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الوعي  االحتياجات الخاصة ذويكساب إلكترونية االجتماعية وعالقتها بإل المواقع ا
 (اأنموذج   19-)كوفيد بآثار الكوارث واألزمات

 البحث: ستخمصم
آ ػأرإبإمواػ إإلتررويػاإامرمػأتاإروتػو إكػاإإتلػأبإالػوتاإالبحػثإإلػقإاسػأسإأ ػر هدؼ

طألبػأتإممموتػ إكػاإإالبحػثإتسيػ إرحػددتإ،إأيموذمػأ( إ91-)توكسػد التػوارثإواززمػأت
إالرطبسقػػػػأتإالمتربسػػػػ إدبلػػػػإطألبػػػػأتمػػػػفإ إ8اوامهػػػػأإ)إمػػػػفإذواتإااحرسأمػػػػأتإال أ ػػػػ  ـو

ازمسػػرإمأمعػػ إالممرمػػ إبػػأل رج،إبتلسػػ إو ػػسأي إالحألػػبإلالػػ إال ػػـإالملػػرو إال ألػػث،إ
وللرحقػػؽإمػػفإأهػػداؼإالبحػػثإالػػر دـإإبألمملتػػ إالعربسػػ إاللػػعودس إلػػطأـإبػػفإتبػػدإالعزسػػز،

إلتررويػاإإمواػ الرػاإرم لػتإكػاإإدةإالمعألم إالرمرسبس أالميهجإشبهإالرمرسباإلم البأح أف
الػوتاإذو إااحرسأمػأتإال أ ػ إاتلػأبإلقسػأسإأإاإمعركس(إ،إوأتداإا ربأر(إروتو إمرمأتاا

اإللمواػػػػػ إأظهػػػػػرتإاليرػػػػػألجإأ ػػػػػر(إ ،إواػػػػػدأيموذمػػػػػأ( إ91-التػػػػػوارثإواززمػػػػػأتإ)توكسػػػػػدإبآ ػػػػػأر
بآ ػػػأرإالبحػػػثإالػػػوتاإإممموتػػػ لتررويػػػاإاامرمػػػأتاإالروتػػػو إكػػػاإإتلػػػأبإالطألبػػػأتإإلا

والبحػوثإممموت إمفإالرو سأتإ وادـإالبحث،إمأ( أيموذإ19-التوارثإواززمأتإ)توكسد
إإ.المقررح 

 الكممات المفتاحية:
إالػػػوتاإ-كلػػػأتإال ػػػـإ–ذو إااحرسأمػػػأتإال أ ػػػ إإ-اامرمأتسػػػ إتررويسػػػ إإللاالموااػػػ إ

إ.إ19-توكسد -آ أرإالتوارثإواززمأتإب
إ
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Social websites and their relationship to making students 

with special needs aware of the effects of disasters and 

crises (Covid-19 as a model) 

 
Abstract: 

The aim of this research is to measure the impact of a social and 

educational website on gaining awareness to the effects of 

disasters and crises (Covid-19 as a model). The experimental 

research group was determined in a group of students with special 

needs consisting of (8) students of diploma in applications and 

computer maintenance for the third-level deaf category, at Al-

Kharj College, University of Prince Sattam bin Abdulaziz, 

Kingdom of Saudi Arabia, and to verify the objectives of the 

research, the researchers used the quasi-experimental method, 

which was represented in a social awareness website, and a 

cognitive test to measure the achievement of students with special 

needs, awareness of the effects of crises (Covid-19 as a model). 

The results showed an impact of the social and educational 

website on gaining students with special needs awareness of the 

effects of disasters and crises (Covid-19 as a model), and the 

research presented some new suggested researches. 
 مقدمة:

إالرتيولوماإال إإظهورإطاراتإلقإمرلأرعإأد إالرطور إكاإتأك  إميأحاتلمس 
إ19-تمأإلأهـإظهورإأزم إكسروسإتورويأإأوإتوكسد،إالرعلسـإأبرزهأإممأؿإومفإالحسأة

روكرهإأفإلمأإسمبإإتبسرةظهورإرحدسأتإإلقإإهذاإالاسروسإولرت إوضراوةإواوةإايرشأر
تملس إإسرلسورقيسأتإلرم أدرإمفإإالم رلا إعلسمس والمؤللأتإالروالمأمعأتإالمدارسإ
إ إإحسثالرعلـ، إبروكسر إالرتيولومسأ إلأهمت إم أدر إورقيسأت إإلقإإمدسدةوأدوات أدت

إرعلسمس إمرطورةإبرامجرإأبرتاأرأحتإالارصإوإ،إاإللترروياإرطوسرإألألسبإالرعلسـإوالرعلـ
إ، راءإالعملس إالرعلسمس وا إ،إبسيهـحؿإمشتل إالاروؽإالاردس إوإإالمرعلمسفرحاسزإإلأهمتإكا

بقأءإواالررمأعإواالرسعأبيربأهإلعملس إالشرحإوالررتسزإاتلقإاإوملأتدةإالمرعلمسف ،إوا 
إ.أ رإالرعلـ
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الراإإالضرورس المعأ رةإالملرحد أتإأحدإإاامرمأتس إلتررويس إلمواا إاالإدورع
إالمرعلمسف إإرلأتد إدرال  إكا إواترلأب إمعلومأت إتف إموااؼ إاد إيرسم إطأرل  ريشئ
غسأبإالوتاإكاإوالبحثإالحألاإسحأوؿإطرحإأحدإالحلوؿإللرغلبإتلقإ،إلظروؼإاهرس 
إم  إتوكسدإالرعأمؿ إأو إتورويأ إكسروس إال أ  إ19-أزم  إااحرسأمأت بهدؼإإلذو 

إموا إكا إالإمه الملأهم  إالعألـإالتبسرةرحدسأت إروامه إالعمؿإالرا إورعزسز إوروظسؼ ،
إكاإرطوسرإكاإممأؿإاإبألرقيسأتإالمعأ رة إمفإمعطسأرهأ إواالراأدة ذو إإوتالرعلسـ،
إال أ   إحسثإااحرسأمأت إوالهوارؼإالذتس إ، إاللوحس  إازمهزة إالرطبسقأتإتلق أرأحت

 لسهإتؿإمفإوهذاإمأإأشأرإ،إلقإمي أتإالروا ؿإاامرمأتاإالار  إلرلهسؿإالو وؿإ

(Katie Ellis,2017 ، Mike Kent ) ا ؿإاامرمأتاإالروإإمواا إتلقإدورإاتدأحسثإ
إأرأحتإالمي أتإالم رلا إإ،لدإالاموةإبسفإازش أصإذو إاإلتأا إواآل رسفإاك تمأ

إكاإظروؼإممأ ل إتبرإ إم إمفإسرشأرتوفإمعهـ إكرصإلعمؿإرممعأتإاكرراضس  لهـ
إتبسرإ،الممموتأت إبشتؿ إحاز إاامرمأتا إوالراأتؿ إالروا ؿ ذو إإزش أصاإوهذا

إإلا إ مؿ إبدوف إآرالهـ إلعرض إإوأتأا  إالمتأيا إالحأمز إاسود إوتلر حدإتأ وؼ
إ. رسفآلالروا ؿإالمبأشرإم إاإاالمشتالتإك

إالرعلـ ورحقؽ إالداكعس  برامج إاامرمأتس   ورؤد  الطالب، لد  اإللتررويا
 رلؾ  الؿ مف للمرعلـ وسمتف المشتالت، وحؿ اامرمأتا المهأراتإوالراأتؿ إلرقأف
إب طوة رعلمه مرأبع  البرامج أ يرسمره تلق ؼوالرعرإ  طوة  الار   سعطسه ممأ أسض(

إأو س ؿ حرق اللأبق   طواره لر حسح إالمشتل ،  المطلوب الماهـو الرسعأب لحؿ
إالرسعأبه.

إالرأ سرإ إأظهرت إالرا إوالبحوث إالدرالأت إمف إتدسد إسومد إاإلطأر إذات وكق
إ إميهأ: إالم رلا ، إالرعلـ إيوارج إكا إاامرمأتس  إاإللتررويس  إللبرامج إالاعأؿ )أبوإدرال 

إ إوآ روف، إلحر إ)إدرال وإإ، 2020ش سدـ، إيأ ر،المعأكأ، إوإ 2021إيورس  درال إ،
إ. 2017 ،إودرال إ)تسلق،إلأماإتبدإالحمسد،إ2018) الحإالدسف،إ اأءإمحمد،إ

أإوهوإمأإأسدرهإ إ-:نتائجها برزكان من أ التي (Mammadova، 2017)درال إأسض(
 رطبسؽإإاهإتاالروا ؿإاامرمأإكاهـإالرطبسقأتإأتأا إتأيتإإلبأليلب إلذو إا

إرأح إالمحرو إبشتؿإميألبإبأليلب إلهـ.إلالاسلبوؾإوالوارلأبإيظرا(إ
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 إأ إالدرال  إتسي  إبأأوضحت إإليه إوالد وؿ إالر اح إالرطبسقأتإإمتأف لق
إاترمأد(إ إاامرمأتس  إمفإ الؿإيظأـإإتلقإرلهسالتإا إالمرأح  إالو وؿ متأيس 
لقإياسإالرطبسقأتإإلهؿإمفإالد وؿإأوتأفإبأليلب إلهـإإارشغسؿإالهأرؼإالذت

 .تمبسوررمهزةإالأبألر داـإ
 إ إلسيتد إلرطبسؽ إ)إتأف إLinkedInف إاإاكإأسمأبس(إإإا ر(إأ  إذو  تأاأتإإلروا ؿ

إال حس إوالحرتس إم إمهأتإالروظسؼإوالعمؿإتفإبعد.
إ) إدرال  إهدكت إتمأ إالحمسد، إتبد إلأما يرأجإ2011تسلق، إوا  إر مسـ إإلق  

تأا إاللمعس إوكؽإالمعأسسرإالرربوس إوالايس إالالزم إلهـ،إورو لتإموا إرعلسماإلذو إاإل
الدرال إإلقإاألم إمعأسسرإرربوس إوكيس إسمبإاالرزاـإبهأإتيدإإيرأجإمحروسأتإإلتررويس إ

إ إحسث إاللمعس ، إاإلتأا  إلذو  إأمتف إمف إالاالراأدة إرلؾ إكا إالموا إإقألم  تداد
إ.لهذاإالبحثاالترروياإالروتو إ

إلعإ إكاإلذا إالحأد   إالرطوراتإالمعأ رة إمف إاالراأدة إإلق إالبحثإالحألا ق
ممأؿإالرعلـإاإللترروياإتأم ،إوممأؿإر مسـإالمواا إاإللتررويس إاامرمأتس إالروتوس إ

،إأيموذمأ( إ19-)توكسد آ أرإالتوارثإواززمأتبإكاإإتلأبإالوتاإتلقإومهإال  وص
إال أ   إااحرسأمأت إالررارسمإلذو  إسعزز إالملرمربمأ إوالرعلـ إالرعأويا، إالرعلـ إسأت

إ.وسلأهـإكاإموامه إأزم إايرشأرإكسروسإتوريأ
 مشكمة البحث:

لومودإكموةإشألع إفإسالبأح يبعتإمشتل إالبحثإالحألاإمفإ الؿإمالحظ إ
وبسفإالمعلومأتإالمروكرةإإ19-الذ إرشهدهإازحداثإالحألس إكاإأزم إتوكسدإبسفإالرطور
ممأإرلببإكاإتزؿإأتدادإتبسرةإإ)كل إال ـ إحرسأمأتإال أ  ااإاتذوإإألبأتلد إالط
إط إبطرؽإإرلؾإألبأتمف إومعركرهـ إالمرلأرت  إورطورارهأ إازحداث إممرسأت إتف الال 

وهذاإمأإإ.واأسرهـإمفإهذاإال طرإالمحدؽإالذ إادإسعرضإحسأرهـإوحسأةإذوسهـإلل طر
هدكتإإلقإالرعرؼإتلقإأبرزإُمعواأتإ إالراإ2019،إالعيز ،إوكأءإ بأرأتدرهإدرال إ)

إالمأمعأت إكا إاللم  إوضعساأت إال ـ إالطألبأت إأتضأءإإدمج إميظور إمف اللعودس 
إال ـإ إالطألبأت إوامهت إالرا إالرحدسأت إتف إالتشؼ إإلق إبأإلضأك  إالردرسس، هسل 
إمفإ إتدد إإلق إالدرال  إورو لت إالملأيدة. إال دمأت إممأؿ إكا إاللم  وضعساأت

https://0810g16xk-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1+%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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إ مسإ إإلق إر يساهأ إرـ إاللم ، إوضعساأت إال ـ إالطألبأت إبدمج إالمرعلق  المعواأت
إالردرسس،إمعواأتإمرربط إبمرطلبأتإدمجإإكلأت،إوها:إمعواأتإمرربط  بعضوإهسل 

إمعواأتإ إبألررارسمسأتإالردرسسإالملر دم ، إمعواأتإمرربط  إوضعأؼإاللم ، ال ـ
تمأإإ،مرربط إبمرطلبأتإطبسع إالمقرراتإالدرالس ،إمعواأتإمرربط إبمررمـإلغ إاإلشأرة

إالرحدسأتإالراإوامهتإالطألبأتإال إمف إإلقإممموت  إوضعساأتإرو لتإالدرال   ـ
إال دمأتإ إوها: إكلأت، إأرب  إإلق إر يساهأ إرـ إالملأيدة، إال دمأت إممأؿ إكا اللم 
إاإلدارس ،إ إال دمأت إالرعلسمس ، إبألبسل  إالمرربط  إال دمأت إالرعلسمس ، إبألعملس  المرربط 

إإ.ال دمأتإاإلرشأدس 
إإدرالأتإتأو إواد إلذو إااحرسأمأتإإبضرورةتدسدة إالحدس   روظسؼإالرقيس 

إال أ إوميهأ: إ   إلأمس ، إ)شسيأر، إرتيولومسأ2017درال  إروظسؼ إبضرورة الرعلسـإإ 
إرعلسـإاالتررويا إحلفإإكا إالعأطا، إ)تبد إدرال  إوأسضأ( إال أ  ، إااحرسأمأت ذو 
 إوالراإريأولتإالرتيولومسأإالرعلسمس إلذو إااحرسأمأتإال أ  ،إتمأإاأـإ2019البأر ،إ

إ إسحا، إذترسأ إريأوإ2003)اؿ، إبدرال  إبعدإ  إتف إالرعلسـ إرتيولومسأ لتإألسإالر داـ
إلذو إااحرسأمأتإال أ  .

