

  . في فصول تعلیم المعاقین في الدول المتقدمةعلى نحو موازي لمثیالتھا من الخدمات التي تقدم
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 تعزیز عملیات التعلم التعاوني، وتصمیم البیئات والتطبیقات التعاونیة لتعلیم المعاقین عبر الویب؛ -
 ,.Sheng, L. h. &  XU, J. C(نظرًا لما یؤدیھ ذلك من تحفیز ومساعد لھم على التعلم واإلنجاز 

2009.(  
 ,Van L., T. & Conderman(عالقة بھذا المحور دراسة ومن بین الدراسات ذات ال

G.,2011 ( والتي ھدفت إلى بحث استخدام التكنولوجیات التعلیمیة المساعدة، في برامج إعداد
معلمي التربیة الخاصة وتدریبیھم علیھا أثناء إعدادھم؛ لمعرفة أثرھا على كفاءة ھؤالء المعلمین 

 معلمي التربیة الخاصة الذین درسوا برنامج متكامل في أثناء الخدمة، وقد بینت النتائج أن
المساعدات التكنولوجیة الحدیثة، كانوا ذات قدرة، وكفاءة، ومھارة عالیة، في توظیف واستخدام تلك 
المساعدات التكنولوجیة والمعلوماتیة مع تالمیذھم ذوى االحتیاجات الخاصة، أكثر من أقرانھم من 

  .ھذا البرنامجالمعلمین الذین لم یدرسوا 
، والتي استھدفت بحث العالقة بین )Tang, J. ; Murphy, P. zJ., 2012(كما تناولت

المعرفة السابقة بالتكنولوجیات المستحدثة، لدي الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجیا 
 من) ١٥٨(المعلومات، وبین استخدام تلك التكنولوجیات بكفاءة، وقد تكونت عینة الدراسة من عدد 

الشركات المتخصصة في المستحدثات التكنولوجیة، وقد أفادت نتائج الدراسة بوجود عالقة بین 
التوعیة والتعریف ونشر الثقافة المرتبطة بالمستحدثات التكنولوجیة، وبین اقتناء تلك المستحدثات 

  .واستخدامھا وتوظیفھا الحقًا
 المرتبطة باستخدام بحث المشكالت) Henschke, C., 2012(بینما تناولت دراسة 

المساعدات التكنولوجیة في مساعدة األفراد من ذوى األمراض النادرة، وتوصلت نتائج الدراسة 
إلى وجود عدد من المعوقات االجتماعیة والمالیة والثقافیة واإلداریة التي قد تعوق عملیة استخدام 

 في كل مناشط الحیاة، ومن الوسائل واألجھزة التكنولوجیة المساعدة لذوى االحتیاجات الخاصة
بینھا مجال التعلیم، ومن بین تلك المعوقات ھو نشر الثقافة المرتبطة بفوائد، ومھارات تشغیل 

  .واستخدام تلك األجھزة التكنولوجیة المساعدة، والتدریب الجید علیھا
فقد تناولت بحث فاعلیة توظیف المساعدات ) Stasolla et al., 2013(أما دراسة 

وجیة الحدیثة، في التغلب على معوقات التعلم، وتنمیة القدرة على االتصال، لدى عینة من التكنول
األطفال المصابین بالشلل الدماغي، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن القدرات واإلمكانات 
والوسائط التي تشتمل علیھا المساعدات التكنولوجیة أسھمت بنجاح في تحسین مھارات االتصال 

طفال المعاقین ذوى الشلل الدماغي؛ مما یؤدي إلى تضمین العدید من المبادئ التربویة لتعلیم لدي األ
  .تلك الفئة، وتوعیة القائمین على تعلیم تلك الفئة من المعاقین بأھمیة المساعدات التكنولوجیة

بحث العوامل الوسیطة والمحددة لتوظیف ) Mintz, J., 2013(واستھدفت دراسة 
تكنولوجیة النقالة، في مساعدة األطفال من ذوى مرض التوحد على التعلم وأداء المھام المساعدات ال

من معلمي ) ١٠(الحیاتیة الیومیة، وقد تم تجمیع بیانات تلك الدراسة عن طرق مقابلة خمسة عشرة 
من أطفال التوحد ) ١٠(من أباء األطفال المصابین بالتوحد، وعشرة ) ٦(مرضي التوحد، و ستة 

م، وقد بینت نتائج الدراسة أن التكنولوجیات المساعدة النقالة مثل الھاتف النقال قد أفادت أنفسھ
بدرجة كبیرة في تعلیم األطفال من ذوى مرض التوحد، ویرجع ذلك إلى انتشار الوعي الخاص 

  .بفوائد التكنولوجیات النقالة الرقمیة الحدیثة ودورھا في مجال االتصاالت
بحث فاعلیة استخدام بعض التكنولوجیات ) Shih, C.-H., 2013(وتناولت دراسة 

الالسلكیة النقالة في مساعدة األفراد العاملین في المصانع، والمؤسسات المھنیة، في إنجاز، وأداء 
المھام واألنشطة المھنیة باحتراف، وذلك من خالل استخدام نظام تكنولوجي مساعد؛ یعتمد على 

 وكذلك التوجیھ السمعي باستخدام المایك الالسلكي لھؤالء األفراد، المثیرات والمنبھات المختلفة،
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وأیضًا بعض عروض المحاكاة البصریة، وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فاعلیة كبیرة 
الستخدام تلك األنظمة والوسائل التكنولوجیة المساعدة في تحسین أداء وإنجاز األفراد ذوى 

  .الصعوبات للمھارات المھنیة
تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة، والتفكیر االستراتیجي : ور الثالثالمح

  :لدى معلمي ذوى االحتیاجات الخاصة
  : تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة لدى معلمي التربیة الخاصة)١(

الخاصة؛ بضرورة تنمیة مھارات معلمي تشیر العدید من البحوث واألدبیات في مجال التربیة 
ذوى االحتیاجات الخاصة، من خالل تدریبیھم على التعامل مع أفراد تلك الفئة، وتوفیر المتطلبات 
والمواد التعلیمیة الالزمة لھم أثناء التعلم، كما تشیر یرى المھتمون بمجال تكنولوجیا التعلیم بأھمیة 

 وإنتاج المواد والمصادر التعلیمیة اإللیكترونیة، التي تدریب معلمي التربیة الخاصة على تصمیم
تقدم من خالل األجھزة التكنولوجیة المساعدة؛ حیث یقوم المعلم بإعداد وتصمیم وإنتاج المواد 
التعلیمیة؛ وفقًا لمتطلبات تعلیم كل نوع من أنواع المعاقین، ویتم ذلك من خالل التدریب المستمر 

ى تصمیم وإنتاج تلك المواد، التي یتم عرضھا من خالل األجھزة لمعلمي التربیة الخاصة، عل
والتكنولوجیات التعلیمیة المساعدة للمعاقین؛ وبذلك فإن المعلم تصبح لدیھ القدرة على إنتاج المواد 
التعلیمیة الالزمة لتعلیم طالبھ المعاقین وفقًا لخصائصھم واحتیاجاتھم المختلفة، في حال عدم تواجد 

  . تلك المواد
ضرورة تدریب معلمي ) Torres et al., 2011, pp. 521- 532(وفي ھذا الصدد یري 

أھمیة وجودة ) Bond, M. B., 2011(المعاقین بصریا قبل االلتحاق بالخدمة، كما یري 
منظومات تدریبیة إلیكترونیة لمعلمي ذوى االحتیاجات الخاصة من ذوى صعوبات التعلم؛ حتى 

  . عد تدریبھم، من إكساب طالبھم لمھارات التوجیھ الذاتي أثناء تعلمھمیتمكن ھؤالء المعلمون ب
ویمكن القول أن الكفایات، والمتطلبات التدریبیة لمعلمي ذوى االحتیاجات الخاصة، تختلف 
وتتنوع؛ وفقًا لطبیعة المحتوى الدراسي، ووفقًا لنوع اإلعاقة أیضًا، ویؤدي ذلك بالتأكید إلى أھمیة 

عبد ( البرامج األكادیمیة إلعداد معلمي التربیة الخاصة بكلیات التربیة، كما یرى مراجعة، وتطویر
من خالل ضمان جودة التعلیم المقدم إلى الطالب ذوى االحتیاجات ) ٣٢١. ، ص٢٠١٠الوھاب ،

الخاصة، والذي یتطلب بالضرورة إكساب الطالب المعلمین بكلیات التربیة للمھارات الالزمة لتعلیم 
الذي یري ضرورة االھتمام بإعداد  ) ١٧٢. ، ص٢٠٠٧عبده ، (ة، ویتفق مع ھذا التوجھ تلك الفئ

معلم التربیة الخاصة من خالل تزویده بالكفایات، التي تمكنھ من التعامل مع تلك الفئة من 
إلى أن من بین ) ١٦٥ -١٦٢. ، ص٢٠٠١نجدي، (المتعلمین، وفي ذات السیاق تشیر دراسة 

ة التي تستخدم في تعلیم المعاقین، النماذج، والمناظر المجسمة، والعینات، الوسائل التكنولوجی
والمصورات والبطاقات، والصور المتحركة، والتسجیالت الصوتیة، والمتاحف، وغیرھا من 
المواد التعلیمیة، التي یمكن تصمیمھا، وإنتاجھا باستخدام األدوات واألجھزة التكنولوجیة والرقمیة 

ما أوصت الدراسة بضرورة تدریب المعلمین على كیفیة صنع المواد التعلیمیة الحدیثة اآلن، ك
  .المناسبة للمعاقین

 وعلى ذات صلة بأھمیة المواد التعلیمیة اإللیكترونیة في تعلیم الطالب ذوى االحتیاجات 
في إلى فاعلیة استخدام تكنولوجیا التعلیم اإللیكتروني ) ٢٠٠٥عمار، (الخاصة، فقد توصلت دراسة 

فصول التعلیم الثانوي الصناعي على التحصیل الدراسي، وتنمیة مھارات التعلم الذاتي لدى الطالب 
  .ذوي االحتیاجات الخاصة

ومن بین الدراسات التي تناولت تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة 
 ,.Kurubacak, G. & Basal, M(لدى معلمي التربیة الخاصة، والمعلمین بصفة عامة دراسة 
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والتي بحثت اآلراء والتوجھات الخاصة بالمعلمین، والكلیات، والمصممین التعلیمیین عبر ) 2003
الویب، المشاركین في مشروع دمج التكنولوجیا المتكاملة في مناھج التربیة الخاصة، وتوصلت 

في مناھج ذوى التربیة الخاصة؛ نتائج الدراسة إلى أن المساعدات التكنولوجیة تعد جزءًا أساسیًا 
مما یشیر إلى أھمیة تنمیة مھارات استخدام تلك المساعدات في براج إعداد معلمي التربیة الخاصة 

بحث أثر توظیف تكنولوجیا الوسائط ) Khan, T. M., 2010(بالجامعة، كما تناولت دراسة 
دى عینة من أطفال المدارس، المتعددة في تعلیم الطالب ذوى األنواع المختلفة من اإلعاقات ل

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود أثر إیجابي الستخدام الوسائط المتعددة في تعلیم األطفال ذوى 
القدرات العقلیة المنخفضة، وغالبًا ما یشارك معلمي التربیة الخاصة، وأخصائي علم النفس 

ات الوسائط المتعددة، كما التعلیمي، والمناھج وطرق التدریس، في عملیة تصمیم، وإنتاج تطبیق
  .أكدوا على ضرورة دمج األلعاب داخل تطبیقات الوسائط المتعددة لتعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة

والتي استھدفت بحث األمور والعالقات المتشابھة ) Schmidt et al., 2011( أما دراسة 
ى االحتیاجات الخاصة، فقد والفارقة بین كل من تكنولوجیا التعلیم، والمساعدات التكنولوجیة لذو

توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بینھما، وأكدت على أھمیة المواد التعلیمیة اإللیكترونیة في 
تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة؛ مما یستلزم ضرورة إكساب معلمي التربیة الخاصة للمھارات 

  . لیكترونيتصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة في مواقف وبرامج التعلیم اإل
بحث إمكانیة استخدام جھاز اآلي باد في تنمیة ) Conley, J., 2012(واستھدفت دراسة 

قدرات التخاطب لدى الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة، والذین لدیھم إعاقات معرفیة، وذلك عن 
 طریق الخطة التربویة الفردیة المدعمة بالمساعدات التكنولوجیة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى

فاعلیة استخدام جھاز اآلي باد في تنمیة القدرة على التخاطب لدى الطالب المستھدفین، كما أكدت 
النتائج على ضرورة استخدام مداخل متنوعة للتصمیم التعلیمي لمقابلة االحتیاجات الخاصة 
 بالطالب المعاقین، من خالل المساعدات التكنولوجیة المتمثلة في األجھزة والبرامج والمواد

  .التعلیمیة
  : التفكیر االستراتیجي) ٢ (

یتردد اآلن مصطلح التفكیر االستراتیجي كثیرًا عند الحدیث عن مجال التعلیم بمراحلھ 
المختلفة على وجھ التحدید، وغیره من مجاالت الحیاة عمومًا، ویشیر ھذا المفھوم إلى القدرة 

احة، للحصول على أفضل النتائج والكفاءة على استخدام وتوظیف المعلومات، والمصادر المت
الممكنة، من خالل التفكیر، والتخطیط، والتصمیم، واإلدارة اإلستراتیجیة الفعالة، في كافة مراحل 

  .   ومستویات أداء األعمال، وإنجاز المھام التعلیمیة
ویعتبر التفكیر االستراتیجي من بین أھم أنماط التفكیر الحدیثة، خاصة في ضوء ارتباطھ 

 متغیرات ومعاییر الجودة في التعلیم والتدریب، كما أن المستحدثات التكنولوجیة التي تظھر ببعض
متمثلة في ) Blakley, J., 2006, pp.40-41(وتدخل إلى مجال الخدمة بین الحین واآلخر 

األجھزة والبرامج المتنوعة، تعتبر من بین األمور التي تفرض علي المجتمعات التعلیمیة والقائمین 
لى توظیف تلك المستحدثات التكنولوجیة، ضرورة التفكیر االستراتیجي حول النتائج المتوقعة من ع

توظیفھا؛ لتحدید كیفیة التوظیف، واالستفادة من تلك المستحدثات في المؤسسات التعلیمیة 
  .والتدریبیة

  :التفكیر االستراتیجي والقدرة على اتخاذ القرار واإلدارة اإلستراتیجیة) ٢(
 والتي من بینھا - ق ویصاحب عملیات اتخاذ القرار في المؤسسات التعلیمیة المختلفة یسب

 .Riper, P.K( العدید من العملیات والمھام -مؤسسات وفصول تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة 
V., 2013, p.16 ( وذلك نظرًا ألن القدرة على اتخاذ القرار البد أن تمر بعدة خطوات تبدأ من ،
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المناسبة ) البدائل(انات وتحلیلھا، والوصول إلى المعلومات، ثم تحدید أنسب القرارات جمع البی
للموقف التعلیمي، ویتضح ذلك جلیًا في مؤسسات التربیة الخاصة، حیث إن كل نمط من أنماط 
االحتیاجات الخاصة، أو اإلعاقات یحتاج إلى الطریقة واألسلوب واألجھزة المناسبة لتعلیم التالمیذ 

  .منتمین لتلك الفئة، أو المعاقین بنوع معین من أنواع اإلعاقاتال
وتتم عملیة، ومھارة اتخاذ القرار لدي معلمي التربیة الخاصة على عدة جھات، ومجاالت من 
بینھا مجال طرق وأسالیب التدریس، وتصمیم وتقدیم المحتوى، واستراتیجیات التعلیم المناسبة، 

 المساعدة المالئمة لنوع اإلعاقة وخصائصھا، ولذلك یجب أن یتوافر وكذلك التكنولوجیات التعلیمیة
لدى معلمي التربیة الخاصة، القدرة على التخطیط، والتفكیر، واإلدارة اإلستراتیجیة المتواصلة 
والمستمرة، أثناء تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة، حتى یتدخل في الوقت والظروف الضروریة، 

ار فوري وحاسم، على نحو یسھم في تحقیق األھداف التربویة المحددة التي تتطلب منھ اتخاذ قر
سلفًا، كما یجب أن یكون ھذا القرار االستراتیجي منطقي، وقابل للتنفیذ في البیئة التعلیمیة الواقعیة 

)Riper, P.K. V., 2013, p.16 -17 ( ؛ وقد أصبحت التطبیقات التكنولوجیة القائمة على
من بین المداخل المھمة لتنمیة التفكیر؛ حیث یمكن للحاسوب والتقنیات الرقمیة حوسبة التفكیر اآلن 

الحدیثة مساعدة المتعلمین على ممارسة وتنمیة أنماط التفكیر المختلفة لدیھم على نحو مستمر وفعَّال 
)Labusch, A. & Eickelmann, B.,2018.(  

حدید، فإن المعلم في ضوء وعلى مستوى استخدام المساعدات التكنولوجیة على وجھ الت
خصائص التلمیذ المعاق، قد یتخذ قرارًا في التعلم الفردي لذلك التلمیذ باستخدام جھاز تكنولوجي 
محدد، ولكن قد یتضح لھ بعد ذلك أنھ على الرغم من قوة وتأثیر ھذا الجھاز التكنولوجي المساعد 

لنوع من التالمیذ المعاقین على نحو فَعال، وكفاءتھ المثبتة من قبل، إال أنھ غیر مناسب لتعلیم ھذا ا
ولذلك یجب على الفور أن یتخذ المعلم قرارًا استراتیجیا باستبدال ھذا الجھاز أو الوسیلة، بجھاز أو 

  .مساعد تكنولوجي آخر
كما أن توظیف المساعدات الرقمیة التكنولوجیة في العملیة التعلیمیة یحتاج إلى استخدام 

 ذات صلة؛ لتحدید مدي توظیفھا في استخدام تلك المساعدات التكنولوجیة على استراتیجیات تعلیمیة
نحو یحقق األھداف المرجوة منھا، ویتوافق مع خصائص المتعلمین، ویلبي احتیاجاتھم المختلفة عند 
اعتبار متطلبات كل نمط ونوع من اإلعاقات، ولذلك فإن التفكیر االستراتیجي یعتبر من بین أنماط 

الرئیسة، التي ینبغي أن یكتسبھا معلمي التربیة الخاصة، وذلك أثناء التخطیط واالقتناء أو التفكیر 
التصمیم واإلنتاج للمواد والمصادر التعلیمیة اإللیكترونیة الالزمة في تعلیم كل نوع من أنواع 

  . اإلعاقات للطالب المعاقین وذوى االحتیاجات الخاصة
خاصة فیما یرتبط بالمساعدات التكنولوجیة، أن یكون لدیھ  ولذلك ینبغي على معلم التربیة ال

العدید من الخطط، والخیارات، والبدائل متمثلة في األجھزة، والمواد التعلیمیة اإللیكترونیة، 
والفنیات التكنولوجیة، التي تساعده على التغلب على العقبات، التي قد تعتري عملیة تعلیم المعاقین 

