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 صالملخ  

راَسةهدفت  دافي إكساب الطلبة ذوي اضطراب طيف ، عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم إلى معرفة تحدِّ  يَّةالحال الدِّ  لتَوحُّ

راَسةي في م المنهج الوصفي التحليلخداستُ وقد ، في مدينة جدة، يهممعلِّممن وجهة نظر ، يَّةالمهارات االستقالل ما تكونت ك، الدِّ

راَسةعينة  دات الطلبة ذوي اضطراب طيف معلِّمي ومعلِّممن  101من  الدِّ وتم إعداد ، يَّةفي جميع المؤسسات التعليم، التَوحُّ

اضطراب  ي ذويمعلِّموأشارت النتائج إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه ، لجمع البيانات من العينة أداة  ك االستبانة 

دطيف  وي اضطراب الخاصة بالطلبة ذ يَّةوالمواقع التعليم، يَّةبالمكتبات الرقم ينمعلِّمق بعدم معرفة التعلَّ أبرزها ي وكان، التَوحُّ

دطيف  إلكساب الطلبة المهارات  يَّةفرد يَّةوعدم القدرة على استخدام البرامج والتطبيقات في بناء خطة تربو، التَوحُّ

، نوات الخبرةس متغيِّرو، يَّةسة التعليمالمؤسَّ  متغيِّرعزى لتُ  اعدم وجود فروق دالة إحصائي   إلى كما أشارت النتائج  ،يَّةاالستقالل

 في مجال استخدام التكنولوجيا. يَّةالدورات التدريب متغيِّرو

داضطراب طيف الطلبة ذوي ، عن بُعدالتعليم  :ي ةالكلمات المفتاح  .يَّةقاللالمهارات االست، التَوحُّ
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Abstract 

The study examines the challenges of using distance learning technology, in giving students 

with autism spectrum disorder (ASD) independent skills, from the point of view of their 

teachers, in Jeddah, using the analytical descriptive approach. The study sample consisted of 

(101) teachers of students with (ASD). 

The researchers prepared a measure for collecting data from the sample, and the results 

indicated many challenges that face teachers of students with ASD, most notably related to 

teachers' lack of knowledge of digital libraries, educational sites for students with autism 

spectrum disorder, and the inability to use programs and applications to build an individual 

educational plan to provide students with independence skills. The results also indicated that 

there were no statistically significant differences attributable to educational institution 

variable, years of experience variable and the variable of training courses on the use of 

technology. The study recommends provision of training courses to teachers of students with 

ASD to plan and design educational programs for independent skills, using the tools of distance 

learning technology. 

Keywords: Distance learning, autism spectrum disorder, independence skills. 
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 :ـةمالمـقد

 اشهد تطور  ن ناأنإذ ؛ يَّةالتكنولوجيا في العصر الحالي من الضروريات التي ال يمكن االستغناء عنها في حياتنا اليوم دُّ تع

جيا قاس بمدى استخدامها وتفعيلها للتكنولوم األمم والشعوب يُ وقد أصبح تقدُّ ، للتكنولوجيا في جميع مجاالت الحياة اسريع  

 ى مجاالت الحياة.الحديثة في شتَّ 

قد فرضت علينا العديد من التغيرات  ،رات المعاصرة التي نشأت على الصعيد العالمي في مجال التعليمكما أن التطو  

ن الطلبة م ق العديد من الفوائد لكل  حقِّ التعليم يُ  يَّةثبت أن استخدام التكنولوجيا في عملو، يَّةفي النظم التعليم يَّةالحيو

 .(Sabayleh & Alramamneh, 2020) ينمعلِّموال

أزمة  11-حيث أصبح فايروس كورونا كوفيد، هددت التعليم في جميع أنحاء العالم ةلما يشهده العالم من أزمة كبير اونظر  

 ستراتيجيات التعليمإ ترتطوَّ ولقد ، والجامعاتالمدارس  جميع تقوأغل فقد أعلنت كافة الدول حالة الطوارئ، يَّةعالم

 ةشحات؛ 9011 ،خاصة بالتعليم )السعد يَّةومواقع تعليم يَّةمنصات إلكترونن خالل م ،عن بُعدوأصبح الطلبة يتلقون تعليمهم 

9090) 

 ةيَّ العمل في تحسين يساعدعاقة إلأن استخدام التكنولوجيا مع الطلبة ذوي اإلى ( alshammari,2015) الشمري وقد أشار

