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Abstract 

This study aimed to identify the attitudes of female students of the College of Education in 

Special Education Major at King Saud University towards modern technology role in the 

professional development of a special education teacher in several areas: the cognitive field, the 

skills field, the behavioral field, the personal field, and the technical field. Where the research 

problem was represented by referring to the attitudes of special education students at King Saud 

University towards the role of modern technology in the professional development of the special 

education teacher. The current research gains its importance from dealing with the professional 

development of the special education teacher in the light of the roles of the special education 

teacher in caring for special groups in the Kingdom of Saudi Arabia, and dealing with the use of 

modern technology in the professional development of special education teachers, and being 

dealing with one of the most important categories of Saudi society, who are special education 

students because of their It is a major role in caring for special groups, and being a field research 

that deals with the attitudes of special education students at King Saud University towards the 

role of modern technology in the professional development of a special education teacher. 

The study was applied to a randomly selected sample of (22) female students from the College of 

Education in a special education major with its multiple fields. The research method was the 

descriptive-analytical method, while the research tool was the questionnaire, and the students’ 

attitudes were collected electronically in an indirect way. The results indicated the existence of 

positive attitudes among female students of special education towards the role of modern 

technology in the professional development of the special education teacher in the cognitive, 

skills, behavioral, personal, and technical fields of the special education teacher. The study 

recommended encouraging the use of modern technology in education in a way that makes it an 

essential part of education, especially for special education teachers, working on material and 

technical support, and removing all obstacles that prevent special education teachers from using 

modern technology. 
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 :المقدمة. 1

في ظل التطورات المتسارعة التي يمر بها العالم في وقتنا الحالي اتجهت أغلب الدول إلى االهتمام بالتكنولوجيا 

( أنه قد شهد النصف الثاني من القرن العشرين 2، ص. 2102دخلت أغلب  مناحي الحياة حيث يشير مالك )الحديثة التي 

ائله، حيث بلغـت هـذه التطـورات سرعة مضاعفة مقارنة بالماضي التكنولوجي تطورات مذهلة في االتصال التكنولوجي ووس

للحياة البشرية، وكانت أبرز هذه التطورات ظهور الحاسبات االلكترونية في أربعينـات القـرن الماضي التي يسرت لمستخدميها 

تطـورات الواسعة في مجال األقمار القدرة على تخزين واسترجاع ونشر المعلومات بشكل كبير وواسع، وهذا بمساعدة ال

االصطناعية، والتي ظهرت في الخمسينيات مـن القـرن المـاضي، وأصـبح بفـضلها يتخطـى االتصال حواجز متعددة الزمان، 

والتاريخ...الخ إضافة إلى ذلك تتابع ظهور العديد من التطورات التكنولوجية وحتى عصرنا الحالي فكان  ،والجغرافيا ،والمكان

لظهور التكنولوجي والتطور يتسارع بظهور وسائل الفيديو كاسـيت والفيـديو ديـسك، واالتـصاالت الرقميـة، واألليـاف ا

 ..وصوال إلى االنترنت المستخدم حاليا بشكل واسع"..الـضوئية، والميكروويـف، والفيديو تكس والتليتكست

ر على التربية بشكل عام والتربية الخاصة على وجه ومما ال شك فيه أن يكون لثورة المعلومات واالتصال تأثي

الخصوص، ذلك أن التربية ال بد وأن تكون من أول النظم في المجتمع تأثيًرا وتأثًرا بهذه الثورة، حتى وإن تباطأت خطوات 

ثورة المعلومات  تطبيق أدوات تلك الثورة ووسائلها في أحد أهم مرافق التربية، وهي المؤسسات التعليمية، نظًرا ألن تأثير

واالتصال قد بدأت تظهر ثمارها وستتزايد تدريجيًا خالل العقود األولى من القرن الحادي والعشرين في جميع الدول بال 

استثناء، لذا كان من الضروري إعداد معلمي/ أخصائي التربية الخاصة جميًعا بما فيهم معلم/ أخصائي صعوبات التعلم للحياة 

 (.180، ص. 2102ير وهو مجتمع المعرفة )إبراهيم وغنايم، في مجتمع جديد ومتغ

مدرسة أهمية، وال يمكن أن يتحقق النجاح ألي منهج إذا لم تظهر ويعتبر معلم التربية الخاصة أكثر مصادر ال

الخصائص المهارات المطلوبة من المعلمين الذين يقومون بتدريس المنهج، ويعد المعلم من أكثر األشخاص وعيًا بالمظاهر أو 

السيكولوجية التي ترتبط بذوي االحتياجات الخاصة، وبالتالي يسهم في إعداد البرامج العالجية من خالل األساليب العلمية، 

ولهذا فإن عملية اختياره لهذه المهمة المتزايدة األعباء عملية مهمة، حيث أنه يتولى مهاًما شاقة في تعامله مع فئات خاصة من 

اجون الجهد والوقت الكبيرين، وبدأ التزايد بالطلب عليه بسبب الزيادة في أعداد ذوي االحتياجات الخاصة في الطالب، الذين يحت

 .Ribeiro & Moreira, 2010, Pكما أشار "ريبيرو وموريرا" ) ،(122، ص. 2102العالم )حسن والخضري والعتل، 

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في البرامج التدريبية للمعلمين ( إلى أهمية توفير التدريب األولي على االستخدام التربوي ل58

في مؤسسات التعليم العالي الكتساب المهارات األساسية المتعلقة بالتكنولوجيا، كما يجب استخدام استراتيجيات تكنولوجيا 

زيز قدرة المعلمين على استخدام االتصاالت والمعلومات في التدريب أثناء الخدمة والمقررات المتعلقة بالتربية الخاصة لتع

 ,Crouse & Rice, 2018يس للطالب ذوي االحتياجات الخاصة، ويشير كروس وريس)األدوات التكنولوجية الهامة في التدر

P. 130 تشمل األدوات التكنولوجية المتعلقة بالممارسات التربوية لمعلمي التربية الخاصة أثناء العمل مع الطالب ( إلى أنه

ن: الهواتف وكاميرا الويب والرسائل النصية والبريد االلكتروني وغرف المحادثات االلكترونية والحديث النصي المعاقي

 والسبورة البيضاء والمشاركة عبر شاشة الحاسوب والموسيقي وأدوات الرسم ومقاطع الفيديو.
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تراتيجيات يمكن من خاللها لمواجهة كما ترجع أهمية التنمية المهنية لمعلمي ذوي االحتياجات الخاصة إلى تكوين اس

التحديات العالمية في جميع المجاالت، ومواجهة المشكالت التي تواجه الطالب ذوي االحتياجات الخاصة، وهو ما أشار إليه 

( حينما أكدا على أن التنمية المهنية تسهم في تطوير وتغيير أفكار 2-4، ص.ص 2102النصر هللا ونصار وعبد الحكيم )

يين ليكون أدائهم أكثر فعالية من أجل تحقيق أهداف المنظمة التعليمية والمجتمع، ويكون ذلك من خالل اكتساب الجديد من التربو

مجال التخصص، ومسايرة الثورة التقنية، والطرق الحديثة في استدعاء المعلومات التي تساعد في اتخاذ القرارات، وتنمية 

التنمية المهنية بأنها مفهوم  إلى  (221، ص. 2108الباللي )وأشارت  من المعلومات،  مهاراتهم المهنية والشخصية لالستفادة

ديناميكي حركي يعني التدريب المستمر مدى الحياة، بهدف تطوير وتحسين كفاءة معلمي ذوي االحتياجات الخاصة المهنية 

وورش العمل والتدريبات، والبرامج واألنشطة  واألكاديمية، ورفع مستوى األداء لديهم، وذلك من خالل الندوات والمؤتمرات،

المتاحة داخل وخارج المؤسسة التعليمية، على أن تتاح لهم الفرصة للتنمية الذاتية، وذلك من خالل تقويمهم لذاتهم وتأمل 

 أعمالهم.

لديهم مستويات  وترجع أهمية التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة في تطويرها آلليات تعامل المعلم مع الطلبة ممن

استيعابية للمناهج التعليمية بشكل يختلف عن الطالب اآلخرين، وتجعله على دراية وتأقلم تام بتطور البرامج التعليمية 

( حينما أكد على أن التنمية المهنية تعد عملية أساسية ال يمكن 10، ص. 2102والتربوية، وهو ما أشار إليه بشاي بشاي )

 ن األداء المهني، ولتلبية حاجات التغير والتطوير، ويرجع االهتمام بالنمو المهني لمعلم التربية الخاصة االستغناء عنها؛ لتحسي

إن استخدام التقنية الحديثة وتوظيفها بشكل ناجح له العديد من الفوائد في حياة ذوي االحتياجات الخاصة، سواء حيث 

ا أن فئات ذوي االحتياجات الخاصة صنفت إلى عدة إعاقات، وهي: )العقلية، من الناحية النفسية أو االجتماعية أو التعليمية، وبم

اللغوية، صعوبات التعلم بأنواعها، السمعية، البصرية، االضطرابات االنفعالية، اضطراب التوحد(، كان ال بد من تطوير 

 (.82، ص. 2102ة وعلي، الوسائل التعليمية بما يتوافق مع طبيعة ونوع كل إعاقة لتحقيق األهداف المرجوة )زهر

ومعلم التربية الخاصة أكثر حاجة من غيره إلى التسلح بطرق وإستراتيجيات تدريسية حديثة، نظًرا ألنه مسئول عن 

رعاية وتربية وتعليم تالميذ ذوي احتياجات وقدرات خاصة، وعليه االنتقاء من بين تلك الطرق واإلستراتيجيات المالئمة لذلك، 

أن معلمي كما  (82، ص. 2102إلى التعليم الفردي مع بعض التالميذ في كثير من األحيان )عبد الرحمن، كما عليه اللجوء 

التربية الخاصة يجب أن تتوفر لديهم المهارات في استخدام التقنيات التعليمية الخاصة، والقدرة على توفير بيئة تعليمية هادفة 

مع طبيعة ونوع اإلعاقة، وعلى استخدامها وتوظيفها بشكل ات التعليم بما يتوافق تهتم في بناء اتجاهات إيجابية نحو استخدام تقني

 (.82 -82، ص.ص. 2102ناجح )زهرة وعلي، 
 

 مشكلة البحث. 1.1

على الرغم من اهتمام المملكة العربية السعودية بالفئات الخاصة والعمل على تحسين الخدمات المقدمة إليهم وإعداد 

الشكل المالئم الحتياجات الفئات الخاصة إال أنه ال يزال معلم التربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية معلم التربية الخاصة ب

 يحتاج إلى تطوير األداء والتنمية المهنية بشكل مستمر.
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يعد معلم التربية الخاصة ذو طبيعة خاصة، حيت ترتبط مهنته بمجاالت عديدة تجعل منه معلماً متخصصاً، وال حيث 

كنه أن يتقن عمله إال إذا تمكن من مجموعة من الكفايات األساسية، والتي بدونها يمكن أن ينحصر دوره في تلقين المعلومات يم

فقط، فهو األساس في العملية التعليمية لمسئوليته في تحقيق أهدافها، وتوجيه مسارها للوضع المنشود بكل كفاءة؛ مما ينعكس 

ونظراً ألهمية مكانة معلمي  (.082، ص. 2102اإلعاقة )العجمي والسعيدي والعنزي،  على إحداث التغير المطلوب لذوي

( إلى 222، ص. 2108التربية الخاصة ودورهم في نجاح العملية التعليمية داخل الفصل وخارجه، فقد أشارت دراسة الباللي )

 معاصرة.أهمية الحاجة للتنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة في ضوء االتجاهات ال

فلم تعد قضية تنمية معلم التربية الخاصة مهنياً قضية ثانوية، ولكنها مصيرية تمليها تطورات الحياة، وخاصة في 

( بضرورة توظيف التكنولوجيا 2، ص. 2102عصر التكنولوجيا والتحوالت الهامة، وذلك ما أكدته دراسة الذروة ومتولي )

لتربية الخاصة؛ وذلك من أجل االرتقاء بمهنة التعليم ونوعية المعلمين، وتمكيناً للمعلم من المتقدمة في برامج التنمية المهنية في ا

 القيام برسالته الحقيقية وفقاً للمتغيرات السريعة والمستمرة التي تحدث في المجتمع.

يات ولكن على الرغم من توافر مهارات االتصال لمعلمي التربية الخاصة والقدرة على التفاعل مع البرمج

التكنولوجية، إال أن لديهم قلة وعي بالنواحي التكنولوجية وطرق توظيفها في العملية التعليمية، ويرجع ذلك لعدم االهتمام 

بالجوانب المهنية التكنولوجية في برامج إعدادهم واالكتفاء بالجوانب النظرية دون المعملية والمهارية لالزمة لإلعداد المهني 

، 2104ة، إلى جانب وجود قصور في برامج التنمية المهنية في مجال تكنولوجيا التعليم )عميرة وأحمد، لمعلمي التربية الخاص

 (.282ص. 

( أن هناك أوجه قصور في برامج إعداد المعلمين المتخصصين في 2، ص. 2102كما أوضحت دراسة بشاي )

؛ وهذا ما استدعى االهتمام بمعلم التربية الخاصة في تدريس ذوي اإلعاقات، ويعزو ذلك لظهور التكنولوجيا والتقنيات الحديثة

ظل األنظمة التعليمية المتقدمة، ودفع إلى الحرص على تنميته مهنياً، وبصورة تتالءم مع التطور والتغيرات الحادثة.وهذا أيضاً 

الخاصة بفعل الثورة ( حينما أشارت إلى تغير وظيفة معلم التربية 182، ص. 2102ما تطرقت له دراسة إبراهيم وغنايم )

العلمية التكنولوجية، والتي تتطلب منه أن يكون مؤهل تأهيالً مهنياً مناسب يتالءم وهذه التغيرات، وأن يكون دوره أكثر تحديداً 

ومسؤولية، ولكن أوضحت الدراسة أن برامج التدريب التي تقدم له هي دون المستوى المطلوب، كما أنها ال تتناسب مع حاجاته 

 باته الفعلية، وظروف العصر والتغيرات التي يتطلبها مجتمع المعرفة.ومتطل

وبنظرة تحليلية لواقع التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، فقد أشارت دراسة العلوني 

ة قصوراً ومعوقات حالت دون ( إلى اهتمام المملكة بتدريب معلم التربية الخاصة وتنميته مهنياً، ولكن ثم1، ص. 2101)

االرتقاء بنظام التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة، كاالعتماد على صيغ محددة في برامج التنمية المهنية، وغياب التقويم 

 لتلك البرامج، وندرة تحديد االحتياجات التدريبية، وضعف الحوافز التشجيعية، وغيرها من الجوانب السلبية المختلفة.

ضوء تلك الدراسات، وباعتبار المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تسعى دوماً للتقدم والرقي، ومن وفي 

خالل خبرة الباحث فقد الحظ مدى قصور توظيف التكنولوجيا في برامج التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة بما ال يتماشى 

اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود لحالي في اإلشارة إلى ومستجدات العصر، وعليه تتلخص مشكلة البحث ا

 نحو دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة.
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 أسئلة البحث. 1.1

 يمكن تحديد سؤال البحث كاآلتي:

الحديثة في التنمية المهنية لمعلم هي اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور تكنولوجيا  ما

 التربية الخاصة؟

 ويتفرع من سؤال البحث:

هي اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال  ما -

 المعرفي لمعلم التربية الخاصة؟

سعود نحو دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال  هي اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك ما -

 المهاري لمعلم التربية الخاصة؟

هي اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال  ما -

 السلوكي لمعلم التربية الخاصة؟

لخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال هي اتجاهات طالبات التربية ا ما -

 الشخصي لمعلم التربية الخاصة؟

هي اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال  ما -

 التقني لمعلم التربية الخاصة؟

 ثفروض البح. 1.1

 وجد اتجاهات ايجابية عند طالبات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالجانب المعرفي ت

 لمعلم التربية الخاصة.

 وجد اتجاهات إيجابية عند طالبات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالجانب المهاري ت

 ة الخاصة.لمعلم التربي

 وجد اتجاهات إيجابية عند طالبات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالجانب السلوكي ت

 لمعلم التربية الخاصة.

 وجد اتجاهات إيجابية عند طالبات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالجانب الشخصي ت

 التربية الخاصة. لمعلم

 وجد اتجاهات إيجابية عند طالبات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالجانب التقني ت

 لمعلم التربية الخاصة.

 البحث أهداف. 1.1

يثة في تطوير وتنمية التعرف على اتجاهات طالبات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحد إلى إجماال إلىيهدف البحث 

 المهنية لمعلم التربية الخاصة من خالل اإلجابة على أسئلة البحث والتوصل الى نتائج للنقاط التالية:
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التعرف على اتجاهات طالبات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالجانب المعرفي لمعلم  .0

 التربية الخاصة.

هات طالبات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحديثة في تنمية المهنية بالجانب المهاري لمعلم التعرف على اتجا .2

 التربية الخاصة.

التعرف على اتجاهات طالبات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحديثة في تنمية المهنية بالجانب السلوكي لمعلم  .1

 التربية الخاصة.

ات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالجانب الشخصي التعرف على اتجاهات طالب .4

 لمعلم التربية الخاصة.

التعرف على اتجاهات طالبات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالجانب التقني لمعلم  .2

 التربية الخاصة.

