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 :  َستخًص ايبشح

قائمددة عمدد  كتايددات ا قتصدداد لكترونيددة إبيئددة تعمددم  تعددرا أ ددرإلدد  هدددا الب ددث ال ددال  
لدد  الطد ب معممد  العمدوم شدعبة التربيدة  ،المعرف  ف  تنمية مهارات القرن ال ادي والعشرين

العمددوم شددعبة التربيددة  معممدد طدد ب الوُطبددق الب ددث عمدد  عينددة مددن  ،)إعاقددة عقميددة  الخاصددة
  طالًبدا، وقدد تدم إعدداد مجموعدة مدن المدواد وا دوات 04بكمية التربية جامعة المنصورة بمغت )

اسددتبانة ت ديددد الخبددرات وواقددد المددوارد ، وتم مددت فدد   لكترونيددةبيئددة الددتعمم اد الب  يددةإل دعددداد 
ة مطابقددالددتعمم ا لكترونيددة، واسددتبانة  خريطددة التدددفق وسدديناريو بيئددةو  ،والمصددادر التعميميددة

، واسددتخدام لكترونيددةالبيئددة لمعددايير التصددميم، ودليددل الطالددب، ودليددل المعمددم، وبيئددة الددتعمم اد 
، والتقددويم إل  سددتخدام)الت ميددل، والتصددميم، وادنتدداج، وا  خطددوات التصددميم التعميمدد  مددن  يددث

اختبدار الجاندب المعرفد ، الب دث متم مدة فد    دواتوتدم إعدداد أ ،لكترونيدةبيئة التعمم اد دعداد 
، ومقيدداس الكتددالة الذاتيددة، ومقيدداس ا تجددائ ن ددو البيئددات الجانددب ا دائدد بطاقددة م  ظددة و 
الب ددث  دوات يددث تددم تطبيددق أ إلالتجريبدد  لممجموعددة الوا دددة ، وتددم اتبدداع المددنهجلكترونيددةاد 

ا عمد  عيندة الب دث، وقدد أسدترت نتدائج الب دث بعدديً  دواتقبمًيا،  م إجرال المعالجة،  م تطبيق أ
 -عيندة الب دث-الب ث عن وجود فروق دالة إ صائًيا بين متوسط  درجات الطد ب المعممدين 

بيئدة الب دث لصدالا التطبيدق البعددي، ممدا يددل عمد  أن  أدواتفد   ،القبم  والبعدي ينبالتطبيق
ال ددادي والعشددرين لددد  الطدد ب مهددارات القددرن فدد  تنميددة  لهددا أ ددر تكانددلكترونيددة الددتعمم اد 

وقدد أوصد  بعددد التوصدديات  ،بكميدة التربيددة عيندة الب دث معممد  العمدوم شدعبة التربيدة الخاصدة
ضرورة الربط بدين كتايدات ا قتصداد المعرفد  ومهدارات القدرن ال دادي والعشدرين، كونهدا أهمها 

، بجميددد تخصصدداتهاأصددب ت كتايددات مهمددة دعددداد الطدد ب المعممددين شددعبة التربيددة الخاصددة 
ا هتمدددام بتطدددوير بدددرامج إعدددداد معمدددم التربيدددة الخاصدددة فددد  ضدددول كتايدددات ا قتصددداد وضدددرورة 
 .المعرف 

مهددارات القددرن ال ددادي -ا قتصدداد المعرفدد كتايددات  – لكترونيددةإبيئددة تعمددم كممددات متتا يددة  
 .)إعاقة عقمية  التربية الخاصةمعمم  العموم شعبة  -والعشرين
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An Electronic Learning Environment Based on Knowledge 

Economy Competencies to Develop Twenty- First Century Skills for 

Science Student Teachers at Special Education Department (mental 

retardation) 

Abstract 

The purpose of the current research is recognizing the effect of an 

electronic learning environment based on knowledge economy competencies 

on developing the twenty- first century skills of science student teachers in 

special education department (mental retardation). The research was applied 

on a sample of forty students. A set of research instruments and materials was 

designed to prepare the electronic learning environment. This set included a 

questionnaire to determine the experiences and the reality of educational 

sources and resources, the flow map and the scenario of electronic learning 

environment, a questionnaire of matching the environment to the design 

criteria, student guide, teacher`s guide, the electronic learning environment, 

and using of the steps of the educational design in terms of: analysis, design, 

production, utilization, and evaluation to prepare the electronic learning 

environment. The research instruments were prepared to include the cognitive 

aspect test, practical performance observation checklist, self- efficiency 

measures, and measures of the trend towards electronic environment. The 

experimental one- group approach was followed which includes the pre- 

administration of the research instruments, the treatment, and the post- 

administration of the research instruments on the research sample. The results 

showed that there are statistically significant differences between the mean 

scores of the experimental group students on the pre- and post- 

administrations of research instruments in favor of the post- administration. In 

other words, the electronic learning environment had a great effect on 

developing twenty- first century skills of the research sample of science 

student teachers in special education department at the faculty of education. A 

number of recomendations was recommended.The most important 

recomendations are the necessity of linking between knowledge economy 

competencies and twenty first century skills as the competencies become 

important to prepare  student teachers of special education department and its 

majors and the necessity of developing teacher preparation programs of 

special education department in the light of knowledge economy 

competencies.  

Key words: Electronic learning environment- Knowledge 

economy competencies- Twenty- first Century Skills - Science student 

teachers at special education department (mental retardation). 
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 َكذ١َ:

بددالتطور الهائددل فدد  المعمومددات والخبددرات والتقدددم العممدد   نعيشدد يتميددز العصددر الددذي  
طمق عميد  عصدر انتجدار المعرفدة، وهدذا التطدور يتميدز لذلك أُ  إلالمجا ت  والتكنولوج  ف  شت
 إلولدذلك ينبغد  أن ندتمكن مدن مواكبدة هدذا التطدور السدريد والتد قمم معد  إلبالسرعة وا ستمرارية
ؤ ر عم  دور المعمم ومهماتد  يبدورئ هذا  ، الة عزلة عن العالم الم يط بنا  ت    نعيش ف 

  ت  يتمكن من أدال رسالت  عم  أكمل وج .  إلالت  ينبغ  أن يعيها
 ،و ددورة ا تصددا ت ،تترضددها العولمددةر المعمددم وتتغيددر بتغيددر المواقددا التدد  اتتعدددد أدو و 

ن  هدو الدذي يدنظم الخبدرات ويدديرها وينتدذها إإذ والتطور التقن ،  ،والتقدم العمم  ،والمعموماتية
ف  اتجائ ا هداا الم ددة لكل منها، ولم يعد يقتصر دورئ عمد  تزويدد الطالدب بمختمدا أندواع 

دكسدداب الطالددب المعددارا  اإلوميسددرً  اومرشدددً  ابددل أصددبا موجًهدد ،المعرفددة داخددل ذاكرتدد  ف سددب
 والمهارات الت  تتواكب مد ت ديات القرن ال ادي والعشرين.

لدي  القدرة والرغبة وا سدتعداد لمدتعمم، ولد  ال دق فد  ال صدول عمد   ن كل طتلإو يث 
مكانات ، فعمد  النظدام  فرص متكافئة لمتعمم والتقدم ف  تعمم  وفًقا لميول  وقدرات  واستعدادات  وا 

 ويندوع فد  برامجد  وسياسدات  واسدتراتيجيات  ،أن يتبند  نهًجدا يتم دور  دول المدتعمم التربدوي
ا  تياجدات  التعميمية التعممية، ويطور ف  مناهجد  وخطدط ويليدات إعدداد معمميد ، ب يدث يمبد 

ويسددهم فدد  إتقددانهم  ،ت وينسددجم مددد أنمدداط تعممهددم وسددرع ،المتنوعددة لمختمددا فئددات الطدد ب
 المنشودة. لنتاجات التعمم

 United Nations Children's Fundsولقد نادت منظمة  قوق ادنسان
0
(2007, 

p 1) كل طتل ال ق ف  التعميم الندوع  المناسدب ل، وتؤكد أن ب ن التعميم من أجل الجميد
 .وكرامت  شرا ادنسان وا ترامل ، 

، وينبغد  فئداتهمبمختمدا يعن  أن التعميم  ق لجميد ا طتدال  إلوالتعميم من أجل الجميد
، ويقد الدور هنا عمد  عداتق المدرسدة هموخصائص تهمذي يتناسب مد طبيعأن يتوفر التعميم ال

 يدة هدؤ ل ا طتدالوعداتق المعمدم بصدتت  القدائم عمد  تربهم، الت  تعتبدر المكدان الرسدم  لتعمديم
 ،مدن التعمديم الخداص بهدم ا  تياجدات الخاصدة رمان ا فراد ذوي  كما أن، وتعميمهم ورعايتهم

                                                           
السنة، )اسن الوؤلف : يسيز التوثيق في هذا البحث وفقًا لنظام جوعية علن النفس األهزيكية، اإلصدار السادس 1

 (:الصفحة

American Psychological Association -APA -6  th ED: Author  (Year ,page( 
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  فائدددة فدد  المجتمدددإل فالمدرسددة تسدداعدهم عمدد  تجدداوز الددنقص بدد كددونهمقددد يددؤدي إلدد  أن 
، وت خدددذ ب يدددديهم ديهملددد النتسددد  السدددميم النمدددوتسدددهم فددد  كمدددا ، أو تعويضددد  الموجدددود لدددديهم

 نافعين ف  المجتمد.  ايصب وا أفرادً ل
 ا  تياجدات الخاصدةذوي  با فرادا هتمام  أن  051 ص ،5402ويوضا زكريا هيبة )

من مظاهر تقدم ا مم ورقيها، فبقدر تقديم الدعم الشامل والرعايدة المتكاممدة لهدذئ ا مظهرً  يم ل
ولمدا كدان المعمدم هدو ال مقدة ا هدم فد  منظومدة  ا،فد  تقددمه ا كًمد االتئةإل يمكن اعتبارئ معيارً 

، ومددن  ددم فددألن ا فددرادد هددذئ التئددة مددن التعمدديم بشددكل عددام، فددألن هددذئ ا هميددة تددزداد اتسدداعًا مدد
   .وتسميط الضول عمي  أ د يليات ا هتمام والدعم المقدم لها ،ا هتمام ب 

مدن أهدم مددخ ت العمميدة  اإن نجاح العممية التعميمية يتوقا عمد  المعمدم بوصدت  وا ددً 
ومدد  فعاليتهدا،  تراعد  متطمبدات العصدر ال دال  التعميمية، وعم  ما يمتمك  مدن مؤشدرات أدال

التغيدر ألذا أ سن القيام بدورئ فألن ذلك يؤدي إل  إ داث التغير المطمدوب فد  سدموك المدتعمم، و ف
  دورة: ل دم، الت دديات مدن العديدد فألنندا نواجد  القدرن هدذا وفد  .الشامل ف  شخصيت  وتتكيدرئ

ث تقدديم  يد مدن، ومواكبتهدا الت دديات تمدك جهدةامو  التربويين وعم  ، ،...والعولمة، المعمومات
 المعمم. عاتق عم  هذا العبل ا كبر ويقد، الخاصة ا  تياجاتلذوي   ةرعايال

 يتطمدب، فألند  إعدداد ذلدك المعمدم وتدريبد  ن فد يتواجد  التربدوي التد  ا لمت ددياتونظدرً 
تقدان المعرفدة، اسدتيعاب مدن المعمدم تمكدين عمد  العمدل ورةر بالضد  واكتسداب المهدارات، وا 

 ولدذلك إلالخاصدة ا  تياجدات ذويلتعمديم  ال زمدة الكتايدات تنميدة فد  تم دلت التد  ا تجاهدات
 التطدورات ضدول فد ، وتدريبد  إعددادئ وتطدوير بدالمعمم ا هتمدام ضدرورةإلد   الجهدود توجهدت

 .المعاصرة العالمية وا تجاهات
فدد   ا  تياجددات الخاصددةنجدداح معمددم ذوي  أن  01 ص ،5405أميددر القرشدد  )ويددذكر 

أدال مهمتد ، وفدد  ت قيدق ا هددداا التربويدة التدد  يسددع  إلد  ت قيقهددا مدرتبط بطبيعددة التمسددتة 
بمدد  إيماند  بالقددرات الكامندة  أيًضدا وا تجاهات الت  يتبناهدا تجدائ ت ميدذئ، ومدرتبط ،التربوية

 وتنميتها إل  أقص   د ممكن.  ،الت  يمتمكونها، والت  ت تاج إل  جهد صادق لمكشا عنها
 بت دديات واع   معمدم إعدداد عمد  والعشدرين ال دادي القدرن فد  التعمديم تطدوير ويعتمدد

 ذوييدؤدي معمدم  يث  سميمة، تربوية بطريقة المتعمم مد التعاملمكن  وي، لوالمستقب ال اضر
 كبدر  وليةؤ مسد عاتقد  عمد  تقدد  يدث ،هدؤ ل ا فدرادل بالنسدبة دورًا مهًما ا  تياجات الخاصة
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مسدتو  مناسدب لمتكيدا مدد  إلد  بهدم يصدلل إلالت ميدذ بهدؤ ل القددرة عمد  النهدوضتتم ل فد  
 .مجتمد العاديين

ا  تياجدددددات  ذوي معمدددددم دور   أن215 ، ص5400وتوضدددددا إيمدددددان جددددداد المدددددول  )
فهدو  العدادي، المعمدم دور عدنيختمدا  -ادعاقدة العقميدة ذوي معمم  خاصة وبصتة-الخاصة 

 وسددموكياتهم ،النتسددية لخصائصددهم تددام فهددم أسدداس عمدد  الت ميددذ مددن فئددة مددد يتعامددل معمددم
 ا سدداليب مددن يناسددبهم مددا لتقددديم يسددع  أن عميدد  كمددا ،مواهتمامدداته وميددولهم وا تياجدداتهم

   .المختمتة ظروفهم وتناسب ،مستوياتهم مد وتتناسب ،معهم تتمش  الت  وا نشطة رقوالط
العقميددة ادعاقددة الت ميددذ ذوي  رعايددةأن   211، ص 5454كمددا تددذكر هيددا السددردية )

وعمد  درجدة عاليدة مدن الجدودة فد  ا دالإل وذلدك خد ل إعددادئ  ،اومتميدزً  امتطدورً ا معمًمدتتطمب 
كمددا ، بعدددهاأ نددال الخدمددة أو  فدد  ، سددوالبنجدداح  تدد  يمكندد  القيددام بدد دوارئ المختمتددة إلوتدريبدد 
   .مهارات القرن ال ادي والعشرينا ممتمكً ا معممً تتطمب 

ن  سدوال فد  مر مدة ادعدداد أو  ة العقميدةتقديم مزيد من ا هتمام بمعممد  ذوي ادعاقدوا 
مددن أجددل ت قيددق أهددداا  إلأك ددر فعاليددةليصددبا سددهم فدد  تطددوير أدائهددم ي ،أ نددال الخدمددةفدد  

التعميميدددة والمجتمدددد، ويكدددون ذلدددك خددد ل اكتسددداب الجديدددد فددد  مجدددال التخصدددص،  المنظومدددة
تنميدة مهدارات ال دي ة ف  استدعال المعمومات الت  تساعد فد   رقومسايرة ال ورة التقنية والط
 .لديهم القرن ال ادي والعشرين
معمم القرن ال ادي والعشدرين اختمتدت   أن 175 ، ص5400) أ مدوقد أوض ت مها 

ا لهدددا، أصدددبا مسددداعدا لممدددتعمم عمددد  ا لممعمومدددة ومصددددرً أدوارئ ومهامددد ، فبعدددد أن كدددان ممقًنددد
 ةمددن مهددارات ابتكاريدد  تدريسددية متطددورة ومعاصددرة، تمكندد قطددر اسددتخدام  خدد ل ،استكشددافها

، وهدذا يمقد  عميد  مسدؤولية كبيدرة يمكدن ت ممهدا هداوتقويم هاوتنتيدذ أنشطت  تسهم ف  تخطيط
يتبددادلون الخبددرات التدد  مددن شدد نها  ،مددين ارخددرين بالعمددل كتريددق متعدداونبالتعدداون مددد المعم

إنجاح العممية التعميمية، وهذا ما يجعدل مدن التنميدة المهنيدة لممعمدم ضدرورة مم دة لت مدل تمدك 
 ا.وبصتة خاصة معمم  المعاقين عقميً  ا عبال الت  تترضها المتغيرات المت  قة،

فدد  مجددال  ا تجاهددات ال دي ددةأننددا ب اجددة إلدد  مراعدداة  تؤكددد نتددائج الدراسددات السددابقةو 
 Goe ومنهدا دراسدة ،وذلك من أجل رفد مستو  أدائهدم معمم  التربية الخاصةإل إعداد وتدريب

  ، ودراسدددة 5442)  ، ودراسدددة منددد  ال ديددددي5447) ، ودراسدددة أسدددامة الصدددمادي 5441)
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Feng& Sass (5404 راسدددة ري ددداب عبدددد  ، ود5405ن )ي  ودراسدددة ندددايا الدددزراع ويخدددر
 يث أوض ت هدذئ الدراسدات انختداض  إل 5400) المول  ودراسة إيمان جاد،  5402العزيز )

  ومن أهم ما أوصت بد  هدذئ الدراسدات مدا يمد ، ا  تياجات الخاصةمستو  أدال معمم  ذوي 
أ ندال  فد  تقديم مزيد من ا هتمام بمعمم  ذوي ادعاقات المختمتة سوال ف  مر مة ادعدداد أو

بمدا إل واقد أدائهم، كما أوصت بألعداد البرامج التدريبيدة المهنيدة لمعممد  العمدوم وتعراالخدمة، 
ومراعداة متطمبدات  ،ا  تياجدات الخاصدةا رتقال بمسدتو  تعمدم الت ميدذ ذوي  يسهم ف  ت قيق
 .العصر ال ال 
 الطد ب أدال واقدد إلد  النظدر خد ل الب دث بمشدكمة اد سداس يمكن متصل سياق وف 

 مهدارات بعدض فد  أدائهدم مسدتو  وتعرا ، إعاقة عقمية) الخاصة التربية شعبة العموم معمم 
 تدوافر درجدة لمعرفدة طالبداً   52) عمد 5م  ظدة بطاقدة تطبيدقب وذلك والعشرين، ال ادي القرن
  التال  بالجدول كما النتائج وجالت لديهم، المهارات هذئ

 (0جذول)

 طالة يؼهًٍ انؼهىو شؼجخ انزشثُخ انخبصخ نذٌ انحبدٌ وانؼششٍَانمشٌ يذي رىافش يهبساد 

 َسجخ انزىافش االَحشاف انًؼُبسٌ انًزىسط انًهبساد 

 %71..1 7..7 7.2 انًهبساد انشخصُخ

 %11..1 0.911 7.27 انًهبساد انزذسَسُخ

 %19.11 1.901 1.9 انًهبساد انزمُُخ

 %12.17 1.911 71.17 انذسجخ انكهُخ

لددد   القددرن ال ددادي والعشددرين مهدداراتنسددب تددوافر انختدداض   0)جدددول مددن  ويتضددا
 ، وبالنسدددبة %21.22 -%21.52تدددراوح مدددا بدددين )تإل  يددث بطاقدددة الم  ظدددةالطدد ب عمددد  

مهدددارات م، وبالنسددبة ل %21.52 )ونسددبة التدددوافر  2.7)بمدددل المتوسددط  الشخصدديةمهددارات مل
مهدارات م، أمدا بالنسدبة ل  % 21.22 )نسبة التوافر توبمغ ،  2.75)بمل المتوسط  التدريسية
ممددا يشددير إلدد  ضددعا فدد    إل % 21.22 )وبمغددت نسددبة التددوافر 2.1بمددل المتوسددط  التقنيددة

مستو  أدال المعممين، وقد يرجد ذلك إل  قصور ف  برامج إعداد الطالب المعمم شدعبة التربيدة 
مهدارات  تدوافرلدديهم، وبالتدال  قصدور فد   مهارات القرن ال دادي والعشدرينالخاصة ف  تنمية 

 .لديهم القرن ال ادي والعشرين

                                                           
 1ممحق 5
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 وخاصدة معممدد  العمدوم لممعدداقين عقمًيددا معممدد  التربيدة الخاصددة يمكددن أن يمدارسلكد  و 
ممتمكددين مهددارات القددرن أدال مهددامهم ، و فدد  ضددول متطمبددات العصددر ال ددال  أدوارهددم الجديدددة

ا تجاهددات العالميددة عمدد  قائمددة وتدددريبهم وفددق بددرامج هم ، فألندد  يمددزم إعدددادال ددادي والعشددرين
 .قتصاد المعرف ا كال دي ة 
ات تمكندد  مددن القيددام بدد دوارئ فدد  القددرن يددفددألن المعمددم ب اجددة إلدد  امددت ك كتاوعميدد    
 وتنميت  مهنًيا.وتدريب  ف  برامج إعدادئ  العشرين، وذلك يتطمب إعادة النظرال ادي و 

، ويتميددز ب ندد  ئوتطددوير ا دال ويم ددل ا قتصدداد المعرفدد  أ ددد المصددادر ا ساسددية لتنميددة 
لكتروندد ، كمددا أندد  أك ددر م لمددة لشددروط البيئددة  ،وشددبك  ،وافتراضدد  ،إبددداع  ، واقتصددادي وا 
وذلك بسبب القدرة عم  إيجداد البددائل باسدتمرار، كمدا أن ا هتمدام بتضدمين متطمباتد   إلالسميمة

والددتعمم  ،التعميميددة يسددهم فدد  إكسدداب التددرد القدددرة عمدد  طددرح ا فكددار الجديدددة فدد  المنظومددة
، بدن بعطدوش أ مدد، سدميرة لغويدلإل Gonzales, Jones &Ruiz, 2014, 2) المسدتمر
   . 021ص ، 5454

عمد   يركدز المعرف  ا قتصاد أن  027-021 ص ص ،5402جمال الخالدي )ويذكر 
 ،واكتسددابها ،ت ديددد المعرفددة  منهددا ،التكريددة والمعرفيددة خدد ل مجموعددة مدن ادجددرالات الجواندب
 إلوتوليددددها أو تطويرهدددا بتعاليدددة وأمدددان ،واسدددترجاعها ،وتطبيقهدددا ،والمشددداركة فيهدددا ،وتخزينهدددا