كنولوجیة ومتطلبات تشغیلھا واستخدامھا أیضًا، ولذلك فإنھ من األھمیة باستخدام المساعدات الت
أن یمتلك المعلم مھارات ) Friedman, L.; Gyr,H., 1998, PP. 5-21(بمكان وفقًا لما یراه 

وأدوات التفكیر االستراتیجي حتى یقوم بإدارة الفصل إدارة إستراتیجیة، ومن بین تلك المھارات 
مالحظة اإلستراتیجیة، والتقییم الجید، والفھم الدقیق، والتخطیط للتغییر واألدوات الرؤیة وال

االستراتیجي داخل بیئة الفصل، ثم تصمیم الموقف أو البیئة التعلیمیة الجدیدة، ثم اتخاذ القرار 
  .  االستراتیجي المناسب لذلك التغییر، ولتلك البیئة التعلیمیة الجدیدة
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  :جيمراحل التفكیر االستراتی) ٣(
یشتمل التفكیر االستراتیجي على عدد من المراحل والخطوات األساسیة، التي تشكل في 
مجملھا جوھر ذلك النوع من التفكیر المھم والضروري، وینبغي التقید في تنفیذ تلك المراحل 
بصرف النظر عن إمكانیة إحداث تعدیالت بھا؛ وفقًا لنوع القرار والمھمة التي ینبغي القیام بھا، 

 Blakley, J., 2006, pp. 45 -83( ،)Haycock et(فیما یلي تلك المراحل الرئیسة والفرعیة و
al., 2013, p.2 ( ،)Goldman, E. F., 2013, PP.32 36 :(  
 والذي یلتزم ویبني عدة معاییر وھي المنطقیة، :التخطیط االستراتیجي: المرحلة األولي

، وتبني واستخدام الجوانب والتطبیقات المرتكز على والمنظومیة، والتفكیر المألوف أو التقلیدي
النظریات الفلسفیة والنفسیة، وكذلك التفكیر االبتكاري، والتفكیر التقاربي، وتشتمل تلك المرحلة 

  :على المراحل الفرعیة التالیة
 من خالل النظر والمالحظة، والفھم الدقیق للواقع، وتحدید المشكالت، أو : المسح والتحلیل- 

  .ھداف التي لم یتم تحقیقھااأل
  وذلك بالبحث عن األسباب التي أدت إلى عدم تحقیق األھداف، : االستقصاء وجمع المعلومات-

  .من خالل سؤال الطالب أو المتعلمین أنفسھم، أو جمع المعلومات من المصادر األخرى المساعدة
اھیم الرئیسة وراء المشكلة أو  مثل  تحدید المف: تحدید المفاھیم والعناصر واألھداف الرئیسة-

الظاھرة أو الوضع الكائن المرجو تغییره، وتحدید األھداف التي لم تتحقق أثناء التعلم، وكان من 
الواجب تحقیقھا، مثل ھدف مساعدة الطالب المعاقین بصریًا على التعلم الفَعال والممتع بالتكنولوجیا 

  .تحقق ھذا الھدف وجب تحدید األسباب وراء ذلكالمساعدة الخاصة بالمعاقین بصریًا، فإذا لم ی
 وذلك من خالل القیام بعدد من العملیات العقلیة مثل :ممارسة التفكیر االستراتیجي: المرحلة الثانیة

التركیب للمعلومات، والبحث عن العالقات التي تربط بینھا، وكذلك التجزأة والتفریق بین 
بطة بینھا أیضًا، واإلبداع واالبتكار في البحث عن الحلول، المعلومات، وتصنیفھا وفق العالقات الرا

وتشتمل تلك المرحلة على المراحل الفرعیة : وإعمال اإلدراك الحسي، واستحداث الحلول الجدیدة
  :التالیة

 حیث یكون الوقت عنصرًا ھامًا، وحاسمًا في علمیة التفكیر : مراعاة واعتبار عنصر الوقت-
كالت التعلیمیة خاصة في فصول تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة، تحتاج االستراتیجي، فبعض المش

  .تدخًال وحًال فوریًا وسریعًا، بینما البعض اآلخر قد ال یتطلب ذلك
وذلك من خالل اختیار أفضل قرار، من بین البدائل والقرارات :  اتخاذ القرار االستراتیجي-

  .االحتیاجات الخاصةالمناسبة للموقف التعلیمي، في بیئات تعلیم ذوى 
 حیث یتم اختبار صحة ودقة ھذا القرار قبل : اختبار القرار االستراتیجي قبل تطبیقھ وتنفیذه-

تنفیذه، والنتائج التي سوف تترتب علیھ، ومدي كفاءة القرار في التغلب على المشكلة، وتحقیق 
  .األھداف المنشودة

ار في الواقع، مثل قرار استبدال جھاز تعلیمي  حیث یتم تنفیذ القر: تنفیذ القرار االستراتیجي-
  .مبتكر لتعلیم المكفوفین، بجھاز أكثر منھ كفاءة وحداثة وإمكانات

 وذلك بالوقوف على مدى نجاح :التقییم وإعادة التفكیر االستراتیجي من جدید: المرحلة الثالثة
ستمراریة في التفكیر عملیة التفكیر االستراتیجي في القضاء والتغلب على مشكلة معینة، واال

االستراتیجي من جدید؛ حیث ینبغي أن ال تتوقف تلك العملیة، بل ینبغي أن تكون ھناك قرارات 
إستراتیجیة جاھزة لمشكالت افتراضیة قد تحدث مستقبًال، حتى رغم نجاح القرار والتفكیر 
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تطرأ على الموقف والبیئة االستراتیجي السابق، وذلك تحسبًا ومراعاة للتغیرات المستقبلیة، التي قد 
التعلیمیة، والمتعلمین والمقررات الدراسیة، والتكنولوجیات التعلیمیة والمعلوماتیة، من األجھزة 

  .والبرامج التي یعلن عن ابتكارھا، ودخولھا إلى مجال الخدمة على نحو سریع ومتواصل
  :خاصةأھمیة تنمیة التفكیر االستراتیجي لدى معلمي ذوى االحتیاجات ال) ٥(

ھناك اھتمام عالمي بتنمیة التفكیر االستراتیجي لدى كافة المعلمین، والذین من بینھم 
بالضرورة معلمي ذوى االحتیاجات الخاصة؛ حیث إن التفكیر االستراتیجي یساعد المعلم على 
ترتیب الخطوات، وإنجاز األعمال على نحو دقیق، ویمكنھ من وضع الحلول والبدائل األخرى في 

اقف التعلیمیة، وعند اعتبار خصائص الطالب والمتعلمین من ذوى االحتیاجات الخاصة، فإن المو
المستویات المرتفعة من التفكیر االستراتیجي، یمكن أن تسھم بفاعلیة في مساعدة معلمي ذوى 
االحتیاجات الخاصة على مواجھة األمور، والتحدیات المتوقعة، وغیر المتوقعة في مؤسسات 

وذلك بأن یقوم المعلم )  Sharifi, E., 2012, p.78(م ذوى االحتیاجات الخاصة وفصول تعلی
بالتفكیر االستراتیجي الذي یساعد في تعلیم تلك الفئة، ویقوم بالتجھیز واإلعداد مسبقًا للعدید من 
الحلول والبدائل المناسبة لظروف وبیئات تعلمھم، والتحدیات التي قد تواجھ ذلك؛ وبذلك تنمو لدى 

لمعلم المھارة والقدرة على اإلدارة، والقیادة اإلستراتیجیة، التي تھتم دائمًا بتوفیر بیئة، وفرص تعلم ا
مناسبة لذوى االحتیاجات الخاصة، من خالل اتخاذ القرارات اإلستراتیجیة، والتي من بینھا بالطبع 

مؤسسات تعلیم ذوى تلك القرارات المتعلقة بالتكنولوجیات المساعدة، التي تستخدم في فصول، و
االحتیاجات الخاصة، ویتفق ذلك مع التوجھات العالمیة المعاصرة؛ التي تشیر إلى أن ھناك حاجة 
فعلیة لتنمیة التفكیر االستراتیجي لدي المعلم، وخاصة في األنظمة التعلیمیة والتربویة التي یستخدم 

  ). .Aviram, A. (2009(فیھا تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات في تعلیم طالبھ 
ومن أمثلة الدراسات التي اھتمت بتنمیة التفكیر االستراتیجي، وأھمیتھ ودور الوسائل 

 ,.Penney, G. & Bryan, V(واألدوات التعلیمیة التكنولوجیة والرقمیة في تنمیتھ دراسة 
ات والتي استھدفت بحث استخدام البرامج التربویة والتدریبیة عبر تكنولوجیا المعلوم) 2010

واالتصاالت في تنمیة مھارات التفكیر االستراتیجي لدي المدیرین التنفیذیین الذین یعاملون مع 
من الطالب الخریجین من أحد ) ٤٠٠(الموظفین، وتم تطبیق أدوات الدراسة على عینة قوامھا 

علیة المكاتب األكادیمیة العالمیة إلعداد الموظفین، والمدیرین، وتوصلت نتائج الدراسة إلى فا
توظیف البرامج التدریبیة من خالل أدوات  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تحسین مھارات 

  .التفكیر االستراتیجي لدى عینة الدراسة
بتحدید المراحل والخطوات التي یسلكھا معلم ) Beeson, M., 2011(كما اھتمت دراسة 

تیجیة، عند توظیفھ واستخدامھ الصف الخامس االبتدائي من أجل اتخاذ القرارات اإلسترا
للتكنولوجیات والتطبیقات التعلیمیة في التدریس لتالمیذه، وتوصلت النتائج إلى إتباع المعلم 
لمجموعة من الخطوات التي تدل على ممارسة المعلم للتفكیر االستراتیجي؛ من أجل التوصل إلى 

میذ الصفوف األولیة؛ في ضوء اتخاذ قرار باستخدام التكنولوجیا التعلیمیة في التدریس لتال
  .خصائصھم واستعداداتھم
بحث أثر استخدام المعلمین قبل ) Corey, D. & Stokes, C., 2013(وتناولت دراسة 

الخدمة في المراحل االبتدائیة، لمھارات التفكیر اإلبداعي، في حل المشكالت التعلیمیة للمتعلمین في 
تائج الدراسة إلى أن المعلمین یسلكون طرقًا مختلطة أثناء مقرر الھندسة عبر اإلنترنت، وقد أفادت ن

حل المشكالت؛ مما یتطلب ضرورة تبني الحلول القائمة على التفكیر االستراتجي؛ كما أن ممارسة 
  . المعلمین للتفكیر اإلبداعي عبر اإلنترنت یسھم بفاعلیة في تنمیة مھاراتھم لحل المشكالت
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الفجوة الموجودة الرقمیة بین ظھور ) Kritzenberger, H., 2013(بینما بحثت دراسة 
التكنولوجیات واألجھزة، والوسائل الرقمیة النقالة والوسائط الرقمیة المصاحبة لھا مثل النصوص 
والفیدیو والرسائل وغیرھا، وبین االستخدام الفعلي والحقیقي لتلك التكنولوجیات في التعلیم؛ لتحدید 

رات المتوقعة، والتي تحتم على التربویین ضرورة تحدید وتوقع االحتماالت واألحداث والمسا
السیناریوھات المرتبطة باستخدام تلك التكنولوجیات في التعلیم واالستفادة منھا، وتشیر النتائج 
والتضمینات التربویة للدراسة إلى أن التربویین حتى یتمكنوا من استخدام تلك التكنولوجیات النقالة 

أن یمارسوا أنماط التفكیر المختلفة، ومن بینھا التفكیر االستراتیجي، وتحدید في التعلیم، یجب 
الخصائص الدقیقة لتلك التكنولوجیات النقالة؛ التخاذ القرارات المرتبطة باستخدامھا في التعلیم، 

  .والقضاء على تلك الفجوة الرقمیة
وعات وتسجیالت بحث كیفیة استخدام مقط) Scott et al., 2013(كما استھدفت دراسة 

الفیدیو الرقمیة في أحد المقررات الثقافیة؛ للمساعدة في تطویر قدرات المبرمجین والمصممین على 
التفكیر التأملي، عندما یستخدمون الفیدیو كعنصر رئیس في تصمیم المقررات، وقد بینت النتائج أنھ 

ن أنماط التفكیر األخرى، عند یمكن أن یتم تعزیز القدرة على التفكیر التأملي والناقد وغیرھا م
استخدام الفیدیو الرقمي في التعلیم، كما أن استخدام الفیدیو باعتباره یشتمل على مشاھد تحاكي 

  .الواقع، یسھم في تنمیة التفكیر التأملي لدي المعلمین الذین یستخدمون الفیدیو في التدریس لطالبھم
ي، والدراسات السابقة، في إعداد أدوات وقد استفاد البحث الحالي من محاور اإلطار النظر

البحث، وإجراءاتھ، وتصمیم وتنفیذ المعالجة التجریبیة للبحث، وتفسیر نتائجھ، وإعداد توصیات 
  . البحث ومقترحاتھ أیضًا

  :إجراءات البحث:ثالثًا
  :منھج البحث، والتصمیم التجریبي لھ) ١(

التعاوني عبر الویب، وكذلك بعض أھتم البحث الحالي ببحث فاعلیة بعض أنماط التدریب 
مداخل التوعیة بالمبتكرات التكنولوجیة لذوى االحتیاجات الحدیثة لذوى االحتیاجات الخاصة، في 
تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة والرقمیة، والتي تستخدم في تعلیم الطالب 

جي لدي الطالب المعلمین بقسم التربیة الخاصة بكلیة ذوى اإلعاقات، وكذلك تنمیة التفكیر االستراتی
  .التربیة جامعة طیبة، ولتحدد تلك الفاعلیة استخدم البحث الحالي المنھج التجریبي

 كما استخدم البحث الحالي أیضًا المنھج الوصفي؛ لمعرفة الخصائص والمداخل المرتبطة 
 المھارات الخاصة بتصمیم وإنتاج المواد بتعلیم كل نوع من أنواع اإلعاقات، وكذلك تجمیع وإعداد

التعلیمیة اإللیكترونیة ومواصفاتھا، وأیضَا لتحدید مواصفات تلك المواد عند اعتبار استخدامھا في 
البحث الحالي التصمیم تبني تعلیم الطالب المعاقین، وفي ضوء متغیري البحث ومستویاتھما، فقد  

، ویوضح الشكل التالي التصمیم by 3 Factorial Design 2) ٢×٣(التجریبي المعروف باسم 
  .التجریبي للبحث
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  المتغیرین المستقلین للبحث
  المتغیر المستقل األول

  أنماط التدریب التعاوني عبر الویب
  المتغیر المستقل الثاني

مداخل التوعیة 
بالتكنولوجیات الرقمیة 

  المساعدة
تدریب محدد المھام 

والمصادر دون 
 التوقیت

دریب محدد المھام ت
  والتوقیت دون المصادر

غیر (تدریب حر تمامًا 
  )مقید بأي محددات

  )٣(مجموعة   )٢(مجموعة   )١(مجموعة   أجھزة وبرامج 
وسائط إعالمیة حدیثة 

  عالمیة ومحلیة
  )٦(مجموعة   )٥(مجموعة   )٤(مجموعة 

  .المتغیرات المستقلة والتصمیم التجریبي للبحث) ٢(شكل رقم 
  : البحثمتغیرات

  :اشتمل البحث الحالي على متغیرین مستقلین، وھما: للبحث  المتغیرات المستقلة-أ
  :ولھ ثالثة مستویات، وھي: أنماط التدریب التعاوني: المتغیر المستقل األول

  .تدریب محدد المھام والمصادر دون التوقیت: النمط األول
  .ادرتدریب محدد المھام والتوقیت دون المص: النمط الثاني
  ).غیر مقید بأي محددات(تدریب حر تمامًا : النمط الثالث

  : ولھ مستویان، وھما:أنماط التوعیة بالتكنولوجیات الرقمیة المساعدة: المتغیر المستقل الثاني
  .أجھزة وبرامج وتطبیقات: النمط األول
  .وسائط  إعالمیة حدیثة عالمیة ومحلیة: النمط الثاني

 :اشتمل البحث الحالي على متغیرین تابعین وھما :بحث المتغیرات التابعة لل-ب
 تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة لدى الطالب :المتغیر التابع األول

  .المعلمین بقسم التربیة الخاصة
  . التفكیر االستراتیجي لدي الطالب المعلمین بقسم التربیة الخاصة: المتغیر التابع الثاني

  :ة البحثعین
طالب من طالب شعبة التربیة ) ٦٣(تكونت عینة البحث الحالي من عدد ثالثة وستون 

 جامعة طیبة بالمدینة المنورة، والمسجلین في دراسة مقرر تطبیقات تقنیات –الخاصة بكلیة التربیة 
ه، ١٤٣٨- ه١٤٣٧التعلیم في التربیة الخاصة، وذلك في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

وقد تم تقسیم تلك العینة إلى ستة مجموعات تجریبیة؛ وذلك وفقًا لمستویات المتغیرین المستقلین 
  .للبحث

  :إعداد أدوات البحث) ٢ (
  :      اشتمل البحث الحالي على أداتین، وھما

د بطاقة مالحظة أداء الطالب المعلمین بقسم التربیة الخاصة لمھارات تصمیم وإنتاج الموا) ١- ٢(
 وفیما یلي الخطوات التي تم إتباعھا؛ إلعداد :التعلیمیة اإللیكترونیة، للمتعلمین من ذوي اإلعاقات

  :تلك البطاقة وھي
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 تم تحدید الھدف الرئیس إلعداد بطاقة المالحظة :تحدید الھدف من بطاقة المالحظة) ١-١– ٢(
تصمیم، وإنتاج المواد التعلیمیة للبحث الحالي، في مالحظة وقیاس أداء أفراد عینة البحث لمھارات 

  . اإللیكترونیة، التي یمكن استخدامھا في تعلیم الطالب من ذوى اإلعاقات المختلفة
 وقد تم تحدید تلك األداءات، من خالل :تحدید األداءات التي تتضمنھا بطاقة المالحظة) ٢- ١- ٢(

ضمنھا بطاقة المالحظة، وذلك من إعداد القائمة النھائیة للمھارات الرئیسة والفرعیة، التي سوف تت
خالل تمثیل كافة المھارات الرئیسة والفرعیة، التي تشتمل علیھا القائمة، في بطاقة المالحظة في 

  :صورتھا النھائیة، وقد اشتملت بطاقة المالحظة على المحاور التالیة
  .  تصمیم وإنتاج الصور الرقمیة الملونة لضعاف البصر والصم:المحور األول

  ).٢٢(إلى المھارة رقم ) ١(           من المھارة رقم    
  ). المكفوفین( تصمیم و إنتاج المواد السمعیة للمعاقین بصریًا :المحور الثاني

  ).٤٧(إلى المھارة رقم ) ٢٣(              من المھارة رقم 
  .  تصمیم وإنتاج أفالم الفیدیو الرقمیة القصیرة للصم:المحور الثالث

  ).٧٢(إلى المھارة رقم ) ٤٨(     من المھارة رقم          
 تصمیم وإنتاج أفالم الفیدیو الرقمیة القصیرة لذوى صعوبات التعلم، والقدرات :المحور الرابع