على تهم لمساعد هاكما يمكن استخدام ،من المهارات وتحسين العديد ألداء المهامِّ  لهمتاحة الفرصة إمن خالل ، يَّةالتعليم

 .(Sulaimani, 2017) ب على الكثير من التحديات والعقبات التي يواجهونها أثناء معيشتهم أو تعليمهمالتغلُّ 

 حيث، عاقةإلوجيا في تعليم الطلبة ذوي ااستخدام التكنول اختالف (Gokaydin et al., 2020) جوكيدن وآخرون والحظ

لمحتوى ض ار  إذا عُ  ام يكون أكثر نفع  أن التعلُّ  الدِّراَساتالعديد من  تدة، وذكرتجسيد المفاهيم المجرَّ هم من المهم عند تعليم نهأ

دأما من جانب الطلبة ذوي اضطراب طيف  ،في أكثر من شكلي  ا وبصري  ا وسمعي  ا شفه ر في النظام ر الكبيللتغيُّ ونتيجة ،التَوحُّ

 المفاجئر بسبب التغيُّ ؛أنهم يواجهون العديد من العقبات (Stenhoff et al., 2020) ستينهوف وآخرون دكَّ أ، التعليمي لديهم

 (Hedges et al., 2018) هيدجز وآخرون أثبتكما  .عن بُعدوتلقي التعليم  ،من النظام المدرسي إلى المكوث في المنزل

دانتشار استخدام التكنولوجيا من قبل الطلبة ذوي اضطراب طيف  من المراهقين  %19وجد في دراسة أجراها أن و ،التَوحُّ

يمكن  الذي مَّ هان الباحثين قد اكتشفوا الدور الوفي حين أ، استخدام التكنولوجيافي ي  ا ساعات يوم 5يقضون ما يقارب  منهم

دلبة ذوي اضطراب طيف أن تلعبه التكنولوجيا في تعليم الط  كان من النادر البحث في وجهات ،يَّةالمهارات األكاديم التَوحُّ

 .يَّةالمهارات االستقالل همإلكساب عن بُعدتكنولوجيا التعليم استخدام  تحديات حول ،ينمعلِّمنظر ال

 مشكلة البحث: 

داضطراب طيف  يعدُّ  طراب وتأثير هذا االض، عمر الطفلت األولى من في السنوا يتم تشخيصهامن االضطرابات التي  التَوحُّ

ي والت ،من األمور الشائعةيهم لد يَّةالقصور في المهارات االستقالل يعتبركما  (.9011، أبو رماننمو )اليشمل جميع جوانب 

 ، مسلوكه فيتؤثر 
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دالتلبة من ذوي اضطراب طيف التي من الضروري تعلمها للطمن المهارات  يَّةالمهارات االستقالل على ذلك تعدُّ  وبناء    َوحُّ

بة في جميع البيئات المكتس يَّةتطبيق المهارات االستقالل يَّةم كيفتعلُّ  يمكنهمبحيث  ،وفي بيئات المجتمع ،يَّةفي الفصول الدراس

 (Chiang et al., 2017)المختلفة 

تكنولوجيا للطلبة ذوي البرز عمق مشكلة استخدام  فقد ؛عن بُعدالتعليم  يَّةوإلزام ،زمة فايروس كوروناأ ومع ظهور

داضطراب طيف  كما يالحظ في ، (9090، المالكي وشعبان؛ 9090، السلمي والمكاوي) دراستا ما أكدتهوهذا  ،التَوحُّ

دطيف ي اضطراب معلِّممن قبل ة استخدام التكنولوجيا الخاصة قلَّ  تربيةميدان ال استخدام  علىواقتصارهم  ،التَوحُّ

 االتي غالب   ةيَّ باستثناء المهارات االستقالل ،يَّةواالجتماع يَّةأو في تعليم المهارات األكاديم ،التكنولوجيا مع الطلبة في الترفيه

 الي:الت في السؤال الرئيس لتتمثَّ تي الومن هنا ظهرت مشكلة البحث ، تعليمهافي  يَّةتستخدم األساليب التقليد ما

من  ،دالتَوح  للطلبة ذوي اضطراب طيف  ي ةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعدتحديات استخدام تكنولوجيا التعليم ما  -