   .ت سين ال ياة ومجا تها كافة بهدا
التدريسدددية ذات الصدددمة  الكتايدددات تدددوافرراسدددات إلددد  أن مسدددتو  دّ وقدددد أشدددارت بعدددض ال

ن ذلك   يتناسدب مدد طمو دات مخططد  الم مولبا قتصاد المعرف  لم تصل بعد لممستو   ، وا 
وتركيدز أك در عمد   ، ن بدرامج التددريب ب اجدة إلد  إعدادة نظدر إلالمناهج وفق اقتصداد المعرفدة

 نيرة ويخدر العمدايم مدد  ، ودراسدة 5400)الطويس ، أ مد كدراسة  ،مهارات ا قتصاد المعرف 
 . 5454عم  الغامدي )ودراسة ،  5402) بادرة اليمان  ، ودراسة 5405)

وتدوافر  ،  أن مراعاة متطمبات ا قتصداد المعرفد 022 ص ،5454ويؤكد نضال  ماد )
 ،مدن أهدم ا مدور التد  يجدب التركيدز عميهدا ،البنيات الت تية ف  مجدال المعمومدات وا تصدا ت

 يدث إنهدا تسدهم  إلوينبغ  مواجهة نوا   القصور ف  ا هتمام بهدا فد  مجدال التربيدة الخاصدة
من اكتساب مهدارات تمكدنهم مدن دخدول ال يداة  ا  تياجات الخاصةف  تمكين ا شخاص ذوي 

 العممية ب قة عالية.
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ممددا سددبق يتضددا أن هندداك ع قددة و يقددة بددين ضددرورة ا هتمددام ببنددال بددرامج خاصددة 
ين تراعدد  كتايددات ا قتصدداد المعرفدد ، وأن هددذئ البددرامج قددد تسددهم فدد  تنميددة مهددارات بددالمعمم

 ا فدد  دعددم هددذئ البددرامجمهًمدد االقددرن ال ددادي والعشددرين لددديهم، كمددا أن التكنولوجيددا تددؤدي دورً 
 .ونجا ها
أصددب ت التكنولوجيددا ووسددائل ا تصددال ضددرورة مم ددة فدد  ضددول متطمبددات العصددر قددد  

وتتنددوع هددذئ البيئددات بتنددوع  ،لكترونيددة بيئددات تتاعميددة نشددطةالددتعمم اد  ال ددال ، وتعتبددر بيئددات
وكددذلك الخصددائص النمائيددة المختمتددة  ،والمندداهج الدراسددية ،ا هددداا التعميميددة المددراد ت قيقهددا

وتسدما  ،تجدذب انتبداههم ،لذلك يجب الب دث عدن تدوفير بيئدة تعميميدة مناسدبة لهدم إللممتعممين
 لتبادل الخبرات فيما بينهم. إلوتبادلها مد أقرانهم ،لهم بطرح أفكارهم

مدن التطبيقدات تعدد  لكترونيدةبيئدة الدتعمم اد    أن71، ص 5402ويذكر م مد خميس )
نترندددت، فهددد  بيئدددات بديمدددة لمبيئدددة الماديدددة التقميديدددة د التعميميدددة التكنولوجيدددة ال ريدددة لشدددبكة ا

تصددددميم العمميددددات المختمتددددة لمددددتعمم، ل إلباسددددتخدام إمكانددددات تكنولوجيددددا المعمومددددات وا تصددددال
دارتها، وتقويمها    .وتطويرها، وا 

 ،يتضا مما سبق أن ا قتصاد المعرف  يمكن أن يسهم ف  نجداح معمدم التربيدة الخاصدة
تددد  اوا سدددتتادة منهدددا فددد  توظيدددا قدر  ،التوافدددق مدددد التطدددورات ا قتصدددادية والتكنولوجيدددة فددد 

أ نددال  فدد  ويطبقهددا ،بعددض مهددارات القددرن ال ددادي والعشددرين اممتمًكدد يصددبا أي أندد  إلالمعرفيددة
لذا سع  الب ث ال ال  إل  تنمية مهارات القرن ال دادي والعشدرين  إلممارسة مهام  التدريسية

كا قتصدداد المعرفدد  لددد  معممدد  العمددوم شددعبة التربيددة  ،باسددتخدام أ ددد المسددتجدات المعاصددرة
 .تصميم بيئة تعمم إلكترونية ستخداماب  إعاقة عقميةالخاصة )

 َصه١ً ايبشح:

وأ دد  ،تواج  عممية إعداد معمم التربية الخاصة ف  مطمد ا لتية ال ال ة ت دديات عديددة
ت قيدق التمسدتات التربويدة ل إلا قتصداد المعرفد  كتايداتمراعداة هذئ الت ديات وأهمها يتم ل ف  

فد  أوضداع تشدب  قددر المسدتطاع  ا  تياجات الخاصةذوي  الت ميذال دي ة الت  تنادي بتعميم 
 دد مشكمة الب ث ف  وجدود ت، وتف  التصل العادي تعميمهم الت ميذا وضاع الت  يتمق  فيها 

تدن  ف  امت ك معممد  العمدوم شدعبة التربيدة الخاصدة )إعاقدة عقميدة  لمهدارات القدرن ال دادي 
ف  برامج إعدداد معمدم  ا قتصاد المعرف  كتايات لمراعاةلذلك أصب ت هناك ضرورة  والعشرينإل
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تنميدة مهدارات القدرن ال دادي والعشدرين لدد  الطد ب ، والت  يمكن ف  ضدوئها التربية الخاصة
إل وهدذا يتطمدب تصدميم البدرامج التد  تسداعد  إعاقة عقميدة) شعبة التربية الخاصة معمم  العموم

 لكترونيددةإ تعمددم ال ددال  إلدد  تصددميم بيئددةلددذا سددع  الب ددث  وتنتيددذهاإل يددق هددذا الهددداقفدد  ت 
 لددد  والعشددرين ال ددادي القددرن مهددارات تنميددةل المعرفدد  ا قتصدداد كتايددات بعددض عمدد  قائمددة
 الب ددث ال ددال  ي دداول يدد وعم  ،إعاقددة عقميددةالخاصددة ) التربيددة شددعبة العمددوم معممدد  الطدد ب
  التال  الرئيس السؤال عن ادجابة

تنميددة مهددارات لبيئددة تعمددم إلكترونيددة قائمددة عمدد  كتايددات ا قتصدداد المعرفدد   فاعميددةمددا 
 ؟)إعاقة عقمية  القرن ال ادي والعشرين لد  الط ب معمم  العموم شعبة التربية الخاصة

 ويتترع من هذا السؤال الرئيس ا سئمة الترعية التالية 
 شددعبة العمددوم معممدد  الطدد ب مددا مهددارات القددرن ال ددادي والعشددرين الواجددب توافرهددا لددد  -0

 ؟ف  ضول كتايات ا قتصاد المعرف   إعاقة عقمية) الخاصة التربية
 ا قتصاد المعرف ؟ كتاياتقائمة عم  ما التصميم التعميم  لبيئة تعمم إلكترونية  -5
تنميدة المهدارات فد  ا قتصداد المعرفد   كتايداتقائمدة عمد  لكترونيدة بيئة تعمم إ فاعميةما  -2

 ؟  إعاقة عقمية)التدريسية لد  الط ب معمم  العموم شعبة التربية الخاصة 
تنميدة المهدارات فد  ا قتصداد المعرفد   كتايداتقائمدة عمد  بيئة تعمم إلكترونيدة  فاعميةما  -0

 ؟  إعافة عقمية)الشخصية لد  الط ب معمم  العموم شعبة التربية الخاصة 
تنميدة المهدارات فد  ا قتصداد المعرفد   كتايداتقائمدة عمد  بيئة تعمم إلكترونيدة  فاعميةما  -2

 ؟  إعاقة عقمية)التقنية لد  الط ب معمم  العموم شعبة التربية الخاصة 
 أٖذاف ايبشح:

 هدا الب ث ال ال  إل   
 شدعبة العمدوم معممد  الطد ب لدد  توافرهدا الواجب والعشرين ال ادي القرن مهاراتت ديد  -0

 ف  ضول كتايات ا قتصاد المعرف .  إعاقة عقمية) الخاصة التربية
 ا قتصاد المعرف . كتاياتكترونية قائمة عم  التصميم التعميم  لبيئة تعمم إل ت ديد -5
تنميدددة فددد  ا قتصددداد المعرفددد   كتايددداتقائمدددة عمددد  بيئدددة تعمدددم إلكترونيدددة  فاعميدددة  ديددددت -2

 . إعاقة عقمية)المهارات التدريسية لد  الط ب معمم  العموم شعبة التربية الخاصة 
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تنميدددة فددد  ا قتصددداد المعرفددد   كتايددداتقائمدددة عمددد  بيئدددة تعمدددم إلكترونيدددة  فاعميدددة  ديددددت -0
 . إعاقة عقمية)المهارات الشخصية لد  الط ب معمم  العموم شعبة التربية الخاصة 

تنميدددة فددد  ا قتصددداد المعرفددد   كتايددداتقائمدددة عمددد  بيئدددة تعمدددم إلكترونيدددة  فاعميدددة  ديددددت -2
 . إعاقة عقمية)المهارات التقنية لد  الط ب معمم  العموم شعبة التربية الخاصة 

 أ١ُٖٝ ايبشح:

 ف  ضول نتائج الب ث ال ال  يمكن ل  أن يسهم فيما يم                   
معمم الطالب وبرامج إعداد  ،لمسايرة ا تجاهات العالمية ف  التعميم بشكل عام ستجابةا  -0

 مهارات القرن ال ادي والعشرين.تنمية ، لوتدريب شعبة التربية الخاصة العموم 
شعبة التربية معمم العموم برنامج إعداد وبخاصة  ،واضع  برامج إعداد المعمممساعدة  -5

بما ي قق النمو الشامل والمتكامل ف  إعداد  إلف  وضد هيكل تنظيم  لمبرامج الخاصة
 .ا قتصاد المعرف  كتاياتومراعاة المعمم، 

أ نال الخدمة لتطوير  ف  العموم لمعمم ومصمميها مخطط  البرامج التدريبية مساعدة  -2
القرن ال ادي  ومهارات ،ا قتصاد المعرف  كتاياتالبرامج التدريبية بما يتناسب مد 

 والعشرين.
ورفد كتالت  ليمب  متطمبات  ،دعم المؤسسات التربوية لت سين نوعية النظام التعميم  -0

 التنمية المهنية لمعمم  التئات الخاصة ف  القرن ال ادي والعشرين.
 سذٚد ايبشح:

 اقتصر الب ث ال ال  عم  ال دود التالية 
 الخاصددة التربيددة شددعبة العمددوم معممدد الترقددة الرابعددة  طدد ب مددن عينددة  مجموعددة الب ددث 

 .بكمية التربية جامعة المنصورة  إعاقة عقمية)
   م00/2/5454 ت م  51/0/5454 التترة الزمنية من تم تطبيق الب ث ف. 
  الكتايدات و  ،التقدويمكتايدات و  ،التنتيدذكتايدات و  ،التخطديطكتايات   كتايات ا قتصاد المعرف

 .التكنولوجية
 مهارات القرن ال ادي والعشرين  

 وتقددداس باختبدددار الجاندددب ،والتقدددويم  ،والتنتيدددذ ،)التخطددديط  هددد و  ،مهدددارات تدريسدددية -
 .بطاقة م  ظة الجانب ا دائ تطبيق و  ،المعرف 
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دارة ،التنظيم)  ه و  ،مهارات شخصية - و دب  ،والطمدوح ،والم دابرة ،وادصدرار ،الوقدت وا 
 .الكتالة الذاتيةوتقاس بمقياس ،  ا ستط ع

 والتتاعدل ،والتواصدل ،ا لكترونيدة البيئدة استخدام ب همية   )الوع ه و  ،مهارات تقنية -
 وتقددويم ،الددتعمم فدد  الويددب تطبيقددات اسددتخدام ب هميددة والددوع  ،لكترونيددةاد  البيئددة فدد 

 البيئددات ن ددو ا تجددائ وتقدداس بمقيدداس ،لكترونيددة اد  البيئددات فدد  المعممددين الطدد ب
 .ا لكترونية
 فشٚض ايبشح:

 تية الت قق من التروض ارسع  الب ث ال ال  إل   
  لبعدددديالقبمددد  وا) التطبيقدددينبدددين متوسدددط  درجدددات  إ صدددائية د لدددة ذو فدددرق يوجدددد -0

 لصالا التطبيق البعدي.جانب المعرف  ال اختبار لمجموعة الب ث ف 
  القبمددد  والبعددددي) التطبيقدددينبدددين متوسدددط  درجدددات  إ صدددائية د لدددة ذو فدددرق يوجدددد -5

 لمجموعة الب ث ف  بطاقة الم  ظة لصالا التطبيق البعدي.
  القبمددد  والبعددددي) التطبيقدددينبدددين متوسدددط  درجدددات  إ صدددائية د لدددة ذو فدددرق يوجدددد -2

 لمجموعة الب ث ف  مقياس الكتالة الذاتية لصالا التطبيق البعدي.
  القبمددد  والبعددددي) التطبيقدددينبدددين متوسدددط  درجدددات  إ صدددائية د لدددة ذو فدددرق يوجدددد -0

 لمجموعة الب ث ف  مقياس ا تجائ ن و البيئات لصالا التطبيق البعدي.
 :ٚأدٚات٘ايبشح  َٛاد

 وتتم ل فيما يم   ،مواد الب ث وأدوات قامت البا  تان بألعداد  
  مواد الب ث -أ 

 ادلكترونية. التعمم سيناريو بيئةخريطة التدفق و  -0
 ادلكترونية. ئة التعممبي -5
 الطالب. دليل -2
 دليل المعمم. -0
 أدوات الب ث  -ب 

 .ت ديد الخبرات، وواقد الموارد، والمصادر التعميمية استبانة -0
 استبانة مطابقة البيئة لمعايير التصميم. -5
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 .اختبار الجانب المعرف  -2
 بطاقة الم  ظة. -0
 مقياس الكتالة الذاتية. -2
 لكترونية.البيئات اد  ن و مقياس ا تجائ  -1

 حتذٜذ َصطًشات ايبشح:
 :Electronic learning environment ١ب١٦ٝ ايتعًِ اإليهرتْٚٝ

قائمدددة عمددد  كتايدددات بيئدددة تعمدددم افتراضددية   ب نهدددا اإجرائًيدد بيئدددة الدددتعمم ادلكترونيدددة اعددرّ تُ      
لدددعم  إلأدوات تعمددم إلكترونيددةتقددوم بتددوفير  ،ة عبددر شددبكة ادنترنددتمتا ددا قتصدداد المعرفدد ، 

، ومنتددد  والتقيدديم، وتسددميم ا نشددطةالعمميددة التعميميددة، كددالمواد التعميميددة، وت ميددل الم تددو ، 
كدل مدا يريددئ مدن   إعاقدة عقميدةالعموم شعبة التربيدة الخاصدة )مطالب معمم ل لنقاشإل مما يقدما

 .ا تياجات تعميمية
  Knowledge economy competencies االقتصاد املعشيفنفاٜات 
الممارسدات التعميميدة التد  ُيتتدرض أن   ب نهدا اإجرائًيد كتايات ا قتصداد المعرفد ا عرّ تُ  

مد  مدن أجدل ال صدول ع  إلإعاقدة عقميدة) يقوم بها الطالدب معمدم العمدوم شدعبة التربيدة الخاصدة
واسدتخدام التكنولوجيدا فد  ال صدول  ،الدتعمم الدذات  المسدتمرو  ،المعرفة مدن مصدادرها المتنوعدة

كتايدات و  ،التخطديطكتايدات )كتايدات   أربددوتوليدد معرفدة جديددة، وتشدتمل عمد   ،عم  المعرفدة
 . الكتايات التكنولوجيةو  ،التقويمكتايات و  ،التنتيذ

 :first Century Skillsَٗاسات ايكشٕ احلادٟ ٚايعصشٜٔ
مجموعددة المهددارات ال زمددة   ب نهدداًيددا إجرائ مهددارات القددرن ال ددادي والعشددرينا عددرّ تُ  

إعاقددة لمعممدد  العمددوم شددعبة التربيددة الخاصددة )لمنجدداح والعمددل فدد  القددرن ال ددادي والعشددرين 
بطاقددة  وتطبيددق المعرفدد  والتدد  تقدداس باختبددار الجانددب ،تدريسدديةال مهدداراتال ، وتشددمل عقميددة

 مهدداراتالو  ،وتقدداس بقيدداس الكتددالة الذاتيددة ،شخصدديةال مهدداراتالو  ،م  ظددة الجانددب ا دائدد 
 .لكترونيةاد  البيئات ن و والت  تقاس بمقياس ا تجائ ،تقنيةال
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 Science Student Teachers At Special ايعًووّٛ شووعب١ ايرتبٝوو١ اخلا وو١    َعًُووٛ

Education Department: 

 الترقدة الرابعدة معممد  طد ب م بد نها إجرائيً  العموم شعبة التربية الخاصة  معمم اعرّ ي 
، وهدددم الدددذين بكميددة التربيدددة جامعدددة المنصددورة  إعاقدددة عقميدددة) الخاصددة التربيدددة شدددعبة العمددوم

بمدددارس التربيددة التكريددة التابعددة لددوزارة التربيددة ا لمعدداقين عقمًيددا لمت ميددذ بالتدددريس سدديقومون
 والتعميم.

 :أدبٝات ايبشح )اإلطاس ايٓظشٟ ٚايذساسات ايسابك١(
والدراسدات السدابقة  ،يتم تنداول أدبيدات الب دث متضدمنة كدل مدن ادطدار النظدري سوا

 ،مهدددارات القددرن ال دددادي والعشدددرينو ، ا قتصدداد المعرفددد و  ،لكترونيدددةبيئددة الدددتعمم اد لكددل مدددن 
 عرض لكل منها.  ت ، وفيما يالخاصة لمتئات العموم معمم و

 املعشيف:االقتصاد احملٛس األٍٚ: ب١٦ٝ ايتعًِ االيهرت١ْٝٚ ٚ

والتكنولددوج  فدد  القددرن  المعمومددات مواكبددة التقدددم والتدددفق ضددرورة لعددن يعددد التعمدديم 
ال ددادي والعشددرين، فقددد أصددب ت هندداك ضددرورة ل نتقددال مددن الددتعمم التقميدددي المتمركددز  ددول 
المعمم إل  التعمم المتمركز  ول المدتعممإل مدن أجدل تطدوير معدارا ومهدارات جديددة تتواكدب مدد 

 .ذا القرنمتطمبات ه
 ،فقددد زاد اهتمددام منظومددة التعمدديم ، نتشددار التكنولوجيددا فدد  كافددة نددوا   ال يدداة اونظددرً 

من أجل ت قيدق مخرجدات تعمدم  إلوبصتة خاصة التعميم الجامع  بتوظيتها ف  العممية التعميمية
إيجابية، وتعتبر بيئات التعمم ادلكترونية إ د  مخرجات التكنولوجيا التد  اسدت د ت فد  مجدال 

نها تعتمد عم  استخدام الكمبيوتر وتطبيقات ، والت  يمكدن أن تسداعد المتعممدين إالتعميمإل  يث 
دارة الدددتعمم الخاصدددة بهدددم، والتواصدددل مدددد المعممدددين أو  الغرفدددة الصدددتية داخدددل عمددد  الدددت كم وا 

 ف  أي مكان وأي زمان.خارجها، و 
  :َفّٗٛ ايب٦ٝات االيهرت١ْٝٚ

ومدد   ،البيئدات ا لكترونيدة  سدب الهددا ا ساسد  مدن اسدتخدامها اهيملقد تعددت مت
بيئدة تقنيدة يدتم   "ب نهدا Chou& Liu (2005, p 66)فيعرفهدا  ،توظيتهدا لتعمديم الطد ب
 زعبدددد العزيددد مددددي بينمدددا عرفهدددا . لمطددد ب هدددالكترونيدددة المتتاعمدددة خ لتقدددديم المقدددررات اد 

أ ددد أشددكال الددتعمم التدد  تعتمددد عمدد  إمكانيددات وأدوات وأنظمددة   "ب نهددا ، 525 ص ،5402)
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ويمكدن اسدتخدامها فد   ،والشدبكة الدوليدة لممعمومدات ،وبرامج تكنولوجيا ال اسدبات والمعمومدات
ديندا و  جدادمند   . وقدد عرفتهدا كدل مدن لدرجة اكتساب المهدارةيم  وتوص ،تقديم م تو  تعميم 

ا نترندت تتديا  شدبكةبيئة متكاممة متعدددة المصدادر عبدر   ب نها ، 204ص ، 5402) عاصم
والتقيددديم عبدددر ا دوات وا مكانيدددات المتا دددة، وهدددذئ البيئدددة لهدددا  ،والدراسدددة ،لممدددتعمم التسدددجيل

تركز عم  البياندات وأسدموب عرضدها، وخصائصها الخاصة الت  ت اك  النظم الذكية و  هامكونات
مكانيددة التعددد ل مددن قبددل مصددمم  الموقددد، كمددا تعتمددد عمدد  المعددايير القياسددية فدد  التصددميم يوا 

 ص ،5402)  الغامشدابتسدام الغامددي و مند    ر كمدا تد .وتعزيز القابمية لموصدول وا سدتخدام
مجموعة وسائل وأدوات تتيا لعضو هيئدة التددريس  ريدة نقدل  ادلكترونية ه    أن البيئة 21

نترنددت با سددتعانة بددبعض البددرامج ال اسددوبية، المعمومددات، والم تددو  الدراسدد  عبددر شددبكة اد 
وتسددداعدئ عمددد  التواصدددل والتشدددارك بينددد  وبدددين ط بددد ، كمدددا تسددداعد الطالبدددات أنتسدددهن عمددد  

 الوقت والمكان.  اجزيبما يكسر لكترون  إالتواصل والتشارك بشكل 
ويتضددا مدددن التعريتدددات السدددابقة أن بيئدددة الدددتعمم ا لكترونيدددة عبدددارة عدددن بيئدددة يدددتعمم 