درالأتإهذاإإتدةإريأولتأمأإبأليلب إلروظسؼإالرقيس إلذو إاإلتأا إاللمعس ،إكقدإ
 إوالراإهدكتإإلقإروظسؼإبرامجإ2007)تسلق،إلأماإتبدالحمسد،إإدرال إالشأفإميهأ:

لمعواسفإلمعسأ(،إتمأإاأـإ)بلده،إاللسدإالذتأءإاا طيأتاإلريمس إمهأرةإحؿإالمشتالتإل
لتررويس إإل إبدرال إبيأءإمعمؿإاكرراضاإلريمس إماأهسـإومهأراتإالدوالرإا2014محمد،إ

إ)تدالت إودرال  إال ـ، إلأمس لد  إإ ، إاارمأهأتإ2019وآ روف، إريأولت إوالرا  
 إوالب رس إاإلتأا إاللمعسإ،الحدس  إكاإالرتيولومسأإالرعلسمس إلذو إااحرسأمأتإال أ  

إيموذمأ(.
إلد إواد أ إأسض( إسالبأح إرأتد إإوالرق اإالبحثفإمفإ الؿ إومود إزداء عوب 

كاإإتدادإإلدورهأإالميوطإبهأتدسدإمفإالمؤللأتإالرربوس إوالرعلسمس إكاإالاررةإالحألس إ
إ إالال  إهذه إلملأتدة إتأمل  إروتوس  إيظر(ابرامج إالدول إإايشغأؿإوذلؾ إأمهزة أغلب

إحؿاالمرإل طرإغسرإالمروا إومحأولرهأإالدؤوب إكاإرلبس إاحرسأمأتإأغلبإبموامه إهذهإا
إال إبأتدادإطالبإيظأمس ال اس  إمقأري  إأتدادإطالبهأ إلت رة إيظر(ا إمفإالبرامجإالرعلسمس 
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ذو إااحرسأمأتإإالالأتإال أ  ،إازمرإالذ إادإسزسدإمفإ طرإرعرضإكل إوطألبأت
إللعزل إوال طر.إال أ  

الرتشأكس إومهتإلممموت إمتوي إإدرال لؾإاأـإالبأح أفإبإمراءإبأإلضأك إإلقإذ
إ) إطألب(إ20مف إ  إذو  إمف إوطألب  إإال أ  إااحرسأمأتأ إال ـ  إأللل إ)كل  رضميت

إكسرسإتوكسد إمف إالواأس  إطرؽ إتف إ19-معركس  إهذه إيرألج إوأظهرت ا ور(اإإالدرال ،
إ) إالمعركس  إاليلب  إررعد إلـ إحسث إلدسهـ، إكل10معركس(أ إواد إبعدـإ% ، إذلؾ إالبأح أف ر

إأغلبإ إكا إالمعلومأت، إهذه إمحرو إتلماإمو ؼإسرضمف إالرعلسـرواكر الراإإبرامج
إسدرلهأإهؤاءإالطالبإ)ذو إااحرسأمأتإال أ   إكاإالاررةإالحألس .

إالوتاإ إكا إا ور إومود إكا إالبحث إمشتل  إرحدسد إأمتف إذلؾ إمف وايطالا(أ
الطالبإد إلإ،أيموذمأ( إ19-توكسدمأتإ)آ أرإالتوارثإواززإالمعركاإالمرربطإبموضوعإ

إوإإ،ذو إااحرسأمأتإال أ  إألبأتالطوإ إالق ورإمفإ الؿإأهمس  إهذا اللعاإلمعألم 
إر مسـإموا إإلترروياإروتو إلذو إااحرسأمأتإال أ  إ)كل إال ـ .

إاللؤاؿإالرلسسإالرألا:مأب إتفإإلوحأوؿإالبحثإالحألقإا
 

 جتماعية في توعية ذوي االحتياجاتما أهمية المواقع اإللكترونية اال"إ
 الخاصة بآثار الكوارث واألزمات؟"

إ:الرألس إازللل ورارعإمفإهذاإاللؤاؿإ
ذو إااحرسأمأتإإلتلأبإموا إإلترروياإامرمأتاإالميألبإلإالرعلسمامأإالر مسـإإ-

إالوتاإال أ   إال ـ  إ)بإ)كل  إواززمأت إالتوارث بألمملت إإأيموذمأ( إ19-توكسدآ أر
إربس إاللعودس إبتلس إالممرم إبأل رج،إمأمع إازمسرإلطأـإبفإتبدإالعزسز؟الع
إإ- إذو إااحرسأمأتإال أ  الموا إاإللترروياإاامرمأتاإالمقررحإكاإروتس إإأ رمأ

إال ـ  إالتوارثإواززمأتإ)بإ)كل  إاللعودس إإ أأيموذم(إإ19-توكسدآ أر إالعربس  بألمملت 
 مسرإلطأـإبفإتبدإالعزسز؟بتلس إالممرم إبأل رج،إمأمع إاز
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 أهداف البحث: 
إالحألا إالبحث إتالجإلعق إالوتإإلق إكق إواآبإاالق ور إالتوارث إلذوإز أر إ زمأت

إاإال أ  إااحرسأمأت إالمواا  إبألر داـ إوذلؾ إال ـ إمفإإلكل  إاامرمأتس  لتررويس 
إ الؿ:
إإوض  - إلإرعلسمار مسـ إميألب إامرمأتا إإلتررويا إموا  ذو إإلتلأب

إالوتاإال أ  إااحرسأمأت إ19-توكسدآ أرإالتوارثإواززمأتإ)بإ)كل إال ـ 
إازمسرإإأيموذمأ(  إمأمع  إبأل رج، إالممرم  إبتلس  إاللعودس  إالعربس  بألمملت 

إلطأـإبفإتبدإالعزسز.
إ - إتلق إاإأ رالرعرؼ إإلالموا  إكا إالمقررح إاامرمأتا إالوتالتررويا إإتلأب

إااحرسأمأتإال أ  ل إال ـ إذو  إابإ)كل  إ19-توكسدلتوارثإواززمأتإ)آ أر
بألمملت إإبتلس إالممرم إبأل رج،إمأمع إازمسرإلطأـإبفإتبدإالعزسزإأيموذمأ( 

إ.العربس إاللعودس 
إ أهمية البحث:

إرحددتإأهمس إالبحثإكاإاآلرا:
إالر داـإ -1 إزهمس  إبألممأؿ إوالمهرمسف إالرعلسـ إرتيولومسأ إمر   ا إايربأه رومسه

إا إاامرمإلالمواا  إإتلأبلتررويس  إكا إالتوارثإواززمأتإلذو إأتس  إبآ أر إالوتا
 ،إممأإسزسدإمفإكأتلس إبريأممهـإالدرالاإووتسهـإال حا.ااحرسأمأتإال أ  

إكاإ -2 إإضأك  إرشتؿ إأف إسمتف إوالبأح سف إللرربوسسف إمر     إمرمعس  إدرال  رقدسـ
  .ااحرسأمأتإال أ  إالوتاإبآ أرإالتوارثإواززمأتإلذو إكاإإتلأبإممأؿ

إالروتوس إمحأ -3 إاامرمأتس  إالمواا  إللبأح سفإكاإممأؿإر مسـ إآكأؽإمدسدة إكرح ول 
إاليظرإإلقإموضوعإبح اإسمتفإأفإستوفإلهإااحرسأمأتإال أ  إلذو  إورومسه ،

 أ رإكأتؿإكاإهذاإالممأؿ.
مفإ الؿإإااحرسأمأتإال أ  إلذو الملأهم إكاإرطوسرإبعضإالموايبإال قأكس إ -4

 رعلـإإلتررويس .إل ساتلأبهـإالوتاإال حاإكاإب
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إأيموذمأ( إ19-إتلأبإالوتاإبآ أرإالتوارثإواززمأتإ)توكسدإ راءإالبحثإكاإممأؿإ -5
لذو إااحرسأمأتإال أ  إوالراإرعدإمفإالممأاتإالضرورس إكاإمضمأرإأزمأتإ

 مفإالدرالأتإوالبحوث.إاالواتإالحألاإوررطلبإمزسد(إ
إااحرسأمأتإال أ  إذو مرعلمسفإال إاللالوتاإال حاإوال قأكاإ ااررقأءإبملرو  -6

يرأجإم أدرإرعلـإرامس إميألب إلهـ.  مفإ الؿإالبحثإوا 
 محددات البحث:

 اار رإالبحثإالحألاإتلقإالمحدداتإاآلرس :
 :ـــة رػػػـإرطبسػػػؽإرمربػػػ إالبحػػػثإاالػػػرطالتس إوازلألػػػس إبقأتػػػ إرػػػدرسسإومعمػػػؿإإمكاني

ازمسػرإلػطأـإبػفإتبػدإإمأمعػ إبػأل رج،إالممرمػ إ،إبتلس الحألبإاآللاالحألبإبقلـإ
إلػػػقإالمواػػػ إمػػػفإأ إمتػػػأفإوكػػػاإأ إواػػػتإ ػػػأرجإإد وؿالػػػإإمتأيسػػػ إرأحػػػ إمػػػ إإالعزسػػػز
إ.إالتلس 

  :مػػػػػفإالعػػػػػأـإالمػػػػػأمعاإإزوؿارػػػػػـإرطبسػػػػػؽإرمربػػػػػ إالبحػػػػػثإبألا ػػػػػؿإالدرالػػػػػاإزمانيـــــة
 ـ .2020/2021)
  :ااحرسأمػأتإال أ ػ إ)مػفإإاتذوإإمػفإألبػأتطاار ػرإالبحػثإتلػقإممموتػ إبشرية

إالرطبسقػػػأتإالمتربسػػػ إو ػػػسأي إالحألػػػبإلالػػػ إإطألبػػػأت إ8اوامهػػػأإ)إكلػػػ إال ػػػـ  لػػػدبلـو
ازمسرإلطأـإبفإتبػدإالعزسػز،إمأمع إالممرم إبأل رج،إبتلس إال ـإالملرو إال ألث،إ

بمػػػػأإسلبػػػػاإ يظػػػػرا(إللػػػػأبؽإدرالػػػػرهـإمقػػػػرراتإبألحألػػػػبإاآللػػػػاإكػػػػاإالملػػػػروسأتإاللػػػػأبق 
إابؿإإمراءإالرمرب .إتأااحرسأمأتإالقبلس إالوامبإرواكرهأإلد إالمرعلم

  : ـــو بآ ػػػأرإالتػػػوارثإواززمػػػأتإالمعركػػػ إإتلػػػأبإاار ػػػرإالبحػػػثإالحػػػألاإتلػػػقإالمحت
 إ. 19-)توكسد

إإمصطمحات البحث:
مواػػ إروتػػو إاػػألـإتلػػقإألػػسإومبػػأدئإ أإبأيػػهإمرالس(ػػإعػػرؼسُإ :موقــع إلكترونــي اجتمــاعي

إ19-توكسػػػدالتػػػوارثإواززمػػػأتإ)إبآ ػػػأرالػػػوتاإرعأويسػػػ إامرمأتسػػػ إوسهػػػدؼإإلػػػقإإتلػػػأبإ
 إ.)كل إال ـ إااحرسأمأتإال أ  إاتذوإإألبأتللطأيموذمأ( إ

إحأل إاللم إميذإوادرهإالطألبإاز ـإهوإالطاؿإالذ إحُإالخاصة: ذوي االحتياجات  ـر
أوإهوإالذ إكقدإالقدرةإاللمعس إابؿإرعلـإالتالـإأوإهوإالذ إكقدهأإبممردإرعلـإالتالـإ
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عرؼإذو إسُإ إوإ10،إصإ2006يبو ،إأحمدإإ،سلقتلدرم إأفإآ أرإالرعلـإكقدتإبلرت إ)
إذواتإااحرسأمأتإال أ  إالطألبأتمفإال ـإإكل إإمرالسأ(إبأيهأ:إااحرسأمأتإال أ  

إ إال ألث، إالحألبإالملرو  إو سأي  إالمتربس  إالرطبسقأت إلدبلوـ إبأل رج،إبتلس  الممرم 
إ.بألمملت إالعربس إاللعودس إازمسرإلطأـإبفإتبدإالعزسزمأمع إ

 وات البحث: أد
إرم لتإأدواتإالبحثإكسمأإسلا:

إإ:تحديد مشكمة البحثأداة  -أوال   إكا إالبأح سفإإدرال رم لت إإتداد إمف الرتشأكس 
إللواوؼإتلقإواا إوتاإالط ااحرسأمأتإال أ  إإاتذوإإألبأترضميتإأللل إمعركس ،

   بآ أرإالتوارثإواززمأت.إ
إإلترروياإامرمأتاإروتو إسحرو إرم لتإكاإم: مادة المعالجة التجريبية -ثاني ا وا 

بآ أرإالتوارثإواززمأتإإمعلومأتإيظرس إوتملس إتفإالوتاإتلقإمحرو إتلماإسرضمف
إ. أأيموذم(إإ19-)توكسد
بآ أرإالتوارثإالمأيبإالمعركاإ كا ا ربأرإرح سلارم لتإكاإ :أدوات القياس -ثالث ا

إ. 19-واززمأتإ)توكسد
 مجموعة البحث:

إالرطبسقػػػػأتإالمتربسػػػػ إمػػػػفإ إ8)حػػػػثإكػػػػاإتػػػػددإرحػػػػددتإممموتػػػػ إالب طألبػػػػأتإدبلػػػػـو
ازمسػػرإمأمعػػ إالممرمػػ إبػػأل رج،إبتلسػػ إو ػػسأي إالحألػػبإلالػػ إال ػػـإالملػػرو إال ألػػث،إ

