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 انًهخص انؼشثي: 

صة دورًا جوىرًيا فى عممية تأىيؿ تبلميذه و تدريبيـ، وحتى يؤدي معمـ التربية الخا
يتسنى لو القياـ بيذا الدور البد لو مف أف يمتمؾ مستوى مناسًبا مف المعمومات النظرية حوؿ 
ذوى االحتياجات الخاصة مثؿ تعريفيـ، وخصائصيـ المميزة، وأسباب اإلعاقة، ونظريات 

لتى يمكف أف تشكؿ لديو بنية معرفية تمكنو مف فيـ التدريس وغيرىا مف المعمومات النظرية ا
فئة التبلميذ ذوى االحتياجات التربوية الخاصة الذيف يعمؿ معيـ، إال أف الجانب النظرى وحده 
ال يكفى لتمكيف معمـ التربية الخاصة مف تحقيؽ النتائج المرجوة بالنسبة لو أو لمطفؿ أو ذويو 

البد لو بجانب المعمومات النظرية أف يمتمؾ مستوى  أو حتى المؤسسة التى يعمؿ بيا، لذلؾ
مناسًبا مف الميارات العممية التطبيقية التى تمكنو مف القياـ بواجباتو تجاه التبلميذ ذوى 
االحتياجات التربوية الخاصة عمى الوجو الذى يميؽ  ،حتي تواكب التطور الحادث فى النظـ 

ار التكنولوجيا الحديثة واستخداميا فى التدريس التعميمية فى الدوؿ المختمفة ولتساير انتش
بوصفو أحد األساليب الحديثة لمتنمية teach liveلذلؾ تركز الدراسة الحالية عمى أسموب 

المينية لمعمـ التربية الخاصة فى ضوء خبرة المخزوف التجريبي لجامعتى فموريدا وماريبلند 
 بالواليات المتحدة األمريكية.
 حث الحالى اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس التالى:ومف ىنا يحاوؿ الب

فى التنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة فى  teach liveكيؼ يمكف استخداـ أسموب     
 مصر فى ضوء خبرة جامعتى فموريدا وماريبلند بالواليات المتحدة األمريكية؟. 

 يمي : ويتفرع السؤاؿ الرئيس إلى بعضاألسئمة الفرعية التى تتمثؿ فيما
ما األسس النظرية والمعيارية المرتبطة بمجاؿ معمـ التربية الخاصة فى األدبيات التربوية  .1

 المعاصرة ؟. 
ما المبررات التى دعت إلي االىتماـ بمعمـ التربية الخاصة ؟ وما أبرز المشكبلت التى  .2

 يعانى منيا معمـ التربية الخاصة فى مصر ؟. 
ى مجاؿ التنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة فى المستخدـ ف Teach Liveما أسموب  .3

 جامعتى فموريدا وماريبلند بالواليات المتحدة األمريكية؟. 
ما أوجو الشبو واالختبلؼ بيف خبرة كؿ مف جامعة فموريدا وجامعة ماريبلند بالواليات  .4

فى التدريس وفي تدريب   Teach Liveالمتحدة األمريكية فى مجاؿ استخداـ أسموب
 مـ التربية الخاصة ؟. مع
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 ما واقع التنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة فى مصر؟.  .5
فى التنمية المينية لمعمـ التربية  Teach Liveما التصور المقترح لتطبيؽ أسموب .6

الخاصة فى مصر فى ضوء خبرة جامعة فموريدا وجامعة ماريبلند بالواليات المتحدة 
 األمريكية ؟. 

مف حيث المفيوـ واألىمية  Teach Liveدراسة عمى أسموبوقد اقتصرت ىذه ال
واألىداؼ ومف حيث استخدامو بوصفو أحد أساليب التنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة فى 
الواليات المتحدة األمريكية فى كؿ مف جامعتى  فموريدا وماريبلند ؛ حيث إنيما مف أوائؿ 

فى التدريس وحققت  Teach Liveتطبيؽ   الجامعات التى بدأت فى تدريب المعمميف عمى
 بو نجاحات عديدة.

واستخدمت الدراسة المنيج المقارف، بيدؼ التعرؼ عمى خبرات بعض الجامعات فى 
الواليات المتحدة األمريكية وىما كؿ مف جامعة فموريدا وجامعة ماريبلند فى مجاؿ استخداـ 

ية الخاصة عميو ؛ لبلستفادة منو فى التدريس وفي تدريب معمـ الترب  Teach Liveأسموب
 فى تطوير أساليب التنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة فى مصر.
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Abstract: 
              The special education teacher plays an essential role in the process 

of rehabilitation and training of his students, and in order to do this role 

must have an appropriate level of theoretical information about people 

with special needs such as their definition, characteristics, causes of 

disability, theories of teaching and other theoretical information that can 

be A cognitive structure that enables him to understand the class of 

students with special educational needs with whom he works, but the 

theoretical side alone is not enough to enable the special education teacher 

to achieve the desired results for him or the child or his parents or even 

the institution where he works, so it must be beside the information The 

theory should have an appropriate level of practical skills applied to 

enable him to carry out his duties towards students with special 

educational needs in a manner that is appropriate, as it kept pace with the 

development in the educational systems in different countries and the 

spread of modern technology and use in teaching, so the current study 

focuses on one of the modern methods For professional  Special education 

teacher in  

light of the experience of the University of Florida and the University of 

Maryland, USA. 

Hence the current research attempts to answer the following key question:  

      How can the use of teach live in the professional development of special 

education teacher in Egypt in light of the experience of the universities of 

Florida and Maryland in the United States of America? 

 The main question is divided into some sub-questions: 
 0. What are the theoretical and normative bases associated with the field 

of special education teacher in contemporary educational literature? 
 9. What are the justifications that called for attention to the teacher of 

special education? What are the main problems experienced by the 

special education teacher in Egypt? 
3.What is the method of Teach Live used in the professional development 

of the special education teacher at the Universities of Florida and 

Maryland, USA? 
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 4. What are the similarities and differences between the experience of the 

University of Florida and the University of Maryland in the United 

States of America in the use of Teach Live in teaching and training of 

special education teacher? 
 5. What is the reality of the professional development of the special 

education teacher in Egypt? 
 6.  What is the proposed concept of applying the Teach Live method in 

the professional development of the special education teacher in Egypt 

in the light of the experience of the University of Florida and the 

University of Maryland, USA? 

 

         The study was limited to style Teach Live In terms of concept 

and a fake and a top scorer and be used as a in both the University 

of Florida and the University of Maryland limit professional development 

for teachers of special education methods in the United States of America; 

where they are among the first universities, which began in the training 

of teachers to apply Teach Live In teaching and achieved many successes. 

 

      The study also used the comparative approach, in order to identify the 

experiences of some universities in the United States, namely, the 

University of Florida and the University of Maryland in the use of Teach 

Live In teaching and training the teacher of special education, in order to 

benefit from it in the development of methods of professional development 

of the teacher of special education in Egypt. 
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 يقذيخ:
شيد مجاؿ التربية الخاصة تطورًا ىائبًل عمى المستوى العالمى نتيجة الىتماـ 
المؤسسات الدولية بحث الدوؿ وتشجيعيا عمى إصدار التشريعات القانونية التى تضمف 

ؿ ذوى اإلعاقات عمى حقوقيـ فى التعميـ والصحة وفي كافة مجاالت المجتمع حصوؿ األطفا
ليـ، إضافة إلي ما شيده مجاؿ التربية فى  Quality of Lifeمف أجؿ تحسيف جودة الحياة 

 Assistiveالعقود القميمة الماضية مف طفرة تكنولوجية متمثمة فى التكنولوجيا المعينة 
Technology ألطفاؿ ذوى اإلعاقات بؿ وأصبحت عنصًرا ميما فى التى يسرت حياة ا

تعميميـ وتأىيميـ كؿ ذلؾ أدى إلى تعقد الميمة الممقاة عمى معمـ التربية الخاصة عمى 
 (.1مستوى العالـ)

( في محاوره عمي "العمؿ  2013 -2004"وقد نص مشروع العقد العربي لممعوقيف )
بالتساوي مع أقرانو مف األطفاؿ وعمى  لحصوؿ الطفؿ المعوؽ عمى كافة الحقوؽ والخدمات

إزالة جميع العقبات التي تحوؿ دوف تنفيذ ذلؾ". وقد نص مشروع العقد في مجاؿ التعميـ عمى 
"ضماف فرص متكافئة لمتربية والتعميـ لجميع األشخاص المعوقيف منذ الطفولة المبكرة ضمف 

في مؤسسات خاصة، في حالة جميع المؤسسات التربوية والتعميمية في صفوفيا النظامية و 
 (2عدـ قدرتيـ عمى االندماج أو التحصيؿ المناسب". )

(، أحد الخطوات الميمة تجاه تمؾ  اإلعاقة ذوىاألشخاصعام)  2018"ويعد عاـ 
يعد تقديًرا مف  الشريحة، والتي تمثؿ نسبة ليست بالقميمة في المجتمع المصري، األمر الذي

القيادة السياسية لحقوؽ ىذه الفئة، كي تعيش بكرامة وفقا لمدستور ولبلتفاقيات الدولية، 
كذلؾ إلصدار القوانيف المتعمقة بيـ، واقتراح حموؿ وواقعية. لمشكبلتيـ ، باإلضافة إلى أف 

ه الفئة، و تقبؿ ىذا العاـ قد أتاح لممجتمع بأكممو وكافة فئاتو زيادة الوعي بقضايا أبناء ىذ
اختبلفيـ ومحاوالت دمجيـ داخؿ المجتمع، والتأكيد عمى أنو عاـ "ذوى اإلعاقة" مف خبلؿ 

 (.3الممتقى العربي األوؿ ألنشطة مدارس الدمج ومدارس التنمية الفكرية")
% مف إجمالي عدد سكاف مصر، 3إذشغمت نسبة ذوي االحتياجات الخاصة حوالي 

أكثر، كما بمغت نسبة األمية بيف ذوي االحتياجات الخاصة، بدءًا مف عمر خمس سنوات ف
لمجياز المركزي  2018% تبع إلحصائية 25.8بدءًا مف عمر عشر سنوات فأكثر إلى 

 (.4لئلحصاء)

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?Text=%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?Text=%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?Text=%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?Text=%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?Text=%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?Text=%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?Text=%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?Text=%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?Text=%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?Text=%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/Search.aspx?Text=%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%B0%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9
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إف زيادة أعداد الطبلب ذوي االحتياجات الخاصة أدى إلى زيادة االىتماـ بتمؾ 
ييـ،كذلؾ الشعور باألماف واالستقرار المشكبلت، وذلؾ لتنمية اإلحساس بالثقة بالنفس لد

مف  -والحصوؿ عمى كامؿ حقوقيـ في التعميـ؛ حيث وصؿ عدد تبلميذ المرحمة االبتدائية 
 - 2018تمميذ تبًعا إلحصائية العاـ الدراسي  6325إلى  -ذوي االحتياجات الخاصة 

 (.5ـ) 2019
 -مف دوف تمييز – ىو إتاحة التعميـ لمجميع 2030كما أف مف أىداؼ استراتيجية 

ومنيا:"توفير بيئة شاممة داعمة لدمج ذوي اإلعاقة البسيطة ، بمدارس التعميـ قبؿ الجامعي ، 
 (.6وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بالمتعمميف ذوي اإلعاقة الحادة والمتعّددة")

ضرورة تفرضيا  -فى العالـ العربى   -كما أصبح االىتماـ بمعمـ التربية الخاصة 
مقتضيات الواقع، خاصة مع تزايد أعداد األطفاؿ ذوى االعاقات  ؛ سواء فى المدارس أو 
المراكز المجتمعية والجمعيات األىمية الخاصة، أضؼ إلى ذلؾ حاجة أسر ىؤالء األطفاؿ إلى 
مف يمد ليـ يد العوف فى القياـ بمسئولية تربيتيـ وتعميميـ وتأىيميـ، ولعؿ مف أىـ الخطوات 

فى مجاؿ التربية  -ىو توافر كوادر متخصصة  -فى ىذا الصدد  -االىتماـ بيا  التى يجب
يتمتعوف بالكفايات المينية البلزمة التى تمكنيـ مف التعامؿ مع ىؤالء األطفاؿ  -الخاصة 

( ؛ 7وتعميميـ ، وتقديـ خدمات الدعـ المختمفة ليـ فى محيط المدرسة، واألسرة والمجتمع )
ًصا فى أعداد ىؤالء المعمميف المتخصصيف ، إلى جانب أف ىناؾ أوجو ولكف وجد أف ىناؾ نق

قصور فى برامج إعداىـ ، باإلضافة إلى تطور أساليب التدريس ، بوصفيا نتيجة لظيور 
التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ؛ وىذا ما استدعى االىتماـ بمعمـ التربية الخاصة فى األنظمة 

الحرص عمى تنميتو مينًيا، وبصورة تتبلئـ مع التطور  التعميمية المتقدمة ، ودفع إلي
 والتغيرات الحادثة.

وقد ُترجـ ىذا االىتماـ المتزايد بمعمـ التربية الخاصة وتنميتو المينية فى بعض الدوؿ 
فى صورة استخداـ التقنيات التكنولوجية ، بوصفيا أداة لتوجيو المعمميف فى تعمـ ميارات 

حدى ىذه التقن يات ىى المحاكاة ؛ والتى توفر الفرصة لممشاركة فى الممارسة جديدة ، وا 
الموجية التى قد ال تكوف متاحة فى الفصؿ الدراسى، وتسيـ في تمكيف التفرغ الحتياجات 

 المعمـ ، وتجنب تعرض الطبلب الحقيقييف ألذى المعمميف . 
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لممارسة  واحًدا مف نماج المحاكاة ، حيث يوفر لممعمميف فرصة Teach Liveوُيعد 
ميارات جديدة ولتمقى ردود الفعؿ الفورية ، والذى ُطور مف قبؿ الباحثيف فى جامعة فموريدا 

جزًءا حقيقًىا ػ :وجامعة ماريبلند بالواليات المتحدة األمريكية ؛ ليكوف محاكًيا ومختمًطا )أى 
ما ستركز جزئًيا(، حيث يتعامؿ المعمـ مع صور تجسيدية متحركة بواسطة الكمبيوتر، وىذا 

فى التنمية المينية لمعمـ  teach liveعميو الدراسة الحالية حوؿ كيفية استخداـ أسموب 
 التربية الخاصة فى مصر ، وذلؾ فى ضوء خبرة الجامعتيف السابقتيف.

 يشكهخ انذساعخ:

إلى أف ىناؾ نقًصا شديًدا فى األفراد  -فى مجاؿ التربية الخاصة  -تشير الدراسات       
يف لمعمؿ فى مجاؿ التربية الخاصة فى معظـ دوؿ العالـ ،كما تشير تمؾ الدراسات إلى المؤىم

ال  -الذيف يمتحقوف بالعمؿ فى تدريس الطبلب ذوى اإلعاقات  -أف ىناؾ عدًدا مف المعمميف 
يمبثوف أف يتركوا ىذا المجاؿ ؛ نتيجة العديد مف المشكبلت ، ،كما أشارت بعض الدراسات 

( ؛ وىذا ما 8ىناؾ قصوًرا فى برامج إعداد معمـ التربية الخاصة فى مصر)األخرى إلى أف 
 يستدعى االىتماـ بالتنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة فى مصر لمواجية ذلؾ. 

نظًرا ألف معمـ التربية الخاصة يؤدي دوًرا جوىرًيا فى عممية تأىيؿ تبلميذه  –كما أنو   
البد مف أف يمتمؾ مستوى مناسًبا مف  -ـ بيذا الدور وتدريبيـ ، وحتى يتسنى لو القيا

المعمومات النظرية حوؿ ذوى االحتياجات الخاصة ، مثؿ تعريفيـ، وخصائصيـ المميزة، 
وأسباب اإلعاقة، ونظريات التدريس الفعالة و المستخدمة ، وغيرىا مف المعمومات النظرية ، 

فيـ فئة التبلميذ ذوى االحتياجات التربوية التى يمكف أف تشكؿ لديو بنية معرفية ، تمكنو مف 
ال يكفى لتمكيف  -وحده  -الخاصة الذيف يعمؿ معيـ ، وتجدر اإلشارة إلي أف الجانب النظرى 

معمـ التربية الخاصة مف تحقيؽ النتائج المرجوة بالنسبة لو أو لمطفؿ أو ذويو ، أو حتى 
مف أف  –انب المعمومات النظرية بج -تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التى يعمؿ بيا، لذلؾ البد 

يمتمؾ مستوى مناسًبا مف الميارات العممية التطبيقية ، التى تمكنو مف القياـ بواجباتو تجاه 
( ، كما ينبغي لتمؾ 9التبلميذ ذوى االحتياجات التربوية الخاصة عمى الوجو الذى يميؽ )

ؿ المختمفة وتسيـ في انتشار الميارات أف تواكب التطور الحادث فى النظـ التعميمية فى الدو
التكنولوجيا الحديثة و في استخداميا فى التدريس ؛ لذلؾ تركز الدراسة الحالية عمى أسموب 

TECH LIVE  بوصفو أحد األساليب الحديثة لمتنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة ، فى ،
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بحث الحالى اإلجابة ضوء خبرة بعض جامعات الواليات المتحدة االمريكية .ومف ىنا يحاوؿ ال
 عف التساؤؿ الرئيس التالى:
فى التنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة فى مصر  teach liveكيؼ يمكف استخداـ أسموب 

فى ضوء خبرة جامعتى فموريدا وماريبلند بالواليات المتحدة األمريكية؟.ويتفرع السؤاؿ الرئيس 
 إلى بعض األسئمة التى تتمثؿ فى :

نظرية والمعيارية المرتبطة بمجاؿ معمـ التربية الخاصة فى األدبيات التربوية ما األسس ال .1
 المعاصرة ؟.

ما المبررات التى تدعو إلى االىتماـ بمعمـ التربية الخاصة ؟ . وما أبرز المشكبلت التى  .2
 يعانى منيا معمـ التربية الخاصة فى مصر ؟.

مينية لمعمـ التربية الخاصة فى المستخدـ فى مجاؿ التنمية ال Teach Liveما أسموب  .3
 جامعتى فموريدا وماريبلند بالواليات المتحدة األمريكية؟.

ما أوجو الشبو واالختبلؼ بيف خبرة كؿ مف جامعة فموريدا وجامعة ماريبلند بالواليات  .4
فى التدريس وفي تدريب   Teach Liveالمتحدة األمريكية فى مجاؿ استخداـ أسموب 

 ؟. معمـ التربية الخاصة
 ما واقع التنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة فى مصر؟. .5
فى التنمية المينية لمعمـ التربية  Teach Liveما التصور المقترح لتطبيؽ أسموب  .6

الخاصة فى مصر ، فى ضوء خبرة جامعة فموريدا وجامعة ماريبلند بالواليات المتحدة 
 األمريكية ؟.

 أهذاف انذساعخ : 

 إلى : تيدؼ الدراسة     
التعرؼ عمى األسس النظرية والمعيارية المرتبطة بمجاؿ معمـ التربية الخاصة فى األدبيات  .1

 التربوية المعاصرة .
الكشؼ عف المبررات التى دعت إلى االىتماـ بمعمـ التربية الخاصة ، وأبرز المشكبلت  .2

 التى يعانى منيا معمـ التربية الخاصة فى مصر.
المستخدـ فى مجاؿ التنمية المينية لمعمـ التربية  Teach Liveالتعرؼ عمى أسموب  .3

 الخاصة فى جامعتى فموريدا وماريبلند بالواليات المتحدة األمريكية.
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تحديد أوجو الشبو واالختبلؼ بيف خبرة كؿ مف جامعة فموريدا وجامعة ماريبلند بالواليات  .4
ريس ، وفي تدريب فى التد  Teach Liveالمتحدة األمريكية فى مجاؿ استخداـ أسموب 

 معمـ التربية الخاصة .
 رصد واقع التنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة فى مصر. .5
فى التنمية المينية لمعمـ التربية  Teach Liveوضع تصور مقترح لكيفية تطبيؽ أسموب  .6

الخاصة فى مصر ، فى ضوء خبرة جامعة فموريدا وجامعة ماريبلند بالواليات المتحدة 
 األمريكية.

 أهًيخ انذساعخ:

 يمكف توضيح أىمية الدراسة فيما يمى: 
ترجع أىمية ىذه الدراسة إلي تزايد االتجاه العالمى واإلقميمى والمحمى نحو االىتماـ برعاية  .1

ذوى االحتياجات الخاصة ، وتأىيميـ مف منطمؽ مسئولية الدولة والمجتمع ، وبخاصة مع 
جتمع، وىذا يوضح أىمية موضوع الدراسة ؛ زيادة حجـ المشكمة بزيادة أعدادىـ فى الم

 لتناوليا فئة ميمة مف المعمميف ؛ ومساعدتيـ وتطوير تنميتيـ مينًيا.
فى وزارة التربية والتعميـ فى  -فيد الدراسة واضعى السياسات ومتخذى القرارات كما قد تُ  .2

 فى االىتماـ بمعمـ التربية الخاصة وتنميتو مينًيا. -مصر 
أحد الموضوعات والمتغيرات الميمة فى مجاؿ التربية الخاصة ، وىو  إلقاء الضوء عمى .3

 .Teach Liveمجاؿ التنمية المينية ، وطرؽ استخداـ أسموب 
تقديـ وجية نظر مقترحة لتطوير أساليب التنمية المينية لمعممى التربية الخاصة ،  .4

 .Teach Liveوخاصة أسموب 
األعداد ػ  -بذوى االحتياجات الخاصة  تكويف قاعدة معمومات عريضة عف كؿ ما يتعمؽ .5

 وتكوف متوافرة لدى كؿ معمـ.-التصنيؼ ػ نوعية اإلعاقة وحجميا 
تدريب معممى التربية الخاصة ، فى موقع عممو بالفصؿ داخؿ المدرسة ؛ باستخداـ   .6

 .Teach Liveأسموب المحاكاة ، ونمذجة السموؾ ، وتمثيؿ األدوار ، وأسموب 
أسموب ورش العمؿ والتدريب الجماعى، وعقد الحمقات والندوات ؛ التوسع فى استخداـ  .7

باالشتراؾ مع المتخصصيف ؛ مف الجامعات ، ومراكز البحوث العممية والتربوية ، والوزارة ، 
وأولياء األمور ، فى مجاؿ التنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة ، وفي استخداـ أسموب 

Teach Live. 
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 حذود انذساعخ :

، مف حيث المفيوـ واألىمية واألىداؼ Teach Liveاقتصرت الدراسة عمى أسموب       
واستخدامو ؛ بوصفو أحد أساليب التنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة فى الواليات المتحدة 
األمريكية فى كٍؿ مف جامعة فموريدا وجامعة ماريبلند ؛ حيث إنيما مف أولى الجامعات التى 

فى التدريس ، والتي حققت بو نجاحات  Teach Liveلمعمميف عمى تطبيؽ بدأت فى تدريب ا
، وتـ  2008مف قبؿ جامعة ستراؿ فموريدا فى عاـ  Teach Liveعديدة، حيث تـ استخداـ 

تمويمو عمى نطاؽ واسع مف قبؿ مؤسسة "بيؿ غيتس" ؛ ومنذ ذلؾ الحيف تـ استخداميا مف 
ة فى الواليات المتحدة ، كما أنو قدعقدت جامع 37مدرس فى  10.000قبؿ ما يقرب مف 

، لتمكيف الطبلب مف Teach Liveجامعة ماريبلند شراكة مع جامعة فموريدا عمى استخداـ 
 (.10ممارسة التدريس ، أماـ مساحة الواقع االفتراضى)

 يُهح انذساعخ:

يقـو ىذا  استخدمت الدراسة المنيج المقارف ، التساقو مع طبيعة ىذه الدراسة، "حيث       
المنيج عمى تحقيؽ أىداؼ الدراسة ؛ وألنو المنيج الذي ييتـ بدراسة الواقع وأبعاده ، ويسجؿ 
العوامؿ التي تؤثر فيو ، والعبلقات القائمة بيف جوانبو.ويحدد ىذا المنيج في الخطوات التالية 

 ىى:
ى الخطوات ويسير المنيج ف(11المقارنة .) –المناظرة أو المقابمة –التفسير -الوصؼ 
 التالية:

الوصؼ: حيث يصؼ واقع التربية الخاصة ، ويصؼ الفئات ذوى االحتياجات الخاصة  -1
وبصؼ معمـ التربية الخاصة ويرصد المشكبلت التى يعانى منيا ، وواقع تنميتو المينية 
فى كؿ مف مصر وجامعتى فموريدا وماريبلند بالواليات المتحدة األمريكية مع التركيز 

بوصفو أحدث األساليب الحديثة لمتدريس ولمتنميو المينية  Teach Live; عمى أسموب
 لمعمـ التربية الخاصة بيا.

التفسير: وتتضمف ىذه الخطوة تفسيًرا وبياًنا لمقوى ولمعوامؿ المؤثرة فى التنمية المينية  -2
 لمعمـ التربية الخاصة.

 بيف جامعات المقارنة .المناظرة أو المقابمة: مف خبلؿ تحديد أوجو الشبو واالختبلؼ  -3
وضع  -مف خبلليا  –المقارنة: وتقودنا ىذه الخطوة إلى نتائج عممية محددة ، ويمكننا  -4

فى التنمية المينية لمعمـ التربية  Teach Liveإجراءات مقترحة لكيفية تطبيؽ أسموب 
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 -الخاصة فى مصر، وذلؾ بدراسة أبعاد ىذا األسموب فى جامعتى المقارنة )فموريدا
يبلند ( بالواليات المتحدة األمريكية ، وتجريب حموليا المتبعة ؛ بما يساير اإلمكانات مار 

 المتاحة والظروؼ المجتمعية لبمدنا مصر. 
 يصطهحبد انذساعخ :

 تتحدد مصطمحات الدراسة عمى النحو التالى:
 Special Education انزشثيخ انخبصخ -1

ج التربوية المتخصصة ، التى تقدـ "تعرؼ التربية الخاصة عمي أنيا : مجموع البرام
لفئات مف األفراد ذوى االحتياجات الخاصة، مف أجؿ مساعدتيـ عمى تنمية قدراتيـ إلى أقصى 

انًغزدذاد  حد ممكف، وتحقيؽ ذواتيـ، ومساعدتيـ عمي  التكيؼ مع واقع الدراسات و

 .(09)انزشثىيخ "

 انزؼشيف اإلخشائً:

تربوييف بأنيا :  مجموعة الخدمات والبرامج تعرؼ التربية الخاصة في اصطبلح ال
المنظمة التى تقدـ لؤلفراد ذوى اإلعاقة ؛ بدرجة تجعميـ بحاجة إلى خبرات أو أساليب أو مواد 

 تعميمية خاصة ، تساعدىـ عمى تحقيؽ أفضؿ منتج .
  Teacher of Special Education يؼهى انزشثيخ انخبصخ -2

فئات مف األطفاؿ المعوقيف داخؿ فصوؿ الدراسة ، وىو : المعمـ الذى يقوـ بالتدريس ل
بمدارس التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعميـ، حيث إف بعض المعمميف حاصموف 
عمى دبمـو معمميف أو ليسانس/ بكالوريوس تربية ؛ باإلضافة إلى دبموـ التربية الخاصة فى 

 (13تربية سمعية(.) إحدى الشعب الثبلث )تربية فكرية ػ تربية بصرية ػ
 انزؼشيف اإلخشائً :

ىو: الشخص المؤىؿ عممًيا وتربوًيا لتدريس األطفاؿ ذوى االحتياجات الخاصة ، حسب 
طبيعتيـ ووفًقا لممنيج الذى وضعتو وزارة التربية والتعميـ ؛ لبلرتقاء بالمستوى التحصيمى 

 والتدريبى ليؤالء التبلميذ.
 Professional Development انزًُيخ انًهُيخ -3

"وىى : عممية مقصودة تيدؼ إلى تحسيف القدرات المينية لممعمـ ، وتقديـ كؿ جديد 
يتصؿ بالمعارؼ والمعمومات والميارات السموكية البلزمة لنجاحو فى عممو ؛ فضبًل عف إثراء 

 (.14خبراتو لرفع مستوى األداء")
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 Professional Development for Teacher  انزًُيخ انًهُيخ نًؼهى انزشثيخ انخبصخ -4

of Special Education 

 انزؼشيف اإلخشائً :

وىى : مجموعة مف الخبرات التعميمية والكفايات والميارات التى يكتسبيا معمـ التربية 
عممية مخططة  -أيًضا –الخاصة ، والتى ترتبط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمينتو، وىى 

ىذا المعمـ بالخبرات الثقافية والمينية ؛ لتحسيف ومنظمة طويمة المدى ، تستيدؼ تزويد 
 أدائو المينى و، تبدأ منذ التعييف حتى نياية الخدمة.