فد  أو داخمهدا و خ لها المتعمم بشكل ذات ، ويمكند  التواصدل مدد المعمدم خدارج الغرفدة الصدتية 
 زمددددان، ويددددتم خدددد ل البيئددددة تقددددديم الم تددددو  التعميمدددد ، وا نشددددطة المتنوعددددة وأيأي مكددددان 
، وتقدديم تغذيدة راجعد  لهدم، ومنتدد  لمنقداش ومتابعدة أدائهدم ، وتقويم أدال المتعممينوالواجبات

 .  خ ل غرا ال وار وبين الط ب بعضهم البعض ،بين المعمم والط ب
 خصا٥ص ب٦ٝات ايتعًِ اإليهرت١ْٝٚ:

لكترونيددة بيئدات الدتعمم اد أن  Dron& Bhattacharya (2007, p 13)يدذكر
وتتم بطريقدة مباشدرة وبتكمتدة وجهدد  ،سهولة تطويرها وت دي ها  منها ،بخصائص عديدةتمتاز 

تدوفر و  ،بسيط، كما تعمل عم  إتا ة الترصة لممدتعمم  ختيدار مسدتو  الدت كم المناسدب لقدراتد 
، كمدددا تدددوفر وسدددائل دعدددم مختمتدددة لممتعممدددين والمطدددورين لو دددة ت كدددم تيسدددر عمميدددة اددارة

 والمعممين. 
  أن بيئددات الددتعمم 050 -054 ص ص ،5402) ويخددرون إبددراهيموليددد يددذكر كمددا 

الت كم فد  الوصدول لعناصدر المدنهج التد    ومنها ،لكترونية تتسم بمجموعة من الخصائصاد 
عمد   ددئ، ومتابعدة نشداط المدتعمم وتقييمهدا لكدل عنصدر  ،والتد  يمكدن تسدجميها ،تم تخطيطهدا

نجددازئ باسددتخدام عناصددر بسدديطة ددارة عمميددة الددتعمم، والتدد  تتدديا لممعممددين إمكانيددة ت ديددد  وا 
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 إل، وكدذلك تدوفير ا نشدطة التعميميدة ال زمدة دتمدام عمميدة تعممد المناهج ال زمة لد  وتنظيمهدا
شددتمً  م، ودعددم الددتعمم المباشددر وغيددر المباشددر ومتابعتدد  بهدددا توجيدد  مسددتو  تقدددم المددتعمم

رشادئ والتقييم لممتعمم ،إمكانية الدخول إل  مصادر التعمم المختمتة  .وا 
إلدد  تعزيددز الع قددة بددين الطالددب والبيئددة الخارجيددة، لكترونيددة بيئددات الددتعمم اد  وتهدددا 

عددداد  تددوفيرو  بيئددة تتاعميددة غنيددة ومتعدددد المصددادر تخدددم العمميددة التعميميددة بكافددة م اورهددا، وا 
والتطددورات  ،عمدد  التعامدل مدد التقنيددة ومهدارات العصدر ونجيدل مدن المعممددين والمتعممدين قدادر 

مكانيددة تعددويض الددنالهائمددة التدد  ي قص فدد  الكددوادر ا كاديميددة والتدريبيددة فدد  شددهدها العددالم، وا 
 . 522 ص  ،5404،  بن  دوم سن و  ،الشناققسيم  ) القطاعات التعميميةبعض 

 يهرت١ْٝٚ:َتطًبات إعذاد ب٦ٝات ايتعًِ اإل

هناك متطمبدات  سدتخدام بيئدات أن  p10   Finlayson, et al ,2006ويوضا ) 
  أهمها ما يم  منلكترونية التعمم اد 

شددبكة ا نترنددت   م ددل ،اتصددال تجهيددزات البنيددة الت تيددة مددن  اسددبات وبرمجيددات وشددبكات -
 والشبكة الم مية.

والتريددق  ،والمتعممددين ،والمعممددين ،مددن  يددث ت هيددل المشددرفين إلتطددوير العنصددر البشددري -
 التنتيذي بالمؤسسة.

 لكترون .تتاعم  عم  بيئة التعمم اد   تطوير م تو  رقم -
تصدميم و الرقمد  التتداعم ،  الم تدو  تتضدمننترندت تطوير بوابة تعميمية تتاعمية عم  اد  -

 .و دات تعميمية
ئدددة تعمدددم الكترونيدددة فعالدددة بي دعددددادمتطمبدددات بعدددض اليتضدددا ممدددا سدددبق أن هنددداك 

 منها ما يم  وناج ة، 
مدد ،  نترندت)إالبنية الت تية من أجهدزة ومعامدل وخطدوط اتصدال ك  مادية وتقنيةمتطمبات  -0

 .المتعممو التن  لمساعدة المعمم توفر الدعم 
 تتاعميددة تصددميم وبنددال بيئددة تعمددمك وبنائهددا  لكترونيددةبيئددات الددتعمم اد متطمبددات تصددميم  -5

لددودوات التدد   التخطدديط الجيددو ، مددد مراعداة تصددميم اسدتراتيجيات تدريسددية فعالدة، وبنائهدا
 .وتصميمها توفرها هذئ البيئة
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الم تددو  وضددد  يددث يقددوم المعمددم ب إلالمددتعمم و المعمددمكددل مددن متطمبددات بشددرية وتشددمل  -2
الددرد عمدد  و متابعددة التكميتددات والواجبددات، و ا ختبددارات، و لكتروندد  وتصددميم ا نشددطة، اد 

ومتابعددة التقدددم ا كدداديم  والتربددوي، و  شددراا العممدد التوجيدد  وادو استتسددارات المتعممددين، 
القدرة عم  دمج ا فكار الجديدة مدد و ، دافعيةال لدي فيكون المتعمم أما  ،العمم  لممتعممين

والنقداش التعاون والتتاعل مد المعمم ومدد زم ئد ، القددرة عمد  ال دوار و لمعرفة السابقة، ا
القددرة عمد  ت مدل مسدؤولية الدتعمم و لكترون ، القدرة عم  تطبيق المعرفة واسدتخدامها، اد 

 .لكترونيةواسترجاع المعمومات، القدرة عم  التعامل مد المصادر اد 
 يدث  إللكترونيدةالتعمم اد  اتبيئ مد  أهمية التعمم عبرمن الدراسات ولقد بينت العديد 

لكترونيدددة فددد  تنميدددة إنتددداج إ  فاعميدددة بيئدددة تعميميدددة 5407الغامددددي ) سدددهام  دراسدددة كشدددتت
شددد ات   نشدددو  دراسدددةو القصدددص الرقميدددة لدددد  طالبدددات كميدددة التربيدددة بجامعدددة ا ميدددرة ندددورة، 

الناقدد لدد   التتكيدرلكترونيدة فد  تنميدة مهدارات إ  الت  توصمت إل  فاعميدة بيئدة تعمدم 5407)
  التد  توصدمت إلد  5402عافشد  )ابتسام الغامدي و  من  كل من دراسةو ط ب كمية التربية، 
د لد  طالبات كمية التربيدة بجامعدة ية ف  تنمية مهارات التتكير الناقلكترونإفاعمية بيئة تعممية 

لكترونيدة إإلد  فاعميدة بيئدة تعميميدة  تتوصدم   التد 5402، دراسدة سد ر شدامية )ةا ميرة نور 
ادسد مية  لكترونية لد  طالبدات كميدة التربيدة بالجامعدةف  تنمية مهارات تصميم ا ختبارات اد 

 بغزة.
 يهرت١ْٝٚ ٚاالقتصاد املعشيف:ايعالق١ بني ب٦ٝات ايتعًِ اإل

مددن  يددث بنددال  ،ت ددول فدد  طبيعددة المعرفددة ذاتهددا إلدد  لقددد أدت ال ددورة التكنولوجيددة
 ن المعرفدة أصدب ت م درك ادنتداج والنمدو  إلاقتصاد المعرفة، وسرعة الوصول إليها وتوظيتهدا

ا قتصددادي فدد  العددالم، وأصددبا مبدددأ التركيددز عمدد  المعمومددات والتكنولوجيددا كعامددل مددن العوامددل 
لددذلك ظهددرت العديددد مددن المصددطم ات فدد   إلمددن ا مددور المسددمم بهددا ،ا ساسددية فدد  ا قتصدداد

 اقتصدددادو  ،و دددورة المعمومدددات واقتصددداد المعرفدددة، مجتمدددد المعمومدددات  م دددل ،اروندددة ا خيدددرة
، فهو يزيد فد  ادنتاجيدة كمدا ف  المعمومات أ د عوامل ادنتاج وأصبا ا ست مار ، ...،التعميم

يتجدد  العددالم ن ددو اقتصدداد المعرفددة الددذي تددزداد فيدد  نسددبة القيمددة  لددذلك إليزيددد فدد  فددرص العمددل
المضددافة المعرفيددة بشددكل كبيددر، والددذي أصددب ت فيدد  السددمد المعرفيددة أو سددمد المعمومددات مددن 

 .وتساعد تكنولوجيا المعمومات وا تصا ت ف  نمو اقتصاد المعرفة .المهمةالسمد 
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ا ا عالمًيداتجاًهديعد اد المعرفة اقتص أن  5 ص ،5442عبد الخالق فاروق )ويوضا  
هدو يعتمدد عمد  ف إلأن تكون المعرفة هد  الم درك الدرئيس لمنمدو ا قتصدادي ب  ا، ويقصد  دي ً 

 يددث  إلبخدد ا ا قتصدداد التقميدددي ،والرقمنددة ،تددوافر تكنولوجيددا المعمومددات وا تصددال، وادبددداع
   .أقل ادورً تؤدي المعرفة 

يشددير م مددد بددن عمدد  القيسدد  وتتعدددد متطمبددات التوجدد  ن ددو ا قتصدداد المعرفدد  كمددا 
ا سدتعداد الرقمد  الدذي يعند  إيصدال خددمات  تتم ل ف  أنهاإل    22-25 ص ص ،5400)

والتدد   ،اددارة ادلكترونيددة، و ا تصددا ت لجميددد ا طددراا فدد  جميددد أن ددال النظددام المؤسسدد 
الكتددالة بالسددرعة و تهددا إلدد  العمدل عمدد  تقدديم الخدددمات لجميدد العدداممين فد  مكددان وجدودهم 

تهددا إلد  والتد   ،التعميم ادلكترون  لرفد القدرات التنافسية لقوة العمل المؤسسدية، و المطموبة
 .بنال مجتمد رقم 

 َفّٗٛ االقتصاد املعشيف:

 ختدام العتيبد   نها ا دب التربدوي، فيعرفدتتعدد تعريتدات ا قتصداد المعرفد  التد  تضدم
ب ندد  ا قتصدداد المبندد  عمدد  اسددتخدام ا فكددار والمعددارا أك ددر مددن القددوة   042ص ،5440)

   .وا عتماد عم  التطبيقات التكنولوجية أك ر من المواد الخام ،الجسمية
وكيتيددة  ،هددو الددذي يركددز عمدد  المعرفددة   ب ندد 12، ص 5440تعرفدد  مندد  مددؤتمن )و 

بهددا ت سدين نوعيدة ال يداة وت قيدق التنميدة  إلوتوظيتها ،وانتاجها ،وابتكارها ،ال صول عميها
و ددددورة ا تصددددا ت  ،عصددددروتكنولوجيددددا ال ،ت ددددديات العولمددددةمددددد امة، وبمددددا ينسددددجم المسددددتد

 .والمعمومات
 ب ندد   52، ص 5447) عبددد الددر من الهاشددم ، فددائزة الغددزاوييعرفدد  كددل مددن  كمددا

قددائم عمدد  الوسددائل التقنيددة والب ددث العممدد  لافددادة مددن قدددرات ا فددراد  تعميمدد عبددارة عددن نظددام 
ا لم يداة الوطنيدة بوصتها ال روة ا قتصادية لمتمكن المعرف  الوظيت  تطويرً  ،ب عمارهم المختمتة

نتاجها ،واستخدامها ،وادنسانية باكتساب المعرفة    .وا 
 ،أ ددد أهددم المسددتجدات المعاصددرةب ندد    22 ص ،5407وتعرفدد  عواطددا الصددقري )

تطمددب نقمددة نوعيددة فدد  أدال المعمددم، ومددن ذلددك تمتعدد  بالكتايددات ال زمددة لقيامدد  بدددورئ ذي يوالدد
 .الجديد عم  أكمل وج 
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أن ا قتصددداد المعرفددد  نمدددط   572ص ، 5454) وهيبدددة صدددا ب  ويخدددرونوتبدددين 
نترندددت فددد  مختمدددا النشددداطات اد متطدددور قدددائم عمددد  ا سدددتخدام الواسدددد لممعموماتيدددة وشدددبكة 

   .ا قتصادية، ويركز بقوة عم  المعرفة وادبداع والتطور التكنولوج 
أن  إلدد   052 ص ،5454)ر هددد  منصددو و  نددال عبددد ال ددافظ، كددل مددن  شدديرتكمددا 

 .ا ست مار ا قتصادي الذي يبن  عم  أساس تزايد المعرفة ا قتصاد المعرف  هو
 املعشيف:حنٛ االقتصاد  ايتشٍٛ أ١ُٖٝ

تمخدديص أهميددة الت ددول ن ددو   ددول ن ددو ا قتصدداد المعرفدد  ويمكددنتتعدددد ضددرورة الت
إل سدميمان موسد ، 72 ص ،5442)نبيدل عمد ، ناديدة ال جدازي،  ادقتصاد المعرف  فيما يمد  

   72-11 ص ص ،5441
 .اتالمهامتوسد ف  استخدام التكنولوجيا ف  أدال ك ير من الو  ورة المعمومات  .0
 المصادر وا دوات المعرفية ف  ظل العولمة.تعدد  .5
 .عن طريق شبكات ال اسوب والتعامل معها ،إمكانية الوصول إل  المعرفة بسهولة .2
 ومن أهمها اكتساب مهارة عالية ف  ا دال.إل العممية التربويةمتطمبات طبيعة تغيير  .0

رة مسدتمرة إعدداد المعمدم وتدريبد  لمتغيدرات بصدو  بدرامجتضا أهمية مواكبدة تمما سبق 
اسدددتخدام ا دوات المعرفيدددة المتنوعدددة، واسدددتخدام التكنولوجيدددا وا تصدددا ت  عمددد  اتجعمددد  قدددادرً 

نتاج المعرفةال دي ة ف  عممية التدريس، و   .تدريب ط ب  عم  ممارسة مهارات التتكير وا 
 :املعشيف االقتصاد خصا٥ص

)م مدد أندس أبدو   همهدا مدا يمد أ ،يمتاز ا قتصاد المعرف  بمجموعدة مدن الخصدائص
 ،5442عميدان،   إل رب د1- 5 ص ص ،5441سميمان، داودإل 212 ص ،5405، الشامات
   74-17 ص ص، 5440إل رشيد سممان، 220-222 ص ص

 .ا ست مار ف  الموارد البشرية باعتبارها رأس المال التكري والمعرف  .0
عادة التدريببشكل مستمراعتماد التعمم والتدريب  .5  .، وا 
 تكنولوجيا المعمومات وا تصا ت بتاعمية. توظيا .2

 .تتعيل عمميات الب ث والتطوير كم رك لمتغيير والتنمية  .0
والتعامل بنظرة  لممعرفة العممية والعممية المتطورة العالية التقنية المك اا ستخدام  .2

 .شمولية
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مد  التردلك  تتوالم خبرات  ،لنظم التعميم والتدريب المستمرين ةمركزي ةمنا مكان .1
 ا قتصاد الجديد.

 دور جميعهدا  دول المعرفدة التد  تتم ،وقواعدئ الجديددة ،ومبادئ  ،اقتصاد جديد ل  أسس  .7
 نتاجها.ا  و 

 البيئداتنترندت عمد  ظهدور وشدبكة اد  ،إذ ساعدت تكنولوجيا المعمومات إلصاد افتراض تاق .2
 ا فتراضية.

فد  توظيدا تكنولوجيدا يتضا مما سبق أن ا قتصاد المعرفد  يدؤدي دورًا مهًمدا يتم دل 
المعمومددات وا تصددا ت لددد  الطدد ب المعممددين، كمددا أندد  يمكددن أن يسدداعد فدد  تنميددة مهددارات 

 التدريس لديهم من خ ل التدريب والممارسة.
إبدراهيم برهدوم  كدل مدن  ومن الدراسات الت  اهتمدت بكتايدات ا قتصداد المعرفد  دراسدة

 ،والكتايددات ا جتماعيددة ،وتدريسددية ،يميددة، وتعمإلدد  كتايددات شخصدديةصددنتها  ذيالدد  5404)
  5400عدواد الدزوري )دراسدة والكتايدات التكنولوجيدة، و  ،وكتايات أخ قيات المعمدم ،وادنسانية

والتتكيدددر، ودراسدددة فكدددر  ،و دددل المشدددك ت ،والتواصدددل ،والتقدددويم ،صدددنتها إلددد  التخطددديطالدددذي 
 ،وكتايدددات التخطددديط ،والمهنيدددة ،صدددنتها إلددد  الكتايدددات الشخصدددية الدددذي  5402الهدددواري )

وا نشددطة، وكتايددات مصددادر الددتعمم،  ،والوسددائل ،والتدريسددية، وا سدداليب ،والكتايددات ا دائيددة
 الكتايددات إلدد   5400)دارسددة أ مددد الهريشدد  كمددا صددنتت   والتقددويم، والكتايددات ا جتماعيددة،

وتقددويم الصددتات  ،واسددتراتيجيات التقددويم ،واسددتراتيجيات التدددريس ،وادعددداد لمدددرس ،التخطدديط
 ،والتنتيددذ ،  التدد  صددنتتها إلدد  التخطدديط5401ودراسددة  ددور الدددبيب  ) ،والمهددارات الشخصددية

دارة الصدا ،والتقدويم   إلد  كتايددات 5407والنمدو المهند ، كمدا صدنتتها عواطدا الصدقري ) ،وا 
تايددات تقددويم تعمددم الطدد ب، أسدداليب التدددريس وطرائقدد ، وكتايددات إنتدداج المعرفددة وابتكارهددا، وك

 وكتايات التتاعل الصت ، وكتايات التقنية ف  التعميم.
أربدد كتايدات  سدبق يمكدن ت ديدد كتايدات ا قتصداد المعرفد  بالب دث ال دال  فد   ومما

 والكتايات التكنولوجية. ،وكتايات التقويم ،وكتايات التنتيذ ،كتايات التخطيط
كدل  دراسدة المعرفد  فد  مجدال التربيدة الخاصدة ومن الدراسات التد  اهتمدت با قتصداد

معممدد   معرفددة عدددمالتدد  أوضدد ت نتائجهددا   5401صددتال الجمعددان وسددنال الجمعددان ) مددن
كتايدات  ا  دد و  التعمديم عمميدة فد  مهدم جاندب وهوبإل و ال اس استخدام كيتيةب التربية الخاصة
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 ت المعمدممهدارا تطدويرلالتدريبيدة  الددورات، كمدا أن هنداك ضدرورة لتقدديم ا قتصداد المعرفد 
 . ستخدام التكنولوجيا ف  التعميم

 عمد  المعرفدة اقتصداد تطبيدق أ در ب ث استهدفت والت   5454)  ماد نضال دراسةو 
 عمددل وسددوق اقتصددادية بيئددة تددوفر عدددم إلد  الدراسددة توصددمت وقددد السددودان، فدد  ادعاقدة ذوي
 التدد  التعمدديم أسدداليب اسددتخدام عدددم إلدد  بادضددافة ادعاقددة، ذوي ا شددخاص  سددتيعاب مددرن

 وا تصدا ت المعمومدات تكنولوجيدا مدن ت تية بنية ريتوف يجب لذا إلالمعرفة اكتساب من تمكنهم
 .عميها ال صول ادعاقة ذوي لمت ميذ يمكن مناسبةو  ،متقدمة

قمددة الدراسددات التدد  اهتمددت بدراسددة ا قتصدداد المعرفدد  فدد  مجددال  يتضددا ممددا سددبق
ا هتمدددام بتصدددميم البدددرامج الموجهدددة لمعممددد  التربيدددة  ضدددرورةممدددا يتطمدددب  إلالتربيدددة الخاصدددة

مسددايرة التطددورات العمميددة ال دي ددة فدد  ضددول كتايددات ا قتصدداد المعرفدد ، ومددن  ددم ل إلالخاصددة
 تنمية مهارات القرن ال ادي والعشرين لديهم.