 الل نتائج البحث.بعض المقترحات من خ إلىالتوصل  .2
 

 أهمية البحث. 1.1

 األهمية النظرية . 1.1.1

يكتسب البحث الحالي أهميته من تناوله التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة في ضوء أدوار معلم التربية الخاصة في  -

 رعاية الفئات الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

 في التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة.ام التكنولوجيا الحديثة يكتسب البحث الحالي أهميته من تناوله استخد -

التربية الخاصة لما لهم من  ن أهم فئات المجتمع السعودي وهم طالبكونه يتناول فئة ميكتسب البحث الحالي أهميته  -

 دور كبير رعاية الفئات الخاصة.

 األهمية التطبيقية . 1.1.1

بحث ميداني يتناول اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور تنبع أهمية البحث الحالي كونه ب -

 .تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة

 أهميةيمكن االستفادة من نتائج البحث الحالي في عمل برامج تدريبية لتنمية اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو  -

 الحديثة في تدريس ذوي االحتياجات الخاصة. استخدام التكنولوجيا

بحث الحالي في تشجيع معلمي التربية الخاصة نحو التنمية المهنية الذاتية لهم باستخدام ن االستفادة من نتائج اليمك -

 التكنولوجيا الحديثة.
 

 حدود البحث. 1.1

دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية  اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحوالحدود الموضوعية:  -

 المهنية لمعلم التربية الخاصة.

 طالبات كلية التربية / تخصص تربية خاصة بجامعة الملك سعود.الحدود البشرية:  -

 كلية التربية. اقتصر هذا البحث في مدينة الرياض بجامعة الملك سعودالحدود المكانية:  -
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 .0440/2121الصيفي من عام  أجري البحث خالل الفصلالحدود الزمانية:  -

 

 البحث مصطلحات. 1.1

 / اتجاهات:1

 " شعور الفرد إيجابًا أو سلباً أو حياداً نحو شيء أو ظاهرة أو موقف معين".بأنها هي( 82، ص2102عرفها سيد )

 الفرد نحو فكرة أو موقف ما سواء باالنجذاب أو النفور.  مشاعرويمكن تعريفها إجرائياً بأنها 

 ولوجيا:/ التكن1

حصيلة المعرفة الفنية او العلمية  أوالتكنولوجيا تعني " تقنية؛ أسلوب اإلنتاج  ( إلى أن222، ص2118يشير )عمر،

 بإنتاج السلع والخدمات، بما في ذلك إنتاج أدوات اإلنتاج وتوليد الطاقة واستخراج المواد األولية ووسائل المواصالت". 

للتواصل، واالطالع، واكتساب معلم التربية الخاصة الوسائل الحديثة التي يستخدمها هي ويمكن تعريفها إجرائياً بأنها 

 المعارف وتشمل )الحاسوب، األجهزة الذكية(، وما تقدمه من خدمات: كالمواقع، وشبكات التواصل االجتماعي، والتطبيقات.

 / التنمية المهنية: 1

زيادة مهارة أو تعديل سلوك أو طريق بصورة تساعد على ( بأنها التنمية " تعني 42، ص. 2112عرفها )خليفة، 

االطالع بالمهام والواجبات بكفاءة عالية، والتنمية مشتقة من الفعل نمى والنماء بمعنى الزيادة، والتنمية تفيد حصول الفرد على 

 مزيد من الخبرات التي ترفع من كفاءته المهنية".

وتطوير لمعلم التربية الخاصة  ألنشطة التي من شأنها رفع المستوى المهنيهي جميع اويمكن تعريفها إجرائياً بأنها   

 قدراته سواء في المجال المعرفي أو المهاري أو التدريسي لسير العملية التعليمية بشكل فعال.

 / معلم التربية الخاصة:1

هارات والطاقات القابلة ( بأنه: "شخص مؤهل أكاديميًا وفنيًا، ويملك الم02، ص. 2102يعرفه الذروة ومتولي )

 مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاص للتطوير المستمر، مما يؤهله للتفاعل الجيد

هو المعلم المختص بتدريس الطالب ذوي الفئات الخاصة، والمعد أكاديميًا للتعامل مع ويمكن تعريفه إجرائًي بأنه  

 مختلف احتياجاتهم الخاصة، وأوضاعهم المختلفة.

 

 لنظري والدراسات السابقةاإلطار ا .1

 اإلطار النظري .1.1

 مقدمة:

يعتبر المعلم أياً كان توجهه التدريسي سواء في التعليم العام أو التربية الخاصة مركز تالقي كافة األبعاد التربوية 

ا على أن عملية ( حينما أكد48، ص. 2102والتعليمية في منظومة التعليم ومؤسساتها، وهو ما أشار إليه العجمي والدوسري )

التعليم بشكل عام، وفي التربية الخاصة بشكل خاص ترتكز على العديد من العناصر، ومن أهمها المعلم الذي يمثل محور تلك 

العناصر، وهو العنصر األساس في نجاحها، والفاعل والمؤثر في تحقيق األهداف التعليمية، بما يمثله من فكر وقدرات، وهذه 

 معلم كانت وستظل في مختلف أنظمة ومؤسسات التعليم.المكانة العالية لل
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ومصداقاً للتكيف مع التطور الحادث والمتنامي في آليات التعليم فقد كان لِزاماً أن يتم إدخال المعلم في برامج لتنميته 

ع ما يعيشه العالم ( حينما أكد على أنه وم221، ص. 2108وتطوير مهاراته على المستوى المهني، وهو ما أشار إليه الباللي )

اليوم من تطورات علمية كبيرة كان لها تأثير كبير على جميع جوانب الحياة، فكان البد من التنمية المهنية للمعلم، والتي تعد 

ضرورة ال غنى عنها للجميع، وذلك لمواجهة التغيرات والتطورات المتسارعة في شتى مجاالت الحياة، حيث تعد المؤسسات 

كثر المؤسسات عرضة للتغير والتطور، األمر الذي يجعل التنمية المهنية للمعلمين بصفة عامة، ولمعلمي التربية التعليمية من أ

 الخاصة بصفة خاصة أمر ضروري لمسايرة هذا التغير.

لذا، فإن اإلعداد المهني لمعلم التربية الخاصة قد بات في ِعداد الضروريات لدى مؤسسات ومنظومات التعليم العالي، 

( حينما أكد على أن قضية جودة اإلعداد المهني لمعلمي التربية الخاصة تعد 044، ص. 2101وهو ما أشار إليه أبو الحسن )

من القضايا المحورية في أقسام التربية الخاصة بمؤسسات التعليم العالي، وذلك ألهمية تلك النوعية من المعلمين الذين يعدون 

 أساس منظومة التربية الخاصة. 

( على أن االهتمام بتدريب معلم التربية الخاصة يعد أحد 212، ص. 2102يث أكد نصار ونتو وعبد الشافي )ح

مظاهر ديمقراطية التعليم، والتي تهدف إلى تحقيق الرعاية التعليمية والتربوية لذوي االحتياجات الخاصة، من خالل توفير 

 مستوى تدريبي متميز.فرص تعليمية تتناسب وإعاقاتهم، وبتوفير معلمين على 

كما تعد التربية الخاصة رهناً للنطاق اإلبداعي لمخيلة المعلم، التي تُنتج حلوالً للتغلب على التحديات التعليمية، وكيفية 

( حينما أكدوا على أن حركة 282، ص. 2102تمديد السعة االستيعابية لكفاءته، وهو ما أشار إليه نصار وعبد الشافي ونتو )

لخاصة المعاصرة وما تتخذه من استراتيجيات وتوجهات، وما ترنو إليه من توقعات وآفاق مستقبلية، لتؤكد أنها ميدان التربية ا

إبداع لإلنسان بقدر ما تنطوي عليه من تحديات شتى لكينونة اإلنسان واختبار لكفاءته، فكل ذلك يرتهن بالمعلم الكفء القادر 

ياجات الخاصة بمختلف فئاتهم، ويتطلب هذا بالضرورة العمل على تمكين المعلم من على تحمل مسؤولية العمل مع ذوي االحت

 استيعاب المعرفة، وإتقان المهارات.

مما سبق يمكن استنتاج أن التربية الخاصة تعتبر من المجاالت التعليمية التي تحتاج إلى امتالك المعلم لمجموعة محددة 

بوية، وهو ما يقتضي إدراجه في برامج التنمية المهنية التي تُصقل تلك المهارات من المهارات والقدرات االستيعابية والتر

والقدرات، وترفع من معدل اإلبداع لتطوير برامج مستحدثة تساعد على التعامل مع الطالب ذوي االحتياجات الخاصة، 

ام المؤسسات بتوفير برامج للتنمية ومجابهة الصعوبات والمشكالت التي تواجه منظومة التربية الخاصة، مما أدى إلى اهتم

 المهنية لمعلم التربية الخاصة.

 مفهوم معلم التربية الخاصة:

يمتاز معلم التربية الخاصة بتعامله مع قسم محدد من الطالب، واستخدامه لوسائل قد ال تكون شائعة لدى معلمي التعليم 

تي تحدد ماهية معلم التربية الخاصة كمصطلح يتم استخدامه في العام، لذا فقد كان من الضروري إيراد مجموعة من المفاهيم ال

 السياقات التعليمية على النحو التالي:

( معلم التربية الخاصة بأنه "الشخص المؤهل في التربية 20، ص. 2101عرف كل من عبد المعطي وأبو قلة )

وم معلم التربية الخاصة بنفس الدور الذي يقوم به الخاصة، والذي يشترك بصورة مباشرة في تدريس التالميذ غير العاديين، ويق

 معلم التعليم العام من حيث تدريس المواد الدراسية، ولكنه ينفرد بتدريس المنهج اإلضافي،
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والذي يشتمل على مجموعة من المهارات التعويضية التي دعت الحاجة لتدريسها نتيجة لظروف اإلعاقة، كمهارات  

 واصل، ومهارات الحياة اليومية، والمهارات االجتماعية".اإلدراك الحسي، ومهارات الت

( معلم التربية الخاصة بأنه "هو المعلم الذي يقوم بتحديد االحتياجات التعليمية 022، ص. 2100وعرف إسماعيل )

 لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وإعداد وتنفيذ البرامج التربوية المالئمة لهم".

( معلم التربية الخاصة بأنه "شخص مؤهل أكاديمياً وفنياً، ويمتلك 02، ص. 2102ولي )كما عرف كل من الذروة ومت

 المهارات والطاقات القابلة للتطوير المستمر؛ مما يؤهله للتفاعل الجيد مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة".

هو معلم في التعليم ( معلم التربية الخاصة بأنه "121، ص. 2102في حين عرف كل من المرسي وعبد الوهاب )

العام، ويرغب في تحويل المسار إلى العمل مع فئات ذوي اإلعاقة، وتم تأهيله من خالل برنامج تدريبي معد في ضوء معايير 

التربية الخاصة، لتزويده باألساليب الحديثة في مجال تعليم ذوي اإلعاقة، بهدف السعي لرفع كفاءة التعليم بمدارس التربية 

 ك إيجاد فرص عمل جديدة".الخاصة، وكذل

( معلم التربية الخاصة بأنه "المعلم المؤهل أكاديمياً وفنياً، ويملك 221، ص. 2108وفي هذا الصدد عرفت الباللي )

المهارات والطاقات القابلة للتطوير، بما يؤهله للتعامل مع ذوي اإلعاقة، والعمل على تدريبهم، ورعايتهم لتحقيق األهداف 

 تربوية، وأقصى درجات النمو واالرتقاء".التعليمية وال

( معلم التربية الخاصة بأنه "الشخص المؤهل علمياً وتربوياً لتدريس األطفال ذوي 02، ص. 2102وعرفت بشاي )

االحتياجات الخاصة، حسب طبيعتهم، ووفقاً للنهج الذي وضعته وزارة التربية والتعليم؛ لالرتقاء بالمستوى التحصيلي 

 ؤالء التالميذ".والتدريبي له

( معلم التربية الخاصة بأنه "المعلم الذي أُسند إليه تدريس وتدريب إحدى فئات 008، ص. 2102عرفت الشمري )

التربية الخاصة )اإلعاقة الفكرية، صعوبات التعلم، اإلعاقة البصرية، اإلعاقة السمعية، التوحد، االضطرابات السلوكية، 

 في برامج التربية الخاصة الملحقة بالمدارس".اضطرابات النطق والكالم(، وذلك 

( معلم التربية الخاصة بأنه "هو معلم يكون على رأس العمل من خريجي األقسام 22، ص. 2102كما عرف العطار )

المتخصصة في مجال التربية الخاصة بكليات التربية، والحاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم، أو المؤهل خصيصاً 

للفئات الخاصة من الطالب غير العاديين في المدارس أو الفصول التابعة لوزارة التربية والتعليم، ولديه خبرة عامة  بالتدريس

 في مجاالت الكشف والتعرف والتأهيل لفئات ذوي اإلعاقة".

صة من مما سبق يمكن استنتاج أن معلم التربية الخاصة يتمثل في كل معلم يختص بالتدريس لذوي االحتياجات الخا

الطالب الذين يحتاجون نمطاً تدريسياً وتربوياً مختلفاً عن الطالب العاديين؛ حيث يمتلك ذلك المعلم مهارات معينة تتيح له 

 إمكانية تشخيص مدى اإلعاقة ومستوى خطورتها وأنسب اآلليات للتعامل معها ومعالجتها تربوياً وتعليمياً.

 مفهوم التنمية المهنية:

لمهنية أحد وسائل شحذ القدرات والمهارات المعرفية والتدريسية للمعلم، والتي يتم االستفادة منها عقب تعتبر التنمية ا

 دخول المعلم في سياق الخدمة المهنية، وفيما يلي تناول ألبرز مفاهيم التنمية المهنية على النحو التالي:
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اإلجراءات المخططة والمنظمة، والتي ينتج  ( التنمية المهنية بأنها "مجموعة من012، ص. 2104عرفت الذبياني )

عنها النمو المهني للمعلمين متمثالً في زيادة وتحسين ما لديهم من معارف، ومفاهيم، ومهارات تتعلق بعملهم ومسئوليتهم 

 المهنية، واتجاهاتهم نحو قبول المهنة واالقتناع بأهميتها، والقيام بواجباتها".

( التنمية المهنية بأنها "عملية مقصودة تهدف إلى تحسين القدرات 02، ص. 2102كما عرف كل من الذروة ومتولي )

المهنية للمعلم، وتقديم كل جديد يتصل بالمعارف والمعلومات والمهارات السلوكية الالزمة لنجاحه في عمله؛ فضالً عن إثراء 

 خبراته لرفع مستوى األداء".

لمهنية بأنها "جميع الخبرات التي يمر بها المعلم قبل الخدمة ( التنمية ا240، ص. 2102في حين عرفت سليمان )

وأثناء الخدمة، من دورات تدريبية وورش عمل، وأساليب التعلم الذاتي، والتعلم من خالل الممارسة، والخبرة من أجل إكسابه 

 .المعارف والمهارات واالتجاهات، لالرتقاء بأدائه، والقيام باألدوار المنوطة بها في الفصل"

( التنمية المهنية على أنها "توجه شامل Alghamdi, & Bin Sihes, 2016, p. 152كما عرف الغامدي وبنسيهز )

ومستدام يعمل على تطوير فعالية المعلم وكفاءته في تحويل الطالب إلى عناصر أكثر تحصيالً داخل الصف الدراسي في 

 المنظومة التعليمية".

نمية المهنية بأنها "عبارة عن تطوير لكفايات المعلم، فهي مجموعة من ( الت121، ص. 2102وعرف الصقيه )

األساليب والسلوكيات المتعلقة بالعملية التعليمية والتربوية، والتي تحدث تغيير في السلوك، وتترجم إلى وسائل وأنشطة تربوية 

 من أجل التخطيط والتقويم وحل المشكالت".

مية المهنية بأنها "مجموعة من الخبرات التعليمية، والكفايات، والمهارات ( التن01، ص. 2102وكذلك عرفت بشاي )

التي يكتسبها المعلم، والتي ترتبط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بمهنته، فهي عملية مخططة ومنظمة طويلة المدى، تستهدف 

 عيين حتى نهاية الخدمة".تزويد المعلم بالخبرات الثقافية والمهنية؛ لتحسين أدائه المهني، وتبدأ منذ الت

 ,Kartal, Dogan, Irez, Cakmakci, & Yalaki, 2019كما عرف كارتال ودوغان وإيريز وساكماك وياالكي )

p. 402 التنمية المهنية باعتبارها "توفير األنشطة المصممة لتطوير ما يحوز عليه المعلم من مهارات ومعارف وسعة )

 أنماط تفكيرهم وسلوكهم الصفي". استيعابية، وذلك إلحداث التغيير في

( التنمية المهنية بأنها "العملية التي يقوم من خاللها المعلم Abu Nasser, 2019, p. 104هكذا وعرف أبو ناصر )

 بالتطوير من نفسه ومن مهاراته ومن مجاله وتخصصه األكاديمي، وسلوكه، وأخالقيات العمل لديه".

لمهنية تعتبر برنامج تطويري وتنموي يستهدف رفع كفاءة المعلم، وزيادة حصيلته مما سبق يمكن استنتاج أن التنمية ا

 المعرفية والخبراتية، وتوطيد معرفته بمجال تخصصه التدريسي.