5- Teach Live: 
فى جميع أنحاء  -"وىو : بيئة تعميمية افتراضية مبتكرة ، تستخدميا الجامعات 

ف أجؿ دعـ مف أجؿ التنمية المينية لمعمـ ذوى االحتياجات الخاصة ، وم –الواليات المتحدة 
المعمميف المستقبمييف فى ىذا المجاؿ ، فى العديد مف الجوانب )معرفة المحتوى ، سموكيات 

 (15المعمـ الفعالة ، بما فى ذلؾ اإلدارة".)
 اإلطبس انُظشي نهذساعخ

إف اىتماـ الدولة بتعميـ ذوى االحتياجات الخاصة يعبر عف عمؽ النظرة             
س حرصيا عمى توفير فرص تعميمية كافية ومناسبة لتعميـ ىذه الحضارية لممجتمع، ويعك

الفئات، وتطبيًقا ليذه السياسة فقد اىتمت الحكومة المصرية بافتتاح العديد مف المدارس 
مزودة بأجيزة ومباٍف، وأدوات تتفؽ مع  -لتربية ذوى االحتياجات الخاصة  -والمؤسسات 

فتتحت أقساـ التربية الخاصة فى كميات التربية، قدراتيـ العقمية والجسمية واالجتماعية، وا
فعمى سبيؿ المثاؿ قسـ التربية الخاصة بكمية التربية جامعة عيف شمس ، الذى أنشىء فى 

ـ ؛ وحديثًا ُاعدت برنامج إعداد معمـ التربية الخاصة بكمية التربية جامعة 1995عاـ 
 –بما يتفؽ مع احتياجاتيـ التربوية  الزقازيؽ، والذى ييدؼ إلى إعداد معمـ التربية الخاصة ،

أي : أصحاب االحتياجات الخاصة مف المتعمميف ، خاصة مع تطور زيادة أعداد ىذه الفئات 
 (.16خبلؿ السنوات األخيرة )

ومف ىنا شغؿ إعداد معمـ التربية الخاصة وتدريبو اىتماًما كبيًرا مف جانب المسئوليف 
لتعميـ ، فى كثير مف دوؿ العالـ، حيث أصبح المعمـ المحور بكميات التربية، ووزارات التربية وا

األساسى فى العممية التعميمية، نتيجة لما يقوـ بو مف أدوار ومسئوليات داخؿ حجرة الدراسة 
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عداد برامج  وخارجيا، لذلؾ تضافرت الجيود المكثفة لتطوير برامج إعداد معمـ المستقبؿ، وا 
 حتى يستطيع المعمموف االستفادة منيا عمى أكمؿ وجو. التنمية المينية المناسبة وتنفيذىا

مف الجيد اإلشترة إلي أف  تقدـ المجتمعات يرتكزعمى قدرتيا عمي استثمار طاقة جميع أفرادىا، 
ووضع كؿ فرد مف أفرادىا فى مكانو الصحيح، وحيث إف ذوى االحتياجات الخاصة مف الموارد 

لتي ينبغي رعايتيا ووضعيا فى المكاف المناسب ليا البشرية لممجتمع التى يجب استثمارىا، وا
، حتى تدخؿ ضمف نسيج المجتمع، وال تكوف عائقة فى تقدمو وفي استيبلؾ طاقات أخرى 

إنما يوفروف طاقات األفراد  -يعتمدوف عمى أنفسيـ فى حياتيـ  -مف أفراده، فيـ عندما 
داء بعض األعماؿ البسيطة اآلخريف ، التى قد ُتستيمؾ فى خدمتيـ، وعندما يقوموف بأ
 (.17يوفروف طاقات اآلخريف لمقياـ باألعماؿ التى تتطمب قدرات أخرى)

ولعؿ خير شاىد عمى ىذا االىتماـ المتزايد بإعداد المعمـ، ىو العنواف الذى اتخذه 
( ، ISTEالممتقى الدولى الواحد والعشريف إلعداد المعمـ، لمجمعية الدولية إلعداد المعمـ )

تحت شعار : نحو إعداد أفضؿ  2001فبراير  16ػ  10ُعقد فى دولة الكويت ، ما بيف والذى 
لممعمميف: رؤية عالمية، والذى شارؾ فيو خبراء ، ومختصوف ، وباحثوف مف مختمؼ أنحاء 

 (:18العالـ، وقد تحددت محاوره فى ضوء أىداؼ الممتقى فى ست بنود أساسية ىى)
 إعداد المعمـ: نظرة مستقبمية. .1
 التجاىات الحديثة فى القياس والتقويـ.ا .2
عداد المعمـ. .3  تكنولوجيا المعمومات وا 
 إعداد المعمـ قبؿ وأثناء الخدمة. .4
 معمـ المعمميف. .5
 إعداد معمـ التربية الخاصة. .6

ونظًرا ألىمية مكانة معمـ التربية الخاصة ، ودوره فى نجاح العممية التعميمية داخؿ         
المتنامى بتعميـ ىذه الفئة، والنقص الشديد فى إعداد المعمميف  الفصؿ وخارجو، واالىتماـ

المؤىميف تربوًيا وأكاديمًيا لمتعامؿ مع ىؤالء األطفاؿ ؛ فإف ىذه الدراسة تيدؼ إلى التعرؼ 
 عمى األساليب الحديثة لمتنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة ، حتى يقـو بالدور المنوط بو.

 وانًؼيبسيخ انًشرجطخ ثًدبل يؼهى انزشثيخ انخبصخ :أوًلا : األعظ انُظشيخ 
 انزشثيخ انخبصخ:
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تجمع عمى أف التربية الخاصة ىى  -بوجو عاـ  -إف المراجع العممية المتخصصة 
تدريس يختمؼ عف التدريس التقميدى ، وغايتو تمبية الحاجات الفردية لمطمبة ذوى الحاجات 

ى ممكف مف األداء الحسف واالستقبللية الخاصة ، بيدؼ مساعدتيـ عمى بموغ أقصى مد
والتكيؼ ، وال يعني كوف ىذا النمط مف التدريس خاًصا  أنو ال ُينفذ  فى أوضاع تعميمية 

( بأنو "ذلؾ النوع مف Hallahan & Khauffman ,2006(، يعرفو كؿ مف )19عادية  )
 Specialالعادى  لمقابمة االحتياجات الخاصة لمتمميذ غير -خصيًصا  -التعميـ الذى صمـ 

education means specially designed instruction that meets the 
unusual needs an exceptional student(20.) 

لجميع فئات ذوى  -ولما كانت التربية الخاصة ميتمة بيذا المعنى، لذا فإنيا تقدـ 
وظيفى بالدرجة ، التى االحتياجات الخاصة ، سواء مف يعانوف مف قصور واضح فى األداء ال

تجعميـ ال يتمكنوف مف مسايرة برامج التربية العادية أـ  مف يتمتعوف بأداء وظيفى مرتفع فى 
 مجاؿ أو أكثر مف المجاالت التى يقدرىا أفراد المجتمع.

 Special Education رؼشيف انزشثيخ انخبصخ

عة مف البرامج ( التربية الخاصة بأنيا : مجمو 2003لقد عرؼ تونبكيف وكوالنا )
التربوية المتخصصة واألساليب المنظمة التى تقدـ لمطبلب ذوى االحتياجات التربوية الخاصة، 
بيدؼ مساعدتيـ فى تنمية قدراتيـ إلى أقصى مستوى ممكف ، ومساعدتيـ لمتكيؼ العاـ ، 

 إلي التعرؼ عمى قدرات الطبلب و ميوليـ و مياراتيـ ؛ -أيًضا  –وتحقيؽ الذات، وتيدؼ 
عداد البرامج التربوية والتعميمية المناسبة،  مف خبلؿ أدوات القياس والتشخيص المناسبة، وا 

 (.21مصحوبة بالوسائؿ التعميمية التى تساعد عمى التأىيؿ والتطور")
( بأنيا : "نمط مف الخدمات والبرامج التربوية التي 2005ويعرفيا )الخطيب، الحديدى، 

المناىج أو الوسائؿ أو في طرؽ التعميـ ؛ استجابة  تتضمف تعديبلت خاصة ؛ سواء فى
لمحاجات الخاصة لمجموع الطبلب الذيف ال يستطيعوف مسايرة متطمبات برامج التربية العادية، 
وعميو فإف خدمات التربية الخاصة تقدـ لجميع فئات الطبلب ، الذيف يواجيوف صعوبات تؤثر 

ا تتضمف الطبلب ذوى القدرات والمواىب المتميزة" عمى قدرتيـ عمى التعمـ، كما إني -سمبًيا  -
(22.) 

 أهذاف انزشثيخ انخبصخ:

 ( : 23تتحدد أىداؼ التربية الخاصة في النقاط التالية )            
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التعرؼ عمى األطفاؿ ذوى االحتياجات الخاصة ، وذلؾ مف خبلؿ أدوات القياس  .1
 .والتشخيص المناسبة لكؿ فئة مف فئات التربية الخاصة

 إعداد البرامج التعميمية لكؿ فئة مف فئات التربية الخاصة. .2
إعداد طرائؽ التدريس لكؿ فئة مف فئات التربية الخاصة، وذلؾ لتنفيذ أىداؼ البرامج  .3

 التربوية ، عمى أساس الخطة التربوية الفردية.
 إعداد الوسائؿ التعميمية والتكنولوجيا الخاصة بكؿ فئة مف فئات التربية الخاصة. .4
عمى تقميؿ حدوث  -ما أمكف  -إعداد برامج الوقاية مف اإلعاقة، بشكؿ عاـ، والعمؿ  .5

 اإلعاقة عف طريؽ البرامج الوقائية.
مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطبلب ، وذلؾ بحسف توجيييـ ، ومساعدتيـ عمى النمو  .6

 وفؽ قدراتيـ واستعداداتيـ وميوليـ.
تاحة تييئة وسائؿ البحث العممى ؛ لبلستفادة  .7 مف قدرات الموىوبيف وتوجيييا ، وا 

 الفرصة أماميـ فى مجاؿ نبوغيـ.
تأكيد كرامة الفرد ، وتوفير الفرص المناسبة لتنمية قدراتو ؛ حتى يستطيع المساىمة فى  .8

 نيضة األمة .
 رصُيف فئبد روي اًلحزيبخبد انخبصخ :

      :  يمكف تصنيفيا  عمي النحو التالى     
وىو الشخص الذى فقد حاسة البصر ، أو كاف بصره مف الضعؼ بدرجة : Blindالكفيؼ -1

يحتاج معيا إلى أساليب تعميمية ال تعتمد عمى استخداـ البصر ، وىوال يستطيع التعامؿ 
البصرى مع مستمزمات الحياة اليومية ؛ بالقدر الذى يتيح لو األخذ والعطاء فى يسر 

 (.24وكفاءة نسبية)
 -بسبب نقص جزئى فى قوة األبصار  -خص الذى ال يمكنو ضعيؼ البصر: و ىو الش-2

متابعة الدراسة األدبية ، ولكف يمكف تعميمو بأساليب خاصة ، تساعده فى استخداـ 
 (.25البصر)

 Hearing Impairmentاإلعاقة السمعية -3
عند الفرد  -يقصد باإلعاقة السمعية : تمؾ المشكبلت التى تحوؿ دوف قياـ الجياز السمعى 

بوظائفو ، أو تقمؿ مف قدرتو عمى سماع األصوات المختمفة، وتتراوح اإلعاقة السمعية  -
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بيف  البسيطة والمتوسطة ، والتى ينتج عنيا ضعؼ سمعى ، و تمؾ  –فى شدتيا  -
 (.26الدرجات الشديدة جًدا ، والتى ينتج عنيا صمـ)

 وتصنؼ اإلعاقة السمعية إلى فئتيف:
ديو القدرة عمى السمع أو فيـ لغة الحديث ، ولو بمساعدات : وىو مف ليس لDeafاألصـ: 

 خاصة بالسمع.
: وىو مف لديو ضعؼ نسبى فى حاسة السمع ؛ فيتطمب Hard of Hearingضعيؼ السمع 

بعض التكيفات الخاصة، حيث يمكنو استخداـ حاسة السمع فى فيـ لغة الحديث، وغالًبا 
 السمع. ما يكوف ذلؾ مف خبلؿ األجيزة المساعدة عمى

 Autismالتوحد -4
وىو : مف أكثر االضطرابات النمائية صعوبة ، بالنسبة لمطفؿ نفسو، ولوالديو، وألفراد أسرتو 
الذيف يعيشوف معو. وتعود كممة "التوحد" إلى أصؿ إغريقي ، وىو كممة : " أوتوس" 

Autos عف حاؿ مف االضطراب النمائي -في مجمميا  -. والتي تعني الذات، وتعبر  ،
الذي ُيصيب األطفاؿ ، وُيعد إعاقة أو صعوبة تؤثر في عممية التواصؿ والتفاعؿ لشخص 
 ما مع اآلخريف.

(: اإلصدار APA,2013تشخيص التوحد طبًقا لتصنيؼ الجمعية األمريكية لمطب النفسي)
 (:27اضطراب التوحد يتصؼ بما يمي) احيث نص عمى أف الطفؿ ذ  DSM-5الخامس 

دد صعوبة مستمرة في التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي مع المواقؼ ُيمحظ في ىذا الص
العاطفي: ويتراوح ما بيف التعامؿ االجتماعي  –المختمفة،صعوبة في التبادؿ االجتماعي 

غير الطبيعي والفشؿ في تبادؿ حوار اعتيادي ، مثُؿ : الفشؿ في المشاركة في االىتمامات 
 والعواطؼ والمزاج،

يات التواصؿ غير المفظي المستخدمة في التفاعؿ االجتماعي: وكذلؾ صعوبة في سموك
ويتراوح ما بيف ضعؼ في تكامؿ التواصؿ المفظي وغير المفظي مثُؿ: الخمؿ في التواصؿ 
البصري وفي لغة الجسد ، أو صعوبة في استخداـ التعبير الجسدية )اإليماءات(وفيمو، 

 ؿ.وصواًل إلى الغياب الكامؿ لتعابير الوجو والتواص
وُيمحظ صعوبة في إنشاء العبلقات أو الحفاظ عمييا أو فيميا: ويتراوح مف بيف  -

صعوبات في ضبط السموؾ ، ليتبلءـ مع مختمؼ المواقؼ االجتماعية مثبًل، إلى 
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رصد صعوبات في مشاركة المعب التخيمي أو إنشاء الصداقات، وصواًل إلى فقداف 
 االىتماـ باألقراف.

 Speech language Impairmentالمغة  اضطرابات الكبلـ أو -5
و ىو : عبارة عف اضطراب فى التواصؿ ، نمحظو في المجمجة أوفي اضطرابات النطؽ أو 
اضطرابات المغة ، أو اضطرابات الصوت ، التى تؤثِّر عمى األداء التعميمى، وتشمؿ اضطرابات 

يث السبلسة أو المعدؿ الكبلـ نوعية الصوت ونغمتو و شدتو، وفي الطبلقة الكبلمية ؛ مف ح
أو إيقاع التعبير المفظى ، وفي النطؽ : مثؿ الخمؿ فى مخارج الصوت، وىذا يؤثِّر عمى 

 (.28تحصيؿ ىؤالء األطفاؿ، وُيقدـ ليـ خدمات مف قبؿ متخصصيف فى الكبلـ أو المغة)
 Gifted and Talentedالموىوب  -6

ية ، أو أداء متميز عف بقية أقرانو فى وىو : الذى تتوافر لديو استعدادات وقدرات غير عاد
مجاؿ أو أكثر مف المجاالت التى يقدِّرىا المجتمع، وخاصة فى مجاؿ التفوؽ العقمى، وفي 
التحصيؿ العممى، والتفكير االبتكارى وفي الميارات الخاصة، ويحتاج ىذا النمط إلى رعاية 

 (.29تعميمية خاصة ال تتوافر لو بشكؿ متكامؿ)
مع كثير مف الباحثيف عمى أف الموىوب ىو الذى يمتاز بالقدرة العقمية ، التى وقد أج      

يمكف قياسيا بنوع مف اختبارات الذكاء ، والتى تحاوؿ أف تقيس الميارات و القدرات التالية 
(30:) 

 القدرة عمى التفكير واالستدالؿ. -
 القدرة عمى تحديد المفاىيـ المفظية. -
 بو بيف األشياء واألفكار.القدرة عمى إدراؾ أوجو التشا -
 القدرة عمى الربط بيف التجارب السابقة والمواقؼ الراىنة. -

 Heath Impairmentاإلعاقات الصحية األخرى  -7
ويقصد بيا : أف يكوف لدى الفرد قدرة حيوية ومحددة ؛ أو ضعؼ بدنى ؛ بسبب ما 

ػ الصرع ػ الحمى  يعانيو مف مشكبلت صحية حادة أو مزمنة ، مثؿ )أمراض القمب ػ السؿ
الروماتزمية ػ التياب الكبد الوبائى ػ الربو ػ فقر الدـ ػ الموكيما ػ والسكر .... إلخ، و التي تؤثِّر 

 (.31عمى أدائو التحصيمى)
 Serious Emotional Impairmentاالضطرابات االنفعالية الشديدة  -8
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أو أكثر مف الخصائص يعرؼ االضطراب االنفعالى الشديد : بأنو حالة تتسـ بواحدة 
التالية لمدة طويمة لدرجة تؤثر عمى إنجاز الفرد التعميمى ، مثؿ الصفات الظاىرة التالية 

(32:) 
 ضعؼ القدرة عمى التعمـ لسبب غير انخفاض مستوى الذكاء. -
 ضعؼ القدرة عمى إقامة عبلقات شخصية مع زمبلئو ومعمميو والمحافظة عمييا. -
 غير المناسب.إظيار نوع مف أنواع السموؾ  -
 اتساـ المزاج العاـ بالحزف وعدـ السعادة. -
االستعداد لئلصابة ببعض االضطرابات العضوية والمخاوؼ المرضية ، والتي تكوف  -

 مقرونة بمشاكؿ شخصية أو مدرسية.
 Behavior Disordersاضطرابات السموؾ  -9
مة، والتي تؤثِّر عمى ويقصد بيا : وجود صفة أو أكثر مف الصفات التالية لمدة زمنية طوي 

 (:33التحصيؿ األكاديمى ، وىذه الصفات ىى)
ضعؼ القدرة عمى التعمـ التى ال ترتبط بعدـ الكفاية فى القدرات أو الجوانب الصحية  -

 العامة أو الحسية أو العصبية.
 ضعؼ القدرة عمى إقامة عبلقات شخصية مع األقراف أو المعمميف أو االحتفاظ بيا. -
والمشاعر غير الناضجة وغير المبلئمة وفًقا لمظروؼ واألحواؿ  ظيور السموكيات -

 العادية.
 االكتئاب و عدـ الشعور بالسعادة بوجو عاـ . -
 Communication Disordersاضطرابات التواصؿ  -10

ُتعرؼ اضطرابات التواصؿ بأنيا : عجز الفرد عف أف يكوف كبلمو مفيوًما لآلخريف ، أو       
ف أفكاره بكممات مناسبة، وكذلؾ عجزه عف فيـ األفكار أو الكممات التى عجزه عف التعبير ع

يسمعيا أو يتمقاىا مف اآلخريف بصورة منطوقة أو مكتوبة ، ويتضمف التواصؿ كبلا مف 
الوسائؿ المفظية المتمثمة في المغة المنطوقة ػ والمسموعة ػ والمكتوبة ، والوسائؿ غير المفظية  

ارة ػ وتيجئة األصابع ػ وقراءة الشفاه التى يستخدميا الصـ، ولغة برايؿ ، مثؿ استثمارلغة اإلش
التى يستخدميا المكفوفوف، وكذلؾ اإليماءات، وتعبيرات الوجو، ولغة العيوف، وحركات اليديف 

 (.34والرجميف وغيرىا)
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 يؼهى انزشثيخ انخبصخ:

فصوؿ الدراسة  وىو : المعمـ الذى يقـو بالتدريس لفئات مف الطمبة المعوقيف داخؿ
بمدارس التربية الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعميـ ، وىو شخص مؤىؿ أكاديمًيا وفنًيا ، 
ويممؾ الميارات والطاقات القابمة لمتطوير المستمر ، مما يؤىمو لمتفاعؿ الجيد مع الطمبة ذوى 

 (.35االحتياجات الخاصة)
 :انزشثيخ انخبصخ ب: أثشص انًشكالد انزً يؼبًَ يُهب يؼهى ثبَيا 

إلى أف ىناؾ نقًصا شديًدا فى األفراد  -فى مجاؿ التربية الخاصة  -شير الدراسات تُ 
المؤىميف لمعمؿ فى مجاؿ التربية الخاصة فى معظـ دوؿ العالـ ،كما تشير تمؾ الدراسات إلى 
 أف ىناؾ عدًدا مف المعمميف الذيف يمتحقوف بالعمؿ فى تدريس الطبلب ذوى اإلعاقات ال
يمبثوف أف يتركوا ىذا المجاؿ ، وقد دعا ذلؾ عدًدا مف الباحثيف الستطبلع المشكبلت التى 

عاقات ، أو مف يمتحقوف لمعمؿ مع الطبلب ذوى اإل، يواجييا معممو التربية الخاصة الجدد 
مف القضايا التى تمثؿ أىمية لممعمميف الجدد فى  اأشارت ىذه الدراسات إلى أف ىناؾ عددً وقد 
؛ مبكًرا مف خبلؿ برامج إعداد معمـ التربية الخاصة  ُتستوعبوالتى يجب أف ، ربية الخاصة الت

ؤدى إلى مما يُ ، Surprise Effectف لتأثير الصدمة المينية وحتى ال يقع ىؤالء المعمم
 مكف تمخيص ىذه المشكبلت فيما يمى:تركيـ لمينتيـ، ويُ 

 نيبد:ئىاألدواس وانًغ-0

مف تعدد أدوارىـ  واعانقد التربية الخاصة  يمعممإلي أف مف المفيد اإلشارة  
فيـ يقوموف بالتدريس الفردى والجماعى باإلضافة إلى ، لياتيـ وتنوعيا داخؿ المدرسة ئو ومس

تخطيط برامج التدخؿ العبلجى وتنفيذىا، كما تقـو المدرسة بتحميميـ أعباء إضافية، ومف ثـ 
خاصة تبصير المرشح لمقياـ بدور معمـ التربية الخاصة يجب عمى برامج إعداد معمـ التربية ال

أف معايير اإلشارة إلي –في ىذا الموضع –والجدير بالذكر . لياتيـ ئو بتعدد أدوارىـ ومس
 National Council forالمجمس الوطنى العتماد برامج إعداد المعمـ المعروفة ب الػ 

Accreditation Education- د المعمـ فى جميع أنحاء والتى تتطمع مؤسسات إعدا
ما بيف فيـ ؛ تذكر بوضوح تعدد أدوار معمـ التربية الخاصة  -العالـ لمحصوؿ عمى اعتمادىا 

بناء برامج التدخؿ العبلجى، و ترتيب بيئة تعمميـ، و احتياجات الطبلب ذوى اإلعاقات المختمفة، 
عدة معممى التعميـ مساو مف أجؿ تحسيف أدائيـ، ؛ التعاوف مع أسرىـ و التدريس الفردى، و 

الدور الذى يقـو بو معمـ التربية الخاصة، ولذلؾ يجب أف  أىميةالعاـ، وىو ما يؤكد عمى 
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عمى إكسابيـ الكفايات المينية،  -أي معممي التربية الخاصة  –تركز برامج إعدادىـ 
كسابيـ القدرة عمى االبتكار فى حالة نقص اإلمكانيات وال مصادر،     وميارات التفاعؿ البناء، وا 

كما يحتاج معممو التربية الخاصة إلى التمتع بسمات شخصية تكسبيـ قدًرا مف القوة الداخمية 
Inter Strength (. 36لياتيـ)ئو والتى تمكنيـ مف تحمؿ تنوع أدوارىـ ومس 

 انزُبفش ثيٍ ثشايح اإلػذاد وانًهبو انىظيفيخ: -9

فى تدريس الطبلب ذوى  أدوار معمـ التربية الخاصة -فى الماضى  -انحصرت 
تعميـ الطبلب : مجموعات متجانسة، عمى سبيؿ المثاؿ في اإلعاقات فى مدارس منعزلة و 
وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمطبلب ذوى اإلعاقة البصرية، والعقمية، ، الصـ فى مدارس خاصة بيـ 
ومف ، ؿ تعرض لمتغيير مع التوجو نحو سياسة الدمج الشامقد والنمائية، غير أف ىذا األمر 

وما تتطمبو مف مياـ وظيفية ، بيف برامج اإلعداد وبيئات العمؿ الجديدة  ثـ أصبح ىناؾ تنافرٌ 
، معمـ التربية الخاصة إلى الدعـ مف زمبلئو فى العمؿ  -فى ظميا  -والتى يحتاج ، مختمفة 

 واآلباء والطبلب العادييف.، واإلدارة المدرسية 
 اإلمكانات والمصادر الكافية:  -5

أنيـ بحاجة إلى توافر مف و ، ئًما ما يشكو معممو التربية الخاصة مف قمة اإلمكانات دا
فى برامج  -ودائًما ما يتـ التركيز ، المصادر التى تساعدىـ عمى تعميـ الطبلب ذوى اإلعاقات 

دوف ذكر سيناريوىات قمة مف عمى البيئة المثالية لمعمؿ  -إعداد معمـ التربية الخاصة 
وكيؼ يمكف أف يؤدى معمـ التربية الخاصة دوره فى ظؿ وجود إمكانيات محدودة،  ،اإلمكانات 

ا درسوه، فتركز ولذلؾ يصدـ الكثير مف معممى التربية الخاصة بالواقع المرير الذى يختمؼ عم  
 -بوجو عاـ  -برامج إعداد معمـ التربية الخاصة عمى كيفية استخداـ التكنولوجيا 

فى تكييؼ المنيج وتييئة بيئة التعمـ، فى حيف تخمو  -بوجو خاص  -والتكنولوجيا المعينة 
 ف اآلباء ال يؤمنوف إال  إبؿ ، البيئة المدرسية فى الواقع مف التركيز عمى ىذا التوجو 

 باألساليب التقميدية فى تعميـ أبنائيـ مف ذوى اإلعاقات.
 قضايا متعلقة بالمنهج: -6

لمبلئـ لمعمر الزمنى لمطبلب ذوى اإلعاقات فى أدى التحوؿ إلى تدريس المنيج الوظيفى ا
إلى تحديات كبيرة لمعممى التربية الخاصة وبرامج إعدادىـ، ففى ظؿ ىذه  دامجةظؿ بيئة 

فى تدريس  مف حيث الكفاءةُ  -ارتفعت متطمبات معممى التربية الخاصة قد التغيرات الجذرية 
وميارات حؿ ، الفيـ القرائى : مثؿ  ،وما تركز عميو مف عمميات أكثر صعوبة ، ىذه المناىج 



 .................................. فى التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة فى مصر teach liveاستخدام اسلوب 

 22 

ومجاالت المغة المكتوبة والمنطوقة، وميارات تنظيـ الذات، وميارات حماية الذات ، المشكبلت 
التطور  بيفعمى أف مف مياـ معمـ التربية الخاصة فيـ الفرؽ  NCATEوتركز معايير الػ ، 

ى الطبلب ذوى اإلعاقة مف خبلؿ المغوى السميـ والمشوه والعمؿ عمى تنمية استخداـ المغة لد
فى برامج إعداد  -استخداـ جوانب المنيج المختمؼ، ويتطمب المنيج الوظيفى أف يتـ التركيز 

ؼ المنيج و طرؽ التدريس، و طرؽ التقويـ، يعمى استراتيجيات تكي -معمـ التربية الخاصة 
 .Classroom (37)Management Strategiesوالتدريب عمى إدارة حجرة الدراسة 

 :Supportالدعم  -7

وذلؾ ، شيد مجاؿ التربية الخاصة توسًعا فى الخدمات المقدمة لمطبلب ذوى اإلعاقات 
باإلضافة إلى ، وزيادة التكنولوجيا المتاحة لتدريس التبلميذ ، بعد دمجو مع التعميـ العاـ 

ر ظير ما يسمى األولويات والمطالب القانونية والمجتمعية سريعة التغير، ونتيجة ليذا التطو 
الدعـ  عدوالتى تضـ الدعـ المادى والدعـ المعنوى، ويُ  Support Systemsبأنظمة الدعـ 

مف المفاىيـ التى يجب أف تركز عميو برامج تدريب معمـ التربية الخاصة، وبقصد بالدعـ 
ة المادى كؿ المواد واألجيزة التى مف شأنيا دعـ عممية تعميـ الطبلب ذوى اإلعاقات فى بيئ

فيقصد بو دخوؿ فئة يطمؽ عمييـ أشباه المتخصصيف ؛ المدرسة المدمجة، أما الدعـ البشرى 
Paraprofessionals  مف أجؿ ؛ لمعمؿ مع معممى التربية الخاصة ومعممى التعميـ العاـ

أصبح قد وفى الواقع فإف أشباه المتخصصيف ؛ إكماؿ منظومة الرعاية لمطبلب ذوى اإلعاقات 
كما فى الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا ، ى أفضؿ األنظمة التعميمية تقدًما ال غنى عنيـ ف

، Learning Support Assistant (LSA )مصطمح  -فى أوروبا  -ويطمؽ عمييـ ، 
ممف حصموا عمى دورات تدريبية فى مجاؿ معيف متصؿ باإلعاقة  ذه الكوادر تكوفوالواقع أف ى

أو عمى استخداـ برنامج تدريبى ، مى الميارات االجتماعية التخاطب أو التدريب ع: مثؿ ، 
فى تعميـ الطبلب ذوى التوحد ؛ومف ثـ يعتمد عمييـ  PECSأو TEACH:مثؿ برنامج، معيف 

نظاـ التعميـ فى العمؿ الفردى مع الطبلب داخؿ المدرسة، ويتـ إقرار الخطة السنوية لمدعـ 
 Individualized Education Planلفردى )مف برنامج التعميـ ا اجزءً ، بوصفو البشرى 

(IEP( )38 والذى يمثؿ قمب التربية الخاصة) ، طبًقا لمعايير الػNCATE ، وفى الواقع ىناؾ
فى ظؿ عدـ وضوح الرؤية داخؿ عالمنا ؛ خمط بيف أدوار معممى التربية الخاصة ومعمـ الدعـ 

، وىو أمر يحتاج إلعادة النظر، مف حيث الربط بيف المؤىؿ العممى والدور المينى، العربى 
 Jobففى الدوؿ التى طبقت ىذا النظاـ فإف كؿ فرد عمى دراية واسعة بالميمة المنوطة بو 
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Specifications ، ممف يعمؿ ، كما أنو عمى عمـ بمقتضيات الميمة التى يقـو بيا غيره
لتدريب العممى وىو أمر يجب أف يتـ التدريب عميو فى برامج ا؛ معيـ فى نفس بيئة العمؿ 

 أثناء برامج اإلعداد.في لممرشحيف لمقياـ بمياـ معممى التربية الخاصة 
تقوـ ىذه اإلدارة التي و ، وقد أنشأت وزارة التربية والتعميـ اإلدارة العامة لمتربية الخاصة 

بميمة إنشاء مدارس وفصوؿ الفئات الخاصة، باإلضافة إلى اإلشراؼ عمى سير العمؿ بيا، 
كى تستطيع ىذه المدارس القياـ بعمميا، وفى عاـ ؛ إلمكانات المادية والبشرية وتوفير ا
ـ، عقد المؤتمر القومى لمتربية الخاصة الذى أكد عمى أىمية استيعاب األطفاؿ ذوى 1995

وتوفير الرعاية التربوية ، االحتياجات الخاصة فى مؤسسات التعميـ العاـ فى سف مبكرة 
 مناسبة ليـ، وواالجتماعية والنفسية ال

بدأت الفئات الخاصة تأخذ حقيا الطبيعى فى الرعاية والتوجيو والتأىيؿ لحياة  قد
التى أمكف تحويميا مف ، يستطيعوف أف يعيشوىا فى سعادة وفؽ إطار إمكانياتيـ وقدراتيـ 

فى عممية اإلنتاج، ويتـ  -بقدر اإلمكاف  -قوى وطاقات بشرية معطمة إلى قوى منتجة تسيـ 
 (.39ا لمتعامؿ مع ىذه الفئات )ؽ ذلؾ مف خبلؿ إعداد معمـ مؤىؿ تربويا تحقي

 نً اًلهزًبو ثًدبل انزًُيخ انًهُيخ نًؼهًً انزشثيخ انخبصخ:إأهى انًجشساد انزً دػذ 

إف التنمية المينية عممية أساسية ال يمكف االستغناء عنيا ؛ لتحسيف األداء المينى 
، ويرجع االىتماـ بالنمو المينى لمعمـ التربية الخاصة إلى ، وتمبية حاجات التغير والتطوير 

 األسباب التالية:
النقص فى أعداد المعمميف المتخصصيف فى التربية الخاصة ، مما يستمـز االستعانة  -1

 بمعمميف غير متخصصيف ، األمر الذى يتطمب ضرورة تزويدىـ ببرامج تدريبية تأىيمية.
 االنفجار المعرفى: -2

يير المستمر والمتطور فى المعرفة أدى إلى أف يكوف المعمـ مواكًبا ليذا التطور إف التغ
المعرفى وعمى وعى ومعرفة بكؿ جديد ؛ ألف ىذا التغيير المعرفى سيفرض تغييًرا فى 

 المناىج الدراسية التى يقدميا لمطبلب.
 التطور التقنى المتسارع: -3

تخداميا فى التدريس ؛ عمى معمـ التربية فرض ظيور التقنيات التكنولوجية الحديثة واس
 الخاصة  حاجة لمنمو المينى فى مجاؿ إتقاف الميارات المطموبة لمقياـ بدوره.