 :َٗاسات ايكشٕ احلادٟ ٚايعصشٜٔ احملٛس ايجاْٞ: 

يتددرض القددرن ال ددادي والعشددرين عمدد  ادنسددان اكتسدداب العديددد مددن المهددارات التدد  
ي ددث فد  وتيدرة مت  قدة، ويعتبدر التعمديم هدو إ دد   يالدذتمكن  من التعامل ومواكبة التطدور 

وذلددك مددن خدد ل ت هيددل المعمددم فدد   إلالوسددائل التدد  يددتم خ لهددا إكسدداب ادنسددان تمددك المهددارات
ا  تد  يدتمكن   ًقد إلويتم تقييم  ف  ضول ال اجة لتمدك المهدارات ،طوراتالبداية ليواكب تمك الت

  ت  يتمكنوا من مواكبة العصر الذي يعيشون . إلكسابها لممتعممينإمن 
عمميددة الددتعّمم فدد  القددرن ال ددادي والعشددرين بظهددور ظدداهرة اقتصدداد المعرفددة وتتميددز    

ليتمكنددوا مددن مواكبددة الددنظم ا قتصددادية  إلوال اجددة إلدد  الددتعّمم مددد  ال يدداة بالنسددبة لممتعممددين
وقد أد  ذلك إل  ظهور متطمبدات متغيدرة ن دو  ،لممجتمعات الت  تشهد تغيرات وت و ت سريعة

 .مجموعة المهارات الت  ي تاج إليها المتعممون ف  القرن ال ادي والعشرين
وال دورة المعرفيدة الهائمدة فد   ،يستطيد المعمم مواكبة التقدم العمم  والتكنولدوج  ولك 

القرن ال ادي والعشرين، يجب عمي  أن يمتمك المهارات الت  تمكن  من مواكبدة الت دديات التد  
عمد  القيدام بددعم ا قتصداد  درًاتواج  النظدام التربدوي فد  عصدر ا قتصداد المعرفد ، وتجعمد  قدا
دارة قدرات الطد ب، تكنولوجيدا التعمديم، ومنظومدة   لكد  يصدبا أك در تتداع ً  إلالتقدويمالمعرف ، وا 

 .وتميزًا ف  العممية التعميمية
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، لممعمدم امت كهداوهناك تصنيتات عديدة لمهارات القرن ال ادي والعشرين الت  ينبغ  
مهدارات التكيدا،  فد  مهدارات القدرن ال دادي والعشدرين  Bybee   (2009  ددت دراسةفقد 

دارة الدذات، والتتكيدر المنظدوم ،  ومهارات ا تصدال المعقددة، و دل المشدك ت غيدر التقميددي، وا 
 مهدارات القدرن ال دادي والعشددرين   5405وي يد  إبدراهيم ) أ مدد الزهراند ،كدل مدن قدد  ددد و 

تنميدددة المهدددارات العميدددا لمتتكيدددر، إدارة المهدددارات ال ياتيدددة، إدارة قددددرات الطددد ب، دعدددم إلددد   
، ودراسدة إدارة منظومدة التقدويم و ا قتصاد المعرف ، إدارة تكنولوجيا التعميم، إدارة فن التعمديم، 

المعمومدات مهدارات و ال يداة والمهندة، و التعمم وا بتكدار،     الت   ددتها ف 5400)نوال شمب  
  التدد  أوضدد ت أن مهددارات القددرن 5402والوسددائط والتكنولوجيددا إل ودراسددة  ظبيددة السددميط  )

المهدددارات  الشخصدددية، وا كاديميدددة، والتتكيدددر العميدددا، والتدريسدددية، هددد    ال دددادي والعشدددرين
والتنميددة المهنيددة، والتكنولوجيددة التطويريددة وا جتماعيددة، ودراسددة كددل مددن عبددد ا   التددون ، 

المهدارات والمعدارا   فد   الت   ددت مهارات القرن ال ادي والعشرين 5401أ مد التواعير)و 
مهدددارات الدددتعمم وا بتكدددار، ومهدددارات التواصدددل، والتعددداون، والمهدددارات التكنولوجيدددة، و العامدددة، 

صددنتت مهددارات القددرن  التدد   5402)  والمهددارات ال ياتيددة والوظيتيددة،  ودراسددة عميددال عيسدد
كتايات معارا الم تو  العمم ، وكتايات المعدارا والمهدارات التربويدة،   والعشرين إل  يال اد

وكتايات المعارا والمهارات التكنولوجية، وكتايات شخصية، وأخ قيات مهنيدة، ودراسدة شدادية 
إدارة فدددن عمميدددة    دددددت مهدددارات القددرن ال دددادي والعشدددرين فددد  التددد   5401عبددد ال مددديم )
دارة قددددرات المتعممدددين خددد ل التعمددديم، واددار  ة الصدددتية لمعممددد  القدددرن ال دددادي والعشدددرين، وا 

دارة منظومدددة التقدددويم، أمدددا دراسدددة هيدددا    فقدددد  دددددت 5454) السدددرديةالتددددريس المتمدددايز، وا 
مهدارات التواصدل، ومهدارات  فد  مهارات القرن ال ادي والعشدرين دعدداد معمدم التربيدة الخاصدة

 بداع، واستخدام التقنية ال دي ة. ال ياة اليومية،  ومهارات اد
مهددارات القددرن وفدد  ضددول ا طدد ع عمدد  الدراسددات السددابقة وت ميمهددا يمكددن ت ديددد 

 -التنتيددذ -)التخطدديط  ال ددادي والعشددرين بالب ددث ال ددال  فدد  مهددارات تدريسددية وتشددتمل عمدد 
دارة الوقدددت، ادصدددرار والم دددابرة،  ،)التنظددديم  التقدددويم ، ومهدددارات شخصدددية وتشدددتمل عمددد  وا 

لكترونيددة، )اسددتخدام البيئددة اد   وتشددتمل عمدد  ،، ومهددارات تقنيددةالطمددوح،  ددب ا سددتط ع 
تقددويم و اسددتخدام تطبيقددات الويددب فدد  الددتعمم، و لكترونيددة، التواصددل والتتاعددل فدد  البيئددة اد و 

 لكترونية .الط ب المعممين ف  البيئات اد 
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 :ايعًّٛ يًف٦ات اخلا ١ َعًُٛاحملٛس ايجايح: 

 ِقبددل مددن كبيددر اهتمددام التعميميددة العمميددة أركددان ك  ددد معمددم التئددات الخاصددة لقددد نددال
 ،االتعميميددة، مددن أجددل تنميتدد  مهنًيدد العمميددة وتطددوير لتطددويرئ تسددع  التدد  وا ب دداث الدراسددات
 ادعاقة.  ذوي المتعممين من تعميم أعبال ت مل يستطيعون أكتال معممين وتوفير

 المصددمم فهددو إلذوي ا  تياجددات الخاصددة رعايددة فدد  امهًمدد ادورً  العمددوم معمددم ويددؤدي
 اخدددت ا عمددد  الت ميدددذ هدددؤ ل قددددرات تت دددد  التددد  المختمتدددة والمواقدددا التعميميدددة، لمخبدددرات

 الدراسد ، التصدل داخدل النتسد  والتكيدا ،ا جتماع  التواصل لعممية الميسر وهو مستوياتهم،
 .المختمتة مهاراتهم تنمية عن والمسؤول الصتية، لونشطة والمخطط

  التربيددة الخاصددة ب نهددا 50، ص 5441وُيعددرا جمددال الخطيددب، ومندد  ال ديدددي )
تربويدددة خاصدددة  طدددرقجممدددة مدددن ا سددداليب التعميميدددة المنظمدددة التددد  تتضدددمن وضدددًعا تعميًمدددا و 

جددرالات ع جيددة تهدددا إلدد  مسدداعدة ذو  ا  تياجددات الخاصددة عمدد  ت قيددق ال ددد ا قصدد   يوا 
      الشخصية والنجاح ا كاديم . – كن من الكتاية الذاتيةالمم

، ذوي ادعاقدةتتعددد تصدنيتات  أند   52-57 ص ص ،5405أميدر القرشد  )ويذكر 
 ينتصددنيتهم إلدد  المعدداق إلوكددل تصددنيا يخضددد لتمسددتة تربويددة معينددة، ومددن هددذئ التصددنيتات

ا، ن جسددميً يالمعدداقا، و ن عقمًيدديالمعدداق، و  ان بصددريً ي، والمعدداقان سددمعيً ي)المعدداق    وتشددملا سدديً 
 ادعاقة. ي متعددا، و ن تواصميً قيالمعاا، و ن اجتماعيً يالمعاقو 

هددم أولئددك ا فددراد الددذين ين رفددون عددن المسددتو   ذوي ادعاقددةيتضددا ممددا سددبق أن 
الطد ب  يركدز الب دث ال دال  عمد وسدوا ، وهذئ ا ن رافات تكون فد  ا تجدائ ا دند  ،العادي
     .العموم شغبة التربية الخاصة تخصص إعاقة عقمية معمم 

مددن أكبددر تعددد مشددكمة ادعاقددة العقميددة  أن  02ص  ،5441ماجدددة عبيددد )وتوضددا 
مدن العممدال والمتخصصدين فد  المجتمددإل  يدث تظهدر ي ارهدا  رًاكبيدا المشك ت الت  تهدم قطاًعد

 .وا جتماعية ،والتربوية ،والنتسية ،ف  المجا ت الطبية
 American (A.A.M.R)  العقمددددد  لمتخمدددددا ا مريكيدددددة الجمعيدددددة وتعدددددد

Association on Mental Retardation   بالمعداقين تهدتم الت  الكبر  الجمعيات إ د 
 فدد  العقميددة ادعاقددة اعتبددرت  يددث مرا ددلإل بعدددة لددديها العقميددة ادعاقددة متهددوم مددر وقددد عقميددًا،
 مددن الددذي لمتددرد ال ددال  الددوظيت  ا دال مسددتو  تم ددل"   أنهددا  0115) عددام الصددادر تعريتهددا
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 وا ددة ف  قصور ويصا ب  المتوسط، ت ت يكون  الذكال) العقم  ا دال مستو  أن خصائص 
 ذلدك وي ددث ا جتماعيدة، والمهدارات بالدذات، العنايدة م دل التكيتد  السموك مهارات من أك ر أو
   . Kaval,  et al., 2009, p 44)"  سنة  02) سن و ت  لمترد النمائية العمر مرا ل ف 

وبذلك يمكن القول أن متهوم ادعاقة العقمية يشير إل  انختاض ف  الوظدائا العقميدة 
ممددا  إلبالقصددور فدد  السددموك التكيتدد  لددد  التددرد اة، أو توقددا تطددور نمددو العقددل مصدد وبً العامدد

، وعددم قدرتد  عمد  أن يعديش  يداة مسدتقمة بصدورة كاممدة ،لديد يؤدي إل  نقص معدل الدذكال 
والمشددك ت التدد  تواجهدد  فدد   ،عدددم قدرتدد  عمدد  إبدددال التصددرا السددميم تجددائ المواقددا اوأيًضدد

  يات . 
المقومددددات المعرفيددددة    التئددددات الخاصددددةمعممدددد امددددت كهنددددا يتضددددا أهميددددة  ومددددن
 العمميددةمددن عناصددر  ارئيًسدد اعنصددرً ُيعددد  ندد   ا فدد  مهنتدد إلالتدد  تجعمدد  متميددزً  ،والتكنولوجيددة

التعميميددة التعمميددة، فهدددو الُميدددسر والُمددنظم والُمطددور لعمميددة التعمدديم والددتعمم، والمسددؤول عددن 
 ؤديويد، والوجدانيدة والدنتس  ركيدة، المعرفيدة إ داث التغييدرات المطموبدة فد  شخصدية الُمدتعمم

ا سددتراتيجيات والممارسددات الهادفددة لدد  فدد  خدد ل ، ا فدد  تنميددة مهددارات المتعممددينا مهًمدددورً 
  .والتعميم ،عمميت  التعمم

  إلدد  افتقددار 5402)عبددد الكددريم عبددد العددال  دراسددة  إليدد  توصددمت مددا ومددا يؤكددد ذلددك
إل  جميد الكتايات ال زمة لمتعامل مدد هدذئ التئدة، وقدد أوصدت  ًيامعمم  ا طتال المعاقين عقم

خاصدة فيمدا يتعمدق بعمميتد  و لمعممد  هدذئ التئدة،  التدريبيدةهذئ الدراسة ب همية تقدديم البدرامج 
 والتقويم. ،التشخيص

هنداك ت دديات معاصدرة تواجد  إلد  أن  .Rock et al  (2016 توصدمت دراسدةكمدا 
إلددد  تمدددك  ااسدددتنادً  إلعدددبل العمدددل، ومتطمبدددات ا دال المهنددد   م دددل ،التربيدددة الخاصدددة  معممددد

تنميددة وا هتمددام ب، أو بعدددها قبددل الخدمددة سددوالً  همفدد  إعددداد ممددا يتطمددب التتكيددرالت ددديات 
 ،لمددا تتسددم تمددك المهددارات بالس سددة إلنهم منهدداكددمهددارات القددرن ال ددادي والعشددرين لددديهم، وتم

 والتمكين الوظيت . ،والشمول ،والتمكين التكنولوج 

ينبغ  ا هتمام ببرامج إعداد معمم العموم شدعبة التربيدة الخاصدة   أنيتضا مما سبق و 
مهدارات ب يدث تراعد  كتايدات ا قتصداد المعرفد  ومدن  دم  قدد يسدهم فد  تنميدة   إعاقة عقمية)

 اوموجًهدد ا فعدا ً ا معمًمديصدبل إلدورئ عمد  تغييددر والتد  تسداعدئ ،لديدد  القدرن ال دادي والعشدرين
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عمد   ت  يستطيد مسداعدتهم  ،مية التعميميةلمعم اوداعمً رًا وميس، ادعاقة العقميةلمت ميذ ذوي 
عددداد البيئددة التعميميددة لمختمتددةاكتسداب المهددارات ا ، وتدوفير الجددو الهددادئ والمسددتقر والدداعم، وا 
فدد   لمتكنولوجيددا وتوظيتدد ، مددداخل التدددريس المناسددبة، واسددتخدام   تياجدداتهمال ريددة الم ئمددة 

 .يةالتعميمالعممية 
 إدشا٤ات ايبشح:

 استخدم الب ث ال ال   :َٓٗر ايبشح
 .وأدوات  الب ثمواد المنهج الوصت  الت ميم  ف  إعداد  .0
 المعرفد  ا قتصداد كتايدات عمد  قائمدة إلكترونيدة تعمدم أ در بيئدةالتجريب   ختبدار  المنهج .5

 التربيددة شددعبة العمددوم معممدد  الطدد ب لددد  والعشددرين ال ددادي القددرن مهددارات تنميددة فدد 
 . إعاقة عقميةالخاصة )

البعديدة، وذلدك خد ل و  واعتمد الب ث ال ال  عم  تصميم المعالجات التجريبيدة القبميدة
 التجريب  لمب ث  شب  ، والشكل التال  يوضا التصميمة وا دةمجموع

( 7) جذول  

انزجشَجٍ نهجحث شجخ انزصًُى  

 انزطجُك انجؼذٌ انًؼبنجخ انزطجُك انمجهٍ

 .اخزجبس انجبَت انًؼشفٍ -1

 .ثطبلخ انًالحظخ -2

 .يمُبس انكفبءح انزارُخ -3

 يمُبس االرجبِ َحى انجُئبد -4

 .اإلنكزشوَُخ

رطجُك ثُئخ انزؼهى 

نكزشوَُخ ػهً اإل

.ػُُخ انجحث  

 .اخزجبس انجبَت انًؼشفٍ -0

 .ثطبلخ انًالحظخ -7

 .يمُبس انكفبءح انزارُخ -1

 انجُئبديمُبس االرجبِ َحى  -1

 .اإلنكزشوَُخ

 التالية  ادجرالات تم اتباعولاجابة عن أسئمة الب ث 
 إعذاد قا١ُ٥ َٗاسات ايكشٕ احلادٟ ٚايعصشٜٔ: أٚاًل:

تدم  ا دبيات والب وث الت  اهتمت بمهارات القرن ال دادي والعشدرين، استقرالبعد       
تدم و  ،التوصل إل  العديد من التصنيتات التد  تناولدت مهدارات القدرن ال دادي والعشدرين

ف  المنداهج  المتخصصين ، وعرضها عم  مجموعة من الم كميناستبانة تضمينها ف 
 ال زم والعشرين  ال اديلت ديد أهم مهارات القرن  إل2والتئات الخاصة التدريس طرقو 

، وفد  ضدول يرائهدم تدم التوصدل إلد   إعاقة عقميةالخاصة ) لمعمم  العموم شعبة التربية
                                                           

  2ممحق 2
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مهارات والمتم مة ف  ) ،مهارات القرن ال ادي والعشرين المناسبة لطبيعة الب ثقائمة ب
، وبددذلك أصددب ت قائمددة مهددارات القددرن تقنيددة  ومهددارات ،شخصدديةومهددارات  ،تدريسددية

 . 0ال ادي والعشرين ف  صورتها النهائية
ٚ        ب٦ٝو١ ايوتعًِ اإل   ثاًْٝا: إعذاد ا فًكو يهرتْٚٝو١: اعتُوذ ايبشوح احلوايٞ عًو٢ َشاسوٌ ايتصوُِٝ ايتعًُٝوٞ 

 يًخطٛات ايتاي١ٝ: 

لكترونيدة وتشدمل تعتبر مر مة الت ميل أول  مرا دل تصدميم بيئدة الدتعمم اد  َشس١ً ايتشًٌٝ: -0
 الخطوات التالية 

  لت ديدددد مسدددتو   إلتدددم ت ميدددل خصدددائص الطددد ب المعممدددين ت ميدددل خصدددائص المتعممدددين
 إلمسدتو  ا نشدطة المناسدبة لهدمو  ،التدريس ةواختيار استراتيجي لديهم، الخبرات التعميمية

ن فدد  هددذئ المر مددة بت مددل المسددؤلية، والقدددرة عمدد   ددل ممددو يددث يتميددز الطدد ب المع
لكترونيددة فدد  إ تعمددمبنددال بيئددة  ينبغدد ومددن  ددم  ،، والمشدداركة، ومهددارات الب ددثالمشددك ت

 ضول خصائصهم.  
  لمهدارات  لت ديدد ا  تياجدات التعميميدة إل2ت ديد ا  تياجات التعميميدة  تدم تطبيدق اسدتبان

شدددعبة التربيدددة  العمدددوم معممددد طددد ب الالواجدددب توافراهدددا لدددد   القدددرن ال دددادي والعشدددرين
   ويوضا الجدول التال  نسبة ا  تياجات التعميمية لكل مهارة. ، إعاقة عقميةالخاصة )

(1جذول )  

(.1َسجخ االحزُبجبد انزؼهًُُخ نًهبساد انمشٌ انحبدٌ وانؼششٍَ ٌ=)  

 االحزُبجبد
ػذد 

 انجُىد
 انًزىسط

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

َسجخ 

 االحزُبج
 انزشرُت

: يهبساد رذسَسُخ. %.0..9 1.717 11... 71 أوالا  0 

%77.11 0.117 71.71 9 ثبَُاب: يهبساد شخصُخ.  1 

%91.9 0.177 77.02 01 ثبنثاب: يهبساد رمُُخ.  7 

 دول   إعاقدة عقميدة) العمدوم شدعبة التربيدة الخاصدة معممد الطد ب  جدالت اسدتجابات
 يدث تراو دت نسدب ا  تيداج مدن  إلهنداك ا تيداج كبيدر لدديهملديهم، أند   التعميميةا  تياجات 

فدد  المرتبدددة  تدريسدديةال مهددداراتال% ، وهدد  نسددب كبيدددرة، كمددا جددالت 11.01 -22.22%)

                                                           

 4ممحق 4
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% ،  دددم 12.1التقنيدددة فددد  المرتبدددة ال انيدددة بنسدددبة ) % ، والمهدددارات11.01ا ولددد  بنسدددبة )
 % .22.22ف  المرتبة ال ال ة بنسبة ) شخصيةال مهاراتال
   تبددين  ا  تياجددات التعميميددةتطبيددق اسددتبانة بت ميددل واقددد المددوارد والمصددادر التعميميددة

أو هداتا ذكد  متصدل  ،الط ب المعممين عينة الب ث  لديهم  اسدب يلد من  % 27)أن
    لكترونية.بادنترنتإل دمكانية تطبيق بيئة التعمم اد 

   وتشتمل عم  ما يم  َشس١ً ايتصُِٝ -5
  من  لكترونية  تم ت ديد مجموعةتصميم ا هداا التعميمية لم تو  بيئة التعمم اد

لكترونية، ومجموعة من ا هداا السموكية لكل موديول ا هداا العامة لبيئة التعمم اد 
 . التعميميةيو ت دمو المن 

 تدم ت ديدد م تدو  بيئدة الدتعمم ا لكترونيدة نكزشوَُخرصًُى ػُبصش يحزىي ثُئخ انزؼهى اإل  
عمددد  ا دبيدددات خددد ل مراعددداة ا  تياجدددات التعميميدددة لممتعممدددين، وا طددد ع وموضدددوعاتها 

، وقددد ا قتصدداد المعرفدد ، ومهددارات القددرن ال ددادي والعشددرين بكتايدداتوالب ددوث المتعمقددة 
 .  موديو ً 00تضمن م تو  البيئة عم  )

 الجانددب المعرفدد تددم ت ديددد أدوات الب ددث والمتم مددة فدد   اختبددار  :رصممًُى أدواد انجحممث ،
، ومقياس الكتالة الذاتية، وا تجدائ ن دو لمتدريس دائ بطاقة م  ظة لقياس الجانب ا و 

وذلدددك خددد ل  ،التعميميدددةموديدددو ت ملكترونيدددة، وقدددد تنوعدددت أسددداليب التقدددويم لاد البيئدددات 
لمت كدددد مدددن اكتسددداب  إل، والتقدددويم التكدددوين اقبمًيدددتطبيدددق أدوات الب دددث بالتقدددويم القبمددد  

الضدددعا، وتقدددديم أو المهدددارات المرتبطددة بكدددل موديدددول، وت ديددد نقددداط القددوة و  ،المعددارا
 التغذية الراجعة المناسبة، والتقويم البعدي  دوات الب ث.

 تم اختيار الوسائط بما يناسب طبيعة الهدا : ػُبصش انىسبئط انًزؼذدح اخزُبس
استخدام النصوص ادلكترونية،   ومنها ،وخصائص الط ب المعممين، وتنوعت الوسائط

تسجيل صوت ، والصور التعميمية،  أمأكان ف  شكل مؤ رات صوتية  والصوت سوالً 
جوجل درايا، والتيس بوك    )م ل "5د بعض تطبيقات الويب"والتيديوهات، كما تم ت دي

 . Gmail))والواتس يب، واليوتيوب، البريد ا لكترون  

   ا نشطة والمهام التعميمية  تم ت ديد مجموعة من ا نشطة والمهام التعميمية رصًُى
 ،لكترونية بسهولةوتساعدئ عم  اكتساب م تو  البيئة اد  ،الطالب المعممالت  يقوم بها 
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 ،أَشطخ فشدَخ :ويُهب ،وطبيعة الم تو  ،وقد تم ت ديدها بما يتناسب مد خصائصهم

 .وأخشي جًبػُخ

  نكزشوَُخرصًُى أسبنُت اإلثحبس وواجهخ انزفبػم يغ ثُئخ انزؼهى اإل
.