 يهم؟معلِّموجهة نظر 

 :ةيسئلة التالألي تتفرع منها اذوال

 للطلبة ذوي يَّةفي إكساب المهارات االستقالل بُعد عنيات استخدام تكنولوجيا التعليم في تحدِّ  هناك فروقهل  .1

داضطراب طيف   حكومي(؟-)أهلييَّةالمؤسسة التعليم متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 للطلبة ذوي يَّةفي إكساب المهارات االستقالل عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم تحدِّ  هناك فروق فيهل  .9

دااضطراب طيف  سنوات  7، سنوات 6 - 4، سنوات 3- 1سنوات الخبرة ) متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،لتَوحُّ

 ؟فأكثر(

 للطلبة ذوي اضطراب طيف يَّةفي إكساب المهارات االستقالل عن بُعدالستخدام تكنولوجيا التعليم  هناك فروقهل  .3

د  ةيَّ في مجال استخدام التكنولوجيا )بدون دورات تدريب يَّةد الدورات التدريبعد متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 فأكثر(؟ يَّةدورات تدريب 6 -فأقل  يَّةدورات تدريب 5 –

 البحث:أهداف 

راَسةهدفت   اآلتي:إلى  يَّةالحال الدِّ

طيف  للطلبة ذوي اضطراب ةيَّ في إكساب المهارات االستقالل عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم الكشف عن تحدِّ  -1

د في مجال استخدام  يَّةعدد الدورات التدريب، سنوات الخبرة) :ةيات التالمتغيِّرلل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 .(يَّةالمؤسسة التعليم، التكنولوجيا

لطلبة ذوي ل يَّةلمهارات االستقاللفي إكساب ا عن بُعدمن استخدام تكنولوجيا التعليم  يات التي تحدُّ إيجاد حلول للتحدِّ  -9

داضطراب طيف   .التَوحُّ
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 البحث: ي ةأهم

تأثيره  يمتدُّ  ،همل يَّةاألثر السلبي للعجز في المهارات االستقالل إن إذ ،يَّةتعلم المهارات االستقالل يَّةالبحث من أهم يَّةتنبع أهم

 نستنتج من ذلك .ايةيه ومقدمي الرعمعلِّممن حوله من أسرته ووحياة  ،هلى العديد من النواحي األخرى من حياة الفرد نفسإ

وف التي للظر اونظر  ، باستخدام التقنيات الحديثة وأسهل الطرق وأفضلها ،يَّةالتدريب على المهارات االستقالل من المهمِّ  هأن

لطلبة ل التي من الضروري اكتسابها ومن ضمن هذه المجاالت ،مجاالته بجميع عن بُعدمن تفعيل التعليم  بدَّ  يعيشها العالم ال

دذوي اضطراب طيف   .يَّةمجال المهارات االستقالل التَوحُّ

 البحث في اآلتي: يَّةص أهموتتلخَّ 

 :ي ةالنظر ي ةاألهم

ذوي اضطراب  للطلبة عن بُعدالتي تناولت تحديات استخدام تكنولوجيا التعليم  -نعلى حدِّ علم الباحثتي -الدِّراَساتة قلَّ  -1

ديف ط  .يَّةوخاصة المهارات االستقالل ،في شتى المهارات ،التَوحُّ

 ي ذوي اضطراب طيفمعلِّميات التي تواجه ثراء المختصين في الميدان التربوي بمعلومات حول العقبات والتحدِّ إ -9

د أ داضطراب طيف للطلبة ذوي ا يَّةفي إكساب المهارات االستقالل عن بُعدثناء استخدام تكنولوجيا التعليم التَوحُّ  .لتَوحُّ

لطلبة ل يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعدايجاد حلول أو سبل لمواجهة تحديات استخدام تكنولوجيا التعليم  -3

دذوي اضطراب طيف   .التَوحُّ

 :ي ةالتطبيق ي ةاألهم

ولوجيا تفعيل استخدام تكنستراتيجيات لإبتطوير طرق و ،خذي القرار في الميدان التربويمتَّ  يساعد البحث الحالي -1

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعدالتعليم   يات التي تعيقومواجهة التحدِّ ، التَوحُّ

 استخدامها.