 تطور مفيـو التربية: -4
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لقد تطور مفيـو التربية مف مفيوـ ضيؽ يعنى الجانب العقمى إلى مفيوـ واسع يعنى 
ة المعمـ لمنمو المينى فى بمختمؼ جوانب شخصية المتعمـ وما يترتب عميو مف حاج

 التنمية الشاممة.
 تغير المعرفة التربوية: -5

إف المعرفة التربوية تتغير نتيجة لما تتوصؿ إليو البحوث التربوية والنفسية مف نتائج 
 مف حيث أىدافيا ومحتواىا وطرائقيا.، تغير فى العممية التعميمية 

 التقنيات الجديدة فى التربية: -6
مف تقنيات تربوية جديدة يتطمب إعادة النظر فى بنية  -فى المجاؿ التربوى  -ستجد إف ما يُ 

معديد مف المشكبلت التربوية الحموؿ الناجعة لإيجاد في و ، دور المعمـ في و ، النظاـ التعميمى 
 وتجديد معموماتو.و، وخطط وتفرض عمى المعمـ تطوير طرؽ تدريس، التي 

 عداد:قصور برامج اإل -7
كأف يجد  -قبؿ الخدمة  -وجو النقص والقصور فى برامج إعداد المعمـ توجد بعض أ

، عدـ القدرة عمى التقويـ بطريقة سميمة في و ، أالمعمومات، صعوبات فى التعامؿ مع الطمبة 
، فاذا نظرنا الى واقع  ويتـ تدارؾ ذلؾ النقص والقصور فى برامج النمو المينى لممعمميف

 : (40)ى مصر نجد انو يتمثؿ فى اعداد معمـ التربية الخاصة ف
بدأ إعداد معمـ التربية الخاصة فى أواخر األربعينيات وأوائؿ الخمسينات فى قسـ        

أضافت الوزارة  1955الشواذ التابع لمديرعاـ التعميـ األولى بوزارة التربية والتعميـ , وفى عاـ 
بية الفكرية إلعداد معمـ التبلميذ أخريف فى تربية وتعميـ المعوقيف ىما : شعبة التر  تخصصيف

وقد  ،المتخمفيف عقميًا وشعبة التربية السمعية إلعداد معمـ التبلميذ الصـ وضعاؼ االسمع 
حيث  ،ـ  1965شعب الثبلث حتى عاـ الأستمر ىذا الوضع فى إعداد معمـ التربية الخاصة ب

أنشأت البعثة الداخمية إلعداد قامت وزارة التربية والتعميـ بالعمؿ عمى تغيير ىذا النظاـ , ف
ـ 1969( لسنة 156معمـ التربية الخاصة لممرحمة اإلبتدائية , ثـ صدر القرار الوزارى رقـ )

فى شأف البلئحة التنظيمية لمدارس وفصوؿ التربية الخاصة لممرحمة اإلبتدائية بشعبيا الثبلث 
عميـ مناىج دراسية خاصة بكؿ البصرية (. ووضعت وزارة التربية والت –السمعية  –) الفكرية 

ـ , واستبداليا بمناىج جديدة 1979شعبة واستمر العمؿ بيذه المناىج حتى تـ إلغاؤىا عاـ 
 مطورة تخدـ خصائص اإلعاقات وتغمب الجانب العممى عمى الجانب النظرى .
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دور وبدأ االىتماـ بإعداد معممى الفئات الخاصة لممرحمتيف اإلعدادية والثانوية بعد ص     
ـ بشأف البلئحة التنظيمية لمدراسات التخصصية 1972( لسنة 189القرار الوزارى رقـ )

لتربية وتعميـ المكفوفيف وضعاؼ البصر , وذلؾ باالشتراؾ مع المركز النموذجى لرعاية 
 المكفوفيف .

ـ عاما لمطفؿ المعاؽ إعيد 1990وفى إطاراالىتماـ بالمعوقيف ودعوة مصر لجعؿ عاـ     
ـ بشأف 1990( لسنة 37مدارس وفصوؿ التربية الخاصة بموجب القرار الوزارى رقـ ) تنظيـ

( عمى أف : 25البلئحة التنظيمية لمدارس وفصوؿ التربية الخاصة , حيث نصت )المادة 
  -تنظـ الوزارة البعثات الداخمية لمتخصص فى مجاؿ تربية وتعميـ المعوقيف اآلتية :

التربية الخاصة بالتعميـ األساسى ومدتيا عاـ دراسى  البعثة الداخمية إلعداد معمـ -
. 

البعثة الداخمية إلعداد معمـ اإلعدادى والثانوى وفصوؿ المعوفيف بصريا ومدتيا  -
 عاـ دراسى واحد  . 

كمية التربية جامعة عيف شمس: تتضمف الئحة كمية التربية جامعة عيف شمس  -
 نظاميف إلعداد معمـ التربية الخاصة وىما: 

لوريوس العمـو والتربية ) شعبة التربية الخاصة( :وافؽ مجمس كمية التربية بكا -
عمى أقتراح قسـ الصحة النفسية بإنشاء  2/3/1992جامعة عيف شمس بتاريخ 

شعبة طبلبية لمتخصص فى التربية الخاصة , ومدة الدراسة بالشعبة أربع سنوات 
تخصص تربية خاصة(  يحصؿ بعدىا الطالب عمى درجة بكالوريوس فى التربية )

 . 94/1995, وقد أفتتحت الدراسة بيذه الشعبة عاـ 
(:تضمنت المادة ةالدبمومة المينية فى التربية تخصص )تربية خاص -

عمى  95/1996(بمشروع البلئحة الداخمية لكمية التربية جامعة عيف شمس 15)
ا مجاؿ التخصصات التى تمنح فييا درجة الدبمـو المينية فى التربية ومف بيني

التربية الخاصة , عمى أف تكوف مدة الدراسة لنيؿ الدبمومو المينية سنة جامعية 
 واحدة  .
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معيد الدراسات والبحوث التربوية )جامعة القاىرة( : استحداث شعبة إلعداد معمـ   -
التربية الخاصة تمنح فييا درجة الدبمومة العامة والدبمومة الخاصة ودرجتى 

فى فمسفة التربية الخاصة , وقد تـ التعاوف لتنفيذ الدراسة الماجستير والدكتوراه 
بيذة الشعبة بيف كؿ مف معيد الدراسات والبحوث التربوية ومدرسة التربية 

 بجامعة نورث كارولينا .
كمية رياض االطفاؿ بالدقى :أنشئت كمية رياض األطفاؿ بالقاىرة بالقرار الوزارى  -

جة بكالوريوس التربية فى الطفولة ـ وتمنح الكمية در 1988لسنة  787رقـ 
المبكرة شعبة رياض األطفاؿ و شعبة األطفاؿ المتفوقيف , وشعبة األطفاؿ 

 المعوقيف .
 كمية التربية جامعة الزقازيؽ:انشئت برنامج العداد معمـ التربية الخاصة حديثا -

ا ىناؾ عدد مف االتجاىات الحديثة فى إعداد معممى التربية الخاصة مف أىميا م  
 يمى: 

االتجاه نحو دمج التربية الخاصة والتربية العادية :وىو تدريب معممى التربية  -
الخاصة عمى تأدية أدوار جديدة أكثر تنوعًا , مف خبلؿ إعداد برنامجا لتييئة 

 الطفؿ ذى االعاقة لبللتحاؽ بالصفوؼ العادية .
اىات إيجابية األتجاه نحو التدريب النعتمد عمى الكفايات :تتمثؿ فى وجود اتج -

لدى معمـ التربية الخاصة نحو ذوى اإلعاقة , وتتمثؿ فى الدراية بخصائص 
واحتياجات األطفاؿ ذوى اإلعاقات , والقدرة عمى ابتكار طرؽ وأساليب غير 
تقميدية فى التعامؿ مع ىؤالء المتعمميف, والقدرة عمى االستفادة مف المبتكرات 

 إلعاقات.التكنولوجية فى تعميـ األفراد ذوى ا
األتجاه نحو التدريب غير التصنيفى فى التربية الخاصة :وىو تدريب يعتمد    -

عمى الخصائص السموكية لؤلطفاؿ ذوى اإلعاقة بشكؿ عاـ , بيدؼ التغمب عمى 
 مشكبلت تنطوى عمييا عممية التصنيؼ  .
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ىا عمى نظرا لما سبؽ مف واقع اعداد معمـ التربية الخاصة واختبلؼ برامجو وعدـ توحيدو 
إعداد الخاصة ب مشكبلتكافة جامعات مصر مثؿ اعداد معمـ العادييف فقد ظيرت العديد مف ال

   عمى النحو التالى :وىى معمـ التربية الخاصة فى مصر 
مشكبلت تتعمؽ بسياسة القبوؿ واألختيار مف بينيا :غياب الضوابط التى ينبغى    -

األختيارات الشخصية التى ُتعقد شكمية ، و أف تتسـ بيا عممية القبوؿ لمبعثات 
 لممتقدميف لمدراسة بمؤسسات اإلعداد.

مشكبلت تتعمؽ بأىداؼ اإلعداد :عمومية األىداؼ ببرامج إعداد معمـ التربية  -
الخاصة , األمر الذى جعؿ معظـ كميات التربية تحقؽ أىدافيابدرجة مبلئمة فيما 

ميـ العادييف غير المعاقيف ,إال يتعمؽ بإعداد المعمميف فى مجاؿ التربية العامة لتع
 أنما لـ تحقؽ ىذا الدور فى مجاؿ ذوى االحتياجات الخاصة .

مشكبلت تتعمؽ بالبرامج الدراسية :ضعؼ برامج اإلعداد التى ُتقدـ وافتقار برنامج  -
ازدحاـ ، قصر فترة الدراسة ، البعثة الداخمية لمتجييزات البلزمة لمتطبيؽ العممى 

عدـ وجود برنامج إلعداد معمـ ،ديمية بالمقررات النظرية خطة الدراسة األكا
التربية الخاصة عمى مستوى مرحمة البكالوريوس بمعظـ كميات التربية عمى 
مستوى الجميورية , إال فى كمية التربية بعيف شمس والتربية النوعية بعيف 

حافظات اعتماد باقى الم،شمس , وكمية التربية بحمواف وكمية التربية بالزقازيؽ 
قصور ،عمى برامج الدبمومات المينية تخصص تربية خاصة لمدة عاـ واحد 

اإلعداد األكاديمى ببرامج إعداد معمـ التربية الخاصة بكميات التربية خاصة ببرامج 
غمبة المقررات الدراسية النظرية ،الدبمومات المينية تخصص التربية الخاصة 

 برامج الدبمـو المينية بكميات التربية .عمى حساب المقررات التطبيقية العممية ب
مشكبلت تتعمؽ بمدة الدراسة :فترة اإلعداد بالبعثة الداخمية ثماف أشير فقط فيى  -

مدة الدراسة ببرنامج الدبمـو المينى فى ، غير كافية إلعداد معمـ الفئات الخاصة 
ييف ال التربية الخاصة بالعديد مف كميات التربية عاـ جامعى ُيقسـ فصميف دراس

يؤىؿ فى مجممو التخرج ألف يكوف معممًا أو حتى أخصائيًا, حيث مدة الدراسة 
 غير كافية إلعداده .
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مشكبلت تتعمؽ بنظاـ اإلعداد :نظاـ إعداد معمـ الطفؿ المتخمؼ دراسيًا ) بطئ    -
ال يوجد بالبعثات الداخمية , حيث إف إعداد المعمميف slow learnerالتعمـ (

اليدر العممى ،رس التربية الخاصة يتـ لكؿ فئة عمى حدة العامميف فى مدا
والمينى فى نظاـ إعداد معمـ التربية الخاصة نظرًا لتوجيو الكثير مف خريجى 

 الدبمـو المينى الستكماؿ دراستيـ فى تخصصات أخرى .
مشكبلت تتعمؽ بالتربية العممية : عدـ جدية مرحمة التدريب العممى فى اكتساب   -

ضعؼ فاعمية برنامج التربية العممية فى الدبمومات المينية ، ساسية الميارات األ
 نظرًا لنقص الفترة التدريبية .

نً رطىيش أعبنيت انزًُيخ انًهُيخ نًؼهى إأهى انًزغيشاد انؼبنًيخ انزً دػذ 

 انزشثيخ انخبصخ

لمتغيرات إلى وجود عدد مف ا -المعنية ببرامج إعداد معمـ التربية الخاصة  -تشير الدراسات 
العالمية التى فرضت نفسيا، وأصبح مف الصعب تجاىميا عمى المستوى المحمى، ويمكف 

 تمخيص ىذه المتغيرات فيما يمى:
 انقىاَيٍ وانزششيؼبد انذونيخ: -0

أدى االىتماـ الدولى برعاية األطفاؿ ذوى اإلعاقات إلى إصدار األمـ المتحدة لعدد لقد       
، لتى تضمف حصوؿ ىؤالء األطفاؿ عمى حقوقيـ المختمفة فى الحياة ا، مف المواثيؽ الدولية 
نقطة فارقة فى  1994الصادر عاـ  Salamanca Statementويمثؿ بياف سبلمنكا 

فى تقديـ خدمات التربية الخاصة إلى تبنى النموذج ، التحوؿ مف التركيز عمى النموذج الطبى 
فى حصوؿ ىؤالء األطفاؿ عمى خدمات ،  الذى يعنى بتبنى المنحى الحقوقى، االجتماعى 

التى تدعـ ، التربية الخاصة، وقد تبع ذلؾ قياـ مختمؼ الدوؿ بإصدار التشريعات المختمفة 
عمى ضرورة أف يتمقى  -مف ىذا القانوف  - 24ىذا النموذج االجتماعى، وتنص المادة 

ىذه المادة تأخذنا إلى ( و 41األطفاؿ ذوى اإلعاقات تعميميـ جنًبا إلى األطفاؿ العادييف")
 المتغير الثانى وىو:

 انًُهح:  -9

أدى تطور نظريات بناء المنيج الحديثة إلى إعادة النظر فى بناء مناىج تعميـ الطبلب ذوى 
تصميـ مناىج منصًبا عمي  –فى الماضى  -اإلعاقات، فبعد أف كاف تركيز مخططى المناىج 
عمى منصًبا أصبح التركيز ، االجتماعى لمطفؿ تتضمف أنشطة تتناسب والعمر العقمى والعمر 
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الذى يتماشى مع العمر الزمنى ، Functional Curriculumتدريس المنيج الوظيفى 
ولكف بعد إجراء عمميات ، لمطفؿ، أى أف يتمقى الطفؿ نفس المنيج الذى يدرسو أقرانو 

 Accommodation and Modification(42.)التعديؿ والموائمة البلزمتيف 
تحديث  -فى ضوئيا  -جدات التى يتـ ستأىـ الممف ىذه المتغيرات السابؽ ذكرىا  عدوتُ     

برامج التنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة فى أنظمة التعميـ الحديثة، ومف ثـ يجب عمى 
 ىذه المحددات بعيف االعتبار.إلي المعنيف بالتعميـ النظر 

 انزكُىنىخيب انًؼيُخ:-3

بما فى ذلؾ مجاؿ تعميـ  -لتكنولوجى نفسو عمى جميع المجاالت المجتمعية فرض التقدـ ا
، وقد وضح ىذا فى ظيور مجاؿ التكنولوجيا المعينة يـاألطفاؿ ذوى اإلعاقاتوتأىيم

Assistive Technology ، التى مف شأنيا ، والذى ييتـ بكؿ األجيزة والتصميمات
، سواء التعميـ أو الصحة ؛ اة المختمفة مساعدة األطفاؿ ذوى اإلعاقات فى مجاالت الحي

وميارات رعاية ، باإلضافة إلى المساعدة فى تيسير ميارات الحياة ؛ واعتبارات األمف واألماف أ
تحسيف الميارات الحركية الكبيرة والدقيقة في مف تواصؿ لفظى وغير لفظى، و ؛ الذات 

Gross and Fine Motor Skills ،جتماعى.وتيسير عممية التواصؿ اال 
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 انذيح: -4

مجرد  ؛ حيث تطور مفا فى المفيوـ والتطبيؽ شيد مفيـو الدمج تطوًرا سريًعا ومتبلحقً لقد 
أو ما يعرؼ بالدمج الجزئى ، التواجد الجسدى الجزئى لؤلطفاؿ ذوى اإلعاقات 

Mainstreaming  إلى ما يعرؼ بالدمج الشامؿInclusion ، ثـ إلى التعميـ المدمج
Inclusive Educationعممًيا  -الدمج مف أىـ المتغيرات العصرية التى تؤثر  ، وُيعد- 

 (.43عمى أىداؼ برامج إعداد معمـ التربية الخاصة ومحتوىا ونواتجيا)
 اعزشاريديبد انذيح:

 -لفترات  -بعد أف ظؿ ؛ ال يتجزأ مف نظاـ التعميـ العاـ  اأصبح مجاؿ التربية الخاصة جزءً 
ـ األطفاؿ ذوى اإلعاقات فى مدارس منفصمة، ويرجع اندماج التربية فى مجاؿ تعمي امنحصرً 

إلى اآلثار السمبية الناجمة  -بعد أف أشارت الدراسات البحثية  -الخاصة فى التعميـ العاـ 
وتقدير الذات لؤلطفاؿ ذوى اإلعاقات، ، والتى تشمؿ انخفاض الدافعية ، عف التعميـ المنعزؿ 

مف خبلؿ  observational learningيؽ المبلحظة انخفاض فرص تعميميـ عف طر و 
نمذجة األقراف، أضؼ إلى ذلؾ انخفاض توقعات الوالديف والمعمميف لمتحصيؿ الدراسى ليؤالء 

تعميـ الطبلب ذوى اإلعاقات  إلياألطفاؿ فى بيئات التعميـ المنعزلة، ولذلؾ أصبح ىناؾ اتجاىٌ 
المعمـ الوحيد الذى يدرس ليـ فى بيئة منعزلة،  لـ يعد فيو معمـ التربية ىوفي إطار تعميمي ؛ 

لية تعميـ األطفاؿ العادييف وذوى اإلعاقات تقع عمى عاتؽ ئو إف مس: وفى ذلؾ الصدد نقوؿ 
 (.44بما فييـ معممى التربية الخاصة")، كؿ المعمميف 

فى ظؿ نظاـ الدمج فى مدارس  -أصبح المنيج المقدـ لمتبلميذ ذوى اإلعاقات وقد      
، مما أدى إلى توحيد األىداؼ التعميمية ؛ ىو نفسو المقدـ لؤلطفاؿ األسوياء  -لتعميـ العاـ ا

: مثؿ مف ىداؼ األوليذا تبقى ، عمى الرغـ مف االختبلفات والفروؽ الفردية الموجودة بينيـ 
ا أف يكتسب عددً و مع أقرانو،  -بإيجابية  -أف يكوف قادًرا عمى التفاعؿ و "أف يصبح أكثر ثقة، 

ف طبًقا لقدراتو"، و ، مف ميارات حؿ المشكبلت   -فى العالـ العربى  -المتأمؿ لتطبيؽ الدمج ا 
وعمى الرغـ مف أنو ال غبار فى استعارة تمؾ ، يجد أنيا تأثرت بتمؾ المقدمة فى العالـ الغربى 

اث إحد افى أف استعارة ىذه النماذج لـ يتبعيإنمايتمثؿ  الخطأ فإفالنماذج عمى اإلطبلؽ 
 -برامج تدريب معمـ التربية الخاصة ال في و -بوجو عاـ  -تغييرات فى برامج تدريب المعمـ 

 (.45بوجو خاص)
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بحيث ، تقديـ برامج تعميمية مبلئمة لكؿ الطبلب : يعنى = عممًيا  -الدمج حيث إف         
إلى  -يـ بقدرات -، والوصوؿبية احتياجات جميع األفراد متكوف ىذه البرامج قادرة عمى ت

، مع تقديـ الدعـ البلـز مف تدريس خاص تمؾ القدرات والميارات  أقصى ما تسمح بو
Specialized Instruction أجيزة معينة ،وAdapted Equipment  ، كوادر مينية و

وفى الواقع فإف مدارسنا فى العالـ ، Specialized Personnelقادرة عمى تقديـ الرعاية 
 عمى الرغـ مف توافر حسف النية وسبلمة القصد.،ظمة العربى تفتقد ليذه المن

 ثبنثب :انزًُيخ انًهُيخ نًؼهى انزشثيخ انخبصخ 

لتحسيف األداء ؛  ُتعد التنمية المينية عممية أساسية ال يمكف االستغناء عنيا
ويرجع االىتماـ بالنمو المينى لمعمـ التربية ، تمبية حاجات التغير والتطوير لو ، المينى

لي و ، عداد المعمميف المتخصصيف فى مجاؿ التربية الخاصة أنقص إلي الخاصة  وجود ا 
كأف يجد المعمـ ؛ العديد مف أوجو النقص والقصور فى برامج إعداد المعمـ قبؿ الخدمة 

التطورات التى لحقت بأدوار المعمـ أو أف يعجز عف إدراؾ صعوبات فى التعامؿ مع الطمبة، 
 التعميـ.مجاؿ عة فى ر المتسانتيجة التغيرات و؛ لياتسئو وم

إلي الطبلب ، إضافة معارؼ جديدة  إلي -فى األساس  -تيدؼ التنمية المينية و 
لي و  تنمية مياراتيـ المينية والتأكيد عمى تنمية القيـ واألخبلؽ الداعمة لسموكيـ، ورفع ا 

يمية وتطوير مياراتيـ التعم، ف اتجاىاتيـ يبتحس، مستوى أداء معممى التربية الخاصة 
عمى  يحفزىـمما ؛ وزيادة قدراتيـ عمى اإلبداع واالبتكار فى مجاالت التخصص ، ومعارفيـ 

لي النمو المينى، و  بالطرؽ واألساليب الحديثة فى تعميـ ذوى االحتياجات  يـزيادة إلماما 
وتعزيز خبراتيـ فى مجاالت التخصصات العممية والثقافية، وتمبية احتياجات معممى ، الخاصة 

اكتسابيـ ، بوالسعى لتكيفيـ لمعمؿ مع ذوى االحتياجات الخاصة ، ربية الخاصة الجدد الت
 (.46الكثير مف الميارات المينية)

 أهذاف انزًُيخ انًهُيخ نًؼهًً انزشثيخ انخبصخ: 

 ( :47)النقاط التالية  ىداؼ فىف تتمثؿ ىذه األأيمكف        
يف اتجاىاتيـ وتطوير مياراتيـ التعميمية بتحس، رفع مستوى أداء معممى التربية الخاصة  .1

مما يؤدى ، وزيادة قدراتيـ عمى اإلبداع واالبتكار فى مجاالت التخصص ، ومعارفيـ 
 عمى النمو المينى.يحفزىـ 
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والسعى لتكيفيـ لمعمؿ مع ذوى ، تمبية احتياجات معممى التربية الخاصة الجدد  .2
 ارات المينية.اكتسابيـ الكثير مف المي؛ باالحتياجات الخاصة 

زيادة إلماـ معممى التربية الخاصة بالطرؽ واألساليب الحديثة فى تعمـ ذوى االحتياجات  .3
 وتعزيز خبراتيـ فى مجاالت التخصصات العممية والثقافية.، الخاصة 

بتزويدىـ بمؤىبلت تكميمية لممارسة مجاؿ عمؿ  ،تأىيؿ المعمميف غير المتخصصيف  .4
ذا ما يحدث فى برامج تدريب معممى التربية الخاصة وى، يختمؼ عف المجاؿ األوؿ 

وكيفية التعامؿ مع ذوى ، الجدد عف طريؽ إعطائيـ دورات تدريبية عف طبيعة المجاؿ 
 االحتياجات الخاصة.

اإلسياـ فى زيادة فيـ معممى التربية الخاصة لخصائص نمو طبلبيـ وىواياتيـ  .5
 وحاجاتيـ وطرؽ إشباعيا.

 ـوتعريفي، لخاصة بمشكبلت التربية الخاصة ووسائؿ حميا تبصير معممى التربية ا .6
 فمسفة التربية الخاصة وأىدافيا.تعريفيـ ببأدوارىـ ومسئولياتيـ نحو ذلؾ و 

تنمية ميارات معممى التربية الخاصة عمى استخداـ تكنولوجيا التعمـ واالتصاؿ  .7
 وخارجو.وتوظيفيا فى إثراء بيئة التعمـ داخؿ الفصؿ ، والمعمومات الحديثة 

تنمية السموكيات والممارسات التربوية لدى معممى التربية الخاصة مف التزاـ وانضباط  .8
 وتحمؿ المسئولية.

وتجريب أنماط تدريسية ، إتاحة الفرصة لمعممى التربية الخاصة لممارسة البحث العممى  .9
 ينى.وتؤدى لنموىـ الم، بداع تساعدىـ عمى االبتكار واإلوممارستيا ، بطريقة جديدة 

 أهًيخ انزًُيخ انًهُيخ نًؼهى انزشثيخ انخبصخ:

أو ، ليقـو بالتدريس لمطمبة غير العادييف  -خصيًصا  -يعد معمـ التربية الخاصة 
، ممف يتطمب تعميميـ حاجات خاصة تميزىـ عف غيرىـ مف الطمبة العادييف ؛ غير األسوياء 

ينفرد معمـ و يـ وخصائصيـ وظروفيـ، وفًقا الحتياجات، كيفية التعامؿ معيـ تبصرالمعمميف بو 
والذى يشتمؿ عمى مجموعة مف الميارات ، التربية الخاصة بتدريس المنيج اإلضافى 

ذوى االحتياجات الطبلب نتيجة لظروؼ ؛ التى دعت الحاجة إلى تدريسيا ، التعويضية 
نظرًا لقدرتيا ية ، لمعممي الترباىتماـ المؤسسات التعميمية بالتنمية المينية  تزايدالخاصة.ولقد 

والنيوض بمستواه لموصوؿ ، لممعمـ الميني النمو تحقيؽ و ، عمى تطوير المستويات الوظيفية 
 (:48ويمكف توضيح أىمية التنمية المينية فى النقاط التالية)، ألفضؿ أداء 
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 وجود حاجة الستثمار الموارد البشرية. .1
ويستمزميذا يا، تضيات الحياة وضروراتوفًقا لمق، إمكانية أف يغير الفرد مينتو مرات عدة  .2

 التطوير والتدريب المستمريف.
تعد التنمية المينية مف االستراتيجيات المطموبة لخروج النظـ التعميمية مف أزمتيا  .3

، واالستجابة لمتطمبات ثورة المعمومات ومتابعة الجديد فى مجاؿ التكنولوجيا والمعرفة 
ومواجية أوجو ، خبراتيـ ومياراتيـ المينية  وصقؿ، حيث تـ تحديث معارؼ المعمميف 

بما يسيـ فى ، وبالتالى رفع مستوى األداء ؛ القصور فى برامج اإلعداد بكميات التربية 
 تطوير العممية التعميمية.

وتقدـ كؿ جديد يتصؿ لممعمميف ، تحسيف القدرات المينية إلي تؤدى التنمية المينية  .4
، نجاح فى العمؿ فى الحقؿ التعميمى ملسموكية البلزمة لبالمعارؼ والمعمومات والميارات ا

 لرفع مستوى األداء. ـعف إثراء خبراتي فضبًل 
 أعبنيت انزًُيخ انًهُيخ نًؼهى انزشثيخ انخبصخ  

، ىناؾ العديد مف أساليب التنمية المينية التى تدعـ المعمـ مف الجيد اإلشارة إلي أف 
 (:49)لتالية اويمكننا عرض تمؾ األساليب فى النقاط 

 انزذسيت: -0

، جوده ياألداء و ، مما ُيحسف يعتبر التدريب مف أكثر أساليب التنمية المينية شيوًعا 
وقد تتفاوت مدة التدريب ؛ لتولى مسئوليات متعددة ، األفراد إلى مستويات مختمفة  ويؤىؿ

لمدى.وقد طويؿ ا وآخرحيث يوجد تدريب قصير المدى ، حسب نوعية التدريب واليدؼ منو 
مف خبلؿ العديد مف المراكز المتخصصة  ،إما داخؿ المنظمة أو خارجيا ؛ يتـ التدريب 
يقع عبء تطوير األداء أو ، حيث تشمؿ مراكز التطوير والتدريب الخاصة ، بتطوير األداء 

ويحقؽ التدريب أىداًفا كثيرة فى العديد مف المجاالت االقتصادية ، الحكومة العامة عمي 
 ماعية والنفسية.واالجت

 انًحبضشاد: -9

أسموب قديـ حديث  ، فيوالمحاضرات مف أقدـ أساليب التنمية المينية ُيعدأسموب 
فيو عبارة عف اتصاؿ المحاضر بمجموعة مف ؛ ال يمكف االستغناء عنو ؛ وواسع االستخداـ 

، كما عد أُ سبؽ الترتيب لو و ، قد تقديـ أفكار ومعمومات حوؿ موضوع معيف ؛ بيدؼ األفراد 
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لتغطية كمية كبيرة مف المعمومات لعدد كبير ؛ يتميز ىذا األسموب بتقديـ مبادئ موضوع معيف 
 مف المتمقيف فى وقت وجيز.