تم تصميمها ف  : 
 لكترونية. لبيئة التعمم اد ضول خريطة التدفق 

  الوسدائط  لكترونية  تم إعدداد السديناريو التعميمد  عمد  عناصدرتصميم سيناريو البيئة اد
ضدول معدايير بندال بيئدة   المتعددة الت  تدم اختيارهدا فد  ضدول عناصدر الم تدو  التعميمد ، وفد

إل ليتضدا الوصدا  7لكترونيدةببيئدة الدتعمم اد لكترونية، وذلدك خد ل السديناريو الخداص اد  التعمم
بادضددافة إلدد  أسدداليب ادب ددار والددربط  ،الكامددل لعناصددر الوسددائط المتعددددة ب شددكالها المتنوعددة

 الطالب المعمم ف  أ نال التعامل مد البيئة. االذي سيتبعه
 رحذَذ اسزشارُجُبد وطشق انزذسَس : 

 تعد زٍوان، الموديو تلتنظيم عرض م تو   إل""KWHLعم  استراتيجية  تم ا عتماد     
 يث تم ل  إلإ د  استراتيجيات ما ورال المعرفة، الت  تقوم عم  تنشيط المعرفة السابقة

المعرفة السابقة ا ساس الذي ترتكز عمي  المعرفة الجديدة، ومساعدة الط ب عم  تكوين 
 ما يم  طمب من الط ب  يث يُ  إلهاف  تنتيذ ًياأساس ايؤدي المعمم دورً ، و  معن يتعمم ذ

   2  ، )5 ، )0ا عمددة ) لا،  دم يطمدب مدنهم مدلقرالة مقدمة الموديول جيدً  -0
 قبل دراسة الموديول  ،بجدول التعمم التال 

(0)                    (7                 )            (1(                     )1) 

(K) 

يبرا رؼشف ػٍ يىضىع 

 ؟انًىدَىل

(W) 

رشَذ أٌ رؼشف ػٍ  يبرا

 ؟هزا انًىضىع

(H) 

كُف رحصم ػهً هزِ 

 ؟انًؼهىيبد

(L) 

يبرا رؼهًذ فٍ هزا 

 ؟انًىدَىل

    

 .الموضوع؟  عن راتع )ماذا ا ول العمود ف  وتسجيمها، السابقة معرفت  ت ديد -5
 أن تريدد ال دان  )مداذا العمدود فد  وكتابتهدا عنهدا، ادجابدة يريدد التد  ا سدئمة ت ديدد -2

 ؟ .تعرا
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وكتابتهدا فد   ،ت ديد كيتية ال صول عم  المعمومات الت  قام بت ديدها ف  العمدود ال دان  -0
 . ؟كيا ت صل عم  هذئ المعمومات ) العمود ال الث

 تعممت؟ . )ماذا الرابد العمود ف  وتسجيم  ،دراسة الموديولبعد  تعمم  تم ما تدوين -2
 .ال ان  العمود ف  يتعمم  أن يريد كان بما، الرابد العمود ف  تعمم  تم ما مقارنة -1
الخطد   وا فكدار المتداهيم يقدوم بتصد يا  يدث اإلسدابقً  يعتقددئ كان بما تعمم  تم ما مقارنة -7

 .لدي 
 ،مددن  يددث  ت ديددد ا هددداا العامددة ةوفدد  ضددول المرا ددل السددابقة لتصددميم البيئددة التعميميدد      

ميددة، يووسددائط الددتعمم، وا نشددطة التعملكترونيددة، واسددتراتيجية التدددريس، وموضددوعات البيئددة اد 
لكترونيددة فدد  صددورت  المبدئيددة،  ددم إم تنظدديم م تددو  موديددو ت بيئددة تعمددم تددوأسدداليب التقددويم، 

التددددريس  قعرضددد  عمددد  مجموعدددة مدددن الم كمدددين المتخصصدددين فددد  مجدددال المنددداهج وطدددر
 ادنتاج.وتكنولوجيا التعميم قبل 

 :َشس١ً اإلْتاز -3

ال صول عم  المواد والوسائط التعميمية الت  تم ت ديدها، ف  هذئ المر مة تم   -
نشال الموديو ت،  واختيارها ف  مر مة التصميم،  م رقمنة هذئ العناصر وتخزينها وا 

، وروابط لكترونيةبيئة التعمم اد وأدوات التتاعل، وتسجيل الط ب، وعمل روابط عناصر 
م  وتنتيذ السيناريو المعد،  لكترونيةد بيئة التعمم امواقد الويب المطموبة،  م ت ليا 

يتم إدارت  خ ل أ د  لكترون إتوفير موقد ب ،لكترونية بصياغتها الرقميةتنتيذ البيئة اد 
أهداا )  يعرض العناصر ا ساسية لمبيئة -لممتعمميننظام المودل -أنظمة إدارة التعمم 

 التعميم ، والتعميمات، وسيمة ا تصال . والم تو  لكترونية،البيئة اد 
لكترونية عم  مجموعة مدن المتخصصدين فد  مجدال اد تعمم البعد ادنتاج تم عرض بيئة  -

 ، 2التصدميم ييرمعدال البيئدة مطابقدةالتدريس وتكنولوجيا التعميمإل لت ديد  طرقالمناهج و 
بددل مدن ا لدوان لدون فداتا )تغييدر الخمتيدة لمم تدو    نتدائج الت كديمبعدض أسدترت وقد 

والتركيددز عمدد   ،لجددذب ا نتبددائ، اسددتخدام أك ددر مددن لددون فدد  عددرض الم تددو   إلالغامقددة
النقدداط المهمددة بمددون مختمددا، وفدد  ضددول يرال السددادة الم كمددين تددم إجددرال التعدددي ت 

 .لبيئةالخاصة با   ظاتوالم
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تدم رفعد  فد  صدورت   ،لكترونيدةلمتعامدل مدد بيئدة الدتعمم اد    1إعداد دليل الطالدب المعمدم -
 لكترون  الخاص بالبيئة.النهائية عم  الموقد اد 

 لكترونية مد الط ب المعممين.  لتنتيذ بيئة التعمم اد 04إعداد دليل المعمم -
وتكوندت  -غيدر عيندة الب دث-عمد  عيندة اسدتط عية  لكترونيدةبيئة الدتعمم اد ق يطبتم ت -

لمتطبيدق  اوصد  يته ،لكترونيةمبيئة اد دجرال التقويم البنائ  لإل ط ب معممين  04من )
عينددة  قددد تقابدل التد ا ساسد ، وهدددا التقدويم البنددائ  إلد  معرفددة المشداكل والصددعوبات 

نتددائج الدراسددة  عند  فدد  ضدول مددا أسددترت، و وذلددك لمعالجتهدا إلأ ندال التطبيددقفدد   الب دث
ظددام بدد ن هندداك بعددض الصددعوبات الخاصددة بعددرض الموديددو ت، وخاصددة بن ا سددتط عية،

والتوصدل إلد  الصدورة النهائيدة ا نشطة والمهام، وتم  ل المشكمة مد التقن  المختص، 
 .لكترونيةبيئة التعمم اد ل

 َشس١ً االستخذاّ:  -4

تم تطبيقها عم  عينة الب ث،  ،لكترونيةبيئة التعمم اد  بعد الت كد من ص  ية
نهزًكٍ يٍ  ؛نكزشوَُخػجش انجُئخ اإلالمستخدم وكممة المرور لمدخول  اسموتوزيد 

رى انزفبػم  ُثح ؛انزؼهًُُخًىدَىالد انودساسخ  ،جشاء انزطجُك انمجهٍ ألدواد انجحثإ

، "انىارس آة" يجًىػبدنكزشوٍَ، وثٍُ انجبحثزٍُ وانطالة ثبسزخذاو انجشَذ اإل

 ." انفُس ثىن"  يجًىػخو

 َشس١ً ايتكِٜٛ:   -5

أ نددال دراسددة  فدد  متابعددة الطدد ب المعممددينمر مددة المتابعددة والتقددويم المسددتمر   يددث تددم  -
 .التعميمية الموديو ت

ػهممً انفممشوق اإلحصممبئُخ ثممٍُ دسجممبد   دوات الب ددث  لمتعددرا يمر مددة التطبيددق البعددد -

 .ألدواد انجحث انحبنٍ ٌوانجؼذ ،انمجهٍ ٍُانزطجُم

 : إعذاد أدٚات ايبشح:ثايجًا

بطاقدة م  ظدة لقيداس و ، الجاندب المعرفد تم إعداد أدوات الب ث المتم مة ف   اختبدار         
لكترونيدة، د ا تجائ ن دو البيئدات او مقياس الكتالة الذاتية، و ، لمهارات التدريس دائ الجانب ا 

 وفيما يم  عرض تتصيم  لخطوات إعداد هذئ ا دوات.
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يكٝاس َست٣ٛ املعشف١ ملٗاسات  ؛املعشيف اْباجلإعذاد اختباس  : متاجلاْب املعشيفأٚاًل: اختباس 

 ٚفكًا يًخطٛات ايتاي١ٝ: (إعاق١ عك١ًٝ) ايعًّٛ بصعب١ ايرتب١ٝ اخلا ١ َعًُٞطالب ايايتذسٜس يذ٣ 

العمدوم بشدعبة التربيددة   الطد ب معممددلقيدداس قددرة  إل  صدمم هدذا ا ختبداراهلوذف َؤ االختبوواس   -
بتطبيقد   ،لكترونيدةالمعرفد  لم تدو  البيئدة اد  اندبالجبلمدام اد عمد    إعاقة عقمية) الخاصة

، من نمدط اختيدار مدن متعددد    النوع ا ولالموضوعية خ ل نوعين من ا سئمة قبمًيا وبعدًيا
 يددث ادجابددة الصدد ي ة ي صددل  إل 4،0وتددم تقدددير الدرجددة )صددواب وخطدد ،  والنددوع ال ددان  

  .4الخط  ي صل عم  )ادجابة  ، و 0الطالب المعمم عم  )
  ذم االختباس: -

تدددم عرضددد  فددد  صدددورت  ا وليدددة عمددد   المعرفددد  الجاندددبلمت كدددد مدددن صددددق اختبدددار 
وضدوح  مدد  لم كدم عمد  إلتدريس العمدوم قمجموعة من الم كمين ف  مجال المناهج وطر

صددياغة تعميمددات ا ختبددار، ومناسددبة ا ختبددار لقيدداس مددا وضددد مددن أجمدد ، ومددد  مناسددبة 
وقددد أبددد  ا سدداتذة الم كمددون بعددض ، ودقددة صددياغتها الجامعيددة،لطدد ب المر مددة ا سددئمة 

تغييدر بعدض البددائل   م دل ،التعدي ت الت  أخذت ف  ا عتبار عندد إعدداد الصدورة النهائيدة
عادة صياغة بعض المتردات، عباراتف  بعض ال وفد  ضدول مدا بادجابدة،  تو   ت     إلوا 

جدرال التعددي  ت ال زمدة، وصدوً  لمصدورة النهايدة ل ختبدار سبق، تدم مراعداة يرال الم كمدين وا 
   .القابمة لمتطبيق عم  التجربة ا ستط عية

 امعمًمدا   طالًبد24عمد  ) الجاندب المعرفد  تم تطبيق اختبار ايتذشب١ االستطالع١ٝ يالختباس:  -
   بغرض ما يم  إل -غير عينة الب ث-

 :سساب االتسام ايذاخًٞ (1

  بالدرجة الكمية ل ختباراط درجة كل بعد بارت معامل  ساب  
تم  ساب معامل ارتباط درجة كل بعد من أبعاد  ل ختبار، ا تساق الداخم لمت كد من        

ا ختبار بالدرجة الكمية ل ختبار، ويوضا الجدول التال  قيم معام ت ا رتباط ومستويات 
 د لتها 
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 ( 1جذول )

 ثبنذسجخ انكهُخ نالخزجبس انًؼشفٍانجبَت يؼبيالد اسرجبط أثؼبد اخزجبس 

 يسزىي انذالنخ يؼبيم االسرجبط أثؼبد االخزجبس

 1.10 1717 انزخطُط

 1.10 1.17 انزُفُز

 1.10 1.29 انزمىَى

وذات د لة إ صائية عند  ،من الجدول السابق  يتضا أن معام ت ا رتباط موجبة       
 صدق ا تساق الداخم  ل ختبار. مما يدل عم  ،  4.40)مستو  د لة 

 :نشْٚباخ أيفا مبعادي١ سساب ثبات االختباس (2

 يث تقوم هذئ الطريقة عم   إلتم  ساب  بات ا ختبار باستخدام طريقة ألتا كرونباخ     
خ لها بيان مد  ارتباط متردات ا ختبار ببعضها  اين متردات ا ختبار، والت  يتم ساب تب

 البعض، وارتباط كل متردة مد الدرجة الكمية ل ختبار.
 (1جذول )

 خزجبس ككماالو انجبَت انًؼشفٍيؼبيالد انثجبد أنفب ألثؼبد اخزجبس 

 يؼبيم انثجبد أنفب ػذد انًفشداد أثؼبد االخزجبس

 1.711 71 انزخطُط

 1.911 17 انزُفُز

 1.77 71 انزمىَى

 1.97 011 االخزجبس ككم

من الجدول السابق يتضا  أن معام ت ال بات  بعاد ا ختبار جالت ف  المد  
 ، وه  قيم  بات مقبولة، ول ختبار ككل جال معامل ال بات = 4.15 – 4.25)

 ا ختبار  غراض الب ث.  م لمة، مما يدل عم  4.15
 وذلك ا ختبار، متردات عن لاجابة ال زم الزمن  ساب   تماالختباس صَٔ ٜذت د  2

 عن ادجابة ف  ا ستط عية العينة من طالب معمم كل استغرق  الذ  الزمن بتسجيل
 زمن بمل وقد ا ختبار، عن لاجابة ال زم الزمن متوسط  ساب  م ا ختبار، أسئمة
 دقيقة.  14 ) ا ختبار تطبيق

 :الختباس اجلاْب املعشيفَعاَالت ايسٗٛي١ ٚايصعٛب١  (4

 يددث  إلالجانددب المعرفدد لكددل متددردة مددن متددردات اختبددار  00 سدداب معامددل السددهولةتددم 
وهدذئ النتدائج فد   ددود المسدموح بد  لقبدول ،  4 .2 -4 .57معام ت السهولة بين ) تراو ت

                                                           
 11ممحق 00
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ُوجدد أنهدا تتدراوح تم  سداب معدام ت التمييدز لممتدردات، و كما ، المتردة، وتضمينها ف  ا ختبار
 .المسموح ب  المدي  دود ف  وه   4 . 2 ،4 . 0بين )

  ف  ضول نتائج التجربدة ا سدتط عية تدم الوصدول إلد   ٛست٘ ايٓٗا١ٝ٥يف إعذاد االختباس   2
  044وبمددل عدددد ا سددئمة ) ،الصددورة النهائيددة ل ختبددار القابمددة لمتطبيددق عمدد  عينددة الب ددث

 .05المعرف  بصورت  النهائية الجانبسؤاً ، ويوضا الجدول التال  مواصتات اختبار 

 (.جذول )

 انجبَت انًؼشفٍ يىاصفبد اخزجبس

ًٝاإإْتاز االختباس   1   بعد صياغة عبارات ا ختبار والوصدول إلد  الصدورة النهايدة لد ، يهرتْٚ
لكتروند إل ممدا يتديا لمطالدب المعمدم تمت برمجة ا ختبار إلكترونًيا، ورفع  عم  الموقدد اد 

اسددم مسددتخدم ورقددم المددرور، وال صددول عمدد   باسددتخدامالدددخول لاجابددة عددن ا ختبددار 
 فور ا نتهال من ادجابة.  ،الدرجة مباشرة

ًٝا: بطاق١ املالسظ١ لد  التدريس  مهاراتل لقياس الجانب ا دائ تم إعداد بطاقة م  ظة   ثاْ
 وفقًا لمخطوات التالية  - إعاقة عقمية)العموم شعبة التربية الخاصة  معمم -ط ب ال
والترعية  الرئيسة مهاراتالت ديد إل  الهدا من بطاقة الم  ظة  تهدا بطاقة الم  ظة  -

 .المعممينط ب الال زمة لمتدريس لد  
                                                           

 11ممحق 05

 انؼذد أسلبو انًفشداد أثؼبد االخزجبس

 انزخطُط

 

0 ،7 ،1 ،1 ،1  ،. ،2 ،7 ،9 ،01 ،00 ،07 ،17 ،

19 ،.1 ،.0  ،.7 ،.1 ،.1 ،.1 ،.. ،.2 ،.7 ،

.9 

71 

 انزُفُز

01 ،01 ،01 ،0. ،02 ،07 ،09 ،71 ،70 ،77 ،

71 ،71 ،71 ،7. ،72 ،77 ،79 ،11 ،10 ،17 ،

11 ،11 ،11 ،1. ،12 ،17 ،19 ،11 ،10 ،17 ،

11 ،21 ،20 ،27 ،21 ،21 ،21 ،2. ،22 ،27 ،

29 ،71 ،70 ،77 ،71 ،71 ،71 ،7. ،72 ،77 ،

79 

17 

 انزمىَى

11 ،11 ،1. ،12 ،17 ،19 ،11 ،10 ،17 ،11 ،

11 ،11 ،1. ،12 ،90 ،97 ،91 ،91 ،91 ،9. ،

92 ،97 ،99 ،011 

71 

 011 جًبنٍاإل
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 اف  صورته اتم عرضه ،بطاقة الم  ظةلمت كد من صدق صدق بطاقة الم  ظة   -
لم كم  ،تدريس العمومرق ا ولية عم  مجموعة من الم كمين ف  مجال المناهج وط

ت ديد و مل عمي  من جوانب الصياغة المغوية، تشمولية البطاقة لما ينبغ  أن تشعم  
بدال و ، مهارةدرجة أهمية كل  التعدي ت ف  ضول  رالجإأو مقتر ات، وتم  م  ظات أيةا 

 ن.ييرال السادة الم كم
 تعدد ب سموب ظة بطاقة الم   بات معامل  ساب تم  بطاقة الم  ظة  بات معامل  ساب -

 باستخدام تقديراتهم بين ا تتاق معامل تم  ساب الوا د، تردال أدال عم  الم  ظين
  "Cooper"كوبر معادلة

 044  +عدد مرات ا خت ا عدد مرات ا تتاق)عدد مرات ا تتاق/)نسبة ا تتاق= 
 ،م تواها ومعرفة ،عمي  الم  ظة بطاقة عرض بعدب  د الزم ل  انتالبا   استعانت        

  م ،ط بال من    ة أدال بم  ظة وذلك البطاقة، تطبيق ف ا، استخدامه وتعميمات
 ط بال أدال عم  ا تتاق معاملالجدول التال   ويوضاطالب،  لكل ا تتاق معامل  ساب
 .ال   ة

 (2جذول )

 أداء انطالة انثالثخ ًيؼبيم االرفبق ػه 

يؼبيم االرفبق ػهً أداء انطبنت 

 األول

يؼبيم االرفبق ػهً أداء انطبنت 

 انثبٍَ

يؼبيم االرفبق ػهً 

 أداء انطبنت انثبنث

71% 90% 77% 

يتضددا مددن الجدددول السددابق  أن متوسددط معامددل اتتدداق الم  ظددين فدد   الددة الطدد ب  
أن بطاقدة الم  ظدة عمد  درجدة عاليدة مدن ال بدات، وأنهدا   % ، وهدذا يعند22) يال   ة يساو 

ويوضا الجدول التال  مواصتات بطاقة م  ظدة أدال الطد ب المعممدين  ،صال ة ك داة لمقياس
المرتبطددة بمهددارات  المعممددينبصددورت  النهائيددة، وتوزيددد درجددات بطاقددة م  ظددة أدال الطدد ب 

 .02التدريس
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 (7جذول )

 يىاصفبد ثطبلخ يالحظخ أداء انطالة انًؼهًٍُ

 لمخطوات التالية  اوفقً  الكتالة الذاتيةتم إعداد مقياس  ايزات١ٝ: ثايجًا: َكٝاس ايهفا٠٤ 
 حتذٜذ اهلذف َٔ املكٝاس:  -

لكترونيدة فد  الدتعمم اد أ در بيئدة بهددا الكشدا عدن  الكتدالة الذاتيدةتم إعداد مقياس 
إعاقدددة ) طددد ب معممددد  العمدددوم شدددعبة التربيدددة الخاصدددةاللدددد  الشخصدددية المهدددارات ت قيدددق 
 . عقمية

 حتذٜذ أبعاد املكٝاس:  -

دارة الوقدددت،  ،الكتدددالة الذاتيدددةتدددم ت ديدددد أبعددداد مقيددداس  ادصدددرار و وهددد   )التنظددديم وا 
  ب ا ستط ع .و الطموح، و والم ابرة، 

 َفشدات املكٝاس:  ٝاغ١ -

تم صياغة عدد من العبارات عم  كل بعد من أبعاد المقياس، وقد تكون المقياس مدن 
ا إذا كددان موافًقددالطالددب اسددتجابات، والمطمددوب مددن  خمددس  عبددارة، ولكددل عبددارة منهددا 21)

 ع مدة فيضدد اموافقً  كان إذا أما موافق بشدة، أستل  √عم  العبارة أن يضد ع مة )بشدة 
ذا كان موافق أستل  √) ذا كدان معارًضد  متدردد، أسدتل  √يضدد ع مدة ) امترددً ، وا  يضدد  اوا 

ذا كددان معارًضدد   √) ع مددة  ت ددت معددارض   √) بشدددة  يضددد ع مددة  ات ددت أعددارض، وا 
 ي تددوي كمددا لعباراتدد ، ا سددتجابة تيسددر صددورة فدد  المقيدداس تعميمددات صدديغت بشدددة، وكددذلك

 .سالبة وأخر  ،موجبة  العبارات من نوعين عم  المقياس
  

 انؼذد أسلبو انًفشداد أثؼبد انجطبلخ
انذسجخ نكم 

 ثؼذ

 انزخطُط

0 ،7 ،1 ،1 ،1  ،. ،2 ،7 ،9 ،

01 ،00 ،07 ،01 ،01 ،01 ،

0. ،02 ،07 

07 11 

 انزُفُز

09 ،71 ،70 ،77 ،71 ،71 ،

71 ،7. ،72 ،77 ،79 ،11، 

10 ،17 ،11 ،11 ،11 ،1. ،12 

09 12 

 07 . 11، 17، 10، 11، 17،19 انزمىَى

 079 11 جًبنٍاإل



 م5255( 38) -5ج-عدد مارس                                                        ...           إلكترونية  تعلم بيئة

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 0111 - 

 ايتأنذ َٔ  ذم املكٝاس:  -

تددم عرضدد  فدد  صددورت  ا وليددة عمدد   ،لمت كددد مددن مددد  صدد  ية المقيدداس وصدددق 
دبدددال الددرأي  ددول وضددوح صددياغة تعميمددات المقيدداس، ومناسددبة  ،مجموعددة مددن الم كمددين

المقياس لقياس ما وضد من أجم ، وم لمة الصدياغة المتظيدة لعبدارات المقيداس، وم لمدة 
، وقددد أبددد  السددادة الم كمددون بعددض اررال فدد  لطدد ب المر مددة الجامعيددةمسددتو  المقيدداس 

دي ت المطموبدة فد  ضدول يرال السدادة بدألجرال التعد انتدوقامت البا   ،صياغة بعض العبارات
 الم كمين.