دي اضطراب طيف معلِّمتدريب  يَّةتوضيح أهم -9 في إكساب  ،عن بُعدوتأهيلهم لتفعيل استخدام تكنولوجيا التعليم  ،التَوحُّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةالمهارات االستقالل  .التَوحُّ

راَسةمصطلحات   :الدِّ

 :(Challenges) ياتتحدِّ ال

 ات الصعبة التي تختبر قدرات الشخص ومهاراته.المهمَّ : بأنها لغةيات التحدِّ ( Oxford،2021)وكسفورد أف قاموس عرِّ يُ 

من  ،يَّةاكتساب المهارات االستقالل أو تمنعه من ،طالبعيق الأو الصعوبات التي تالعقبات : بأنها افها الباحثتان إجرائي   عرِّ تُ و

 . عن بُعدخالل التعليم 
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 :((online education عن بُعدالتعليم 

، االستخدام المنتظم للوسائط المطبوعة وغيرها :على أنه عن بُعدالتعليم ( UNESCO, 2002)ف منظمة اليونسكو عرِّ تُ 

 عليمهم.وتوفير الدعم للطلبة في ت ،يَّةالتعليم يَّةلتسهيل االتصال بين أعضاء العمل ؛بشكل جيد جب أن تعدُّ وهذه الوسائط ي

حلقة وصل  وهذه الوسائط تكون ،دةم تعتمد على الوسائط المتعدِّ علُّ طريقة للت :بأنه اإجرائي    عن بُعدالتعليم الباحثتان  فعرِّ وتُ 

 م.والمتعلِّ  معلِّمبين ال

 :((Independence skills ي ةات االستقاللالمهار

ع لكي يتعامل م ؛للفرد يَّةالضرور يَّةواالجتماع يَّةالسلوكيات الشخص :بأنها يَّة( المهارات االستقالل9015) فت شاشعرَّ 

 ،هنفس ةيَّ ل مسؤولولكي يتحمَّ  ،وفهم النفس والغير ،وذلك التخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة، نفسه ومع اآلخرين بثقة

 مع اآلخرين. يَّةويستطيع تكوين العالقات اإليجاب

دالتوَ اضطراب طيف  ذووالطلبة التي يحصل عليها  يَّةالدرجة النهائ هي :بأنها اإجرائي    يَّةف المهارات االستقاللعرَّ تُ و  ،حُّ

راَسةه الباحثتان في هذه تعدعلى المقياس الذي أ بناء    .الدِّ

دااضطراب طيف  والطلبة ذو  :(Students with autism) spectrum disorder لتَوح 

دف اضطراب طيف عرَّ يُ    يَّةحصائي الخامس لالضطرابات النفسإلدليل التشخيصي اال كما ورد في التَوحُّ

"(DSM5".2013(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders حالة من القصور : بأنه

وتظهر  ،يَّةوالبيئ يَّةطريقة االستجابة للمؤثرات الحسو ،ل االجتماعي اللفظي وغير اللفظيالواضح في مهارات التواص

 رة.مقيدة ومتكرِّ  يَّةاألولى من عمر الطفل على شكل أنماط سلوك أعراضه في السنوات التسع

صوااإجرائي    والملتحقين في المؤسسات  ،دالتَوحُّ أنهم من ذوي اضطراب طيف  يَّةمن الجهات الرسم : هم الطلبة الذين ُشخِّ

 .يَّةالتعليم

 :الدِّراَسةحدود 

راَسةأجريت هذه  :ي ةالحدود المكان دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةسات التعليمفي جميع المؤسَّ  الدِّ  .ةفي مدينة جد ،التَوحُّ

راَسةاقتصرت هذه  :ي ةالحدود البشر دااضطراب طيف  اتمعلِّمو يمعلِّم من على عينة الدِّ سات المؤسَّ جميع في  ،لتَوحُّ

 .مدينة جدةفي  ،يَّةالتعليم

راَسةأجريت هذه  :ي ةالحدود الزمن  م.9091 يدراسللعام اخالل الفصل الثاني ل الدِّ
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 :اإلطار النظري  

 :عن بُعد: تكنولوجيا التعليم أواًل 

صف ويتَّ ، موالمتعلِّ  ممعلِّ لتكون حلقة وصل بين ال ،ديثةمن أنواع التعليم الحديث التي تستخدم التقنيات الح عن بُعدعد التعليم يُ 

 ,Sadeghi).اإلكتروني    مللمتعلِّ  يَّةوإيصال المادة العلم ،م في المكان والزمانعن المتعلِّ  معلِّمبانفصال ال عن بُعدالتعليم 

 نها أحدثت عقباتإ إذ ؛يَّةليمالتع يَّةل العملوقد كان لجائحة كورونا واكتساحها دول العالم األثر الكبير في تحوُّ . (2019