 انًؤرًشاد وانُذواد ووسػ انؼًم: -3

رفع ل؛ مف أىـ وأكثر األساليب التى يمكف اتباعيا فى التنمية المينية عد تمؾ اآللية تُ 
مف ؛ حيث يجتمع الخبراء فى المجاالت موضع المناقشة ، وقت الراىف كفاءة الموظفيف فى ال

أفكارىـ  -مف خبلؿ تمؾ المؤتمرات  -، وتنتشراألفراد أو المنظمات لمناقشة اتجاىات متعددة 
التى تساعد المشاركيف عمى تحسيف العممية ، الكتساب أكبر قدر مف الخبرات والميارات 

 .ىاالتعميميةوتطوير 
 انحىاس: -4

 -فى الحوار  -حيث يقسـ المشاركوف ، مف أكثر األساليب الشائعة  عد الحوار يُ 
عمى أساس مجموعات تعمؿ عمى مناقشة المواضع المحددة لتبرير وجية نظر كؿ فريؽ 

وتتمثؿ فى حمقات النقاش الجماعى والحوار المفتوح.ويمكف االستفادة مف ىذا يا، وتوضيح
؛ ت المختمفة عمى الصعيد الخارجى، أما عمى الصعيد الداخمى تقريب بيف التيارافي الاألسموب 

قناع فيمكف تبنى ىذا األسموب لمتطوير مف ميارات المحاور فى عرض أسموبو ومياراتو فى اإل
لتبنى المحيطيف لئلسياـ في استثمار طاقاتو و مخزونو الجمعيفي تكثيؼ الندوات الحوارية و ، 
اعد الجميع عمى المشاركة فى تبنى رؤية مشتركة يعمؿ مما قد يس؛ توجياتو لفكاره و ألبو 

 الجميع عمى إنجازىا.
 انزىخيه واإلسشبد: -5

؛ حيث يمة فى التعميـ العاـ لعدد مف العقود مرشاد مف األولويات الالتوجيو واإل  عديُ 
ىذا ، و لعؿ مرشديف لمعمؿ بوصفيـ تمكيف العامميف فى التعميـ يعد معونة ناجعة مف معونات 

مف أساليب التنمية  اأسموبً ، بوصفو سموب مف أفضؿ الممارسات التى يطبقيا العمـ الحديث األ
يوفر ىذا األسموب التقويـ السميـ المستمر لمعممية التعميمية والتنسيؽ بيف حيث  المينية.
األبياد الثقافية و الحياتية نمو  ، وبما يكفؿ نمو العامميف وزيادة فعاليتيـ  ىا ،عناصر 

 يطيف بيـ وتنمية قدراتيـ.محلم
 ؼذ:انزؼهى ػٍ ث   -6

بما ُيمكف أطراؼ العممية ؛ توظيؼ تقنيات االتصاؿ المتطورة  -مف خبللو  -يتـ و 
استخداـ التعمـ عف بعد أو التعميـ تعظـ مف التعميمية مف التحرر مف قيود المكاف والزماف و 
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فى مجاالت  -ذاتًيا  -ر الفرد المفتوح فى دراسة العديد مف المناىج التى تساعد عمى تطو 
يشمؿ المؤتمرات المرئية وىو مختمفة تعود بالفائدة عميو وعمى نظاـ العمؿ المؤسسى.

 واالتصاالت البيانية المسموعة وبرامج األقمار الصناعية.
 انزذويش انىظيفً: -7

ف أحيث يتطمب مف الموظؼ ، التدوير الوظيفى مف أساليب التنمية المينية  عديُ 
ا وقد يؤدى الموظؼ ميامً ، ؽ مياـ عممو الحالية مف أجؿ اكتساب ميارات العمؿ الجديد ُيعمّ 

ُخطط ليا كمؿ الموظؼ الجديد مف المياـ المتتالية ، والتى أو قد يُ ، محددة فى وظيفة محددة 
مف خبلؿ ممارسة مياـ مختمفة لوظائؼ ، توسيع مفاىيميـ ، وللتحديد الموظفيف  ، وُأعدت

 (:50)، ىما يشتمؿ التدوير الوظيفى عمى نوعيف و  بالمنظمة.يابيقمتعددة وتط
، التدوير الوظيفى التطويرى: والذى يعطى فرصة الكتساب ميارات عمؿ جديدة  -أ

 خبلؿ فترة التدوير.، مع أداء المياـ البلزمة ألداء العمؿ 
ياراتو ستخداـ م، اليعطى الموظؼ الفرصة وىو نمط ثرائى: التدوير الوظيفى اإل  -ب

خبلؿ فترة ، توقع مف الموظؼ أداء المياـ كاممة حيث يُ ، المكتسبة فى بيئات عمؿ مختمفة 
 التدوير.

 انزؼهى انزارً: -8

، أسموب التعمـ الذاتى مف األساليب التى تساعد فى تحسيف العممية التعميمية  عديُ 
والتى تساعد ، وااللكترونية  مثؿ: القراءات المتعددة لمكتب الورقيةالتى تتميزبتعدد وسائميا ، و 

التواصؿ االلكترونى لجميع يشمؿ العديد مف وسائؿ  الفرد عمى تطوير معارفو ومعموماتو، كما
 .قنوات )المدونات ػ البريد االلكترونى ػ قنوات التواصؿ االجتماعى( 

حيث إف فى تبادؿ العموـ والمعارؼ والمعمومات والوثائؽ،  -جميعيا  -حيث تستخدـ 
والنشر فى المجاالت العممية أو مف ، تماـ بعممية الترجمة لمكتب المتخصصة والتأليؼ االى

 مف عممية تطوير الذات. سيـيُ ؛ مما خبلؿ دور النشر 
 The Simulation: انًحبكبح -9

ف عمميات المحاكاة يمكف أف تدعـ فرص التنمية المينية أظير العديد مف التجارب تُ 
دارة الفصوؿ الدراسية وتدعـ ممارسة ميارات ال،  ، انعكاًسا  حيث تتزايد إمكاناتيا ، تدريس وا 
تقدـ التكنولوجى الذى يوفر قدرًا كبيًرا مف الواقعية والتطبيقات الموزعة لمنفاذ والمحاكاة لم

، لؤلجيزة المحمولة، مع زيادة الدعوات  لمساءلة المدرسة التى تواجو جودة التدريس 
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خضاعيا ل كثيرًا ما يحتاج المعمموف لمجموعة دائمة مف المعرفة فحص دقيؽ ولذلؾ وا 
لتوجيو الطبلب وتحفيزىـ لتحقيؽ أىداؼ تعميمية قابمة ، والميارات والمواقؼ والسموكيات 

 لمقياس.
 يفهىو انًحبكبح:

سمح لممستخدميف ، ينموذج مبسط ودقيؽ وديناميكى لمواقع : المحاكاة ىى و 
اإلجراءات البلزمة يمدىـ بآليات متنوعة عف ذ القرارات و اتخايعينيـ عمي بمواجية المشكبلت و 

دوف مف تجربة النتائج وتعديؿ السموؾ يزيد مف معيار الصدؽ و الثبات نتيجة و ، 
 (.51المخاطرة)

 انًحبكبح نزؼهى انًًبسعخ انًهُيخ:

الطيراف : لسنوات عديدة فى أوضاع مثؿ  -عمى نطاؽ واسع  -استخدمت المحاكاة 
ث ُتعد ممارسة تمؾ الوظائؼ فى الواقع تحدًيا مف الناحية الموجيستية أو خطرة حي، أو الطب 

يمكف ، و باستخداـ التقنيات الرقمية ىاو مكمفة، وقد يتـ استخداـ عمميات المحاكاة وتنفيذأ
 االستفادة منيا لتوفير مزيد مف الواقعية والمرونة والوصوؿ لردود الفعؿ المفصمة.

بما فى ذلؾ القدرة عمى تكرار ؛ د مف المزايا لمتعمـ والممارسة تتمتع المحاكاة بالعديو 
الممارسة لفترات أطوؿ مف تمؾ المتوفرة ، حيث إف السيناريوىات مع أىداؼ تعميمية محددة 

فى الحياة الحقيقية واستخداـ التجربة والخطأ، وتجربة حاالت نادرة أو محفوفة بالمخاطر، 
تطوير مما يسيـ في ىذا ؛ كؿ مة تسجيؿ معتمدة وقياس النتائج بوضوح مف خبلؿ أنظ

 الميارات.
الممارسة خبرة مما يسمح ب، المحاكاة أكثر شيوًعا فى تعميـ المعمميف  لذا صارت

دارة الفصؿ الدراسى ه، تنفيذو تخطيط الدروس : مثؿ ، والتغذية المرتدة لميارات  وتعميـ ، وا 
حيث يمكف ، ديات التعميمية المختمفة التححسف التعامؿ مع و ، الطبلب ذوى االحتياجات 

 لممعمميف االنتقاؿ مف النظرية لمتطبيؽ.
إذ أشارت يعتمد التعمـ مف المحاكاة فى التدريس عمى التفكير والممارسة المتكررة، و 

، أصبحوا أكثر وعًيا لمبيانات  Teach liveإف الطبلب الذيف استخدموا إلي بعض األبحاث 
 غة.وأكثر دقة فى استخداـ الم

 أَىاع انًحبكبح:
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بناًء عمى أوضاعيا ومياميا وتخصصاتيا ، عمميات المحاكاة بطرؽ عديدة ُصنفت 
 (.52)إلي األنواع التالية  والتقنيات الداعمة ليا

 انًحبكبح انظشفيخ: )انحبنيخ(:

مما يجعميا ؛ تمؾ النماذج التى تمثؿ جوانب بيئات العمؿ والتفاعبلت بيف األشخاص : ىى و 
سيناريو أو تمؾ المحاكاة عمى تدريب المعمميف وتقييميـ، فقد تكوف  -بشكؿ خاص  -تنطبؽ 

؛ ويطور االستراتيجيات ، حيث يتخذ المعمـ قرارات لبلستجابة لموضع الراىف ، حالة طارئة 
التأكيد تفيد تمؾ المحاكاة فى و كما يفعموف فى سياؽ الحياة الواقعية.، وذلؾ لتصحيح الوضع 

حيث يكوف ، وضع واقعى حقيقى يمنح المتعمميف شعوًرا بالظيور والمشاركة ف توفير عمي أ
فى  مف المحاكاة ستخدـ ىذا النوع يُ و  الوقت واالستجابة المختارة ذات أىمية لمنتائج الناجحة.

دارة الطوارئ ، واالستجابة لؤلزمات ، مثؿ مقاببلت المرضى ، المجاؿ الطبى والصحة  ؛ وا 
 مة.ولدعـ القرارات العاج

 نؼت انذوس )انًحبكبح(: 

 تنشيطجديدة فى بالليست  أنماًطا تعميميةُتعد المحاكاة /السيناريو / لعب األدوار 
التأكيد عمى الحاجة إلى  ، حيف تـلكنيا اكتسبت أىمية كبيرة مف مختمؼ األبعاد ، المعمميف 
لمساعدة ؛ ـ فيى بمثابة بيئة تعمـ عمى شبكة االنترنت باستخداـ منيج منظ، الممارسة 

بيئة  - البلزمة لحؿ مشكبلت الفصوؿ الدراسية  ابتكارالحموؿالطبلب عمى تطوير مياراتيـ و 
 فى العالـ الحقيقى.كما لو كانت في  -التنظيـ 

دروًسا  -ومف المرشحيف لمتدريس  -تطمب مجموعة تعميـ مف أجؿ أمريكا و 
تعييف، حيث تعمؿ عمى فحص المعمميف مف المقاببلت النيائية قبؿ ال اجزءً ، بوصفيا محاكاة لم

تماريف لعب  ، مف خبلؿ  األداء لشغؿ وظائؼ ىيئة التعميـ ، مف أجؿ تحسيفالمرشحيف 
 األدوار وأنشطة المحاكاة.

 انًحبكبح يغ انطالة: 

ستخدـ الطبلب وأعضاء المجتمع لتدريب المعمميف وقادة المدارس يُ وفي ىذا النمط 
تركز ىذه المحاكاة عمى القضايا التى يواجييا المعمموف ،حيث  ةميارات االتصاؿ واإلدار  عمي

 الطبلب المعاقيف والمشكبلت األخبلقية.: مثؿ  -عادة  -والقادة 
 انًحبكبح انًغزُذح نهكًجيىرش: 
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وبذلؾ تكوف ، التكنولوجيا لنمذجة الناس/ أو بيئات التعمـ أدوات تمؾ المحاكاة  و
محاكاة ُتستخدـ حيث ، تستخدـ فى تعميـ المعمميف و  يئات.أكثر واقعية لمممارسة فى تمؾ الب
تقدـ وضًعا لمتدريب مع الطبلب المحاكيف الذيف يعتمدوف و الفصوؿ الدراسية بنجاح متزايد، 

عمى طبلب حقيقييف، ففى بيئة المحاكاة يستطيع المستخدموف تكرار استراتيجياتيـ وخططيـ 
 عة مف المستويات والمراحؿ.فى مجموعة متنو يا جميًعاالتعميمية وتعديم

 انًحبكبح ػجش اًلَزشَذ: 

" وىى محاكاة عبر االنترنت يتـ فييا تدريب معمميف ذوى class simتركز "
االحتياجات الخاصة حيث يتـ استخداـ محاكاة الحمقات االفتراضية فى االعداد بالصؼ 

 الدراسى ويتـ دعـ التعمـ بمواد وروابط عمى االنترنت.
ا لتدريب ( واحدة مف عمميات المحاكاة القميمة المتوفرة تجاريا AtenIntc)  ـ شركةتقدِّ 
أو مستندة إلى ويب "التعمـ عبر ، محاكاة ثبلثية األبعاد قائمة بذاتيا نمًطا مف المعمميف 
يقـو فييا المدرسوف باتخاذ القرارات ؛ والتى تحتوى عمى سيناريوىات متفرعة ، الويب" 

مف مختمؼ ، النتائج  يشاىدوفويتمقوف نصائح الخبراء و ، الدراسى الخاصة بإدارة الفصؿ 
 مثؿ خبرات التدريب عمى الويب لممعمميف.،  مواقؼ الفصوؿ الدراسية

عادة ، و خبرات التدريب عمى الويب لممعمميف نقؿ Sim Schoolبرامج  تحاوؿو  ا 
الشاشة لمفصؿ  لقطات ُتستخدـحيث  ،إنتاج تجربة العمؿ فى الفصوؿ الدراسية بدقة أكبر

طابع ات ذ، وقد ُصمِّمت ليذا الغرض برامج طالًبا  18صؿ إلى ، لحدود عدديةتالدراسى 
فى الجزء األمامى مف الغرفة،  -فيو  –تـ إنشاؤه عشوائًيا، ويكوف موقع المعمـ ، كرتونى 

 الحياتية و التحصيمية ، مفمجموعة مف القدرات والميارات  -مف خبللو  –يمتمؾ الطبلب و 
وبذلؾ تضمف المحاكاة استجابة المتعمـ حبلؿ التجربة ومناظرة الخبرة السابقة و المشاىدة ، 

ف ىناؾ ؛ فإSim Schoolالمستخدميف قد شككوا فى  كوفإلجراءات المعمـ، وعمى الرغـ مف 
 الذيف تدربوا عمى تمؾ الميارة.، يجابية لممعمميف مجموعة مف نتائج التعمـ اإل

 (:53)في انُقبط انزبنيخ  بكبح نًؼهًً انزشثيخ انخبصخيضايب انًحورزًثم 

 تواجو الزيادة فى أعداد األطفاؿ فى الفصوؿ. .1
تساعد األطفاؿ عمى االستقبلؿ ، وعمي تحسيف مشاركتيـ ، وعمي التواصؿ ، بشكؿ ذات  .2

 فعالية ، ورؤية وسماع أفضؿ.
 وقيـ والتمتع بيا.مساعدة الطفؿ عمى القياـ بأنشطة التعمـ والمعب ؛ لموصوؿ الى حق .3
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 تواجو االختبلفات بيف األطفاؿ ذوى اإلعاقة وغيرىـ مف األسوياء.  .4
 تعد آلية المحاكاة وسيمة أكثر أمًنا عمى األطفاؿ ، وتجعميـ أقؿ عرضة لمخطر. .5
تعيف ىؤالء األطفاؿ فى عمميات التواصؿ واالتصاؿ والتنقؿ والرعاية الذاتية والمياـ  .6

 والترفيو . المنزلية والتعميـ والمعب
 .23تستجيب التفاقية حقوؽ الطفؿ مادة  .7
والتى ، teach liveتوفر التكنولوجيا المساعدة لؤلطفاؿ ذوى اإلعاقة المستخدمة فى  .8

 يتعامؿ بييا معمـ التربية الخاصة.
أحذ أعبنيت انزًُيخ انًهُيخ ك Teach Liveعهىة خجشاد اعزخذاو أب : ساثؼا 

ٍ خبيؼزً فهىسيذا ويبسيالَذ ثبنىًليبد انًزحذح ي نًؼهى انزشثيخ انخبصخ فً كم  

 :يشيكيخاأل

يطمؽ عمى األفراد اذا نظرنا الى معمـ التربية الخاصة بالواليات المتحدة االمريكية نجد انو     
( سنوات اسـ " 6-3جات الخاصة مف سف )االمينييف الذيف  يعمموف مع األطفاؿ ذوى االحتي

الطفولة المبكرة " وقد يقـو ىؤالء المعمموف بزيارة منازؿ  الخاصة فى مرحمة التربيةمعممى 
األطفاؿ , أو التدريس ليـ بفصوؿ التربية الخاصة , أو العمؿ معيـ فى مدارس ما قبؿ 

, أو مراكز الييد ستارت  kindergarten, أو مدارس الروضة preschoolالمدرسة 
headstartظيفة الرئيسية لمعمـ الروضة فى وتكمف الو ، , وغيرىا مف أماكف التعميـ العاـ

أستخداـ األلعاب , وأجيزة الكمبيوتر واألدوات األخرى لتقديـ البيئة المدرسية لؤلطفاؿ فضبًل 
والتشكيؿ  , والعد , والتعرؼ عمى الحروؼ ,  ،عف تدريس الميارات األساسية ليـ كالتمويف

يجعؿ الطبلب أكثر راحة داخؿ والنظافة الشخصية , والميارات األجتماعية ,وعمى المعمـ أف 
قامة صداقات حميمو معيـ , واختيار األنشطة التى  البيئة المدرسية عف طريؽ تحيتيـ , وا 
تناسب أىتماماتيـ , مع قيادة المعمـ بعمميات التوجيو ونصح الطبلب عندما تصدر عنيـ 

لمتحدة أف ويشترط لمعمؿ فى مدارس رياض األطفاؿ بالواليات ا ،مشكبلت أكاديمية معينة
يحصؿ المعمـ عمى ترخيص لمزاولة المينة , ويعد حصوؿ المعمـ عمى درجة البكالوريوس 
المعتمدة الحد األدنى مف المستوى التعميمى , حيث تشترط معظـ مدارس الروضة حصوؿ 

 معمـ رياض األطفاؿ عمى درجة الماجستير سواء فى الطفولة المبكرة أو التربية الخاصة. 
فؽ جميع الواليات األمريكية عمى أنو لكى يتـ تعييف معمـ التربية الخاصة وعمومًا , تت

بالمدارس الرسمية لمعمؿ مع األطفاؿ ذوى االحتياجات الخاصة بأف يكوف مؤىبًل تأىيبًل عاليًا , 
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بحيث يكوف حاصبًل عمى درجة البكالوريوس عمى األقؿ , وأف يتـ إعداده فى المعاىد العميا 
، لذلؾ تيتـ الجامعات بيا ليس فقط باعداد ىذا المعمـ بؿ لتربية بالجامعاتوأقساـ وكميات ا

بداية مف جامعة  Teach Liveبتنميتو مينيا وىذا ما حدث بالفعؿ فقد كاف انطبلؽ فكرة 
 فموريدا وذلؾ لتحسيف الممارسات المينية لمعمـ التربية الخاصة .

فيو العمؿ  رتكزيالذي و ، بيوتر بالكم ةنواع المحاكاأأحد   Teach Liveأسموب ُيعد
ىذا النمط مف األساليب المتطورة في ميداف التعميـ عمي  ديؤكو ، دراؾ الذاتى عمى نظرية اإل

حيث يحدث التعمـ فى ظروؼ ذات معنى ، ا ىو عميو  م  ف ما تـ تعميمو ال يمكف فصمو عأ
ال يحؿ محؿ  -Teach Liveمف خبلؿ  -ةأف التدريس بالمحاكاوىذا معناه :  سياقى. 

دوف التعرض ، مف التجربة بأماف ومرح إجراء ولكف يسمح بة، التدريس فى الحقيق
 (.54لممخاطر)
باستخداـ بيئة الواقع ، إعادة إنتاج فصؿ دراسى بالكامؿ Teach LiveTmيحاوؿ و 
ونظًرا ألف مشاركة المتعمـ فى ، التى تمزج بيف المحتوى الحقيقى واالصطناعى ، االفتراضى 

عرض متابعة  أو ، غرفة صؼ دراسى ، المستخدموف فى بيئة  فيدرسميمٌ  حاكاة أمرٌ الم
 بواسطة إنساف مدرب.، دمى ، بوصفيـ مع محاكاة تجسيد الطبلب ؛  عمى شاشة التمفزيوف
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 خبيؼخ فهىسيذا:اوًل : خجشح 

 فً خبيؼخ فهىسيذا: Teach Liveعهىة أَشأح  -0

،  2008جامعة ستراؿ فموريدا فى عاـ  مف قبؿ، Teach Liveبرنامج  ستخدـاُ     
ؿ مف قبؿ  ُاستخدمتومنذ ذلؾ الحيف ، عمى نطاؽ واسع مف قبؿ مؤسسة "بيؿ غيتس"  وُموِّ

 جامعة معظميـ فى الواليات المتحدة. 37مدرس فى  10.000ما يقرب مف 
خبلؿ الفصؿ الدراسى  teach liveةبدأت جامعة فمورايد دمج تكنولوجيا المحاكاوقد    

الستكشاؼ البيئة ؛ ممارسة تجريبية لمطبلب ، بوصفيا  2015حتى ربيع  2013خريؼ ل
، العالـ االفتراضى  فيممارسة حقيقية لمتعميـ ، بالنظر إلييا عمي أنيا المحيطة بدوف مخاطر 

، ذية الراجعة غالتفي واقعيـ، كمأ تعظِّـ مف دور دوف تأثير عمى الناس الحقيقيف مف 
مف ميارات االتصاؿ ، و تسيـ في اكتساب المعمميف العديد رسة العاكسة والتدريبات والمما

، تحسيف مياراتيـ تعيف عمي و ، مما يعمؿ عمى زيادة وعى الطبلب باألداء ؛ بالطبلب
ساعد عمى تطوير ميارات الطبلب اتستخداـ سيناريوىات واقعية وممارسة محاكاة ، كما أنيبا

 ولياء االمور والمعمميف .أ بيفالتفاعؿ زيادة و ، فى التواصؿ 
شركة توفر  ، حيث إنياmursionincبواسطة شركة  Teach Liveيدار برنامج و    

الميارات الشخصية التى يحتاجوف  -فييا  –يمارس المينيوف  ، بيئات تدريب افتراضية 
 .لتكوف فعالة فى حياتيـ المينيةيا؛ ويتقنون، إلييا 

لبيئات االفتراضػية وطػرؽ الوسػائط المتعػددة جػزًءا : يعد استخداـ اTeachLiveتاريخ    
مف العديد مف برامج اإلعداد التعميمية مثؿ: البرامج الطبية الجراحيػة، وأجيػزة محاكػاة الطيػراف، 
وحػػاالت التػػدريب عمػػى القتػػاؿ العسػػكرى يعتقػػد البػػاحثوف أف ىػػذه التقنيػػات أصػػبحت جػػزًءا مػػف 

ىػػى  TeachLivEعػػدادات األكاديميػػة الجديػػدة، بػػرامج إعػػداد المعممػػيف وتمبيػػة احتياجػػات اال
 واحدة مف تقنيات محاكاة التعميـ االفتراضى ىذه المصممة أصبًل لمحاكاة تعميـ المعمميف.

TeachLive  ىى بيئة تعميمية مختمطة لمواقع تدعـ ممارسة المعمميف فى إدارة الفصػوؿ
وريػدا بالواليػات المتحػدة األمريكيػة الدراسية والتربية والمحتوى، تـ تطويره فى جامعة سػنتراؿ فم

ويتـ تنفيذه حالًيا فى أكثر مف أربعيف حرًما جامعًيا فى الواليػات المتحػدة وينمػو ليشػمؿ منػاطؽ 
بطريقػة فريػدة بنػاًءا  TeachLivEمدرسية متعددة وشركاء دولييف يسػتخدـ كػؿ شػريؾ أسػموب

 (.55فى المجتمع)عمى احتياجات الطبلب والمعمميف واألساتذة وأصحاب المصمحة 
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سوؼ يركز البرنامج عمى المعمـ قبؿ الخدمة عمػى تدريبػو عمػى إدارة الفصػؿ، ودراسػة     
أسػػػاليب وأنشػػػطة التػػػدريس، وتقػػػديـ المحتػػػوى المناسػػػب، سيسػػػاعد النظػػػاـ الػػػذى تػػػـ تطػػػويره 
المعممػػػيف الحػػػالييف والمدرسػػػيف المحتممػػػيف فػػػى أف يكونػػػوا قػػػادريف عمػػػى تعمػػػـ ميػػػارات جديػػػدة 

الػذى يمثػؿ التعمػيـ والػتعمـ فػى  TeachLivEمؽ فى الميارات التى ربما نسوىا باستخداـ والتع
تعيػيف المعمػـ فػى فصػؿ دراسػى افتراضػى لمطػبلب،  TeachLivEبيئىة افتراضية، يتيح برنامج 

حيث يعمؿ كؿ أفاتار كطالب نموذجى مع امتبلؾ كؿ شخصية سمات شخصية خاصػة بػو، بػأف 
لو قصة خمفية خاصة بػو ويتضػمف سػموكيات نموذجيػة لمطالػب فػى كؿ طالب افتراضى سيكوف 

 المدرسة المتوسطة أو الثانوية.
فػػى تقػػديـ تصػػحيح األخطػػاء لمعممػػى التعمػػيـ  TeachLivEولمتحقػػؽ مػػف فاعميػػة نظػػاـ 

الخػػػاص قبػػػؿ الخدمػػػة، وإلعطػػػاء المػػػديح والثنػػػاء فػػػى إعػػػدادات الفصػػػؿ الدراسػػػى االفتراضػػػية 
مميف خاصيف قبؿ الخدمة فى ىذه الدراسة األساسػية متعػددة األوجػو والحقيقية، شارؾ أربعة مع

األسبوعية كمجموعة، ثػـ  TeachLivEعبر ميارات أىداؼ محددة حضر المشاركوف جمسات 
شػػػاركوا فػػػى ثبلثػػػة أجػػػزاء قصػػػيرة مػػػف التػػػدريس تبلىػػػا ردود فعػػػؿ منظمػػػة، ثػػػـ تحميػػػؿ كفػػػاءة 

يمػػاتيـ األسػػبوعية الثبلثػػة، وأعقػػب ذلػػؾ المشػػاركيف فػػى أىػػداؼ وىػػى األىػػداؼ المحػػددة فػػى تقي
تقيػػيـ لكفػػاءة المشػػاركيف فػػى جميػػع الميػػارات بمػػا فػػى ذلػػؾ تمػػؾ التػػى لػػـ يػػتـ تقييميػػا بعػػد وتػػـ 

تقيػيـ شػامؿ كانػت المرحمػة األخيػرة مػف التقيػيـ ىػى تقػديـ تسػجيؿ  TeachLivEقياسيا فػورًا 
طبلبيػػػـ فػػػى نيايػػػة  فيػػػديو أسػػػبوعى فػػػى فصػػػؿ دراسػػػى حقيقػػػى، حيػػػث قػػػاـ المعممػػػوف بتقيػػػيـ

 (.56األسبوع)
عػززت إتقػاف المشػاركيف  TeachLivEثـ وجدت ممارسة متكررة وتعميقات فػى إعػداد    

لميارات األىداؼ المحددة جميع المشاركيف األربعة كانوا بارعيف فى تصػحيح األخطػاء، والثنػاء 
األكثػػر تعقيػػًدا فػػى ، والتقيػػيـ  TeachLivEالمحػػدد، والثنػػاء عمػػى كػػؿ مػػف أداة تقيػػيـ التػػدريب 

TeachLivE  كمػػا كشػػؼ المشػػاركوف عػػف وجػػود نمػػط قػػوى مػػف األداء المعمػػـ فػػى إعػػداد ،
الفصؿ الدراسى النموذجى، بعد شير واحد مػف توقػؼ التػدخؿ، واصػؿ المشػاركوف الحفػاظ عمػى 

والفصػوؿ الدراسػية العاديػة،  TeachLivEالكفاءة مع غالبية الميػارات المسػتيدفة فػى إعػداد 
وكيػػؼ يمكػف أف يتػػأثر   TeachLivEنتػائج الدراسػػة فعاليػة الممارسػة المتشػػابكة فػى وجػدت 

 التعميـ والصيانة بدرجة التوافؽ فى اإلعدادات الحقيقية والظاىرية.
 فً خبيؼخ فهىسيذا: Teach Liveعهىة أيفهىو -ة
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 وىو فصؿ دراسى مختمط مع طبلب محاكيف ، يوفِّر لممعمميف فرصة تطوير العممية     
التعميمية فى بيئة آمنة ، ال تعرِّض الطبلب الحقيقييف لمخطر.وىو بيئة تعميمية 

لدعـ  -فى جميع أنحاء الواليات المتحدة  -افتراضية مبتكرة تستخدميا الجامعات 
المعمميف المستقبمييف فى العديد مف الجوانب ، نحو : معرفة المحتوى  ، و سموكيات 

 إلدارة.المعمـ الفعالة ؛ بما فى ذلؾ ا
وىو بيئة افتراضية واحدة ذات قيمة لبناء الميارات االجتماعية لؤلفراد ذوى     

رت فى جامعة فموريدا ) ( ، حيث أُنشئت بيئة الواقع UCFاالحتياجات الخاصة ،وقد ُطوِّ
لتوفير فرص التدريب لمعممى ما قبؿ الخدمة، وتجد ىذه البيئة  TLEاالفتراضى 

كيات القائمة، ولكف التفاعبلت مخصصة مف خبلؿ الدمج ، الشخصيات والسمات والسمو 
مما يشكؿ السموؾ بشكؿ إيجابى ، و بطريقة TLEولقد تبيف أف استخداـ ىذه التقنية

تنتقؿ مف بيئة افتراضية إلى أخري واقعية . وقد ُاكتشفت ىذه التقنية مع األطفاؿ 
يواجو األفراد ذوو واألفراد األسوياء ف وذوى االحتياجات الخاصة , وخاصة حيف 

اإلعاقة حواجزًا اجتماعية منخفضة ، عند التواصؿ مع الصورة الرمزية ؛ مقارنة 
 (. 57بالتواصؿ مع أقرانيـ)

 فً خبيؼخ فهىسيذا: Teach Liveعهىة أاعزخذاو -ج

فييا ،  بحيث ُيسمح لمطبلب بممارسة أساليب التدريس Teach Liveُيستخدـ برنامج      
دارة الصؼ، وتُ  عطى ليـ الفرصة لصقؿ مياراتيـ فى بيئة آمنة وخالية مف المخاطر ؛ قبؿ وا 

التوجو لمعمؿ مع األطفاؿ بوصفيـ معمميف، كما يمكف استخدامو مف قبؿ المعمميف أثناء 
 Teach Liveيحتوى برنامج و الخدمة لتعزيز مفاىيـ محددة أو لتحسيف قدراتيـ التعميمية.