 ايتذشب١ االستطالع١ٝ يًُكٝاس: -

إل وذلدك الجاندب المعرفد عم  نتس العينة الت  طبق عميها اختبار  المقياستم تطبيق 
 بغرض 
 :سساب االتسام ايذاخًٞ (1
 نتس العينة الت  عم  بعد تطبيق  ،الذاتية الكتالة لمقياس الداخم  ساب ا تساق  تم  

  خ لمن ، وذلك الجانب المعرف  طبق عميها اختبار
 ساب  تم  بعذ املٓت١ُٝ إيٝ٘دسد١ نٌ َفشد٠ بايذسد١ ايه١ًٝ يً استباط َعاٌَ سساب 

تنتم  إلي ، وجالت  ذيال لمبعدمعام ت ارتباط درجة كل متردة بالدرجة الكمية 
  التالية بالجداولكما ه  مبينة  تائجالن
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 ( 9جذول )

يؼبيالد اسرجبط دسجخ كم يفشدح يٍ يفشداد يمُبس انكفبءح انزارُخ ثبنذسجخ انكهُخ نألثؼبد  لُى

 انًُزًُخ إنُهب

 األثؼبد
سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االسرجبط

يسزىي 

 انذالنخ
 األثؼبد

سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االسرجبط

يسزىي 

 انذالنخ

انزُظُى 

وإداسح 

 انىلذ

0 1.12 1.10 

 انطًىح

1 1.210 1.10 

1 1.717 1.10 2 1.2.1 1.10 

9 1..2. 1.10 00 1.210 1.10 

01 1..17 1.10 01 1..2. 1.10 

02 1.12 1.10 09 1..71 1.10 

70 1.717 1.10 71 1.912 1.10 

71 1.1.1 1.10 72 1.111 1.10 

77 1.17. 1.10 10 1.1.2 1.10 

79 1.179 1.10 11 1.912 1.10 

اإلصشاس 

 وانًثبثشح

7 1.711 1.10 

 حت االسزطالع

1 1.7.7 1.10 

. 1.7.1 1.10 7 1.120 1.10 

01 1..11 1.10 07 1.790 1.10 

01 1.717 1.10 0. 1.910 1.10 

07 1.172 1.11 71 1.171 1.11 

77 1.721 1.10 71 1.77 1.10 

7. 1.20. 1.10 17 1.910 1.10 

11 1..07 1.10 71 1..27 1.10 

11 1...1 1.10 1. 1..27 1.10 

 )من الجدول السابق  يتضا أن معام ت ا رتباط جالت دالة عند مستوي د لة     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                الذاتية الكتالة قوة الع قة بين درجة متردات مقياس  ، مما يدل عم% 4.40، 4.42%
 ليها.الكمية لوبعاد المنتمية إ بالدرجة

 ُكٝاساط دسد١ نٌ بعذ بايذسد١ ايه١ًٝ يًباست َعاٌَ سساب: 

تم  ساب معامل ارتباط درجة كل  الذاتية، الكتالة ا تساق الداخم  لممقياسلمت كد من        
، ويوضا الجدول التال  قيم معام ت ا رتباط ل بالدرجة الكمية  مقياسالبعد من أبعاد 

 ومستويات د لتها 
 ( 01جذول )

 يؼبيالد اسرجبط أثؼبد يمُبس انكفبءح انزارُخ ثبنذسجخ انكهُخ نهًمُبس

 يسزىي انذالنخ يؼبيم االسرجبط أثؼبد انًمُبس

 1.10 17..1 انزُظُى وإداسح انىلذ

 1.10 1.707 اإلصشاس وانًثبثشح

 1.10 10..1 انطًىح

 1.10 77..1 حت االسزطالع
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وذات د لة إ صائية عند مستو   ،ا رتباط موجبةمن الجدول السابق  يتضا أن معام ت 
 .الذاتية الكتالة مما يدل عم  صدق ا تساق الداخم  لمقياس %  4040) د لة

 نشْٚباخ أيفا ايزات١ٝ مبعادي١ ايهفا٠٤ سساب ثبات َكٝاس (2
والدرجة  ،المقياسألتا كرونباخ  بعاد  طريقةباستخدام  المقياستم  ساب  بات  
  كما هو موضا بالجدول التال  ،الكمية

 (00جذول )

 انزارُخ ونهًمُبس ككم انكفبءح يؼبيالد انثجبد أنفب ألثؼبد يمُبس

 يؼبيم انثجبد أنفب ػذد انًفشداد أثؼبد انًمُبس

 انىلذ وإداسح انزُظُى
9 

1.2.1 

 وانًثبثشح اإلصشاس
9 

1.722 

 انطًىح
9 

1.721 

 االسزطالع حت
9. 

1.771 

 نهًمُبس انذسجخ انكهُخ
1. 

1.791 

، مما يدل عم  4.212من الجدول السابق يتضا  أن معامل ال بات لممقياس ككل= 
 مة المقياس  غراض الب ث. لم 

 ايصٛس٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًُكٝاس: -3
 يددث بمددل  إلأصددبا المقيدداس عمدد  درجددة عاليددة مددن الصدددق وال بددات وصددالا لمتطبيددق

  متدددردة كمدددا هدددو موضدددا 21) 00النهائيدددةعددددد المتدددردات المكوندددة لممقيددداس فددد  صدددورتها 
 بالجدول التال .
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 (07جذول )

 وأسلبو يفشداد كم ثؼذانكفبءح انزارُخ أثؼبد يمُبس  

 انؼذد أسلبو انًفشداد انًفشداد أثؼبد انًمُبس

 انزُظُى وإداسح انىلذ

 

 1 71 ،01 ،1 ،0 اإلَجبثُخ

 1 79 ،77 ،70 ،02 ،9 انسهجُخ

 1 11 ،.7 ،77 ،01 ،. اإلَجبثُخ اإلصشاس وانًثبثشح

 1 11 ،07 ،01 ،7 انسهجُخ

 1 10 ،09 ،00 ،2 ،1 اإلَجبثُخ انطًىح

 1 11 ،72 ،71 ،01 انسهجُخ

 حت االسزطالع         

 

 1 .1 ،17 ، 71 ،7 ،1 اإلَجبثُخ

 1 11 ،71 ،.0 ،07 انسهجُخ

 .1 جًبنٍاإل

 تصشٝح املكٝاس:  -4

، وافددقلم أربددد درجدات، و بشددة درجددات لموافدقخمدس ، وأعطيدت المقيدداستدم تصد يا 
وذلدك فد  العبدارات بشددة،  لمعدارض وا ددة ودرجتان لمعارض، ودرجدة، لمتردد   ث درجاتو 

 .ف   ين كان العكس ف  العبارات السالبة ،الموجبة
ًٝاإإْتاز املكٝاس  -2 لد ،  النيايةة  بعد صياغة عبارات المقياس والوصول إلد  الصدورة يهرتْٚ

 .لكترون تمت برمجة المقياس إلكترونًيا، ورفع  عم  الموقد اد 

 ،لكترونيةا تجائ ن و البيئات اد تم إعداد مقياس لكترونية  البيئات اد  ن و   مقياس ا تجائرابًعا
 لمخطوات التالية  اوفقً 

 حتذٜذ اهلذف َٔ املكٝاس:  -

البيئددة  أ ددربهدددا الكشددا عددن  لكترونيددةا تجددائ ن ددو البيئددات اد تددم إعددداد مقيدداس 
 العمدوم شدعبة التربيدة الخاصدة  طد ب معممداللدد  لكترونية فد  ت قيدق المهدارات التقنيدة اد 
 . إعاقة عقمية)

 حتذٜذ أبعاد املكٝاس:  -

وهدد   )الدددوع  ب هميدددة  ،لكترونيدددةا تجددائ ن دددو البيئددات اد تددم ت ديدددد أبعدداد مقيددداس 
الددوع  ب هميدددة و لكترونيدددة، والتتاعددل فددد  البيئددة اد التواصدددل و لكترونيددة، اسددتخدام البيئدددة اد 

 لكترونية .د تقويم الط ب المعممين ف  البيئات او استخدام تطبيقات الويب ف  التعمم، 
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  ٝاغ١ َفشدات املكٝاس: -

تددم صددياغة عدددد مددن العبددارات عمدد  كددل بعددد مددن أبعدداد المقيدداس، وقددد تكددون هدددذا 
إذا كدان الطالدب والمطموب مدن استجابات،  خمس  عبارة، لكل عبارة منها 21المقياس من )

  اموافًقدد كددان إذا أمددا موافددق بشدددة، أسددتل  √عمدد  العبددارة أن يضددد ع مددة )بشدددة موافقددًا 
ذا كدان موافق أستل  √) ع مة فيضد ذا كدان   متدردد، أسدتل  √يضدد ع مدة ) امتدرددً ، وا  وا 
ذا كان معارضً    √) يضد ع مة  امعارضً  ت دت   √) بشدة  يضد ع مدة  ات ت أعارض، وا 

 كمددا لعباراتدد ، ا سدتجابة تيسددر صدورة فدد  المقيدداس تعميمدات صدديغت ، وكدذلكمعدارض بشدددة
 .سالبة وأخر  ،موجبة  العبارات من نوعين عم  المقياس ي توي

  ايتأنذ َٔ  ذم املكٝاس:  -

تددم عرضدد  فدد  صددورت  ا وليددة عمدد   ،لمت كددد مددن مددد  صدد  ية المقيدداس وصدددق 
دبدددال الددرأي  ددول وضددوح صددياغة تعميمددات المقيدداس، ومناسددبة  إلمجموعددة مددن الم كمددين

المقياس لقياس ما وضد من أجم ، وم لمة الصدياغة المتظيدة لعبدارات المقيداس، وم لمدة 
فدد  ، وقددد أبددد  السددادة الم كمددون بعددض اررال لطدد ب المر مددة الجامعيددةمسددتو  المقيدداس 

بدألجرال التعددي ت المطموبدة فد  ضدول يرال السدادة  ان تدوقامت البا  ،صياغة بعض العبارات
 الم كمين.

 ايتذشب١ االستطالع١ٝ يًُكٝاس: -

إل وذلدك الجاندب المعرفد عم  نتس العينة الت  طبق عميها اختبار المقياس تم تطبيق 
 بغرض 
 :سساب االتسام ايذاخًٞ (1
 عم  بعد تطبيق  ،لكترونيةالبيئات اد  ن و ا تجائ لمقياس الداخم  ساب ا تساق  تم  

  ، وذلك خ لالجانب المعرف  نتس العينة الت  طبق عميها اختبار
 ساب  تم  بعد المنتمية إلي درجة كل متردة بالدرجة الكمية لم ارتباط معامل  ساب 

تنتم  إلي ، وجالت  الذي لمبعدمعام ت ارتباط درجة كل متردة بالدرجة الكمية 
  التالية بالجداولكما ه  مبينة  تائجالن
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 ( 01جذول )

نكزشوَُخ لُى يؼبيالد اسرجبط دسجخ كم يفشدح يٍ يفشداد يمُبس االرجبِ َحى انجُئبد اإل

 ثبنذسجخ انكهُخ نألثؼبد انًُزًُخ إنُهب

 األثؼبد
سلى 

 انًفشدح

يؼبيم 

 االسرجبط

يسزىي 

 انذالنخ
 األثؼبد

 سلى

 انًفشدح

يؼبيم 

 االسرجبط

يسزىي 

 انذالنخ

انىػٍ 

ثأهًُخ 

اسزخذاو 

انجُئخ 

 .نكزشوَُخاإل

ربثغ: انزىاصم  1.10 1.210 0

وانزفبػم فٍ انجُئخ 

 .نكزشوَُخإلا

77 1.11. 1.11 

1 1.711 1.10 10 1.127 1.10 

9 1.711 1.10 

انىػٍ ثأهًُخ اسزخذاو 

رطجُمبد انىَت  فٍ 

  .انزؼهى

1 1.127 1.10 

01 1.77 1.10 2 1..70 1.10 

02 1.2.7 1.10 00 1.171 1.10 

70 1.711 1.10 01 1..7. 1.10 

71 1.121 1.10 09 1..7. 1.10 

72 1.11. 1.11 71 1.1.. 1.10 

11 1.197 1.10 7. 1..7. 1.10 

11 1..11 1.10 79 1.191 1.10 

11 1..17 1.10 17 1..1 1.10 

انزىاصم 

وانزفبػم 

فٍ انجُئخ 

 .نكزشوَُخاإل

7 1..11 1.10 11 1.1. 1.11 

. 1.717 1.10 1. 1.1 1.10 

01 1.172 1.11 

رمىَى انطالة انًؼهًٍُ 

 .نكزشوَُخفٍ انجُئبد اإل

1 1.10 1.10 

01 1.721 1.10 7 1.2.9 1.10 

07 1.20. 1.10 07 1.217 1.10 

77 1..07 1.10 0. 1.77. 1.10 

71 1...1 1.10 71 1.77. 1.10 

 ) من الجدول السابق  يتضا أن معام ت ا رتباط جالت دالة عند مستوي د لة     
 ن و ا تجائ قوة الع قة بين درجة متردات مقياس  مما يدل عم، % 4040 ، 4.42%

 الكمية لوبعاد المنتمية إليها. لكترونية بالدرجةالبيئات اد 

 ُكٝاساط دسد١ نٌ بعذ بايذسد١ ايه١ًٝ يًباست َعاٌَ سساب 

تم  ساب معامل  لكترونية،البيئات اد  ن و ا تجائ لمقياس ا تساق الداخم لمت كد من        
، ويوضا الجدول التال  قيم ل بالدرجة الكمية  مقياسالارتباط درجة كل بعد من أبعاد 

 ومستويات د لتها  ،معام ت ا رتباط
 ( 01جذول )

 نكزشوَُخ ثبنذسجخ انكهُخ نهًمُبسانجُئبد اإل َحى االرجبِ يؼبيالد اسرجبط أثؼبد يمُبس

 يسزىي انذالنخ يؼبيم االسرجبط أثؼبد انًمُبس

 1.10 .1.72 .نكزشوَُخانىػٍ ثأهًُخ اسزخذاو انجُئخ اإل

 1.10 1.7.1 .نكزشوَُخإلانزىاصم وانزفبػم فٍ انجُئخ ا

 1.10 1.277 .رطجُمبد انىَت  فٍ انزؼهىانىػٍ ثأهًُخ اسزخذاو 

 1.10 1.202 .نكزشوَُخرمىَى انطالة انًؼهًٍُ فٍ انجُئبد اإل



 م5255( 38) -5ج-عدد مارس                                                        ...           إلكترونية  تعلم بيئة

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                              - 0101 - 

وذات د لة إ صائية عند مستو   ،من الجدول السابق  يتضا أن معام ت ا رتباط موجبة
البيئات  ن و ا تجائ مما يدل عم  صدق ا تساق الداخم  لمقياس % 4040) د لة
 لكترونية.اد 
 :نشْٚباخ أيفا يهرت١ْٝٚ مبعادي١ايب٦ٝات اإل حنٛ االجتاٙ سساب ثبات َكٝاس (2

  كما هو موضا بالجدول التال  ،تم  ساب  بات المقياس بطريقة ألتا كرونباخ        
 (01جذول )

 نكزشوَُخ ونهًمُبس ككمانجُئبد اإل َحى االرجبِ يؼبيالد انثجبد أنفب ألثؼبد يمُبس

 يؼبيم انثجبد أنفب ػذد انًفشداد انًمُبسأثؼبد 

 .نكزشوَُخاإل انجُئخ اسزخذاو ثأهًُخ انىػٍ
00 

1.772 

 .نكزشوَُخإلا انجُئخ فٍ وانزفبػم انزىاصم
9 

1.77 

 فٍ انىَت رطجُمبد اسزخذاو ثأهًُخ انىػٍ

 .انزؼهى

00 
1.21 

 .نكزشوَُخاإل انجُئبد فٍ انًؼهًٍُ انطالة رمىَى
1 

1.221 

 .انكهُخ نالخزجبسانذسجخ 
1. 

1.971 

، مما يدل عم  4.152من الجدول السابق يتضا  أن معامل ال بات لممقياس ككل= 
 مة المقياس  غراض الب ث. لم 
 ايصٛس٠ ايٓٗا١ٝ٥ يًُكٝاس: (3

 يددث بمددل  إلأصددبا المقيدداس عمدد  درجددة عاليددة مددن الصدددق وال بددات وصددالا لمتطبيددق
متدددردة كمدددا هدددو موضدددا   21) 02عددددد المتدددردات المكوندددة لممقيددداس فددد  صدددورتها النهائيدددة

 بالجدول التال .
  

                                                           
 14ممحق 02
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 (.0جذول )

 وأسلبو يفشداد كم ثؼذنكزشوَُخ االرجبِ َحى انجُئبد اإلأثؼبد يمُبس  

 انؼذد أسلبو انًفشداد انًفشداد أثؼبد انًمُبس

انىػٍ ثأهًُخ 

اسزخذاو انجُئخ 

 .نكزشوَُخاإل

 . 11، 72، 71 ،70 ،9 ،0 اإلَجبثُخ

 1 11 ،11 ،02 ،01 ،1 انسهجُخ

انزىاصم وانزفبػم فٍ 

 .نكزشوَُخانجُئخ اإل

 1 77 ،77 ،01 ،. ،7 اإلَجبثُخ

 1 10 ،71 ،07 ،01 انسهجُخ

انىػٍ ثأهًُخ 

اسزخذاو رطجُمبد 

 .انىَت فٍ انزؼهى

 2 .1، 11، .7 ،71 ،09 ،00 ،1 اإلَجبثُخ

 1 17 ،79 ،01 ،2 انسهجُخ

رمىَى انطالة انًؼهًٍُ 

فٍ انجُئبد 

 .نكزشوَُخاإل

 7 71 ،07 اإلَجبثُخ

 1 .0، 7 ،1 انسهجُخ

 .1 جًبنٍاإل

 تصشٝح املكٝاس:   (4

، وافددقلم أربددد درجددات، و بشدددة درجددات لموافددقخمددس ، وأعطيددت المقيدداستددم تصدد يا 
وذلددك فددد   إللمعددارض بشددددةوا ددددة ودرجتددان لمعدددارض، ودرجددة ، لمتدددردد  دد ث درجدداتو 

 .ف   ين كان العكس ف  العبارات السالبة ،العبارات الموجبة
ًٝوا إيإْتاز املكٝواس    2   بعدد صدياغة عبدارات المقيداس والوصدول إلد  الصدورة النهايدة لد ، هرتْٚ

 .تمت برمجة المقياس إلكترونًيا، ورفع  عم  الموقد ا لكترون 
 :املٝذاْٞ يًبشح إدشا٤ات ايتطبٝل: سابعًا

 ع١ٓٝ ايبشح: -1

إعاقدة ) العمدوم شدعبة التربيدة الخاصدة معممد  الط بتم تطبيق الب ث عم  عينة من 
طالًبددا   04 يددث بمددل عددددهم ) إلجامعددة المنصددورة-بالترقددة الرابعددة بكميددة التربيددة   عقميددة
   وطالبة.

   مرت تجربة الب ث بالمرا ل التالية ايبشح جتشب١ -5
جدددرال عددددة مقددداب ت مبدئيدددة مدددد الطددد ب المعممدددين شدددعبة التربيدددة إ  ا ولددد المر مدددة  -

لتوزيدددد الدددرقم السدددري وكممدددة المدددرور  إلجامعدددة المنصدددورة –الخاصدددة بالترقدددة الرابعدددة 
وشدرح كيتيدة  ،لكترونيدةالخاصة بكل طالب عم   دئ، وفدتا الموقدد الخداص بالبيئدة اد 

لكترونيدة، الم تدو  التعميمد  لمبيئدة اد يقونات ا ساسية، وشرح مكوندات التعامل مد ا 
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كيتيددة تددوجيههم إلدد  و نشددطة التعميميددة المصددا بة لمموديددو ت، ا  وكيتيددة التعامددل مددد 
 الددددواتس يب)مددددن خدددد ل مجموعددددات ، وعمددددل ل سترشدددداد بدددد  ت ميددددل دليددددل الطالددددب

WhatsApp، والتدديس بددوك Facebook   إلدد  ضددافة ادلسددهولة التواصددل معهددم بإل
أ ندال دراسدة ف  متابعتهم ل إللكترونيةد لكترون ، أو الموقد المخصص بالبيئة اد البريد ا

 .الموديو ت
الب ددث قبمًيددا عمدد   تددم تطبيددق أدوات   دوات الب ددث قبمدد التطبيددق ال المر مددة ال انيددة  -

اختبددار الجانددب المعرفدد ، وبطاقددة )دراسددة الموديددو ت، والمتم مددة فدد    قبددلعيندة الب ددث 
 ورصد الدرجات. ،الكتالة الذاتية، وا تجائ ن و البيئات ادلكترونية م  ظة، ومقياس 

تددم تنتيددذ المعالجددة التجريبيددة لمب ددث بطريقددة   تنتيددذ تجربددة الب ددث  ل ددةالمر مددة ال ا -
م  51/0/5454  أسددددابيد مددددن تدددداري  7إلكترونيددددة، وقددددد اسددددتغرقت مدددددة التجربددددة )

 .م00/2/5454 ت 
عمدد   الب ددث بعدددًيا تددم تطبيددق أدوات   دوات الب ددث بعددديالتطبيددق ال  لرابعددةالمر مددة ا -

الجاندب اختبدار )عينة الب ث بعد ا نتهال من دراسة جميد الموديدو ت، والمتم مدة فد   
 ، لكترونيدةد ا تجدائ ن دو البيئدات او مقياس الكتدالة الذاتيدة، و بطاقة م  ظة، و ، المعرف 

 .اوت ميل البيانات إ صائيً  ،ورصد الدرجات
 عشض ايٓتا٥ر َٚٓاقصتٗا ٚتفسريٖا:: اخاًَس

 ،فيمددا يمدد  عددرض  هددم النتددائج التدد  تددم التوصددل إليهددا لاجابددة عددن أسددئمة الب ددث
 والت قق من ص ة فروض . 