 أهمية التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة:

ة خاصة من الطالب ممن تعمل التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة على ترسيخ دوره الفعال في التعامل مع شريح

( حينما أكدا على أن معلم التربية 02-02، ص.ص 2102يتطلبون نمطاً معيناً من التعامل، وهو ما أشار إليه الذروة ومتولي )

الخاصة هو المعلم الذي أُِعد إعداداً خاصاً ليقوم بالتدريس للطلبة غير العاديين ممن يتطلب تعليمهم مناهج خاصة تميزهم عن 

من الطلبة العاديين، وكيفية التعامل معهم وفقاً الحتياجاتهم وخصائصهم وظروفهم، لذا تتضح أهمية برامج التنمية غيرهم 

 المهنية في تطوير مهارات معلمي التربية الخاصة للقيام بأدوارهم بفعالية.
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االعتماد على أساليب مستحدثة  كما تتمثل أهمية التنمية المهنية في تقويم السلوك المهني لدى المعلمين، وتوجيههم نحو

( حينما أكد على أن التنمية 212، ص. 2102ونبذ الطرق التقليدية في تلقين المعلومات، وهو ما أشار إليه الشخيبي ومطاوع )

م، المهنية تعتبر بمثابة محاولة لتغيير سلوك المعلمين وتنميتهم بحيث تجعلهم يستخدمون طرقاً وأساليب مختلفة في أداء أعماله

وال يقتصر دور المعلم على مجرد تلقين المعلومات مهما بلغت قيمتها وأهميتها، بل يقترن بالممارسة الفعلية ألساليب األداء 

الجديدة، والعمل على تنمية المعارف والمعلومات والمهارات والقدرات وتنمية االتجاهات، فالتنمية المهنية كنظام فرعي ضمن 

 مرة تساهم في نمو المعلمين المهني المستمر، وعليه يزداد قدر وأهمية التنمية المهنية للتربية الخاصة.نظام أساسي للتربية المست

هذا وتعمل التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة على تطوير كفاءات المعلم الذي لم يتلق القدر الكافي من التدريب 

يمنحه فرصة لتعزيز ما لديه من قدرات ومهارات، وهو ما أشار إليه  واإلعداد الكامل أثناء فترة دراسته الجامعية، وهو ما

( حينما أكد على أن التنمية المهنية ينظر إليها بأنها ضرورة لرفع كفايات بعض المعلمين 022-028، ص.ص 2101الشمري )

وبالتالي رفع مستوى األداء بما  الذين التحقوا بالمهنة دون إعداد كاف، ولمواجهة أوجه القصور في برامج اإلعدادات بالكليات،

يساهم في تطوير العملية التربوية، كما تعد التنمية المهنية من أساسيات تحسين التعليم، لما لها من أهمية بالغة في تطوير األداء 

أو باستخدام سواء عن طريق برامج التدريب الرسمية التدريسي، وهي المفتاح األساسي إلكساب المهارات المهنية واألكاديمية، 

أساليب التعلم الذاتي، ونظراً لصعوبة إعداد المعلم الصالح لكل زمان ومكان في ظل ثورة التكنولوجيا والمعلومات، أصبح 

 اإلنماء المهني أكثر ضرورة من أجل توفير الخدمة التربوية الالزمة للمعلم.

ا بأن التدريب والتنمية المهنية يُكسب (، حينما أشارو141، ص. 2102وهو ما أكد عليه المرسي وعبد الوهاب )

معلمي ذوي اإلعاقة الكفايات التي تمكنهم من مواجهة االحتياجات التربوية، والتعليمية، والنفسية للطفل ذوي اإلعاقة، وتمكنهم 

 من أداء مهامهم تجاه ذوي االحتياجات الخاصة.

ط بمدى أهمية المعلم في تخريج الطلب الذين يفيدون كذلك ويمكن القول بأن تنمية معلم التربية الخاصة مهنياً يرتب

مجتمعاتهم في المستقبل متغلباً خالل ذلك على كافة الظروف الفكرية والمادية لدى أولئك الطالب، وهو ما أشار إليه الذبياني 

ضروري أن ينال من ( حينما أكد على أنه ولما كان للمعلم األهمية الكبيرة في العملية التربوية، فمن ال002، ص. 2104)

االهتمام القدر الذي يناسب هذا الدور الذي يقوم به في إعداد النشء وتكوينهم، وكل ذلك يفرض على المعلم المعاصر أدواراً 

جديدة تتطلب توافر قدرات ومهارات خاصة، ومن هنا كان البد من االهتمام الشديد بإعداد معلمي التربية الخاصة وتنميتهم 

 مهنياً.

ق يمكن استنتاج أن التنمية المهنية تتمثل أهميتها في توفير فرصة لمعلم التربية الخاصة ممن لم يتوافر لديه ما مما سب

يلزم من برامج اإلعداد المهني أثناء الفترة الدراسية في المؤسسة التعليمية الجامعية، إلى جانب تحسين وجهته المعرفية من أجل 

الب التربية الخاصة من ناحية، والمشكالت التي تنشأ في منظومة التربية الخاصة من تكوين حلول للتحديات التي تعترض ط

ناحية أخرى؛ كما تعمل التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة أيضاً على تشجيعه ليستخدم مناهج تعليمية وتربوية تنأي 

 التربية الخاصة.باستراتيجياتها عن الطرق التقليدية في تناقل المعلومات والتدريس لطالب 

 أهداف التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة:

تستهدف التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة مداومة استقائه للمعرفة، وتطوره للمهارات والخبرات، وهو ما أشار 

الخاصة يصب في تمكينهم من إليه الخطيب حينما أكد على أن الهدف األساسي من برامج التنمية والتدريب المهني لمعلم التربية 
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اكتساب المهارات، والخبرات والمعارف في مجاالت التشخيص والتقويم، واستخدام اإلستراتيجيات التدريسية، وبناء البرامج 

التربوية للطلبة والدمج، والخدمات االنتقالية، ودعم وتمكين مشاركة األسرة في برامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم، بما ينعكس 

 (.0111، ص. 2102بياً على أدائهم التعليمي داخل الفصل الدراسي )الخطيب، إيجا

هذا ويمكن تفصيل أهداف التنمية المهنية لدى معلمي التربية الخاصة بأنها تشتمل على تأهيل المعلم، ومعالجة نقاط 

ترقيتهم وظيفياً وتحفيزهم لالنتقال  الضعف لدى قدراتهم التدريسية والتربوية، وأقلمتهم مع التطور والتجديد المستمر، وكذلك

( حينما أكد على أن أهداف التنمية المهنية تتغير 280-281، ص.ص 2108إلى مناصب أفضل، وهو ما أشار إليه الباللي )

 باختالف األهداف المرجوة من عملية التنمية المهنية، لذا فيمكن تناول تلك هذه األهداف كاآلتي:

يل المعلمين الذي يحملون مؤهالت متوسطة أو غير تربوية الستكمال تأهيلهم، والوصول وتوضع لتأه أهداف تأهيلية: .0

 إلى المستوى العلمي والتربوي الذي يتناسب مع األدوار الجديدة للمعلم، ومتغيرات العصر المعرفية والتكنولوجية.

من الناحية التخصصية أو  والتي توجه لعالج جوانب ونواحي القصور في أداء المعلمين، سواء أهداف عالجية: .2

 التربوية.

والتي تعقد بشكل دوري لتعريف المعلم أحدث المعارف والعلوم والنظريات، أو عند الشروع  أهداف لمواكبة التجديد: .1

 في تطبيق مقررات جديدة أو نظم إدارية، لتعريف المعلمين بأدوارهم ومسؤولياتهم.

علمين على حوافز أو لترقيتهم إلى مناصب إدارية أعلى، بهدف وتكون من أجل حصول الم أهداف الترقي الوظيفي: .4

 تعريفهم بمتطلبات العمل الجديد.

( إلى أهم أهداف تدريب وتنمية معلمي التربية الخاصة مهنياً أثناء 012-012، ص.ص 2112وقد أشارت بخش )

 الخدمة في اآلتي:

التعليمية، ومعاونتهم، وزيادة مقدرتهم على اإلبداع  رفع مستوى أداء المعلمين بتحسين اتجاهاتهم، وتطوير مهاراتهم .0

 واالبتكار في مجاالت التخصص، مما يؤدي إلى تحفيزهم على النمو المهني.

 تقديم العون الضروري للمعلمين الجدد. .2

 تأهيل المعلمين غير المؤهلين علمياً وتربوياً. .1

 إعداد بعض المعلمين لتدريس مقررات متطورة. .4

 ين بالطرق واألساليب الحديثة في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة.زيادة إلمام المعل .2

مما سبق يمكن استنتاج أن تنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة تبتغي إصابة مجموعة من األهداف البارزة التي تتمثل 

ر، إلى جانب تدريب المعلم في رفع كفاءة المعلم، وتنشيط خبراته على نحو يواكب التقدم في مجال التربية الخاصة بشكل مستم

على االستناد على اإلبداع واالبتكار كوسيلة لتطوير أساليب التدريس والتعامل مع الطالب في سياق التربية الخاصة، وبذلك فإن 

 أهداف التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة تنطوي على أهداف للتأهيل والتقويم، 

تب الوظيفية ومنحه الترقيات المناسبة، وكذلك تشخيص المشكالت الخاصة باإلضافة إلى الوصول به إلى أعلى المرا

 به والتي تواجهه داخل العمل، والقيام بمعالجتها بشكل مبكر.  
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 أساليب التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة:

لدراسي، وهو ما أشار تتطلب التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة وجود أساليب يمكن تطبيقها عملياً داخل الفصل ا

( حينما أكد على أن معلم التربية الخاصة يحتل اهتماماً كبيراً من جانب المسئولين في كافة دول 22، ص. 2102إليه العطار )

العالم، حيث يمثل المحور الرئيس في العملية التعليمية، نتيجة لما يقوم به من أدوار ومسؤوليات داخل الفصل الدراسي 

تضافرت الجهود بشكل مكثف لتطوير برامج واستراتيجيات تأهيلهم مهنياً وتنفيذها حتى يستطيعوا االستفادة وخارجه، لذلك 

 منها.

وفيما يلي مجموعة من األساليب التي تيسر عملية استخدام برامج التنمية المهنية، ومن أهم تلك األساليب واالستراتيجيات ما 

 يمكن سرده على النحو التالي:

عتبر التدريب من األنشطة األساسية والتي ال غنى عنها في برامج التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة، ي التدريب:

( 012، ص. 2112شريطة أن يكون التدريب شامالً ألبعاد التربية والتعليم وأال يفتقر ألحد منهما، وهو ما أشار إليه بخش )

ة الخاصة يعتبر أحد مظاهر توفير التعليم كحق للجميع، وتهدف إلى تحقيق حينما أكد على أن االهتمام بتنمية معلمي التربي

الرعاية التعليمية والتربوية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة، من خلل توفير فرص تعليمية تتناسب مع إعاقاتهم، وبتوفير 

ة الخاصة على مبدأ التدريب كنشاط معلمين على مستوى متميز ومدربين تدريباً جيداً لهم، حيث يقوم تطوير معلمي التربي

أساسي ومهم لعمليات النمو المهني للمعلمين، ومن ثم فهو نشاط مستمر ويعتبر حلقة حيوية ضمن منظومة التنمية المهنية 

 للمعلم، كما أن التدريب يمثل نظام شامل يحوز على صفة التكامل والترابط في مدخالته وأنشطته ونتائجه.

محاضرات في أساليب واستراتيجيات تلقي المعلومات التي تساعد على عرض مخطط نظري تتمثل ال المحاضرات:

( حينما أكد 24، ص. 2112لما سيقوم المعلم باالعتماد عليه داخل سياق التدريس وفقاً لمواقف محددة، وهو ما أشار إليه علي )

التي تستخدم بصفة دائمة في معظم برامج التدريب، على أن المحاضرات تمثل أحد األساليب الشائعة والعامة واألقل تكلفة، و

وتمثل المحاضرة عرضاً موجزاً لمجموعة من الخبرات العلمية في فترة زمنية معينة، وفي جو من التفاعل االجتماعي، وهي ال 

 تعتمد على أجهزة أو معدات، بينما على اإللقاء.

ر أساليب التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة فعالية تعتبر المؤتمرات من أكثالمؤتمرات والندوات وورش العمل: 

وذلك يعزي لكونها تعرض وجهات نظر وتصورات ومستحدثات متطورة لدى كافة المشتركين وتسمح لهم بتبادل المعارف 

التنمية  ( حينما أكد على أن011، ص. 2102وآخر التطورات وتناقل أوجه االستفادة العملية، وهو ما أشار إليه إسماعيل )

المهنية للمعلمين يتم تنفيذها باستخدام أسلوب عقد المؤتمرات على دعم وتأكيد المعلومات والمهارات العملية التي تساعد على 

النمو المهني للمعلم، فالمؤتمر عبارة عن اجتماع منظم وهادف لبحث موضوع معين أو الوصول لحل مشكلة معينة من 

كما تعد ورش العمل من المناقشات الهادفة التي يتميز العمل فيها بشكل تعاوني وجاد مشكالت العمل الجديرة بالنظر، 

وديمقراطي، ويسفر هذا العمل عن إنتاج تعليمي معين، وتؤدي ورش العمل إلى نتائج تعليمية يستفيد منها المعلمون في العملية 

 التعليمية، وتؤدي إلى تطورهم وتنميتهم مهنياً.

تبر عمليات التعلم الذاتي من وسائل التنمية المهنية التي يقوم بها معلم التربية الخاصة على نحو تع التعلُم الذاتي:

 مستقل، مدفوعاً برغبته الشخصية في االستزادة من المعرفة وتطوير مهاراته دون االعتماد على طرف ثان، 
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يشكل محوراً أساسياً الستراتيجيات ( حينما أكد على أن التعلم الذاتي 20، ص. 2102وهو ما أشار إليه التركي )

تكنولوجيا التعليم باعتباره أحد أساليب التعلم الفعالة لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة وتطبيقاتها التربوية، لتحقيق 

هدف تحقيق أهداف التربية المستمرة، فهو أحد أساليب التعلم الذي يقوم فيها المعلم بالدور األكبر للحصول على المعرفة، ب

 أهداف تربوية محددة.

مما سبق يمكن استنتاج أن أساليب التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة تتمثل بشكل أساسي في صنفين، وهما االعتماد 

على المجهود الذاتي، أو جهة أخرى تقوم بتقنين حصوله على المعرفة واكتسابه للمهارات؛ حيث يشتمل الصنف األول على 

ت التعلم الذاتي الذي يقوم فيه المعلم بالسعي وراء الحصول على مناهج التدريب والتطوير بنفسه وهو ما يعد من استراتيجيا

االستراتيجيات التقدمية في سياق التنمية المهنية، أما الصنف الثاني فيشتمل على حضور المؤتمرات والندوات التي تتسم 

قترحات، وكذلك المداومة على االشتراك في ورش العمل، وااللتزام بالتدريب بفعاليتها في نقل المعرفة وتبادل اآلراء والم

 المستمر. 

 معوقات التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة:

تتمثل أبرز معوقات التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة في عدم وجود ما يكفي من المهارات التي تعينه على التعامل 

لتكنولوجية الحديثة، أو عدم وجود دافع نفسي لديهم للتعامل مع األدوات التكنولوجية من األساس، وهو مع األساليب واألدوات ا

( حينما أكدا على أنه قد لوحظ هناك صعوبات في النواحي المهنية المتعلقة 282، ص. 2104ما أشار إليه عميرة وأحمد )

توظيف المستحدثات التكنولوجية الالزمة لقيامهم بعملهم مع ذوي بالمهارات التكنولوجية لمعلم التربية الخاصة مثل: تفعيل و

ومن ثم كفاياتهم المهنية  االحتياجات الخاصة على النحو األمثل، األمر الذي ينعكس سلباً على مستوياتهم وكفاياتهم التكنولوجية،

رجع لقلة دافعيتهم للتنمية المهنية الذاتية، التكنولوجية الالزمة إلعدادهم كمعلمين متخصصين في مجال التربية الخاصة، والذي ي

 وأن معظم برامج التنمية المهنية ال تنطلق من احتياجاتهم الفعلية، وبخاصة في الجوانب العملية.

هذا وقد تتمثل معوقات برامج التنمية المهنية لدى المعلمين في نقص النواحي الفنية واإلنسانية لدى المعلم، وهو ما 

( حينما أكد على أن عدم االهتمام بتحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة يعد 110، ص. 2108لي )أشار إليه البال

من أهم معوقات تنفيذ برامج التنمية المهنية المقدمة لهم، حيث يتم تحديد االحتياجات التدريبية بناءاً على تحديد دقيق لنواحي 

 حالية أو محتملة في قدرات المعلمين. الضعف أو النقص الفنية أو اإلنسانية،

لذا فمكن القول بأن معوقات تطبيق برامج التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة تتمثل في عدم التوجه بإعداد المعلم 

من األساس، واالفتقار إلى برامج المتابعة للخبرات والمهارات، وعدم وجود برامج متعددة النطاقات للجانبين النظرية 

( حينما أكد على أن عملية اإلعداد والتنمية المهنية لمعلمي التربية 0141، ص. 2102لتطبيقي، وهو ما أشار إليه الخطيب )وا

الخاصة أصبحت تفتقر إلى إطار مفهومي واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم، وأشارت إلى أهم معوقات التنمية المهنية لمعلمي 

 التربية الخاصة في النقاط التالية:

عف اإلعداد الجيد لبرامج التنمية المهنية، وتحديد فلسفة وأهداف التطوير المهني، والحاجات التدريبية ض .0

 للمعلمين.