كف ضبط البرنامج وتكييفو؛ ليتناسب مع مجموعة عمى خمس صور شخصية لمطبلب ، ويم
متنوعة مف السيناريوىات ، مثؿ : الفصؿ الدراسى  وخططيا ، وأىدافيا، وتتيح لممستخدميف 
ممارسة بعض المواقؼ ، مثؿ : مؤتمرات اآلباء والمدرسيف أو االجتماعات الفردية مع أحد 

 الوالديف ، فيما يتعمؽ بسموؾ الطبلب.
إمكانية إعداد سيناريوىات الفصؿ الدراسى ، لتعميـ ميارات  Teach LiveTmويتيح     

وسموكيات محددة ، كما يتيح تكرار الممارسة، وقد بدأ استخدامو بوالية فموريدا ؛ نظًرا 
باإلضافة إلى تعميـ  -جامعة أمريكية ، حيث إنو  48فى  -اآلف  -لطبيعتيا ، ثـ انتشر 
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لتدريب معممى ذوى  -بنجاح  -قد ُاستخدـ  -لدراسية ميارات اإلدارة العامة لمفصوؿ ا
بشكؿ  Teach Liveاالحتياجات الخاصة ؛ بما فى ذلؾ ذوى التوحد الشديد، وسنقـو بعرض 

 (:58مفصؿ فى النقاط اآلتية)
ُتعد مارتف الفورد مصممة برنامج التعميـ المدرسى لطبلب التعميـ العالى عمى االنترنت ،   .1

ي شخصية تعميمية تتمتع بخبرة كبيرة ، ولقد حصمت عمى الدكتوراه فى جامعة فموريدا وى
فى التعميـ الخاص ، وفي القيادة األساسية فى التنمية المينية لممعمـ ، ولقد أشرفت عمى 

التى تدرِّس التدريب التعميمى ، Teach Liveاستخداـ المحاكاة فى برامج تدريب المعمـ 
 حتياجات الخاصة.لمطبلب ، لمتعامؿ مع الطبلب ذوى اال

؛ بأف نتخيؿ أننا نسير فى غرفة ، حيث يبدو كؿ Teach Liveويمكننا وصؼ مختبر  .2
شيء وكأنو فصؿ دراسى فى المدرسة ، بما فى ذلؾ الموحات البيضاء والطبلب ، وىو 

ىـ مف الشخصيات الرمزية ، ويمكف أف  -فى الفصؿ الدراسى  -إعداد افتراضى والطبلب 
اىريف ، بوصفيـ طالًبا نموذجياا، بناًء عمى أىداؼ التجربة، ويمكف يتصرؼ الطبلب الظ

لممشاركيف التفاعؿ مع الطبلب ، ومراجعة العمؿ السابؽ ، وتقديـ محتوى جديد لمطبلب ، 
وتوفير الممارسة اإلرشادية فى مجموعة متنوعة مف مجاالت المحتوى ، ومراقبة الطبلب . 

يارات البلزمة ليصبحوا محترفيف فعاليف ، في أثناء وفي ىذا النمط يكتسب المعمموف الم
 ممارسة مياراتيـ ، أو تنقيحيا فى بيئة مخصصة لمراكز الطبلب.

يستخدـ المعمـ في ىذا النمط شاشة كبيرة تعرض لجميع الطبلب، مف خبلؿ التحرؾ نحو  .3
، أو مع كؿ طالب  -بشكؿ فردى  -الشاشة ، والميؿ نحو الطفؿ ، ويمكف لممعمـ التفاعؿ 

 الوقوؼ أماـ الغرفة لمخاطبة المجموعة.
بيئة جديدة ، لتدريب معممي التربية    Teach Live توفِّر المحاكاة الواقعية المختمطة    

الخاصة ؛ مما يتيح ليـ فرًصا جديدة لتعمـ الميارات التربوية، بالتدريب عمى استخداـ 
تستند المحاكاةإلى تجربة اإلدراؾ شخصيات افتراضية، بداًلَمف الطبلب الحقيقييف ، حيث 

الموضعى ، التى تؤكِّد عمى أف ما تـ تعممو ال يمكف فصمو عف كيفيو تعممو ، وال عف كيفية 
 استخدامو.

ونظًرَا الف تطوير المعرفة التربوية بالمحتوى مما يشكؿ تحدًيا لممعمميف ،فقدُاستخدمت    
ويحدث ىذا في بيئات واقعية وافتراضية  -كف ما أم -المحاكاة بطريقة تستثمرالتعمـ التجريبى 
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مبنية ، بحيث تتيح لممتعمميف فرصو لمتدريب والتعمـ مف األخطاء فى بيئة آمنة، وبالتالى 
 تتحقؽ خبرة المعمميف بسيولة التفاعؿ ، مف دوف أف يتعرض الطبلب المحاكيف لؤلذى. 

نى لممعمـ ، فيى تمثؿ بيئة الجيؿ وُتعد بيئة المحاكاة المختمطة مف أفضؿ بيئات التعمـ المي 
القادـ لممعمـ المحترؼ لتعمـ الميارات التربوية والمحتوى وتحسيف ممارسةالمعمـ ، في فصوؿ 
محاكاة وواقع مختمط ، حيث توفر البيئات في آلية المحاكاة مكاًناآمًنا لمممارسة ، وتجسِّد 

وكيات التدريس ، وتجعميا تسير بروفة لمميارات المتعددة ، حتى إتقانيا ، حيث تحسِّف سم
بوتيرة متسارعة ، وتمقى مبلحظات تصحيحية سريعة , كما توفِّر المحاكاة قدرات فريدة مف 
نوعيا ، بحيث يمكف لممعمميف تمقينيا فى الوقت المناسب ، حيث تتضمف تعذية راجعة ما بعد 

داء ؛بردود الفعؿ المباشرة ، العمؿ ، بناًء عمى نظرية التعمـ المينى بوصفيا نموذًجا إلتقاف األ
 وبالقدرة عمى تقميؿ التناقضات بيف اآلداء الحالى و المتوقع مف التعمـ المينى بالمحاكاة.

أشارت كما أف لبيئة المحاكاة  القدرة عمى إصبلح األخطاء التعميمية لدى الطبلب ؛ فقد     
، الذيف يعانوف مف  التى تتحدث عف "الحد مف المشاكؿ بيف الطبلب -إحدى الدراسات 

إلي ضرورة تدريب المعمميف فى وضع واقع مختمط، وبالتالى ىدفت  -اضطراب طيؼ التوحد
المحاكاة إلي التطوير المينى لممعمـ لدعـ الطبلب بشكؿ أفضؿ، لذا استيدفت ىذه الدراسة 

 لتوحد.تطوير ميارات المعمميف لتعزيز النتائج اإليجابية لمطبلب الذيف يعانوف مف اضطراب ا
معمًما ممف يتعامموف مع الطبلب ذوى التوحد بتفاوت الدرجات  19ولقد تضمنت العينة 

)معتدلة ػ متوسطة ػ حادة( ، ولقد تمقى المعمموف المشاركوف تطويرًا مينًيا مكثًفا ، وتدريًبا فى 
أف  إدارة الفصؿ الدراسى ، مع ممارسة موجية فى محاكاة مختمطة لمواقع، وتشير النتائج إلى

ينظر إليو بوصفيأمرًأ مقبواًل،  -فى محاكاة الواقع المختمط  -التدريب والممارسة الموجية 
يمكف أف يقمؿ مف المشكبلت السموكية بيف الطبلب المصابيف بالتوحد.وترجع الحاجة إلي دعـ 

 (:59معممي طبلب التوحد إلى األسباب التالية )
تمقوف التدريب عمى استخداـ التدخبلت القائمة مف المعمميف ي -نسبياا  -إف عدًدا قميبًل  .1

عمى األدلة لمطبلب الذيف يعانوف مف اضطراب طيؼ التوحد ، بينما يعالجوف المشكبلت 
 السموكية فى الفصؿ الدراسى.

 ىناؾ نقص فى المؤلفات واألسس حوؿ كيفية دعـ تطوير ميارات المعمميف أثناء الخدمة. .2
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-2002وحد أكثر مف الضعؼ بيف عامى تضاعؼ معدؿ تشخيص اضطراب طيؼ الت .3
 طفبًل يعانوف مف ىذا االضطراب. 445.000فأكثر مف  2010

ونتيجة لذلؾ جاء التساؤؿ اآلتى: "ما الفائدة المحتممة مف التدريب والممارسة الموجية؟ . " 
والتى أجابت عنو معظـ األبحاث ، التي أكدت عمى أىمية التدريب والتعمـ النشط لتعزيز 

المعمـ، فالتدريب ىو : دعـ مينى يقدـ لممدرسيف ، بوصؼ وسيمة لتحسيف مياراتيـ  ميارات
، حيث تسمح لممعمميف باستيداؼ مجاالت الميارات التى يكافح فييا طبلبيـ ، في أثناء تمقى 

 التغذية الراجعة المستمرة القائمة عمى األداء.
ة لتوجيو المعمميف فى تعمـ بوصفيا أدا –وقد تزايد االىتماـ باستخداـ التكنولوجيا 

ميارات جديدة ، ومف ىذه األدوات التقنية المحاكاة ، التى توفر الفرصة لممشاركة فى 
الممارسة الموجية ، التى قد ال تتاح فى الفصؿ الدراسى، وتمكف المحاكاة األنظمة التعميمية 

عمميف ، وُيعد مف التفرغ الحتياجات المعمـ ، وتجنب تعرض الطبلب الحقيقييف ألذى الم
Teach Live  واحًدا مف ىذه المحاكى ، حيث يوفِّر لممعمميف فرصة لممارسة ميارات جديدة

ر مف قبؿ الباحثيف فى جامعة فموريدا ؛ ليكوف  ، وتمقى ردود الفعؿ الفورية ، والذى ُطوِّ
نموذًجا محاكًيا ومختمًطا ، حيث يتعامؿ المعمـ مع خمس صور تجسيدية متحركة بواسطة 

 الكمبيوتر.
ولقد خمصت تمؾ الدراسة إلى أف المحاكاة مفيدة فى رسـ الواقع؛ بوصؼ وسيمة 
لتدريب المعمميف، فيمكف مف خبلليا توفير العديد مف فرص بناء الميارات لممدرسيف ، وكذلؾ 
لمطبلب ، إذا ما ُطبِّقت و ُفحصت  بشكؿ مبلئـ و مواكبممتطورات التكنولوجية الناشئة فى 

 التعميـ.
وقد قدمت تمؾ الدراسة دليبًل عمى التأثيرات المحتممة لنموذج التدريب الذى يركز عمى المعمـ 
لدعـ الطبلب المصابيف بالتوحد ، وعمى وجو التحديد أوضحت النتائج التى توصمت الدراسة 
إلييا أف نموذج التدريب عمى الممارسة المحاكية لمواقع المختمط قد يكوف منيًجا فعااًلً 

ويج لتغير السموؾ لكؿٍّ مف المعمـ والطالب، ولذلؾ كانت عممية التدريب فعالة نسبًيا ، لمتر 
ساعات مف المشاركة لممعمميف ، واستقبموىا بشكؿ جيد ؛ عبلوة عمى  4حيث تطمب حوالى 

ذلؾ ، تشير البيانات إلى أف ىذا التدخؿ مقبوؿ لدي المعمميف ، وىو نيج محتمؿ االستخداـ 
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إيبلؤه مزيًدا مف االىتماـ لكيفية تقديـ المحاكاة لممعمميف ، ولكيفية الوصوؿ  خاصة إذا تـ -
 ىناؾ أمثمة أخري في ىذا الصدد ، مثؿ :و  إلييا.

 تدريس ميارات تناوؿ الطعاـ لمطبلب الذيف يعانوف مف االضطرابات العاطفية والسموكية . -
اد ؛ لتدريب األشخاص ذوى وضع نظاـ الواقع االفتراضى بمساعدة الكمبيوتر ثنائى األبع -

 مادة عمـ النفس التأىيمى. -اإلعاقة الذىنية عمى كيفية التسوؽ 
كما أنو قد أمكف لمحاكاة الكمبيوتر أف توفر بديبًل، بتوفير التدريب عمى ميارات        

وكفاءات محددة، فى بيئة خاضعة لمرقابة دوف التعرض لمخطر ، ودوف التسبب فى ضرر 
بلء الفعمييف , لذا تعد المحاكاة معيار الصناعة فى مجاالت الطيراف ، وطب لمطبلب أو العم

األسناف ، والطب ، والدفاع ، و ىي بيئة تعميمية دامجة ، ويتعمـ فييا الطبلب الميارات 
األساسية ، ويمارسونيافى بيئةآمنة، تخضع لئلشراؼ ، وتسمح باألخطاء والعبلج ، مف دوف 

 عمييف .التأثير عمى العمبلء الف
 (:16فً خبيؼخ فهىسيذا) Teach Liveعهىة أأهذاف  -د

 تشكيؿ السموؾ مف خبلؿ مراقبة األداء والتوجيو . .1
 تقديـ توصيات الممارسات . .2
 . teach liveالحصوؿ عمى بيانات كيفية ونوعية لتصورات الطبلب مف خبلؿ تجربة  .3
 فرصة لمممارسة .يمكف استخدامو كدورات دراسية ، و بيئة صالحة و  .4
 دعـ ميارات االتصاؿ لدى الطبلب مف خبلؿ المحاكاة . .5
 االستفادة مف خبرات اآلخريف مف خبلؿ تبادؿ األماكف بينيما . .6
يعتمد عمى المعرفة العممية ، بصورة أكثر مف المعرفة النظرية مف خبلؿ الممارسة  .7

 الواقعية باإلضافة الى التدريب والتغذية الراجعة .
( TLEمخاطر عمى الطالب عند الممارسة.)ةافتراضية تحاكى الواقع ، وتقمؿ الينشيء بيئ .8

. 
 زيادة الثقة بالمعمـ. .9

 . زيادة جودة األداء الشخصى لدى المعمـ والطالب . 10
 .إكساب الطبلب ميارة التخطيط . 11
 .يزيد مف الكفايات المينية لدى المعمـ . 12
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 يشيكيخ:األ

فى  -التى تختمؼ ، مريكية مف العديد مف الواليات تتكوف الواليات المتحدة األ
مف والية الى أخرى ؛ فيناؾ بعض الواليات التى تتمتع  -طبيعتيا وظروفيا وقوانينيا 

وقد تختمؼ ىذه المناطؽ فى العديد مف ، تعدد المناطؽ الريفية بيا بو ،  بطبيعتيا الزراعية
النواحى االقتصادية والثقافية والتعميمية ومشاكميا االجتماعية وصعوباتيا ومدارسيا 

 والمستويات المختمفة لطبلبيا .
تتمثؿ فى اختبلؼ طبيعة  كما أف مف صور االختبلفات بيف الواليات المختمفة إنما 

وما يعانوف منو مف صعوبات واختبلفات  ،احتياجاتيـ في تبايف ب فى ىذه المدارس و الطبل
ا؛ يجابية وتطورً إكثر الى طرؽ إوبالتالى يحتاج ىؤالء الطبلب ؛ اجتماعية وثقافية واقتصادية 

، ا كانت تعتمد المدارس عمى الرحبلت االستكشافية لتوصيؿ المعمومة واالستفادة منيا ، فقديمً 
ا الختبلؼ الجانب االقتصادى نظرً ؛ و تقاف ا  تسب فييا الطبلب التعمـ بكؿ سيولة و التى يك

لبحث عف سبؿ أخرى لمتعمـ إلي اذلؾ  ، فقد دعا وصور التمويؿ لممدارس بالمناطؽ المختمفة 
 الواقعى والمعاش .

ستخدـ فى التعميـ ؛ اُ الذى اجتاح العالـ بآسره ، ومف ثـ ، ا لمتطور التكنولوجى ونظرً 
كساب ا  و ، ساليب حديثة لمتدريس أفى اختراع ىذا التطور  الستفادة مفباقامت بعض الواليات 

 : (61، و نسوؽ بعض األمثمة لبلستشياد ال لمحصر ، و ذلؾ عمي النحو التالي)المعمومة 
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، نيا عمى شاشة تميفزيونية اك، استخداـ بيئة الواقع االفتراضى فى عرض المعمومة  -1
التى ، لى جانب استخدامو لمخرائط إمنيا ،  اجزءً  ، بوصفولطالب حداثيا اأيعيش فى 
 ماكف وطبيعتيا.توضح لو األ

طفاؿ فيى تساعد األبصورة تفصيمية ، الصور المتحركة فى عرض المعمومة استثمار  -2
لى جانب خضوع ىذه الصور إكتساب المعمومة وفيميا ، ال كبر أعمى التركيز بشكؿ 

 قبؿ عرضيا عمى الطبلب .،  اؼ والمراجعة شر لى لجنة لئلإوالمعمومات 
3- Dvd   ًوتربط الطالب ، د المعمومة تجسِّ ، بعاد ثبلثية ورباعية أذات  االتى تعرض صور

 دوف التعرض لممخاطر.، مف منةآبيئة في و ،  بالواقع ومعايشتو
4-     Teach Live  طفاؿ ذوى االحتياجات الخاصة ؛ فيو أكثر مبلئمة لؤلويعد نمًطا

باختبلؼ مستواىـ ولغتيـ وتواصميـ ؛ تراضية واقعية تتناسب مع ىؤالء الطبلب بيئة اف
طرؽ التدريس مف خبلؿ استثمار  صعوبات التعمـ ليـ ،تسيـ في تذليؿ االجتماعى ، 

 لكؿ فئة منيـ.و مناسبتيا المختمفة 
فػػى برمجػػة الػػذكاء االصػػطناعى  TeachMEفػػى جامعػػة سػػنتراؿ فموريػػدا، يتوسػػع برنػػامج     
لػػذى يسػػتخدـ غالًبػػا فػػى عمميػػات المحاكػػاة أنػػو يعتمػػد عمػػى ممثػػؿ محتػػرؼ لتمثيػػؿ الشخصػػيات ا

 الخمسة التى تـ إنشاؤىا لممشروع.
ولكنيػػا ال تقػػؿ تنوًعػػا فػػى  simSchoolتعتمػػد الشخصػػيات عمػػى إطػػار نفسػػى يختمػػؼ عػػف   

نػامج سماتيا كؿ صورة شخصية ليا ممؼ شخصى فردى، ويتـ تدريب كؿ ممثؿ يشارؾ فػى البر 
عمى شخصيات الطػبلب الخمسػة وممفيػـ الشخصػى كثيػر مػف الممثمػيف، فػى الواقػع، ينحػدروف 
مف برنامج لمفنوف الجميمة فى جامعة كاليفورنيػا، يجمعػوف بػيف جوانػب عمػـ الػنفس واالرتجػاؿ 

 واألداء والفمسفة.
ى يقؼ مرشح المعمػـ أمػاـ شاشػة كبيػرة تصػور الطػبلب الخمسػة فػ TeachLiveالستخداـ    

مكػػاتبيـ ويبػػدأ التػػدريس فػػى مختبػػر منفصػػؿ فػػى جميػػع أنحػػاء الحػػـر الجػػامعى متصػػؿ بالكػػاميرا 
والميكروفوف، يستجيب الممثؿ ػ الذى حصؿ بالفعػؿ عمػى نسػخة مػف الػدرس الػذى سيسػتخدمو 
مرشح المعمـ فى ذلؾ اليـو ػ التجاه المعمـ، ويعمؿ كؿ حػرؼ بػدوره تعمػؿ أدوات النقػاط الحركػة 

 يماءات الممثؿ لكؿ شخصية عمى الشاشة.عمى تكرار إ
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وقاؿ تشارلز ىيوز أستاذ اليندسػة الكيربائيػة وعمػـو الكمبيػوتر ومػدير مختبػر الواقػع    
: "يعػػرؼ المتفػػاعموف TeachMEاالصػػطناعى فػػى جامعػػة فموريػػدا، حيػػث تػػـ إنشػػاء تطبيػػؽ 

لخمفيػة، وىػـ شخصية الشخصية التى يمعبونيػا، ولكػف ىػذا كػؿ شػىء"، "إنيػـ يعرفػوف القصػة ا
يعرفوف الحياة األسرية، لكف ليس لدييـ نصوص مرتبطة بما يقولو ذلؾ الشػخص؛ مػا يفعمونػو 

 مدفوع بالكامؿ بالظروؼ".
وطالب الدكتوراه فى جامعػة فموريػدا،  TeachMEكانت جاكميف أ. رودريغير، مديرة برنامج    

ف يشػػبيوا الطػػبلب فػػى الفصػػؿ مػػف بػػيف المتشػػككيف فػػى البدايػػة فػػى أف الطػػبلب األفاتػػار يمكػػف أ
 الدراسى الحضرى، وقالت إف األمر استغرؽ بضع دقائؽ فى المحاكاة لتغيير رأييا.

لقد كاف سؤالى، ىؿ كانوا سيجيبوف مثػؿ الطػبلب الػذيف قمػت بتدريسػيـ مػف قبػؿ، اـ كػانوا     
سيصػػػبحوف مثػػػؿ األطفػػػاؿ فػػػى الضػػػواحى قالػػػت السػػػيدة رودريغيػػػر، محػػػارب قػػػديـ فػػػى منطقػػػة 

 ولومبيا التعميمية مف مقاطعة كولومبيا المدارس العامة لـ يكونوا كذلؾ.ك
يفتقػػر إلػػى الممثمػػيف المباشػػريف، لكػػف  simSchoolقػػاؿ السػػيد جيبسػػوف إف مشػػروًعا مثػػؿ   

يمكف توسيع البرنامج األساسى ليشػمؿ ممفػات شخصػية عاطفيػة أكثػر تعقيػًدا لمشخصػيات كمػا 
يػة فػى البػرامج تتضػاعؼ لمسػماح بأنمػاط التحصػيؿ أكثػر دقػة أنو يود أف يػرى المتغيػرات المعرف

 بيف الطبلب الظاىرى.
غالًبػػا مػػا يػػتـ اسػػتخداـ طػػرؽ تعميميػػة متعػػددة إلعػػداد طػػبلب مػػا قبػػؿ الخدمػػة بفعاليػػة 
لمميػػف كمدرسػػيف، تتضػػمف بيئػػات تػػدريب المعممػػيف فػػى كثيػػر مػػف األحيػػاف الخبػػرات الميدانيػػة، 

يب الػػػداخمى، ىػػػذه الطػػػرؽ مسػػػتخدمة عمػػػى نطػػػاؽ واسػػػع وخبػػػرات التػػػدريس المصػػػغر، والتػػػدر 
ومقبولػة لتػػدريب المعممػػيف المنظػػريف لمصػؼ، ولكػػف المعممػػيف فػػى سػنواتيـ األولػػى مػػف التعمػػيـ 

ىػو بيئػة تعميميػة  TMTeachLivEغالًبا ما يواجيوه صعوبات تتعمؽ بإدارة الفصوؿ الدراسية 
الواليػػات المتحػػدة لػػدعـ المعممػػيف فػػى افتراضػػية مبتكػػرة تسػػتخدميا الجامعػػات فػػى جميػػع أنحػػاء 

 المستقبؿ فى كؿ مف المعرفة المحتوى والسموكيات المعمـ الفعاؿ بما فى ذلؾ.
بشػػكؿ  (UCF)وقػدعممت مجموعػػة مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػدريس فػػى جامعػػة سػػنتراؿ فموريػػدا    

رًدا عمػػى سػػؤاؿ طػػرح فػػى قسػػـ تعمػػيـ المعممػػيف الخػػاص  TeachLiveتعػػاونى لتطػػوير مفيػػـو 
بيػػػـ، كيػػػؼ يمكننػػػا إعػػػداد المعممػػػيف إلدارة الفصػػػوؿ الدراسػػػية وسػػػموؾ الطالػػػب دوف تعػػػريض 
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المعممػػػيف والطػػػبلب لمخطػػػر؟ وجػػػار الػػػرد عمػػػى سػػػؤاليـ فػػػى شػػػكؿ فصػػػؿ دراسػػػى واقػػػع مخػػػتمط 
 باستخداـ التكنولوجيا فى شكؿ اآللة كما الطبلب والمتفاعميف اإلنساف.

 TeachLivEوصؼ مختبر 
بدو فييا كؿ شىء وكأنػو فصػؿ دراسػى بالمدرسػة المتوسػطة، تخيؿ المشى فى غرفة ي

بمػػا فػػى ذلػػؾ الػػدعائـ واأللػػواح البيضػػاء وبػػالطبع األطفػػاؿ، لكنػػو إعػػداد افتراضػػى والطػػبلب فػػى 
الفصؿ ىـ أفاتار قد يتصرؼ الطبلب الظاىريوف مثؿ الطبلب الذيف يتـ تطويرىـ عادة، اعتمػاًدا 

فاعػػؿ مػػع الطػػبلب ومراجعػػة العمػػؿ السػػابؽ، وتقػػديـ عمػػى أىػػداؼ التجربػػة يمكػػف لممشػػاركيف الت
محتػوى جديػػد لمطػػبلب وتػوفير سػػقاالت أو ممارسػػة موجيػة فػػى مجموعػػة متنوعػة مػػف مجػػاالت 
المحتػػوى، ومراقبػػة الطػػبلب أثنػػاء أنيػػـ يعممػػوف بشػػكؿ مسػػتقؿ فػػى ىػػذ البيئػػة، يػػتعمـ المعممػػوف 

ء ممارسػة ميػاراتيـ فػى شػحذ أو المحتمموف الميارات البلزمػة ليصػبحوا محتػرفيف فعػاليف، أثنػا
صقميا فى بيئة مخصصة لمراكز الطبلب، إذا فشؿ المعممػوف أو المبتػدئوف أو المتمرسػوف فػى 
تمبية احتياجاتيـ، ىدؼ الجمسة، يمكنيـ إعادة إدخاؿ الفصػؿ الدراسػى االفتراضػى بخطػة جيػدة 

منيجية تطػوير النمػوذج والمحاولة مرة أخرى لتعميـ الطبلب نفس المفيـو أو الميارة، اعتمدت 
األولػػى ليػػذه التقنيػػة عمػػى أبحػػاث قويػػة قائمػػة عمػػى أسػػس عمميػػة فػػى مجػػاؿ الواقػػع االفتراضػػى 

 والمختمط.
إمكانػػات المسػػاعدة فػػى تػػدريس وتطػػوير سػػموكيات التػػدريس الفعالػػة لمعممػػى مػػا قبػػؿ 

دارة السػموؾ، واالسػتفا دة بػالجيود الخدمة مف خبلؿ فى كبل المجػاليف مػف المعرفػة بػالمحتوى وا 
ال تركػػز بالكامػػؿ عمػػى معرفػػة المحتػػوى،  TeachLivEالتعميميػػة لمعممػػى مػػا قبػػؿ الخدمػػة فػػى 

دارة سػػموكيات  ولكػػف تتطمػػب أيًضػػا مػػف معمػػـ مػػا قبػػؿ الخدمػػة التركيػػز عمػػى إيصػػاليـ لمتعمػػيـ وا 
واحػػدة مػػف التقنيػػات التػػى تػػدعـ بػػرامج تعمػػيـ المعممػػيف التػػى تضػػع  TeachLivEالطػػبلب تعػػد 

أكثر تركيزًا عمى الممارسة تربط المعمميف قبؿ الخدمة بالتوجيو المباشر لتعزيز مجموعػة  مناىج
ميػػاراتيـ بػػداًل مػػف محاولػػة التػػدريس وتعزيػػز تعمػػـ اسػػتراتيجيات التػػدريس الفعالػػة مػػف خػػبلؿ 
المحاضػػػرة أو المناقشػػػة لمعممػػػى مػػػا قبػػػؿ الخدمػػػة، تتػػػيح ىػػػذه التكنولوجيػػػا لممتعممػػػيف تطبيػػػؽ 

يجػػب أف يعتمػػد المعممػػوف عمػػى  TeachLivEاركة فػػى تجػػارب ذات معنػػى فػػى المعرفػػة لممشػػ
أنفسػػػيـ لتحفيػػػز الطػػػبلب الظػػػاىرييف الػػػذيف لوحظػػػوا فػػػى بعػػػض األحيػػػاف عػػػدـ االحتػػػراـ وغيػػػر 

 المتحمسيف وغير المتحمسيف، وبعبارة أخرى حقيقية.
 خبيؼخ يبسيالَذ:-9
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 فً خبيؼخ يبسيالَذ: Teach Liveعهىة أَشأح  -0

لتعزيز إعداد المعمـ ة، فتراضية لممحاكااتكويف بيئات إلشارة إلي أف مف المفيد ا
 -وماقبؿ الخدمة  -وسيمة مبتكرة لتزويد المعمميف الممارسيف  ، وىوTeach Liveةبواسط
توفير ميارات القرف ة، بمتطمبات الطبلب ذوى االحتياجات المتنوع ةلتمبيمختمفة بطرؽ 

لى معرفة إف التدريس ال يحتاج لجامعات مف القوؿ : إتعظـ اوالبد أف ، الحادى والعشريف 
التى ة، عضاء ىيئة التدريس والفصوؿ الدراسيطمب القميؿ مف التدريب التربوى ألة، بمتخصص

المساعدوف فى التدريس  يؤدِّيما  اوغالبً ، التى تركز عمى المعمميف ة ، تسيؿ الدورات الكبير 
لى مزيد مف التركيز ةإفى تحويؿ المقررات الدراسي ا فى دعـ أعضاء ىيئة التدريسيما ا مدورً 

وذلؾ مف خبلؿ نموذج كولوراد لمتعمـ في بيئة التعمـ ، دماج التعمـ النشط ا  و ، عمى الطالب 
ستخداـ اخبلؿ مف وذلؾ  ، الجودة يعداد الطبلب الجامعييف لتدريس عالإل ،(  LAالمساعد )

Teach Live. 
 Teachة ماريبلند وجامعة فموريدا عمى استخداـ لذلؾ تـ عقد شراكة بيف جامع     

Live  لتمكيف الطبلب مف ممارسة التدريس أماـ مساحة الواقع االفتراضى ، ؛  2009عاـ
 (.62داخؿ جامعة ماريبلند) -بشكؿ كبير  -سموب ومنذ ذلؾ الحيف ازادت ممارسة ىذا األ

ت قبػػؿ الخدمػػة فػػى الجامعػػة مػػع بعػػض المعممػػا TeachLiveتػػـ تطبيػػؽ برنػػامج     
)البلتػػػػى كػػػػف عينػػػػة مػػػػف ىػػػػذه الدراسػػػػة( لممارسػػػػة أنشػػػػطة إدارة الفصػػػػوؿ الدراسػػػػية وبعػػػػض 
االستراتيجيات التربوية قبؿ الذىاب إلى المدارس دوف التعػرض لخطػر فػى مواقػؼ حقيقيػة، قػاـ 
الباحثوف بتدريبيـ عمى استخداـ ىذه التكنولوجيػا بعػد ذلػؾ، مػارس كػؿ طالػب مػف الطػبلب فػى 

قػاـ البػاحثوف  TeachLiveعينة جمستيف، واستغرؽ كؿ جمسة عشر دقػائؽ، باسػتخداـ ىذه ال
وفوائػدىا لمطػبلب، كشػفت النتػائج أف  TeachLiveأيًضا بتحميؿ تصورات ىؤالء الطبلب حػوؿ 

جميع الطبلب فى العينة رحبوا بتكنولوجيا المحاكاة ىذه وأعربوا عػف تصػوراتيـ اإليجابيػة تجػاه 
ليس فقط فى إدارة الفصوؿ الدراسية، ولكف أيًضا فى الجوانب التربويػة  TeachLiveاستخداـ 
 والمحتوى.
فى دراسة أخرى أظيرت النتائج أنو مػف المتوقػع أف يقػـو المعممػوف بتعمػيـ مجموعػة    

مػػف الطػػبلب مػػع مجموعػػة واسػػعة مػػف االحتياجػػات األكاديميػػة، يجػػب أف تػػوفر بػػرامج إعػػداد 
ليصػػبحوا خبػػراء فػػى صػػنع القػػرار المعتمػػد عمػػى قواعػػد البيانػػات المعممػػيف فرًصػػا تعميميػػة ليػػـ 

والبراعة فى استخداـ التدخبلت القائمة عمى البحوث لتحسيف النتائج النيائيػة لمطػبلب، أظيػرت 
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األبحاث أف إخبلص المعمميف فى التنفيذ عنػد اسػتخداـ التػدخبلت يتػأثر بعػدد مػف العناصػر بمػا 
دريب، التواصػػؿ التفػػاعمى، اسػػتخداـ التكنولوجيػػا، والتفاعػػؿ فػػى ذلػػؾ: التطػػوير المينػػى، دعػػـ التػػ
 مع مجتمع افتراضى مف المتعمميف.