  .العقلیة المنخفضة
  ).٩٦(إلى المھارة رقم ) ٧٣( من المھارة رقم              

  :إعداد تعلیمات بطاقة المالحظة) ٣- ١- ٢(
ي إع    ة         روعي ف دیم أمثل ساطة، والوضوح، وتق سھولة، والب ة المالحظة ال ات بطاق داد تعلیم

راد         ي مالحظة أداء أف سر ف لكیفیة المالحظة؛ وذلك حتى یمكن ألي مالحظ أن یستخدمھا بسھولة وی
دریس              ي الت ة المستخدمة ف ة اإللیكترونی واد التعلیمی اج الم ارات تصمیم وإنت عینة البحث الحالي لمھ

جات الخاصة، وقد تم تقدیم نموذج لكیفیة تجیل المالحظة ألداء المتعلم للمھارة، أو عدم لذوى االحتیا
ة           ن خالل وضع المالحظ لعالم أداء        ) √(أدائھ م تعلم ب ام الم ك إذا ق ارة، وذل راغ أدي المھ أسفل الف

ة         م   ) √(المھارة وتنفیذھا بصورة صحیحة، وكذلك یقوم المالحظة بوضع نفس العالم راغ ل  أسفل الف
ستوىات      داف، وم اییر، واألھ ق المع أ ال تحق ة خط ارة بطریق تعلم المھ ارة، إذا أدي الم ؤدي المھ ی

  .الجودة المأمولة والمتوقعة للمنتج النھائي، وكذلك إذا لم یؤدي المتعلم المھارة تمامًا
  :الصورة األولیة لبطاقة المالحظة) ٤- ١- ٢(

مھارة رئیسة وفرعیة، وقد ) ١٠٤(دد اشتملت بطاقة المالحظة في صورتھا األولیة على ع
  : تم مراعاة األمور التالیة أثناء إعداد الصورة األولیة للبطاقة، وھي أن جمیع المھارات تكون

  .؛ بحیث یمكن مالحظتھا وقیاسھا بسھولة ودقة إجرائیة بصورة محددة -
  .تشتمل كل مھارة على إنجاز مھمة أو سلوك واحد فقط ، وال تكون مركبة -
  .یع المھارات مثبتة، وغیر منفیة، باستخدام أي من أدوات النفيتكون جم -
 .تعبر الصیاغة اللغویة للمھارة، عن المھارة المطلوب أدائھا بدقة عالیة -
  .ترتبط ارتباطًا وثیقًا، بالمحور الذي تنتمي إلیھ، وھو الذي یمثل المھارة الرئیسة -
 . وحقیقیًاتكون جمیع المھارات في البطاقة مرتبة ترتیبًا منطقیًا -
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رامج       - تعلم، وب ین الم ة ب ائج المتبادل ال والنت ة باألفع ون مرتبط ارات تك ع المھ جمی
رى         ات األخ ن الفنی دًا ع وتر، بعی ى الكمبی ة عل واد اإللیكترونی اج الم صمیم وإنت ت

 .الدقیقة
  : التقدیر الكمي ألداء المھارات في بطاقة المالحظة) ٥- ١- ٢(

اس مستوى أداء   اعتمد البحث الحالي أسلوب التقدی    ارات الخاصة   ر الكمي بالدرجات؛ لقی المھ
اد          ن خالل اعتم اس م ذا القی بتصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة في البحث، وقد تم تطبیق ھ

ة؛ نظرًا ألن    )  لم یؤدى المھارة-أدى المھارة (مستویان فقط لألداء، وھما     ذه الطریق ، وقد تم تبني ھ
تم  ي اش ارات الت ارات    المھ ى مھ ا إل م تحلیلھ د ت ث، ق ارات للبح ة أداء المھ ة مالحظ ا بطاق لت علیھ

ة           ادة تعلیمی اج كل م فرعیة، یمكن قیاسھا بدقة وسھولة، كما أن المھارات المتضمنة في تصمیم وإنت
ة والمستوى           ادة بالطریق اج الم ى إنت ا إل ي مجملھ إلیكترونیة تعتبر متراكبة ومترابطة؛ بحیث تؤدي ف

تعلم        المثالي،   ستطع الم م ی مما یجعل المتعلم على درجة عالیة من اإلتقان ألداء تلك المھارات، وإذا ل
اء        ائي، وبن تأدیة المھارة مطلقًا، أو أداھا بصورة خطأ فإن ذلك یؤثر بالضرورة في جودة المنتج النھ

دة        ة صحیحة، بین    ) ١(على ذلك فقد تم احتساب درجة واح ارة بطریق تعلم المھ ا یوضع   إذا أدى الم م
فر  ة ص تعلم الدرج الي   ) ٠(للم إن إجم ذلك ف أ، وب ة خط ا بطریق ارة، أو أداھ تعلم المھ ؤد الم م ی إذا ل

ساوى        ة المالحظة للبحث ی ن      ) ٩٦(مجموعة درجات بطاق ر ع الي یعب ذا اإلجم ث إن ھ درجة؛ حی
  .مجموع وعدد المھارات الرئیسة والفرعیة في البطاقة

  :تم حساب ھذا المعامل بثالث طرق، وھي: المالحظةحساب معامل الصدق بطاقة ) ٦- ١- ٢(
حیث تم تقدیم وعرض البطاقة على مجموعة من السادة المحكمین في : صدق المحكمین - أ

تخصصي المناھج وطرق التدریس، وتكنولوجیا التعلیم؛ للتوصل آلرائھم في بطاقة 
 :المالحظة من حیث

 .حظتھاتعبیرھا بدقة عن المھارات التي سوف یتم قیاسھا ومال -
الترتیب، والترابط المنطقي بین المھارات الرئیسة والفرعیة في كل محور في  -

 .البطاقة
 .الصیاغة اللغویة والمنطقیة الصحیحة للمھارات في البطاقة -
 .شمول البطاقة على جمیع المھارات الرئیسة والفرعیة المرتبطة -
 .اقةسھولة وقابلیة مالحظة كافة المھارات التي تشتمل علیھا البط -
 .حذف أو إضافة أیة مھارات أخرى ذات صلة بمحاور البطاقة -

      وبعد تقدیم البطاقة للسادة المحكمین اقتصرت التعدیالت فقط في الصیاغات 
 .اللغویة، لبعض المفاھیم والمصطلحات، وكذلك حذف بعض المھارات الفرعیة

ام   :  صدق االتساق الداخلي   -ب احثین ق ردات الب   الب دق مف ق استخدام      بحساب ص ن طری ة ع طاق
ساق   دق االت ة      ص ة الكلی د، والدرج ل بع ارات ك ین عب اط ب الل االرتب ن خ ا؛ م داخلي لمفرداتھ ال

دد           ن ع ت م ي تكون للمحور ذاتھ، وذلك أثناء تطبیق البطاقة على العینة االستطالعیة للبحث والت
ي عین           ) ٣٠( شاركین ف ر الم ن غی ة البحث الحالي،    طالب من الطالب المعلمین بكلیة التربیة، م

ساق     )٠٫٠١(وقد كانت جمیع االرتباطات دالة عند مستوى    دق االت الي ص دول الت ، ویوضح الج
 .الداخلي لمفردات البطاقة
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 )١(جدول رقم  
  صدق االتساق الداخلي لمفردات بطاقة مالحظة أداء المھارات للبحث

 ابعالمحور الر المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

معامل  العبارة معامل االرتباط العبارة
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٠٫٦٠٧  ٢٩  **٠٫٥٤١  ٧**  54 ٠٫٥٩٨**  79 ٠٫٣٩٦**  

٠٫٥٧٢  ٣٠  **٠٫٥٧٥  ٨**  55 ٠٫٥٨٨**  80 ٠٫٥٨٥**  

٠٫٥٨٧  ٣١  **٠٫٥٩٩  ٩**  56 ٠٫٥٦٤**  81 ٠٫٦١٩**  

٠٫٤٣٤ ٣٢  **٠٫٤١١ ١٠**  57 ٠٫٦٧٣**  82 ٠٫٥٢٣**  

٠٫٦٣٢  ٣٣  **٠٫٥١١  ١١**  58 ٠٫٦٣٢**  83 ٠٫٤٦٦**  

٠٫٦٠٣  ٣٤  **٠٫٤٦٤  ١٢**  59 ٠٫٧٨٧**  84 ٠٫٤٣٤**  

٠٫٦٦٢  ٣٥  **٠٫٥٤٥ ١٣**  60 ٠٫٧٣٠**  85 ٠٫٤٧٩**  

٠٫٦٨٧  ٣٦  **٠٫٥٨٩  ١٤**  61 ٠٫٦٤٣**  86 ٠٫٦٢٧**  

٠٫٦١٤  ٣٧  **٠٫٥١٧  ١٥**  62 ٠٫٦٥٠**  87 ٠٫٥٣١**  

٠٫٦١٧  ٣٨  **٠٫٤٩٢  ١٦**  63 ٠٫٦٥٢**  88 ٠٫٦١٧**  

٠٫٥١٣  ٣٩  **٠٫٦٤٠  ١٧**  64 ٠٫٦٤٩**  89 ٠٫٧٤١**  

٠٫٥٩٠  ٤٠  **٠٫٦١٧  ١٨**  65 ٠٫٥٠١**  90 ٠٫٦٦٩**  

٠٫٦٦٧  ٤١  **٠٫٦٠٤  ١٩**  66 ٠٫٧٠٠**  91 ٠٫٦٦١**  

٠٫٦٨٨  ٤٢  **٠٫٦٠١  ٢٠**  67 ٠٫٧٦٣**  92 ٠٫٦٦١**  

٠٫٦٤٧  ٤٣  **٠٫٤٦٧  ٢١**  68 ٠٫٧٠٥**  93 ٠٫٧١٩**  

٠٫٦٩٠  ٤٤  **٠٫٥١٨  ٢٢**  69 ٠٫٥٦١**  94 ٠٫٦٧٧**  

    ٠٫٦٠٢  ٤٥**  70 ٠٫٥٥٨**  95 ٠٫٧٧٥**  

    ٠٫٦٣٢  ٤٦**  71 ٠٫٤٦١**  96 ٠٫٦٦٣**  

    ٠٫٦٥٢  ٤٧**  72 ٠٫٦٣٩**     
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ة،       :  صدق االتساق الداخلي لمحاور البطاقة -ج اد البطاق داخلي ألبع كما تم حساب معامل الصدق ال
س   الل ح ن خ ك م وع        وذل ة، ومجم اور البطاق ن مح ور م ل مح ة ك ین درج اط ب ل االرتب اب معام

ین       اط ب ة   ) ٠٫٩٢٠(و) ٠٫٨٤٩(الدرجات الكلیة للبطاقة، وقد تراوحت معامالت االرتب ا دال وجمیعھ
  .، ویوضح الجدول التالي معامالت الصدق الداخلي للمحاور األربعة للبطاقة)٠٫٠١(عند مستوى 

  )٢(جدول رقم 
  ق لمحاور بطاقة مالحظة أداء المھاراتمعامالت الصد

 مستوى الداللة معامل االرتباط المحور

 ٠٫٠١ ٠٫٨٦٠ األول

  ٠٫٠١  ٠٫٩٢٠  الثاني

  ٠٫٠١ ٠٫٨٨٢  الثالث

  ٠٫٠١ ٠٫٨٤٩ الرابع

  :حساب معامل الثبات لبطاقة المالحظة) ٧- ١- ٢(
 بطریقة Split halfتم حساب معامل الثبات لبطاقة المالحظة، عن طریق التجزئة النصفیة 

، كما تم حساب عامل الثبات )٠٫٩٦( و )٠٫٧٦(سبیرمان، وقد تراوحت معامالت الثبات بین 
مما یشیر ؛ )٠٫٩٤( إلى )٠٫٧٨(للبطاقة أیضًا بطریقة جاتمان، وقد تراوحت معامالت الثبات بین 

 الباحثینات، كما قام إلى أن ارتفاع معامل الثبات للبطاقة إذ أنھا على درجة مقبولة ومرتفعة من الثب
كرونباخ لحساب معامل الثبات، وقد ) α(بحساب معامل الثبات لمحاور البطاقة باستخدام معادلة ألفا

، وجمیعھا )٠٫٩١( و)٠٫٧٥(حت معامالت الثبات للبطاقة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ بین تراو
   .لمحاور البطاقة والدرجة الكلیةویعرض الجدول التالي معامالت الثبات ، )٠٫٠١(دالة عند مستوى 

)٣(جدول رقم   
كرونباخ) α(معامالت ثبات لمحاور بطاقة مالحظة أداء المھارات باستخدام معادلة ألفا   

 الداللة اإلحصائیة معامل الثبات المحور
  ٠٫٠١  ٠٫٨٣ األول

  ٠٫٠١ ٠٫٨٥  الثاني

  ٠٫٠١  ٠٫٧٥ الثالث

  ٠٫٠١ ٠٫٧٩  الرابع

  ٠٫٠١  ٠٫٩١  الدرجة الكلیة
 بعد ضبط بطاقة المالحظة، والتأكد التام من :بطاقة المالحظة في صورتھا النھائیة) ٨- ١- ٢(

صدقھا وثباتھا، أصبحت البطاقة في صورتھا النھائیة جاھزة لالستخدام في البحث الحالي، وقد 
  .مھارة رئیسة وفرعیة) ٩٦(تكونت البطاقة في صورتھا النھائیة من عدد 

 وقد تم إتباع الخطوات التالیة؛ إلعداد ھذا االختبار، :یر االستراتیجي للبحثاختبار التفك) ٢- ٢(
 :وھي
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  :تحدید الھدف من اختبار التفكیر االستراتیجي للبحث) ١- ٢- ٢(
تم تحدید الھدف الرئیس الختبار التفكیر االستراتیجي في البحث الحالي؛ في قدرة ھذا 

جي، لدى الطالب المعلمین بشعبة التربیة الخاصة، االختبار على قیاس مستوى التفكیر االستراتی
  .بكلیة التربیة جامعة طیبة، بالمدینة المنورة

  : مطالعة األدبیات والمصادر ذات الصلة بإعداد االختبار) ٢- ٢- ٢(
 & .Friedman, L(قام الباحثین بمراجعة عدد من األدبیات والمصادر والدراسات مثل 

Gyr,H., 1998( ،)Blakley, J., 2006( ،)Aviram, A.,2009, pp. 592-600( ،)Levy, 
A., 2012, pp. 1-14( ،)Haycock et al., 2013, pp. 1- 23( والتي تناولت التفكیر ،

االستراتیجي وكیفیة قیاسھ، وإعداد االختبارات التي تستخدم في قیاس التفكیر االستراتیجي، وذلك  
التفكیر الناقد، والتفكیر االبتكاري؛ وذلك لتكوین على غرار غیره من أنماط التفكیر األخرى مثل 

صورة شاملة ومتكاملة، عن كیفیة، وأسالیب بناء وإعداد اختبارات التفكیر االستراتیجي؛ تمھیدًا 
  .لتطویر ذلك وتطبیقھ في بناء اختبار التفكیر االستراتیجي للبحث الحالي

ر في صورتھ األولیة عن طریق تقدیم تم إعداد االختبا: االختبار في صورتھ األولیة) ٣- ٢- ٢(
أسئلة االختبار في صورة مواقف إستراتیجیة، یلي كل موقف منھا عدة بدائل إستراتیجیة، ویطلب 
من المتعلم أن یختار من بین أربعة بدائل أو حلول، تمثل أربعة مستویات متدرجة للتفكیر 

سؤال أو موقف، وقد اشتمل ) ٢٤(االستراتیجي، وقد تكون االختبار في صورتھ األولیة من عدد 
االختبار على أربعة محاور رئیسة، یندرج تحت كل محور منھا مجموعة من األسئلة، وتلك 

  :المحاور األربعة ھي
  ).المنظومي( التفكیر المنظم :المحور األول
  . القیادة واإلدارة اإلستراتیجیة:المحور الثاني
  . التخطیط االستراتیجي:المحور الثالث

  ).المعاقین وذوى االحتیاجات الخاصة(  التطویر المتمركز حول المتعلم :ر الرابعالمحو
 نظرًا ألن االختبار قد تم تقدیمھ ألفراد عینة البحث لإلجابة علیھ :إعداد تعلیمات االختبار) ٤- ٢- ٢(

في صورة مطبوعة، فقد روعي تضمین االختبار في أولھ التعلیمات الخاصة بكیفیة اإلجابة عن 
ختبار، وكذلك تقدیم مثال یبین طریقة اإلجابة؛ وذلك لتوضیح، وشرح طریقة اإلجابة عن اال

  .االختبار ألفراد عینة البحث
  : تم حساب ھذا المعامل بثالث طرق، وھي:حساب معامل الصدق لالختبار) ٥- ٢- ٢(
صص علم  حیث تم تقدیم االختبار في صورتھ األولیة للسادة المحكمین في تخ:صدق المحكمین) أ(

النفس التعلیمي، والمناھج وطرق التدریس، وتكنولوجیا التعلیم، وذلك إلبداء آرائھم في االختبار من 
 :حیث
 .مدي مالئمة ھذا االختبار ألفراد عینة البحث، وخصائصھم -
وضوح أسئلة االختبار، وشمولھا لكافة جوانب وأبعاد ومستویات التفكیر  -

 .االستراتیجي
ئلة التي تندرج تحت كل محور من محاور االختبار األربعة، مدى الترابط بین األس -

 .وعنوان ھذا المحور
 .الدقة والسالمة في الصیاغة اللغویة، والمنطقیة ألسئلة االختبار -
 .إمكانیة استخدام ھذا االختبار لقیاس التفكیر االستراتیجي بكفاءة -
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الخاصة باإلجابة التعدیل، والحذف، واإلضافة ألي من أسئلة االختبار، والبدائل  -
 .عن تلك األسئلة، وذلك وفقًا آلراء السادة المحكمین

داخلي  ) ب( ساق ال دق االت ام :ص احثین ق ردات   الب دق مف ساب ص ر   بح ار التفكی اختب
تراتیجي،  ساب   االس الل ح ن خ ھ؛ م داخلي لمفردات ساق ال تخدام االت ق اس ن طری ع

ة للمحور ذات          ى     االرتباط بین عبارات كل بعد والدرجة الكلی ار عل ق االختب د تطبی ھ، بع
ر   أفراد العینة االستطالعیة للبحث، ویوضح الجدول التالي صدق مفردات   ار التفكی اختب

  .االستراتیجي
  )٤(جدول رقم 

  للبحثاختبار التفكیر االستراتیجيصدق االتساق الداخلي لمفردات 
 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

عامل م العبارة
 االرتباط

معامل  العبارة
 االرتباط

معامل  العبارة
 االرتباط

معامل  العبارة
 االرتباط

٠٫٤٩٥  ١٧  **٠٫٤٤٥  ١٢  **٠٫٥٤١  ٧ **٠٫٥٦٩  ١**  
٠٫٦٢١  ١٨  **٠٫٦٦٣  ١٣  **٠٫٥٧٥  ٨  **٠٫٥٦٧  ٢**  
٠٫٥٢٤  ١٩  **٠٫٥٦٢  ١٤  **٠٫٥٩٩  ٩  **٠٫٥٦٢  ٣**  
٠٫٤٦٢  ٢٠  **٠٫٦٢٥  ١٥  **٠٫٤١١  ١٠  **٠٫٥٠٦  ٤**  
٠٫٦٤١  ١٦  **٠٫٥١١  ١١ **٠٫٤٨٠  ٥**     
٠٫٥٧٠  ٦**           