برامج التدريب شكلية وتقليدية إلى حد كبير، وال تحقق عائداً في تنمية الكفايات المختلفة لمعلمي ذوي اإلعاقة،  .2

 علومات.وذلك لقلة الخبرة وقلة االهتمام بتكنولوجيا الم
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 اعتماد الجانب النظري بعيداً عن الجانب العملي التطبيقي البحت، وتنفيذ هذه البرامج في فترات زمنية قصيرة. .1

عدم متابعة فريق التدريب للمعلمين في البيئة التعليمية، واستخدام أساليب تقويمية تقليدية لعناصر التدريب  .4

 تدريب المهني.ومجاالته، مما يؤدي لعزوف المعلمين عن برامج ال

أن هناك عدد من نقاط ضعف ومشكالت تعوق تحقيق ( 212، ص. 2102الشخيبي ومطاوع ) وكذلك أوضحت دراسة

 التنمية المهنية ألهدافها في نظم تنمية معلمي التربية الخاصة، ومن أهم تلك المعوقات:

جهزة الفنية المختلفة المعنية بذوي عدم تحقيق برامج التنمية المهنية لهدف تنمية المعلمين على التعاون مع األ .0

 االحتياجات الخاصة.

عدم األخذ بآراء معلمي التربية الخاصة عند تصميم برامج التنمية المهنية، وال تتضمن محتوى هذه البرامج على  .2

 أساليب التعامل مع أولياء األمور، وكذلك ال تتضمن التدريب على المهارات اإلدارية.

 ة النظرية غالباً، وكذلك حلقات المناقشة مع معلمي التربية الخاصة.استخدام أسلوب المحاضر .1

عدم استخدام أساليب تدريبية حديثة مثل لعب األدوار، وكذلك أسلوب نمذجة السلوك لمساعدة المعلمين على األداء  .4

 الجيد.

ت، ولديهم المدربون المختارون متخصصون حسب موضوعات برامج التنمية المهنية، ومنهم أساتذة الجامعا .2

 مهارات تربوية خاصة، إال أنهم يغفلون الجانب العملي، ويهتمون بالجانب األكاديمي.

ال تعقد الدورات التدريبية في وقت يناسب عمل المعلمين، وقاعات التدريس غير مجهزة بغرف إضافية تخصص  .2

 لعقد ورش العمل.

ة لدى معلمي التربية الخاصة تتمثل في عدم توافر ما مما سبق يمكن استنتاج أن معوقات تطبيق برامج التنمية المهني

يكفي من األدوات التكنولوجية كالحاسب اآللي، أو عدم قدرة المعلم على استخدام تلك األدوات، أو قلة التحفيز الذاتي الستخدامها 

علم التربية الخاصة عبئاً وتفضيله لالعتماد على الوسائل والطرق التقليدية؛ هذا وتشكل عمليات تجاهل اإلعداد األولي لم

مستقبلياً في برامج التنمية المهنية أثناء مزاولة الخدمة، إلى جانب عدم تجهيز القاعات والغرف واألماكن التي تستضيف تلك 

 البرامج باألجهزة والمعينات واألدوات المناسبة.
 

 استخدام التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة:

اعتلت التكنولوجيا منزلة المتغير المستقل في عصرنا الحالي، واستدعت إتباع كل القطاعات وباألخص القطاع 

( حينما أكد على أن العالم يشهد اليوم تطوراً 020، ص. 2100التربوي لمستحدثاتها على نحو مستمر، وهو ما أشار إليه توني )

لتطور البد من إعداد الفرد إعداداً يمكنه من التفاعل مع معطياته، وألن عملية معرفياً وتكنولوجياً متسارعاً؛ ومواكبة لهذا ا

التعليم والتعلم تشكل عنصراً أساسياً في إحداث هذا التطور، ونظراً لما يمثله المعلم من أهمية باعتباره الركن األساسي من 

تكمن في تهيئة المعلمين، وتنميتهم وتطويرهم بصورة  أركان النظام التربوي فإن أهم الدعائم التي تركز عليها فلسفة التربية

مستمرة لتلبية حاجات المجتمع الضرورية واالرتقاء بالمستوى التعليمي وتزويدهم بالخبرات التي تؤهلهم للعمل التربوي 

 المتميز.
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ياً بسبب اضمحالل خلفيته ومع ذلك، فإن التكنولوجيا وآلياتها المتطورة قد تشكل عائقاً أمام المعلم وإمكانية تنميته مهن

( حينما أكد على أنخ ومن أهم التحديات التي 221، ص. 2101المعرفية والمهارية للتعامل معها، وهو ما أشار إليه الّرحال )

تواجه معلمي األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، والقائمين على إعداد هؤالء المعلمين في الوقت الحاضر هو التحدي الذي 

قات التكنولوجيا في ميدان التربية الخاصة؛ فالنظام التعليمي يتحمل مسؤولية تأهيل وتدريب المعلمين للعمل في عصر تمثله تطبي

الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، فالحاسوب والتقنيات تبشر بمستقبل أكثر إشراقاً، لذا ينبغي على المعلمين قبول التكنولوجيا 

 ورة امتالك المعرفة الكافية والمهارات الالزمة للتطبيق.المعاصرة كوسيلة تربوية فاعلة، وضر

( التي ركزت على أهمية أن تشمل البرامج التدريبية 214، ص. 2102وهذا ما أكدته دراسة كل من المعمرية والتاج )

معرفية والمهارية لمعلمي ذوي الفئات الخاصة جانب استخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم في التربية الخاصة، لتنمية الجوانب ال

لدى المعلمين، وتدريبهم على مواكبة متغيرات العصر، إذ يعتبر استخدام التكنولوجيا والتقنيات التعليمية الحديثة إحدى هذه 

 التطورات والمتغيرات التي البد من االستعانة بها في هذا المجال.

من أدوات وأجهزة لهي خير ُمعين لمعلم التربية وهكذا، فيمكن القول بأن التكنولوجيا ومستحدثاتها وما تشتمل عليه 

( حينما أكد على أنه ونظراً لثراء 404، ص. 2108الخاصة أثناء اشتراكه في برامج التنمية المهنية، وهو ما أشار إليه زيدان )

، قادراً على المستحدثات التكنولوجية وسرعة تطورها في العصر الحديث، فكان البد على المعلم أن يكون ملماً بكل جديد

التعامل مع المستجدات التربوية بعلم وخبرة، وهذا يؤكد أهمية التطوير المهني للمعلم، بما يضمن قدرته على أداء دوره بفاعلية، 

وتطوير الممارسات التدريسية من خالل انخراطه في برامج التطوير المهني المبنية وفق االتجاهات الحديثة في التطوير المهني 

 للمعلم.

ما سبق يمكن استنتاج أن التكنولوجيا قد صارت من األنساق التطورية الرئيسية والتي تخدم تنمية أي مجال داخل م

المجتمع، لذا فقد كان من المنطقي أن تكون المجاالت التربوية هي أول المجاالت التي تستند إلى ذلك النسق التنموي الهام، 

استخدام التكنولوجيا وبرمجياتها لتدعم برامج التنمية المهنية لدى معلمي التربية  حيث يتموباألخص في مجال التربية الخاصة؛ 

الخاصة، والتي تعمل على تيسير عملية اكتساب المهارات والمعارف، ومحاكاة االستراتيجيات العملية والتطبيقية بدقة وفعالية 

أثناء ذلك، والتي تتمثل أبرزها في عدم امتالك ما يلزم من بالغة، شريطة أن يتم التعامل مع التحديات التي قد يواجهها المعلم 

 المعرفة وعدم التمرس الكافي.

 اتجاهات الطالبات المعلمين/ معلمين التربية الخاصة نحو استخدام التكنولوجيا الحديثة في برامج التنمية المهنية:

ق باستخدام التكنولوجيا في برامج التنمية يمتلك معلمي التربية الخاصة توجهات إيجابية على وجه العموم فيما يتعل

المهنية، وذلك لتوفير التكنولوجيا آليات اكتساب المعرفة والمهارات، والمحاكاة التطبيقية، وكذلك التقويم الشامل لمستويات 

الخاصة نحو ( حينما أكدا على أن االتجاه لمعلمي التربية 28، ص. 2101التقدم، وهو ما أشار إليه عبد المعطي وأبو قلة )

استخدام التكنولوجيا الحديثة يعتبر توجهاً إيجابياً؛ حيث يرون أنها تقدم المعرفة والمعلومات في أي وقت، وتُكسب الدارس 

القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة عبر اإلنترنت، ومن أهم متطلباتها أن يكون الدارس بالتربية الخاصة لديه الرغبة القوية 

ه وإفادة اآلخرين من علمه، باإلضافة إلى أنه يتطلب ضرورة توفير البرامج التربوية والمحتوى اإللكتروني في لتطوير ذات

 مجال التربية الخاصة، ووجود أساليب وأدوات التقويم التربوي الالزمة في مجال التربية الخاصة.
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الخاصة يحتاجون بشكل دائم إلى ( على أن معلمي التربية Bruinsma, 2011, p. 13لذا فقد أكد بروينسما )

التكنولوجيا لكي تساعدهم على مواكبة آخر التطورات الحادثة في مجال التربية والتعليم، باإلضافة إلى إدراج تلك التكنولوجيا 

 في عمليات التأهيل، التي تنعكس على تحسين مهاراتهم التفاعلية مع الطالب من ناحية، ومع اآلباء من ناحية أخرى.

ذا المنطلق، فإن توجهات معلمي التربية الخاصة تنصب نحو ضرورة استخدام التكنولوجيا في برامج التنمية ومن ه

المهنية، واستخدام وسائل كتصميم برامج التنمية المهنية بناء على جوانب توعوية لتثقيف المعلمين إزاء أهمية التكنولوجيا في 

 ,Cafiltay, Cakirما أكده كاغيلتاي وشاكر وكاراسو وإسليم وتشيشيك ) التربية الخاصة، وهذا ما يمكن تدعيمه من خالل

Karasu, Islim, & Cicek, 2019, p. 201-202 بأن معلمي التربية الخاصة يؤمنون بأن استخدام التكنولوجيا كما سيكون )

بارزة يحتاجها المعلمون في  له إيجابيات كبيرة في صقل آليات التدريس والتعلم في التربية الخاصة، فسوف يكون له بصمة

 برامج التنمية المهنية، وذلك خالل ما يلي:

 تطوير المناهج الدراسية والمواد األكاديمية لتتوافق مع كافة متطلبات طالب االحتياجات الخاصة. .0

تصميم برامج التنمية المهنية لتعمل على توجيه نظر المعلمين لمدى أهمية التكنولوجيا في تحسين التربية  .2

 لخاصة، واستخدام آلياتها داخل الفصل الدراسي على نحو أكثر نظامية.ا

مما سبق يمكن استنتاج أن االتجاهات التي يَتَبَنَّاها معلمي التربية الخاصة إزاء االعتماد على الوسائل التكنولوجية في برامج 

التكنولوجيا بعملية التنمية المهنية كضرورة من  التنمية المستدامة تمتاز بأنها إيجابية بحت، بل وأنها ترمي إلى حاجتهم لربط

ضروريات التأهيل والتنمية في مجال التربية الخاصة، وهو ما يُظهر مدى توافق فكرهم ومهاراتهم وما يمتلكونه من معرفة مع 

ية المهنية لديهم؛ حيث اآلليات التكنولوجية التي تشتمل على األجهزة االلكترونية واألدوات المختلفة من أجل تطوير برامج التنم

يتسم معلمي التربية الخاصة بأنه يألفون التعامل مع أدوات التكنولوجيا، نظراً لتغلغلها لدى معظم معلمي التربية الخاصة، وهو 

 ما يتضح من خالل استخدامهم للتكنولوجيا في شتى مناحي حياتهم العلمية والعملية.

 م التربية الخاصة:التجارب العالمية في التنمية المهنية لمعل

تتسم الواليات المتحدة األمريكية بوضعها لمعايير رئيسية تحتم على معلمي التربية  الواليات المتحدة األمريكية:

الخاصة االشتراك في برامج اإلعداد قبل مزاولة المهنة، ومن ثم التسجيل في برامج التنمية المهنية بعد التخرج ومزاولة المهنة، 

( حينما أكد على أن جميع الواليات األمريكية تتفق على أنه لكي يتم 41-12، ص.ص 2102يه دراسة بشاي )وهو ما أشار إل

تعيين معلم التربية الخاصة للعمل مع األطفال ذوي االحتياجات الخاصة البد وأن يكون مؤهالً تأهيالً عالياً، بحيث يكون حاصالً 

اده في المعاهد العليا وكليات وأقسام التربية بالجامعات، وليس فقط بإعداد على درجة البكالوريوس على األقل، وأن يتم إعد

 المعلم بل وتنمية مهنياً، وذلك لتحسين الممارسات المهنية لمعلم التربية الخاصة.

( على وجود برنامج للتنمية San Diego University, 2020لذا، فقد أكد الموقع الرسمي لجامعة سان دييغو )

"، والذي يقوم على أسس اإلطالع، والتمكين، R.E.A.Dهدف مجال التربية الخاصة، وهو برنامج رييد "المهنية يست

 والتصرف الفاعل، واالكتشاف؛ حيث تنطوي حيثيات البرنامج على كل من:

 تقوم الحيثيات النظرية لبرنامج رييد األمريكي على األسس التالية:الحيثيات النظرية:  .0

 ت األكاديمية التي يمكن تطويرها وصقلها من قِبَل المعلم، والتي تتضمن العلوم، والدراسات وفرة المناهج والتخصصا

 االجتماعية، والرياضيات، والتدريب البدني، والصحة العامة، وتعليم اللغة االنكليزية.
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 ة، والطفولة المبكرة، إتاحة البرنامج لكافة المعلمين والمحاضرين في المراحل الدراسية كالمرحلة االبتدائية واإلعدادي

 والمرحلة الجامعية، وكذلك للمدرسين واألفراد المستقلين.

  إدراج المعلم وتسجيله في البرنامج يقتضي اإلشراف عليه ومتابعته الدورية من قِبَل أحد المشرفين التوجيهيين ممن

 اللكتروني.يعملون على تقييم مستوى التقدم والتحصيل وتوفير التغذيات الراجعة عبر البريد ا

 تقوم الحيثيات العملية لبرنامج رييد األمريكي على األسس التالية:الحيثيات العملية:  .1

  تدريب المعلم على كيفية تحويل الفصل الدراسي إلى ملتقى فكري يتم خالله مناقشه أحدث القضايا المعاصرة في

 المجتمع، وبناء أسس الحوار المتبادل بينه وبين الطالب.

 لخيص وتحليل ونقد األدبيات المتعلقة بوسائل التدريس والتعلم، وتقويم المادة الدراسية وأقلمتها مع السياق العمل على ت

 الصفي والمناخ التعليمي المفروض.

  قراءة الكتب الدراسية ووضع استقراء شخصي يعكس ما تم استيعابه عقب القراءة المتعمقة، ومن ثم تدشين مخطط

 مفاد المادة العلمية وفقاً ألساليب التحليل والحوار والنقد. منهجي يتم من خالله تطبيق

( على وجود AASEP, 2020وبهذا الصدد فقد أكد الموقع الرسمي لألكاديمية األمريكية لمهنيي التربية الخاصة )

 برامج للتنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة تشتمل على البدائل التالية:

تقدم األكاديمية األمريكية لمهنيي التربية الخاصة مجموعة للدورات الخاصة تمدة: دورات النقاط الدراسية المع .0

بالتنمية المهنية التي تتعدى الستون دورة، في مختلف التخصصات؛ حيث تستمر كل دورة لساعة واحدة مع 

 استحقاق المعلم لنقطتي اجتياز معتمدة لكل دورة.

تقدم تلك الشهادة إمكانية تطوير المهارات في تخصص أكاديمي  ":B.C.S.Eشهادة اعتماد في التربية الخاصة " .2

 محدد، مع تطوير القدرة على التعامل مع الطالب واألطفال المختلفين عن دونهم في إطار التربية الخاصة.

 تعمل تلك الشهادة على توفير إمكانية للمعلم على تطوير ممارساته المهنية فيشهادة التنمية المهنية المتقدمة:  .1

سياق التربية الخاصة، وتحسين معارفه وخبراته في التخصص األكاديمي؛ ومع ذلك، فتلك الشهادة ال تساوي 

الحصول على درجة أكاديمية جامعية، بل تعكس مدى استعداد المعلم في التقدم خطوة إلى األمام في سبيل تنمية 

 مهاراته ومعارفه مهنياً.

عشرة سنوات على توفير برنامج للتنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة عملت مملكة السويد منذ مملكة السويد: 

اهتمت بتطوير التربية الخاصة في كافة  2112يستهدف تطوير كفاءاتهم، وهو ما أشار إليه حينما أكد على أن السويد في عام 

، كان 2101لم التربية الخاصة؛ وفي عام مجاالتها، ولتحقيق ذلك، فقد عملت على تطوير برنامج إعداد وبرنامج تنمية مهنية لمع

طالب مؤهل للعمل كمعلم تربية خاصة في كل سنة، وعندئذ ظهر برنامج  211إلى  211قد تم بالفعل قد تم إعداد وتخريج من 

 ممول ذاتياً من قبل الحكومة للتنمية المهنية يتضمن كل من:

" Speciallararlyftetلقب باسم سبيسيالورارليفتيت "يهدف برنامج التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة والم .0

 على تعزيز وتدعيم كفاءات معلمي التربية الخاصة من الخريجين.