)بيئػػػة التعمػػػيـ والػػػتعمـ( المنصػػػة االفتراضػػػية لػػػػ  TLEيعػػػد الفصػػػؿ الدراسػػػى االفتراضػػػى 
TeachLive  منصػػة مناسػػبة لمتطػػوير المينػػى لممعممػػيف تمثػػؿ الصػػور الرمزيػػة فصػػبًل دراسػػًيا

فػى ىػذا اإلعػداد، تتػاح الفرصػة لمعممػى مػا قبػؿ الخدمػة لمػتعمـ دوف أى آثػاء نموذجًيا لمطػبلب 
 سمبية عمى الطبلب "الحقيقييف"، وتمقى التعمـ الشخصى ووقت لمتفكير والتحسيف.

وقػػد جػػرب البرنػػامج عمػػى بعػػض المعممػػات قبػػؿ الخدمػػة عمػػى أنشػػطة إدارة الفصػػؿ    
مػػدارس دوف التعػػرض لخطػػر الوقػػوع فػػى وبعػػض االسػػتراتيجيات التربويػػة قبػػؿ الػػذىاب إلػػى ال

مواقػػػؼ "حقيقيػػػة" قػػػاـ البػػػاحثوف بتػػػدريب الطػػػبلب فػػػى عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى اسػػػتخداـ تقنيػػػة 
TeachLive  بعػػد ذلػػؾ، مػػارس كػػؿ طالػػب فػػى العينػػة جمسػػتيف، واسػػتغرؽ كػػؿ جمسػػة عشػػر

لطػبلب قاـ البػاحثوف أيًضػا بتحميػؿ المفػاىيـ المكتوبػة ليػؤالء ا TeachLiveدقائؽ، باستخداـ 
 وفوائدىا لكؿ طالب عمى حدة. TeachLiveحوؿ 

كشفت النتائج أف جميع الطبلب فى ىػذه العينػة رحبػوا بتكنولوجيػا المحاكػاة وعبػروا عػف 
ليس فقػط فػى إدارة الفصػوؿ الدراسػية، ولكػف  TeachLiveتصوراتيـ اإليجابية تجاه استخداـ 

رئيسػى ىػو إدارة الفصػوؿ الدراسػية التػى أيًضا فى الجوانب التعميمية والمحتوى، كػاف الشػاغؿ ال
استعرضػػيا البػػاحثوف داخػػؿ الفصػػوؿ االفتراضػػية، تحػػدث البػػاحثوف إلػػى المحاكػػاة ليػػـ لتعمػػيـ 

 الطبلب كيفية التحكـ فى األساليب المميزة لطبلبيـ.
كمػػا اسػػتخدمت بػػرامج تعمػػػيـ المعممػػيف بشػػكؿ متزايػػػد المحاكػػاة كوسػػيمة لمتػػػدريس      

دمػػة، تػػوفر عمميػػات المحاكػػاة فرًصػػا لممارسػػة أصػػيمة فػػى بيئػػة يػػتـ الػػتحكـ لمعممػػى مػػا قبػػؿ الخ
مػف معممػى  13فييا مع تقميؿ مخاطر حدوث ضرر، تبحث دراسػة الحالػة المفيػدة ىػذه تجػارب 

المػػػواد الحفيظػػػة الػػػذيف شػػػاركوا فػػػى جمسػػػة باسػػػتخداـ محاكػػػاة الواقػػػع المخػػػتمط التػػػى نشػػػأت 
يبيػػة واحػػدة عمػػى األقػػؿ لتعمػػيـ المعممػػيف مػػف ذوى ، بينمػػا التحقػػوا بػػدورة تدر TeachLiveمػػف

الخبرة الميدانية، قاـ الباحثوف بتحميؿ بيانػات المقابمػة باسػتخداـ مجموعػة متنوعػة مػف تقنيػات 
الترميػػز ثػػـ استخمصػػوا التأكيػػدات مػػف األكػػواد والمواضػػيع المشػػتقة مػػف تحميػػؿ البيانػػات، بػػرزت 

متصػػور لمػػتعمـ، والثقػػة المتصػػورة، وتحػػديات أربعػػة محػػاور: فرصػػة لممارسػػة أصػػيمة، والنقػػؿ ال



 .................................. فى التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة فى مصر teach liveاستخدام اسلوب 

 54 

استخداـ محاكاة الواقع المختمط استخمص الباحثوف االستنتاجات التاليػة مػف ىػذه الموضػوعات 
اعتبر المشاركوف محاكاة الواقع المختمط شكبًل مف أشكاؿ الممارسة أكثر أصالة مػف مػا قدمتػو 

نقؿ التعمـ مف مبلحظات الػزمبلء خػبلؿ مبلحظاتيـ خبلؿ التجارب الميدانية، تصور المشاركوف 
الجمسات مع محاكاة الواقع المختمط إلى األداء خبلؿ جمساتيـ الخاصة، رأى بعػض المشػاركيف 
زيادة الثقة فى تطبيؽ الميارات التى تمارس أثنػاء المحاكػاة لمعمػؿ مػع الطػبلب وأوليػاء األمػور 

ات بمػػػا فػػػى ذلػػػؾ تعميػػػؽ عػػػدـ بشػػػكؿ مباشػػػر، اسػػػتخداـ محاكػػػاة الواقػػػع المخػػػتمط يطػػػرح تحػػػدي
التصػػديؽ، وتمبيػػة احتياجػػات المرشػػحيف، ووجػػود جميػػور مػػف األقػػراف، ىػػذه الدراسػػة ليػػا آثػػار 

 عمى االستخداـ المستقبمى لمحاكاة الواقع المختمط إلعداد المعمـ.
 فً خبيؼخ يبسيالَذ: Teach Liveعهىة أيفهىو  -ة 

TeachLivE    يوتر وغػامض ومخػتمط يػوفر عبػارة عػف فصػؿ دراسػى محػاكى بػالكمب
لممعممػػيف الفرصػػػة لتطػػػوير ممارسػػتيـ التربويػػػة فػػػى بيئػػػة آمنػػة ال تعػػػرض الطػػػبلب الحقيقيػػػيف 

 لمخطر.
وفػػى غضػػوف  TeachLivEيخطػػو المعممػػوف إلػػى الفصػػوؿ الدراسػػية االفتراضػػية لػػػ    

دقيقػػة واحػػدة مػػف تجربػػة االنغمػػاس، ممػػا يسػػمح ليػػـ بتػػدريب عمػػى ممارسػػات التػػدريس عاليػػة 
 الفعالية المتعمقة بإنجاز الطبلب.

محاكػاة الطيػراف لمطيػاريف، وىػو يحػاكى تجربػة الفصػوؿ   TM TeachLivEيشػبو    
 الدراسية لممعمميف لصقؿ مياراتيـ.

مف  -قدت الجامعة وقدعُ ، مشروع "يعمـ التدريس الحى فى الفصوؿ االفتراضية :  ىوو 
ب مف ممارسة التدريس أماـ مساحة الواقع لتمكيف الطبل ، شراكة مع جامعة فموريدا -خبللو 

حيث يقـو المعمموف المبتدئوف بتدريس ، ىو تقنية محاكاة لمواقع المختمط و  االفتراضى.
، تتكوف مف خمسة طبلب رمزييف مبرمجيف بأنماط شخصية مميزة ، دروس مع فئة افتراضية 

، السموكية واألكاديمية يمارس المعمموف قبؿ الخدمة ميارات التأسيس فى كؿ مف المجاالت 
 (.63أساس لتطوير أدوات تعميمية أكثر تعقيًدا لبلستخداـ مع األطفاؿ الحقيقييف)بوصفيا 

 فً خبيؼخ يبسيالَذ Teach Liveعهىة أاعزخذاو -ج

فػػى العديػػد مػػف المشػػاريع البحثيػػة وقػػد شػػممت ىػػذه  TeachLive Labتػػـ اسػػتخداـ     
بلب ذوى االعاقػػػات الكبيػػػرة، وتػػػوفير التغذيػػػة المرتػػػدة المشػػػاريع تحسػػػيف ميػػػارات االنتقػػػاؿ لمطػػػ

الفورية مف خبلؿ التكنولوجيا فى األذف لممعمميف قبؿ الخدمة، وتطوير ميارات التجربػة السػرية 
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عػػداد المعممػػيف ليصػػبحوا محتػػرفيف فػػى اسػػتخداـ  فػػى المعممػػيف قبػػؿ الخدمػػة وفػػى الخدمػػة، وا 
 التكنولوجيا واليندسة والرياضيات.االستراتيجيات التعميمية المتعمقة بالعمـو و 

تعد جامعة ماريبلند واحدة مػف ابػرز جامعػات واليػة واشػنطف تسػتخدـ حالًيػا بيئػة الواقػع      
المختمطػػة الفريػػدة ىػػذه إلعػػداد أو إعػػادة تػػدريب المعممػػيف قبػػؿ الخدمػػة أو أثنػػاء الخدمػػة مػػف 

عػػػداد مرشػػػحى المػػػأموؿ أف تقػػػـو العديػػػد مػػػف مؤسسػػػات واليػػػة واشػػػنطف بإنشػػػاء مختبػػػ رات وا 
 المعمميف والمينييف بشكؿ أفضؿ فى مجاؿ التعميـ.

UCF  يعمـ تقريًبا معTeachLivE 
مثمما يتدرب الطياروف عمى أجيزة محاكاة الطيراف، يمكػف لمعممػى الفيزيػاء صػقؿ ميػاراتيـ   

 فػػى أجيػػزة محاكػػاة الفصػػوؿ الدراسػػية بطبيعػػة الحػػاؿ، فغػػف شػػرح قػػوانيف نيػػوتف لممػػراىقيف أقػػؿ
ومػػع ذلػػؾ تظيػػر دراسػػة جديػػدة اف مسػػاعدى التػػدريس فػػى المرحمػػة  747صػػعوبة مػػف ىبػػوط 

الجامعيػػة األولػػى يمكػػنيـ اكتسػػاب خبػػرة قيمػػة فػػى ممارسػػة دروسػػيـ أمػػاـ "الصػػور الرمزيػػة" 
 لمطالب االفتراضى.

أظيػػرت العديػػد مػػف الدراسػػات أنػػو يمكػػف لممينيػػيف التربػػوييف تحسػػيف تعمػػيميـ مػػف خػػبلؿ    
ماـ محاكى الفصؿ الدراسى أراد األستاذ المساعد جاكميف تشػينى، دكتػوراه، وزمبلؤىػا، التمريف أ

كارى إؿ ستراوب، وكيفف توماس، تقييـ مػا إذا كػاف يمكػف االسػتفادة مػف نفػس المزايػا مػف قبػؿ 
مساعدى التعمـ، والطبلب الجامعييف الذيف يقػدموف تعميمػة إضػافية لػزمبلئيـ زميػؿ الصػؼ فػى 

س مسػػػاعدوا الػػػتعمـ عمػػػـ أصػػػوؿ التػػػدريس فػػػى الفيزيػػػاء فػػػى محػػػاكى الفصػػػوؿ الدراسػػػة، يمػػػار 
الدراسية، استكشؼ الدكتور تشػينى اسػتخداـ محػاكى الفصػوؿ الدراسػية الواقػع المخػتمط، ودعػا 

TLE TeachLivE  ،الػػذى يجمػػع بػػيف مكونػػات العػػالـ الحقيقػػى مػػع المكونػػات االفتراضػػية
لتربويػػة، بينمػػا بػػدأت مػػع التخصصػػات التعميميػػة، الجامعيػػة لممارسػػة الميػػارات ا LAsلمسػػماح 

 الرئيسية. STEMإلى  TeachLivEأثناء الدراسة، بحثوا أيًضا فى توسيع استخداـ 
إلعطػػػػاء دروس مػػػػدتيا خمػػػػس دقػػػػائؽ فػػػػى محػػػػاكى  LAs 14شػػػػينى وزمبلؤىػػػػا جنػػػػدوا 

TeachLivE  حػػدثت عمميػػػات المحاكػػػاة فػػى الفصػػػوؿ الدراسػػػية العاديػػة، مػػػع شاشػػػة تعػػػرض
عػة مػػف الصػور الرمزيػػة لمطالػب فػػى سػف المدرسػػة الثانويػة، والػػذيف يمكػنيـ التحػػدث مػػع مجمو 

 المعمـ والرد عميو.
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التجربػػة بأنيػا "واقعيػػة" ممػا يشػػير إلػى أنيػـ يتصػػرفوف كمػا لػػو كػانوا مػػع  LAsصػنؼ معظػـ 
طرحػت أسػئمة رئيسػية عمػى األفاتػار وحتػى  LAsطبلب حقيقييف فى الواقع، وجد البػاحثوف أف 

 LAsؾ المجموعػػػػػة، والتػػػػػى ىػػػػػى بعػػػػػض مػػػػػف طػػػػػرؽ التػػػػػدريس التػػػػػى يػػػػػتـ تشػػػػػجيع إشػػػػػرا
 (.64الستخداميا)

بواسػػطة األسػػتاذ ليػػزا ديكػػر، دكتػػوراه، مػػدير  UCFفػػى  TeachLivEتػػـ تطػػوير محػػاكى   
المدرسة مايؾ ىاينز، دكتواه، فى كمية التربية واألداء البشرى وأسػتاذ بيغاسػوس تشػارلى ىيػوز 

ى العديػػد مػػف فصػػوؿ التعمػػيـ لػػدينا، وقػػد اسػػتخدمت مػػع بعػػض ويسػػتخدـ فػػ CECS/ISTفػػى 
 المحمية. K-12المعمميف     

حداث و ، مف خبلؿ مجموعة مف البرامج اآللية ، Teach Liveيتـ التحكـ فى إبداعات      ا 
تفاعؿ متدرب يتحكـ عف بعد فى سموكيات واستجابات الطبلب أثناء محاكاة الدرس، وتبمغ 

يطبؽ عمى المعمميف قبؿ الخدمة و  ا فى الساعة أثناء تشغيؿ المحاكاة.دوالرً  120تكمفة ذلؾ 
المسجميف فى ماجستير التربية والغرض منو الحصوؿ عمى وجيات نظر المعمميف قبؿ الخدمة 

، وتصحيح األخطاء ، حوؿ كيفية تأثير تجربتيـ فى الفصوؿ الدراسية عمى تنمية الميارات 
دارة الفصؿ.ويمكف  عندما يتـ وصؼ ، دوار طريقة لعب األ -سموب مع األ -ستخدـ ف يُ أوا 
خر لزيادة آوىذا تدخؿ ، ويطمب منو أف يعمؿ أو يصؼ االستجابة ، الموقؼ لشخص ما 

 ، ومثاؿ ذلؾ : ةدوار النموذجية المباشر وتضمف تمثيؿ األ، التواصؿ فى حؿ المشكبلت 
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  in for forceبرنامج 
شكبلت مكاف العمؿ ، وىو توليفة مف العناصر وىو: برنامج لو قوة خاصة  فى حؿ م

 التالية: 
 التواصؿ االجتماعى . ●
 تفاعؿ األفراد . ●
 لعب األدوار . ●
 التعمـ القائـ عمى الواقع االفتراضى  ●

( ، أو ما يسمي : تفاعبلت األقراف ، مف l.kكما أف جمسات التدخؿ لحؿ المشكبلت )
يطة ألدبيات التدخؿ البحثي والممارسة الطبلب ذوى اإلعاقات الذىنية أو التوحد  ىي خر 

 لؤلشخاص ذوى االعاقات الشديدة .
(.V.G  S وىى : بيئات افتراضية تدعـ التعمـ والتواصؿ فى تعميـ ذوى االحتياجات )

الخاصة ، وىي خاصة بموضوعات ذات باضطراب المغة ، لزيادة أداء ميارات حؿ المشكبلت 
فى التوحد واإلعاقة التنموية ، باستخداـ التقنيات ذات لدى ىؤالء الطبلب والتعميـ والتدريب 

التحكـ الذاتى لدعـ تحقيؽ الميارات لدى األشخاص الذيف يعانوف مف اضطراب التوحد أو 
 . اإلعاقة الذىنية

 UCFعمػى قيػادة  (crest)لؤلبحاث فى تكنولوجيػا المحاكػاة التعميميػة  UCFيعتمد مركز 
، وىػػو نيػػج مبتكػػر TeachLiveالمحاكػػاة، بمػػا فػػى ذلػػؾ  فػػى مجػػاؿ البحػػث والتعمػػيـ فػػى مجػػاؿ

يسمح لمناس بممارسة ميارات التفاعؿ بيف اإلنساف واإلنساف، بما فى ذلؾ الميػارات المرتبطػة 
بالتدريس، الغرض مف المركز ىو توفير بنية متكاممة تسمح باستخداـ التقنيػات والنمػاذج التػى 

ة لتشػػمؿ مجموعػػة واسػػعة مػػف التطبيقػػات ذات لتوسػػيع نطػػاؽ الخبػػرات التعميميػػ UCFطورتيػػا 
الصػمة بػػالمجتمع يجمػع المركػػز بػيف األبحػػاث والعبلقػػات والبنيػة التحتيػػة الفريػدة والمعتػػرؼ بيػػا 
دولًيا والتى نمت عضوًيا مف الجيود التعاونية ألعضاء ىيئة التدريس الفردية، وتتمثػؿ ميمتيػا 

التطبيقػات ذات الصػمة بػالمجتمع والتػى تعتمػد المركزة فػى تطػوير األفكػار األساسػية والتقنيػات و 
 (CECS)عمػى نقػاط القػػوة الحاليػة لؤلعضػاء المؤسسػػيف مػف كميػة اليندسػػة وعمػـو الكمبيػػوتر 

، وىػو تعػاوف (SREAL)ومختبػر الواقػع الصػناعى  (CEDHP)وكمية التربيػة واألداء البشػرى 
مركػز بتوسػيع نطػاؽ العمػؿ يقػـو ال (IST)متعدد التخصصات يقع فى معيد المحاكاة والتػدريب 
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لتوسػػيع ىػذا العمػػؿ ليشػمؿ البحػث فػػى مجػاالت جديػػدة ومبتكػرة، يػػوفر  TeachLiveاألولػى لػػ 
وكذلؾ المنتجػات األخػرى  TeachLiveىذا المركز الخدمات التكنولوجية لممواقع التى تستخدـ 

قنيػات الناشئة عػف شػراكاتنا سػوؼ تشػمؿ ىػذه الخػدمات تحسػيف وتوسػيع وصػيانة واسػتخداـ ت
لمبحػػث والممارسػػة فػػى جميػػع أنحػػػاء  UCFالمحاكػػاة التػػى تركػػز عمػػى التعمػػيـ التػػى طورتيػػا 

 الواليات المتحدة وحوؿ العالـ.
بمػػا فػػى ذلػػؾ التقنيػػات والنمػػاذج يقػػيـ تحػػت مظمػػة كريسػػت  TeachLivE مشػػروع     

TLE TeachLivE  ىػػو فصػػؿ دراسػػى لمواقػػع المختمفػػة مػػع طػػبلب محػػاكييف يػػوفر لممدرسػػيف
الفرصة لتطوير ممارساتيـ التربوية فى بيئة آمنة ال تعرض الطبلب الحقيقييف لمخطر عمى حػد 
عممنا، ُيعد ىػذا المعمػؿ حالًيػا الوحيػد فػى الػببلد الػذى يسػتخدـ بيئػة الواقػع المخػتمط إلعػداد أو 

أيًضػا  TeachLivE Labإعادة تدريب المعمميف قبؿ الخدمػة وفػى الخدمػة لقػد كػاف اسػتخداـ 
ا أساسًيا فػى تطػوير ميػارات االنتقػاؿ لمطػبلب ذوى اإلعاقػات الكبيػرة، حيػث يقػدـ مبلحظػات دورً 

فورية مف خبلؿ التكنولوجيا الموجودة فػى األذف إلػى معممػى مػا قبػؿ الخدمػة، وتطػوير ميػارات 
عػػداد المعممػػيف فػػى اسػػتخداـ  تجريبيػػة منفصػػمة فػػى معممػػى مػػا قبػػؿ الخدمػػة وأثنػػاء الخدمػػة، وا 

 ذات الصمة. STEMت التعميمية االستراتيجيا
لتػػػوفير الػػػدعـ لمطػػػبلب فػػػى برنػػػامج  UCFفػػػى البدايػػػة فػػػى  TeachLiveتػػػـ اسػػػتخداـ 

االنتقػاؿ إلػى تػدريس الرياضػيات والعمػـو ىػؤالء الطػبلب ىػـ مغيػروف وظيفيػوف فػى الرياضػيات 
قػػد  TeachLiveوالعمػػـو يسػػتعدوف لػػدخوؿ الفصػػؿ كمعممػػيف فػػى المرحمػػة المتوسػػطة بمػػا أف 

 .TeachLivEجت، فقد زار ممثموف مف أربعة بمداف بيئة نض
يمشى المعمموف قبؿ الخدمػة وأثنػاء الخدمػة فػى غرفػة يبػدو  TeachLivEفى مختبر    

فييػػا كػػؿ شػػىء وكأنػػو فصػػؿ دراسػػى فػػى المدرسػػة المتوسػػطة أو الثانويػػة بمػػا فػػى ذلػػؾ الػػدعائـ 
إعػداًدا افتراضػًيا قػد يتصػرؼ الطػبلب والموحات البيضاء واألطفاؿ بالطبع، ومع ذلؾ يعد المعمػؿ 

الظػػاىريوف مثػػؿ الطػػبلب الػػذيف يقومػػوف بتطػػوير أو ال يتطػػوروف عػػادة، وفًقػػا ألىػػداؼ التجربػػة 
يمكػػف لممشػػاركيف التفاعػػؿ مػػع الطػػبلب ومراجعػػة العمػػؿ السػػابؽ، وتقػػديـ محتػػوى جديػػد لمطػػبلب 

حتػػوى، ومراقبػػة وتػػوفير سػػقاالت أو ممارسػػة موجيػػة فػػى مجموعػػة متنوعػػة مػػف مجػػاالت الم
الطػبلب أثنػاء عمميػـ بشػكؿ مسػتقؿ فػى بيئػػة كيػذه، يمكػف لممدرسػيف المحتممػيف تعمػـ ميػػارات 
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التدريس واإلدارة البلزمة ليصبحوا مدرسيف فعاليف ويمكف لممدرسيف الممارسيف صػقؿ ميػاراتيـ 
 وصقميا.

 :يبسيالَذفً خبيؼخ  Teach Liveعهىة أأهذاف  -د

أداة ، بوصفو Teach Liveيـ الفصوؿ الدراسية الخاصة بػ ييدؼ ىذا المشروع إلى تقي
 لتطوير ميارات التدريس لمعمميف التربية الخاصة قبؿ الخدمة.

 الكتساب خبرات تعميمية فى بيئة محاكاة.، توفير أداة تعميـ الواقع االفتراضى لمطبلب  .1
مف  اجزءً ، بوصفيـ التى يخططوف ليا ، سيقـو الطبلب بتدريس الدروس المصغرة  .2

ىو ، و فى بيئة محاكاة  و التعميـ االفتراضي بيف التعميـ الحقيقى ُيعدمزًجا دوراتيـ وىذا 
 micro teaching(65.)امتداد لممارسة 

ر تعميًما رائًعا حوؿ وتوفِّ ، تمؾ الدروس تسمح بإجراء تجارب تعميمية سابقة لمتدريس  .3
 التدريس داخؿ شبكة مف األماف.

الحقيقيػة، قػد يشػعر الطػبلب بالممػؿ ويصػبح مػف الصػعب إدارتػو فى الفصػوؿ الدراسػية    
قػػد تتكػػرر إجػػراءات التػػدريس  TeachLivEعنػػد تكػػرار روتػػيف تعميمػػى أو إدارى فػػى مختيػػر 

واإلدارة مع معمـ فردى أو عبر العديد مف المعمميف باستخداـ نفػس السػياؽ التعميمػى حيػى يػتـ 
عميمػػات أو اإلدارة بشػػكؿ منيجػػى لدراسػػة كيفيػػة إتقػػاف الػػروتيف يمكػػف بعػػد ذلػػؾ تغييػػر سػػياؽ الت

استجابة المشاركيف لبيئة الفصؿ الدراسى المتغسيرة، إذا كػاف أداء المدرسػيف المبتػدئيف ضػعيًفا 
ال  TeachLivEأو إذا أراد المعممػػوف المتمرسػػوف تجربػػة فكػػرة تعميميػػة جديػػدة، فػػإف اسػػتخداـ 

ى ذلؾ، فػى الفصػوؿ الدراسػية الحقيقيػة، يشكؿ أى خطر عمى تعمـ أى طالب حقيقى، عبلوة عم
يمكف لمعمـ واحد فقط ممارسة روتػيف تعميمػى أو إدارى مػع مجموعػة مػف الطػبلب فػى التػدريب 

، يمكػػف لمعديػػد مػػف المعممػػيف TeachLivE Labالعممػػى التقميػػدى أو التػػدريب العممػػى فػػى 
ذلػػؾ إذا كػػاف لػػدى توجيػػو الفصػػوؿ الدراسػػية االفتراضػػية عمػػى مػػدار سػػاعة واحػػدة، عػػبلوة عمػػى 

المعمػػـ أو المبتػػدىء أو المتمػػرس، جمسػػة شػػاقة، فيمكنػػو أو ىػػى إعػػادة الػػدخوؿ إلػػى الفصػػؿ 
االفتراضػى والمحاولػة مػرة أخػػرى لتعمػيـ نفػس الطػبلب نفػػس المفيػـو أو الميػارة، دوف اإلضػػرار 

 بأى طالب فى الفصؿ االفتراضى.
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ؼخ يبسيالَذ ثبنىًليبد انًزحذح ثدبي Teach Liveانقىي وانؼىايم انًؤثشح فً اعزخذاو 

 اًليشيكيخ:

كميػة لمتعمػيـ  36ألغػراض متعػددة فػى التعمػيـ مػف قبػؿ  TeachLiveتـ استخداـ نظػاـ    
 فػػػى جميػػػع أنحػػػاء الواليػػػات المتحػػػدة مػػػف كاليفورنيػػػا إلػػػى نيويػػػورؾ ، وقػػػد بػػػدأ اسػػػتخداـ 

TeachLive ما تػػـ مػػنح أحػػد كفكػػرة تػػـ إنشػػاؤىا فػػى جامعػػة ماريبلنػػد بواليػػة واشػػنطف عنػػد
المػػؤلفيف فصػػبًل دراسػػًيا لمتفكيػػر مػػع زمبلئيػػـ فػػى جميػػع أنحػػاء الجامعػػة حػػوؿ مقاربػػة مختمفػػة 
لمشكمة االىتماـ بالتنمية المينية لمعمػـ التربيػة الخاصػة اختػارت ىػذه المجموعػة التركيػز عمػى 

ه المقالػػة القػػوة المسػػتقبمية لمتكنولوجيػػا، وخاصػػة المحاكػػاة ،وقػػد شػػكؿ أوؿ ثبلثػػة مػػؤلفيف ليػػذ
إطارًا أساسًيا لمتعاوف عمى مر السنيف، وبمساىمات مف العديد مف البػاحثيف مػف أعضػاء ىيئػة 
التدريس والطبلب فى مجموعة متنوعة مف التخصصػات، بمػا فػى ذلػؾ التعمػيـ الخػاص، وتعمػيـ 
الرياضػػيات، وعمػػـو الكمبيػػوتر، والمسػػرح، والسػػائط الرقميػػة، بػػدأت جيػػود البحػػث والتطػػوير فػػى 

لظيور فيما يتعمؽ بما كاف، فى ذلؾ الوقت، ممكػف فػى البيئػات المحاكػاة التػى يمكػف أف تػؤثر ا
عمػى تعمػيـ المعممػػيف لقػد تعممنػػا بسػرعة فػػى رحمتنػا األوليػة أف تقنيػػة المحاكػاة الغػػامرة لػـ تكػػف 
يػة مناسبة جًدا لمتطبيؽ المطموب فى تعميـ المعمميف، كانػت التكنولوجيػا الحاليػة إمػا مكمفػة لمغا

أو غير قادرة عمى إنشاء أى شىء أكثر مف مجرد لعبة عمى اإلنترنت، لـ يكف أى مػف الحمػوؿ 
التكنولوجية قريًبا مما يواجيو المعمـ يومًيا بعد أكثػر مػف نصػؼ عقػد مػف المناقشػات المسػتمرة 
وتطػػوير رابطػػة بػػيف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػف مختمػػؼ التخصصػػات، ولػػد جيػػاز محاكػػاة فػػى 

مػػيف يتطمػػب تطػػوير مثػػؿ ىػػذه المحاكػػاة المعقػػدة العديػػد مػػف التجػػارب التػػى تػػـ فييػػا تعمػػيـ المعم
، عمػى  عادة تحويمو تستمر أعماؿ التطوير بوتيرة اكبر اليػـو عادة بنائو وا  إعادة تصور النظاـ وا 
الرغـ مف وجود نظػاـ مسػتقر وقابػؿ لبلسػتخداـ ومفيػد بالفعػؿ يسػتمر إنشػاء ميػزات جديػدة فػى 