ممػػفإبألملتػػ إالعربسػػ إاللػػعودس إ إم2020/2021للعػػأـإالمػػأمعاإ)إلػػطأـإبػػفإتبػػدإالعزسػػز
إلبؽإلهـإدرال إمقرراتإبألحألبإكاإالملروسأتإاللأبق .إ

 ات البحث: إجراء
 ارب إالبحثإالحألاإاإلمراءاتإاآلرس :

تدسػػػػدإمػػػػفإالمرامػػػػ إطػػػػالعإتلػػػػقإااا رسػػػػأرإموضػػػػوعإالبحػػػػثإورحدسػػػػدإمشػػػػتلره،إوإ -1
بر ػػػمسـإالموااػػػ إ إرربطػػػالمالمطبوتػػػ إواإللتررويسػػػ إالدرالػػػأتإالرربوسػػػ إوازدبسػػػأتإوإ

 إاإللتررويس إاامرمأتس إوأ رهأإكاإالرح سؿإوريمس إالوتا.
إوبيأءإالمر مسـإ -2 وكػؽإلترروياإاامرمأتاإالروتو إإللموا إالحرو إالعلماإالالـز

 اآلرس :اإلمراءاتإ
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 ومحرػػو إإا رسػػأرإاززمػػأتإوالتػػوارثإالرػػاإلػػوؼإسػػرـإالرعأمػػؿإمعهػػأإتلسهػػأإتموضػػوع
 . أأيموذم(إإ19-)توكسدإرعلسما

 المحرو إالعلماإلموضوعإاززمأتإوالتوارثإإتداد. 
 والميألػبإألشتؿإالمرواػ إلسرـإرقدسمهإبو؛إلسيأرس سأغ إالمحرو إالعلماإكاإ ورةإ

مراءإالرعدسالتإالالزم ممموت إمفإإتلقإهترضوإ،إله  .المحتمسف،إوا 
 الروتػػو إلممموتػػ إالمحرػػو إرحدسػػدإازلػػسإالرربوسػػ إوالرقيسػػ إالرػػاإسمتػػفإبهػػأإرقػػدسـإ

 البحث.إ
 إو إيرأجإمأدةإالمعألم إالرمرسبسػ إالمرم لػ إكػاإالمواػ إاإللتررويػاإاامرمػأتاإالروتػ

 .لمهأراتإالرعأمؿإم إاززمأتإوالتوارث
 مػػراءإالرعػػدسالتإممموتػػ إمػػفإإتلػػقإمػػأدةإالمعألمػػ إالرمرسبسػػ إتػػرض المحتمػػسف،إوا 

إ.الالزم 
اتإالالػػأتإال أ ػػ إ)كلػػ إال ػػـ ،إتلسػػ إوإالطألبػػأتإذمػػفإممموتػػ إالبحػػثإا رسػػأرإ -3

إفورحدسػػػدإ  أل ػػػهالممرمػػػ إبػػػأل رج،إمأمعػػػ إازمسػػػرإلػػػطأـإبػػػفإتبػػػدإالعزسػػػز،إ
 .فمأرهواحرسأ

المحتمػػسفإإممموتػػ إمػػفوترضػػهإتلػػقإ، ا ربػػأرإرح ػػسلاإلموضػػوعإالػػرعلـإتػػدادإ -4
 أ.إح ألس(إإهللرأتدإمفإ الحسره،إوضبط

والرأتػػػػػػدإمػػػػػػفإ،إأإح ػػػػػػألس(إإواتإالبحػػػػػػثضػػػػػػبطإأدلاالػػػػػػرطالتا؛إالرطبسػػػػػػؽإإمػػػػػػراءإ -5
 .،إورمرسبإمأدةإالمعألم إالرمرسبس للرطبسؽأإ الحسره

 إ.مموت إالبحثمأإتلقإابلس(إاا ربأرإالرح سلاإرطبسؽإ -6
 .ممموت إالبحثإالرمرسبس تلقإالرمرسبس إالمعألم إإةمأدإرطبسؽ -7
 إ.ياسإممموت إالبحثإالرمرسبس تلقإإاا ربأرإالرح سلاإبعدس(أرطبسؽإ -8
 .وميأاشرهأ،إورالسرهأإر دإاليرألجإورحلسلهأإومعألمرهأإإح ألسأ،إ -9

 .يرألجالإتيهتإضوءإمأإألارإإكارقدسـإالرو سأتإوالمقررحأتإإ -10
 :طار النظريإلا
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إالبحثإسريأوؿ إلهذا إاليظر  إوأهمسرهأ اإلطأر إاامرمأتس  إاإللتررويس  إالمواا 
إل إال أ   إااحرسأمأت إذو  إواززمأت،للروتس  إالتوارث إلبيأءإ بآ أر إاليظر  وازلأس

إ:را سؿإذلؾإكسمأإسلاوإإ،موا إرعلـإإلترروياإامرمأتا
 تياجات الخاصة:أهمية المواقع اإللكترونية االجتماعية لذوي االح

إاامرمأتاإمواا إرؤد  إألألس إاآلفإالروا ؿ إومهأم(أ إلذو إإأدوار(ا بأليلب 
إكإلا إإاك اززمأت موامه  اتأا  الرش سص،إ ومفإأبرزإرلؾإالمهأـ:م رلؼإمراحلهأ

إ،ومد إحلماإ،تبدإالظأهرالدروسإوالعبرإ) الر الص،إالرياسذ،إاالررارسمسأت وض 
إاامرمأتا، مواا  اهرمأـ حدو هأ دبممرإ بذرم كأززم   ،2014 إبألرألا الروا ؿ

 أ يأءإالروا ؿإاامرمأتا لمواا  المت ؼ االر داـ ظسالح إك ،العأـ الرأ  رمذبإاهرمأـ
 الوكأؽإوبيأء ازحداثإوشرح المعلومأت، رقدسـ تف  للوإمل أ بحتحسثإ اززمأت،

 وتلقإرألهأإأيواتهأ  رلؼبمإاززمأت رق  وتيدمأإ.والقلؽ الرورر اامرمأتا،إور اسؼ
 حأم  كاوإإورراب، مرأبع  حأل إكا تله المرأبعسفإوالممهور الطبسعس إيمد التوارث
إالظروؼ وكا للرومسه، مأل  إالروا ؿإ ستوف رلؾ إبمواا  إللو وؿ إالقأبؿ المحرو 

  الله كمف تأا إلوالو وؿإلذو إاإالمعلومأت، ليقؿ وازلهؿ هوإازيلب اامرمأتا
رلألؿإ رومسه سمتف تمأ لألحداث، الملرمرةإوالمرأبع  بأآليس  رر ؼ الرا رريقؿإاز بأ

،إسمتف لمأ ال حسح والرومسهإواإلرشأد والموااؼإازوضأع لمعرك  للمرضررسف الروتس 
 بأرإوربأدلهأإمفإ الؿإمواا إالروا ؿإاامرمأتاإزلقإاإفإالو وؿإألقإإإاوذلؾإيظر(إ

إ.از ر لهؿإبشتؿإتبسرإمفإالمواا إأ
إأتدرهإدرال إإذاوه لقإالرعرؼإإهدكتإإالرا ((Elareshi & Gunter, 2015مأ

إا إتلق إال لسما إالرعأوف إمملس إبميطق  إالعربا إالشبأب إح وؿ إتساس   بأرإزتلق
إالمحمول  إأمهزرهـ إبوالط  إممرمعأرهـ إحوؿ إوالمعلومأت إالميهجإ. إالدرال  الر دمت

رحددإممرم إوإإ،ماردةإ 42)مفإإداةإالدرال إالربسأفإالرق ألاأالو ااإحسثإتأيتإ
إك إالعسي إإاالدرال  إتدد إبلغ إحسث إال لسما إالرعأوف إبمملس إالمأمعأت إطالب كل 

إإ:برزإيرألجإالدرال أ إطألبإوطألب إوتأفإمفإ1221)
 83.2إكا بأرإالمحلس إتبرإالهوارؼإالمحمول ،إز%إمفإالطالبإالذتورإسرأبعوفإا

 لمحلس إتبرإالهوارؼإالمحمول . بأرإازيأثإسرأبعوفإاإل%إمفإا35فإأحسفإ
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 98إ76 دموفإرطبسؽإروسررإلربأدؿإالمعلومأتإبسيمأإر%إمفإالطالبإالذتورإسل%
 لتررويس إوربأدلهأ.إلرك إالملاأتإاإكالترروياإإلسلر دموفإالبرسدإا

ممتإشبتأتإالروا ؿإاامرمأتاإلتاإرشم إالراأتؿإاامرمأتاإكاإولقدإ ُإ
إالراأ إرلهؿ إكها إاكرراضس ، إابرتأربسل  إطرسؽ إتف إازكراد إبسف إوربأدؿإإتؿ ازكتأر،

إك إومشأرترهأ إيشرهأ إ الؿ إومف إالش  س إاالمعلومأت إالحلأبأت
(Ravi Gupta, Hugh Brooks, 2017) إسمعؿإمواا إالروا ؿإاامرمأتاإإ فإمأ

إا إبألروا ؿإم  إرلمحإلملر دمسهأ  رسفإبؿإرميحهـإآلذاتإأ رإممسزإلسسإكقطإبأيهأ
مأـإمرأبعسهـإتلقإالشبت إأظهأرهأإبألشتؿإالمطلوبإا إوإإأيالهـسرإتفإالار  إكاإالرعب

إإ.تأا إلمفإذو إاإتفإازكرادكرادإكمأذاإهذاإبأليلب إلعأم إاز
الرعرؼإإقإلإ 2015إ،محمدإتمرإالرب،إبوأ)هدكتإدرال إكاإياسإاللسأؽإ

إا إالراأدة إمد  إازتلق إبألمملت إلش أصإذو  إاامرمأتا إالروا ؿ إمواا  إمف إتأا 
إالبأحثإالميهجإالو ااإواأـإبألر داـإ للوبإالملحإأالعربس إاللعودس إحسثإالر دـ

إتسي إ إورتويت إللدرال  إتأداة إاالرق أء إ حسا  إوالر دـ إااتالـ إولألؿ لممهور
إتأاأت.إلتأا إمفإم رلؼإاإلمفإذو إاإكردإ150الدرال إمفإ

إ-الدرال :وتأيتإأبرزإيرألجإ
 م إإدةإمفإمواا إالروا ؿإاامرمأتاإبألمقأري تأا إالب رس إأاؿإالراأإلذو إا

إا إوإإلذو  إوالحرتس  إاللمعس  إأتأا  إاليرسم  إهذه إالبأحث إرواكرإإرم  إتدـ لق
 لقإالمواا إوالرطبسقأت.إتأا إالب رس إإلرقيسأتإردتـإو وؿإذو إا

 ت رإالراأدةإمفإمواا إالروا ؿإاامرمأتا.زتأا إالمأمعسسفإهـإاإلذو إا 
 إالذسإلذو إا إرحتإأفإتأا  إإ35لفإتمأرهـ إالي  إوروا ؿزهـ إالراأدة إت ر

 بمواا إالروا ؿإاامرمأتا.
 إتأا إالب رس .إلومودإمعواأتإمرعلق إبألمحرو إوالرقيس إالملأتدةإلذو إا

إا إالر دامأتإذو  إالرعرؼإتلق إكإف إورطبسقأتإالروا ؿإإلتذلؾ إلمواا  تأا 
لسهإإشأرتإأاـإوالراأتؿإوهوإمأإاالر دإكاولوسأرهـإأضرور إلرحدسدإإشاءاامرمأتاإ

إ إإأمسفإ،واكا)درال  إمي ور؛ إغول ، إاهللإلأماأبو هدكتإإلقإإوالراإ 2019إ،تطأ
إكاإ إاامرمأتا إالروا ؿ إلرطبسقأت إالب رس  إاإلتأا  إذو  إالر دامأت إتلق الرعرؼ
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إسلر دمويهأإ إالرا إالرطبسقأت إأبرز إومعرك  إبهأ، إالمرحقق  إواإلشبأتأت إالذتس  الهوارؼ
والمرهأإلهـ.إرأراإهذهإالدرال إضمفإالبحوثإالو اس ،إملر دم إميهجإالملحإومد إم

إالبسأيأتإ إمم  إورـ إاإلتالـ، إولألؿ إممهور إملح إأللوب إ الله إومف اإلتالما،
إ إإتأداةإالربسأفبألر داـ إاوامهأ إبلغ إبلسط  إتشوالس  إتسي  إا رسأر إورـ إ250للدرال ،

إتلمبحو (إ إتأيت إلواء إب رس  إإتأا  إلدسهـ إممف إأ إلف إكوؽ إمزلس ، إأو تأـ،إإ17س 
إو ل تإالدرال إإلقإممموت إمفإاليرألجإأبرزهأ:

 61.1إمفإالمبحو سفإسلر دموفإرطبسقأتإالروا ؿإاامرمأتاإكاإالهوارؼإ%
إالذتس .