 2102معلم آخر في عامي  0111تم إنفاق مبلغ ضخم بلغ قيمته مائة مليون كرونة سويدية لكي يتم تطوير حوالي  .2

 عبر أرجاء الدولة. 2102و
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الكفاءات والمهارات لدى المعلمين إلى مستوى التشبع داخل المدارس؛ حيث ساهم البرنامج في وصول معدل  .1

 .2111أصدرت الدولة عدم الحاجة لمعلمي تربية خاصة أكفاء قبيل العام 

( على أن مملكة Sandqvist, Nisser, & Strom, 2014, p. 306-307كما أكد ساندكفيست ونيسير وستروم )

 سية من برامج تنمية معلمي التربية الخاصة والتي تتمثل في كل من:السويد تقوم بوضع ثالثة أنماط رئي

برنامج تنمية معلمي التربية الخاصة كمستشارين ذوي مهارات فريدة للتواصل ومنح النصائح للمعلمين والمحاضرين  .0

 الجدد، وهم بذلك يعملون في األُطُر المدرسية والجامعية متخذين دوراً إشرافياً فاعالً.

ربي التربية الخاصة، ممكن يركزون على الجانب التفاعلي والعالجي للطالب أكثر من تركيزهم على تلقين برنامج ُم .2

 المادة العلمية.

برنامج معلمي التربية الخاصة، الذي يعمل على تحسين مهارات التعاون والتواصل مع المعلمين اآلخرين، وأخذ  .1

 صة، وكذلك الرجوع إلى تأمالتهم واستدالالتهم الشخصية.المشورة والنصيحة من المختصين بشؤون التربية الخا

مما سبق يمكن استنتاج أن التجارب العالمية لبرامج التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة تعمل على استقطاب 

على نحو يسمح لهم  الخريجين من الجامعات فور عملية إعدادهم لمزاولة مهنة معلم التربية الخاصة لتتم معالجتهم مهنياً ،معرفياً 

بالتطور المستمر؛ حيث يتم ذلك في الواليات المتحدة األمريكية وفق ما تقدمه الجامعات من برامج يمكن للمعلم أن يسجل بها 

لتطوير معارفه ومهاراته وصقل تخصصاته األكاديمية؛ كما تقوم مملكة السويد بتخصيص مبالغ مالية هائلة لتطوير المعلمين 

رامج يتم اإلشراف عليها حكومياً، لرفع كفاءة معلم التربية الخاصة والوصول لدرجة االكتفاء الذاتي من المعلمين في مهنياً وفقا ب

 هذا المجال التربوي الحرج.
 

 :الدراسات السابقة. 1.1

 التكنولوجيا في التنمية المهنية للمعلمين تناولت استخدامالدراسات التي  .1.1.1

( بعنوان: "استخدام التنمية المهنية االلكترونية لتحسين الرضا الوظيفي وخفض مستوى Rice, 2020دراسة "رايس" )

 اإلنهاك لدى معلمي التربية الخاصة في المناطق الريفية"

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف أثر التنمية المهنية االلكترونية المباشرة على الكفاءة الذاتية والرضا الوظيفي والنية  

ى معلمي التربية الخاصة، وقد تكون مجتمع الدراسة من معلمي التربية الخاصة في المدارس في وسط غرب الواليات للبقاء لد

كما استعانت  ( معلم تربية خاصة، واستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة النوعي،02المتحدة، واشتملت عينة الدراسة على )

د توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: وجود تأثير إيجابي للتنمية المهنية الدراسة باالستبانة المسحية االلكترونية، وق

االلكترونية على تعزيز الكفاءة الذاتية والرضا الوظيفي والنية للبقاء في التربية الخاصة لدى المعلمين، وتقدم برامج التنمية 

، حيث تم إنشاء مجتمع تعلم مهني من خالل منتدي المناقشات المهنية االلكترونية من خالل برنامج زووم لالتصاالت بالفيديو

االلكترونية حول التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة، كما أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها: ضرورة إجراء 

مي التربية الخاصة، وكذلك ضرورة المزيد من الدراسات المستقبلية التي تتناول أثر التكنولوجيا الحديثة على التنمية المهنية لمعل

 تسليط الضوء على التقنيات الحديثة المستخدمة في برامج التنمية المهنية للمعلمين.
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  "فاعلية استخدام االنترنت في التنمية المهنية لمعلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائية: "( بعنوان1112دراسة شاهين)

نترنت في تنمية معلمي الرياضيات في مدارس القدس واستخدم الباحث هدفت الدراسة البحث في فاعلية استخدام اال

معلمين تم اختيارهم بطريقة مقصودة واستخدم الباحث عدة أدوات للبحث المالحظة  2المنهج البحث الكيفي وكانت العينة 

هم بالمحتوى وطرق التعليم ظهرت نتائج الدراسة وجود تحسن وتطور ايجابي لدى المعلمين حول معرفت ،والمقابلة واالستبانة

والتكنولوجيا الخاصة بموضوع الكسور العادية بشكل عام، حيث تبين وجود معرفة أعمق لدى المعلمين بالمفاهيم الرياضية مثل 

والطرق المتبعة بالتدريس مثل استخدام االنترنت  واألساليبمفهوم الكسور المتكافئة، وتطورت معرفتهم باالستراتيجيات 

وكذلك بالنسبة للتكنولوجيا تبين تطور معرفتهم باستخدام التكنولوجيا بتعليم الكسور العادية وأصبح لدى المعلمين  بالتعليم،

تدريس المهارة مما  أعضاءالمقدرة على التعامل مع المفاهيم الخاطئة والبديلة لدى الطلبة والتغلب على صعوبات بأنواعها 

استخداما للتكنولوجيا وجعل  وأكثرلغرفة الصفية بحيث أصبح المعلمون أكثر ثقة انعكس ذلك على ممارسات المعلمين داخل ا

الطالب محور العملية التعلمية/ التعليمية ومساعدة الطالب للوصول للفهم العميق للمحتوى. وقد نتج عن الدارسة توصيات عديدة 

نت( لموضوعات اخرى في الرياضيات أو لمواد نتراالستخدام المواقع التعليمية )اإلمماثلة  أخرىدراسات  إجراءأهمها: 

دراسية اخرى، ومراحل تعليمية اخرى باإلضافة الى دراسة فاعلية االنترنت في تدريس الرياضيات لطالب ذوي مستويات 

 مختلفة: من ذوي صعوبات التعلم، أو من ذوي االحتياجات الخاصة.

 مية المهنية للمعلمين( )دور التعلم الرقمي في التن :( بعنوان1112)خاجي دراسة 

التنمية المهنية للمعلمين، الكشف  أهميةالمختلفة، والتعرف على  وأنماطهبيان معرفة التعلم الرقمي  إلىهدفت الدراسة 

عن دور التعلم الرقمي في التنمية المهنية للمعلمين ومعرفة اتجاهات المعلمين نحو استخدام التعلم الرقمي في العملية التعليمية، 

ستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، بينما مجتمع البحث من المعلمين العاملين في المدارس االبتدائية في محافظة ديالى وا

معلم ومعلمة بينما كانت أداة  011(  واستخدم الباحث عينة عشوائية من المعلمين بمجموع 2102 - 2108للعام الدراسي )

اتجاهات المعلمين نحو استخدام التعلم الرقمي وكانت من نتائج الدراسة ضرورة تدريب الباحث المستخدمة االستبانة لمعرفة 

على كيفية التعامل مع التعلم الرقمي، وأن التعلم الرقمي أو االلكتروني يعد أساسا فعاال في ترسيخ  وإثناءهاالمعلمين قبل الخدمة 

 أساسيو يعمل على تثبيتها و استرجاعها وان هناك مطلب  ،يةمختلف المعلومات والبيانات في البيئات التعليمية و التدريب

لالحتياجات التدريبية للمعلمين وفق االتجاهات التربوية الحديثة، إعداد المعلم من أهم العوامل التي تساعد في تحقيق النهضة 

لخدمة، بينما أوصى بعدة توصيات ا إثناءفي إعداد وتدريب المعلم  أساسيالتربوية، إعداد معلم العلوم قبل الخدمة يعد عامل 

هله ؤمنها: إعداد الطالب المعلم وتدريبه على المستجدات من التقنيات التربوية الحديثة والتي لها عالقة بالتعلم الرقمي كي ت

لفة، وعلى الخدمة على كيفية استخدام التعليم االلكتروني بأنماطه المخت إثناءالخدمة، ضرورة تدريب المعلمين  إثناءالستخدامها 

 كيفية استخدام التجارب االفتراضية داخل الصف الدراسي.

 "فاعلية استخدام المواقع اإللكترونية في التنمية المهنية للمعلمين بدولة البحرين " :( بعنوان1111دراسة عبيد )

البحرين واختار الباحث فاعلية استخدام المواقع االلكترونية في التنمية المهنية للمعلمين بدولة  هدفت إلى الكشف عن 

عينة من المعلمين في دولة البحرين واستخدم الباحث أداة االستبيان والمقابالت الشخصية وكانت من نتائج البحث وجود تقدم 

ملحوظ في رغبة المعلمين في التنمية المهنية وتطوير ذواتهم باإلضافة الى توفير تواصل بين الطالب والمعلمين في حالة توافر 

تنوع تقديم المنهج المدرسي للطالب من  ،اتصال رسمية كنوع منن تقديم الدعم والمساندة عبر موقع الكتروني لكل معلم وسائل
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موقع الكتروني ييسر تواصل المعلم مع طالبه،  إنشاءخالل موقع معلم المادة، بينما كانت هناك توصيات من أهمها : ضرورة 

 واقع االنترنت من خالل ورش العمل والدورات.تأهيل المعلمين في مجال إدارة وتصميم م

واقع استخدم شبكات التواصل االجتماعي في التنمية المهنية الذاتية للمعلمين " :( بعنوان1111دراسة القحطاني واليحيى )

  "من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانوية في مدينة الدمام

جتماعية في التنمية المهنية في الجانب المعرفي والمهاري واقع استخدام شبكات التواصل اال علىالتعرف  إلىهدفت 

لدى معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الدمام حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي بينما كانت أداة البحث المستخدمة هي 

النتائج ان  أهممدرسة وكانت  02معلم من  241االستبانة وتم تطبيقها على عينة تم اختيارها بطريقة عنقودية عشوائية بأجمالي 

بينما  ،(1.28المتوسط الحسابي الستخدام المعلمين لشبكات التواصل االجتماعي في تنمية الجانب المعرفي والمهاري الكلية )

 كانت ابرز المعوقات استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التنمية المهنية: هي قلة توفر شبكات االنترنت سواء السلكية وال

واالنشغال بأعمال والواجبات والمهام عن استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التنمية المهنية  وكانت  ،سلكية في المدارس

ابرز توصيات الباحث: توفير البيئات الداعمة من الشبكات في المداري وإقامة ندوات توعوية للمعلمين بمختلف المراحل 

شبكات التواصل االجتماعي في تنمية ذواتهم وتوجيه القائمين في برامج التنمية المهنية بتعزيز التعليمية لتوعيتهم نحو استخدام ال

 .استغالل الشبكات التواصل االجتماعي في عمليات التنمية المهنية للعلمين

 اللتنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصةالدراسات التي تناولت  .1.1.1

  "االحتياجات الخاصة من وجهة نظرهميل التنمية المهنية لمعلمات ذوي بعوان: "تفع (1112دراسة الباللي )

إلى التعرف على واقع برامج التنمية المهنية المقدمة لمعلمات ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر هدفت الدراسة 

الخاصة من وجهة نظر  المعلمات، والتعرف على آليات تفعيل برامج التنمية المهنية المقدمة لمعلمات ذوي االحتياجات

( معلمة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي كمنهج للدراسة، واستعانت 411المعلمات، واشتملت عينة الدراسة على )

واقع برامج التنمية المهنية المقدمة لمعلمات ذوي جاء بـاالستبانة كأداة للدراسة، وقد توصلت الباحثة للعديد من النتائج أهمها 

خاصة بدرجة موافق من وجهة نظر المعلمات؛ حيث جاء في الترتيب األول عبارة تخطيط برامج التنمية المهنية االحتياجات ال

على أساس التحديد الدقيق لالحتياجات التدريبية الفعلية، وجاءت في الترتيب األخير عبارة تعمل وحدة التدريب على مساعدة 

التعيين على التكيف مع المناخ المدرسي، وجاءت آليات تفعيل برامج التنمية المهنية المقدمة لمعلمات ذوي  المعلمات حديثات

االحتياجات الخاصة بدرجة موافق من وجهة نظر المعلمات؛ حيث جاء في الترتيب األول عبارة أن ترتبط البرامج التدريبية 

في الترتيب األخير عبارة  أن تحفز المعلمات على االلتحاق ببرامج المقدمة للمعلمات بتخصصاتهن التي يدرسنها، وجاءت 

 التنمية المهنية من خالل ربطها بترقية المعلمة للدرجة األعلى.

بعنوان: "تقييم برامج التدريب المهني لمعلّمي الطلبة ذوي صعوبات التعلّم في أثناء الخدمة في  (1111دراسة الخطيب )

  هم"مملكة البحرين من وجهة نظر

إلى التعرف على مستوى فاعلية برامج التدريب المهني لمعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم أثناء هدفت الدراسة 

الخدمة في المدارس الحكومية والخاصة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في مملكة البحرين، والكشف عن وجود فروق ذات 

ب المهني لمعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم في أثناء الخدمة تعزى داللة إحصائية حول مستوى فاعلية برامج التدري

 ( معلماً ومعلمة، 12لمتغيرات الدراسة، واشتملت عينة الدراسة على )
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التحليلي كمنهج للدراسة، واستعان بـمقياس تقييم برامج التدريب المهني كأداة  يواستخدم الباحث المنهج الوصف

مستوى فاعلية برامج التدريب المهني لمعلمي الطلبة ذوي صعوبات جاء يد من النتائج أهمها للدراسة، وقد توصل الباحث للعد

؛ التعلم أثناء الخدمة في المدارس الحكومية والخاصة بدرجة متوسطة من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في مملكة البحرين

ء في الترتيب األخير بُعد الجانب اإلداري والتنظيمي، حيث جاء بُعد أهداف برنامج التدريب الوظيفي في الترتيب األول، وجا

فروق ذات داللة إحصائية حول مستوى فاعلية برامج التدريب المهني لمعلمي الطلبة ذوي صعوبات التعلم في وتبين عدم وجود 

 لمتغير سنوات الخبرة. أثناء الخدمة تعزى

ساعدة واإلعاقة والوصول: تحويل التفكير والممارسات من ( بعنوان: "التكنولوجيا المHollins, 2017دراسة "هولينز" )

 خالل التنمية المهنية القائمة على االستقصاء"

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التجارب والتعلم لدى معلمي التربية الخاصة في المدارس العامة االبتدائية في  

ائم على االستقصاء والذي يركز على التكنولوجيا المساعدة، وقد نيويورك من خالل المشاركة في برنامج التنمية المهنية الق

( معلمين 4تكون مجتمع الدراسة من معلمي التربية الخاصة في المدارس العامة في نيويورك، واشتملت عينة الدراسة على )

بالت الشخصية شبه تربية خاصة، واستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة النوعي القائم على المالحظات الصفية والمقا

المنظمة والمالحظات الميدانية للجلسات الخاصة بالتنمية المهنية، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: وجود تأثير 

إيجابي لبرنامج التنمية المهنية القائم على االستقصاء الذي يركز على التكنولوجيا المساعدة على تنمية الكفاءات المتعلقة 

كنولوجيا المساعدة واستكشاف الجوانب المتعلقة بالمناهج الدراسية والقرارات التربوية، ويعزز برنامج التنمية المهنية الذي بالت

يركز على التكنولوجيا المساعدة صنع القرار من قبل معلمي التربية الخاصة الذي يركز على تعلم الطالب واستخدام األدوات 

تعليم القراءة والكتابة، ووجود تأثير ذو داللة للعمل االستقصائي لدى المعلمين على صياغة التكنولوجية مع جميع الطالب و

فرص التنمية المهنية قبل وأثناء الخدمة التي تساعد في تيسير أساليب تعلم الطالب وتوفير فرص الدمج األكثر فاعلية للطالب 

: ضرورة التركيز على تصورات الطالب حول استخدام ذوي اإلعاقات، كما أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها

التقنيات الحديثة في التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة، وكذلك ضرورة تسليط الضوء على التقنيات الحديثة المستخدمة في 

 برامج التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة.