TeachLive ى ذلػػؾ نمػػػاذج التفاعػػؿ الجديػػدة والبنيػػة التحتيػػػة التقنيػػة المحسػػنة، بػػػبل بمػػا فػػ
ىػػواده، ومواكبػػة التطػػورات فػػى التكنولوجيػػا وعمػػـو الكمبيػػوتر والعمميػػات التعميميػػة تطػػورت ىػػذه 
الحركة متعددة التخصصات إلى عدد مف االكتشػافات واألخطػاء والتجػارب واألخطػاء والنجاحػات 

 (.66واإلخفاقات)
تػـ التوصػؿ لمختبػر الػذى مػف خبللػو أنشػأوا بنيػة تحتيػة لتػوفير التفاعػؿ بواسػطة  الى اف  

الصػػورة الرمزيػػة والتػػى كانػػت قاعػػدة معػػارفيـ باسػػتخداـ البيئػػات المحاكػػاة فػػى سػػياقات أخػػرى 
ميمػة فػػى بنػاء محػػاكى تعمػػيـ المعممػيف، وقػػد قػػادت الػدكاترة تطػػوير ممثػػؿ تجسػدات اآللػػة وىػػو 
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المدارس المتوسطة فػى أى نظػاـ مدرسػى وسػيناريوىات تػدريس  لطبلب Teach Liveمختبر 
اآللة الخمسػة لممدرسػة المتوسػطة كانػت، كمػا يقػوؿ الػبعض، مبنيػة عمػى أكتػاؼ العمالقػة مػف 

 مجاؿ طب المراىقيف.
ومف ىنا قاـ فريؽ خبراء فى أداء المعمميف مف عمـ نفس النمو والطفػؿ بتصػميـ جيػاز     

اليػػػـو ولكػػػف مػػػع إمكانيػػػة اسػػػتخدامو فػػػى مجموعػػػة واسػػػعة مػػػف محاكػػػاة يسػػػتخدمو الكثيػػػروف 
أداة مخمصػػػة لمفصػػػؿ الدراسػػػى  TeachLiveالتطبيقػػػات فػػػى البيئػػػات الريفيػػػة ؛ حيػػػث يػػػوفر 

الحقيقى، مما يسمح لمستخدميو بمعالجة كؿ شىء فػى التػدريس مػف التنػوع إلػى إدارة السػموؾ 
حت أفكاراسػػتخداـ فػػى المحاكػػاة إلػػى تػػدريس الصػػؼ األوؿ حتػػى تػػدريس الفيزيػػاء الػػى اف أصػػب

تتجاوز مجاؿ التعميـ الخاص، حيث تصؿ إلى جميػع مجػاالت التعمػيـ لممعممػيف وأوليػاء األمػور 
والقادة ، الى جانب أحد الطرؽ غير المسػتغمة التػى بػدأنا لمتػو فػى استكشػافيا ىػو أف الطػبلب 

الدراسػة يمكػف لمطػبلب الذيف يتعمموف اسػتخداـ الصػور الرمزيػة كأصػدقاء لمدراسػة ومجموعػات 
ممارسػة وتعمػػـ الميػػارات االجتماعيػة والمحتػػوى مػػف خػبلؿ عمميػػات محاكػػاة غػامرة بالكامػػؿ مػػع 

 تجسدات اآللة.
TeachLive   ىى بيئة محاكاة تتجاوز التخصصات لمسماح لمعديػد مػف الحقػوؿ المختمفػة

حالًيػا  Thesy stemبالمعب مع عمميات المحاكاة المطورة باستخداـ الكود األساسى يسػتخدـ 
الصور الرمزية لمطالب أو أولياء األمور/ المعمميف التى تـ انشاؤىا باسػتخداـ تقنيػات النمذجػة 
ثبلثيػػة األبعػػاد والرسػػـو المتحركػػة بػػالكمبيوتر يػػتـ الػػتحكـ فػػى اآللػػة الناتجػػة عػػف طريػػؽ الػػذكاء 

حدث، وتتفاعؿ مثػؿ االصطناعى والمشغؿ البشرى الذى يجسد اآللة ، تبدو الصور الرمزية، وتت
البشر النموذجييف وتوفر ممعًبا آمًنا وفعااًل لممعمميف والمسؤوليف وأوليػاء األمػور لتجربػة البيئػة 

نوًعا مف تقنية "صندوؽ الحماية" يشير ىػذا المفيػـو إلػى فكػرة أف ىػذه   TeachLiveويعتبر 
يمكنػؾ المعػب بيػا  التكنولوجيا تشػبو المعػب فػى صػندوؽ رمػؿ: بمجػرد إعطائػؾ حبيبػات الرمػاؿ،

بطرؽ عديدة لبناء أى بنية، ىناؾ قيػود مبنيػة حػوؿ الوقػت والمػوارد المتاحػة لمعػب )أى مقػدار 
الرماؿ أو األدوات الموجودة حالًيا فػى صػندوؽ الحمايػة( يشػجع العمػؿ الػذى نقػـو بػو شػركاؤنا 

ضػػافتيا إلػػى صػػندوؽ الحمايػػة بحيػػث يمكػػف لكػػؿ موقػػع ال معػػب مًعػػا عمػػى إنشػػاء أدوات، أفكػػار وا 
بشػػكؿ منفصػػؿ أو بطػػرؽ جديػػدة لػػـ يػػتـ إنشػػاؤىا بعػػد، حالًيػػا لػػدينا خمسػػة أفاتػػار لمطػػبلب عمػػى 
مستوى المدرسة المتوسطة وخمسػة فػى المرحمػة الثانويػة باإلضػافة إلػى أربعػة أفاتػار لمبػالغيف 
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يجسد الطبلب نماذج أولية خاصة بالطبلب تـ تطويرىا مف خػبلؿ عمػؿ العػالـ ولػيـ يػونج، وىػو 
عالـ نفسى لممراىقيف الذى ابتكر نماذج تقميدية مف الشخصيات الموجودة فى أى بيئة، يجسػد 
الكبػػار نمػػاذج محػػددة مػػف المعممػػيف وأوليػػاء األمػػور الػػذيف لوحظػػوا مػػف خػػبلؿ تجربػػة حقيقيػػة، 
يمكػػف لممعممػػيف الممارسػػيف واإلداريػػيف والمرشػػحيف المعممػػيف التفاعػػؿ مػػع الطػػبلب أو البػػالغيف 

ف عمػػى شاشػػة عػػرض أو لوحػػة بيضػػاء تفاعميػػة أو شاشػػة كبيػػرة يمكػػف لممعممػػيف أو المعروضػػي
اإلداريػػيف أف يتػػدربوا فعمًيػػا عمػػى شػػريحة مسػػتيدفة مػػف المحتػػوى أو ممارسػػة تعميميػػة فعالػػة 
محػػددة، أو عقػػد مػػؤتمر أوليػػاء األمػػور أو مناقشػػة التقييمػػات، وخػػبلؿ ىػػذه الممارسػػة يمكػػف 

جػػاد تجربػػة حقيقيػػة مسػػتيدفة يمكػػف تسػػجيؿ الجمسػػات، ويمكػػف التعامػػؿ مػػع سػػموكيات اآللػػة إلي
ترميز المعمـ فى أداء المحاكى بناًء عمػى ميػارة محػددة لتسػييؿ التػدريب/ التغذيػة الراجعػة بعػد 
اكتماؿ الجمسة أو يمكػف تػوفير ممخػص لمكمبيػوتر لػآلداء عػف طريػؽ نظػاف أوتومػاتيكى يسػمى 

 .AAPs"التدريس بعد العمؿ" عمـ 
واضًحا فػى مػؤتمر أقػيـ  TM TLE TeachLivEذا التطور لؤلفكار الممكنة فى كاف ى    

فى فموريدا والذى كاف نجاًحا يتجاوز ما كاف يتخيمو أى ما ينسب الفضؿ فى ىذا المػؤتمر إلػى 
رؤيػػػة طػػػالبيف مػػػف طػػػبلب الػػػدكتوراه )يعممػػػوف فػػػى مختمػػػؼ التخصصػػػات فػػػى مجػػػاؿ النمذجػػػة 

يف شػػاركوا فػػى برنػػامج الزمالػػة الصػػيفية الػػذى سػػمح ليػػـ والمحاكػػاة وفػػى التعمػػيـ الخػػاص( الػػذ
وذات يػػػػـو قػػػػاؿ ىػػػػذاف الباحثػػػػاف ببسػػػػاطة، مػػػػا رأيػػػػؾ فػػػػى عقػػػػد مػػػػؤتمر  UCFبالتػػػػأقمـ مػػػػع 
TeachLive  ومف ثـ ُولد المؤتمر السنوى األوؿTeachLive  حضر ىذا المػؤتمر أكثػر مػف

يعيـ عمػػى موضػػوع جامعػػة ركػػزوا جمػػ 23مشػػارًكا، مػػف بيػػنيـ ممثمػػوف عػػف دولتػػيف و  115
 TeachLiveورؤية تبنػى تعػاوف متعػدد التخصصػات باسػتخداـ المحاكػاة ومػع ذلػؾ فػإف روح 

ليست فى التقنية وال فى اآللة وال فػى بػراءات االختػراع أو حقػوؽ النشػر أو العبلمػات التجاريػة 
منػاس ىى فى قوة ىػذه األداة التػى تتػيح ل TeachLivEفى المستقبؿ، ولكف الروح الحقيقية لػ 

عبر العديد مػف التخصصػات أف يحممػوا والتفكيػر بشػكؿ مختمػؼ حػوؿ تػدريب البشػر ػ فػى ىػذه 
الحالة، المعمميف فى المستقبؿ، نعتقد أف العديد مف الميف سوؼ تستخدـ بيئة مماثمػة لتػدريب 

.  البشر الذيف يستخدموف بانتظاـ التواصؿ بيف األشخاص مع أناس حقيقييف كؿ يـو
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ىى أنػو عنػدما يتػرؾ األشػخاص  TeachLiveالتى تعممناىا أثناء تطوير أحد الدروس     
تخصصػػاتيـ ويتعػػاونوف فػػى مجػػاالت المحتػػوى أو التخصصػػات أو الجامعػػات أو حتػػى القػػارات 

 فإف النتيجة يمكف أف تحوؿ المشيد التعميمى باكممو .
فػػى ميػػارات  اليػـو نظػػرًا لعممنػػا المتعػػدد التخصصػػات، لػػدينا بحػػث واضػػح ُيظيػػر التحسػػف    

التى تنقؿ مػرة أخػرى إلػى فصػوؿ المعممػيف  TeachLiveتعميـ المعمميف التى تحققت فى بيئة 
كاف ىذا االنتقاؿ لمميارة قد توقؼ أو لـ يكف أبًدا ثرًيػا أو قوًيػا دوف التعػاوف الحقيقػى والتفكيػر 

األىػـ مػف متعدد التخصصات الذى يحػدث عنػدما يتػرؾ المػرء الصػومعة أو االنضػباط الفػردى/ و 
ذلػؾ عنػدما يصػؿ التعمػيـ إلػى خػارج مجالنػا؛ فتخيػؿ أف يتػدرب المعمػـ خػبلؿ فتػرة التخطػيط بعػد 
المدرسة يمكف التفكير فى كيفيػة تعػامميـ مػع موقػؼ مػع طالػب معػاؽ أثنػاء النيػار فػى جمسػة 

، كمػػا يمكػػف  TeachLiveبعػػد الظيػػر حيػػث تتػػوفر صػػورة تجريبيػػة مػػع إعاقػػات مماثمػػة فػػى 
يًضا العمؿ مػع طالػب ذى أنمػاط خػًط لضػماف تعمميػـ ميػارة محتػوى مسػتيدفة قبػؿ لممدرسيف أ

تجربة الدرس مع طالب حقيقى، وربما يمكف لممػدير أف يتػدرب عمػى التحػدث مػع أحػد الوالػديف 
الػػذى يعػػانى ابنػػو مػػف مشػػكمة، ولكنػػو ىػػو عمػػى لوحػػة المدرسػػة أو يمػػارس تػػدريًبا عمػػى إقنػػاع 

 ـ الحاجة فى مدرستو الكؿ ممكف، وىكذا.عضو مجمس محافظ بالمدرسة بدع
يٍ خبيؼزً فهىسيذا  فً كم   Teach Liveعهىة أ:انزحهيم انًقبسٌ ًلعزخذاو  غابخبي

 يشيكيخ:ويبسيالَذ ثبنىًليبد انًزحذح األ

 أوخه انشجه:

ضافة الى أىدافو ، باإل teach liveمف الجامعتيف فى تحديد مفيـو  تشابيت كؿ  
طفاؿ ذوى االحتياجات الخاصة ، وىذه ىى نقاط التشابو بيف فى عممية التدريس لؤل

 الجامعتيف: 
 Teach live  يفهىو

وتجمع ، د الموقؼ المراد تعممو تجسِّ ، لمفصوؿ الدراسية مقمدة  ةبيئة محاكا: ىوو 
 بيف الذكاء البشرى والرسوـ والصور المتحركة بالكمبيوتر.

  teach live أهذاف

 لمناقشة .اشتراؾ جميع الطبلب فى ا .1
 استخداـ مجموعة مف األسئمة بمستويات مختمفة . .2
 توصية الطبلب إلى الفكرة األساسية بشكؿ كبير. .3
 يتيح تعميـ االقراف. .4
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 يساعد فى تطوير ميارات االتصاؿ الفعالة . .5
 يساعد عمى اكتساب المعمميف رؤى جديدة فى العمؿ مع الزمبلء . .6
 . بمنح بعض المعمميف تغذية راجعة عف التدريس .7
 يمنح بعض فرضية لممارسة ميارات تعاونية وتواصمية بيف الطبلب . .8
 تقميؿ انشغاؿ الطبلب بمواضيع التدريس . .9

 الحد مف السموكيات غير المحببة لمطبلب .  .10
 زيادة المشاركة األكاديمية . .11
 زيادة الحافز لدى الطبلب . .12
 زيادة احتراـ  الطبلب لذواتيـ. .13
 وػكثر فاعمية لتحسينالعبلقات بيف المعمـ والطالب. إنشاء مساحة تعمـ أكثر إنتاجية ، .14
 تساعد المعمميف عمى زيادة ميارات إدارة الفصؿ. .15
 تقوي الميارات المستخدمة فى الفصؿ لدى المعمـ .  .16

 أوخه اًلخزالف :

لى استخداماتو فى إضافة ، باإل teach liveاختمفت كؿ مف الجامعتيف فى بداية نشأة      
 طفاؿ ذوى االحتياجات الخاصة ، وىذه ىى نقاط االختبلؼ بيف الجامعتيف:عممية التدريس لؤل

 teach live َشأح

ؿ 2008مف قبؿ جامعة فموريدا فى عاـ  Teach Liveبرنامج  ستخدـاُ  مى ع -، وُموِّ
ابتدات جامعة ماريبلند بعد جامعة في حيف مف قبؿ مؤسسة "بيؿ غيتس"، -نطاؽ واسع 

 . 2009اكة بينيما عاـ عقد شر عمي بناء ، فموريدا 
 teach live اعزخذايبد

 Teach Liveسموب أاختمفت جامعة ماريبلند عف جامعة فمويدا فى الدمج بيف     
يصؼ أف منو أف يعمؿ أو  ُطمبو ، الموقؼ لشخص ما  ُوصؼعندما ، دوار وطريقة لعب األ

دوار تمثيؿ األوتضمف ، خر لزيادة التواصؿ فى حؿ المشكبلت آوىذا تدخؿ ، االستجابة 
 :النقاط التالية ، وذلؾ مف خبلؿ ةالنموذجية المباشر 

فى حؿ مشكبلت مكاف العمؿ وىو  ةبرنامج لو قو : ىو ، و   in for forceبرنامج 
 (: 65)النقاط التالية  توليفو مف

 . التواصؿ االجتماعى  ●
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 .فراد تفاعؿ األ ●
 .دوار لعب األ ●
 . التعمـ القائـ عمى الواقع االفتراضى  ●

مف ، قراف تفاعبلت األ، أو ما يسمي : ( l.kف جمسات التدخؿ لحؿ المشكبلت )أكما 
ة والممارس يخريطة ألدبيات التدخؿ البحثىي  عاقات الذىنية أو التوحد الطبلب ذوى اإل

 شخاص ذوى االعاقات الشديدة .لؤل
لًيػا فػى أكثػر ، حاTeachLivEمف خبرة الجامعتيف السابقتيف نجد انو يػتـ اسػتخداـ مختبػر    
فرًعا فى الواليات المتحدة وينمو ليشمؿ مناطؽ تعميمية متعددة وشركاء دوليػيف، حيػث  85مف 

أف عمميات محاكاة الفصوؿ الدراسية فى الوقت الفعمى تمنح المعمميف فى التػدريب القػدرة عمػى 
 التجربة ػ وارتكاب األخطاء ػ دوف القمؽ مف إلحاؽ ضرر بتعمـ الطفؿ الفعمى.

عمى الرغـ مف أنو لـ ينتشر بعد فى تعمػيـ المعممػيف، إال أف فكػرة محاكػاة الفصػوؿ الدراسػية    
يمكػػف أف تحظػػى بمزيػػد مػػف االىتمػػاـ فػػى السػػنوات المقبمػػة، خاصػػة مػػع تمقػػى الجانػػب المتعمػػؽ 
بتػػدريس الطػػبلب إلعػػداد المعمػػـ اآلف لمتػػدقيؽ، تقػػـو مجموعػػات مثػػؿ المجمػػس الػػوطنى العتمػػاد 

بالضػػغط مػػف أجػػؿ بػػرامج تعمػػيـ المعممػػيف لزيػػادة تنػػوع تجػػاربيـ  NCATEيف أو تعمػػيـ المعممػػ
 الميدانية وطوليا ونوعيتيا.

نتػػاج شػػراكات غيػػر عاديػػة تػػربط المعممػػيف  simSchool & TeachMEفيعػػد كػػؿ مػػف     
والباحثيف والخبراء فى عمميات المحاكاة أو الوسػائط الغػامرة، عمػى الػرغـ مػف اسػتخداميا عمػى 

اسع لتدريب المتخصصيف فى الطب والتمريض والطيراف، إال أف عمميػات المحاكػاة غيػر نطاؽ و 
 14إلػى  10شائعة فػى إعػداد المعممػيف، يحصػؿ العديػد مػف المعممػيف الطػامحيف عمػى حػوالى 

 أسبوًعا مف التدريس لمطبلب فى المدارس المحمية.
ب التقميػدى وجًيػا لوجػو، ولكػف ال تكمف الفكرة وراء عمميات المحاكاة فى استبداؿ تدريس الطبل

لمنح المعممػيف والمعممػات القػدرة عمػى تجربػة دروس محػددة فػى بنػاء الميػارات، يوضػح ديفيػد 
سى جيبسوف، أستاذ باحث مشارؾ فى مدرسة التحوؿ االجتماعى فى جامعة والية أريزونػا فػى 

إليػػاـ  ، مصػػدرsimSchoolتيمبػػى، فقػػد كػػاف السػػيد جيبسػػوف، المصػػمـ الرئيسػػى لمدرسػػة 
لمقيػاـ بالمشػػروع مػف خػػبلؿ عمػؿ البػػاحثيف فػى جامعػػة ماريبلنػد ىنػػاؾ، أنشػأ البػػاحثوف برنػػامج 
كمبيػوتر تحصػيؿ الطػبلب، والتفكيػػر فييػا، مثػؿ لعبػػة األلػواح، كانػت تعتمػػد عمػى الػدوراف، وىػػى 
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تعتمػػد عمػػى إدخػػاؿ المعممػػيف لعمػػؿ مػػا قبػػؿ توليػػد المعمومػػات لكػػف السػػيد جيبسػػوف أراد متابعػػة 
نػػامج تعمػػؽ فػػى ممارسػػة الفصػػؿ ػ كيػػؼ يسػػتجيب المعممػػوف دقيقػػة تمػػو األخػػرى فػػى بيئػػة بر 

 ديناميكية.
مػػاذا يحػػدث عنػػدما تغمػػؽ البػػاب وتدرسػػو؟ مػػا الػػذى سػػتقولو؟ مػػا سػػتفعؿ؟ مػػاذا يحػػدث 
عندما يتغير األطفاؿ؟ قاؿ السيد جيبسوف، أردت تفكيؾ الصندوؽ األسود الػذى كػاف فػى الواقػع 

 الفصوؿ الدراسية.
أساًسػػػا مشػػػروع أوريجػػػوف فػػػى الوقػػػت الفعمػػػى، بينمػػػا  simSchoolيضػػػع برنػػػامج 

يستخدـ مرشح المعمػـ ىػذا النظػاـ، فإنػو يتتبػع كيفيػة ارتفػاع أداء الطالػب وسػقوطو يعتمػد ىػذا 
االخػػػتبلؼ عمػػػى مػػػدى تعقيػػػد الميػػػاـ التػػػى حػػػددىا المسػػػتخدـ، وشخصػػػيات وقػػػدرات الطػػػبلب، 

 ومشاركة الطبلب فى كؿ نشاط.
الحاؿ فى الفصؿ الدراسى الحقيقػى، ال يجمػس ىػؤالء األطفػاؿ فػى مكػاف ثابػت  كما ىو

بناء عمى مدى ارتبػاطيـ بأفعػاؿ المعمػـ، سػوؼ يػولى الطػبلب اىتماًمػا وثيًقػا، أو يصػرؼ انتبػاه 
أقرانيـ يقوؿ السػيد جيبسػوف، اف ىػذا الجانػب يعطػى نظػرة واضػحة إلػى المعممػيف حػوؿ ميػزات 

ف بيا طالب ماجستير معقدة أو محبطة لمغاية بالنسبة آلخػر، ويجػب مثؿ التمايز ميمة قد يكو
 عمى المعمميف تحميؿ بيانات الطبلب لبلستجابة بشكؿ مناسب.

عمػػى الػػرغـ مػػف أف اسػػتخداـ المحاكػػاة كوسػػيمة تػػدريب أصػػبح أداة شػػائعة لتػػوفير ممارسػػة    
مػؤخرًا فػى مجػاؿ التعمػيـ  الميارات فى مجاالت مثؿ الطب والطيراف، فقد ظيرت ىذه التكنولوجيا

كوسيمة إلعداد المعمـ يشارؾ المعمموف قبؿ الخدمة عػادة فػى المبلحظػات الميدانيػة قبػؿ إكمػاؿ 
التدريب العممػى، لكػف ىػذه المشػاركة قػد تػوفر أو ال تػوفر تجربػة نشػطة فػى الفصػؿ مػع فػرص 

بنشػػاط ميػػارات  لممشػػاركة المباشػػرة مػػع األطفػػاؿ، غالًبػػا مػػا ال يمػػارس المعممػػوف قبػػؿ الخدمػػة
التدريس فى بيئػة الفصػؿ الدراسػى حتػى يصػبحوا معممػيف طػبلب معينػيف لفئػة مػف الطػبلب فػى 

 فصؿ دراسى فعمى فى المدرسة.
كمػا تواجػػو جػودة التػػدريس التػػدقيؽ واالنتقػاد فػػى كثيػر مػػف األحيػػاف، ىػذه الحقػػائؽ تتحػػدى     

سػيكونوف فعػاليف فػى ظػروؼ  برامج تعمػيـ المعممػيف إليجػاد طػرؽ جديػدة لضػماف أف خػريجييـ
المعمػـ الشػاقة لمغايػػة لتسػميط الضػػوء عمػى الطػػرؽ التػى يمكػػف أف تعػزز بيػػا عمميػات المحاكػػاة 
الجوانب األساسية إلعداد المعمـ حيث تبحث برامج تعميـ المعمميف عف طرؽ لتجييػز خريجييػا 
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كػاة يمكػف أف تػدعـ بشكؿ أفضؿ لمواجية التحديات المستقبمية ُتظير التجربة أف عمميات المحا
دارة الصػػػؼ وتطػػػوير  الفحػػػص لمقبػػػوؿ فػػػى البرنػػػامج، وممارسػػػة لتحسػػػيف ميػػػارات التػػػدريس وا 
ميػػارات التػػدريس تػػزداد إمكانػػاتيـ مػػع التقػػدـ التكنولػػوجى الػػذى يػػوفر قػػدرًا أكبػػر مػػف الواقعيػػة 

 والوصوؿ الموزع وتطبيقات المحاكاة لؤلجيزة المحمولة.
بلحظة والتغذية الراجعة أثناء تدريب المعممػيف، ميػارات إلى جانب زيادة الممارسة والم

الفصػػوؿ الدراسػػية الجديػػدة لممعممػػيف واتجاىػػات التػػدريس، وتحسػػيف نتػػائج تعمػػـ الطػػبلب فػػى 
المستقبؿ، توفر عدة أنػواع مػف المحاكػاة فرًصػا لتوسػيع وتعزيػز ىػذه الممارسػة والتعميقػات فػى 

مػػة عمػػى اسػػتخداميا ونقتػػرح طرًقػػا يمكنيػػا مػػف المناقشػػة التاليػػة، حػػددنا خصائصػػيا ونقػػدـ أمث
 خبلليا تحسيف جوانب تعميـ المعمميف المتعمقة بتحقيؽ الطبلب.

لػػذلؾ اسػػتخدمت المحاكػػاة لػػتعمـ الممارسػػة المينيػػة ؛ فالمحاكػػاة ىػػى نمػػوذج مبسػػط     
ال  ولكنو دقيؽ وصحيح وديناميكى لمواقع يتـ تنفيذه كنظاـ، تتميػز المحاكػاة عػف األلعػاب ألنيػا

تنطوى عمى منافسة تسػمح المحاكػاة لممسػتخدميف بمواجيػة مواقػؼ المشػاكؿ وتجربػة القػرارات 
واإلجػػراءات وتجربػػػة النتػػائج وتعػػػديؿ سػػػموكيـ دوف المخػػاطرة باإلضػػػرار تػػـ اسػػػتخداـ عمميػػػات 
المحاكاة عمى نطاؽ واسع لسنوات عديدة فى أماكف مثػؿ الطيػراف والطػب، حيػث تمثػؿ ممارسػة 

العالـ الواقعى تحدًيا لوجستًيا او خطيرًا أو مكمًفػا، قػد يػتـ أو ال يػتـ تنفيػذ عمميػات الميارات فى 
المحاكػػاة باسػػتخداـ التقنيػػات الرقميػػة، ولكػػف االسػػتفادة منيػػا بشػػكؿ متزايػػد لتػػوفير المزيػػد مػػف 

 الواقعية والمرونة والوصوؿ والتعميقات المفصمة.
مـ والممارسػػة، بمػػا فػػى ذلػػؾ القػػدرة عمػػى تكػػرار تتمتػػع عمميػػات المحاكػػاة بمزايػػا عديػػدة لمػػتع    

السػػيناريوىات بأىػػداؼ تعميميػػة محػػددة، والممارسػػة لفتػػرات أطػػوؿ ممػػا ىػػو متػػاح فػػى الحيػػاة 
الحقيقيػػة، واسػػتخداـ التجربػػة والخطػػأ، وتجربػػة مواقػػؼ نػػادرة أو محفوفػػة بالمخػػاطر، وقيػػاس 

ية الميارات، تعػد مقػاييس نتػائج النتائج بوضوح باستخداـ أنظمة تسجيؿ معتمدة، بالنسبة لتنم
المحاكػػاة، باإلضػػافة إلػػى اسػػتخبلص المعمومػػات والتأمػػؿ بمثابػػة ردود فعػػؿ لػػدورة تقيػػيـ تكوينيػػة 

 لممارسة وتحسيف األداء المتكرر.
وأصػػػبحت عمميػػػات المحاكػػػاة أكثػػػر شػػػيوًعا فػػػى تعمػػػيـ المعممػػػيف قبػػػؿ الخدمػػػة، ممػػػا يتػػػيح     

دارة الفصػػوؿ الدراسػػية الممارسػػة والتغذيػػة المرتػػدة لمميػػار  ات مثػػؿ تخطػػيط الػػدروس وتنفيػػذىا، وا 
وتعميـ الطبلب ذوى االحتياجات والتحديات التعميمية المختمفة عمى سػبيؿ المثػاؿ يمكػف لمعممػى 
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ما قبؿ الخدمة االنتقاؿ مف النظرية إلى العمؿ، مع مزيد مف الوقت والتنػوع التػدريبى أكثػر ممػا 
العممى المباشػرة المحػدودة، دوف التػأثير سػمًبا عمػى الطػبلب  سيكوف متاًحا فى جمسات التدريب

المستضعفيف كما فى المجاالت األخرى، يعتمد الػتعمـ مػف عمميػات المحاكػاة فػى التػدريس عمػى 
التفكير والممارسة المتكررة، يبدو تقييـ المعمـ باستخداـ المحاكاة أقؿ شيوًعا، لكػف األمثمػة مػف 

 ه اإلمكانات.المجاالت األخرى تشير إلى ىذ
ليست محاكاة السيناريو/ لعب األدوار جديػدة فػى تعمػيـ المعممػيف، ولكنيػا تكتسػب أىميػة حيػث 
يتـ التأكيػد عمػى الحاجػة إلػى ممارسػة فػى المواقػؼ األصػيمة، وىػى بيئػة تعميميػة معتمػدة عمػى 

ة لحػؿ الويب تستخدـ نيًجا منظًما لمساعدة المعمميف عمػى تطػوير ميػاراتيـ وتصػرفاتيـ البلزمػ
معضبلت الفصؿ الدراسى غير الواقعية فى العالـ الواقعى أدوار قصػيرة تركػز عمػى ميػاـ الفصػؿ 
الدراسػػى المحػػددة )عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ، تػػدريس الكسػػور لمصػػؼ الرابػػع( كوسػػيمة لمتفكيػػر فػػى 
الممارسات المعرفية والعبلقاتية المحددة التػى تسػيـ فػى الػتعمـ وتحسػينيا، وصػؼ محاكػاة قػاـ 

مدرسو المغة الثانية بدور طبلبيـ وتـ تعميميـ بمغة لـ يعرفوىا جيًدا إف التفكيػر فػى تجربػة بيا 
عدـ االرتياح واالرتباؾ دفعيـ إلى فيػـ أفضػؿ لتقنيػات التػدريس الفعالػة والتعػاطؼ مػع تحػديات 
تعمػػـ طبلبيػػـ، محػػاكبلة مماثمػػة لعػػب فييػػا معممػػو العمػػـو قبػػؿ الخدمػػة دورىػػـ لطبلبيػػـ وكػػانوا 

 ريف عمى رؤية أفضؿ كيؼ يمكف لممارسات التدريس المحددة أف تمبى احتياجات طبلبيـ.قاد
إعػادة إنتػاج الفصػؿ الدراسػى بالكامػؿ باسػتخداـ "بيئػة واقػع   TeachLivEحيث يحاوؿ       

مختمطة" تمزج المحتوى الحقيقى واالصطناعى نظرًا )الى االعتقاد بأف البيئة المحاكػاة "حقيقيػة" 
( يعػد أمػػرًا ميًمػا لمشػػاركة المػتعمـ فػى المحاكػػاة، يقػـو المسػػتخدموف بالتػدريس فػػى إلػى حػد مػػا

بيئة صفية ماديػة )أو مػع شاشػة تمفزيػوف عربػة( مػع تجسػدات اآللػة الطبلبيػة المحاكػاة تعمػؿ 
 كدمى مف قبؿ إنساف مدرب.
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 ب : واقغ انزًُيخ انًهُيخ نًؼهى انزشثيخ انخبصخ فً يصشخبيغا 

، أحد مظاىر توفير التعميـ ىو مية المينية لمعممى التربية الخاصة إف االىتماـ بالتن
والتى تيدؼ إلى تحقيؽ الرعاية التعميمية والتربوية ، لذوى االحتياجات الخاصة  احقا بوصفو 

توفير فرص تعميمية تتناسب مع إعاقاتيـ، وبتوفير معمميف عمى مستوى متميز ومدربيف بليـ 
نو إتدريب معمـ التربية الخاصة عمى مبدأيف رئيسيف: المبدأ األوؿ: جيًدا ليـ، ويقـو  اتدريبً 

حمقة  دحيث يع، نشاط أساسى لعمميات النمو المينى لممعمميف، ومف ثـ فيو نشاط مستمر
نظاـ متكامؿ بالتدريب فيو ضمف منظومة التنمية المينية لممعمـ، أما المبدأ الثانى: ، حيوية

 خبلتو وأنشطتو ونتائجو.لو صفة التكامؿ والترابط فى مد
كما أنيا تتضمف فمسفة  -بصفة عامة  -ىذه المبادىء أساس لفمسفة التنمية المينية  دوتع

كافة البرامج، وفى ضوء الفمسفة السائدة فى مصر يمكف تحديد أىداؼ تدريب معممى التربية 
 (:67الخاصة أثناء الخدمة إلى)

وتطوير مياراتيـ التعميمية ومعارفيـ، رفع مستوى أداء المعمميف بتحسيف اتجاىاتيـ  -
مما يؤدى إلى تحفيزىـ ، وزيادة مقدرتيـ عمى اإلبداع واالبتكار فى مجاالت التخصص 

عمى النمو المينى وذلؾ بتييئة الظروؼ التى تمكنيـ مف الحصوؿ عمى مزيد مف الخبرات 
 الثقافية والسموكية.