 رطبسؽإالاسسإبوؾإمفإأت رإرطبسقأتإالروا ؿإاامرمأتاإكاإالهوارؼإالذتس إ
%،إ ـإوارسإابإ72.0بيلب إ%،إرالهإرطبسؽإالسورسوبإ79.7الر دامأ(إبيلب إ

إ%.61.0بيلب إ
 أهـإدواك إالر داـإرطبسقأتإالروا ؿإاامرمأتاإأيهأإمرأح إومروكرة،إ ـإداك إ

إاضأءإواتإالاراغإوالرللس .
 إالروا ؿإ إإشبأتأت إرالهأ إالمرحقق ، إاإلشبأتأت إأهـ إالبسل  إمرااب  إشبأتأت

إاامرمأتا.
 إبسفإدرم إمواءم إ0.05ل إ)رومدإتالا إذاتإدال إإح ألس إتيدإملرو إدا 

إرطبسقأتإالروا ؿإاامرمأتاإتبرإالهوارؼإالذتس إودرم إاالراأدة.
إالروا ؿإاامرمأتوإ إاأمتإمواا  إأداأبإ بأتإإالقد ل لؽإالوتاإحوؿإاضس إإةيهأ

إاليأسإحسثإ إمف إتبسرة إأتداد إبسف إاامرمأتاإأمعسي  إالروا ؿ إرطبسقأت إبألر داـ يه
تدادإأبعأدإوالقضأسأإالمرربط إبهأإومعرك إزوالحوارإحوؿإاإسمتفإللملر دـإيشرإرلأل 

إ إمف إلدسهـ إمأ إتلق إالررتسز إاليأسإتلق إسلأتد إمأ إوهذا إوالمعأرضوف مورإأالمؤسدوف
إواامرمأتس ، إال قأكس  إراأوتإ لاسأرهـ إمف إبألرغـ إ، لو إ؛حمودإ،ال مسس)إمشررت ،

إ. 2007،إتبدإالحأكظ
أإوكاإهذاإاإلطأر  رإألقإالرعرؼإتلقإإإ((Wenhong, 2014إدرال هدكتإإأسض(

إالمرحدةإ إالواسأت إلمواطيا إال قأكس  إالمشأرت  إتلق إالمحمول  إبألهوارؼ الرطبسقأت
إومدزا إاإ مرستس  إالدرال إزم دااس  إتسي  إلد  إالرطبسقأت إتبر إالمرداول   بأر
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إ إ الؿ إمف إالو اا إالميهج إالدرال  إبألر داـإأالر دمت إالعأـ إالرأ  إملح للوب
تأـإإ18أفإالرق ألاإالرهدؼإتسي إالدرال إمفإشبأبإالذسفإررراوحإأتمأرهـإبسفإالربس

إ- إكردإوتأيتإأهـإيرألجإالدرال :2260تأـإوبلغإتددإالعسي إ)إ30لقإإ
 للمشأرت إأإيس إمفإأت رإالرطبسقأتإالر دام(إالرطبسقأتإالرركسهس إوالرطبسقأتإالمه

 الواسأتإالمرحدة.إكاال قأكس إ
  دوارهأإأ بأرإبمأيبإزيشرإاإكاإاتبسر(إإاؿإاامرمأتاإلعبتإدور(إرطبسقأتإالروا

 كراد.زالروا ؿإبسفإاإكا
 إإتارمأهأ إالدرال  إإالشبأبإتسي  إرطبسقأتإالهوارؼإالمحمول  إالر داـ إكالق

إوإ إا إالروا ؿ إال قأكس  إالقضأسأ إحوؿ إالرأ  إاأبداء إمف إازت ر تالمس إإلدوات
إ. إالعأم  ر إم ؿإالرلسازسوفإوالرطالتأتإالرأزا

بحؽإالاردإكاإالمعرك إوالروا ؿإوالمشأرت إإاامرمأتاوررربطإمواا إالروا ؿإ
إ إتأم  إمعلومأت إتأيت إلواء إالمعلومأت إتلق إأللح وؿ إر قساس  إأو إرعلسمس  والراإو

مفإيمطإحسأريأ،إكعيدمأإيعلـإإالحأتإوأ بحتإمزء(إطأد لتإالت سرإمفإالماأهسـإوالم 
إبأإليرريت إالمر لسف إتدد إب أف إاللعودس  إالعربس  إإكاألمملت  إمفإإ2020سيأسر أت ر

إإ32.23 إليوس  إبزسأدة إملر دـ، إومواا إ7ملسوف إرطبسقأت إملر دما إتدد إوأف %
إ إحوالا إبألمملت  إاامرمأتا إإ25.00الروا ؿ إليوس  إبزسأدة إملر دـ %إ8.7ملسوف

إإح ألس إ)ميظم إاارحأدإالدولاإلالر أاتإوالمعلومأت إحلبإ
الحألس إازتلقإإبحثتسي إالإكاالملرهدك إإ الميطقإارسأضإوهرعربرإميطق إالوإ

كاإومودإاللتأفإاللعودسسفإذو إاإلتأا إكسهأإمفإبسفإممس إالميأطؽإحسثإبلغتإيلب إ
% إمفإإممألاإاللتأفإ25,13اللتأفإاللعودسسفإذو إاإلتأا إكاإميطق إالرسأضإ)

إإ.اللعودسسفإذو إاإلتأا 
 :لذوي االحتياجات الخاصة لسمعياختالف نمط التعمم البصري عن ا

للمرعلمسفإبومهإتأـإوبأليلب إس رلؼإيمطإالرعلـإالب ر إتفإاللمعاإبأليلب إ
مفإتدةإأومهإسومزهأإالبأح أفإإأت رإ  و س إوذلؾب ا إإال أ  إلذو إااحرسأمأت
إكاإالمدوؿإاآلرا:
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البصريو الفرق بين التعمم السمعي : (1)جدول   
 التعمم البصري يالتعمم السمع أوجه الفروق
إاللمعاإ الهدف إواالرسعأب إالاهـ إتلق الررتسز

 وريمس إالذتأءإاللمعا/إالمولسقا.
إواالرسعأبإالب ر  وريمس إإالررتسزإتلقإالاهـ

 الذتأءإالب ر /إالمتأيا.
 المحتو 
 التعميمي

سعرمدإتلقإحأل إاللم إكاإإارعلسممحرو إ
 إتلأبإالمعأرؼإوالمهأراتإوالقسـ.

إ إكاإإارعلسممحرو  إالب ر إحأل  إتلق سعرمد
 إتلأبإالمعأرؼإوالمهأراتإوالقسـ.

إاالطوإ أوعية الحفظ إكا إمرم ل  إوشرالطإاادسم  يأت
إوغسرهأ،إوحدس  إمرم ل إكاإملاأتإالتألست،

Mp3إالرامس إإ إالملاأت إمف إوغسرهأ الرامس 
إ.لتررويس إلالم رلا إالراإرعرضإبألولألطإا

إالرعلس إالمطبوتأت إكا إمرم ل  إتلقإادسم  مس 
إأيواتهأ إوالرلسازسوفإا رالؼ وحدس  إإ،والاسدسو

إال ور إكا إإمرم ل  إالاسدسوإالرامس  وملاأت
إ إالولألؿإالرامس  إ الؿ إمف إرعرض الرا

إ.لتررويس إالم رلا إلا
إ أداة التعبير إالتلم  إوالمولسققإوالي وص الملموت 

إ.والمؤ راتإال ورس 
إوالرلوم إوملاأتإإأتال ور إوالمرحرت  ال أبر 

 .لاسدسوإوالمؤ راتإالب رس ا
إأوإ طرق العرض إالرقلسدس ، إالرلمسؿ إأمهزة إ الؿ مف

إا إإلازمهزة ا رالؼإإتلقإالمعأ رةلتررويس 
إأيواتهأ.

مفإ الؿإأمهزةإالعروضإالضولس إأوإالتمبسوررإ
إاإوأ إإلازمهزة تلقإا رالؼإإالمعأ رةلتررويس 

إ.أيواتهأ
أإالمهم إكاإممأؿإالرعلسـإالارد إرعدإتملس إرش سصإأيمأطإالرعلـإمفإالقضأسوإ
،إورهدؼإإلقإرعرؼإيمطإالرعلـإالميألبإلتؿإطألب.إومفإطرؽإب ا إتأم إللطالب

إورحلسؿإ إوالمشأهدات، إوالمقأبالت، إواا ربأرات، إاالربأيأت، إالطألب: إيمطإرعلـ رحدسد
يموذجإدفإإ:مأإس درإمفإالطالب.إتمأإرومدإتدةإيمأذجإمشهورةإزيمأطإالرعلـإميهأ

إMcCarthy 4 MAT  Modelلمتأر اإويموذجإالاورمأتإإDunnإ&إDunnدفإوإ
إ إالمرولط  إللقدرات إمرسمورؾ إMeddiation Ability ModelإGregorcويموذج

إلأليمأطإالذهيس .إHillويموذجإهسؿإ
 جتماعي:االلكتروني اإل  موقعال محتو  األساس النظري لبناء

إدسو إ تبر مأ وهو يرقألس(أ،ا ممأا الرعلسمس  اليظـ رتيولومسأ ممأؿ سعد تيه
Dewey وبسفإمه  مف والمعركس  الللوتس  العلـو يظرسأت الو ؿإبسف حلق  بأيه:إتلـ 
 وممأؿإاليظرس  بسف العالا  حوؿ اليظر ومه وإإ،أ ر  مه  مف الرعلسما الرطبسؽ
 فم وألألسبإمبأدئ ا رسأر الميألب مف أيه حقسق  مفإيطلؽرإالرعلسمس  اليظـ رتيولومسأ
 أبوإ).واحد يظر إألأس تلق مبيس(أ لسس كس بحإالر مسـ العدسدة؛ اليظرس  الرومهأت
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كاإوالراأدإالريدإالبحثإالحألاإلذاإإ 17،16، 2018،إاللسد المولقإتبد اللسد  طوة،
إممموت إيظرسأتإمفألألهإاليظر إلبيأءإمحرو إالرعلـإللموا إاإللترروياإاامرمأتاإ

إ:مأإسلاإمفإأبرزهأإرعلـ
إإ:Gestalt Theoryالجشتالت ظرية ن

وأفإاإلدراؾإسمبإأفإسرـإسفإمرعلماللد إاالرب أرإتلقإأهمس إمأيبإرتزتإ
كل إ)إبذو إااحرسأمأتإال أ  إو أ  إكسمأإسرعلؽب ورةإتلس إشمولس إلموضوعإالرعلـإ

إ الؿإ ال ـ إإمف إبألمعلومأت إاإلحأط  إتلق إوالقدرة إالاهـ إالب رس  إشرطتوررابطهأ
إالحقسقاللحدوثإا إكأالرب أرإحأكزإاو لدسهـإرعلـ إرطبسؽإإ.الال إد إرلؾلإ، إرـ واد

إتملس إمفإ الؿإ إالمحرو إالروتو إبشتؿإالررتسزإذلؾإب ورة ألألاإتلقإكاإرقدسـ
إالب رس  إإمفإ الؿإاللغ  إكسدسو إمقأط  إإمريوت رامس  إور وسرهأ إإتدادهأ إابؿإرـ مف

ألموا إاإللترروياإوالراإاترمدتإب ورةإبإلرضمسيهأإأوكؽإلسيأرسوإمعدإملبق(إالبأح سفإ
إ إاإلشأرة إلغ  إتلق إألألس  إالب رس  إبالمقدم  إرقيس  إالراما إللمرعلـإوإالاسدسو إررسح الرا
 .الرحتـإالتأمؿإكاإالعرض

 :  The Cognitivism Theoryالنظرية المعرفية
إإر س إتلمأء إرلؾ إإأفاليظرس  إالرعلـ إتف إرتبأرة إدا لس  الذاترةإإشمؿتملس 
تأدةإريظسـإوالرات سرإوالداكعس إومأإوراءإالمعرك إورعرمدإتملس إالرعلـإتلقإالر الصإوا 

)حأل إإتبرإالحواسإالراإسرـإالرقبألهأللهسأتؿإالمعركس إمفإ الؿإمعألم إالمعلومأتإ
طوسل إالمد إ ـإرحوسلهأإإلقإالذاترةإا سرةإالمد إوإإالب رإب ا إألألس إلالأتإال ـ 

إال إإريوت متبرإالعملسأتإالمعركس  إالررمأتهأ إل ـ إالمعركس إإلذارطبسقهأ. رتزتإاليظرس 
إالبأح أفإكاإ كاإالرعلـإالمعركاإتلقإممموت إمفإااكرراضأتإازلألس إالراأدإميهأ

إ إمحرو  إاإللترروياريظسـ إأإالموا  إمف إوالرا إأف  ازكتأر برررس إتأدةإالرعلـهمهأ
إمدسدة كتأرأ ورتوسف  قاللأبإ براتوال إبمعألم  المرعلـ ـوسقإتيدمأ الرعلـ سحدثوإ،

إإالمدسدة والماأهسـإالمعلومأت إالراأتؿ إمفإ الؿ إرـ إمأ إالرعلسمس إإبطرحوهو ازيشط 
إالبحث إطألبأتإممموت  إبسف إاإللترروياإوميأاشرهأ إالموا  إدا ؿ إ الؿإ، إمف وأسضأ

راإالإالريظسمأتتلقإالر داـإالرغذس إالرامع إالمرعلق إبمعرك إالمرعلـإوأدالهإوإ الررتسز
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إ) إورومسههأ. إالروابطإالذهيس  إالمعركس إمفإأمؿإدتـ إتلقإأبيسره إسمرسهأ حلأـإمحمد،
  .35،إ2015الدسفإمأزف،إ

 : The Constructivism Theoryالنظرية البنائية
للعالا إإالمرعلـالمريأماإلد إأّفإالرعلسـإاإسيا ؿإتفإالرطورإإمفإأهـإمبأدلهأإإ

إ إوأّيه إرح سؿإبإمقررفبسفإالذاتإوالموضوع، قسأسإالذاتإتلقإالموضوعإولسسإممرد
إواالرداؿ إتيه، إإمعأرؼ إالمإأألألس(إإأشرط(إسعد إالماأهسـ إسربطإإريوت ،لبيأء حسث

إوإ إالبعض، إببعضهأ إذارس(إالعيأ ر إمعأركهـ إسبيوف إالمرعلمسف إلهإأأف إسيظر إالرعلـ إوأف ،
إالموا إأرأحهأالراإإالمزاسأبألرمرب .إوادإرـإرحقسؽإذلؾإمفإ الؿإإرقررفإتعملس إيشط 

تلقإإأتكاإملأتدةإالمرعلمإمرقدم إاإللترروياإبمأإلهإمفإ  ألصإترقيس إإلتررويس 
م إإـوراأتلهإأيشطرهـبيأءإالمعأرؼإبأيالهـإوالر الصإال براتإالمريوت إمفإ الؿإ

الراإرعدإالولسطإازت رإ راء(إبسفإالولألطإإالمحرو إالعلماإالمقدـإمفإ الؿإرلؾإالرقيس 
إرحروسهإمفإتي رإالراأتؿإاللحظاإالذ إستلبإالمرعلـإإاس إاز ر إيظر(إاإللترروي لمأ
إ.الماأهسـ
إ: The Social Constructivism Theoryاالجتماعية البنائية النظرية