إعداد المعلم وبناء المجتمع  2.0 ن أن يعزز التدريس بتقنية( بعنوان: "كيف يمكHardman, 2015دراسة "هاردمان" )

 في التربية الخاصة"

هدفت هذه الدراسة إلى بحث إمكانية استخدام تقنية الجيل الثاني للويب في بناء مجتمع التعلم المهني االفتراضي في  

كون مجتمع الدراسة من معلمي قبل وأثناء الخدمة التربية الخاصة لدعم إعداد معلمي التربية الخاصة ذوي الكفاءة العالية، وقد ت

( معلم قبل وأثناء 208في التربية الخاصة في جامعة خاصة وسط غرب الواليات المتحدة، واشتملت عينة الدراسة على )

وهي الخدمة في التربية الخاصة، واستخدمت الدراسة المنهج اإلجرائي، كما استعانت الدراسة بأدوات الجيل الثاني للويب 

معلم مشارك في  208معلم من أصل  211تطبيقات ويكي ونينغ، وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: استمر 

مجتمع التعلم المهني االفتراضي باعتباره خريج في العضوية بعد التخرج ولكن شاركوا باعتبارهم مالحظين فقط ونادراً ما 

م المهني االفتراضي باستخدام تقنيات الجيل الثاني للويب، ويستهدف مجتمع التعلم المهني يسهموا في تطوير وتنمية مجتمع التعل

االفتراضي القائم على شبكة التعليم االستراتيجي تقديم التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة فيما يتعلق بمنهجيات 
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د تقنيات الجيل الثاني للويب من خالل تطبيقات ويكي االستراتيجيات التعليمية ومسارات تعزيز المحتويات التربوية، وتساع

ونينغ في بناء مجتمعات التعلم المهنية االفتراضية التي تقدم برامج التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة لبناء المعلمين ذوي 

دراسات المستقبلية التي تتناول الكفاءات العالية، كما أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها: ضرورة إجراء المزيد من ال

التقنيات الحديثة المستخدمة في برامج التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة، وكذلك ضرورة تسليط الضوء على أساليب 

 تطوير برامج التنمية المهنية لمعلمي التربية الخاصة.

ظام التعليم عن بعد في إعداد وتدريب معلمي متطلبات استخدام ن بعنوان: "( 1111هدفت دراسة عبد المعطي وأبو قلة )

 التربية الخاصة: دراسة استطالعية" ومعلمات

إلى التعرف على مزايا استخدام التعليم عن بُعد في إعداد معلمي التربية الخاصة من وجهة نظر أفراد هدفت الدراسة 

لتدريس المتخصصين بالجامعات والعاملين عينة الدراسة، والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة ا

بميدان التربية الخاصة حول متطلبات استخدام تقنيات التعليم عن بُعد في إعداد وتدريب معلمي التربية الخاصة، واشتملت عينة 

ربية ( موجهين من موجهي الت2( مديراً، و)21( معلماً ومعلمة، و)022( عضواً، و)42( فرداً بواقع، )210الدراسة على )

الخاصة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي كمنهج للدراسة، واستعانا باالستبانة كأداة للدراسة، وقد توصل الباحثان للعديد من 

النتائج أهمها أن أعضاء هيئة التدريس يرون أن من مزايا استخدام التعليم عن بُعد في إعداد معلمي التربية الخاصة أنها ال 

لخاصة عن عمله األساسي أو التفرغ للدراسة، وأنها تكسب الدارس القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة تعطل معلم التربية ا

عبر اإلنترنت والبريد اإللكتروني، ويرى العاملين بالتربية الخاصة أيضاً أنها تقدم المعرفة والمعلومات لمعلم التربية الخاصة 

ة إحصائية بين أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالجامعات والعاملين بميدان في أي وقت، وتبين عدم وجود فروق ذات دالل

التربية الخاصة حول متطلبات استخدام تقنيات التعليم عن بُعد في آرائهم حول مزايا ومعوقات استخدام التعليم عن بُعد في إعداد 

 .وتدريب معلمي التربية الخاصة

 :التعليق على الدراسات السابقة. 1.1.1

 : أوجه التشابه واالختالف بين البحث الحالي والدراسات السابقةوالأ

بالنظر إلى الدراسات السابقة فيتين أن بعض الدراسات السابقة قد تشابهت مع البحث الحالي في تناولها اتجاهات 

واتفقت أغلب  ،(2102دراسة الخطيب )و ،(2108دراسة الباللي ) برامج التنمية المهنية مثلمعلمي التربية الخاصة نحو 

(، واختلفت مع دراسة 2102دراسة الخطيب ) الدراسات السابقة مع البحث الحالي في منهج الدراسة وهو المنهج الوصفي مثل

، وتشابهت أدوات الدراسات السابقة مع أداة البحث ( التي اعتمدت على منهج دراسة الحالة النوعيHollins, 2017"هولينز" )

التي اعتمدت على ( Hollins, 2017دراسة "هولينز" ) مع  (، واختلفت2108نة مثل دراسة الباللي )وهي االستباالحالي 

 ,Hardmanدراسة "هاردمان" ) ، واتفقت عينة البحث الحالي مع عينة بعض الدراسات السابقة مثلالمقابالت الشخصية

التي اعتمدت على  ( 2101المعطي وأبو قلة )دراسة عبد التي اشتملت على معلمي ما قبل الخدمة، واختلفت مع  ( 2015

 .أعضاء هيئة التدريس

 :: أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقةثانيا  

اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك التي تناولت  -على حد علم الباحث-تتميز الدراسة الحالية بأنها الدراسة الوحيدة 

 ،  مية المهنية لمعلم التربية الخاصةيا الحديثة في التنسعود نحو دور تكنولوج
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وهو ما يميز الدراسة الحالية ويسلط الضوء نحو إجراء المزيد من الدراسات العربية واألجنبية حول هذا الموضوع، نظراً لقلة 

 الدراسات العربية واألجنبية التي تستهدف هذا الموضوع الهام.

  :راسات السابقة: أوجه االستفادة من الدثالثا  

 أهمها:  من أمور عدة في السابقة الدراسات استفاد الباحث من

 .عرض اإلطار النظري وفي المراجع المستخدمة 

  اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور تدعيم اإلطار النظري بنتائج دراسات وأبحاث حول

 . م التربية الخاصةتكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية لمعل

 .بناء مشكلة الدراسة من خالل اطالع الباحث على العديد من الدراسات المشابهة للدراسات السابقة بشكل مالئم 

 منهج الدراسة وبناء أداة الدراسة. اختيار 

 للدراسة. المناسبة اإلحصائية المعالجات نوع إلى التعرف 

  السابقة في تقديم التوصيات والمقترحات.استفادت الدراسة الحالية من نتائج الدراسات 

  ساعدت الدراسات السابقة الباحث في دراسة أسلوب استنتاج نتائج الدراسة، من خالل ما تحصل عليه من نتائج

 الدراسة الميدانية ورصد مدى االتفاق، أو االختالف بين نتائج الدراسة الحالية، والدراسات السابقة.

 

 إجراءات البحث  .1

 طالبات كلية التربية تخصص تربية خاصة بجامعة الملك سعود.تمع البحث: مج. 1.1

 طالبة من تخصص التربية الخاصة بجامعة الملك سعود بمسارات مختلفة. 22عينة البحث: . 1.1

 .تم اختيار المنهج الوصفي )المنهج الوصفي المسحي(منهج البحث: . 1.1

 مجاالت: 2ها على العينة ومكونة من لتوزيع استبانهتم استخدام  أداة البحث:. 1.1

 فقرات. 2المجال المعرفي، ويشمل:  -0

 فقرات. 01المجال المهاري، ويشمل:  -2

 فقرات. 4المجال السلوكي، ويشمل:  -1

 فقرات. 2المجال الشخصي، ويشمل:  -4

 فقرات. 2المجال التقني، ويشمل:  -2

 .فقرة 14: فقرات االستبانة إجمالي

 /صدق األداة:1

السابقة بهذا المجال،  األدبياتة البحث المستخدمة للدراسة أال وهي االستبانة بفقراتها، قام الباحث بمراجعة الختبار صدق أدا 

وتم االستفادة من دراسات سابقة لبناء االستبانة والتي تناولت التنمية المهنية وكفايات المعلم، كما تم اختبار صدق األداة عن 

 رج العينة البحث.طريق عرضها عل عينة استطالعية من خا
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  صدق االتساق الداخلي: -

قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل 

 عبارة من عبارات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة كما يوضح ذلك الجدول التالي: 

 (1) ول رقمجد

الجانب السلوكي( التجاهات طالبات جامعة الملك -الجانب المهاري-معامالت ارتباط بيرسون لفقرات محاور )الجانب المعرفي

 سعود نحو دور التكنولوجيا في التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة

 الجانب السلوكي الجانب المهاري الجانب المعرفي

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط فقرةال معامل االرتباط الفقرة

1 16122 1 16112 1 16122 

1 16821** 1 16882** 1 16212** 

1 16812** 1 16222** 1 16221** 

1 16821** 1 16802** 1 16202** 

1 16202** 1 16428* _ _ 

1 16242** 1 16221** _ _ 

1 16812** 1 16221** _ _ 

_ _ 2 16822** _ _ 

_ _ 2 16200** _ _ 

_ _ 11 16222** _ _ 

 (1011**دال عند مستوى )

 (1) جدول رقم

الجانب التقني( التجاهات طالبات جامعة الملك سعود نحو دور -معامالت ارتباط بيرسون لفقرات محاور )الجانب الشخصي

 التكنولوجيا في التنمية المهنية لمعلم التربية الخاصة

 نيالجانب التق الجانب الشخصي

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 16221** 1 16212** 

1 16212** 1 16811** 

1 16821** 1 16828** 

1 16840** 1 16828** 

1 16212** 1 16828** 

1 16820** 1 16222** 

_ _ 1 16222** 

 (1011**دال عند مستوى )                    
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(، وهذا يعطي داللة على ارتفاع 1610غالبية العبارات دالة عند مستوى ) أنسابقة يتضح من خالل الجداول ال

 مؤشرات صدق مرتفعة وكافية ويمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية. إلىمعامالت االتساق الداخلي، كما يشير 

  البحث:ثبات أداة  /1

ا لو تكرر تطبيقها على األشخاص ذاتهم في أوقات مختلفة، ثبات األداة يعني التأكد من أن اإلجابة ستكون واحدة تقريب

( يوضح معامل الثبات لمحاور 1وقد قامت الباحثة بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبات )الفا كرونباخ( والجدول رقم )

 أداة الدراسة وذلك كما يلي:

 (1) جدول رقم

 استبانهمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات 

 معامل الثبات محورال الرقم

 1.848 الجانب المعرفي 1

 16822 الجانب المهاري 1

 16211 الجانب السلوكي 1

 16212 الجانب الشخصي 1

 16221 الجانب التقني 1

 16212 الثبات الكلي

 

فا( ، حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية)ألاإحصائيً الدراسة تتمتع بثبات مقبول  أداة أن( 1) يوضح الجدول رقم

(، وهي معامالت ثبات 16221 ،16211درجة ثبات عالية، كما تراوحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما بين ) ( وهي16214)

 مرتفعة يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة الحالية.

 (:SPSS) المعامالت اإلحصائية. 1.1

تخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم اس

 (SPSSباستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

وذلك بعد أن تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليا المقياس الثالثي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدم 

(، ثم تقسيمه على عدد خاليا المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي 2=0-1في محاور الدراسة، تم حساب المدى )

بداية المقياس وهي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد  أواقل قيمة في المقياس ) إلى( بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة 1622=2/1)

 (:4رقم ) األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح طول الخاليا كما يتضح من خالل الجدول

 (1) جدول رقم

 فئات مقياس ليكرت الثالثي والدرجة المقابلة لكل فئة

 االستجابة المتوسط المرجح م

 ال اوافق 0622 إلى 0من  1

 محايد 2611 إلى 0622 1

 اوافق 161 إلى 2614 1
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 وبعد ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية:

 التخصصات الدراسية الدقيقة ألفراد عينة الدراسة.التكرارات والنسب المئوية للتعرف على  /0

 ( لحساب صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة.(Pearson correlationمعامالت ارتباط بيرسون  /2

 لحساب معامل ثبات المحاور المختلفة ألداة الدراسة. (Cronbach's Alpha)معامل الفا كرونباخ  /1

الرئيسية الدراسة عن المحاور  أفرادانخفاض استجابات  أوعرفة مدى ارتفاع وذلك لم ((Meanالمتوسط الحسابي  /4

 متوسط حسابي. أعلىمتوسطات العبارات(، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب المحاور حسب )

الدراسة لكل عبارة من  أفرادللتعرف على مدى انحراف استجابات  Standard Deviationثم استخدام االنحراف المعياري 

 ات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسية عن متوسطها الحسابي.عبار

 إلىعينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة،  أفراداالنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات  أنويالحظ 

 تشتتها بين المقياس. جانب المحاور الرئيسية، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات وانخفض

 

 عرض ومناقشة وتفسير النتائج .1

 عرض نتائج الدراسة 

يتناول هذا الفصل عرض نتائج الدارسة الميدانية ومناقشتها من خالل عرض إجابات أفراد الدراسة على عبارات 

 االستبانة وذلك على النحو التالي: 

 راسة: النتائج المتعلقة باإلجابة على خصائص أفراد الدأوال  

للتعرف على تخصصات أفراد عينة الدراسة ومساراتهن الدقيقة تم استخدام التكرارات والنسب المئوية، وذلك على النحو 

 التالي:

 التخصص /1

 (1جدول رقم )

 عينة الدارسة وفقا  لمتغير التخصص أفرادتوزيع 

 النسبة المئوية التكرارات التخصص

 %011 22 تربية خاصة

عينة الدراسة هن من  أفرادجميع  أنعينة الدارسة وفقاً لمتغير التخصص، حيث  أفراد( توزيع 2) ميوضح الجدول رق 

 %011تخصص التربية الخاصة وبنسبة 

  المسار /1

 (1جدول رقم )

 وفقا  لمتغير المسار الدراسةعينة  أفرادتوزيع 

 النسبة المئوية التكرارات المسار

 %22.1 2 إعاقة عقلية

 %2262 2 إعاقة سمعية
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 %261 2 اضطرابات سلوكية

 %4162 2 صعوبات تعلم

 %111 11 المجموع الكلي

 

عينة الدراسة هن  أفرادالغالبية من  أنعينة الدارسة وفقاً لمتغير المسار، حيث  أفراد( توزيع 2) يوضح الجدول رقم

عينة  أفرادالسلوكية هو األقل من  (، بينما كان مسار االضطرابات2( وبتكرار)%4162من مسار صعوبات التعلم بنسبة )

 ( هن من تخصص إعاقة عقلية.%2261عينة الدراسة بنسبة ) أفراد( من 2(، وهناك )2( وبتكرار )%261الدراسة بنسبة )

 ثانيا : النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة وتحليلها إحصائيا

ملك سعود نحو دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية التساؤل األول: ما هي اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة ال

 بالمجال المعرفي لمعلم التربية الخاصة؟

ولإلجابة على التساؤل السابق قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف 

لوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال المعرفي لمعلم المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة حول اتجاهاتهن نحو دور تكنو

 التربية الخاصة، وذلك كما يلي:

 (1جدول رقم )

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة حول اتجاهاتهن نحو 

 المعرفي لمعلم التربية الخاصةدور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال 

 

 م

 

 الفقرات

  درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 ال اوافق محايد أوافق

 % ك % ك % ك

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

الخاصة اطالعه على المعلومات في 

 مجال التربية والتعليم.

20 2262 0 462 1 1 2622 1620 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

الخاصة توفير فرص أكبر لممارســــــة 

القــــــراءة الحـــرة فـــي المجـــال 

 التربوي.

22 011 1 1 1 1 1611 1611 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

الخاصة االطالع الكافي على 

 عن بعد.نظريـــــات ووســـــائل التعليم 

20 2262 0 462 1 1 2622 1620 

1 

وسائل التكنولوجيا الحديثة  أعطت

 اإللمامإمكانية لمعلم التربية الخاصة 

بطـــــــــرق التـــــدريس الحديثـــــة 

02 8264 1 0162 1 1 2682 1612 
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 المناســـــبة لطالب الفئات الخاصة.

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية 

اصة على التعرف على خصائص الخ

وحاجات طالبه )الجسمية، النفسية، 

العقلية( لطالب الفئات الخاصة بشكل 

 أكبر.

02 2261 4 0862 0 462 2622 1622 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية 

واالبتكار بطرق  اإلبداعالخاصة على 

 عرض المحتوى التعليمي.

21 2162 2 260 1 1 2621 1622 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

الخاصة على التعـــرف على 

 أســـــــاليب التقـويم التربوي الحديثة.

20 2262 0 462 1 1 2622 1620 

 1621 2621 المتوسط الحسابي العام

 

التكنولوجيا  محور )اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور أن( 2يتضح من الجدول رقم )

لمتوسطات الحسابية لهم بين ( فقرات، تراوحت ا2الحديثة في التنمية المهنية بالمجال المعرفي لمعلم التربية الخاصة(، يتضمن )

(، وهذا يدل على اتفاق اتجاهات أفراد 2621(، وهذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة، ويبلغ المتوسط الحسابي العام )2622، 1611)

 حول دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال المعرفي لمعلم التربية الخاصة.الدراسة 

والفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور التكنولوجيا 

 وذلك على النحو التالي: الحديثة في التنمية المهنية بالمجال المعرفي لمعلم التربية الخاصة،

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة توفير فرص أكبر لممارســــــة القــــــراءة 2/جاءت الفقرة رقم )0

سابي الحـــرة فـــي المجـــال التربوي( بالمرتبة األولى بين الفقرات الخاصة بالمجال المعرفي لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط ح

(، وهذا يدل على إجماع إفراد عينة الدراسة على أن التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية 1611(، وانحراف معياري )1611)

 الخاصة على ممارسة القراءة الحرة في المجال التربوي.