 متوسط  بين إ صائية د لة ذو قفر وجدي " :ع٢ً أْ٘ ايزٟ ٜٓص اختباس  ش١ ايفشض األٍٚ  0
 لصالا اختبار الجانب المعرف  لمجموعة الب ث ف   والبعدي ،القبم ) قينالتطبي درجات

 .التطبيق البعدي"
 لت ديد إلالمرتبطة لممجموعات"  ت"  اختبار انالبا  ت استخدمت و ختبار هذا الترض

اختبار  ف  الب ث لمجموعة ، والبعدي ،القبم ) ينالتطبيق درجات بين متوسط  التروق د لة
 الجدول التال  ، ويتضا ذلك خ ل الجانب المعرف 
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 (02) جذول

 انجحث نًجًىػخ (،وانجؼذٌ ،انمجهٍ) ٍُانزطجُم دسجبد يزىسطٍ ثٍُ نهفشوق اإلحصبئُخ ودالنزهب " د " لًُخ

 انجبَت انًؼشفٍاخزجبس  فٍ

 درجات  صائية بين متوسط إتوجد فروق ذات د لة من الجدول السابق يتضا أن   
والدرجة الكمية ل  لصالا  ،ا ختبار بعاد  ، والبعدي ،القبم )  ينالتطبيق الب ث ف  مجموعة

 إلعم  الترتيب 10.22 -50.02 -02.22 -50.12المتوسط ا كبر= ذات التطبيق البعدي
، وه  عم  الترتيب  02.0 -21.22-00.700 -25.450) يث جالت قيم "ت" تساوي 

كما يتضا من الجدول السابق أن  جم ، 4.40قيم ذات د لة إ صائية عند مستوي د لة 
معمم  العموم شعبة التربية - ط بال  لد الجانب المعرف  لتنمية لكترونيةت  ير البيئة اد 

، ومن  م يتم قبول  4.125 -4.112) بين يث تراو ت قيم  جم الت  ير إل كبير الخاصة
 الترض ا ول من الب ث.

 بين إ صائية د لة ذو فرق يوجد " ع٢ً أْ٘ ايزٟ ٜٓص اختباس  ش١ ايفشض ايجاْٞ  5
 بطاقة الم  ظة الب ث ف لمجموعة   والبعدي ،القبم ) ينالتطبيق درجات متوسط 
 .التطبيق البعدي" لصالا

 لت ديد إلالمرتبطة لممجموعات"  ت"  اختبار ناالبا  ت استخدمت و ختبار هذا الترض
 بطاقة ف  الب ث لمجموعة  والبعدي ،القبم ) ينالتطبيق درجات بين متوسط  التروق د لة

 الم  ظة، ويتضا ذلك خ ل الجدول التال  
  

أثؼبد 

 االخزجبس 
 انًزىسط ٌ انزطجُك

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 لًُخ )د(

دسجبد 

يسزىي  انحشَخ

 انذالنخ

 لًُخ 

( η2) 

حجى 

 انزأثُش

 انزخطُط
 لجهٍ

11 
7.17 7.707 

 كجُش 1.9.1 1.10 19 17.171
 0.120 70.91 ثؼذٌ

 انزُفُز
 لجهٍ

11 
02.01 1.111 

 كجُش 1.927 1.10 19 10.210
 17..0 17.11 ثؼذٌ

 انزمىَى
 لجهٍ

11 
7.1 7.101 

 كجُش .1.92 1.10 19 19.11
 1.917 70.11 ثؼذٌ

انذسجخ 

 انكهُخ

 لجهٍ
11 

11.71 2..10 
 كجُش 1.977 1.10 19 11.0

 7.1 90.77 ثؼذٌ
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 (07) جذول

نًجًىػخ انجحث  (وانجؼذٌ ،انمجهٍ) ٍُانزطجُم دسجبد يزىسطٍ ثٍُ نهفشوق اإلحصبئُخ ودالنزهب " د " لًُخ

 فٍ ثطبلخ انًالحظخ

  صائية بين متوسط إتوجد فروق ذات د لة  من الجدول السابق يتضا أن   
والدرجة الكمية  ،الم  ظة التطبيق القبم  والبعدي  بعاد بطاقة الب ث ف  مجموعة درجات

عم    002.72 -02.1 -24.72 -01.02لصالا التطبيق البعدي )المتوسط ا كبر= ،ل 
، عم  الترتيب  02.1 -20.0-02.22 -51.10) يث جالت قيم "ت" تساوي  إلالترتيب

كما يتضا من الجدول السابق   ،4.40) د لةالوه  قيم ذات د لة إ صائية عند مستوي 
معمم  العموم شعبة - ط بال  لد الجانب ا دائ  لكترونية لتنميةد أن  جم ت  ير البيئة ا

، ومن  م يتم  4.125 -4.102 يث تراو ت قيم  جم الت  ير من ) إلكبير التربية الخاصة
   .قبول الترض ال ان  

 متوسط  بين إ صائية د لة ذو فرق يوجد"  ع٢ً أْ٘ ايزٟ ٜٓص اختباس  ش١ ايفشض ايجايح  2
 لصالا مقياس الكتالة الذاتية ف  ،لمجموعة الب ث  والبعدي ،القبم ) ينالتطبيق درجات

 .البعدي"التطبيق 
 لت ديد إلالمرتبطة لممجموعات"  ت"  اختبار ناالبا  ت استخدمت ختبار هذا الترض 

 مقياس ف  الب ث لمجموعة  والبعدي ،القبم ) ينالتطبيق درجات بين متوسط  التروق د لة
 الذاتية، ويتضا ذلك خ ل الجدول التال   الكتالة

 
  

أثؼبد 

 انجطبلخ
 انًزىسط ٌ انزطجُك

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ

لًُخ 

 )د(

دسجبد 

 انحشَخ

يسزىي 

 انذالنخ

 لًُخ

 ( η2) 

حجى 

 انزأثُش

 انزخطُط
 لجهٍ

11 
70.77 7.121 

7..91 19 1.10 
1.91

7 
 كجُش

 1.177 19.01 ثؼذٌ

 انزُفُز
 لجهٍ

11 
77.11 0.717 

11.71 19 1.10 
1.97

7 
 كجُش

 1.111 11.21 ثؼذٌ

 انزمىَى
 لجهٍ

11 
2.2 1.271 

10.1 19 1.10 
1.9.

7 
 كجُش

 0.792 01.9 ثؼذٌ

انذسجخ 

 انكهُخ

 لجهٍ
11 

10.1 7.271 
11.. 19 1.10 

1.97

7 
 كجُش

 2.222 001.27 ثؼذٌ
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 (09) جذول

نًجًىػخ  (وانجؼذٌ ،انمجهٍ) ٍُانزطجُم دسجبد يزىسطٍ ثٍُ نهفشوق اإلحصبئُخ ودالنزهب " د " لًُخ

 انجحث فٍ يمُبس انكفبءح انزارُخ

 درجات  صائية بين متوسط إتوجد فروق ذات د لة من الجدول السابق يتضا أن         
الذاتية والدرجة الكمية  الكتالة  بعاد مقياس  والبعدي ،القبم ) ينالتطبيق الب ث ف  مجموعة

 -04.52 -21.1 -04.0 -21.7لصالا التطبيق البعدي )المتوسط ا كبر= ،ل 
 -15.22-02.10 -01.21) يث جالت قيم "ت" تساوي  إلعم  الترتيب  021.12
  الد لة  ، وه  قيم ذات د لة إ صائية عند مستو عم  الترتيب  12.52 -20.00

 الكتالة لتنمية لكترونيةد البيئة ا يتضا من الجدول السابق أن  جم ت  ير كما،  4.40)
،  يث تراو ت قيم  جم كبير العموم شعبة التربية الخاصة  معمم- ط بال  لد الذاتية

 .، ومن  م يتم قبول الترض ال الث 4.115   4.125الت  ير من )
 بين إ صائية د لة ذو فرق يوجد" :ع٢ً أْ٘ ايزٟ ٜٓص اختباس  ش١ ايفشض ايشابع  0

مقياس ا تجائ ن و  لمجموعة الب ث ف   والبعدي ،القبم ) ينالتطبيق درجات متوسط 
 .التطبيق البعدي" لصالا البيئات
 لت ديد إلالمرتبطة لممجموعات"  ت"  ن اختبارتاالبا   استخدمت ختبار هذا الترض 

 مقياس ف  الب ث لمجموعة  والبعدي ،القبم ) ينالتطبيق درجات بين متوسط  التروق د لة
 لكترونية، ويتضا ذلك خ ل الجدول التال  البيئات اد  ن و ا تجائ

  

أثؼبد 

 انًمُبس 
 انًزىسط ٌ انزطجُك

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 لًُخ )د(

دسجبد 

 انحشَخ

يسزىي 

 انذالنخ

 لًُخ 

( η2) 

حجى 

 انزأثُش

انزُظُى 

وإداسح 

 انىلذ

 لجهٍ

11 

07.11 0.711 

 كجُش 1.977 1.10 19 79..1
 7.20 19.2 ثؼذٌ

اإلصشاس 

 وانًثبثشح

 لجهٍ
11 

07.17 0.912 
 كجُش 1.971 1.10 19 17.90

 7.112 11.0 ثؼذٌ

 انطًىح
 لجهٍ

11 
07..1 0..9 

 كجُش 1.99 1.10 19 7.71.
 7.111 19.9 ثؼذٌ

حت 

 االسزطالع

 لجهٍ
11 

07.77 0..77 
 كجُش 1.972 1.10 19 11.10

 1.111 11.77 ثؼذٌ

انذسجخ 

 انكهُخ

 لجهٍ
11 

11..1 1.772 
 كجُش 1.997 1.10 19 7.71.

 9.111 019.97 ثؼذٌ
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 (71) جذول

 نًجًىػخ (وانجؼذٌ ،انمجهٍ) ٍُانزطجُم دسجبد يزىسطٍ ثٍُ نهفشوق اإلحصبئُخ ودالنزهب " د " لًُخ

 نكزشوَُخانجُئبد اإل َحى االرجبِ يمُبس فٍ انجحث

  صائية بين متوسط إتوجد فروق ذات د لة  من الجدول السابق يتضا أن   
 ،البيئات ن و ا تجائ التطبيق القبم  والبعدي  بعاد مقياس الب ث ف  مجموعة درجات

 -01.22 -04.12 -24.22لصالا التطبيق البعدي )المتوسط ا كبر= ،والدرجة الكمية ل 
-22.1 -02.0) يث جالت قيم "ت" تساوي  إلعم  الترتيب  012.42 -55.02
 ، 4.40)د لة ال ، وه  قيم ذات د لة إ صائية عند مستوي 72.5 -20.01 -21.15

البيئات  ن و ا تجائ لكترونية لتنميةيتضا من الجدول السابق أن  جم ت  ير البيئة اد  كما
 يث تراو ت قيم  جم  إلكبير معمم  العموم شعبة التربية الخاصة-ط ب ال  لكترونية لداد 

 .، ومن  م يتم قبول الترض الرابد 4.112   4.171الت  ير من )
  

أثؼبد 

 انًمُبس
 انًزىسط ٌ انزطجُك

االَحشاف 

 انًؼُبسٌ
 لًُخ )د(

دسجبد 

 انحشَخ

يسزىي 

 انذالنخ

 لًُخ 

( η2) 

حجى 

 انزأثُش

 انىػٍ

 ثأهًُخ

 اسزخذاو

 انجُئخ

 نكزشوَُخإلا

 لجهٍ

11 

07.71 0.271 

 كجُش 1.970 1.10 19 11.1
 1.710 11.11 ثؼذٌ

 انزىاصم

 فٍ وانزفبػم

 انجُئخ

 نكزشوَُخاإل

 لجهٍ

11 

07.91 0..17 

 كجُش 1.972 1.10 19 ..11
 .1..7 11.97 ثؼذٌ

 انىػٍ

 ثأهًُخ

 اسزخذاو

 رطجُمبد

 فٍ  انىَت

 انزؼهى

 لجهٍ

11 

07.9 0.2.. 

 كجُش .1.92 1.10 19 7..19
 1.201 19.11 ثؼذٌ

 رمىَى

 انطالة

 فٍ انًؼهًٍُ

 انجُئبد

 نكزشوَُخاإل

 لجهٍ

11 

2.1 1.771 

 كجُش 1.972 1.10 19 .11.1
 0.121 77.07 ثؼذٌ

انذسجخ 

 انكهُخ

 لجهٍ
11 

11.97 1.1.1 
 كجُش 1.991 1.10 19 21.7

 7.219 0.1.11 ثؼذٌ
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 :َٓاقص١ ايٓتا٥ر ٚتفسريٖا :اسادًس 
 من العرض السابق لنتائج الب ث يمكن التوصل إل  ما ي ت   
 شعب١ ايعًّٛ َعًُٞ- طالباي ٣يذ املعشيف اجلاْب تت ايٓتا٥ر اخلا ١ بتطبٝل اختباسأٚاًل: أثب

ًٝ - اخلا ١ ايرتب١ٝ  ،رات دالي١ إسصا١ٝ٥ يصاحل ايتطبٝل ايبعذٟ اإٔ ٖٓاى فشًٚق اٚبعذًٜ اقبً

 ٚميهٔ إسداع ريو إىل َا ًٜٞ:

تضددددمن  مددددن موديددددو ت مختمتددددة ومرتبطددددة بمددددا ت ادلكتروندددد  الددددتعمم بيئددددةأن اسددددتخدام  -
ا قتصدداد  كتايدداتشددعبة التربيددة الخاصددة فدد  ضددول بالتخصددص الدددقيق لمطالددب المعمددم 

 ساهم ف  تنمية الجانب المعرف  لدي . ،المعرف 
، سدداهم فدد  إخددراج الجماعيددةترديددة و النشددطة تعدددد ا  ، و KWHL اسددتراتيجية اسددتخدام -

 يتمقوئ ف  المقررات الدراسية المقدمة لهم. يالط ب المعممين من النمط التقميدي الذ
 .ا قتصاد المعرف  كتاياتب دا ة بعض الموضوعات وارتباطها  -
ا نشددطة، ن أ نددال ادجابددة عدد فدد  لكترونيددة التدد  يمكددن الرجددوع إليهدداتنددوع المصددادر اد  -

 إل  المزيد من المعمومات ادضافية.والرجوع 
، وت ممهدم مد الم تو  العممد  مأ نال عممية التعمم وتتاعمه ف  ينالمعمم  بإيجابية الط -

 .مسؤولية تعممهم
قبالد   إلتقديم التغذيدة الراجعدة المناسدبة - ممدا يسدهل عمد  الطالدب المعمدم عمميدات الدتعمم، وا 

 ب ماس لدراسة الموديو ت.
معمم  العمدوم -ت ف  إكساب الط ب قد ساهم بيئة التعمم ادلكترونيةوهذا يوضا أن  

بمهدددارات مدددن الخبدددرات والمتددداهيم وال قدددائق المرتبطدددة  امناسدددبً  اقددددرً  -شدددعبة التربيدددة الخاصدددة
وتتتق هذئ النتيجة مد نتائج بعدض الدراسدات ، التدريس ك  د مهارات القرن ال ادي والعشرين

   . 5401ودراسة شادية عبد ال ميم )  ،5402)عميال عيس  دراسة   ل م
ًٝ  اإٔ ٖٓاى فشًٚق اٚبعذًٜ ًٝاقبً بطاق١ َالسظ١ األدا٤ ايتذسٜسٞ: أثبتت ايٓتا٥ر اخلا ١ بتطبٝل اثاْ

 رات دالي١ إسصا١ٝ٥ يصاحل ايتطبٝل ايبعذٟ ٚميهٔ إسداع ريو إىل َا ًٜٞ:

 سدداهمت  التدد ،ا قتصدداد المعرفدد كتايددات يتندداول  نيددةلكترو اد  بيئددةأن الم تددو  العممدد  لم -
 .  لد  الط ب المعممين مهارات التدريس ك  د مهارات القرن ال ادي والعشرينتنمية ف  
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يوضدا الجاندب و لكترونيدة معدد بشدكل منطقد  ومتسمسدل الم تو  العمم  لمبيئة اد طبيعة  -
مدددد إضدددافة الصدددور المناسدددبة ورابدددط  ،لمهدددارات التددددريس بدددالنص يوالتنتيدددذ  التخطيطددد

 .لمقاطد فيديو
ك  دد مهدارات لتنميدة مهدارات التددريس  إلتزويد الط ب المعممين بمواقد انترنت متخصصة -

 ف  تنمية الجانب ا دائ  لديهم. مما يسهمالقرن ال ادي والعشرين، 
أ نددال فتددرة فدد  المتضددمنة ببيئددة الددتعمم ادلكتروندد   الممارسددة العمميددة لمهددارات التدددريس -

 بم افظة الدقهمية. التدريب الميدان  بمدارس التربية التكرية
وتقدددديم التغذيدددة الراجعدددة  ،أ ندددال فتدددرة التددددريب الميددددان فددد  متابعدددة الطددد ب المعممدددين  -

 المناسبة الت  ساهمت ف  ت سين أدائهم.
 برندامج  التد  توصدمت إلد  فاعميدة 5402وتتتق هذئ النتيجة مد دراسة هبة هاشدم ) 
الدراسددات   معممددلددد  لتنميددة المهددارات ا دائيددة   مقتددرح قددائم عمدد  ا قتصدداد المعرفدد  تدددريب

 .ومهارات توليد المعمومات لد  ت ميذهم ،ا جتماعية
ً     اثايًج إٔ ٖٓواى فشٚقوًا رات    ًٜاٚبعوذ  ًٝوا : أثبتت ايٓتا٥ر اخلا و١ بتطبٝول َكٝواس ايهفوا٠٤ ايزاتٝو١ قب

 :ٚقذ ٜشدع ريو إىلدالي١ إسصا١ٝ٥ يصاحل ايتطبٝل ايبعذٟ 

 التعميميددة ا نشددطة وتددوافر، فدد  بيئددة الددتعمم ادلكترونيددة KWHLاسددتراتيجية  اسددتخدام -
 طدرق عبدر مجموعدات فد  المعمومات تبادل خ ل المعممين الط ب بين والتعاونية التردية
 .المختمتة التواصل

ف  تغييدر أنمداط التتكيدر التقميديدة وجعدل مدداركهم الط ب لكترونية بيئة التعمم اد  ساعدت -
وبالتددال  يمكددنهم التعامددل مددد الت ميددذ ذوي ادعاقددة العقميددة  ،أوسددد وأشددمل وأك ددر مرونددة

خ ل إدارة صتية ناج دة  ،وفهم مشاعرهم والقدرة عم  توفير بيئة يمنة لهم ،بشكل أفضل
 رونية.تلكل الم تو  المقدم ببيئة التعمم اد تم تدربيهم عميها خ  

عمدد  كتايددات التخطدديط والتنتيددذ لكترونيددة فدد  بيئددة الددتعمم اد  الم تددو  المتضددمناشددتمل  -
فدد  تنميتهددا لدددي الطدد ب المعممددين، ومددن  ددم تنميددة المهددارات  ، وقددد سدداهم ذلددكوالتقددويم

الشخصددية لددديهم ك  ددد مهددارات القددرن ال ددادي والعشددرين، وبالتددال  أسددهمت البيئددة فدد  
 ،لتنظديما وهد   ،فد  أبعداد الكتدالة الذاتيدة زيادة  قدة الطد ب المعممدين ب نتسدهم وقددراتهم

دارة الوقت    .و ب ا ستط ع ،والطموح ،والم ابرة ،وادصرار ،وا 
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والتد    5401وسام التميمد  ونددال الياسدري )  مندراسة كل وتتتق هذئ النتيجة مد  
أوض ت نتائجها فاعمية برنامج تعميم  قدائم عمد  نظريدة المروندة المعرفيدة فد  تنميدة الكتدالة 

  5454)، ودراسدة  ندان عبدد السد م الذاتية لد  ط ب كمية التربية ا ساسية بجامعة البصرة
وأ بدت  ،الت  قامت بوضد تصور مقتدرح لددمج اسدتراتيجية الصدا المقمدوب مدد  دل المشدك ت

فاعميتدد  فدد  تنميددة الكتددالة الذاتيددة لددد  الطدد ب المعممددين بالترقددة ال انيددة كميددة التربيددة شددعبة 
 تعميم أساس  بجامعة المنوفية.