، لية جديدة ئو ارس منيـ ألوؿ مرة مسأو مف يم، تقديـ العوف الضرورى لممعمميف الجدد  -
 أو يدخؿ ميداًنا جديًدا مف مياديف العمؿ بالتربية الخاصة.

 تأىيؿ المعمميف غير المؤىميف عممًيا وتربوًيا لتعميـ ذوى االحتياجات الخاصة. -
 إعداد بعض المعمميف لتدريس مقررات مطورة عف الفئة التى يتعامموف معيا. -
وتعزيز ، طرؽ واألساليب الحديثة فى تعميـ االحتياجات الخاصة زيادة إلماـ المعمميف بال -

 خبراتيـ فى مجاالت التخصص العممية والثقافية.
وفى ضوء تمؾ األىمية البالغة التى اكتسبتيا التنمية المينية، فقد تعددت وظائفيا 

مى التربية وبالتالى، فإنو يمكف تحديد وظائؼ التنمية المينية لمعم، وتنوعت أساليبيا وطرقيا 
 (:68الخاصة فيما يمى)

تبلفى أوجو النقص أو القصور فى برامج إعداد معمـ التربية الخاصة قبؿ التحاقيـ  -
 بالخدمة.
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وصقؿ مياراتو ، زيادة كفاءتو الفنية برفع الكفاءة اإلنتاجية لمعمـ التربية الخاصة  -
 التدريبية أثناء الخدمة.

ى التأقمـ مع النظاـ المدرسى، واالطبلع عمى عم -مساعدة المدرسيف الجدد ػبصفة خاصة  -
المبادىء والدساتير والقوانيف التى تحكـ اإلدارة التعميمية والمدرسية فى رسـ سياستيا فى 

 (:69تنظيـ النشاط التدريبى أثناء الخدمة كما يمى)
 يكوف التدريب متطورًا فى أساليبو. -
 يشترؾ المتدربوف فى تخطيط إعداد برامج التدريب. -
 حيث تبعد النمطية والتكرار.، وع برامج التدريب أثناء الخدمة تن -
 يتـ تقييـ كؿ البرامج لمعرفة أوجو الضعؼ بيدؼ تعديميا أو تطويرىا. -
ؤدى إلى نجاحو فى عممو، وتحقؽ ، بصورة تتدريب معمـ التربية الخاصة أثناء خدمتو  -

يجاب عمى آدائو فى العمؿ األمر الذى ينعكس باإل، عزز ثقتو بنفسو تو ، الرضا النفسى لو 
 وبالتالى تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية.، 

 تغيير األفكار الخاطئة التى قد يكتسبوىا أثناء خدمتيـ مع ذوى االحتياجات الخاصة. -
لكى تقـو بمراجعة خطط و، إعطاء أنواع مف التغذية الراجعة لمعاىد إعداد المعمميف وكميات -

 .ووبرامج عداداإل
فينالؾ ، حسب اليدؼ المنشود منيا ، ج التنمية المينية لمعممى التربية الخاصة وتتعدد برام

ومنيا تأىيؿ المعمميف الذيف يعمموف فى ، البرامج التأىيمية التى تؤىؿ المعمميف لمتدريب 
دوف تأىيؿ تربوى سابؽ، ومنيا البرامج التجديدية التى تيدؼ إلى تجديد ، مف التدريس 

وزارة التربية والتعميـ  بعقد  قامتع مستوى كفاءتيـ، وفى ىذا الصدد ميارات المعمميف ورف
 دورات تدريبية عف طريؽ اإلدارات العامة لمتربية الخاصة مف وقت آلخر لممعمميف.

التى تقـو بتنظيميا اإلدارة العامة لمتربية الخاصة  -وفى ىذا الصدد فإف التنمية المينية 
اؾ مع اإلدارة العامة لمتدريب سواء كانت )ترقية ػ مناىج جديدة بوزارة التربية والتعميـ باالشتر 

تسعى لتحقيؽ األىداؼ   -ومتطورة ػ تحويمى معينيف جدد ػ تجديدى ػ إعداد بعثات( 
 (:70التالية)

 كيفية التعامؿ مع ذوى االحتياجات الخاصة. -
 التدريب عمى الطرؽ العبلجية. -
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 .يـجات الخاصةوتعميمكيفية مشاركة األسرة فى تربية ذوى االحتيا -
 كيفية توظيؼ المعب فى توصيؿ الخبرات لذوى االحتياجات الخاصة. -
 فمسفة المنيج المقدـ واالعتبارات التى يجب األخذ بيا. -

بنسبة  -أنيا تركز  -مف أىداؼ ىذه البرامج والتى تتشابو فى كؿ البرامج -ويبلحظ 
 -بنسبة أكبر -وعمى اكتساب المعارؼ  ،عمى الناحية الفنية فى العممية التعميمية  -كبيرة 

مف التركيز عمى الناحية الميارية والناحية الوجدانية، كما لـ تذكر ىذه األىداؼ قياس أثر 
 التدريب ومتابعة معممى التربية الخاصة بعد تدريبيـ.
حيث سمكت بعض ، منظومة متكاممة تعد إف التنمية المينية لمعممى التربية الخاصة 

مف خبلؿ  يـ،سيمت فى تكيفيا مع متطمبات الدارسيف وحاجاتأدمة أساليب الدوؿ المتق
تضمينيا الميارات والمعارؼ الطبية والنفسية واالجتماعية واألخبلقية والتدريب عمى األساليب 

شراؼ التربوى ومشاركة المعمميف فى التوجو إلى المدارس ومستشفيات ذوى المعاصرة فى اإل
، لتكوف أكثر واقعية ، ـ ونقؿ البرامج التدريبية إلى مواقع العمؿ االحتياجات الخاصة لجذبي

وقد أخذت بعض الدوؿ بأىمية توفير عضوية مينية مف خبلؿ تأىيؿ الخريجيف فى برامج 
ووضع معايير عممية وأخبلقية ، خاصة تسمح ليـ بالحصوؿ عمى شيادة الممارسة العممية 

 لبللتزاـ بيا مينًيا.
 18إلى تدريب المعمميف داخؿ كمية التربية المتخصصة لفترة  لجأت بعض الدوؿقد و 

مف واقع مشكبلت ؛ لمتأكد مف الصبلحية واالستعداد والتدريب وفؽ احتياجاتيـ الحقيقية ا؛ شيرً 
كالتعمـ التعاونى ، العمؿ بالمؤسسات مع استحداث بعض االستراتيجيات التدريسية الجديدة 

لياء األمور والدارسيف عمى تنفيذ الدرس، وتدريب والتخطيط لؤلنشطة الصيفية بيف أو 
المعمميف عمى القدرة التصنيفية لذوى االحتياجات الخاصة، وتحديد درجة اإلعاقة بالتعاوف مع 
جراء البحوث المشتركة لمتحسيف  القائميف وأفراد األسرة، وتبادؿ الخبرات والمعمومات وا 

لدوؿ عممت عمى تأسيس شبكة الكترونية المستمر لتمؾ البرامج، وفى خبرات أخرى لبعض ا
واالستفادة مف النماذج الناجحة، وتضميف التدريب برامج ، لربط المدارس بعضيا البعض 

لمتوعية الوالدية واالتصاؿ عبر الجامعات اإللكترونية لمناقشة مشكبلتيـ وطرح الحموؿ 
عالة لكؿ مف الوالديف وتؤكد بعض الخبرات عمى أىمية المشاركة الف، بأسموب تعاونى بينيـ 

والتدريب عمى إدارة ، والتبلميذ أنفسيـ فى ورش العمؿ وأساليب التواصؿ فى البيئة الصيفية 
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الوقت والتنظيـ والرعاية الذاتية، كما أكدت عمى استخداـ التكنولوجيا الحديثة فى التدريب عف 
 بعد والتعمـ الذاتى.

بحيث تجعميـ ، معمميف وتنميتيـ التنمية المينية محاولة لتغيير سموؾ ال دوتع
وال يقتصر عمى مجرد إلقاء معمومات ، يستخدموف طرًقا وأساليب مختمفة فى أداء أعماليـ 

بؿ يقترف بالممارسة الفعمية ألساليب األداء ، ميما بمغت قيمتيا وأىميتيا كمية أو كيفية ؛ 
درات وتنمية االتجاىات، ويرى الجديدة، والعمؿ عمى تنمية المعارؼ والمعمومات والميارات والق

، ضمف نظاـ أساسى لمتربية المستمرة  ياافرع انظامً ، بوصفيا البعض أف التنمية المينية 
ـ فى نموىـ المينى المستمر ونمو يبحيث يتضمف كؿ أنشطة األفراد فى المدرسة والتى تس

ذا كانت التربية المينية عمى ىذا القدر مف األىمية فإنيا، قدراتيـ  تزداد أىمية فى التربية  وا 
 الخاصة.

ومف ىنا يتفؽ كثير مف التربوييف عمى أىمية دور المعمـ ومكانتو فى العممية 
سواء كاف ؛ العامؿ الرئيس لنجاح أى برنامج تعميمى حيث إفالتعميمية داخؿ الفصؿ وخارجو، 

فى التحصيؿ لتبلميذ عادييف أـ لذوى االحتياجات الخاصة، حيث يساعد عمى تنمية قدراتيـ 
ذا كاف ، واإلنجاز فى مختمؼ جوانب شخصيتيـ  ويشجع عمى تنمية اىتماميـ وقدراتيـ، وا 

فمثؿ ىذه األدوار ، ليات داخؿ الفصؿ وخارجو ئو معمـ التبلميذ العادييف لو مياـ وأدوار ومس
التى ، تزداد تعقيًدا وصعوبة مع معمـ التربية الخاصة وذلؾ لطبيعة شخصياتيـ وقدراتيـ 

تطمب مف المعمـ جيًدا كبيًرا عمى المستوى التربوى )إدارى أو فنى( حتى يحقؽ أىداؼ ت
، لياتو وواجباتو ئو العممية التعميمية، ومف خبلؿ ذلؾ عمى المعمـ أف يتعرؼ عمى أدواره ومس

التخطيط لمدروس وتقويـ  عمي قدرتو، بحتى يصؿ إلى أعمى درجة مف الكفاءة التربوية 
دارة الوقت واالتصاؿ بالبيئة المحيطة بو. تبلميذه واستخداـ دارة الفصؿ وا   التكنولوجيا وا 

وبعد التعرؼ عمى طبيعة ذوى االحتياجات الخاصة، ومعرفة نظـ تدريب ، فى ضوء ما سبؽ 
يمكف إدخاؿ بعض التحديثات والتطويرات الجزئية عمى ؛ معمـ ىذه الفئة وتنميتو مينًيا 
بية فى جميورية مصر العربية، ومف خبلؿ إجراء إصبلح منظومة تدريب وتنمية معممى التر 

سواء مف قبؿ ؛ جوىرى وجذرى شامؿ لمعممى التربية الخاصة عف طريؽ الشراكة فى التدريب 
المؤسسات األجنبية المعنية بالتربية والتعميـ أو المعنية بذوى االحتياجات الخاصة أـ 

ات جذرية فى إعداد ر ح إجراء تغييصبلويتطمب تطبيؽ ىذا اإل، الجمعيات غير الحكومية 
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جراء تيـ، معممى التربية الخاصة وتنمي مف حيث التنظيـ والييكؿ والسمطات المتاحة، وا 
–ويتطمب ، فى المديريات ، وكذلؾ المدارس و  لتعميميةاتغييرات فى الييكؿ التنظيمى لئلدارات 

ع تنفيذ منظومة إعداد لواق -تغيرات تشريعية، ومع ذلؾ فقد أكدت بعض الدراسات  -أيًضا
إلى وجود عدد مف نقاط القوة التى ينبغى اإلبقاء عمييا تو، معممى التربية الخاصة وتنمي

والعمؿ عمى تدعيميا، وعدد مف نقاط الضعؼ أو المشكبلت التى تعوؽ تحقيؽ ىذا اإلعداد 
القوة فى تنفيذ  يمكف تحديد جوانبو والتى يمكف إنجازىا فيما يمى، ، والتنمية المينية ألىدافيا 

 (:71)لنقاط التالية نظـ اإلعداد والتنمية المينية لمعممى التربية الخاصة فى ا
حقؽ إعداد معمـ التربية الخاصة أىداؼ التعريؼ بالمبادىء األساسية لمتربية الخاصة،  .1

د المعمميف بمعمومات عف أىداؼ ىذه المدارس، وكيفية التكيؼ مع العمؿ بيا.  وزو 
برامج التنمية المينية عمى موضوعات تتناوؿ أساليب التعامؿ مع ذوى  يحتوى محتوى .2

االحتياجات الخاصة، والجوانب النفسية لمتبلميذ، ويحتوى عمى جزء نظرى كبير ومادة 
 عممية غزيرة.

 دعوة خبراء أجانب لمتنمية المينية، وتوفير التمويؿ المناسب لبرامج التدريب. .3
 (:72امج التدريبية فتتمثؿ فيما يمى)أما جوانب الضعؼ فى تنفيذ البر 

لـ تحقؽ برامج التنمية المينية ىدؼ تنمية المعمميف عمى التعاوف مع األجيزة الفنية  .1
 المختمفة المعنية بذوى االحتياجات الخاصة.

ال يؤخذ بآراء معممى التربية الخاصة عند تصميـ برامج التنمية المينية، وال يتضمف  .2
ب التعامؿ مع أولياء األمور، وكذلؾ ال يتضمف التدريب عمى محتوى ىذه البرامج أسالي

 ميارات إدارية.
كذلؾ حمقات المناقشة مع معممى التربية  -غالًبا  -يستخدـ أسموب المحاضرة النظرية  .3

 الخاصة.
ال ُتستخدـ أساليب تدريبية حديثة ، مثؿ لعب األدوار، وكذلؾ أسموب نمذجة السموؾ  .4

 داء الجيد.لمساعدة المعمميف عمى األ
المدربوف المختاروف متخصصوف ، حسب موضوعات برامج التنمية المينية، ومنيـ  .5

أساتذة الجامعات، ولدييـ ميارات تربوية خاصة، إال أنيـ ُيغفموف الجانب العممى، 
 وييتموف بالجانب األكاديمى.
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مجيزة ال تعقد الدورات التدريبية فى وقت يناسب عمؿ المعمميف، وقاعات التدريس غير  .6
 بغرؼ إضافية تخصص لعقد ورش العمؿ.

 و لعؿ مف معوقات التنمية المينية لمعممى التربية الخاصة:
 (:73معوقات حسب المستوى تصنؼ إلى) -1
 معوقات عمى مستوى الفرد. .1
 معوقات عمى مستوى الوظيفة أو الميمة. .2
 معوقات عمى مستوى المؤسسة. .3
 مشكبلت عمى مستوى السياسة العامة. .4
 ات حسب المصدر تنصؼ إلى:معوق -2
 نقص الميارة والدافع. .1
 عوامؿ بيئية. .2

كما ُتوجد معوقات أخرى تعترض العمؿ الجماعى ، وتعوؽ االلتزاـ بروح الفريؽ مف أجؿ 
 تحقيؽ التنمية المينية أىميا ما يمى:

العبلقة بيف المعمميف والمدير وصعوبة تجاوز حاجز الفرؽ فى المركز الوظيفى بيف  .1
 االثنيف.

 العبلقة بيف المعمميف ومعاونييـ فى المختبرات والمعامؿ والمكتبة. .2
 ضعؼ مواكبة التطورات الحديثة فى مجاؿ إعداد المعمـ. .3
 اقتصار مجاؿ البحث التربوى عمى مجاؿ واحد ، وىو البحث األكاديمى. .4
 المشكبلت التى تواجو التنمية المينية لممعمميف: -3
ى اكتساب الميارات األساسية فى مؤسسات ما قبؿ عدـ جدية مرحمة التدريب العممى ف .1

الخدمة ومعاىده، وعدـ الجدية فى اإلعداد ، لذا نجد ضعؼ فعالية برنامج التربية 
 العممية.

تدنى مستوى الطمبة الممتحقيف بمؤسسات إعداد المعمميف ، وتدنى فعالية طرائؽ  .2
 التدريس المستخدمة فى تمؾ المؤسسات.
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ؼ عمى تدريب المعمميف ، سواء قبؿ الخدمة أو أثنائيا، وتحد ضعؼ األجيزة التى ُتشر  .3
مف ندرة الكفايات المطموبة ذات المستوى الرفيع لتدريب المعمميف و تسد الحاجة لعقد 

 تدريب مسبؽ لمقياـ بعمميا . 
إلى التوثيؽ والبيانات والبرامج الحديثة ، بيدؼ  -أثناء الخدمة وقبميا  -افتقار التدريب  .4

مستحدثات التربوية الجديدة وتوزيعيابيف المؤسسات المتخصصة داخؿ الدولة تبادؿ ال
 وخارجيا ؛ مما أدى إلى التقميؿ مف تبادؿ االستفادة وتبادؿ الخبرات.

عدـ حصوؿ البرامج التدريبية عمى قدر كاٍؼ مف التقويـ الواسع الشامؿ، وال عمى  .5
المشرفيف والمدربيف فى مجاؿ المتابعة المستمرة والتوجيو واإلشراؼ الجدى مف قبؿ 

 تدريب المعمميف.
فً انزًُيخ انًهُيخ نًؼهى  Teach liveعهىة أب : رصىس يقزشذ نزطجيق عبدعا 

انزشثيخ انخبصخ فً يصش فً ضىء خجشح خبيؼزً فهىسيذا ويبسيالَذ 

 يشيكيخثبنىًليبد انًزحذح األ

تربية الخاصة فى يبني التصور المقترح  فى ضوء واقع التنمية المينية لمعمـ ال
مصر عمي االستفادة مف خبرة جامعتى فموريدا وماريبلند بالواليات المتحدة األمريكية فى 

 فى تدريس معمـ التربية الخاصةوتدريبو. Teach Liveاستخداـ أسموب   . 
 أهذاف انزصىس :

 تطوير أساليب التنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة. .1
ذا النوع مف التدريس بالمحاكاة، باستخدامو ، بوصفو اكتساب المعمومات الخاصة بي .2

 محاكاة لمجاالت الحياة اليومية .
 استخداـ التكنولوجيا بدقة فى التدريس . .3
 عمؿ مناىج تكنولوجية حوؿ العالـ . .4
 معرفة احتياجات المجتمع المعاصر .  .5
 يكتسب معمـ التربية الخاصة ميارات عصر جديد ومواكبممتكنولوجيا   .6
 المعمومات التكنولوجيا لدى معمـ التربية الخاصة . محو أمية .7
 وزيادة كفاءة معمـ التربية الخاصة فى المجاالت التالية : itاكتساب ميارات .8

 استخداـ الميديا فى توضيح المعمومات . ●
 الجمع بيف الميديا والمواد الدراسية . ●
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 المنيج التكنولوجي .  ●
 محو أمية المعمومات .  ●

مًبا ميماا جداَا ، وخاصة لئلعبلـ ، بكؿ ما ىو مستحدث وجديد فى يمثؿ ىذا التصور متط .9
ضافة الطبلب بكؿ ما ىو مرتبط بالمواد الدراسية وزيادة مياراتيـ   التعميـ ، وا 

إلماـ معمـ التربية الخاصة بمعمومات متعددة فى مجاالت كثيرة ، وخاصة التى تقع ضمف  .10
 متطمبات الطبلب .

 محو أمية الميديا . .11
 قبد انزصىس انًقزشذ:يُطه

لـ تحقؽ برامج التنمية المينية ىدؼ تنمية المعمميف عمى التعاوف مع األجيزة الفنية  .1
 المختمفة المعنية بذوى االحتياجات الخاصة.

ال يؤخذ بآراء معممى التربية الخاصة عند تصميـ برامج التنمية المينية، وال يتضمف  .2
لياء األمور، وكذلؾ ال يتضمف التدريب عمى محتوى ىذه البرامج أساليب التعامؿ مع أو 

 ميارات إدارية.
وكذلؾ حمقات المناقشة مع معممى التربية  -غالًبا–يستخدـ أسموب المحاضرة النظرية  .3

 الخاصة.
ال ُتستخدـ أساليب تدريبية حديثة ، مثؿ لعب األدوار، وكذلؾ ال ُيستخدـ أسموب نمذجة  .4

 لجيد.السموؾ لمساعدة المعمميف عمى األداء ا
المدربوف المختاروف متخصصوف حسب موضوعات برامج التنمية المينية، ومنيـ  .5

أساتذة الجامعات، ولدييـ ميارات تربوية خاصة، إال أنيـ يغفموف الجانب العممى، 
 وييتموف بالجانب األكاديمى.

ال تعقد الدورات التدريبية فى وقت يناسب عمؿ المعمميف، وقاعات التدريس غير مجيزة  .6
 رؼ إضافية تخصص لعقد ورش العمؿ . بغ

تبلفى أوجو النقص أو القصور فى برامج إعداد معمـ التربية الخاصة قبؿ التحاقيـ  .7
 بالخدمة.

رفع الكفاءة اإلنتاجية لمعمـ التربية الخاصة عف طريؽ زيادة كفاءتو الفنية ، وصقؿ  .8
 مياراتو التدريبية أثناء الخدمة.
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فى اكتساب الميارات األساسية فى مؤسسات ما قبؿ  عدـ جدية مرحمة التدريب العممى .9
الخدمة ومعاىده، وعدـ الجدية فى اإلعداد ، لذا نجد ضعؼ فعالية برنامج التربية 

 العممية.
تدنى مستوى الطمبة الممتحقيف بمؤسسات إعداد المعمميف ، وتدنى فعالية طرائؽ  .10

 التدريس المستخدمة فى تمؾ المؤسسات.
شرؼ عمى تدريب المعمميف ، سواء قبؿ الخدمة أو أثنائيا، وتحد ضعؼ األجيزة التى تُ  .11

مف ندرة الكفايات المطموبة ذات المستوى الرفيع لتدريب المعمميف وتسد الحاجة لعقد 
 تدريب مسبؽ لمقياـ بعمميا.

إلى التوثيؽ والبيانات والبرامج الحديثة ، بيدؼ  -أثناء الخدمة وقبميا  -افتقار التدريب  .6
ستحدثات التربوية الجديدة وتوزيعيا بيف المؤسسات المتخصصة داخؿ الدولة تبادؿ الم

 وخارجيا ؛ مما أدى إلى التقميؿ مف تبادؿ االستفادة وتبادؿ الخبرات.
عدـ حصوؿ البرامج التدريبية عمى قدر كاٍؼ مف التقويـ الواسع الشامؿ، وال عمى  .7

ؿ المشرفيف والمدربيف فى مجاؿ المتابعة المستمرة والتوجيو ، واإلشراؼ الجدى مف قب
 تدريب المعمميف.

 اخشاءاد انزصىس انًقزشذ :

 تقدير االحتياجات وخريطة الموارد. .1
 اعتماد التشريعات والسياسات واالستراتيجيات . .2
 توفير التمويؿ وزيادة القدرة عمى تحمؿ التكاليؼ. .3
 إعداد أنظمة تقديـ خدمات التكنولوجيا المساعدة. .4
 ت مساعدة الجودة.ضماف توفير منتجا .5
 تدريب الموظفيف. .6
 إقامة شراكات . .7

 خىاَت انزصىس انًقزشذ :

برامج إعداد معمـ التربية الخاصة ، لكى تحقؽ أىداؼ التعريؼ بالمبادىء األساسية  .1
لمتربية الخاصة، وتزويد المعمميف بمعمومات عف أىداؼ ىذه المدارس، وكيفية التكيؼ مع 

 العمؿ بيا.
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نية  ، لكى تحتوى عمى موضوعات تتناوؿ أساليب التعامؿ مع ذوى برامج التنمية المي .2
االحتياجات الخاصة، والجوانب النفسية لمتبلميذ، ويحتوى عمى جزء نظرى كبير ومادة 

 عممية غزيرة.
 دعوة خبراء أجانب لمتنمية المينية، وتوفير التمويؿ المناسب لبرامج التدريب. .3

 يزطهجبد انزصىس انًقزشذ:

عندما يكوف المعمميف ليسوا عمى عبلقة بالطبلب  teach liveمف ممارسة ىناؾ صعوبة  .1
. 
 أىمية بناء عبلقات قوية بيف المعمميف والطبلب . .2
 . teach liveالميارات المطموية مف المعمميف فى  .3
، والتحوؿ مف المعرفة والمنيج المركز والموحد  21البد لممعممأف يستخدـ ميارات القرف  .4

 وح ، واكتساب المعرفة بطرؽ مختمفة ، وىذا يتطمب النقاط التالية :إلى المنيج المفت
 محو أمية التكنولوجيا المعموماتية . .5
 محو أمية المعمومات . .6
 محو أميو اإلعبلـ   .7
 الميارات المتعدده . .8
 نيبد انزصىس انًقزشذ :آ

نولوجية الحديثة  ، االىتماـ بوضع التنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة القائمة عمى الوسائؿ التك .1
 بوصفيا بعًدا أساسياا مف أبعاد استرايجية تطوير التعميـ.

تفعيؿ دور المؤسسات المينية المتخصصة لتدريب المعمميف كػػػ : األكاديمية المينية لممعمميف  .2
 والنقابات واالتحادات ؛   لتطوير التنمية المينية لمعممى التربية الخاصة. 

تراضية ، بوصفيا أحد اساليب التنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة فى نشر ثقافة البيئات االف .3
 المجتمع المصرى .

البحث عف مصادر تمويؿ بديمة مف خبلؿ المؤسسات المختمفة الميتمة بالتعميـ والمنح واليبات ؛  .4
 لجمب وسائؿ التكنولوجيا الحديثة ؛ ولتصميـ البيئات االفتراضية فى المدارس.

 مية محو األمية التكنولوجية فى المجتمع المدرسي .نشر الوعى بأى .5
 حثُّ كميات التربية بالجامعات المصرية عمى توفير برامج لمتنمية المينية لمعمـ التربية الخاصة .  .6
التأكيد عمي أف الميديا مف أىـ األشياء المؤثرة فى التعميـ ، والتى مف الممكف  تحويميا وتجويدىا  .7

 والفيـ لدى الطبلب ، حيث إنيـ يتعرضوف إلى الميديا مف سف صغيرة . لمضاعفة مستوى التعميـ 
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 يؼىقبد رُفيز انزصىس انًقزشذ:

 نقص الخبرة فى استخداـ التكنولوجيا . .1
 قمة اإلمكانيات . .2
 قمة التمويؿ لشراء الوسائؿ المساعدة واألجيزة . .3
الرسـو الصور كذلؾ و  بعض موضوعات المنيج يصعب معيا استخداـ المحاكاة لمواقع المختمط . .4

 المتحركة بالكمبيوتر.
 انحهىل انًقزشحخ نهزغهت ػهً يؼىقبد رُفيز انزصىس انًقزشذ :

عمى التأقمـ مع النظاـ المدرسى، واالطبلع عمى  -مساعدة المدرسيف الجدد ػبصفة خاصة  .1
فى  المبادىء والدساتير والقوانيف التى تحكـ اإلدارة التعميمية والمدرسية فى رسـ سياستيا

 تنظيـ النشاط التدريبى أثناء الخدمة ، كما يمى:
 أف يكوف التدريب متطوًرا فى أساليبو. .2
 أف يشترؾ المتدربوف فى تخطيط إعداد برامج التدريب. .3
 أف تتنوع برامج التدريب أثناء الخدمة ، حيث تبعد النمطية والتكرار. .4
 أو تطويرىا.يتـ تقييـ كؿ البرامج ؛ لمعرفة أوجو الضعؼ ، بيدؼ تعديميا  .5
يؤدى إلى نجاحو فى عممو،  -أثناء خدمتو  -اإليماف باف تدريب معمـ التربية الخاصة  .6

لي تحقيؽ الرضا النفسى لو ، ويعزز ثقتو بنفسو ؛ األمر الذى ينعكس باإليجاب عمى  وا 
 آدائو فى العمؿ ، وبالتالى تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية.

 كتسبوىا أثناء خدمتيـ مع ذوى االحتياجات الخاصة.تغيير األفكار الخاطئة التى قد ي .7
إعطاء أنواع مف التغذية الراجعة لمعاىد إعداد المعمميف وكميات ،لكى تقـو بمراجعة خطط  .8

 اإلعداد والتنمية المينية وبرامجيالمعمـ الطبلب ذوى االحتياجات الخاصة.
 الحتياجات الخاصة.تدريب المعمـ عمى كيفية توظيؼ المعب فى توصيؿ الخبرات لذوى ا .9
 تدريب المعمميف عمى استخداـ أساليب المحاكاة بكؿ صورىا. .10
 االستفادة مف المنح والمؤسسات المختمفة فى التمويؿ الستخداـ األساليب الحديثة. .11
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