إلاليرقأداتإالراإومهتإللبيألس إ إيرسم  إاامرمأتس  إالبيألس  مأءإظهورإاليظرس 
أوضحإإحسثإ،لس إالرعلـإوبيأءإالمعرك المعركس إإلهمألهأإبعضإالموايبإالمؤ رةإكاإتم

إاللغوس ،إإاليقأد إالعوامؿ إال قأكس ، إالعوامؿ إم ؿ: إتوامؿ إتدة إررضمف إالرعلـ إتملس  أف
إالراأتؿإم إالمعلـإ الراأتالتإم إاللسدإأحمدإأحمدمأبر،إ)إاآل رسف، -15،إ2001،

إرـإالمطألب إبأفإررضمفإالبيألس إوض إالمأيبإاامرمأتاإموضع(إ46 أإكاإم(إأإمه إلذا
إ(Ryan .Teague 2000)إتملس إالرعلـإوأفإستوفإالرعلـإكاإإطأرإالطبسع إاامرمأتس 

يموإالعملسأتإالملرقل إللرعلـإبدا(إمفإالحاظإوأفإمفإأهـإازلسإالراإسقوـإتلسهأإالرعلـإ
أفإبيأءإالمعرك إاإسرـإإاإمفإ الؿإالراأتؿإاامرمأتا،إوإالحقألؽإوالمعلومأت،إإورترار

تدـإادرةإالحواسإتلقإوإوفإالمرعلمسفإتي رإألألاإكاإالر قسؼإاامرمأتا،إأفإرعأوإ
أيظم إالمعرك إالمرعددةإتيدإالاردإلسلتإإاإررکسبأتإوأفإبيأءإمعرك إحقسقس إومرکأمل ،إ

إذهيس إإيلأيس .إ
إ
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 : The Connectivism Theoryالنظرية االتصالية

إمف إوالرا المعأ رإالرتيولوما بألرطورإارربطت الرا اليظرسأتإالحدس   رعد
 اار ألس إاليظرس إررشأبهوإإ.كعأؿ امرمأتاإإطأر الشبتأتإكا تبر الرعلـ لوض  رلعق
إللمرعلمسف رأح ا إوإإاامرمأتا، الرعلـ تلق الرأتسد كا البيألس  اليظرس  م   الار  

 لرعلـاالرعلـ،إورؤتدإاليظرس إاار ألس إتلقإأهمس إ أ يأء بسيهـ كسمأ والراأتؿ للروا ؿ
وأفإ،إالرعلسـإكاإواإليرريت تمبسوررال رتيولومسأإأدوات والر داـ الشبتأت، الراماإتبر

 ،اإللتررويا البرسدإواوالـ المقررات، :مفإأبرزهأإم رلا ، بطرؽ سحدثسمتفإأفإالرعلـإ
إ ومطألع إاإليرريت،إشبت  برت والبحث ،Chatsلمحأد أتإواإ،ااكرراضس إوالممرمعأت
إتبدإاللسد  طوة، أبو)إ.للرعلـ الرلسس لسلتإالم درإكألمقررات ،Blogsالمدويأتإ

إاللسد المولق إرحدسدإ 43، 2018، إكا إاليظرس  إرلؾ إمف إالحألا إالبحث إالراأد إواد
إأ إلألسبإالرعلـ الرامس إمفإ الؿإمهأراتإاار أؿإإالماضل إلد إالمرعلمأتالمعأ رة

ااهرمأـإبألراأتؿإكاإالموااؼإإكاإالر داـإالشبتأت،إوكاإفومهأرارهفإالماضل إلدسه
البعضإإفوبعضهإألبأتوبسفإالطإألبأتالمعلـإوالطإبسفتبرإالموا إاإللترروياإالرعلسمس إ

إالميألب إبشتؿإمرزامفإوغسرإمرزامف،إوروكسرإالارصإالرامس إاار أؿإبألر داـإأدوات
إالمعرك إوالرقيس  إويقد إالميأاشأت إإإلدارة إالرعلـ إبشأف إالقرارات ر أذ إتملس إسلسرروإوا 
إ.إرمأمه

  فروض البحث:
إرـإترضهإكاإاإلطأرإاليظر إوالدرالأتإاللأبق إالمرربط إرمتإ كاإضوءإمأ

إ سأغ إكرضإالبحثإالحألاإتمأإسلا:
إكاإ إالبحث إممموت  إالطألبأت إدرمأت إررب إمرولطا إبسف إإح ألسأ( إداؿ إكرؽ سومد

إإبعد .القسألسفإالقبلاإوالبعد إلال ربأرإالرح سلاإل ألحإالقسأسإال
 الطريقة واإلجراءات:

 التصميم التجريبي: -أوال  
إالرمرسب إالمرغسر إمف إإاايطالا(أ إكا إالمرم ؿ إالحألا إاإللترروياإللبحث الموا 

إا رسأرإاامرمأتا إرـ إالبحث، إممموت  إلد  إالرح سؿ إكا إالمرم ؿ إالرأب  إوالمرغسر ،
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البحثإيظر(اإلماللمرهإالر مسـإالرمرسباإذوإالممموت إالرمرسبس إالواحدةإا ربأرإكرضإ
 اآلراإسوضحإذلؾ:إ 2)ومدوؿإ،إلظروؼإالبحثإالحألا

إ( يوضح التصميم التجريبي لمبحث2جدول )

 منهج البحث: -يا  ثان
إكا :المنهج الوصفي إالو اا إالميهج إالر داـ إوالمعلومأت،إ رـ إالحقألؽ، مم 

إإالماأهسـوإ إاامرمأتس تف إاإللتررويس  إالمواا  إ الؿ، إزهـإإمف إداسؽ إتلما و ؼ
كاإرحدسدإالمشتل إوترضإتذلؾإوإإكاإالرح سؿ،إأ رهأوإإلراأدةإميهأاولبؿإاهأإلمأر

 اليرألجإورالسرهأ.
إالرمرب إكاإإ بأتإ:التجريبيشبه المنهج  الاروضإإ ح إوهوإالميهجإالذ إسلر دـ

وحسثإ،إوار أذإاإلمراءاتإالالزم إلضبطإرأ سرإالعوامؿإاز ر إغسرإالعأمؿإالرمرسبا
إالرعرؼإتلقإ إهدؼإالبحثإهو إإأ رأف إإموا  إكاإلترروياإامرمأتا إملرقؿ تمرغسر

إ19-بآ أرإالتوارثإواززمأتإ)توكسدالوتاإالرح سؿإالمرربطإبماأهسـإإ:ومرغسرإرأب إه
إ إ8)إمتوي إمفتسي إإالراإرم لتإكالذو إااحرسأمأتإال أ  إإ أأيموذم(إ طألبأتإدبلـو

إالممرم إبأل رجبتلس إالرطبسقأتإالمتربس إو سأي إالحألبإلال إال ـإالملرو إال ألث،إ
إ إالمأمعامأمع  إللعأـ إالعزسز إتبد إبف إلطأـ إسإ، ـ2020/2021)إازمسر يرماإلذا

إالمرغسرإ إبسف إالعالاأتإاللببس  إازبحأثإالراإرلرهدؼإا ربأر البحثإالحألاإإلقإكل 
ذلؾإسعدإالميهجإشبهإالرمرسباإهوإأت رإميأهجإالبحثإلالملرقؿ،إوالمرغسراتإالرأبع ،إوإ
إالراإريألبإرحقسؽإهذاإالهدؼ.إ

 :إعداد أدوات البحث -ثالثا  
إإمعركارح سلاإا ربأرإإاشرملتإتلق، لقياساأدوات  إالتوارثإلماأهسـ الوتاإبآ أر

 ،إوكسمأإسلاإرا سؿإذلؾ:لذو إااحرسأمأتإال أ  إ أأيموذم(إإ19-واززمأتإ)توكسد

مجموعة 
 قياس بعدي المعالجة التجريبية قياس قبمي البحث

المجموعة 
تطبيق الموقع إا ربأرإرح سلاإمعركا. التجريبية

إا ربأرإرح سلاإمعركا. اإللكتروني االجتماعي



 

1834 

 2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

إ االختبار التحصيمي: إاا ربأر إهدؼ إإلق إرح سؿ البحثإإممموت إطألبأتالاسأس
إإللمأيبإالمعركا إالتوارثإواززمأتإ)توكسدلماأهسـ اتإلذوإإ أأيموذم(إإ19-الوتاإبآ أر

وكقأ(إللهدؼإالعأـإورحلسؿإالمهأـإإهوبيأءاا ربأرإإر مسـرـإ؛إحسثإاحرسأمأتإال أ  ا
وازهداؼإالرعلسمس إالمحددة،إوادإمرتإتملس إر مسـإوبيأءإاا ربأرإبأإلمراءاتإالارتس إ

 اآلرس :
إكاإإتحديد هدف االختبار: إإاسأسإرح سؿرحدد إمف إمتوي  إ8)تسي  طألبأتإدبلوـإ 

الممرم إبأل رجإبتلس إ إو سأي إالحألبإلال إال ـإالملرو إال ألث،إالرطبسقأتإالمتربس
  .ـ2020/2021ازمسرإلطأـإبفإتبدإالعزسزإللعأـإالمأمعاإ)مأمع إ

إإتحديد وصياغة مفردات االختبار: إاا ربأر إماردات إ سأغ  إلقسأسإالموضوتارـ
اتإلذوإإ أيموذم(إأإ19-الوتاإبآ أرإالتوارثإواززمأتإ)توكسدلماأهسـإالمأيبإالمعركاإ

أللل إيوعإ إماردةإمفإ15)إهأميإ؛ماردةإ 30)رتوفإمفإإحسثإ؛ااحرسأمأتإال أ  
إماردارهأإالراإاحروتإاا رسأرإمفإمرعدد إمارداتإمفإأللل إ15ال وابإوال طأ،إو)

إوادإإتلق إال حسح ، إاإلمأب  إسم ؿ إبدسؿإواحد إبسيهـ إلاظس  إبدالؿ رأسإاللؤاؿإوأرب 
إو سأ إرحدسد إتيد إروتا إاا ربأر إماردات إتبأراتإإالمعركاغ  إ سأغ  ألس

 المرعأرؼإتلسهأ.إإاا ربأراتإالموضوتس 
إأبحسثإرمتيهإ رـإمراتأةإوضوحإرعلسمأتإاا ربأرإللمرعلمإصياغة تعميمات االختبار:
 .ملأتدةإ أرمس إإلقمفإاإلمأب إدوفإالرموعإ

 المحكمين: عمىعرض االختبار في صورته األولية 
بأالأـإالميأهجإممموت إمفإالمحتمسفإإتلق ربأرإكاإ وررهإازولس إرـإترضإاا
إ إالردرسس، إالرعلسـوإوطرؽ إرتيولومسأ إممأؿ إالياس إوتلـ إالرأ ، إإلبداء مراءإإوذلؾ وا 
إالرعدسالتإالالزم .

 :المعرفي الصورة النهائية لالختبار
%إ85إآراءإالمحتمسفإبيلب إراوؽإأغلببعدإالرعراضإآراءإالمحتمسفإربسفإإممأعإ

إوازهداؼإإتلق إالرعلسما إبألمحرو  إوارربأطهأ إ سأغرهأ إولالم  إازللل  وضوح
إ 30)الرعلسمس إوتدـإإضأك إأوإحذؼإأ إأللل إلسظؿإتددإأللل إاا ربأرإتمأإهاإ

إلؤاا(إ إاا ربأرإم ، إبعضإأللل  إ سأغ  إذلؾإإتلقإء(إوبيأإ،إتأدة إال ورةإرـ رعدسؿ
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إاا ربأرإكاإ إوأُتد إلال ربأر، إازولس  إاليهألس  رعلسمأتإأداءإاا ربأرإإمرضمي(أ ورره
 إالرمرب إاالرطالتس .إطألبأتتلقإللرطبسؽإإأوأ بحإ ألح(إ

جازته:  مفإممرم إإطألبأت إ5ُمربإاا ربأرإتلقإ)التجربة االستطالعية لالختبار وا 
إلهـإ إبأليلب  إمارداره إوضوح إمف إللرأتد إاز لس  إالبحث إممموت  إغسر إومف البحث

بإ بأره،إوتذلؾإحلأبإمعأمالتإاللهول إوال عوب إلمارداتإاا ربأر،إوكهمهأإوحلأ
.إ20 إوامردتإمعأمالتإالرمسسزإمأإبسفإ)0.67إ،0.48امردتإمعأمالتإاللهول إمأإبسفإ)و
تلسهإكإيهإسمتفإالر داـإاا ربأرإتأداةإلقسأسإالرح سؿإوبذلؾإبلغتإإ ؛إوبيأء(إ0.إ25إ:0

أللل إمريوت إمفإحسثإاللهول إوال عوب إلرريألبإم إإا إلؤاا(إوه30تددإأللل إاا ربأرإ)
  وررهإاليهألس .إإكا،إوأ بحإاا ربأرإأتالمرعلمالملروسأتإالم رلا إمفإ

بألر داـإ دؽإاارلأؽإالدا لاإإأفلحلأبإ دؽإاا ربأرإاأـإالبأح صدق االختبار: 
إالممموت إغسر إومف إالبحث إممرم  إمف إالرطالتس  إممموت  إتلق إبرطبسقه  إوذلؾ

،إوادإرـإحلأبإمعأمالتإاارربأطإبسفإدرم إتؿإطألبأت إ5از لس إللبحثإاوامهأإ)
إبسفإ) إوامردتإمأ إالتلس إلال ربأر،  ،إ0.65إ:0.36لؤاؿإمفإأللل إاا ربأرإوالدرم 

إ) إدال  إملرو  إتيد إإح ألسأ إدال  إارربأط إمعأمالت إ)0.05وممسعهأ إممأإ0.01 ،  
 .الدا لاإلال ربأرإاارلأؽسشسرإإلقإ