اور        ) ج( داخلي لمح ساق ال ر االستراتیجي    صدق االت ار التفكی م حساب معامل الصدق      : اختب ا ت كم
وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بین درجة كل   اختبار التفكیر االستراتیجي،    الداخلي لمحاور   

ي  وع الكل ور والمجم ار التفمح تراتیجي، الختب ر االس ین  كی اط ب امالت االرتب ت مع د تراوح وق
ستوى   ) 0.926(، و)٠٫٨٥٨( د م ة عن ا دال امالت  )٠٫٠١(وجمیعھ الي مع دول الت ح الج ، ویوض

  .اختبار التفكیر االستراتیجيالصدق الداخلي لمحاور 
  )٥(جدول رقم 

  الختبار التفكیر االستراتیجي للبحثمعامالت الصدق لمحاور 
 مستوى الداللة االرتباطمعامل  المحور
 ٠٫٠١ ٠٫٨٧٢ األول

  ٠٫٠١  ٠٫٩٢٦  الثاني
  ٠٫٠١ ٤٠٫٨٨  الثالث

  ٠٫٠١ ٠٫٨٥٨  الرابع
  : حساب معامل الثبات لالختبار) ٦- ٢- ٢(

 باستخدام طریقة Split halfتم حساب معامل ثبات االختبار عن طریق التجزئة النصفیة 
، وبطریقة جاتمان وتراوحت )٠٫٩٢(و ) ٠٫٧٣(سبیرمان، وقد تراوحت معامالت الثبات بین 

اختبار التفكیر االستراتیجي ؛ مما یشیر إلى أن تمتع )٠٫٩٠(إلى ) ٠٫٧٤(معامالت الثبات بین 
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اختبار التفكیر بدرجة مرتفعة من الثبات، كما قام الباحثین بحساب معامل الثبات لمحاور للبحث 
ونباخ لحساب معامل الثبات، وقد تراوحت معامالت كر) α(باستخدام معادلة ألفا االستراتیجي أیضًا 

، ویعرض الجدول التالي معامالت )٠٫٠١(، وھي دالة عند مستوى )٠٫٨٩(و ) ٠٫٧٢(الثبات بین 
  .والدرجة الكلیةاختبار التفكیر االستراتیجي الثبات لمحاور 

)٦(جدول رقم   
كرونباخ) α(ادلة ألفا  باستخدام معاختبار التفكیر االستراتیجيمعامالت ثبات لمحاور   

 الداللة اإلحصائیة معامل الثبات المحور
  ٠٫٠١ ٠٠٫٨٩ األول

  ٠٫٠١  ٠٫٨٢  الثاني
  ٠٫٠١  ٠٫٧٨ الثالث

  ٠٫٠١ ٠٫٧٢  الرابع
  ٠٫٠١ ٠٫٨٤  الدرجة الكلیة

درجة، وذلك باحتساب معدل درجة ) ٨٠( الدرجة الكلیة لالختبار ھي :تصحیح االختبار) ٧- ٢- ٢(
اختار المتعلم المستوى األول للتفكیر االستراتیجي وھو أقل المستویات، و درجتان إذا ) ١(واحدة 

إذا اختار ) ٣(إذا اختار المتعلم المستوى الثاني من التفكیر االستراتیجي، وثالث درجات ) ٢(
إذا اختار المتعلم المستوى ) ٤(المتعلم المستوى الثالث من التفكیر االستراتیجي، وأربع درجات 

  .بع من التفكیر االستراتیجي وھو أعلي المستویات للتفكیر االستراتیجيالرا
 نظرًا ألن المتعلم الذي سوف یجیب عن اختبار التفكیر :زمن اإلجابة عن االختبار) ٨- ٢- ٢(

االستراتیجي الحالي، یحتاج بالتأكید إلى إعمال التفكیر وبذل المزید من الجھد العقلي؛ ولذلك قد 
ستغرقون وقتًا غیر قلیل في اإلجابة عن االختبار، وقد كان متوسط الزمن لوحظ أن الطالب ی

  .دقیقة) ٤٢(المحسوب لإلجابة عن االختبار ھو 
 بعد حساب صدق االختبار وثباتھ، وإجراء التعدیالت :االختبار في صورتھ النھائیة) ٩- ٢- ٢(

محور من المحاور األربعة الالزمة علیھ، تم حذف أربعة أسئلة من االختبار، بواقع سؤال من كل 
  .سؤال فقط) ٢٠(لالختبار، وبذلك فقد أصبح االختبار في صورتھ النھائیة مكون من عدد عشرون 

  :إعداد وتنفیذ مادة المعالجة التجریبیة للبحث) ٣(
نظرًا ألن البحث الحالي یھتم بمعرفة فاعلیة بعض طرق التدریب اإللیكتروني التعاوني عبر 

لك بالضرورة مراعاة خصائص كل من التدریب التعاوني، وكذلك خصائص الویب، ویستلزم ذ
الویب، وطرق التفاعل والتعاون بین المتعلمین أو المتدربین وبعضھم، ونظرًا للصعوبة العملیة، 
والكلفة المادیة، والتجھیزات الالزمة من أجل تصمیم وبناء منظومة إلیكترونیة كاملة ومبتكرة على 

اللھا أن یعمل جمیع الطالب ویتدربون في وقت واحد على نحو متزامن، فقد الویب؛ یمكن من خ
تبني البحث الحالي فكرة استخدام األدوات المتطورة للویب، مثل أدوات التصمیم واإلنتاج للمواد 
التعلیمیة الرقمیة، مثل برامج إعداد النصوص، والصور والفیدیو، والرسوم، وغیرھا من خالل 

 بالویب، ومشاھدة ومحاكاة العروض واألمثلة والنماذج التدریبیة لتصمیم وإنتاج الكمبیوتر المتصل
كل مادة من المواد التدریبیة المستھدفة في البحث الحالي، عند اعتبار نمط اإلعاقة التي یستخدم كل 

تلك نوع من أنواع المواد التعلیمیة اإللیكترونیة في البحث الحالي، في تعلیم الطالب المصنفین تحت 
  . اإلعاقة
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كما تم أیضًا توظیف أدوات االتصال االجتماعي عبر الویب في عملیة التدریب التعاوني في 
البحث الحالي، متمثلة في أسالیب وطرق االتصال والتواصل المتنوعة كالبرید اإللیكتروني، 

م الفیدیو والشبكات االجتماعیة، والمصادر الرقمیة واإللیكترونیة مثل النصوص، والصور، وأفال
الرقمیة، والرسومات الخطیة، التي یمكن استخدامھا في التدریب اإللیكتروني لدمجھا، أو محاكاة 
تصمیمھا أثناء التدریب على تصمیم وإنتاج  المواد التعلیمیة التي سوف یتم التدریب على إنتاجھا، 

  .بكة اإلنترنتأثناء تنفیذ تجربة البحث الحالي، من خالل استخدام الكمبیوتر المتصل بش
 ویشیر ذلك إلى أن التدریب اإللیكتروني في البحث الحالي، سوف یتم من خالل التدریب 
الالتزامني عند اعتبار إنجاز المھمة الواحدة، فقد یعمل أحد الطالب في مھارة ما، ویعمل الطالب 

حددة لتعلیم اآلخر في مھارة أخرى ترتبط بنفس الھدف، وھو تصمیم مادة تعلیمیة إلیكترونیة م
الطالب المعاقین من ذوى االحتیاجات الخاصة؛ وقد تطلب إتمام عملیة التدریب اإللیكتروني ھذه 

  :ضرورة توزیع األدوار بین الطالب أثناء التدریب، وقد تحدد ھذا التعاون فیما یلي
یمیة للمعاقین،  التزام كل طالب بأداء المھمة المنوطة بھ، من بین مھام تصمیم وإنتاج المواد التعل-١

وذلك وفق الزمن والمعاییر المحددة ألدائھا، وإرسالھا عن طریق أدوات الویب، إلى الطالب 
ویحدث ذلك فقط في كل من المستویین األول والثاني للمتغیر . المسئول عن المجموعة المتعاونة

متعلم الحریة الكاملة المستقل األول، بینما المستوى الثالث لنفس المتغیر المستقل األول، فیترك لل
في اختیار المھام وترتیبھا ومواصفاتھا التي یقوم بأدائھا لتصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة التي 
یفضلھا أو یتقن أدائھا، وكذلك لھ الحریة التامة في توقیت أداء تلك المھام، والمصادر التي 

ا لنفسھ، حتى یقدمھا للباحث في یستخدمھا، ویحتفظ بالمواد التعلیمیة اإللیكترونیة التي ینتجھ
  .نھایة عملیة التدریب والمعالجة التدریبیة للبحث

  . تبادل المعلومات، والوسائط الرقمیة المساعدة في التصمیم مع باقي األعضاء في المجموعة-٢
 المشاركة مع باقي زمالئھ في المجموعة المتعاونة إلیكترونیًا عب الویب، في بناء نموذج واحد -٣

ادة التعلیمیة اإللیكترونیة، یشارك فیھ كل أفراد المجموعة التعاونیة، كما أن كل متدرب للم
  .مطالب في النھایة بإتقان جمیع المھارات

 االلتزام بمبادئ ومعاییر الجودة في اإلنتاج وفق النماذج المثالیة المعروضة للطالب في -٤
  .إنتاج المواد التعلیمیة الجدیدةالمجموعة المتعاونة، والیت یتم على غرارھا تصمیم، و

  . النقد وإبداء التعدیالت الالزمة على المواد التعلیمیة اإللیكترونیة التي یتم تصمیمھا وإنتاجھا-٥
 التفاعل، واالتصال، والمناقشة الدائمة والمستمرة مع زمالئھ، عبر أدوات الجیل الثاني من -٦

 الحدیثة األخرى، حول تصمیم وإنتاج المواد الویب، ووسائل االتصال وتكنولوجیا المعلومات
  . التعلیمیة اإللیكترونیة للطالب المعاقین وذوي االحتیاجات الخاصة بصفة عامة

  :وقد تم تصمیم وإنتاج مادة المعالجة التجریبیة للبحث وفقًا للخطوات التالیة
ى تصمیمھا وإنتاجھا، إعداد قائمة بالمواد التعلیمیة التي سوف یقوم الطالب بالتدریب عل) ١- ٣(

 وتعتبر تلك المھام :وتحدید المھام التدریبیة التي سوف یقوم الطالب بتنفیذھا لتحقیق ذلك
التدریبیة ھي الخطوات والمراحل الرئیسة التي سوف یقوم بھا أفراد عینة البحث أثناء تصمیم 

حقًا في تعلیم الطالب المعاقین، وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة المحددة مسبقًا، والتي تستخدم ال
ویتم توزیع تلك المھام على الطالب في المجموعات المتعاونة؛ بحیث یقوم كل طالب بأداء مھمة أو 
مھام محددة، تتكامل وتندمج مع باقي المھام التي یؤدیھا الطالب اآلخرون في المجموعة؛ مما ینتج 

  .ترونیة متكاملة للمعاقینعنھ في النھایة تصمیم وإنتاج مادة تعلیمیة إلیك
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 حیث تم تزوید أفراد المجموعتین اللتین :تحدید التوقیتات الزمنیة ألداء المھام التدریبیة) ٢- ٣(
تتلقیان المعالجة التجریبیة وفق المستوى الثاني للمتغیر المستقل األول، وھما المجموعتین الثانیة 

 كل مجموعة منھما، أثناء أداء المھارات والخامسة، تم تزویدھما بالتوقیت المتاح للطالب في
والمھام الفرعیة في تصمیم وإنتاج كل مادة من المواد التعلیمیة، التي یتم التدریب اإللیكتروني علیھا 
وتصمیمھا وإنتاجھا بطریقة تعاونیة عبر الویب، كما تم وضع جدول زمني للمجموعات التجریبیة 

األولى والثالثة والرابعة والسادسة؛ یشتمل ھذا : األربعة األخرى في البحث وھي المجموعات
الجدول على زمن االنتھاء فقط من أداء جمیع المھارات الالزمة لتصمیم وإنتاج جمیع المواد 
التعلیمیة التي یتم التدریب علیھا؛ دون تحدید أزمنة فرعیة ألداء كل مھمة من المھام التدریبیة، 

  .وذلك وفقًا للتصمیم التجریبي للبحث
إعداد قائمة بنماذج لألنماط التدریب الثالثة المستخدمة في البحث، ومدخلي التوعیة ) ٣-٣ (

 وذلك من خالل عرض إلیكترونیة لتلك النماذج على :بالمساعدات الرقمیة التكنولوجیة الحدیثة
 الطالب في داخل معمل الكمبیوتر المجھز بالكلیة والمتصل باإلنترنت، مع تقدیم شرح كل نموذج
منھا للطالب في كل مجموعة من المجموعات التجریبیة الستة في البحث، واإلجابة عن أسئلة 

  .الطالب واستفساراتھم حول ذلك
تم تصمیم وإنتاج الموقع التدریبي : تصمیم وإنتاج الموقع التدریبي اإللیكتروني للبحث) ٤- ٣(

ة البحث الحالي، استخدام الموقع اإللیكتروني للبحث؛ بحیث یمكن للطالب المتدربین من أفراد عین
في عملیة التدریب اإللیكتروني من خالل االستعانة بالمصادر والبرامج واألمثلة والتطبیقات 
والمراجع والدروس المصورة، والدروس المرئیة التي یشتمل الموقع على العدید من المصادر، 

ة الروابط والصفحات والمواقع والنماذج، والشروح المساعدة للطالب في أداء مھامھم التدریبی
المؤدیة إلیھا؛ بما یسھم في مساعدة المتدربین على اكتساب وإتقان مھارات تصمیم وإنتاج المواد 

وقد تم تصمیم وإنتاج الموقع . التعلیمیة اإللیكترونیة للمتعلمین من ذوي االحتیاجات الخاصة
  :التدریبي اإللیكتروني للبحث بالخطوات، والمراحل التالیة

 وقد تمثل الھدف من تصمیم وإنتاج الموقع التدریبي :تحدید الھدف من الموقع) ١- ٤- ٣(
اإللیكتروني للبحث الحالي، في مساعدة المتدربین من أفراد عینة البحث على تصمیم وإنتاج المواد 

م التعلیمیة اإللیكترونیة المستخدمة في تعلیم الطالب ذوي االحتیاجات الخاصة، من خالل استخدا
  .البرامج والتطبیقات الرقمیة التي تمكنھم من ذلك

 :تصمیم الموقع وواجھتھ الرئیسیة، وتحدید المكونات التي سوف یشتمل علیھا الموقع) ٢- ٤- ٣(
في ضوء أنواع ونماذج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة المختلفة المستخدمة في تعلیم ذوى االحتیاجات 

وقع التدریبي اإللیكتروني للبحث الحالي؛ بما یھیئ المتدربین الخاصة، فقد تم تصمیم واجھة الم
ویسھم في مساعدتھم على التدریب اإللیكتروني بسھولة ووضوح ودقة، وقد تضمنت واجھة الموقع 

جزء أو مكون أساسي للموقع بدًء باألیقونة الخاصة بالصفحة ) ١٤(الرئیسیة عدد أربعة عشر 
  ) .الباحثین(قونة الخاصة باالتصال مع إدارة الموقع الرئیسیة للموقع، وانتھاًء باألی

 وقد تم ذلك في :تحدید المواقع والواصالت والروابط التي سوف یشتمل علیھا الموقع) ٣- ٤- ٣(
وقد روعي في ذلك تضمین المواقع : ضوء متطلبات التصمیم واإلنتاج للمواد التعلیمیة اإللیكترونیة

یم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة بصفة عامة، ونفس والوصالت والروابط ذات الصلة بتصم
  .تلك المواد الخاصة بالتعلیم لذوي االحتیاجات الخاصة على وجھ الخصوص

تجمیع وإعداد الوسائط والمصادر الرقمیة، الخاصة بمداخل التوعیة بالمساعدات ) ٤-٤-٣ (
في كل من مدخلي التوعیة والتي سوف تستخدم : التكنولوجیة لذوى االحتیاجات الخاصة

بالمبتكرات التكنولوجیة الحدیثة لذوى االحتیاجات الخاصة؛ لتحدید المواقع اإللیكترونیة المتاحة 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                   مجلة البحث العلمى فى التربیة
٥٠

على اإلنترنت، والتي تشتمل على المقاالت واألخبار والمعلومات، والفیدیو الرقمي، والصور، 
وجیة المتطورة، والتي تستخدم في والرسومات المتحركة ذات الصلة باألجھزة والمستحدثات التكنول

تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة بصفة عامة، والمعاقین على وجھ التحدید، وذلك من خالل البحث 
عبر محركات البحث المشھورة على الویب، للوصول إلى مواقع تلك المصادر على الویب، وتزوید 

لیكتروني عبر الویب؛ لمعرفة تأثیرھا الطالب بتلك المواقع الستعراضھا وتصفحھا أثناء التدریب اإل
  .في أداء الطالب المھاري، وتفكیرھم االستراتیجي

 تشتمل على كم كبیر من :تقدیم مكتبة رقمیة متكاملة عبر الموقع ألفراد عینة البحث) ٥- ٤- ٣(
 الصور الثابتة، والرسومات الخطیة، المرتبطة باألجھزة التكنولوجیة المساعدة الحدیثة، التي یمكن

استخدامھا في تعلیم الطالب ذوى االحتیاجات الخاصة ؛ حتى یستخدمھا الطالب عند الضرورة 
  .أثناء التدریب

 :البدء في تصمیم وإنتاج الموقع إلیكترونیا باستخدام البرامج والتطبیقات المالئمة) ٧-٤-٣ (
 ,Microsoft Publisher(ویعد البرنامج الرئیس المستخدم في تصمیم الموقع الحالي برنامج 

، كما تم استخدام عدد من البرامج األخرى المساعدة مثل برامج، إعداد النصوص، )2013
  . والصور، والرسوم الخطیة، والفیدیو

 بعد االنتھاء من تصمیم :ویب، وإتاحتھ ألفراد عینة البحثرفع الموقع وتشغیلھ عبر ال) ٨- ٤- ٣(
وإنتاج الموقع التدریبي للبحث إلیكترونیًا تم رفعھ على شبكة اإلنترنت وتشغیلھ وإتاحتھ ألفراد عینة 

  :البحث الحالي، الستخدامھ في التدریب اإللیكتروني ، وذلك من خالل الموقع اإللیكتروني التالي
 ) htm.index/com.yesegy.drhashem://http.(  

تزوید الطالب بالمھام التدریبیة اإللیكترونیة المطلوبة؛ وفق نمط المعالجة المستخدم في ) ٥-٣ (
 حتى یقوم الطالب بتنفیذ وأداء المھارات الواردة بھا، أثناء :كل مجموعة تجریبیة في البحث

ریب على تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة للمعاقین وذوى االحتیاجات الخاصة، التد
 الرابعة -  الثانیة –األولى (وذلك وفقًا لنمط المعالجة التجریبیة المتبعة، وذلك للمجموعات التجریبیة 