ًٝوو ب٦ٝووات اإلسابعوًا: أثبتووت ايٓتووا٥ر اخلا و١ بتطبٝوول َكٝوواس االجتواٙ حنووٛ اي    إٔ ا ٚبعووذًٜا يهرتْٚٝو١ قبً

 :رات دالي١ إسصا١ٝ٥ يصاحل ايتطبٝل ايبعذٟ ٚقذ ٜشدع ريو إىلا ٖٓاى فشًٚق

أ نددال دراسددة  فدد   ريددة التنقددل  بمددا تتضددمن  مددن يليددات م ددل لكترونيددةاد بيئددة الددتعمم   -
عمدد  الدددعم المتددوافر، وتددوفير فرصددة الددتعمم داخددل المؤسسددة  البيئددة وال صددولموديددو ت 
 .وقت يناسب الط ب المعممين يف  أو وخارجها التعميمية 

تا دة الترصددة التسمسدل المنطقد  لمم تددو  العممد  لمبيئددة والصدور وا شدكال الموجددودة،  - وا 
ابيدة يجتهم سداهم فد  تنميدة ا تجاهدات ادا ط ع عم  الم تو  وتكدرارئ  سدب رغبدل لهم

 .ن و البيئات ا لكترونية
ال صددول  عمدد  التقنيددات التدد  توفرهددا بيئددة الددتعمم ا لكترونيددة سدداعدت الطدد ب المعممددين -

تا ة الترصدة دبددال يرائهدم خد ل و  ،وت ميل مقاطد التيديو ،عم  المادة العممية التعميدق ا 
والتديس   ،WhatsApp) الدواتس يب تطبيقدات الويدب باستخدام بعدضعم  المشاركات 

 ،لكترونيدةكل ذلك ساهم ف  تنمية التواصدل والتتاعدل فد  البيئدة اد ،  Facebook)بوك 
 .  التعممفوالوع  ب همية استخدام تطبيقات الويب 

 ،كان  ول مدرة -ة الب ثعين-لكترونية من قبل الط ب المعممين استخدام بيئة التعمم اد  -
 .لهم اومشوقً  اجديدً  اويعتبر شيئً 

اسدددددتهدفت تنميدددددة  التددددد وتتتدددددق هدددددذئ النتيجدددددة مدددددد نتدددددائج الدراسدددددات السدددددابقة  
 ي يددددد  أبدددددو ج جدددددوحدراسدددددة كدددددل مدددددن   م دددددل ،تكنولوجيدددددا التعمددددديمفددددد  مجدددددال ا تجدددددائ 

سدددددماعيل  سدددددونو  فاعميدددددة التعمددددديم ادلكترونددددد  الموجددددد     التددددد  توصدددددمت إلددددد 5400) ا 
دراسددددة ، و الجامعددددة  ببالتيددددديو فدددد  تنميددددة التتكيددددر العممدددد  وا تجاهددددات ن ددددوئ لددددد  طدددد
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  التددددد  توصدددددمت إلددددد  تنميدددددة ا تجدددددائ ن دددددو المددددددونات التعميميدددددة 5400تغريدددددد الر يمددددد  )
 .ف  تعمم مقرر مهارات ال ياة الجامعية لكترونيةاد 

 والب وث المقتر ة التوصيات  ًا سابع
 ايتٛ ٝات:  

 التوصيات والمقتر ات التالية  ف  ضول ما توصل إلي  الب ث من نتائج يمكن تقديم  
كونهددا  ،ال ددادي والعشددرين القددرن ضددرورة الددربط بددين كتايددات ا قتصدداد المعرفدد  ومهددارات -0

أصددددب ت كتايددددات مهمددددة دعددددداد الطدددد ب المعممددددين شددددعبة التربيددددة الخاصددددة بجميددددد 
 .تخصصاتها

ا قتصدداد تطددوير بددرامج إعددداد معمددم التربيددة الخاصددة فدد  ضددول كتايددات ضددرورة ا هتمددام ب -5
 .المعرف 

 كتايات ا قتصاد المعرف .   دألف  كميات التربية كونشرها تدعيم ال قافة التكنولوجية  -2
التئدات الخاصددة فدد  ضددول كتايددات ا قتصدداد  لمعممدد ا هتمدام بالتنميددة المهنيددة المسددتمرة  -0

 المعرف .
 العمدوم شدعبة التربيدة الخاصدة المقدمدة لمطد ب معممد  ضرورة ت ويدل المقدررات التقميديدة -2

 لكترونية.إل  مقررات إ
تدوفير التغذيدة الراجعدة التوريدة  الذي يمكن خ لد لكترون  التقويم اد  التوج  إل  استخدام -1

 لمطالب المعمم. 
  :ايبشٛخ املكرتس١

المسددتقبمية المرتبطددة بطبيعيددة  والب ددوث توصدد  البا  تددان بددألجرال مجموعددة مددن الدراسددات 
  الب ث كالتال 

 فدد  تنميددة قتصدداد المعرفدد  كتايددات الكتروندد  مقتددرح قددائم عمدد  إميددة برنددامج عاب ددث ف  -0
 شددعبة التربيددة الخاصددةلددد  طدد ب   ددل المشددك توالقدددرة عمدد   ،عددادات العقددل المنتجددة

 بكمية التربية.
كميددات بددرامج إعددداد فدد   عشددرينمهددارات القددرن ال ددادي والإعددداد تصددور مقتددرح لتضددمين  -5

 وبرنامج شعبة التربية الخاصة بشكل خاص. ،بشكل عام
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التنميددة فدد   ،مهددارات القددرن ال ددادي والعشددرينفدد  ضددول  لكترونيددةإفاعميددة بيئددة تعمددم  -2
 .الخاصة التربيةشعبة  المعممين لد  الط بوا تجائ ن و المعاق  المهنية

كتايددات بمرا ددل التعمدديم المختمتددة فدد  ضددول لمتئددات الخاصددة  أدال معممدد  العمددومتقددويم  -0
 .ا قتصاد المعرف 

لمتئدات الخاصدة لدد  معممد  العمدوم  والعشدرين ال داديمد  امت ك مهارات القدرن قياس  -2
 بمرا ل التعميم المختمتة.

تضدمين مهدارات القدرن ال دادي والعشدرين فد  م تدو  مدادة العمدوم بمددارس التئدات  مد  -1
 المختمتة. التعميم الخاصة بمرا ل

المختمتدة فد  ضدول كتايدات  التعمديم تطوير مناهج العموم بمدارس التئدات الخاصدة بمرا دل -7
 ا قتصاد المعرف .
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 ملشادعا

 أٚاًل: املشادع ايعشب١ٝ:

بناء برنامج تدريبي لرفع كفاءة معممي اإلدارة المعموماتيو (. 2111إبراىيم سميمان محمد برىوم ) -
. )رسالة دكتوراه(. كمية عمادة الدراسات العميا، في ظل مشروع االقتصاد المعرفي في األردن

 الجامعة االردنية، األردن.
لمممارسات  لعموم بالمرحمة الثانوية(. درجة توظيف معممي ا2114أحمد بن ناحل بن عتيق اليريشي ) -

، (رسالة ماجستير غير منشورة)التدريسية وفق متطمبات اقتصاد المعرفة من وجية نظر مشرفي العموم، 
 كمية التربية، جامعة أم القرى.

القرن الحادي والعشرين، مجمة  (. معمم2112أحمد عوضو الزىراني، ويحيي عبد الحميد إبراىيم ) -
(، متاح عمي: 211المعرفة، العدد )

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=400&SubModel=1
38&ID=16829may 15, 201  . 

درجة ممارسة معممي التربية المينية لكفايات االقتصاد المعرفي (. 2114) الطويسي عيسى أحمد -
(، 11) مجمد ،التربوية العموم في األردنية المجمةاألردن.  في التربويين المشرفين نظر وجية من
 .54 -37 ،(1) عدد

الصم وضعاف السمع  فاعمية برنامج تدريبي لمعممي الطمبة .(2117أسامة يوسف الصمادي ) -
كمية الدراسات التربوية،  .)رسالة دكتوراه( .أثناء الخدمة في ضوء احتياجاتيم التدريبية في األردن

 جامعة عمان العربية لمدراسات العميا.
  . القاىرة: عالم الكتب.التدريس بمدارس ذوي االحتياجات الخاصة(. 2112أمير إبراىيم القرشي ) -
(. تقويم أداء معممي العموم بمدارس ذوي اإلعاقات البصرية 2114إيمان محمد جاد المولى ) -

، جامعة مجمة كمية التربيةوالسمعية والعقمية بالمرحمة االبتدائية في ضوء بعض معايير الجودة. 
 .413 -361(، 89المنصورة، العدد )

تصاد المنزلي لؤلدوار التدريسّية في مستوى وعي معّممات فرع االق  .5402) اليماني بادرة حميد -
مجمة العموم . ضوء المناىج المطّورة وقاعدة لالقتصاد المعرفي في محافظة العاصمة عّمان

  . 22-1(، 11العدد ) (،2المجمد )، التربوية والنفسية
اتجاىات طالبات جامعة طيبة نحو استخدام المدونات التعميمية (. 2114تغريد الرحيمي ) -

، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث )العموم اإلنسانية(االلكترونية في تعميم ميارات الحياة الجامعية. 
 .1794 -1766(، 8(، العدد)28المجمد )

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=400&SubModel=138&ID=1682
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=400&SubModel=138&ID=1682
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=127128
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=127128
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=127128
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الدراسي  (. أثر استخدام االقتصاد المعرفي عمى تحصيل2121ثناء عبد الودود عبد الحافظ ) -
، المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسيةوالدافعية األكاديمية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي. 

 .444 -421(، 15(، العدد )4المجمد )
، عمان: مناىج وأساليب التدريس في التربية الخاصة(. 2119جمال الخطيب ومنى الحديدي ) -

 دار الفكر.
درجة امتالك معممي التربية اإلسالمية لمفاىيم االقتصاد المعرفي. (. 2113جمال خميل الخالدي ) -

 .187-159(، 1(، العدد )21، مجمد )مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية
(. تصميم بيئة تعميمية الكترونية قائمة عمى المحاكاة الحاسوبية وأثرىا 2113حمدى عبد العزيز ) -

عمال المكتبية وتحسين ميارات التعمم لدى طالب المدارس الثانوية في تنمية بعض ميارات األ
 .292 -275(، 3(، المجمد )9، العدد )المجمة األردنية في العموم التربويةالتجارية. 

وحل  المقموب الصف إستراتيجتي بين لمدمج مقترح تصور(. 2121حنان رجاء عبد السالم رضا ) -
 طالب لدى العموم تدريس في والكفاءة الذاتية الذاتي التعمم ميارات تنمية في وفاعميتو المشكالت

-71(، 117، رابطة التربويين العرب، العدد )دراسات عربية في التربية وعمم النفسالتربية،  كمية
124. 

تقييم أداء معممات الحاسب بالمرحمة الثانوية في منطقة (. 2116حور بنت محمد عمى الديبيي ) -
. )رسالة ماجستير(. كمية التربية، جامعة القصيم، المممكة العربية فيفي ضوء االقتصاد المعر 

 السعودية.
، وزارة التربية والتعميم، مجمة رسالة المعمم(. مفاىيم في التعميم اإللكتروني. 2114ختام العتيبي ) -

 (.3(، المجمد )42) عمان، العدد
 عمان: اليازورى. اقتصاد المعرفة،(. 2119داود جمال سميمان ) -
 ، عمان: دار الصفا لمنشر والتوزيع.إدارة المعرفة(. 2118ربحي مصطفى عميان ) -
االمارات العربية المتحدة: مركز الخميج  البعد االستراتيجي لممعرفة.(. 2114رشيد سممان سممان ) -

 لؤلبحاث دبي.
ي (. فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات التدريس لدى معمم2113ريحاب أحمد عبد العزيز ) -

مجمة التربية العموم لمتالميذ المعاقين سمعيًا من المرحمة االبتدائية في ضوء معايير الجودة. 
 .51 -1(، 4(، العدد )16، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد )العممية

(. الصبغة اإلبداعية لمعمم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 2115زكريا محمد زكريا ىيبة ) -
. الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية. مجمة الطفولة العربية. ر وآن سوليفان "نموذجاىيمين كيم
 .125 -117(، 65(، العدد )17المجمد )
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 التربية معمم (. إعداد2115سامي محمد نصار، ىوازن محمد نتو، دينا حسن عبد الشافي ) -
لمتربية، العدد  العميا الدراسات كمية - القاىرة جامعة، التربوية العموم، عالمية خبرات :الخاصة

 .717 -687 (،23(، المجمد )4)
فاعمية بيئة تعميمية الكترونية في تنمية ميارات تصميم (. 2118سحر رمضان حسن شامية ) -

. )رسالة ماجستير(. االختبارات االلكترونية لدى طالبات كمية التربية بالجامعة اإلسالمية بغزة
 الجامعة اإلسالمية، غزة.

مبررات التحول نحو االقتصاد المعرفي في التعميم باألردن وأىدافو (. 2116سميمان موسي ) -
 .. )رسالة دكتوراه(. الجامعة األردنية، عمان، األردنومشكالتو من وجية نظر الخبراء التربويين

(. المؤسسات الجامعية واقتصاد المعرفة في 2121سميرة لغويل؛ أحمد عبد الحكيم بن بعطوش ) -
 -177(، 12(، العدد )4. مصر، المجمد )المجمة العربية لآلداب والدراسات اإلنسانيةلجزائر. ا

211 . 
(. فاعمية بيئة تعميمية الكترونية توظف التعمم النشط في تنمية 2117سيام بنت وليد الغامدي ) -

(، 14لمجمد )، امجمة العموم التربويةميارات إنتاج القصص الرقمية لطالبات جامعة األميرة نورا. 
 .142 -114(، 7العدد )

(. برنامج تدريبي قائم عمى التعمم الذاتي في ضوء أىداف 2119شادية عبد الحميم تمام متولي ) -
التنمية المينية المستدامة لتنمية ميارات القرن الحادي والعشرين لمعممي الدراسات االجتماعية. 

، الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية، العدد مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية
(111 ،)216- 311. 

 التعميم (. معوقات2119حميد الجمعان ) عبد الزىرة سناء حميد الجمعان، عبد الزىرة صفاء -
 والموىبة، اإلعاقة لعموم العربية المجمة. نظرىم وجية من الخاصة التربية معممي لدى الرقمي

 .134-113(، 6واآلداب، العدد ) والعموم لمتربية العربية المؤسسة
(. تصور مقترح لميارات معمم القراءة في ضوء متطمبات القرن 2115ظبية سعيد السميطي ) -

، جامعة األزىر، العدد مجمة كمية التربيةالحادي والعشرين في المدارس المستقمة بدولة قطر. 
 .691 -631(، 3(، الجزء )164)

قتصاد المعرفة في العالم العربي: مشكالتو وأفق تطوره. أبو ظبي، ا(. 2115عبد الخالق فاروق ) -
: إصدار مكتب نائب رئيس مجمس الوزراء لشؤن اإلعالم، شركة أبو ظبي اإلمارات العربية المتحدة

 .لمطباعة والنشر
عمان: دار المسيرة  المنيج واالقتصاد المعرفي.(. 2117عبد الرحمن الياشمي، فائزة الغزاوي ) -

 والتوزيع.لمنشر 
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(. الكفايات التربوية الالزمة لمعممي األطفال المتخمفين 2113عبد الكريم اجويمي عبد العالي ) -
 . 27 -17(، 1(، العدد )12المجمد ) مجمة جامعة سبيا )العموم اإلنسانية(،عقميا. 

 عموم مجمة .االبتكارية والقابمية التربية تكنولوجيا (2004). القصيري وموفق ادريس، اهلل عبد -
 .6-2(، 15، المجمد )انسانية

(. دور مؤسسات التعميم العالي في 2116عبد اهلل بن سيف التوني، أحمد محمد جالل الفواعير ) -
 Global Instituteسمطنة عمان في اكساب خريجييا ميارات ومعارف القرن الواحد والعشرين. 

for Study & Research Journal (GISR-J), ISSN: 2397-0308 ,Vo.(2), 
No.(2), 18-34.  

(. درجة ممارسة معممي العموم لمكفايات 2117عمي مقبل العميمات، حسين مشوح القطيش ) -
التعميمية األدائية في مدارس المرحمة األساسية في محافظة المفرق. مجمة جامعة أم القرى لمعموم 

 .211 -151(، 19(، المجمد )2التربوية واالجتماعية واإلنسانية، السعودية، العدد )
نمذجة المحتوى معرفيا تربويا تكنولوجيا لتنمية كفايات القرن  (.2118عمياء عمي عيسى عمى ) -

مجمة البحث العممي عموم قبل الخدمة.  -الحادي والعشرين الالزمة إلعداد معممي التعميم األساسي
 .572-531(، 6(، المجمد )19. العدد )في التربية

التدريبية القائمة عمى االقتصاد المعرفي في  الدوراتأثر (.  2111عواد غصاب عقمو الزوري ) -
. )رسالة دكتوراه(. كمية تطوير الميارات الحياتية المينية لمعممي المرحمة األساسية في عمان

 عمادة الدراسات العميا، الجامعة االردنية، األردن.
(. كفايات التدريس الالزمة لالقتصاد المعرفي: تقدير 2117عواطف بنت إبراىيم الصقري ) -

، جامعة مجمة العموم التربوية والنفسيةالطالب ألىميتيا وممارستيا بكمية التربية جامعة القصيم. 
 .139-39(، 11(، المجمد )1القصيم، السعودية، العدد )

مارسة معممي العموم لممرحمة الثانوية لكفايات مدى م(. 2113فكر صالح محمد اليواري ) -
. )رسالة ماجستير(، كمية االقتصاد المعرفي من وجية نظر المعممين أنفسيم في محافظة الكرك

 عمادة الدراسات العميا، جامعة مؤتو، األردن.
(. اتجاىات المعممين والطمبة نحو 2111قسيم محمد الشناق، حسن عمى أحمد بنى دومي ) -

(، العدد 26التعمم االلكتروني في المدارس الثانوية األردنية. مجمة جامعة دمشق، المجمد )استخدام 
(2+1 ،)235- 271. 

  عمان: دار صفاء. .تعميم األطفال المتخمفين عقميا(. 2119عبيد ) السيدماجدة  -
 مجمة جامعة(. اتجاىات اقتصاد المعرفة في البمدان العربية. 2112محمد أنس أبو الشامات ) -

 .611 -591(، 1(، العدد )28. المجمد )دمشق لمعموم االقتصادية والقانونية
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(. مالمح االقتصاد المعرفي المتضمنة في محتوى 2111محمد بن عمي بن أحمد القيسي ) -
مقررات العموم الشرعية في مشروع تطوير التعميم الثانوي بالمممكة العربية السعودية، رسالة 

 العموم التربوية، جامعة مؤتة. ماجستير غير منشورة، كمية
(: درجة امتالك معممي 2112محمد حسن العمايرة، تيسير محمد الخوالدة، عاطف مقابمة ) -

المرحمة األساسية في األردن لمبادئ اقتصاد المعرفة وتطبيقيم ليا في تدريسيم من وجية نظر 
 .    281-243، عمان، األردن، مجمة العموم التربويةنفسيم، أ

 . القاىرة: دار السحاب. مصادر التعمم االلكتروني(. 2115خميس ) محمد -
معايير تدريس الطمبة المكفوفين وضعاف البصر، مشروع التطوير (. 2118منى الحديدي ) -

 . األردن: وزارة التربية والتعميم.التربوي نحو االقتصاد المعرفي
كترونية عمى التعمم التشاركي في (. فاعمية بيئة تعميمية ال2118منى الغامدي، ابتسام عافشس ) -

مجمة الجامعة اإلسالمية تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية بجامعة األميرة نورة. 
 .115 -83(، 2(، المجمد )26، غزة، العدد )لمدراسات التربوية والنفسية

مقترحة لتطوير نظام  (. تصميم بيئة الكترونية2115منى محمود محمد جاد، دينا ماىر عاصم ) -
، العدد مجمة دراسات في التعميم الجامعيالتعميم الجامعي المفتوح في ضوء الخبرات األجنبية. 

(31 ،)311- 411. 
(. دور النظام التربوي األردني في التقدم نحو االقتصاد المعرفي في األردن. 2114منى مؤتمن ) -

 .21-12( ، 1(، العدد )43عمان، المجمد )، وزارة التربية والتعميم، مجمة رسالة المعمم
إعادة توجيو التنمية المينية لممعمم في ضوء ميارات  (.2114ميا محمد أحمد محمد عبد القادر ) -

 .794 – 671(، 4(، المجمد )159، جامعة األزىر، العدد )مجمة التربيةالقرن الحادي والعشرين. 
(. مدى مالءمة كفايات 2112عابد الزارع، أحمد محمد ممحم، نجاتي أحمد حسن ) بننايف  -

مجمة التربية معممي الطمبة المعاقين بصريا لممعايير الدولية في محافظة جدة من وجية نظرىم، 
 .211 -164(، 1، كمية التربية بالزقازيق، العدد )الخاصة

كتاب عالم رؤية عربية لمجتمع المعرفة. (. الفجوة الرقمية 2115نبيل عمى، نادية حجازي ) -
 ، الكويت، المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب.المعرفة

(. تصميم بيئة تعمم الكترونية في ضوء النظرية التواصمية 2117نشوى رفعت محمد شحاتو ) -
دراسات  –تكنولوجيا التربية وأثرىا في تنمية ميارات التفكير الناقد لدى طالب كمية التربية، 

 .466 -419(، 466مصر، العدد ) -وبحوث
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أثر تطبيق اقتصاد المعرفة عمى ذوي اإلعاقة في السودان. (. 2121نضال حماد عمي حماد ) -
، كمية االقتصاد والعموم اإلدارية، جامعة اإلمام الميدي، المجمة العربية لعموم اإلعاقة والموىبة

 .211-171(، 4(، المجمد )11العدد )
(. إطار مقترح لدمج ميارات القرن الحادي والعشرين في مناىج العموم 2114شمبي ) نوال محمد -

 .33 -2(، 3(، المجمد )11، العدد )المجمة الدولية المتخصصةبالتعميم األساسي في مصر. 
(. برنامج تدريبي مقترح قائم عمى االقتصاد المعرفي لتنمية الميارات 2115ىبة ىاشم محمد ) -

الجمعية التربوية الدراسات االجتماعية وميارات توليد المعمومات لدى تالميذىم. األدائية لمعممي 
 .118 -55(، 67، المجمد )لمدراسات االجتماعية

(. متطمبات القرن الحادي والعشرين لمعممي التربية الخاصة في 2121ىيا مروح خمف السردية ) -
التربوية، المؤسسة الدولية آلفاق  . المجمة الدولية لمبحوث في العموم2131ضوء رؤية المممكة 

 .421 -387 ،(1(، العدد )3المستقبل، المجمد )
(. فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى 2119وسام نجم محمد التميمي، نداء محمد باقر الياسري ) -

مجمة نظرية المرونة المعرفية في تنمية الكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طمبة كمية التربية األساسية. 
 .1677 -1661(، 43، العدد )كمية التربية األساسية لمعموم التربوية واإلنسانية

(. بناء بيئة تعميمية قائمة عمى 2115أحمد ماضي، وميا كمال )و وليد إبراىيم، وزينب العربي،  -
المؤتمر شبكات الويب االجتماعية وأثرىا في تنمية ميارات تطوير ببيئات التعمم االلكترونية. 

كمية التربية، جامعة عين  مي الثاني "الدراسات النوعية ومتطمبات المجتمع وسوق العمل".العم
 .156 -111(، 1شمس، الجزء )

(. دور البحث العممي في اقتصاد 2121وىيبة صاحبي، فريدة نوادري، محي الدين قنفود ) -
(، 4(، المجمد )13لعدد )، االمجمة العربية لآلداب والدراسات اإلنسانيةالجزائر نموذجًا.  -المعرفة
271-291. 

(. فاعمية التعميم اإللكتروني الموجو 2111)حسونة يحيى محمد أبو جحجوح، إسماعيل عمر  -
المجمة الفمسطينية لمتعميم بالفيديو في تنمية التفكير العممي واالتجاىات نحوه لدى طمبة الجامعة. 

 .186 -138(، 3(، المجمد )5، العدد )المفتوح والتعمم االلكتروني
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