إثبات االختبار:  إإلاأ إمعأمؿ إبألر داـ إاا ربأر إ بأت إحلأب إتلقإخلترويبأرـ إوذلؾ ،
إ) إاوامهأ إالرطالتس  إ5ممموت  إالبحثإإطألبأت  إالبحثإومفإغسرإممموت  مفإممرم 
إوأظهرتإاليرألجإ إ)ازلألس  إحسثإبلغتإاسمره إ بأتإاا ربأر، إمعأمؿ  ،إ0.70ارراأع

 مأإسشسرإإلقإ بأتإاا ربأر. إم0.01اسم إدال إتيدإملرو إ)إوها
مأب إتفإأللل إإلاإكاإ هإتؿإطألبرالرغراإالذ رـإرلمسؿإالزمفإتحديد زمن االختبار: 

إالط إإلمأبأت إالزميق إالمرولط إحلأب إ ـ إالمرولطإT1)إألبأتاا ربأر، إوحلأب ، 
 ،إ ـإحلأبإزمفإاا ربأرإM1للدرمأتإ)إالرمرسبا إوالمرولطإM2المراابإللدرمأتإ)

إلوكق(إ إ)أ إاآلرس  إلمعأدل  إالبها، إاللسد، إ1979كؤاد إ465، إاا ربأر إزمف ، T2(=إ
إ.إ إداسق 35)اا ربأرإ إومأءإزمفإ
إإطريقة تقديم االختبار: إورقدسمه إاا ربأر إر مسـ إرـ إإلتررويس  إم إربطرسق  ريألب

مفإإوذلؾإ،ألموا إاإللترروياإاامرمأتابالطرسق إالراإرـإبهأإرقدسـإالمحرو إالروتو إ
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هوإأحدإرطبسقأتإوإإ Google Formsتفإطرسؽإيمأذجإمومؿرطبسقأتإمومؿإ الؿإ
سمتفإللملر دـإمفإ اللهأإإيشأءإالربسأيأتإإلتررويس إللح وؿإحسثإمومؿإالممأيس ،إ

إوتاأءةإ إتبسرة إبلرت  إرأ ، إالرطالع إأو إإلتررويس ، إا ربأرات إأو إرامع ، إرغذس  تلق
وتيدإ، Google Driveإال إب دم إالر زسفإاللحأبتألس ،إوهوإمفإالرطبسقأتإالمر 

مأبأت،إسقوـإ ،إوهوإب ورةإكورس مومؿإبرممسعهأإكاإمتأفإواحدإيموذجإومودإردودإوا 
،إالذ إُسم ّتفإالملر دـإمفإرحلسؿإاليرألجإمفإ الؿإGoogle Sheetsإمداوؿإمومؿ

إ. سأرإمل صإالردودإكاإمداوؿإمومؿ
 :جوجل نموذجب لكترونياإل ختبار اال إنشاء خطوات

إ إالر داـ إحلأبإيموذج إومود إلـز إحلأبإبمومؿ إإلق إالد وؿ إرلمسؿ إورـ مومؿ،
إ:مفإأربع إم أدرإهاإ،إم إمالحظ إإمتأيس إكرحهمومؿإيموذجإكرحإ ـمومؿ،إ

مومؿإمفإمرمرإالرطبسقأت،إ ـإرلمسؿإالد وؿإإلسه،إ ـإاليقرإيموذجإريزسؿإرطبسؽإإ-
 ا رسأرإالـإلليموذجإلمبأشرةإالعمؿإبه.إتلقإتالم إ+إكاإألاؿإسلأرإالشأش ،إ ـ

الد وؿإإلقإالمر احإوترأب إرابطإالرطبسؽ،إ ـإاليقرإتلقإتالم إ+إكاإألاؿإسلأرإإ-
إالشأش ،إ ـإإد أؿإالـإلليموذجإلبدءإالعمؿإبه.

إدراسؼإإ- إإلقإرطبسؽإمومؿ إربوسبإمدسدإGoogle Driveالد وؿ إتلق إاليقر إ ـ ،
Newإ ـإا رسأرإالمزسدإ،More،اليقرإتلقإيموذجإمومؿإإ ـإGoogle Formإ ـإ،

إإد أؿإالـإلليموذجإلبدءإالعمؿإبه.
إاليقرإتلقإربوسبإمدسدإGoogle docsالد وؿإإلقإرطبسؽإملريداتإمومؿإإ- إ ـ ،

Newإ ـإا رسأرإالمزسدإ،Moreإ ـإاليقرإتلقإيموذجإمومؿإ،Google Formإ ـإ،
 ا رسأرإالـإلليموذجإلبدءإالعمؿإبه.

 :جوجل اإللكترونينموذج الإلى  التحصيمي االختبار ئمةإضافة أسطريقة 
إ إيوعإاإلمأب إرـ إرحدسد إ ـ الضغطإتلقإ أي إلؤاؿإبدوفإتيوافإوترأب إيصإاللؤاؿ،

 ها:وإإ،المطلوب ،إ ـإإد أؿإ سأراتإاإلمأب 
ورمتإتفإطرسؽإح رإأللل إال سأراتإالمرعددةإكاإ سأرسفإ :أسئمة الصواب والخطأإ-

  ميهمأ.إةواحد حسح إورحدسدإا رسأرإإمأب إإا يسفإ) حإأوإ طأ ،
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حسثإ،إرـإإرأحرهأإبموارإاإلمأبأتإتلقإشتؿإدوالرإ غسرةإورمتإخيارات متعددة: -
 .مفإأرب إإمأبأتإ حسح إا رسأرإإمأب إواحدةإرعلـللمإسمتف

إإوالشتالف إسوضحأف إإالر مسـاآلرسأف إاليهألا إاا ربأر إشأشأت الرح سلاإلبعض
إاإللتررويا:

 وامه إاا ربأرإالرح سلاإاإللترروياإالم مـإلممموت إالبحثإ :1شتؿإ)

 بأا ربأرإالرح سلاإاإللترروياإإال وابإوال طأشأش إإلتررويس إتيموذجإمفإأللل إإ :2شتؿإ)
إ
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 التجريبية: المعالجةأداة 
 هبيأء تملس  مرتإموا إإلترروياإامرمأتارم لتإأداةإالمعألم إالرمرسبس إكاإ

إب إمراحؿ إبعدة إإلق إالرموع إالرعلسما،إإممموت عد إالر مسـ إيمأذج إمف إمريوت  يمأذج
إ إوتأر ميهأ: إدؾ إتزماإوإ ، Dick & Carey (1996)إيموذج إمأد إيبسؿ يموذج

إ(2001) إ، إADDIEإ2002))ويموذج إ، إالمزار إاللطسؼ إتبد إ(2002)ويموذج
إررواكؽإوالرا( 2015)ويموذجإمحمدإإبراهسـإالدلوااإ،إ(2012)ويموذمهإال أياإللمودةإ

أإلطبسع إالبحثإالحألاإم إأغلبإتيأ رإالر مسـإومراحلهإوالراإسمتفإرل س هأإوكق(إ
 :كسمأإسلا

إإمراحل تصميم الموقع اإللكتروني االجتماعي:
بألرغـإمفإريوعإوررعددإيمأذجإالر مسـإالرعلسماإللمواا إاإللتررويس إاامرمأتس إ

حسثإسحرو إأغلبهأإتلقإمراحؿإرلسل إإاإأيهأإررشأبهإإلقإحدإتبسرإكاإاإلطأرإالعأـ،إ
إاليمأذجإ إور رلؼإرلؾ إوالرقوسـ. إوالرطوسر، إوالرمرسب، إوالر مسـ، إالرحلسؿ، إأبرزهأ: مف

إللهدؼإالذ إرلعقإلرحقسقه،إحسثإسر إسويجإ كاإ)أمسف،إزسيبإمحمد؛إإYoungوكق(أ
 إأفإالر مسـإالمسدإسرتزإتلقإاحرسأمأتإ156، 2018تبدإالعظسـ،إزسيبإم طاق،إ

دارةإالا رد،إوسشم إاإلبداع،إوسدتـإالروا ؿإاامرمأتا،إوسحأكظإتلقإالمعيقإواليظأـإوا 
تملسأتإالرقوسـ.إويحفإبحأم إإلقإر مسـإالمواا إاإللتررويس إبأللوبإسراؽإو  ألصإ
إتلقإ إوسلأتد إوارمأهأرهـ إومسولهـ إوادرارهـ إوذتأءارهـ إالرعدادارهـ إوكؽ المرعلمسف،

يشودةإبأاؿإواتإومهدإورتلا إبمأإسالءـإطبسع إالمحرو إرحقسؽإازهداؼإالرعلسمس إالم
إالعلماإكاإضوءإمرطلبأتإالممرم إالراما.

إمفإالموا إاإللتررويا أفإسحروسه سيبغا لمأ تأمؿ ر ور وض  رـ المرحل  هذه كا
 ،إورقوسـ.رعلسمس  رعلسمس ،إوأيشط أهداؼإتأم ،إوإ أهداؼ محرو إرعلسماإلهإ

 المرم ل إ الر مسـ مرطلبأت رمهسز المرحل  هذه ـإ الؿر :واإلعداد التجهيز مرحمة
 :كاإاآلرا

  الرعلسمس . ازهداؼ ازهداؼإالعأم إوإ سأغ  -
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إالرعلسما رقلسـ - إبعدإإالمحرو  إتورويأ إكسروس إمف إبألروتس  إالمرربط المقررح
ورتيولومسأإإالردرسس سأغرهإورحتسمهإمفإِابؿإالمر   سفإكاإالميأهجإوطرؽإ

 .م غرة رعلسمس  دروسإإلقإالرعلسـ

 أت.المرعلم   ألص رحدسد -
  
إالط - إدرال  إكا إرحددت إوالرا إللرعلـ: إالقبلس  إالمد لس  إالمرطلبأت إألبأترحدسد

إكاإأتواـإدرالس إلأبق .إالرعأمؿإم إالحألبإاآللاممموت إالبحثإزلألسأتإ
إمعأ رةال الرعلسـ رارسد أيمأط أحد الر داـ  الؿ مف الرعلـ وأللوب طرسق  رحدسد -

إالمرعلـ وكقأ(إ الذارا الرعلـ تلق رعرمد لراا إادرره للرت  إالرح سؿ ومد   تلق

 .العلما

 .ألبأتالط لملرو  الميألب  الرعلسمس  ازيشط  إتداد -

 .الميألب  الرعزسز طرؽ رحدسد -

 .ماللـ بشتؿ ر وسرإمقأط إالاسدسو كاإمرحل  الملر دـ المتروب اليص إتداد -

 إلق العرسض  ال طوط رحوسؿ كسهأ سرـ الرا رحل الم وها :السيناريو تحرير مرحمة 

 :سلا كاإهذهإالمرحل إبمأ القسأـ رـ واد،إتلقإالورؽ م أغ  إمراءاتإرا سلس 

إ.تددهأ ومعرك   اح  بتؿ ال أ   م أدرإالرعلـإالب رس  رحدسدإ-
إإ.ورللللهأ ال احأت تدد رحدسدإ-إإإإإ
 .المعلومأت ظهور رلللؿ رحدسدإ-إإإإ

 والرػاإ ،اإللتررويػاإالمواػ  إيرػأج مراحػؿإأبػرز مػف الرياسػذ مرحلػ  رعػد :ذالتنفيـ مرحمـة
 هػذه  ػالؿ رػـ واػد بألشػتؿإالميألػب، العمػؿ ل ػروجإتدةإورمأربر(أإووا د(امه بترطل

كسػدسوإرامسػ إبلغػ إمػأدةإالمعألمػ إالرمرسبسػ إالمرم لػ إكػاإملاػأتإ بإيرػأج القسػأـ المرحل 
إالػػػػػر داـسوإرامسػػػػػ إكألقػػػػػ إالمػػػػػودةإ ػػػػػـإتػػػػػفإطرسػػػػػؽإالر ػػػػػوسرإبتػػػػػأمسراإكسػػػػػدإاإلشػػػػػأرة
زالػ إأ إتسػوبإأوإالاسػدسوإ مقػأط مويرػأجإ لمعألمػ   Adobe Premiereبريػأمج وا 

وتػػػذلؾإر ػػػمسـإورياسػػػذإالمواػػػ إاإللتررويػػػاإالػػػذ إسحرػػػو إتلػػػقإرلػػػؾإإ.رشػػػوسشإبهػػػأ
 المقأط إبأإلضأك إإلقإولألؿإالراأتؿإالمريوت .