المعلومات في مجال التربية  ( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة اطالعه على0جاءت الفقرة رقم ) /2

(، وانحراف 2،22والتعليم( بالمرتبة الثانية بين الفقرات الخاصة بالمجال المعرفي لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

(، وهذا يدل على اتفاق أفراد عينة الدراسة على أن التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على 1642معياري )

 ع في مجال التربية والتعليم.االطال

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة االطالع الكافي على نظريـــــات ووســـــائل 1جاءت الفقرة رقم ) /1

 (،2،22التعليم عن بعد( بالمرتبة الثالثة بين الفقرات الخاصة بالمجال المعرفي لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

(، وهذا يدل على اتفاق أفراد عينة الدراسة على أن التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة 1642وانحراف معياري )

 على االطالع في على نظريات ووسائل التعليم عن بعد.
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أســـــــاليب التقـويم  ( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة على التعـــرف على2/ جاءت الفقرة رقم )4

(، 2،22التربوي الحديثة( بالمرتبة الرابعة بين الفقرات الخاصة بالمجال المعرفي لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

(، وهذا يدل على اتفاق أفراد عينة الدراسة على أن التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة 1642وانحراف معياري )

 .تعـــرف على أســـــــاليب التقـويم التربوي الحديثةعلى ال

واالبتكار بطرق عرض المحتوى  اإلبداع( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية الخاصة على 2جاءت الفقرة رقم ) /2

(، وانحراف 2،21حسابي )التعليمي( بالمرتبة الخامسة بين الفقرات الخاصة بالمجال المعرفي لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط 

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على  أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1622معياري )

 .واالبتكار بطرق عرض المحتوى التعليمي اإلبداعالتعـــرف على 

بطـــــــــرق  اإللمامة لمعلم التربية الخاصة وسائل التكنولوجيا الحديثة إمكاني أعطت( وهي )4جاءت الفقرة رقم ) /2

التـــــدريس الحديثـــــة المناســـــبة لطالب الفئات الخاصة( بالمرتبة السادسة بين الفقرات الخاصة بالمجال المعرفي لمعلم 

 أندراسة على عينة ال أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1612(، وانحراف معياري )2،82التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

بطـــــــــرق التـــــدريس الحديثـــــة المناســـــبة لطالب الفئات  اإللماممعلم التربية الخاصة إمكانية  أعطتالتكنولوجيا الحديثة 

 الخاصة.

 ( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية الخاصة على التعرف على خصائص وحاجات طالبه2جاءت الفقرة رقم ) /2

)الجسمية، النفسية، العقلية( لطالب الفئات الخاصة بشكل أكبر( بالمرتبة السابعة بين الفقرات الخاصة بالمجال المعرفي لمعلم 

 أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1622(، وانحراف معياري )2،22التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

تربية الخاصة على التعـــرف على خصائص وحاجات طالبه )الجسمية، النفسية، العقلية( التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم ال

 .لطالب الفئات الخاصة بشكل أكبر

التساؤل الثاني: ما هي اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية 

 خاصة؟بالمجال المهاري لمعلم التربية ال

ولإلجابة على التساؤل السابق قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف 

المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة حول اتجاهاتهن نحو دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال المهاري لمعلم 

 التربية الخاصة، وذلك كما يلي:

  (2دول رقم )ج

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة حول اتجاهاتهن نحو 

 دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال المهاري لمعلم التربية الخاصة

 

 م

 

 الفقرات

  درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 ياريالمع

 ال أوافق محايد أوافق

 % ك % ك % ك

1 
تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

 الخاصة على تنمية مهارة التعلم الذاتي.
02 2261 2 2262 1 1 2622 1642 
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1 
تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

 الخاصة على تنمية مهارة الحوار.
01 4262 01 4262 2 260 2612 1622 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

الخاصة على تنمية مهارة أسلوب حل 

 المشكالت.

02 2262 2 2261 1 1 2622 1642 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

الخاصة على تنمية مهارة التهيئة 

 الذهنية لطالب الفئات الخاصة.

02 2862 2 2261 0 462 2621 1628 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

الخاصة على اكتساب مهارة أسلوب 

 التدرج في عرض المادة.

02 2261 2 2262 1 1 2622 1642 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

الخاصة تنمية مهارة استخدام 

 استراتيجيات التدريس الحديثة.

22 011 1 1 1 1 1611 1611 

1 
التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية  تساعد

 تنمية مهارة التقييم الذاتي. الخاصة على
02 2261 2 2262 1 1 2622 1642 

2 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

وضع األهداف بما  إتقانالخاصة على 

 يتناسب مع حاجات الطالب.

08 8068 1 0162 0 462 2622 1622 

2 

لحديثة معلم التربية تساعد التكنولوجيا ا

الخاصة على تنمية مهارات االتصال 

 الفعال.

21 2162 2 260 1 1 2621 1622 

11 

تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية 

الخاصة على تطوير مهاراته نحو 

العمل الجماعي/ العمل ضمن الفريق 

 بسهولة.

20 2262 0 462 1 1 2622 1642 

 1622 2622 المتوسط الحسابي العام

 

( ان محور )اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور التكنولوجيا 8) يتضح من الجدول رقم

لمتوسطات الحسابية لهم ( فقرات، تراوحت ا01الحديثة في التنمية المهنية بالمجال المهاري لمعلم التربية الخاصة(، يتضمن )

(، وهذا يدل على اتفاق اتجاهات 2622ع بالفئة الثالثة، ويبلغ المتوسط الحسابي العام )(، وهذه المتوسطات تق2621، 1611بين )

 أفراد الدراسة حول دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال المهاري لمعلم التربية الخاصة.
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الملك سعود نحو دور التكنولوجيا والفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة 

 الحديثة في التنمية المهنية بالمجال المهاري لمعلم التربية الخاصة، وذلك على النحو التالي:

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة تنمية مهارة استخدام استراتيجيات التدريس 2/جاءت الفقرة رقم )0

وانحراف (، 1611ى بين الفقرات الخاصة بالمجال المهاري لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )الحديثة( بالمرتبة األول

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على تنمية  أنعينة الدراسة على  أفراد إجماع(، وهذا يدل على 1611معياري )

 مهارة استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة.

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية الخاصة على تطوير مهاراته نحو العمل الجماعي/ 01الفقرة رقم )/ جاءت 2

العمل ضمن الفريق بسهولة( بالمرتبة الثانية بين الفقرات الخاصة بالمجال المهاري لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي 

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية  أنعينة الدراسة على  أفرادعلى اتفاق (، وهذا يدل 1642(، وانحراف معياري )2،22)

 الخاصة على تطوير مهاراته نحو العمل الجماعي/ العمل ضمن الفريق بسهولة.

تبة ( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية الخاصة على تنمية مهارات االتصال الفعال( بالمر2/ جاءت الفقرة رقم )1

(، 1622(، وانحراف معياري )2،21الثالثة بين الفقرات الخاصة بالمجال المهاري لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على تنمية مهارات االتصال  أنعينة الدراسة على  أفرادوهذا يدل على اتفاق 

 الفعال.

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة على تنمية مهارة التعلم الذاتي( بالمرتبة 0)/ جاءت الفقرة رقم 4

(، 1642(، وانحراف معياري )2،22الرابعة بين الفقرات الخاصة بالمجال المهاري لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

 لوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على تنمية مهارة التعلم الذاتي. التكنو أنعينة الدراسة على  أفرادوهذا يدل على اتفاق 

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة على اكتساب مهارة أسلوب التدرج في عرض 2/ جاءت الفقرة رقم )2

(، وانحراف 2،22ة الخاصة، بمتوسط حسابي )المادة( بالمرتبة الخامسة بين الفقرات الخاصة بالمجال المهاري لمعلم التربي

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على  أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1642معياري )

 اكتساب مهارة أسلوب التدرج في عرض المادة.

ة الخاصة على تنمية مهارة التقييم الذاتي( بالمرتبة ( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربي2/ جاءت الفقرة رقم )2

(، 1642(، وانحراف معياري )2،22السادسة بين الفقرات الخاصة بالمجال المهاري لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

مية مهارة التقييم التكنولوجيا الحديثة ساعدت معلم التربية الخاصة على تن أنعينة الدراسة على  أفرادوهذا يدل على اتفاق 

 الذاتي.

وضع األهداف بما يتناسب مع  إتقان( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة على 8جاءت الفقرة رقم ) /2

(، 2،22حاجات الطالب( بالمرتبة السابعة بين الفقرات الخاصة بالمجال المهاري لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة  أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1622ياري )مع نحرافوا

 وضع األهداف بما يتناسب مع حاجات الطالب. إتقانعلى 

شكالت( ( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة على تنمية مهارة أسلوب حل الم1جاءت الفقرة رقم ) /8

(، وانحراف معياري 2،22بالمرتبة الثامنة بين الفقرات الخاصة بالمجال المهاري لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )
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التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على تنمية مهارة  أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1،42)

 أسلوب حل المشكالت.

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة على تنمية مهارة التهيئة الذهنية لطالب الفئات 4ءت الفقرة رقم )/ جا2

 (، 2،21الخاصة( بالمرتبة التاسعة بين الفقرات الخاصة بالمجال المهاري لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة  أنعينة الدراسة على  أفرادتفاق (، وهذا يدل على ا1،22وانحراف معياري )

 على تنمية مهارة التهيئة الذهنية لطالب الفئات الخاصة.

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة على تنمية مهارة الحوار( بالمرتبة العاشرة 2جاءت الفقرة رقم ) /11

(، وهذا يدل 1،22(، وانحراف معياري )2،12ات الخاصة بالمجال المهاري لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )بين الفقر

 التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على تنمية مهارة الحوار. أنعينة الدراسة على  أفرادعلى اتفاق 

صة بجامعة الملك سعود نحو دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية هي اتجاهات طالبات التربية الخا التساؤل الثالث: ما

 المهنية بالمجال السلوكي لمعلم التربية الخاصة؟

ولإلجابة على التساؤل السابق قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف 

نحو دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال السلوكي لمعلم المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة حول اتجاهاتهن 

 التربية الخاصة، وذلك كما يلي:

 (2جدول رقم )

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة حول اتجاهاتهن نحو 

 نية بالمجال السلوكي لمعلم التربية الخاصةدور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المه

 

 م

 

 الفقرات

  درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 ال اوافق محايد أوافق

 % ك % ك % ك

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية 

صياغة األهداف  إتقانالخاصة على 

 السلوكية، والتخطيط الجيد لها.

02 2261 2 2262 1 1 2622 1642 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية 

الخاصة على إتقان استخدام أساليب 

 التعزيز الذاتي.

02 2261 2 2262 1 1 2622 1642 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية 

الخاصة على إتقان أساليب التعامل مع 

 أولياء أمور الطالب.

08 8068 4 0862 1 1 2680 1612 

1 
تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية 

الخاصة على إتقان آليات التعامل مع 
02 2262 2 2262 0 462 2628 1622 
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 طالب الفئات الخاصة.

 1622 2622 المتوسط الحسابي العام

 

دور التكنولوجيا  محور )اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو أن( 2) يتضح من الجدول رقم

( فقرات، تراوحت المتوسطات الحسابية لهم بين 4الحديثة في التنمية المهنية بالمجال السلوكي لمعلم التربية الخاصة(، يتضمن )

(، وهذا يدل على اتفاق اتجاهات أفراد 2622(، وهذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة، ويبلغ المتوسط الحسابي العام )2628، 2680)

 اسة حول دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال السلوكي لمعلم التربية الخاصة.الدر

والفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور التكنولوجيا 

 اصة، وذلك على النحو التالي:الحديثة في التنمية المهنية بالمجال السلوكي لمعلم التربية الخ

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية الخاصة على إتقان أساليب التعامل مع أولياء أمور 1/جاءت الفقرة رقم )0

(، وانحراف 2680الطالب( بالمرتبة األولى بين الفقرات الخاصة بالمجال السلوكي لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على إتقان  أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1612ي )معيار

 .أساليب التعامل مع أولياء أمور الطالب

 صياغة األهداف السلوكية، إتقان( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية الخاصة على 0جاءت الفقرة رقم ) /1

(، 2،22والتخطيط الجيد لها( بالمرتبة الثانية بين الفقرات الخاصة بالمجال السلوكي لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة  أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1642وانحراف معياري )

 .سلوكية، والتخطيط الجيد لهاصياغة األهداف ال إتقانعلى 

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية الخاصة على إتقان استخدام أساليب التعزيز الذاتي( 2جاءت الفقرة رقم ) /1

(، وانحراف معياري 2،22بالمرتبة الثالثة بين الفقرات الخاصة بالمجال السلوكي لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على إتقان استخدام  أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1642)

 أساليب التعزيز الذاتي.

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية الخاصة على إتقان آليات التعامل مع طالب الفئات 4/ جاءت الفقرة رقم )4

(، وانحراف 2،28( بالمرتبة الرابعة بين الفقرات الخاصة بالمجال السلوكي لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )الخاصة

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على إتقان  أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1622معياري )

 .آليات التعامل مع طالب الفئات الخاصة

هي اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية  التساؤل الرابع: ما

 المهنية بالمجال الشخصي لمعلم التربية الخاصة؟

المعياري ولإلجابة على التساؤل السابق قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف 

إلجابات أفراد عينة الدراسة حول اتجاهاتهن نحو دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال الشخصي لمعلم التربية 

 الخاصة، وذلك كما يلي:
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 (11جدول رقم )

تجاهاتهن نحو التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة حول ا

 دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال الشخصي لمعلم التربية الخاصة

 

 م

 

 الفقرات

  درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 ال اوافق محايد أوافق

 % ك % ك % ك

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

ة بمظهر عام يليق الخاصة على المحافظ

 بالمهنة.

04 2162 2 1068 0 462 2622 1620 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية 

الخاصة على االلتزام بالواجبات 

 والمعايير األخالقية ومسؤوليات المهنة.

01 2260 8 1264 0 462 1611 1611 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

لى التصرف في الخاصة القدرة ع

 المواقف المختلفة بشكل سليم.

02 2862 2 2261 0 462 2622 1620 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

الخاصة اكتساب اتجاهات إيجابية نحو 

 مهنته.

08 8068 4 0862 1 1 2682 1612 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

في  الخاصة على اكتساب ثقافة عامة

 جميع جوانب الحياة.

02 2261 2 2262 1 1 2622 1622 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

الخاصة على تقبل الطلبة ومعاملتهم 

بنزاهة ومساواة ومودة والمحافظة على 

 .أسرارهم

02 2261 4 0862 0 462 2621 1622 

 1621 2621 المتوسط الحسابي العام

 

محور )اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور التكنولوجيا  أن( 01)يتضح من الجدول رقم

( فقرات، تراوحت المتوسطات الحسابية لهم 2الحديثة في التنمية المهنية بالمجال الشخصي لمعلم التربية الخاصة(، يتضمن )

(، وهذا يدل على اتفاق اتجاهات 2621توسط الحسابي العام )(، وهذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة، ويبلغ الم2622، 1611بين )

 أفراد الدراسة حول دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال الشخصي لمعلم التربية الخاصة.
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يا الحديثة في والفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور التكنولوج

 التنمية المهنية بالمجال الشخصي لمعلم التربية الخاصة، وذلك على النحو التالي:

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة معلم التربية الخاصة على االلتزام بالواجبات والمعايير األخالقية 2/جاءت الفقرة رقم )0

(، 1611صة بالمجال الشخصي لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )ومسؤوليات المهنة( بالمرتبة األولى بين الفقرات الخا

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة  أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1611وانحراف معياري )

 .على االلتزام بالواجبات والمعايير األخالقية ومسؤوليات المهنة

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة على المحافظة بمظهر عام يليق بالمهنة( 0جاءت الفقرة رقم ) /1

 (،2،22بالمرتبة الثانية بين الفقرات الخاصة بالمجال الشخصي لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

لتكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة ا أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1642وانحراف معياري ) 

 .على المحافظة بمظهر عام يليق بالمهنة

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة القدرة على التصرف في المواقف المختلفة 1جاءت الفقرة رقم ) /1

(، وانحراف 2،22لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي ) بشكل سليم( بالمرتبة الثالثة بين الفقرات الخاصة بالمجال الشخصي

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على القدرة  أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1620معياري )

 على التصرف في المواقف المختلفة بشكل سليم.