  . فقط)  الخامسة-
 وذلك من خالل :ن خالل الویبتنفیذ التعاون بین الطالب أثناء التدریب اإللیكتروني م) ٦- ٣(

التالیة أثناء ) Mach, N., 2013(إرشادھم إلى استخدام جمیع أو أي من إمكانات، وأدوات الویب 
  : التدریب، وھي

استخدام البرامج الخاصة بتصمیم وإنتاج النصوص، والصور، والفیدیو، والرسومات والمتاحة ) أ(
وذلك بعد تحمیلھا على أجھزة الكمبیوتر على الویب وفق أفضل وأحدث اإلصدارات منھا، 

المستخدمة في التدریب، وإرسال المنتج النھائي، وتبادلھ بین الطالب وبعضھم؛ إلبداء الرأي أو 
  .التعدیل أو اإلضافة علیھ من خالل الویب، وأدواتھا المتنوعة

 الطالب، حتى یقوم استخدام البرید اإللیكتروني؛ وذلك لتبادل الملفات والوسائط واألعمال بین) ب(
بعضھم بإكمال عملیة التصمیم واإلنتاج للمادة التعلیمیة ومن ثم إعادة إرسالھا لباقي زمالئھ في 

  .المجموعة التعاونیة على اإلنترنت
استخدام أدوات وشبكات التواصل االجتماعي عبر الویب؛ حیث یمكن استخدامھا بین الطالب ) ج(

ونیة في عرض ما توصل إلیھ كل فرد أثناء التصمیم واإلنتاج، في المجموعات التعاونیة اإللیكتر
وذلك من خالل الفیدیو، والصور، والنصوص وغیرھا، مثل الفیس بوك والتویتر وغیرھا من 

  .الشبكات
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إنشاء الطالب في كل مجموعة تجریبیة، مدونة إلیكترونیة خاصة بھم أثناء التدریب  ) د(
 في تعریف الطالب بالمعلومات والمھارات ذات الصلة اإللیكتروني التعاوني، حیث تستخدم

  .بتصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة
استخدام أدوات وتجھیزات وبرامج عقد اللقاءات والمؤتمرات عبر الویب، من خالل الكامیرات ) ه(

مجموعات الرقمیة؛ حیث یمكن أن یسھم ذلك في تنشیط وتحفیز عملیة التدریب بین الطالب في ال
  .التعاونیة على الویب

االستفادة والتوظیف، للمواد والمصادر الرقمیة المتعددة المرئیة والمسموعة، الثابتة والمتحركة ) و(
  .المتاحة على الویب، أثناء التدریب على تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة للمعاقین

 خالل إعداد جدول لكل مجموعة یشتمل على  وذلك من:بدء تنفیذ تجربة البحث الحالي) ٧- ٣(
مواعید البدء، واالنتھاء من تجربة البحث الحالي، وقد استغرقت تجربة البحث الحالي أربعة 

یتم السماح للطالب فیھا )  بواقع ساعتین لكل یوم(أسابیع، كان من بینھا یومان فقط في كل أسبوع 
  بینما یترك للطالب الحریة التامة، في -رادوا ذلك  إذا أ–بالتدریب داخل معمل الكمبیوتر بالكلیة 

ممارسة التدریب اإللیكتروني عبر الویب، من منازلھم، أو أیة مواقع أخرى، في خارج وقت 
  .الدراسة بالكلیة

بعد التحقق والتأكد من صدق وثبات أداتي البحث، وبعد االنتھاء من : تطبیق أدوات البحث) ٤(
ریبیة، وتحدید طریقة تنفیذھا وفقًا للمتغیرات المستقلة للبحث، تم التطبیق إعداد مادة المعالجة التج

وحساب القیاس القبلي بالنسبة لمتغیرین المستقلین، على أداتي البحث، القبلي ألداتي البحث، 
  : وذلك كما یلي

  )٧(جدول رقم 
بطاقة المالحظة، ى  اإللیكتروني علالتعاونيالمتوسطات واالنحراف المعیاري لمتغیر نمط التدریب 

  اختبار التفكیر االستراتیجي في القیاس القبليو

االنحراف   المتوسط  العدد نمط التدریب  األدوات
  المعیاري

الخطأ 
  المعیاري

 المھام محدد تدریب
 54544. 2.49952 6.3810 21 التوقیت دون والمصادر

 المھام محدد تدریب
 46095. 2.11232 5.8095 21 المصادر دون وقیتوالت

 القبلي القیاس
 لبطاقة

 المالحظة

 41677. 1.90987 6.3810 21 تمامًا حر تدریب
 المھام محدد تدریب

 49027. 2.24669 6.6190 21 التوقیت دون والمصادر

 المھام محدد تدریب
 53959. 2.47271 6.2857 21 المصادر دون والتوقیت

 القبلي القیاس
 الختبار

التفكیر 
 االستراتیجي

 48093. 2.20389 6.5714 21 تمامًا حر تدریب
، وأقل متوسط قد بلغ )6.3810(أن أعلي متوسط قد بلغ ) ٧(یتضح من الجدول رقم 

بالنسبة للمتغیر المستقل على بطاقة مالحظة أداء المھارات، وذلك للمستویات الثالثة ) 5.8095(
كما أن أعلى متوسط لنفس تلك المستویات ، األول للبحث وھو نمط التدریب التعاوني اإللیكتروني

؛ ویشیر )6.2857(، وأقل متوسط قد بلغ )6.6190(على اختبار التفكیر االستراتیجي للبحث قد بلغ 
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ھذا التقارب بین المتوسطات إلى وجود ضعف في التباین بین مجموعات البحث، وبالتالي یعني 
  .ة للبحثذلك وجود تكافؤ بین المعالجات والمجموعات التجریبی
  )٨(جدول رقم 
بطاقة المالحظة،  اإللیكتروني على التعاونيتحلیل التباین أحادي االتجاه لمتغیر نمط التدریب 

  اختبار التفكیر االستراتیجي في القیاس القبليو

مجموع   مصدر التباین  األدوات
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

  )التباین(
الداللة   )ف(قیمة 

  اإلحصائیة

 623. 478. 2.286 2 4.571  بین المجموعات
   4.786 60 287.143  داخل المجموعات

 القیاس
 القبلي
 لبطاقة

    62 291.714  المجموع المالحظة

 880. 128. 683. 2 1.365  بین المجموعات
   5.340 60 320.381  داخل المجموعات

 القیاس
 القبلي

 الختبار
    62 321.746 المجموع التفكیر

م          دول رق ى وجود          ) ٨(ویتضح من خالل الج شیر إل ا ی ة إحصائیًا؛ مم روق دال دم وجود ف ع
  .  الیكتروني على أداتي البحثالتعاونيتجانس وتكافؤ بین المجموعات بالنسبة لمتغیر نمط التدریب 

  )٩(جدول رقم 
بطاقة لى المتوسطات واالنحراف المعیاري لمتغیر مداخل التوعیة بالمساعدات التكنولوجیة ع

  اختبار التفكیر االستراتیجي في القیاس القبليوالمالحظة، 

االنحراف   المتوسط  العدد نمط التدریب  األدوات
  المعیاري

الخطأ 
  المعیاري

 القبلي القیاس 36647. 2.19885 6.2778 36 وبرامج أجھزة
 لبطاقة

 حدیثة إعالمیة وسائط المالحظة
 41663. 2.16486 6.0741 27 ومحلیة عالمیة

 القبلي القیاس 40292. 2.41753 6.3889 36 وبرامج أجھزة
 الختبار
 حدیثة إعالمیة وسائط التفكیر

 40702. 2.11493 6.6296 27 ومحلیة عالمیة

، وأقل متوسط قد بلغ )6.3889(أن أعلي متوسط قد بلغ ) ٩(یتضح من الجدول رقم 
بالنسبة لمستویي المتغیر المستقل الثاني ذلك على بطاقة مالحظة أداء المھارات و) 6.0741(

 كما أن أعلى متوسط لنفس تلك المستویات للبحث وھو مداخل التوعیة بالتكنولوجیات المساعدة،
كما أن أعلى متوسط لنفس المجموعات التجریبیة على اختبار التفكیر االستراتیجي للبحث قد بلغ 
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یر ھذا التقارب بین المتوسطات إلى وجود ؛ ویش)6.3889(، وأقل متوسط قد بلغ )6.6296(
ضعف في التباین بین مجموعات البحث، وبالتالي یعني ذلك وجود تكافؤ بین المعالجات 

  .والمجموعات التجریبیة للبحث
  )١٠(جدول رقم 

تحلیل التباین أحادي االتجاه لمتغیر مدخل  التوعیة بالمساعدات التكنولوجیة على بطاقة 
   التفكیر االستراتیجي في القیاس القبليالمالحظة، واختبار

مجموع   مصدر التباین  األدوات
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

  )التباین(
الداللة   )ف(قیمة 

  اإلحصائیة

 715. 134. 640. 1 640.  بین المجموعات
   4.772 61 291.074  داخل المجموعات

 القیاس
 القبلي
 لبطاقة

    62 291.714  المجموع المالحظة

 682. 170. 894. 1 894.  بین المجموعات
   5.260 61 320.852  داخل المجموعات

 القیاس
 القبلي
 الختبار
    62 321.746  المجموع التفكیر

ى وجود         ) ١٠(ویتضح من خالل الجدول رقم    شیر إل ا ی ة إحصائیًا؛ مم روق دال عدم وجود ف
ي      تجانس وتكافؤ بین المجموعات بالنسبة لمتغیر    ى أدات ة عل ساعدات التكنولوجی ة بالم  مداخل التوعی

  . البحث الحالي
وبعد التأكد من عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین المجموعات التجریبیة للبحث، ووجود 
تجانس وتكافؤ بین تلك المجموعات، تم السماح للطالب ببدء ممارسة التدریب اإللیكتروني التعاوني 

المعالجة التجریبیة المحددة لكل مجموعة، وبعد ذلك تم تطبیق أداتي عبر الویب، من خالل نمط 
البحث تطبیقًا بعدیًا، ثم تدوین البیانات؛ تمھیدًا لتقدیمھا للمعالجة اإلحصائیة؛ وفقًا للتصمیم التجریبي 

  .للبحث؛ للوصول إلى نتائج البحث، ومن ثم تفسیرھا ومناقشتھا
  :مناقشتھاعرض نتائج البحث، وتفسیرھا و: رابعًا

  :عرض نتائج البحث) ١(
  :النتائج الخاصة ببطاقة مالحظة أداء مھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة) ١- ١(
المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لمتغیرات البحث على بطاقة مالحظة أداء  )١- ١- ١(

  :المھارات في القیاس البعدي
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) ١١(جدول رقم   
ف المعیاري لمتغیرات المتوسطات واالنحرا  

بطاقةالبحث على   في القیاس البعدي مالحظة أداء المھارات 

االنحراف  المتوسط مداخل التوعیة التدریب نمط
 العدد المعیاري

 المھام محدد تدریب 12 2.77434 91.6667 وبرامج أجھزة
 دون والمصادر

 التوقیت
 حدیثة إعالمیة وسائط

 9 7.60117 77.4444 ومحلیة عالمیة

 المھام محدد تدریب 12 8.30252 79.7500 وبرامج أجھزة
 دون والتوقیت

 المصادر
 حدیثة إعالمیة وسائط

 9 6.57858 66.4444 ومحلیة عالمیة

 12 6.54298 66.4167 وبرامج أجھزة
 حدیثة إعالمیة وسائط تمامًا حر تدریب

 9 3.80058 89.7778 ومحلیة عالمیة

 36 12.12226 79.2778 مجوبرا أجھزة
 حدیثة إعالمیة وسائط  المجموع الكلي

 27 11.39613 77.8889 ومحلیة عالمیة

نمط (أن المجموعة التجریبیة األولي التي درست بطریقة ) ١١(یتبین من الجدول رقم 
) مداخل التوعیة من خالل األجھزة والبرامج + التدریب محدد المھام والمصادر دون التوقیت 

جموعات التجریبیة الستة للبحث من حیث المتوسط، حیث قد بلغ متوسطھا كانت ھي أعلى الم
كانت تلك المجموعة أیضًا ھي أقل مجموعة في االنحراف المعیاري؛ حیث ؛ كما )٩١٫٦٦٦٧(

؛ مما یشیر إلى أداء أفراد تلك المجموعة وفقًا )٢٫٧٧٤٣٤(بلغت قیمة االنحراف المعیاري لھا 
مھارات للبحث كان أفضل المجموعات على اإلطالق، بینما كانت لنتائج بطاقة مالحظة أداء ال

مداخل التوعیة من + نمط التدریب الحر تمامًا (خامسة التي درست بطریقة المجموعة التجریبیة ال
ھي أقل مجموعة من حیث المتوسط؛ حیث بلغت قیمة متوسطھا ) خالل األجھزة والبرامج

نمط التدریب الحر (بیة السادسة التي درست بطریقة كانت المجموعة التجری، بینما )٦٦٫٤١٦٧(
ھي أقل ) والمحلیة العالمیة الحدیثة اإلعالمیة مداخل التوعیة من خالل الوسائط+ تمامًا 

المجموعات التجریبیة الستة للبحث على اإلطالق في قیمة االنحراف المعیاري لھا؛ حیث بلغت 
  ).٣٫٨٠٠٥٨(قیمة االنحراف المعیاري لھا 
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 مالحظة أداء المھارات بطاقةنتائج تحلیل التباین ثنائي االتجاه لمتغیرات البحث على ) ٢-  ١-١ (
  :في القیاس البعدي

)١٢(جدول رقم   
بطاقةتحلیل التباین ثنائي االتجاه لمتغیرات البحث على   في القیاس البعدي مالحظة أداء المھارات 

مجموع   مصدر التباین
  المربعات

درجات 
  الحریة

توسط م
مستوى   قیمة ف  المربعات

  الداللة

 000. 17.292 678.869 2 1357.738 التدریب نمط

 388. 758. 29.762 1 29.762 مداخل التوعیة

 x التدریب نمط
 000. 60.209 2363.821 2 4727.643  مداخل التوعیة

   39.260 57 2237.833 الخطأ المعیاري

    63 398579.000  المجموع الكلي

    62 8549.651  وع المصححالمجم

نمط التدریب التعاوني المحسوبة لفاعلیة ) ف( أن قیمة  )١٢(یتبین من الجدول رقم 
، )١٧٫٢٩٢( في أداء أفراد عینة البحث، على بطاقة مالحظة أداء المھارات قد بلغت اإللیكتروني

 والذي ینص لبحثقبول الفرض األول ل؛ مما یشیر إلى )٠٫٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى 
 بین متوسطات درجات أفراد عینة )٠٫٠٥(دالة إحصائیًا عند مستوى  توجد فروق"على أنھ 

البحث على بطاقة مالحظة أداء المھارات المستخدمة؛ لقیاس أدائھم لمھارات تصمیم وإنتاج 
التعاوني ألنماط التدریب  ترجع ھذه الفروق إلى األثر األساسي المواد التعلیمیة اإللیكترونیة؛

 تدریب محدد المھام –تدریب محدد المھام والمصادر دون التوقیت (المستخدمة عبر الویب 
  ".، وذلك في القیاس البعدي) تدریب حر تمامًا- والتوقیت دون المصادر 

 مداخل التوعیةالمحسوبة لفاعلیة ) ف(أن قیمة ) ١٢(كما یتبین من خالل الجدول رقم 
 أداء أفراد عینة البحث على بطاقة مالحظة أداء المھارات قد بلغت  فيبالمساعدات التكنولوجیة

رفض الفرض الثاني ؛ مما یشیر إلى )٠٫٠٥(، وھي غیر دالة إحصائیًا عند مستوى )٠٫٧٥٨(
 بین متوسطات )٠٫٠٥(دالة إحصائیًا عند مستوى  توجد فروق" والذي ینص على أنھ للبحث

ظة أداء المھارات المستخدمة؛ لقیاس أدائھم لمھارات درجات أفراد عینة البحث على بطاقة مالح
لمداخل  ترجع ھذه الفروق إلى األثر األساسي تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة؛

 وسائط إعالمیة حدیثة عالمیة - أجھزة وبرامج (التوعیة بالتكنولوجیات الرقمیة المساعدة 
  ".، وذلك في القیاس البعدي)ومحلیة

نمط المحسوبة للتفاعل بین كل من ) ف(أن قیمة ) ١٢(ین من خالل الجدول رقم كما یتب
 في أداء أفراد عینة التدریب التعاوني اإللیكتروني، و مداخل التوعیة بالمساعدات التكنولوجیة

وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ٦٠٫٢٠٩(البحث على بطاقة مالحظة أداء المھارات قد بلغت 
دالة  توجد فروق " والذي ینص على أنھ قبول الفرض الثالث للبحث إلى ؛ مما یشیر)٠٫٠٥(

 بین متوسطات درجات أفراد عینة البحث على بطاقة مالحظة أداء )٠٫٠٥(إحصائیًا عند مستوى 
ترجع  المھارات المستخدمة؛ لقیاس أدائھم لمھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة؛
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للتفاعل بین كل من أنماط التدریب التعاوني عبر الویب، ومداخل  ر األساسيھذه الفروق إلى األث
  ".التوعیة بالتكنولوجیات الرقمیة المساعدة، وذلك في القیاس البعدي

نمط التدریب : التفاعل بین المتغیرین المستقلین للبحث وھما) ٣(ویوضح الشكل رقم 
ت التكنولوجیة، في التأثیر على أداء أفراد عینة التعاوني اإللیكتروني، ومداخل التوعیة بالمساعدا

البحث لمھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة للطالب المعاقین، وذوى االحتیاجات 
  .الخاصة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یبین التفاعل بین المتغیرین المستقلین للبحث، في تأثیرھما على أداء عینة البحث  ) ٣(شكل رقم 
  ؛ وفقًا لنتائج بطاقة مالحظة أداء المھاراتللمھارات

ومن خالل استقراء الشكل السابق یتضح وجود تفاعل حقیقي بین المتغیر المستقل األول 
للبحث، وھو نمط التدریب التعاوني اإللیكتروني بمستویاتھ الثالثة، والمتغیر المستقل الثاني وھو 

؛ وقد أدى ھذا التفاعل إلى إحداث تأثیر في أداء مداخل التوعیة بالمساعدات التكنولوجیة بمستوییھ
  . أفراد عینة  البحث، على بطاقة مالحظة أداء المھارات

  :نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدیة لبطاقة مالحظة أداء المھارات) ٣-١-١(
في أداء أفراد عینة البحث؛ ترجع ) ٠٫٠٥(ونظرا لوجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى 

فروق إلى نمط التدریب المستخدم، وفقًا لنتائج بطاقة مالحظة أداء المھارات؛ وحتى یمكن ھذه ال
توجیھ وتحدید مصدر ھذه الفروق بین المجموعات وفقًا للمستویات الثالثة للمتغیر المستقل األول 
وھو نمط التدریب، فقد تم استخدام أسلوب توكي لتوجیھ وتحدید مصدر تلك الفروق بین 

  .ت التجریبیة الستة للبحث، وفیا یلي توضیح ذلكالمجموعا
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  )١٣(جدول رقم 
  مالحظة أداء المھارات للبحث لبطاقة البعدي القیاس