 
 رطبسػػؽإالا ػػؿإالدرالػػاإلمومػػؿداـإالػػر رػػـإرياسػػذإالمواػػ إاإللتررويػػاإتػػفإطرسػػؽإإ-
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Google Classroomإمرتأمػؿإملػأؽإرعلسمػاإبإيشػأءإسلرطس إالمعلػـإأفإسقػوـحسثإإ
الا ػػػؿإإمي ػػػ إمػػػفإ ػػػالؿإالمػػػرعلـتمػػػأإسلػػػرطس إإؿإالرعلسمسػػػ مػػػوإمإرطبسقػػػأت بألػػػر داـ
إالمقػػررإالرعلسمػػاالروا ػػؿإوالراأتػػؿإمػػ إ Google Classroom لمومػػؿإالدرالػػا

حسػػثإإ،ؿإوبػػدوفإأ إولػػسطإبسيهمػػأمػػوإالا ػػؿإالدرالػػاإلمأمجإمبأشػػرةإتبػػرإرحمسػػؿإبريػػ
ضػػػػػػأك إالوامبػػػػػػأت يدروسػػػػػػدإمزاسػػػػػػأإللمعلػػػػػػـإميهػػػػػػأزلتمبسػػػػػػوررإوااسضػػػػػػمفإ تلػػػػػػقإإإركػػػػػػأؽإوا 

أوإملاػػأتإبوربوسيػػػتإأوإملاػػػأتإي ػػػس إتػػػألووردإورلػػػلسـإ Pdf ملػػػريداتإوملاػػػأتإشػػتؿ
ألملاػػػػػػأتإضػػػػػػمفإمملػػػػػػداتإأسضػػػػػػأإبالمهػػػػػػأـإمػػػػػػفإ اللهػػػػػػأ،إوسمتػػػػػػفإأفإسػػػػػػرـإااحراػػػػػػأظإ

 لمومؿإإالا ؿإالدرالاإ،إوادإرـإا رسأرإمي   Google Driveلحأب إمومؿإبرت

Google Classroom مػػفإحسػػثإإاإلميألػػبرهأإلطبسعػػ إطألبػػأتإالالػػأتإال أ ػػ يظػػر(إ
اامرمػأتاإإأغلبإمواا إالروا ػؿإكاالمومودإإمتأيس إرقلسؿإالعبءإالمعركاإوالرشرستإ

 .الراإسمتفإروظساهأإكاإممأؿإالرعلسـإاز ر إالشألع 

 إالمرم ل إكاإ رمرسب رـ :والتطوير التجريب مرحمة إالرمرسبس  إالمعألم  الموا إمأدة
إ) تسي  تلق اإللتررويا إمف إط5متوي  إو سأي إإألبأت  إالرطبسقأتإالمتربس  دبلوـ

ازمسرإلطأـإمأمع إالممرم إبأل رج،إبتلس إ ألث،إالحألبإلال إال ـإالملرو إال
 لهولرهأإكاإالرعأمؿ مد  مف للرأتد وذلؾ البحث  أرجإتسي  مفبفإتبدإالعزسزإ

إإفإومدتإلريألبإالغرض إأ إأ طأءإبرممس  إالعسي إومعألم  إزكراد  وميألبرهأ

اإوازشتأؿإاآلرس إروضحإبعضإشأشأتإالموا إاإللتررويإله. أتدت الذ  الرعلسما
إلذوات إتلقإ اامرمأتا إالررتسز إربرز إوالرا إال ـ  إ)كل  إال أ   ااحرسأمأت

 المأيبإالب ر إتيمطإميألبإلرعلـإرلؾإالال :

 

إ) إ :3شتؿ
إالموا إ وامه 

اإللترروياإ
اامرمأتاإ

إلذو إ الروتو 
ااحرسأمأتإ

إال أ  

https://www.alarabydownloads.com/google-drive-pc-computer/
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إ وياإاامرمأتاإالروتو بعضإمقأط إالاسدسوإالرامس إبلغ إاإلشأرةإدا ؿإالموا إاإللتررإإ :4شتؿإ)
 

 الطألبأتإالمشأرتأتإممموت إالبحثإوراأتلهـإبألموا إاإللترروياإاامرمأتاإالروتو إ :5شتؿإ)

 
 رضميتإإمراءاتإالرطبسؽإمأإسلا:إإجراءات التطبيق:

 رـإإمراءإالرمرب إاليهألس إتلقإاليحوإالرألا: التجربة النهائية:إجراء 
إ إ8)رحػػػددتإكػػاإتػػػددإوتػػػ إتمدسػػػ إرػػػـإا رسػػأرإممم اختيـــار العينـــة: مػػػفإطألبػػػأتإدبلػػػـو
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الممرم إبأل رج،إبتلس إالرطبسقأتإالمتربس إو سأي إالحألبإلال إال ـإالملرو إال ألث،إ
للعػػػػػأـإالمػػػػػأمعاإإازمسػػػػػرإلػػػػػطأـإبػػػػػفإتبػػػػػدإالعزسػػػػػزإكػػػػػاإالا ػػػػػؿإالدرالػػػػػاإازوؿمأمعػػػػػ إ

بألحألػبإكػاإ إبألملت إالعربس إاللعودس إممفإلػبؽإلهػـإدرالػ إمقػرراتإم2020/2021)
تعسيػػػػ إرمرسبسػػػػ إلرطبسػػػػؽإأدواتإالبحػػػػثإومػػػػأدةإالمعألمػػػػ إالرمرسبسػػػػ إالملػػػػروسأتإاللػػػػأبق إ

؛إاطالتهػػـإتلػػقإطبسعػػ إرمربػػ إف،إورػػـإتقػػدإلقػػأءإمعهػػالمواػػ إاإللتررويػػاالمرم لػػ إكػػاإ
مراءارهإومهأـإالرعلـ،إورلقاإألللرهـ،إواإلمأب إتلسهأ.إ  البحث،إوا 

 :إاإالقياس القبمي إأدوات إرطبسؽ إرـ إالرح سلالبحث إاا ربأر إكا إالمرم ل 
 بألقسأسإالقبلاإتلقإممموت إالبحث.

 رمتإبدء(اإمفإازلبوعإالرألاإلرطبسؽإأدواتإإ:تطبيق مادة المعالجة التجريبية
المرم ل إكاإالموا إاإللترروياإمأدةإالمعألم إالرمرسبس إإراعسؿالقسأس،إحسثإرـإ
؛إبمعدؿإأ إسوم(إ12بسؽإمدةإ)ممموت إالبحث،إوادإالرغرؽإالرطللرطبسؽإتلقإ

إ) إسعأدؿ إبمأ إألبوتس(أ، إلقأءات إلقأءات9 الث إإم إ  إإرأح  الروا ؿإإمتأيس 
 .إلهأأ يأوإإوالراأتؿإوممأرل إازيشط إالرعلسمس إبسفإهذهإاللقأءات

 :بعدإاايرهأءإمفإرطبسؽإالرمرب إوكؽإالمدوؿإالمحددإللرطبسؽإإالقياس البعدي
 .أبعدس(إإل إكاإاا ربأرإالرح سلاإتلسهفرم رـإرطبسؽإأدواتإالقسأسإالم

 نتائج البحث وتفسيرها:
 اإلجابة عن السؤال البحثي األول:

إالذ إسيصإتلق:إ
 ما أهمية المواقع اإللكترونية االجتماعية في توعية ذوي االحتياجات"

 الخاصة بآثار الكوارث واألزمات؟"
إ إزهمسػػ إالموااػػ رػػـإاإلمأبػػ إتػػفإهػػذاإاللػػؤاؿإمػػفإ ػػالؿإريػػأوؿإاإلطػػأرإاليظػػرإإ

 اإللتررويس إاامرمأتس إلذو إااحرسأمأتإال أ  .
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 اإلجابة عن السؤال البحثي الثاني:
إالذ إسيصإتلق:

ذوي االحتياجات إلكساب موقع إلكتروني اجتماعي التعميمي المناسب ل التصميمما "
 أنموذجا (  11-)فئة الصم( الوعي بآثار الكوارث واألزمات )كوفيد الخاصة

 لمممكة العربية السعودية بكمية المجتمع بالخرج، با
 جامعة األمير سطام بن عبد العزيز؟".

إوكػػػؽرػػػـإاإلمأبػػػ إتػػػفإهػػػذاإاللػػػؤاؿإمػػػفإ ػػػالؿإإتػػػدادإمػػػأدةإالمعألمػػػ إالرمرسبسػػػ ،إ
يمػػوذجإلر ػػمسـإرعلسمػػاإميألػػبإلمواػػػ إإلتررويػػاإامرمػػأتاإإلتلػػأبإذو إااحرسأمػػػأتإ

أيموذمػػأ( إمػػفإأربعػػ إإ91-رثإواززمػػأتإ)توكسػػدال أ ػػ إ)كلػػ إال ػػـ إالػػوتاإبآ ػػأرإالتػػوا
 مراحؿ،إتمأإسلا:

الر ػمسـإللمواػ إ مرطلبأت رمهسز المرحل  هذه رـإ الؿ :واإلعداد التجهيز مرحمة .1
الرػػػاإرضػػػميتإأهػػػداؼإالػػػرعلـ،إمحرػػػو إالػػػرعلـ،إو  ػػػألصإالعسيػػػ إاسػػػدإالبحػػػث،إ

بإالرعزسػػز،إوالمرطلبػأتإالمد لسػ ،إوطرسقػػ إوألػلوبإالػػرعلـ،إأيشػط إالػػرعلـ،إألػألس
 ترأب إاليصإلمقأط إالاسدسو.

إالعرسضػػ إإلػػقإال طػػوطإرحوسػػؿإالمرحلػػ إكػػاإهػػذهإرػػـ :الســيناريو تحريــر مرحمــة .2
مأزرهأإبعرضه م أغ  إمراءاتإرا سلس   تلقإالمحتمسف.إأتلقإالورؽ،إوا 

 الموا إاإللترروياإل روج إيرأج أبرزإمراحؿ مف هذهإالمرحل  رعد :التنفيذ مرحمة .3

،إملاػأتإالاسػدسوإالرامسػ إبلغػ إاإلشػأرة إيرػأج رػـ حسػث لميألػب،بألشػتؿإا العمػؿ
الاسػدسوإللو ػوؿإ مويرػأجإلمقػأط  لعمػؿ  Adobe Premiereوالػر داـإبريػأمج

 بهأإإلقإ وررهأإاليهألس .

مػػأدةإالمعألمػػ إالرمرسبسػػ إالمرم لػػ إكػػاإ رمرسػػب رػػـ :والتطــوير التجريــب مرحمــة .4
هسػػػد(اإلرطبسقهػػػأإتلػػػقإالعسيػػػ إتسيػػػ إالػػػرطالتس ،إرم تلػػػق المواػػػ إاإللتررويػػػا

 ازلألس .
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 اإلجابة عن السؤال البحثي الثالث والفرضي األول:
إالذ إسيصإتلق:

"ما أثر الموقع اإللكتروني االجتماعي المقترح في توعية ذوي االحتياجات الخاصة 
ا(  11-)فئة الصم( بآثار الكوارث واألزمات )كوفيد السعودية  بالمممكة العربيةأنموذج 

 ة المجتمع بالخرج، جامعة األمير سطام بن عبد العزيز؟"بكمي
  بالنسبة لفرض البحث:

في  يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطي رتب درجات الطالبات مجموعة البحث
 القياسين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي لصالح القياس البعدي. 

لس إالميألػػب إضإالبحػػثإبألػػر داـإازلػػألسبإاإلح ػػأرػػـإالرحقػػؽإمػػفإ ػػح إكػػرإ
إ،إوكسمأإسلاإبسأفإذلؾ:إ52اإل دارإإ(SPSS)ببريأمجإ

إوسلتوتلفإ إمعأدل  إبحلأب إالبأح أف إاأـ إالارض إهذا إ ح  ا ربأر
Wilcoxonإإ إاسم  إالرعرؼإتلق إالقبلاإإ(Z)مفإ الؿ إالقسألسف إبسف إالاروؽ لمعرك 

إ إكسروسإتورويأ إمف إالواأس  إحوؿ إروتو  إلمحرو  إالرح سلا إاا ربأر وذلؾإوالبعد 
إبرطبسؽإاا ربأرإالرح سلاإابؿإوبعدإاايرهأءإمفإالرمرب .إ

(: داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي القياس البعدي لمجموعة البحث في االختبار 3جدول )
 التحصيمي لمحتو  توعوي حول الوقاية من فيروس كورونا

االختبار 
 التحصيمي

 مستو  الداللة zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب

الدرجة العظمى = 
درجة 03  

 0 0 0 السالبة

 36 4550 8 الموجبة  0500 2553

   0 التساوي

إ) إاسـ إأف إاللأبؽ إالمدوؿ إمف إالقبلاإZسرضح إالقسألسف إبسف إالاروؽ إلمعرك   
إ) إمأءت إ)2.53والبعد  إملرو  إتيد إدال  إاسـ إوها إالقسأسإ0.01  إل ألح إوذلؾ  

إسرـ إ ـ إومف إواايحراؼإإالبعد ، إالحلأبا إالمرولط إحلأب إورـ إالارضإازوؿ ابوؿ
إ :إ4المعسأر ،إللقسألسفإالقبلاإوالبعد إلممموت إالبحثإوسوضحإذلؾإمدوؿإ)
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متوسطي القياس القبمي والبعدي لالختبار لمحتو  (: داللة الفروق اإلحصائية بين 4جدول )
 درجة( 30جة العظمى = متعمم، الدر  8)ن = توعوي حول الوقاية من فيروس كورونا 

 المتغير (8التطبيق القبمي )ن =  (8التطبيق البعدي )ن = 

  المتوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي االنحراف المعياري

 االختبار التحصيمي 2563 1.30 22.75 2.96

 0505دالة عند مستو  داللة  )*(

ااحرسأمػأتإاإللطألبػأتإذو إأعإالمرولػطإالحلػأب إارراػ4أظهرتإيرألجإمػدوؿإ)
ال أ ػػػ إكػػػاإاا ربػػػأرإالرح ػػػسلاإلمحرػػػو إروتػػػو إحػػػوؿإالواأسػػػ إمػػػفإكسػػػروسإتورويػػػأإ

إ إالارؽإبسفإمرولطاإدرمأتإممموت إالبحث:6وسوضحإشتؿإ)
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ

مرولطاإالقسأسإالقبلاإوالبعد إكاإاا ربأرإالرح سلاإلمحرو إروتو إحوؿإرلـإبسأياإلإ(6)شتؿإ
 سروسإتورويأالواأس إمفإك

 

إوسالرإالبأح أفإيرسم إهذاإالارضإكاإضوءإالعوامؿإاآلرس :
إالموا إ - إكا إالمرم ل  إالرمرسبس  إالمعألم  إلمأدة إالعلما إللمحرو  إالمرمسز الريظسـ

إلال إ اإللترروياإاامرمأتاإواحروالهإتلقإتيأ رإوم أدرإرعلـإب رس إميألب 
 ـ .المرعلمأتإمفإذواتإااحرسأمأتإال أ  إ)كل إال 
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تي رإالمذبإالذ إحققرهإم أدرإالرعلـإالب رس إالمرأح إبألموا إوتلقإرألهأإ -
إشسؽ إتلما إتمحرو  إالرامس  إالاسدسو إتلقإ ملاأت إالمرعلمأت إإابأؿ إكا لأهـ

 موضوعإالرعلـ.إ
إالمرأح  ريوس  - إمف الموا  كا الم سرات إاامرمأتا ترضإ  الؿ اإللتررويا

إوالرلومأت ازشتأؿ إوا وال ور إوالرلمسحأتوالحرت  واضحإ بشتؿ لي وص
إالطألبأت ومرزامف إالمحرو إ كهـ تلق لأتد إكا إالمقدم  إالمعلومأت والرسعأب
إ.ملرو إالرح سؿإلدسهـ تلق ايعتلت واضح  ب ورة

الموا إاإللترروياإاامرمأتاإلعي رإالراأتؿإتألررارسمس إكعأل إكاإالرعلسـإ دتـ -
الميألب إكاإتؿإ والرلمسحأت الاورس ، الرامع  الرغذس  ومود إلق إضأك  اإللتررويا

إ.كاإرحلسفإالرح سؿ  طوةإس طوهأإالمرعلمأتإلأتد
إمفإالمعلومأت أمزاء إلق المحرو  رمزل  - إميألب  كاإ الردرج إلق إضأك   غسرة

مفإاللهؿإإلقإال عبإومفإالبلسطإإلقإالمرتبإلأهـإ للمرعلمأت الماأهسـ رقدسـ
إكاإزسأدةإمعدؿإالرح سؿ.