الحديثة لمعلم التربية الخاصة على تقبل الطلبة ومعاملتهم بنزاهة ومساواة  ( وهي )تساعد التكنولوجيا2/ جاءت الفقرة رقم )4

( بالمرتبة الرابعة بين الفقرات الخاصة بالمجال الشخصي لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط أسرارهمومودة والمحافظة على 

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم  أنلى عينة الدراسة ع أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1622(، وانحراف معياري )2،21حسابي )

 .أسرارهمالتربية الخاصة على تقبل الطلبة ومعاملتهم بنزاهة ومساواة ومودة والمحافظة على 

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة اكتساب اتجاهات إيجابية نحو مهنته( بالمرتبة 4/ جاءت الفقرة رقم )2

(، 1612(، وانحراف معياري )2،82رات الخاصة بالمجال الشخصي لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )الخامسة بين الفق

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على اكتساب اتجاهات إيجابية  أنعينة الدراسة على  أفرادوهذا يدل على اتفاق 

 نحو مهنته.

لتكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة على اكتساب ثقافة عامة في جميع جوانب ( وهي )تساعد ا2/ جاءت الفقرة رقم )2

(، وانحراف 2،22الحياة( بالمرتبة السادسة بين الفقرات الخاصة بالمجال الشخصي لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

ا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على التكنولوجي أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1622معياري )

 .اكتساب ثقافة عامة في جميع جوانب الحياة

هي اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية  التساؤل الخامس: ما

 المهنية بالمجال التقني لمعلم التربية الخاصة؟

ابق قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري ولإلجابة على التساؤل الس

إلجابات أفراد عينة الدراسة حول اتجاهاتهن نحو دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال التقني لمعلم التربية 

 الخاصة، وذلك كما يلي:
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 (11جدول رقم )

لمئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري إلجابات أفراد عينة الدراسة حول اتجاهاتهن نحو التكرارات والنسب ا

 دور تكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال التقني لمعلم التربية الخاصة

 

 م

 

 الفقرات

  درجة الموافقة

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 ال اوافق محايد أوافق

 % ك % ك % ك

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

الخاصة على تصميم الوسائل التعليمية 

 الحديثة المناسبة للعملية التعليمية.

21 2162 2 260 1 1 2621 1622 

1 
تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

 تنمية ذاته مهنيا. الخاصة على
02 2261 2 2262 1 1 2622 1642 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

الخاصة على تنمية مهارة استخدام 

المصادر االلكترونية والتزود منها 

 كالدورات والورش والمواقع التعليمية.

21 2162 2 260 1 1 2621 1622 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

الخاصة على استخدام وسائل تواصل 

ي كالبريد االلكتروني للتواصل الكترون

 بين المعلمين.

21 2162 2 260 1 1 2621 1622 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

استخدام المواقع  الخاصة على

 والمنتديات لمشاركة الخبرات.

21 2162 2 260 1 1 2621 1622 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

ام شبكات التواصل الخاصة على استخد

 االجتماعي في التطوير المهني ذاتياً.

02 8264 1 0162 1 1 2682 1612 

1 

تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية 

الخاصة على استخدامها كجزء من 

 العملية التعليمية بشكل فعال.

02 8264 1 0162 1 1 2682 1612 

 1622 2682 المتوسط الحسابي العام

 

محور )اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور التكنولوجيا  أن( 00) لجدول رقميتضح من ا

( فقرات، تراوحت المتوسطات الحسابية لهم بين 2الحديثة في التنمية المهنية بالمجال التقني لمعلم التربية الخاصة(، يتضمن )



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

(، وهذا يدل على اتفاق اتجاهات أفراد 2682ويبلغ المتوسط الحسابي العام ) (، وهذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة،2622، 2621)

 الدراسة حول دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال التقني لمعلم التربية الخاصة.

التكنولوجيا  والفقرات التالية تناقش بنوع من التفصيل اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور

 الحديثة في التنمية المهنية بالمجال التقني لمعلم التربية الخاصة، وذلك على النحو التالي:

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة على تصميم الوسائل التعليمية الحديثة المناسبة 0/جاءت الفقرة رقم )0

(، 2621ن الفقرات الخاصة بالمجال التقني لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )للعملية التعليمية( بالمرتبة األولى بي

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة  أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1622وانحراف معياري )

 .على تصميم الوسائل التعليمية الحديثة المناسبة للعملية التعليمية

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة على تنمية مهارة استخدام المصادر 1جاءت الفقرة رقم ) /1

االلكترونية والتزود منها كالدورات والورش والمواقع التعليمية( بالمرتبة الثانية بين الفقرات الخاصة بالمجال التقني لمعلم 

 أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1622(، وانحراف معياري )2،21التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على تنمية مهارة استخدام المصادر االلكترونية والتزود منها كالدورات 

 .والورش والمواقع التعليمية

الحديثة لمعلم التربية الخاصة على استخدام وسائل تواصل الكتروني كالبريد ( وهي )تساعد التكنولوجيا 4جاءت الفقرة رقم ) /1

االلكتروني للتواصل بين المعلمين( بالمرتبة الثالثة بين الفقرات الخاصة بالمجال التقني لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي 

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية  أنة على عينة الدراس أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1622(، وانحراف معياري )2،21)

 الخاصة على استخدام وسائل تواصل الكتروني كالبريد االلكتروني للتواصل بين المعلمين.

استخدام المواقع والمنتديات لمشاركة  ( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة على2/ جاءت الفقرة رقم )4

(، وانحراف 2،21رتبة الرابعة بين الفقرات الخاصة بالمجال التقني لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )الخبرات( بالم

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على  أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1622معياري )

 استخدام المواقع والمنتديات لمشاركة الخبرات.

( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة على استخدام شبكات التواصل االجتماعي في 2اءت الفقرة رقم )/ ج2

(، 2،82التطوير المهني ذاتياً( بالمرتبة الخامسة بين الفقرات الخاصة بالمجال التقني لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة  أنعينة الدراسة على  أفراددل على اتفاق (، وهذا ي1612وانحراف معياري )

 على استخدام شبكات التواصل االجتماعي في التطوير المهني ذاتياً.

ليمية ( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة على استخدامها كجزء من العملية التع2/ جاءت الفقرة رقم )2

(، وانحراف 2،82بشكل فعال( بالمرتبة السادسة بين الفقرات الخاصة بالمجال التقني لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على  أنعينة الدراسة على  أفراد(، وهذا يدل على اتفاق 1612معياري )

 .لتعليمية بشكل فعالاستخدامها كجزء من العملية ا
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تنمية ذاته مهنيا( بالمرتبة السابعة بين  ( وهي )تساعد التكنولوجيا الحديثة لمعلم التربية الخاصة على2جاءت الفقرة رقم ) /1

(، وهذا يدل على 1642(، وانحراف معياري )2،22الفقرات الخاصة بالمجال التقني لمعلم التربية الخاصة، بمتوسط حسابي )

 .التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية الخاصة على تنمية ذاته مهنيا أنعينة الدراسة على  ادأفراتفاق 
 

 تفسير نتائج الدراسة. 1

 نتائج الدراسةوتفسير عرض 

ية التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم الترب أنعينة الدراسة على  أفرادهناك موافقة كبيرة بين  أنيظهر من خالل نتائج الدراسة  -

 الخاصة في المجال المعرفي على:

 .االطالع على المعلومات في مجال التربية والتعليم 

 .ممارســــــة القــــــراءة الحـــرة فـــي المجـــال التربوي 

 .االطالع الكافي على نظريـــــات ووســـــائل التعليم عن بعد 

 ــــبة لطالب الفئات الخاصة.بطـــــــــرق التـــــدريس الحديثـــــة المناسـ اإللمام 

 .التعرف على خصائص وحاجات طالبه )الجسمية، النفسية، العقلية( لطالب الفئات الخاصة بشكل أكبر 

 واالبتكار بطرق عرض المحتوى التعليمي. اإلبداع 

 .التعـــرف على أســـــــاليب التقـويم التربوي الحديثة 

توفر األسـاليب المهمة والمناسبة في تنمية المعلم أثناء الخدمة، والتي من ويمكن تفسير هذا بأن التكنولوجيا الحديثة 

شأنها أن توفر له المعارف التي يحتاج إليها عن أساليب التقويم الحديثة، والطرق اإلبتكارية في عرض المحتويات التعليمية، 

دف إلى التنمية المهنية للمعلم أثناء الخدمة وهو في ومن أمثلة تلك األساليب أسلوب المنحى المتكامل المتعدد الوسائط، والذي يه

موقع عمله بالوسائط التـي تتصـف باالنفتـاح والمرونـة، هذا فضـال عـن التعلـيم المسـتقل الـذي يسـتخدم في الوسائل السمعية، 

 والبصرية، وأفالم الفيديو، والبرامج التلفزيونية.

أن يرى العاملين بالتربية الخاصة أنه  ( من2101عبد المعطي وأبو قلة ) دراسةويتفق ذلك جزئياً مع ما توصلت إليه 

 أن التعليم عن بعد يقدم المعرفة والمعلومات لمعلم التربية الخاصة في أي وقت،

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم  أنعينة الدراسة على  أفرادهناك موافقة كبيرة بين  أنكما يظهر من خالل نتائج الدراسة  -

 التربية الخاصة في المجال المهاري على:

 .تنمية مهارة التعلم الذاتي 

 .تنمية مهارة الحوار 

 .تنمية مهارة أسلوب حل المشكالت 

 .تنمية مهارة التهيئة الذهنية لطالب الفئات الخاصة 

 .اكتساب مهارة أسلوب التدرج في عرض المادة 

 .تنمية مهارة استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة 

 نمية مهارة التقييم الذاتي.ت 
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 وضع األهداف بما يتناسب مع حاجات الطالب. إتقان 

 .تنمية مهارات االتصال الفعال 

 .تطوير مهاراته نحو العمل الجماعي/ العمل ضمن الفريق بسهولة 

ه على تنمية ويمكن تفسير هذا بأن طالبات جامعة الملك سعود تلمسن أن التكنولوجيا الحديثة توفر للمعلم برامج تساعد

مهاراته الخاصة، والمتعلقة بقدراته المهنية، حيث يتوفر عبر اإلنترنت برامج من شأنها تنمية مهارات االتصال الفعال للمعلم، 

باإلضافة إلى توفير برامج تنمية من شأنها رفع مهارات العمل الجماعي للمعلم، حيث يتتبع معلم التربية الخاصة تلك البرامج 

 رات التي تلزمه لتدريس طالب الفئات الخاصة، كأن يتمكن من وضع األهداف التي تتناسب مع كل طالب.ويكتسب المها

التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم  أنعينة الدراسة على  أفرادهناك موافقة كبيرة بين  أنيظهر من خالل نتائج الدراسة  -

 التربية الخاصة في المجال السلوكي على:

 السلوكية، والتخطيط الجيد لها. دافاألهصياغة  إتقان 

 .إتقان استخدام أساليب التعزيز الذاتي 

 .إتقان أساليب التعامل مع أولياء أمور الطالب 

 .إتقان آليات التعامل مع طالب الفئات الخاصة 

 (( أن محور )اتجاهات طالبات التربية الخاصة بجامعة الملك سعود نحو دور التكنولوجيا2يتضح من الجدول رقم 

( فقرات، تراوحت المتوسطات 4الحديثة في التنمية المهنية بالمجال السلوكي لمعلم التربية الخاصة(، يتضمن )

(، 2622(، وهذه المتوسطات تقع بالفئة الثالثة، ويبلغ المتوسط الحسابي العام )2628، 2680الحسابية لهم بين )

نولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالمجال السلوكي وهذا يدل على اتفاق اتجاهات أفراد الدراسة حول دور التك

 لمعلم التربية الخاصة.

وقد يرجع هذا إلى أن طالبات جامعة الملك سعود تلمسن ما تقدمه التكنولوجيا الحديثة من برامج ووسائل تعليمية 

ج بمهارات التعزيز الذاتي، من شأنها ثقل الجانب السلوكي لمعلم التربية الخاصة، حيث تزوده تلك األساليب والبرام

وأساليب التعامل مع أولياء األمور، كما تمكنه من فهم واستيعاب والتعامل مع طالب الفئات الخاصة بإستراتجيات 

 ممنهجة تمكنه من إيصال المعلومات الالزمة لهم.

تكنولوجيا الحديثة تساعد معلم التربية ال أنعينة الدراسة على  أفرادهناك موافقة كبيرة بين  أنيظهر من خالل نتائج الدراسة  -

 الخاصة في المجال الشخصي على:

 .المحافظة بمظهر عام يليق بالمهنة 

 .االلتزام بالواجبات والمعايير األخالقية ومسؤوليات المهنة 

 .القدرة على التصرف في المواقف المختلفة بشكل سليم 

 .اكتساب اتجاهات إيجابية نحو مهنته 

 في جميع جوانب الحياة. اكتساب ثقافة عامة 

  أسرارهمتقبل الطلبة ومعاملتهم بنزاهة ومساواة ومودة والمحافظة على. 
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ويمكن تفسير هذا بأن وسائل التكنولوجيا الحديثة تمرن المعلم على تطوير وتطويع سلوكياته الشخصية على نحو 

م، واحتواء أسرارهم، ومعالجة مشكالتهم، يجعله قادر على التعامل مع طالب الفئات الخاصة، وتقبلهم على اختالفاته

وتدربه كي يتمكن من التصرف على نحو يجعله يكتسب الثقة العامة من الطالب وزمالئه، كما تجعله قادًرا على التصرف 

 بشكل سليم في مختلف المواقف التي يحتمل أن يتعرض لها.

( وجود تأثير إيجابي للتنمية المهنية Rice, 2020دراسة "رايس" )وتتفق تلك النتيجة جزئياً مع ما توصلت إليه 

 االلكترونية على تعزيز الكفاءة الذاتية والرضا الوظيفي والنية للبقاء في التربية الخاصة لدى المعلمين، 

 التكنولوجيا الحديثة تساعد معلم أنعينة الدراسة على  أفرادهناك موافقة كبيرة بين  أنكما يظهر من خالل نتائج الدراسة  -

 التربية الخاصة في المجال التقني على:

 .تصميم الوسائل التعليمية الحديثة المناسبة للعملية التعليمية 

 .تنمية ذاته مهنيا 

 .تنمية مهارة استخدام المصادر االلكترونية والتزود منها كالدورات والورش والمواقع التعليمية 

 واصل بين المعلمين.استخدام وسائل تواصل الكتروني كالبريد االلكتروني للت 

 .استخدام المواقع والمنتديات لمشاركة الخبرات 

 .ًاستخدام شبكات التواصل االجتماعي في التطوير المهني ذاتيا 

 .استخدامها كجزء من العملية التعليمية بشكل فعال 

تواصل تبقي المعلمين وقد يرجع هذا إلى أن طالبات جامعة الملك سعود تلمسن ما قدمته التكنولوجيا الحديثة من وسائل 

على اتصال دائم ببعضهم البعض، وبطالبهم كما تبقيهم على إطالع دائم بكافة المستحدثات التقنية وتمرنهم على استخدامها، 

ليصبح المعلم قادر على استخدام المواقع اإللكترونية المختلفة والحصول على الفائدة الالزمة منها، كما يصبح قادًرا على 

 قع التواصل االجتماعي لتحقيق تنمية مهنية ذاتية.استخدام موا

أن من مزايا استخدام التعليم عن بُعد في إعداد  من (2101دراسة عبد المعطي وأبو قلة )ويتفق ذلك مع ما توصلت إليه 

لدارس القدرة معلمي التربية الخاصة أنها ال تعطل معلم التربية الخاصة عن عمله األساسي أو التفرغ للدراسة، وأنها تكسب ا

على التعامل مع التقنيات الحديثة عبر اإلنترنت والبريد اإللكتروني، ويرى العاملين بالتربية الخاصة أيضاً أنها تقدم المعرفة 

 .والمعلومات لمعلم التربية الخاصة في أي وقت

 فروض الدراسة قد تحققت وهي كما يلي: أنومن خالل نتائج الدراسة نجد 

 ابية عند طالبات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالجانب المعرفي يوجد اتجاهات ايج

 لمعلم التربية الخاصة.  

  يوجد اتجاهات إيجابية عند طالبات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالجانب المهاري

 لمعلم التربية الخاصة. 

  اتجاهات إيجابية عند طالبات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالجانب السلوكي يوجد

 لمعلم التربية الخاصة. 
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  يوجد اتجاهات إيجابية عند طالبات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالجانب الشخصي

 ة. لمعلم التربية الخاص

  يوجد اتجاهات إيجابية عند طالبات التربية الخاصة نحو دور التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية بالجانب التقني

 لمعلم التربية الخاصة.
 

 توصيات البحث:. 1

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توصي الباحثة بما يلي:

 بشكل يجعلها جزءاً أساسياً من التعليم، خاصة لدى معلمي التربية الخاصة.تشجيع توظيف التكنولوجيا الحديثة في التعليم  -

 العمل على الدعم المادي والفني وإزالة جميع العقبات التي تحول دون استخدام معلمي التربية الخاصة للتكنولوجيا الحديثة.-

 الحديثة لمعلم التربية الخاصة. ت المتخصصة في مجال دعم استخدام التكنولوجياسارالدامزيد من اء بإجرم لقياا-

، وورش خليةالدوات النداعقد ل خالت التربية الخاصة بأهمية التكنولوجيا الحديثة في التنمية المهنية من معلماومعلمي توعية -

 العمل.

يب رد لتدمساعر كمصدالتكنولوجيا الحديثة لتوظيف الجهات المختصة من قبل المناسبة واآلليات ت لسياسااد اعدوإلتخطيط ا-

 ت التربية الخاصة.معلماوتعليم معلمي و
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