الخطأ  االنحراف المعیاري المتوسط العدد  نمط التدریب
 المعیاري

 المھام محدد تدریب
 1.94394 8.90826 85.5714 21 التوقیت دون والمصادر

 المھام محدد تدریب
 2.19032 10.03731 74.0476 21 المصادر دون توقیتوال

 2.84234 13.02525 76.4286 21 تمامًا حر تدریب

أن المجموعة التجریبیة التي درست من خالل نمط التدریب ) ١٣(یتبین من الجدول رقم 
التوقیت، بصرف النظر عن نمط مداخل التوعیة المستخدمة، كانت  دون والمصادر المھام المحدد

 المجموعة ھي أعلى المجموعات من حیث المتوسط الحسابي؛ حیث بلغت قیمة المتوسط تلك
، كما كانت تلك المجموعة ھي أقل المجموعات في االنحراف المعیاري، )٨٥٫٥٧١٤(الحسابي لھا 

؛ مما یشیر إلى أن أداء أفراد تلك المجموعة، كان )١٫٩٤٣٩٤(والذي بلغت قیمتھ لتلك المجموعة 
.اقة مالحظة أداء المھارات، من أداء أفراد باقي المجموعات التجریبیة للبحثأفضل على بط  

 والتوقیت المھام محدد بینما كانت المجموعة التجریبیة التي درست من خالل نمط التدریب
المصادر، بصرف النظر عن نمط مداخل التوعیة المستخدمة، كانت ھي أقل في المتوسط  دون

، كما بلغت قیمة االنحراف المعیاري )٧٤٫٠٤٧٦(لمتوسط الحسابي لھا الحسابي؛ حیث بلغت قیمة ا
، وتقع المجموعة التي درست من خالل نمط التدریب الحر، في )١٫١٩٠٣٢(لتلك المجموعة 

المنتصف بین المجموعتین السابقتین من حیث المتوسط الحسابي، بینما كانت أكبر المجموعات في 
). ١٣٫٠٢٥٢٥(قیمتھ لتلك المجموعة االنحراف المعیاري، والذي بلغت   

)١٤(جدول رقم   
لمتغیر نمط التدریب التعاوني اإللیكتروني على بطاقة المالحظة نتائج اختبار توكي   

  للمقارنة الطرفیة بین المجموعات) ق(قیمة 

 محدد تدریب  المتوسط  نمط التدریب
 والمصادر المھام
 التوقیت دون

 محدد تدریب
 والتوقیت المھام

 المصادر ندو

 تمامًا حر تدریب

 المھام محدد تدریب
 دون والمصادر

 التوقیت
      ــــــــــــــــــــ 85.5714

 المھام محدد تدریب
 دون والتوقیت

 المصادر
   ــــــــــــــــــــ (*)11.5238 74.0476

  ــــــــــــــــــــ 2.3810 (*)9.1429 76.4286 تمامًا حر تدریب
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وقد بلغت قیمة ) ٠٫٠٥(وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى ) ١٤(ل رقم یتبین من الجدو
، وذلك بین كل من المجموعة التجریبیة التي درست من خالل نمط )١١٫٥٢٣٨(تلك الفروق 

، )٨٥٫٥٧١٤(التوقیت، والتي بلغت قیمة متوسطھا  دون والمصادر المھام التدریب محدد
 دون والتوقیت المھام محدد ل نمط التدریب تدریبوالمجموعة التجریبیة التي درست من خال

، وتلك الفروق لصالح المجموعة ذات المتوسط )٧٤٫٠٤٧٦(المصادر، والتي بلغت قیمة متوسطھا 
  . الحسابي األعلى

أیضًا وجود فروق دالة إحصائیًا، وقد بلغت قیمة تلك ) ١٤(كما یتبین من خالل الجدول رقم 
ل من المجموعة التجریبیة التي درست من خالل نمط التدریب ، وذلك بین ك)٩٫١٤٢٩(الفروق 

، والمجموعة )٨٥٫٥٧١٤(التوقیت، والتي بلغت قیمة متوسطھا  دون والمصادر المھام محدد
التجریبیة التي درست من خالل نمط التدریب الحر تمامًا، والتي بلغت قیمة متوسطھا 

وسط الحسابي األعلى؛ بینما لم توجد فروق ، وتلك الفروق لصالح المجموعة ذات المت)٧٦٫٤٢٨٦(
  . دالة إحصائیًا بین كل من المجموعتین الثانیة، والثالثة

وبذلك فإنھ یمكن ترتیب المجموعات التجریبیة للبحث وفقًا لنتائج اختبار توكي، من حیث 
 متغیر أداء أفراد تلك المجموعات على بطاقة مالحظة أداء المھارات؛ عند اعتبار تأثیر استخدام

: نمط التدریب التعاوني اإللیكتروني، بمستویاتھ الثالثة في المعالجات التجریبیة للبحث كما یلي
التوقیت، تلیھا  دون والمصادر المھام محدد المجموعة التي درست من خالل نمط التدریب

جموعة المصادر، تلیھا الم دون والتوقیت المھام محدد المجموعة التي درست من خالل نمط تدریب
  .   التي درست من خالل نمط التدریب الحر تمامًا

  :النتائج الخاصة باختبار التفكیر االستراتیجي) ٢-١ (
المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لمتغیرات البحث على اختبار التفكیر االستراتیجي ) ١- ٢- ١(

  :في القیاس البعدي
اختبار التفكیرات البحث على المتوسطات واالنحراف المعیاري لمتغیر) ١٥(جدول رقم   

 االستراتیجي في القیاس البعدي

االنحراف  المتوسط مداخل التوعیة التدریب نمط
 العدد المعیاري

 المھام محدد تدریب 12 3.01888 75.2500 و برامج أجھزة
 دون والمصادر

 التوقیت
 حدیثة إعالمیة وسائط

 9 3.55121 68.8889 ومحلیة عالمیة

 مھامال محدد تدریب 12 4.77605 65.0833 وبرامج أجھزة
 دون والتوقیت

 المصادر
 حدیثة إعالمیة وسائط

 9 6.00231 63.5556 ومحلیة عالمیة

 12 4.74501 67.8333 وبرامج أجھزة
 حدیثة إعالمیة وسائط تمامًا حر تدریب

 9 2.92024 74.4444 ومحلیة عالمیة

 36 6.00608 69.3889 وبرامج أجھزة
 حدیثة إعالمیة وسائط  المجموع الكلي

 27 6.17365 68.9630 ومحلیة عالمیة
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نمط (أن المجموعة التجریبیة األولي التي درست بطریقة ) ١٥(یتبین من الجدول رقم 
) مداخل التوعیة من خالل األجھزة والبرامج + التدریب محدد المھام والمصادر دون التوقیت 

لستة للبحث من حیث المتوسط، حیث قد بلغ متوسطھا كانت ھي أعلى المجموعات التجریبیة ا
كانت تلك المجموعة أیضًا ھي أقل مجموعة في االنحراف المعیاري؛ حیث ، كما )٧٥٫٢٥٠٠(

؛ مما یشیر إلى أداء أفراد تلك المجموعة وفقًا )٣٫٠١٨٨٨(بلغت قیمة االنحراف المعیاري لھا 
فضل المجموعات على اإلطالق، بینما كانت لنتائج اختبار التفكیر االستراتیجي للبحث كان أ

+ المصادر دون والتوقیت المھام محدد تدریب(رابعة التي درست بطریقة المجموعة التجریبیة ال
ھي أقل مجموعة من حیث ) والمحلیة العالمیة الحدیثة اإلعالمیة الوسائطمداخل التوعیة من خالل 

كانت المجموعة التجریبیة السادسة التي ما ، بین)٦٣٫٥٥٥٦(المتوسط؛ حیث بلغت قیمة متوسطھا 
 الحدیثة اإلعالمیة مداخل التوعیة من خالل الوسائط+ نمط التدریب الحر تمامًا (درست بطریقة 

ھي أقل المجموعات التجریبیة الستة للبحث على اإلطالق في قیمة االنحراف ) والمحلیة العالمیة
  ).٢٫٩٢٠٢٤(اري لھا قیمة االنحراف المعیالمعیاري لھا؛ حیث بلغت 

في  نتائج تحلیل التباین ثنائي االتجاه لمتغیرات البحث على اختبار التفكیر االستراتیجي) ٢-  ١- ١(
  :القیاس البعدي

)١٦(جدول رقم   
اختبار التفكیر االستراتیجيتحلیل التباین ثنائي االتجاه لمتغیرات البحث على   في القیاس البعدي 

درجات   اتمجموع المربع  مصدر التباین
  الحریة

متوسط 
مستوى   قیمة ف  المربعات

  الداللة

 000. 19.879 368.343 2 736.685 التدریب نمط

 699. 151. 2.799 1 2.799 مداخل التوعیة

 x التدریب نمط
 000. 11.929 221.041 2 442.082  مداخل التوعیة

   18.529 57 1056.167  الخطأ المعیاري

    63 303996.000  المجموع الكلي

    62 2256.317  المجموع المصحح

 في أداء أفراد نمط التدریبالمحسوبة لفاعلیة ) ف( أن قیمة  )١٦(یتبین من الجدول رقم 
، وھي دالة إحصائیًا عند مستوى )١٩٫٨٧٩(عینة البحث على اختبار التفكیر االستراتیجي قد بلغت 

دالة  توجد فروق"ي ینص على أنھ  والذقبول الفرض الرابع للبحث؛ مما یشیر إلى )٠٫٠٥(
 بین متوسطات درجات أفراد عینة البحث على اختبار التفكیر )٠٫٠٥(إحصائیًا عند مستوى 

ترجع  االستراتیجي المستخدم؛ لقیاس ألداء أفراد العینة على اختبار التفكیر االستراتیجي للبحث؛
تدریب محدد المھام ( الویب ألنماط التدریب التعاوني عبر ھذه الفروق إلى األثر األساسي

، وذلك ) تدریب حر تمامًا- تدریب محدد المھام والتوقیت دون المصادر –والمصادر دون التوقیت 
  ".في القیاس البعدي

 في مداخل التوعیةالمحسوبة لفاعلیة ) ف(أن قیمة ) ١٦(كما یتبین من خالل الجدول رقم 
، وھي غیر دالة )٠٫١٥١(ستراتیجي قد بلغت أداء أفراد عینة البحث على اختبار التفكیر اال

 والذي ینص على أنھ رفض الفرض الخامس للبحث؛ مما یشیر إلى )٠٫٠٥(إحصائیًا عند مستوى 
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 بین متوسطات درجات أفراد عینة البحث على )٠٫٠٥(دالة إحصائیًا عند مستوى  توجد فروق"
  على اختبار التفكیر االستراتیجي للبحث؛اختبار التفكیر االستراتیجي المستخدم؛ ألداء أفراد العینة

أجھزة (ترجع ھذه الفروق إلى األثر األساسي لمداخل التوعیة بالتكنولوجیات الرقمیة المساعدة 
  ".، وذلك في القیاس البعدي) وسائط إعالمیة حدیثة عالمیة ومحلیة- وبرامج 

نمط ل بین كل من المحسوبة للتفاع) ف(أن قیمة ) ١٦(كما یتبین من خالل الجدول رقم 
، في أداء أفراد عینة التدریب التعاوني اإللیكتروني، و مداخل التوعیة بالمساعدات التكنولوجیة

، وھي دالة إحصائیًا عند مستوى )١١٫٩٢٩(البحث على اختبار التفكیر االستراتیجي قد بلغت 
دالة   فروقتوجد" والذي ینص على أنھ قبول الفرض السادس للبحث؛ مما یشیر إلى )٠٫٠٥(

 بین متوسطات درجات أفراد عینة البحث على اختبار التفكیر )٠٫٠٥(إحصائیًا عند مستوى 
ترجع ھذه  االستراتیجي المستخدم؛ ألداء أفراد العینة على اختبار التفكیر االستراتیجي للبحث؛

 التوعیة للتفاعل بین أنماط التدریب التعاوني عبر الویب، ومداخل الفروق إلى األثر األساسي
  ".بالتكنولوجیات الرقمیة المساعدة، وذلك في القیاس البعدي

نمط التدریب : التفاعل بین المتغیرین المستقلین للبحث وھما) ٤(ویوضح الشكل رقم 
التعاوني اإللیكتروني، ومداخل التوعیة بالمساعدات التكنولوجیة، في التأثیر على أداء أفراد عینة 

  . االستراتیجيالبحث على اختبار التفكر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

یبین التفاعل بین المتغیرین المستقلین للبحث، في تأثیرھما على إجابة أفراد عینة ) ٤(شكل رقم 
  البحث على اختبار التفكیر االستراتیجي
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ومن خالل استقراء الشكل السابق یتضح وجود تفاعل حقیقي بین المتغیر المستقل األول 
یب التعاوني اإللیكتروني بمستویاتھ الثالثة، والمتغیر المستقل الثاني وھو للبحث، وھو نمط التدر

مداخل التوعیة بالمساعدات التكنولوجیة بمستوییھ؛ وقد أدى ھذا التفاعل إلى إحداث تأثیر في أداء 
  . أفراد عینة  البحث على اختبار التفكیر االستراتیجي

 : التفكیر االستراتیجينتائج اختبار توكي للمقارنات البعدیة الختبار )٢- ١- ١(
  )١٧(جدول رقم 

  االستراتیجي للبحث الختبار التفكیر البعدي القیاس

الخطأ  االنحراف المعیاري المتوسط العدد  نمط التدریب
 المعیاري

 المھام محدد تدریب
 98711. 4.52348 72.5238 21 التوقیت دون والمصادر

 المھام محدد تدریب
 1.14553 5.24949 64.4286 21 المصادر دون والتوقیت

 1.13459 5.19936 70.6667 21 تمامًا حر تدریب

أن المجموعة التجریبیة التي درست من خالل نمط التدریب ) ١٧(یتبین من الجدول رقم 
التوقیت، بصرف النظر عن نمط مداخل التوعیة المستخدمة، كانت  دون والمصادر المھام المحدد

جموعات من حیث المتوسط الحسابي؛ حیث بلغت قیمة المتوسط تلك المجموعة ھي أعلى الم
، كما كانت تلك المجموعة ھي أقل المجموعات في االنحراف المعیاري، )٧٢٫٥٢٣٨(الحسابي لھا 

؛ مما یشیر إلى أن أداء أفراد تلك المجموعة كان )٤٫٥٢٣٤٨(حیث بلغت قیمتھ لتلك المجموعة 
  .، من أداء أفراد باقي المجموعات التجریبیة للبحثأفضل على اختبار التفكیر االستراتیجي

أیضًا أن المجموعة التجریبیة التي درست من خالل نمط ) ١٧(كما یتبین من الجدول رقم 
المصادر، بصرف النظر عن نمط مداخل التوعیة  دون والتوقیت المھام محدد التدریب تدریب

موعة من حیث االنحراف المعیاري؛ المستخدمة كانت ھي أقل في المتوسط الحسابي وأكبر مج
، كما بلغت قیمة االنحراف المعیاري لتلك )٦٤٫٤٢٨٦(حیث بلغت قیمة المتوسط الحسابي لھا 

، بینما كانت المجموعة التي درست من خالل نمط التدریب الحر في )٥٫٢٤٩٤٩(المجموعة 
اف المعیاري؛ حیث المنتصف بین المجموعتین السابقتین، من حیث المتوسط الحسابي، واالنحر

، كما بلغت قیمة االنحراف المعیاري لتلك المجموعة )٧٠٫٦٦٦٧(بلغت قیمة متوسطھا الحسابي 
)٥٫١٩٩٣٦ .(  
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)١٨(جدول رقم   
لمتغیر نمط التدریب التعاوني اإللیكتروني على اختبار التفكیر االستراتیجي نتائج اختبار توكي   

  رنة الطرفیة بین المجموعاتللمقا) ق(قیمة 

 محدد تدریب  المتوسط  نمط التدریب
 والمصادر المھام
 التوقیت دون

 محدد تدریب
 والتوقیت المھام
 المصادر دون

 تمامًا حر تدریب

 المھام محدد تدریب
 دون والمصادر

 التوقیت
     ــــــــــــــــــــ 72.5238

 المھام محدد تدریب
 دون والتوقیت

 المصادر
    ــــــــــــــــــــ (*)8.0952 64.4286

  ــــــــــــــــــــ (*)6.2381 1.8571 70.6667 تمامًا حر تدریب

، وقد بلغت قیمة )٠٫٠٥(وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى ) ١٨(یتبین من الجدول رقم 
، وذلك بین كل من المجموعة التجریبیة التي درست من خالل نمط )٨٫٠٩٥٢(تلك الفروق 

، )٧٢٫٥٢٣٨(التوقیت، والتي بلغت قیمة متوسطھا  دون والمصادر ھامالم التدریب محدد
المصادر،  دون والتوقیت المھام والمجموعة التجریبیة التي درست من خالل نمط التدریب محدد

، وتلك الفروق لصالح المجموعة ذات المتوسط الحسابي )٦٤٫٤٢٨٦(والتي بلغت قیمة متوسطھا 
  . األعلى

أیضًا وجود فروق دالة إحصائیًا، وقد بلغت قیمة تلك ) ١٨(جدول رقم كما یتبین من خالل ال
، وذلك بین كل من المجموعة التجریبیة التي درست من خالل نمط التدریب )٦٫٢٣٨١(الفروق 

، والمجموعة )٧٢٫٥٢٣٨(التوقیت، والتي بلغت قیمة متوسطھا  دون والمصادر المھام محدد
لتدریب الحر تمامًا، والتي بلغت قیمة متوسطھا التجریبیة التي درست من خالل نمط ا

، وتلك الفروق لصالح المجموعة ذات المتوسط الحسابي األعلى؛ بینما لم توجد فروق )٧٠٫٦٦٦٧(
  . دالة إحصائیًا بین كل من المجموعتین األولي، والثالثة

 من حیث وبذلك فإنھ یمكن ترتیب المجموعات التجریبیة للبحث؛ وفقًا لنتائج اختبار توكي
أداء أفراد تلك المجموعات على اختبار التفكیر االستراتیجي للبحث، عند اعتبار تأثیر استخدام 
متغیر نمط التدریب التعاوني اإللیكتروني، بمستویاتھ الثالثة في المعالجات التجریبیة للبحث كما 

التوقیت، تلیھا  دون والمصادر المھام محدد المجموعة التي درست من خالل نمط التدریب: یلي
المجموعة التي درست من خالل نمط التدریب الحر تمامًا، تلیھا المجموعة التي درست من خالل 

  . المصادر دون والتوقیت المھام محدد نمط تدریب
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  :تفسیر نتائج البحث ومناقشتھا) ٢(
لمھارات تصمیم تفسیر ومناقشة النتائج المرتبطة ببطاقة مالحظة أداء أفراد عینة البحث ) ١ - ٢(

  : وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة للطالب المعاقین، وذوي االحتیاجات الخاصة
فاعلیة نمط التدریب التعاوني اإللیكتروني المستخدم، في تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج ) ١- ١- ٢(