إب ورإ - إوهوإالرعأمؿ إواحد إموضوع إدا ؿ إالمضمي  إالمعأرؼإوالماأهسـ إم  إتلس  ة
إ)توكسد إواززمأت إالتوارث إبآ أر إإلقإ19-الوتا إالرطرؽ إ ـ أ  الراأ سؿإإأيموذم(

إااحرسأمأتإ إذوات إالمرعلمأت إكل  إم  إللرعأمؿ إازيلب إازللوب إوهو ال أيوس 
إ إالمشرألت إليظرس  إوكق(أ إتلسهإGestalt Theoryال أ   إاترمد إالبأح أفإالرا أ

ب ا إألألس إكاإتدسدإمفإ طواتإريظسـإوبيأءإالمحرو إالرعلسماإيظر(اإلميألبرهأإ
 لطبسع إ  ألصإرلؾإالال .

وادإاراقتإيرسم إهذاإالارضإم إيرألجإأغلبإازبحأثإوالدرالأتإالراإريأولتإ
إكاإرح سؿإذو إالالأتإال أ  إوميهأ:إ إاامرمأتس  إاإللتررويس  إالمواا  أ رإوكأتلس 

إمف:إدراسة إالروا ؿإ ( Katie Ellis,2017 ، Mike Kent) تؿ إمواا  إدور إأتدت الرا
إالروا ؿإ إوأهمس  إواآل رسف، إاإلتأا  إازش أصإذو  إبسف إالاموة إلد إكا اامرمأتا
والراأتؿإاامرمأتاإكاإرحاسزإازش أصإذو إاإلتأا إلعرضإآرالهـإبدوفإ مؿإأوإ

 التإكاإالروا ؿإالمبأشرإم إاآل رسف. وؼإوتلرإاسودإالحأمزإالمتأياإتأحدإالمشت

إدرال  إولألؿإ (Mammadova, 2017) وتذلؾ إأ ر إالرعرؼإتلق إإلق إهدكت الرا
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وأسضأإ ،الروا ؿإاامرمأتاإكاإدمجإازش أصإذو إاإلتأا إكاإالممرمعأتإالحضأرس 
إ إاهلل)درال  إتطأ إلأما إغول ، إأبو إمي ور؛ إأمسف إواكا، إوكأءإ)إ 2019، العيز ،
إ إالراإاراقتإم إياسإيرألجإالبحثإالحألا.إ2019،إ بأر

 توصيات البحث:
إمأإرو ؿإإلسهإالبحثإالحألاإمفإيرألجإسمتفإرقدسـإالرو سأتإاآلرس :بيأء(إتلقإ

إالرعلـإإ- إمواا  إأبرزهأ إمف إوالرا إللرعلسـ إالمعأ رة إالرقيسأت إمف إاالراأدة ضرورة
إذو إااحرسأمأتإال أ  إ إكاإرسلسرإرعلـ إورعددهأ اإللتررويس إتلقإا رالؼإأيمأطهأ

 بم رلؼإكلأرهـ.
إإ- إبأاررقأء إااهرمأـ إال حاإ قأكاال بألملرو ضرورة إااحرسأمأتإإوالوتا لذو 

إال أ  إ)كل إال ـ .إ
 أهمس إرطوسرإوريوس إم أدرإالرعلـإاإللتررويس إلدتـإذو إااحرسأمأتإال أ  .إ-

 بحوث مقترحة:
إايطالاأ(إمفإإمراءاتإالبحثإويرألمهإسقررحإالبأح أفإالموضوتأتإاآلرس :إ

إالرعلإ- إمواا  إكاإكأتلس  إدرال  إالاور إإمراء إكاإالرح سؿ إاامرمأتس  إاإللتررويس  ـ
إمفإ إال أ   إااحرسأمأت إلذو  إالرعلـ إأ ر إوبقأء إالروا ؿ إمهأرات إواتلأب والمرمأ

إم رلؼإالالأت.
إم إإ- إحسأرس  إوموااؼ إأزمأت إمعألم  إكا إاإللتررويس  إالمواا  إلاأتلس  إدرال  إمراء

إممموتأتإبح س إأ ر إمفإذو إااحرسأمأتإال أ  .
ءإدرال إو اس إلح رإأهـإأيواعإال عوبأتإالراإروامهإذو إالالأتإال أ  إإمراإ-

 كاإدممهـإكاإالرعلـإكاإالمراحؿإالم رلا .
 

 
 
 
 
 

https://0810g16xk-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1+%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://0810g16xk-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1+%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://0810g16xk-1106-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B2%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1+%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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 قائمة المراجع
 أوال  المراجع العربية

إ)أ - إتمر إمحمد إالرب، إااش أصإذو إا2015بو إمد إالراأدة إمفإإل . تأا 
 .1العددإإ،16المملدإ،فسيةمجمة العموم التربوية والنمواا إالروا ؿإاامرمأتا.إ

إ2018)إاللسد المولقإتبد اللسد  طوة، أبو -  المقررات ر مسـ ئمبأد .
 لآلداب الدولية المجمة، الرعلسمس  ورطبسقأرهأ الرعلـ يظرسأت مف المشرق  االتررويس 
إجواالجتماعية نسانيةإل ا والعموم إ1، إ12 ع،  العلما للبحث العربس  المؤلل ،
 م ر..إالبشرس  والريمس 

 .إكأتلس إالرعلسـإاإللترروياإكاإظؿإ2020وآ روفإ)إ؛لحرإلألـإ،أبوإش سدـ -
إالرقيس إ إكللطسف إمأمع  إكا إالمدرلسف إيظر إومه  إمف إتورويأ إكسروس ايرشأر

 ) ضور  ،إمأمع إاليمأحإالوطيس ،إيأبلس،إكللطسف.
إ) - إم طاق إزسيب إتبدالعظسـ، إمحمد؛ إزسيب إ2018أمسف، المقررات  .

 مؤلل إالوراؽإلليشرإوالروزس ،إالقأهرة.إ،1طإااللكترونية،
 .إاحرسأمأتإالمعأاسفإاإلتالمس إ2007تبدإالحأكظإ)إ لو ،إ؛حمودإال مسس، -

إلهأ إاإلتالـ إولألؿ إإشبأع إومد  لممتقى السابع لمجمعية الخميجية اإ،الميأم ،
 ـ.٧٠٠٢مأرسإإ٨-٦،إلإلعاقة عـن اإلعـالم واإلعاقة

إ)إ،المعأكأ - إيأ ر إ2021يورسه إأ ر إرطبسؽ . إبألر داـ إالمبرمج  الرعلسـ
(Nearpod )اإرحلسفإيوارجإالرعلـإكاإمقررإالحألبإاآللاإورقيس إالمعلومأتإكإ

دإارل إرطبسقس إتلقإطألبأتإالمدرل إال أيوس إ( "وزسأدةإالداكعس إيحوإالرعلـإالذارا
الرعلسـ،إالعددإال ال وف،إوزارةإإالمجمة العربية لمنشر العممي،ال أل  إوال أل وفإبمدة،إ

 المملت إالعربس إاللعودس .
إ) - إاللسد إمحمد إاللسد إماأهسـإ2014بلده، إبيأءإمعمؿإاكرراضاإمقررحإلريمس  . 

ومهأراتإالدوالرإاالتررويس إلد إالطالبإال ـ،إدتروراهإغسرإميشورة،إتلس إالرربس إ
 اليوتس ،إمأمع إالمي ورة.

الدرالأتإاامرمأتس .إ .إألألسبإرعلسـإورعلـإ2003مأبر،إأحمدإأحمدإاللسدإ) -
  .إلوهأج.إدارإمحلفإللطبأت .1المزء)
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إ)إ،شسيأر - إذو إ2017لأمس  إرتوسف إكا إبعد إاالترروياإتف إالرعلسـ إكعألس  . 
إ إال أ  ، إإ،مجمة المقدمة لمدراسات االنسانية واالجتماعيةااحرسأمأت إ،2ع

إإإإالمزالر.
إالدسف - إ)إ، الح إمحمد إ2018 اأء دور التعميم اإللكتروني في تطوير  .

إالتعميم بجمهورية مصر العربية إشمس إتسف إمأمع  إالشرؽإإ-، إبحوث مرتز
إ،إأبرسؿ.45ازولط،إعإ

إ) - إمحمد إالبأر  إحلف التكنولوجيا التعميمية لذوي   .2019تبدالعأطا،
 .12للبحثإالعلماإوالريمس إالبشرس ،إعالمؤلل إالعربس إاالحتياجات الخاصة، 

 .اارمأهأتإالحدس  إ2019يأدس إ)إ،تدالته،إلأمسه؛إتدوايا،إحيأف؛إبوضسأؼ -
إوالب رس إ إاللمعس  إاإلتأا  إال أ  : إااحرسأمأت إلذو  إالرعلسمس  إالرتيولومسأ كا

إواآلداب: يموذمأ(، إوالعلوـ إللرربس  إالعربس   المجمة العربية لعموم اإلعاقة المؤلل 
 ،إسيأسر.6عوالموهبة، 

إ) - إتبدالحمسد إلأما إ إريمس إ2007تسلق، إكا إذتا إرعلسما إبريأمج إكعألس  . 
مهأرةإحؿإالمشتالتإلد إالمعواسفإلمعسأ(،إدتروراهإغسرإميشورة،إمأمع إالقأهرة:إ

 تلس إالدرالأتإالعلسأإللرربس .
إ) - إتبدالحمسد إلأما إ2011تسلق، إبألمرحل إ . إلل ـ إرعلسما إموا  كعألس 

إلهـال أ إالالزم  إاالتررويس  إللمحروسأت إوالايس  إالرربوس  إالمعأسسر إوكؽ إيوس  مجمة ،
إ،إأبرسؿ،إالقأهرة.2،إجإ145،إتددإكمية التربية، جامعة األزهر

ر مسـإبسل إرعلـإحألوبس إراأتلس إلريمس إ .إ2017تسلق،إلأماإتبدالحمسدإ) -
إ إالحلأبس  إالماأهسـ إلبعض إالرعلـ إأ ر إوبقأء إالعلما إالمعواسفإالرح سؿ للرالمسذ

إاابردالس  إبألمرحل  إلمعسأ( مجمة دراسات عربية في مجاالت التربية النوعية، ،
 ،إالقأهرة.سيأسر،إ5عإرابطة التربويين العرب،

إ) - إسحا إزترسأ إااحرسأمأتإ2003اؿ، إوذو  إبعد إتف إالرعلسـ إرتيولومسأ . 
،إياجات الخاصة(المؤتمر السنوي التاسع )تكنووجيا التعميم لذوي االحت ال أ  ،

إالممعس إالم رس إلرتيولومسأإالرعلسـإومأمع إحلواف،إتلس إالرربس .

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/662
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إ بأرالعيز  - إوكأء إر2019)إ، إوالطألبأتإ . إالردرسس إهسل  إأتضأء  ورات
إالمأمعأتإاللعودس  إكا إمعواأتإدممهـ إحوؿ إوضعساأتإاللم  إازردف:إ.ال ـ

إللدرالأتإإ10إعإ،8إمجإ،المجمة التربوية الدولية المتخصصة إلمأت دار
 .وازبحأث

إبروتس - إوهسوج إموبرأ وسائل التواصل االجتماعي وتأثيرها إ .2017)إرسؼ
إ.الممموت إالعربس إللردرسبإواليشرإ،ازولقإالطبع ،إعمى المجتمع

 كا الحدس   اإلتالـ ولألؿ  .إدور2014) تسد حلما ومد إالظأهر، تبد -
أعمال مؤتمر جامعة نايف العربية لمعموم إ،ازميس  اززمأت وموامه  الروتس 
 األمنية.

إ - إيبو  إأحمد إبعضإ2006)تسلق، إإتلأب إكا إالرعلسمس  إازلعأب إكأتلس  . 
إ إلمعس(إالماأهسـ إالرسأضإالمعأاسف إزطاأؿ إاللعودس ،إالعلمس  إالعربس  إالمملت  إكا أ

إمعهدإالدرالأتإوالبحوثإالرربوس ،إمأمع إالقأهرة.
إ) - إمأزف إالدسف إحلأـ إبسفإ2015محمد، إالاعأؿ إالردرسس إر مسـ إرتيولومسأ . 

إالاترإوالرطبسؽ.إدارإالعلـإواإلسمأفإلليشرإوالروزس .إم ر.إ
إاهللواكا،إأمسفإمي ورإاأل - الر دامأتإ .إ2019) ـ؛إأبوإغول ،إلأماإتطأ

إلرطبسقأتإ إغزة إاطأع إكا إالاللطسيس  إالمأمعأت إطلب  إمف إالب رس  إاإلتأا  ذو 
إمسدايس  إدرال  إالمرحقق : إواإلشبأتأت إالذتس  إالهوارؼ إكا إاامرمأتا إ،الروا ؿ

إإ،مجمة الجامعة اإلسالمية لمبحوث اإلنسانية إ27مج. إع. إازوؿإإ4، )رشرسف
2019 . 
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