  : المواد التعلیمیة اإللیكترونیة للطالب المعاقین، وذوى االحتیاجات الخاصة
لصالح نمط ) ٠٫٠٥(ت نتائج البحث الحالي إلى وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى توصل

التدریب التعاوني اإللیكتروني، في تنمیة مھارات تصمیم، وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة لدى 
  :أفراد عینة البحث، ویمكن عزو تلك النتیجة إلي أن

لتدریب التعاوني اإللیكتروني المستخدمة في البحث   المكونات الرئیسة لكل نمط من أنماط ا-
الحالي؛ بما تشتمل علیھ من تحدید للمھام، وتحدید للمصادر، والتعریف بالوقت، قد أدت تلك 
المكونات جمیعھا، سواء أكانت مكتملة، أو غیر مكتملة، إلى إحداث تأثیر، وفاعلیة في أداء أفراد 

واد التعلیمیة اإللیكترونیة، التي یمكن استخدامھا في تعلیم عینة البحث لمھارات تصمیم وإنتاج الم
الطالب المعاقین وذوى االحتیاجات الخاصة؛ وذلك وفقًا لنتائج بطاقة مالحظة أداء المھارات 

  .للبحث
 طریقة تنفیذ أنماط التدریب التعاوني اإللیكتروني، بمستویاتھا الثالثة في البیئة التدریبیة -

الل استخدام البرامج الخاصة بإعداد وتصمیم المواد التعلیمیة اإللیكترونیة عبر اإللیكترونیة، من خ
الكمبیوتر والوسائل اإللیكترونیة الحدیثة، وااللتزام بالضوابط والمعاییر الخاصة بالتدریب في 

ة البیئات اإللیكترونیة، وتنفیذ المھام وااللتزام بالتوقیت المحدد، قد أدى ذلك كلھ إلى وجود فاعلی
لنمط التدریب؛ في تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة للطالب المعاقین 

  .وذوى االحتیاجات الخاصة
 الكم الھائل، ومستویات الجودة المرتفعة، للمصادر الرقمیة المتاحة على شبكة اإلنترنت، بمواقعھا -

ریف وتزوید أفراد عینة البحث بھا، أو تركت لھم وبواباتھا ومكتباتھا الرقمیة المختلفة، سواء تم تع
حریة الوصول لھا بالبحث واالستكشاف، قد أدت تلك المصادر دورًا كبیرًا، في مساعدة أفراد عینة 
البحث في تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة المستھدفة في البحث؛ مما أدى بالضرورة 

 وإنتاج تلك المواد اإللیكترونیة، التي یمكن استخدامھا الحقًا إلى تطویر تنمیة مھاراتھم في تصمیم
  .في تعلیم الطالب المعاقین وذوى االحتیاجات الخاصة

 نمط التصمیم، وواجھة المستخدم، وروابط اإلبحار، واإلمكانات المتضمنة، في الموقع التدریبي -
د عینة البحث على التوجھ اإللیكتروني للبحث الحالي عبر الویب، قد أسھمت في مساعدة أفرا

واالستفادة من المصادر اإللیكترونیة األكثر ارتباطًا وعالقة بتصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة 
اإللیكترونیة، وقد أدى ذلك إلى فاعلیة وتأثیر نمط التدریب اإللیكتروني التعاوني المتبع، في اكتساب 

المواد التعلیمیة اإللیكترونیة للطالب المعاقین، أفراد عینة البحث للمھارات الخاصة بتصمیم، وإنتاج 
  .والطالب ذوي االحتیاجات الخاصة

 & .Kang et al., 2012( ،)Elliot, S(وتتفق تلك النتائج  مع نتائج دراسة كل من 
Mikulas, C., 2012( ،)Lee, K. & Brett, C., 2013( ،)Kovalik et al., 2013( ،

  ).٢٠١٨متولي، بخیت، (، )٢٠١٧النجار، (
  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                   مجلة البحث العلمى فى التربیة
٦٤

فاعلیة مداخل التوعیة بالمساعدات التكنولوجیة المستخدم، في تنمیة مھارات أفراد ) ٢-١-٢ (
عینة البحث في تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة للطالب المعاقین، وذوى االحتیاجات 

  : الخاصة
نمط التوعیة توصلت نتائج البحث الحالي إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا لصالح 

بالمساعدات التكنولوجیة المستخدم، في تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة، 
  :لدى أفراد عینة البحث، ویمكن عزو تلك النتیجة إلي أن

 أفراد عینة البحث بحكم تخصصھم في التربیة الخاصة، ومثل باقي أقرانھم في مرحلة التعلیم -
مون اإلنترنت بصفة یومیة، ویطالعون من قبل وسائل المعلومات المختلفة، ذات الجامعي، یستخد

الصلة بمجال تخصصھم، ومن بین ذلك المساعدات واألجھزة التكنولوجیة الرقمیة والتطبیقات 
اإللیكترونیة ذات الصلة، لذلك فإن لدیھم معرفة ومعلومات مسبقة، حول الكثیر من تلك المساعدات 

 بعضھا، كما أن تمكنھم من المطالعة في المواقع والمصادر العلمیة المختلفة سواء التكنولوجیة أو
من خالل شبكة اإلنترنت، أو الوسائل المعلوماتیة واإللیكترونیة األخرى، مثل القنوات الفضائیة 
والصحف والمؤتمرات التقلیدیة أو اإللیكترونیة؛ قد أدى إلى ارتفاع مستوى الوعي بالمساعدات 

ولوجیة لدیھم منذ فترة وقبل مشاركتھم في ھذا البحث؛ ولذلك لم تتوصل نتائج البحث الحالي التكن
إلى وجود فروق دالة إحصائیًا؛ ترجع إلى فاعلیة مداخل التوعیة بالمساعدات التكنولوجیة 
المستخدمة في البحث، في تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج أفراد عینة البحث للمواد التعلیمیة 

  .رونیةاإللیكت
 ھناك اھتمام بالغ من قبل أفراد عینة البحث بالمساعدات التكنولوجیة؛ وذلك نتیجة لخبرات، -

وعملیات توعیة سابقة، تشیر في معظمھا إلى ضرورة استفادة مجال التربیة الخاصة، وتعلیم 
الطالب المعاقین والطالب ذوى االحتیاجات الخاصة بصفة عامة من خالل توظیف واستخدام 

جھزة والتكنولوجیات التعلیمیة والرقمیة واإللیكترونیة والمعلوماتیة الحدیثة؛ ولذلك لم یؤثر نمط األ
التوعیة المستخدم في البحث الحالي، في أداء أفراد عینة البحث الحالي لمھارات تصمیم وإنتاج 

  .  المواد التعلیمیة اإللیكترونیة
لوجیة لذوى االحتیاجات الخاصة، المستخدمة في  ربما تكون مداخل التوعیة بالمساعدات التكنو-

البحث الحالي، لم تكن مناسبة لعملیات ومستویات التفكیر، ومتطلبات عملیة التصمیم واإلنتاج 
للمواد التعلیمیة اإللیكترونیة المحددة في البحث؛ ولذلك لم یؤثر مداخل التوعیة في أداء أفراد عینة 

اد التعلیمیة اإللیكترونیة للطالب المعاقین، وذوى االحتیاجات البحث، لمھارات تصمیم وإنتاج المو
  .الخاصة

 أتاح الموقع التدریبي اإللیكتروني للبحث الحالي عبر الویب، عدة مصادر أخرى من خالل ما -
اشتمل علیھ من روابط متنوعة مثل الكتب والمصادر اإللیكترونیة، والفیدیو التعلیمي، والمجالت 

 ألفراد عینة البحث روافد أخرى ومصادر مختلفة یمكن أن تسھم في التوعیة والمؤتمرات، أتاح
باألنواع واألجھزة والتطبیقات الحدیثة من المساعدات التكنولوجیة لذوي االحتیاجات الخاصة، وقد 
أدي ذلك إلى إشباع الحاجات المعرفیة للطالب فیما یرتبط بالمساعدات التكنولوجیة، وأدى أیضًا 

الوعي الكافي لدیھم بأھمیتھا في تعلیم ذوي االحتیاجات الخاصة، ولذلك لم یھتم الطالب إلى تنمیة 
من أفراد عینة البحث بمداخل التوعیة األخرى المستخدمة في البحث الحالي، وذلك وفقًا للنتائج 

موقع اإلحصائیة؛ نظرًا الكتسابھم للتوعیة المناسبة بالفعل، من خالل الروابط التي اشتمل علیھا ال
  .التعلیمي اإللیكتروني للبحث

 ,Khan(، )٢٠٠٥عمار، (، )٢٠٠٠نجدي ، (وتتفق تلك النتائج  مع نتائج دراسة كل من 
T. M., 2010(، )Conley, J., 2012( ،)Van L., T. & Conderman, G.,2011( ،
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)Tang, J. ; Murphy, P. J., 2012( ،)Henschke, C., 2012( ،)Stasolla et al., 
 ).٢٠١٦الجھني، (، )2013

التفاعل بین كل من نمط التدریب التعاوني اإللیكتروني، ومداخل التوعیة بالمساعدات ) ٣-١-٢ (
التكنولوجیة، في تنمیة مھارات أفراد عینة البحث في تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة 

  : للطالب المعاقین، وذوى االحتیاجات الخاصة
؛ ترجع إلى التفاعل بین )٠٫٠٥(ى وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى توصلت النتائج إل

كل من نمط التدریب، ومداخل التوعیة، المستخدمة في تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة 
  :اإللیكترونیة لدى أفراد عینة البحث، ویمكن عزو تلك النتیجة إلي

 مداخل التوعیة المستخدمة، إال أنھ كان ھناك تفاعل بین  عدم وجود فروق دالة إحصائیًا ترجع إلى-
كل من نمط التدریب، ومداخل التوعیة؛ وذلك نظرًا ألن كل منھما یھتم وینصب على تنمیة جانبین 

المھارات العملیة لتصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة، والجانب الثاني : في المتعلم وھما
 بالمعلومات المرتبطة، بأنواع، ومھام، واستخدامات المساعدات تعریف المتعلم، وتزویده

التكنولوجیة الحدیثة، في تعلیم وتدریب الطالب المعاقین وذوى االحتیاجات الخاصة، ولذلك فقد 
توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائیًا؛ ترجع إلى التفاعل بین كل من نمط التدریب، 

  .ى أداء أفراد عینة البحث على بطاقة مالحظة أداء المھاراتومداخل التوعیة في التأثیر عل
وقد توصلت نتائج اختبار توكي؛ لتوجیھ الفروق بین المجموعات، عند اعتبار تأثیر المتغیر 

نمط (المستقل األول وھو أنماط التدریب التعاوني اإللیكتروني، والتفاعل بین المتغیرین المستقلین 
في أداء أفراد عینة البحث على بطاقة المالحظة، فقد توصلت النتائج )  مداخل التوعیة–التدریب 

 دون المھام، والمصادر، محدد نمط التدریب: إلى أن المجموعة التجریبیة التي درست من خالل
نمط : التوقیت؛ كانت ھي أفضل المجموعات في البحث، ثم تلیھا المجموعة التي درست من خالل

المصادر، وتأتي في نھایة الترتیب المجموعة التي درست  دون قیت،والتو المھام، محدد التدریب
نمط التدریب الحر تمامًا؛ وترجع تلك النتیجة إلى أن المجموعة األولي التي تم تحدید : من خالل

المھام والمصادر لھا باستثناء التوقیت قد تدربت على أفضل نحو؛ حیث تدربت على أداء مھام 
ستفادت من المصادر والوسائط الرقمیة المنتقاة والمقدمة لتكل محددة، وكذلك استخدمت وا

المجموعة الستخدامھا في التدریب، كما أتیح لھا الوقت المناسب لتنفیذ متطلبات ومھام التدریب، 
  . ولذلك جاء أدائھا أفضل من أداء باقي المجموعات التجریبیة في البحث

التوقیت، دون المصادر، في المستوى الثاني؛ بینما كانت المجموعة الثانیة محددة المھام، و
نظرًا ألن أفراد تلك المجموعة التزموا بالسیر وفق المھام المحددة لھم، والتوقیت المقیدون بھ؛ بینما 
استغرقوا وقتًا؛ وبذلوا جھدًا في البحث عن المصادر التي تساعدھم في التدریب اإللیكتروني، وفي 

 اإللیكترونیة؛ مما أدى إلى نقص أدائھم عن أداء أفراد المجموعة تصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة
األولي؛ بسبب نفاذ الوقت المخصص لھم، ولم ینتھوا من أداء المھام التدریبیة بالكامل؛ بسبب عدم 
تخصیص مصادر رقمیة محددة لھم أو تزویدھم بھا؛ الستخدامھا في التدریب أثناء تصمیم وإنتاج 

  .لیكترونیةالمواد التعلیمیة اإل
أما المجموعة الثالثة وھي مجموعة التدریب الحر، بدون تحدید للمھام والمصادر والتوقیت، 
فكانت ھي أقل المجموعات التجریبیة في البحث على اإلطالق، من حیث تنمیة مھارات تصمیم 

جھات، والمھام وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة لدي أفرادھا؛ نظرًا الفتقادھم للمحددات، والمو
والمصادر، والضوابط، والمساعدات، التي توفرت للمجموعة األولي والثانیة في البحث؛ مما یؤكد 
على أھمیة وضع ومصادر رقمیة، وفرض قیود، وضوابط، و توقیتات زمنیة، ومعاییر تربویة 

  . وتكنولوجیة للتدریب اإللیكتروني
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، )Put et al., 2013( ،)Inayat et al.,2013(وتتفق تلك النتائج  مع نتائج دراسة كل من 
)Mintz, J., 2013( ،)Shih, C.-H., 2013(.  

  :تفسیر ومناقشة النتائج المرتبطة باختبار التفكیر االستراتیجي) ٢ -٢ (
فاعلیة نمط التدریب التعاوني اإللیكتروني المستخدم، في تنمیة التفكیر االستراتیجي ) ١- ٢- ٢(

  : لدى أفراد عینة البحث
لصالح نمط ) ٠٫٠٥(توصلت نتائج البحث الحالي إلى وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى 

التدریب التعاوني اإللیكتروني المستخدم، في تنمیة التفكیر االستراتیجي لدى أفراد عینة البحث، 
  :ویمكن عزو تلك النتیجة إلي أن

یة التي اشتمل علیھا الموقع التدریبي  كثافة وارتباط وتأثیر المواد التدریبیة، والروابط الرقم-
اإللیكتروني للبحث الحالي عبر الویب؛ قد أدت إلى تنمیة الوعي والتفكیر االستراتیجي لدى أفراد 
عینة البحث؛ نتیجة اطالعھم ومشاھدتھم لخبراٍت وتجارَب عملیة؛ محلیة وعالمیة، في مجال 

لیمیة اإللیكترونیة، للطالب المعاقین وذوي التدریب اإللیكتروني على تصمیم وإنتاج المواد التع
االحتیاجات الخاصة؛ مما أسھم بالضرورة في ارتفاع مستوى أدائھم على اختبار التفكیر 

  .االستراتیجي للبحث
 نمط التدریب المستخدم، قد ساھم في تنمیة القدرات والعملیات العقلیة، المرتبطة بإثارة وجذب -

كیر العلیا لدى أفراد عینة البحث، ومن بینھا عملیات التفكیر االنتباه، وتنمیة علمیات التف
االستراتیجي؛ حیث استطاع المتعلمون أن یقوموا بعملیات ربط، ومقارنة بین ما قاموا بالتدریب 
علیھ من خالل أنماط التدریب المختلفة، وبین توظیف ما تم اكتسابھ من تلك العملیة في التعامل 

لمواد التعلیمیة اإللیكترونیة، والمھارات، والتكنولوجیات الرقمیة المتاحة، واالستخدام للعملیات، وا
وأنماط التدریب اإللیكتروني عبر الویب، في فصول تعلیم الطالب المعاقین، وذوى االحتیاجات 

  . الخاصة؛ مما أدي بالتالي إلى تنمیة التفكیر االستراتیجي لدیھم
الطالب من ذوى االحتیاجات الخاصة، ضرورة اتخاذ  غالبًا ما تتطلب عملیة تعلیم وتدریب -

قرارات محددة، وأیضًا إعداد وتجھیز قرارات أخرى بدیلة؛ وذلك نظرًا لما قد یعتري عملیة تعلیم 
الطالب المعاقین، وذوى االحتیاجات الخاصة من معوقات، ومتطلبات، وذلك وفقًا لكل نوع من 

دائل المتاحة، في كل نمط من أنماط التدریب التعاوني اإلعاقات، ولذلك فقد أسھمت الخیارات والب
تحدید المھام، والمصادر، والوقت؛ أسھمت بطریقة مباشرة في تنمیة مھارات، : اإللیكتروني مثل

وملكات وعملیات التفكیر االستراتیجي لدى أفراد عینة البحث؛ وفقًا لنتائج اختبار التفكیر 
  .االستراتیجي المستخدم

العملیات في بیئة التدریب اإللیكتروني؛ من أجل إتمام المھام التدریبیة واكتساب  تنظیم وسیر -
وتنمیة المھارات الالزمة للمتعلمین، قد صاحبھ ممارسة ھؤالء المتعلمین للعدید من عملیات وأنواع 

مھام التفكیر المختلفة، مثل التفكیر الناقد، واإلبداعي، واالبتكاري، وذلك أثناء أداء العملیات وال
والمھارات التدریبیة؛ وقد أسھم ذلك بالضرورة في تنمیة العدید من قدرات التفكیر األخرى ذات 

  .االرتباط لدي المتعلمین من أفراد عینة البحث، ومن بینھا بالطبع مھارات التفكیر االستراتیجي
 & .Kurubacak, G(، )٢٠٠٠نجدي ، (وتتفق تلك النتائج  مع نتائج دراسة كل من 

Basal, M., 2003(،)  ،٢٠٠٥عمار( ،)Khan, T. M., 2010(، )Penney, G. & Bryan, 
V., 2010( ،)Beeson, M., 2011( ،)Schmidt et al., 2011( ،)Conley, J., 2012( ،

)Elliot, S. & Mikulas, C., 2012( ،)Lee, K. & Brett, C., 2013( ،)Kovalik et 
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al., 2013( ،)Savas, P., 2013( ،)Put et al., 2013( ،)Inayat et al.,2013( ،)Corey, 
D. & Stokes, C., 2013.(  

فاعلیة مداخل التوعیة بالمساعدات التكنولوجیة المستخدمة، في تنمیة التفكیر ) ٢-٢-٢ (
  : االستراتیجي لدى أفراد عینة البحث

لتوعیة توصلت نتائج البحث الحالي إلى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا لصالح مداخل ا
  :المستخدمة، في تنمیة التفكیر االستراتیجي لدى أفراد عینة البحث، ویمكن عزو تلك النتیجة إلي أن

 نمط تقدیم كل مدخل من مداخل التوعیة المستخدمة في البحث الحالي، لم یؤثر بصورة مباشرة -
ذلك نظرًا ألن وملحوظة في أداء أفراد عینة البحث على اختبار التفكیر االستراتیجي للبحث؛ و

مستوى إثارة ھذین المستویین لملكات وعملیات التفكیر االستراتجي للمتعلمین، كانت أكثر أو أقل 
في التأثیر من المستوى المثالي المطلوب لتنمیة التفكیر االستراتیجي؛ حیث إن زیادة تأثیر مداخل 

ق الھدف المطلوب منھا، وھو التوعیة تؤدي إلى اإلبھار فقط، وقلة تأثیر مداخل التوعیة، ال تحق
تنمیة التفكیر االستراتیجي؛ ولذلك لم تكن ھناك أیة فروق دالة إحصائیًا؛ ترجع لألثر األساسي 

  . لمداخل التوعیة، على أداء أفراد عینة البحث على اختبار التفكیر االستراتیجي
 التأثیر لتنشیط عملیات  كل من مدخلي التوعیة المستخدمین في البحث لم یكونا بالقدر الكافي من-

التفكیر االستراتیجي لدى المتعلمین، على الرغم من كونھ مثیرًا لالنتباه للدارسین؛ نظرًا لحداثة ما 
اشتمل علیھ كل من مدخلي للتوعیة؛ وقد یكون ذلك نظرًا ألن ما قدم من معلومات ترتبط باألجھزة 

ًا على المسمیات والوظائف، دون أن یركز والمساعدات التكنولوجیة، خالل تلك التوعیة تركز أساس
على كیفیة االستخدام العلمي، والتطبیقات المرتبطة بتلك المساعدات التكنولوجیة، في مؤسسات 
وفصول الطالب المعاقین، وذوى االحتیاجات الخاصة، وبالتالي لم یكن ھناك تأثیر یذكر لمدخلي 

  . ي لدى أفراد عینة البحثالتوعیة المستخدمین في تنمیة التفكیر االستراتیج
 المستحدثات واألجھزة والمعلومات المرتبطة بالتكنولوجیات الحدیثة المساعدة لذوى االحتیاجات -

الخاصة، والتي اشتمل علیھا مدخلي التوعیة في البحث، ربما كانت معقدة وصعبة، من حیث عدم 
، وذلك ألفراد عینة البحث؛ كما توضیح وشرح االستخدامات المتنوعة لھا في فصول تعلیم المعاقین

یحتمل أن یكون المحتوى اإللیكتروني الذي قدمت من خاللھ تلك التكنولوجیات المساعدة، لم یبین 
بالقدر الكافي األنماط المتعددة لالستفادة منھا، في تعلیم المعاقین وذوى االحتیاجات الخاصة، وفي 

حوظة لمداخل التوعیة في أداء أفراد عینة البحث على كلتا الحالتین لم یكن ھناك تأثیر، أو فاعلیة مل
  .اختبار التفكیر االستراتیجي

، (Penney, G. & Bryan, V., 2010)وتتفق تلك النتائج  مع نتائج دراسة كل من 
)Beeson, M., 2011( ،)Henschke, C., 2012( ،)Stasolla et al., 2013( ،)Corey, 

D. & Stokes, C., 2013( ،)Kritzenberger, H., 2013( ،Scott et al., 2013)( ،
)Mintz, J., 2013( ،)Shih, C.-H., 2013(. 

التفاعل بین كل من نمط التدریب التعاوني اإللیكتروني، ومداخل التوعیة بالمساعدات ) ٣-٢-٢ (
  : التكنولوجیة، في تنمیة التفكیر االستراتیجي لدى أفراد عینة البحث

؛ ترجع إلى التفاعل بین )٠٫٠٥(فروق دالة إحصائیًا عند مستوى توصلت النتائج إلى وجود 
كل من نمط التدریب، ومداخل التوعیة المستخدم في تنمیة التفكیر االستراتیجي لدى أفراد عینة 

  :البحث، ویمكن عزو تلك النتیجة إلي
یب التعاوني  حدث نوع من االندماج، والتفاعل المتبادل، والتأثیر الواضح بین كل من نمط التدر-

إللیكتروني، ومداخل التوعیة بالمساعدات التكنولوجیة؛ نظرًا ألن كالھما یتناول مجاًال واحدًا 
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ویتلخص في معرفة تأثیر نمط التدریب التعاوني اإللیكتروني من خالل الویب، ومداخل التوعیة 
حث، وھم طالب قسم بالتكنولوجیات المساعدة في تنمیة التفكیر االستراتیجي لدي أفراد عینة الب

التربیة الخاصة، ولذلك فقد أدرك أفراد العینة أھمیة كل التدریب اإللیكتروني، وكذلك أھمیة التعرف 
على الحدیث، والجدید من األجھزة، والبرامج، والتطبیقات، والمعلومات المرتبطة بالمساعدات 

 االحتیاجات الخاصة؛ وذلك التكنولوجیة المبتكرة خصیصًا من أجل تعلیم الطالب المعاقین وذوى
لما لھاتین المتغیرین من تأثیر في أداء، ونجاح أفراد عینة البحث بعد تخرجھم، والتحاقھم بالعمل 
في مجال تعلیم ذوى االحتیاجات الخاصة مستقبًال؛ وقد أدى ذلك بالطبع إلى تسجیل نتائج وفروق 

ل التوعیة، في تنمیة التفكیر االستراتیجي دالة إحصائیًا تشیر إلى التفاعل بین نمط التدریب، ومداخ
  .لدى أفراد عینة البحث الحالي؛ وذلك وفقًا لنتائج أداء أفراد العینة على اختبار التفكیر االستراتیجي

وقد توصلت نتائج اختبار توكي؛ لتوجیھ الفروق بین المجموعات، عند اعتبار تأثیر المتغیر 
نمط (ني اإللیكتروني، والتفاعل بین المتغیرین المستقلین المستقل األول وھو نمط التدریب التعاو

في أداء أفراد عینة البحث على اختبار التفكیر االستراتیجي، فقد )  مداخل التوعیة–التدریب 
 دون والمصادر المھام نمط التدریب محدد: توصلت النتائج إلى أن المجموعة التي درست من خالل

لتجریبیة في البحث على اإلطالق، من حیث أداء أفرادھا على التوقیت، كانت أفضل المجموعات ا
نمط التدریب الحر : اختبار التفكیر االستراتیجي للبحث، ثم تلیھا المجموعة التي درست من خالل

المصادر؛  دون والتوقیت المھام محدد نمط تدریب: تمامًا، ثم تلیھا المجموعة التي درست من خالل
طریقة التدریب التي استخدمتھا المجموعة األولي من خالل تحدید وربما یرجع السبب إلى أن 

المھام والمصادر دون التوقیت، قد أسھمت في مساعدة المتعلمین على ممارسة بعض عملیات 
التأمل، والتفكر، والتفكیر االستراتیجي، واالختیار، والتفضیل بین البدائل والخیارات التكنولوجیة، 

تعلیم الطالب المعاقین وذوى االحتیاجات الخاصة؛ ولذلك كانت تلك التي یمكن استخدامھا في 
المجموعة ھي أفضل المجموعات التجریبیة في البحث؛ من حیث مستوى نمو التفكیر االستراتیجي 

  .لدي أفرادھا
 بینما جاءت المجموعة الثانیة التي استخدمت نمط التدریب الحر في المستوى الثاني، من 

على اختبار التفكیر االستراتیجي للبحث؛ حیث إنھ لم تكن ھناك أیة قیود حیث أداء أفرادھا 
مفروضة على المتعلمین من حیث المھام، أو المصادر، أو التوقیت، إنما كان یحدد الباحثین 
للمتعلمین فقط ماھیة المواد التعلیمیة اإللیكترونیة التي ینبغي علیھم أن یتدربوا علي تصمیمھا 

لھم أن یحددوا ألنفسھم المھام، والمصادر الرقمیة، والتوقیتات الالزمة إلنجاز ما وإنتاجھا، ویترك 
یجب علیھم التدریب علیھ، ولذلك فقد مارس ھؤالء المتعلمین الكثیر من العملیات العقلیة العلیا، 

ن والتي كان من بینھا التفكیر االستراتیجي، الذي یتمثل في اختیار ھؤالء المتعلمین والمتدربین م
أفراد عینة البحث الحالي، للمھام الالزمة لتصمیم وإنتاج المواد التعلیمیة اإللیكترونیة، وكذلك تحدید 
المصادر والوسائط الرقمیة المثالیة والمناسبة، وأیضًا توزیع، واستغراق الوقت المناسب ألداء 

ومعلوماتھم وقدراتھم المھام التدریبیة المرتبطة التي حددوھا ألنفسھم، وكذلك لتنمیة مھاراتھم 
المختلفة، أثناء التدریب التعاوني اإللیكتروني عبر الویب؛ ولذلك فقد اعتمد أفراد تلك المجموعة 
على أنفسھم، واتخذوا العدید من القرارات اإلستراتیجیة الخاصة بتدریبھم بأنفسھم، ولذلك جاء 

  . االستراتیجيترتیبھم في المستوى الثاني من حیث أدائھم على اختبار التفكیر
أما المجموعة الثالثة وھي محددة المھام، والتوقیت دون المصادر، فقد أدي عدم إتاحة وتوفیر 
مصادر ووسائط رقمیة ألفرادھا، أدي ذلك إلى استغراق أفراد تلك المجموعة، المزید من الوقت في 

 بینھا، وبالتالي كان الكم البحث عن تلك المصادر عبر المواقع المختلفة على اإلنترنت، واالنتقاء من
األكبر من التفكیر واالنتباه لدى أفراد تلك المجموعة متمركز حول البحث والوصول للوسائط 
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والمصادر الرقمیة على الویب، ولذلك فقد أسھم ذلك في جعل مقدار النمو في التفكیر االستراتجي 
  .   أثبتتھ نتائج البحثلدي أفراد تلك المجموعة أقل من المجموعتین السابقتین، وھو ما

 ,.Beeson, M., 2011( ،)Kang et al(وتتفق تلك النتائج  مع نتائج دراسة كل من 
2012( ،)Elliot, S. & Mikulas, C., 2012( ،)Lee, K. & Brett, C., 2013( ،

)Kovalik et al., 2013( ،)Van L., T. & Conderman, G.,2011( ،)Tang, J. ; 
Murphy, P. J., 2012( )Henschke, C., 2012( ،)Corey, D. & Stokes, C., 

2013(،، )Kritzenberger, H., 2013( ،Scott et al., 2013)( ،)Stasolla et al., 
2013( ،)Mintz, J., 2013.(  
  :توصیات البحث ومقترحاتھ: خامسًا

  : توصیات البحث) أ(
  :ي، یقدم البحث التوصیات التالیةمن خالل اإلجراءات والنتائج التي توصل إلیھا البحث الحال

ة        -١ ي التربی دریب معلم ي ت الي، ف ث الح ا البح ل إلیھ ي توص ائج الت ن النت تفادة م ق واالس  التطبی
یم        ي تعل ستخدم ف ي ت ة، الت ة اإللیكترونی رامج التعلیمی واد والب اج الم صمیم وإنت ى ت ة عل الخاص

ائج البحث      الطالب ذوى اإلعاقات واالحتیاجات الخاصة المختلفة، وكذل     ن نت تفادة م ن االس ك یمك
ي        ة المستخدمة ف ة الحدیث ة الرقمی الحالي في التوعیة المستمرة والمتصلة بالمساعدات التكنولوجی

  .تعلیم الموھوبین، وذوي المستویات المرتفعة من الذكاء والقدرات العقلیة األخرى
ة الت -٢ شروعات البحثی ات، والم وث، والدراس ن البح د م راء العدی سام  إج ین أق شتركة، ب ة الم ربوی

ى             دف إل ي تھ یم؛ والت ا التعل المناھج وطرق التدریس، وعلم النفس، والتربیة الخاصة، وتكنولوجی
تخدام          ن خالل اس ي، م وى اإللیكترون دیم المحت تراتیجیات وطرق تق تطویر طرق وأسالیب واس

اقین     الب المع یم الط ي تعل ة، ف ة الرقمی ساعدات التكنولوجی زة والم الب األجھ وذوى الط
  .االحتیاجات الخاصة

رض       -٣ ة، بع ة الخاص ي التربی ف معلم ف، وتثقی رتبط بتعری ي ت دوات الت ارض، والن یم المع  تنظ
ساعدة           ة الم ات التكنولوجی زة والتطبیق رامج واألجھ ك الب ن تل ة،  م صادر الحدیث اذج والم النم

یم الطالب ذوى اإل              ي فصول تعل ة استخدامھا ف دیثًا، وكیفی ذلك    والمبتكرة ح ة، وك ات المختلف عاق
  .تعلیم الموھوبین أیضًا وغیرھم من ذوى االحتیاجات الخاصة، في مختلف المراحل التعلیمیة

ا         -٤ صص تكنولوجی ي تخ ة ف ات الھندس ة، وكلی ات التربی ین كلی راكة ب ات ش ة اتفاقی د وإقام  عق
ال؛     ي ذات المج ة ف ة والعالمی شركات المحلی ذلك ال صاالت، وك ات واالت صمیم المعلوم دف ت بھ

ل             یم ك ذكاء االصطناعي تناسب تعل ع االفتراضي، وال وابتكار برامج تعتمد على تكنولوجیا الواق
ة                  ات تعلیمی ف وبیئ ي إتاحة فرص ومواق ًا ف نمط من أنماط اإلعاقات المختلفة؛ الستخدامھا الحق

  .مناسبة لتعلیم المعاقین، في مؤسسات وفصول تعلیم ذوى اإلعاقات
ام بتن-٥ صمیم        االھتم ة، وت ة الرقمی ساعدة التكنولوجی زة الم شغیل األجھ تخدام وت ارات اس ة مھ می

سم     الب ق دى ط شتركة ل رة الم ة المبتك ة التكنولوجی رامج التعلیمی روض والب واد والع اج الم وإنت
ف             ي مختل اقین ف الب المع یم الط ي تعل ًا ف تخدامھا الحق ة؛ الس ات التربی ة بكلی ة الخاص التربی

  . لدراسیةاألعمار، المراحل ا
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  : البحوث والدراسات المقترحة) ب(
  :     یقترح الباحثین إجراء البحوث والدراسات التالیة

دى        -١ ي ل صیل المعرف ي التح ال ف امج ھ ة ببرن صار مقارن امج إب تخدام برن ة اس ث فاعلی بح
یم        الطالب المعاقین بصریًا بمرحلة التعلیم الجامعي واتجاھاتھم نحو توظیف تكنولوجیا التعل

  .في مدارس المكفوفین
ي          -٢ لوب المعرف ي واألس وى اإللیكترون صمیم المحت ة لت الیب متنوع تخدام أس ر اس ث أث بح

ة             ة االبتدائی ذ المرحل وم لتالمی رر العل ي مق للمتعلمین في تنمیة المفاھیم والمھارات العملیة ف
 . من ذوى صعوبات التعلم

ي إكساب   بحث توظیف بعض أنماط المساعدة اإللیكترونیة عبر مواقع       -٣  اإلنترنت التعلیمیة ف
المعلومات والمفاھیم والمھارات العملیة لدى الطالب الصم من خالل وحدة تعلیمیة مقترحة         
صم وذوى االحتیاجات           عن الجیل الثاني من الویب وأدواتھا وتطبیقاتھا في تعلیم الطالب ال

 .الخاصة بالمرحلة الثانویة
ات التعل       -٤ ي           بحث فاعلیة استخدام التكنولوجی ة البصریة ف ذوي اإلعاق ساعدة ل ة الم ة النقال یمی

شرعیة              ات ال ات الكلی ن طالب وطالب ة م تنمیة التحصیل المعرفي والتفكیر التأملي لدى عین
 .والنظریة بالجامعات اإلسالمیة مثل جامعة األزھر والجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة

لیة المتوقعة لدمج البرامج واألجھزة   بحث استشرافي حول االستخدامات والتطبیقات المستقب      -٥
دارس    ذ م دى تالمی ي ل صیل المعرف تعلم والتح ارات ال ة مھ ي تنمی ساعدة ف ة الم التكنولوجی

  . المعاقین عقلیًا
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:  متاح على الرابط.المؤتمر الدولي األول للتربیة الخاصة). ٢٠١٥. ( الشارقة-اإلمارات  .١
)http://www.speconference.com/.(  

تكنولوجیا التعلیم لذوي االحتیاجات ). ٢٠٠٣.(الجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم .٢
 المؤتمر العلمي التاسع للجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم، باالشتراك مع جامعة .الخاصة
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دور التدریب االلكترونى عن بعد فى تحقیق ). ٢٠١٦.(الجھني، ھدى عطیة الطوري .٣

. تصور مقترح: التنمیة المھنیة ألعضاء ھیئة التدریس بكلیة التربیة فى جامعة الملك سعود 
، ع  كلیة التربیة–، جامعة األزھر مجلة التربیة للبحوث التربویة والنفسیة واالجتماعیة

 .٢، ج ١٧١
اإلعاقة البصریة المفاھیم األساسیة ). ٢٠٠٦. (الزریقات، إبراھیم عبد اهللا فرج .٤

 .عمان، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة: ألردن ا.واالعتبارات التربویة
 لألطفال مراكز مصادر التعلم والتكنولوجیا المساعدة). ٢٠١٠. (الفایز، فایزة فایز عبد اهللا .٥
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ثر التفاعل بین استراتیجیات التدریب التعاوني ونمط أ). ٢٠١٧. (النجار، محمد السید .١٠
تقدیم محتوى التدریب اإللكتروني في تنمیة مھارات إنتاج المقررات اإللكرتونیة لدى 

 .٣٢ ع، مصر-وث  دراسات وبح- مجلة تكنولوجیا التربیة   .معلمي الحلقة اإلعدادیة
 .تكییف المناھج للطلبة ذوى االحتیاجات الخاصة). ٢٠١٠. (بطرس، بطرس حافظ .١١

 .   دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة– عمان :األردن
دور كلیات التربیة في إكساب خریجیھا ). ٢٠١٠. (عبد الوھاب، عبد الناصر أنیس .١٢

بیة الخاصة في ضوء المعاییر األكادیمیة المعرفة الضروریة في مجال التربیة العامة والتر
 مصر نموذجًا،: مؤتمر حال المعرفة التربویة المعاصرة. القیاسیة  لبرامج إعداد المعلم
  .٣٢٢- ٣٢٠. كلیة التربیة جامعة طنطا، ص

الكفایات الالزمة لمعلمي الدراسات االجتماعیة في ).  ٢٠٠٧. (عبده، عبد المؤمن محمد .١٣
سلسلة ).  الموھوبون–المعوقون (ة لذوى االحتیاجات الخاصة ضوء المتطلبات التربوی

  .١٩٧- ١٧٠. ، ص٢٠٠٧ العدد األول، ینایر ،)ASEP(دراسات عربیة في علم النفس 
أثر إدخال التعلیم اإللیكتروني في التعلیم الثانوي ). ٢٠٠٥. (عمار، حلمي أبو الفتوح .١٤

. لذاتي لذوي االحتیاجات الخاصةالصناعي على التحصیل الدراسي وتنمیة مھارات التعلم ا
تكنولوجیا التعلیم سلسلة دراسات وبحوث محكمة، الجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم، 

تكنولوجیا التعلیم اإللیكتروني " ، المؤتمر العلمي السنوي العاشر ٢٠٠٥عدد خاص 
 .٩٥-٦٩.  ص،"ومتطلبات الجودة الشاملة
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