، مليار طالب عن التعليم 1,5عن  عن انقطاع ما ال يقلُّ  9090حصائيات عام إلكما تشير ا، ى المجاالتكبيرة في شتَّ 

 (9090، )السلمي والمكاوي يَّةمن آثارها السلب والحدُّ  ،ي لهذه الجائحةلذلك وجب التصدِّ  ونتيجة  

 :عن بُعدتاريخ التعليم 

 فقد ،امأكثر من مئة عإلى يعود أصله  نأ الَّ إ ،بسبب التقنيات الجديدة المتاحة ؛احديث   عن بُعدر التعليم رغم من تطوُّ على ال

إلجراء  ،)أي الهواتف( وأشرطة الفيديو والتلفزيون مثل االتصال الصوتي ،سات في استخدام التقنيات المتاحةبدأت المؤسَّ 

من  في النمو كشكل عن بُعدبدأ التعليم و ،ستخدام هذه األنواع من طرق االتصال والوسائطا واستمرَّ  ،عن بُعدجهود التعليم 

 (Sadeghi, 2019)شكال التعليم أ

الذين يعيشون في المناطق  الطلبةأنه كان يقتصر على  (Sharron & Boeticher, 1997شارون وبوتيتشر) كما أوضح

 ثم بعد ذلك زادت عدد دورات، في المدن يَّةسات التعليمصول إلى المؤسَّ الذين ليس لديهم المقدرة للو يَّةأو النائ يَّةالريف

عندما سارع العديد من المشاركين في الحرب القدامى إلكمال التعليم  ،ةيالثان يَّةالمراسلة بشكل ملحوظ بعد الحرب العالم

ضرات طلق على المحافأصبحت تُ  ،بُعد عنر مفهوم التعليم لتطور التكنولوجيا تغيَّ  اوتبع   أثناء الخدمة. في الذي فاتهم

بريد والدروس المرسلة عبر ال ،يَّةاألشرطة الصوت تمدخثم بعد ذلك استُ  ،يَّةوالمهن يَّةفي الدورات الجامع ،ة بالفيديوالمسجلَّ 

 .يَّةلتدريس مواضيع مثل اللغات األجنب ،يَّةفي الدورات التدريب

 في وقتنا الحالي عن بُعدالتعليم  يَّةمما يسهل عمل، اجديد   ااتجاه   نترنت والفيديوهات المضغوطةإلصبح اأواليوم 

(Valentine et al., 1999). 

 :عن بُعدالتعليم وعيوب مزايا 

 عن بُعدعليم ز التحيث يتميَّ ، ن المزايا تفوق العيوبأولكن يبدو  ،طالب هو الخيار األفضل لكلِّ  عن بُعدقد ال يكون التعليم 

التعليم شكال ع أوُّ والتي تنص على تن ،في عصرنا الحالي يَّةالتعليم يَّةوالتي تتناسب مع مجريات العمل ،باإلمكانات العديدة

إال أنه ال  ،عن بُعدعلى الرغم من كثرة مميزات التعليم و ،(9011وإبراهيم ، التعليم فعالة )طلبة يَّةمما يجعل عمل، وتفاعلها

 ،تندرج تحت قسمين أساسيين ،وأبرز سلبياتهه أن أكثر مشكالتإلى  (Clark, 2019)كالرك  أشارو ،يخلو من العيوب

 ل من فرص التفاعلقلِّ تُ  ،ه بشكل مباشرئه وزمالمعلِّمد الطالب مع وجم عدم والتي تحتِّ  عن بُعدأن طبيعة التعليم أولها 

ه ئويناقشها مع زمال ،هنهوأي تساؤالت ترد إلى ذ ،نه بالتعليم الحضوري يستطيع الطالب طرح أفكارهأ أي، االجتماعي

 أكبر. ةالطلبة بسهول
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ب تطبيق عملي من الطلبة وتطبيق التجارب في المعامل والمختبرات رات التي تتطلَّ التدريب في بعض المقرَّ  وثانيها أن

، كاةالمحامن خالل  ،عن بُعدعن طريق توفير المختبر عن طريق التعليم  معالجة هذه المشكلة تم محاولةإال أنه ، يَّةالدراس

 ولكن لم تكن النتائج مثل التطبيق للتجارب على الواقع.، واللمس والواقع االفتراضي

 للطلبة من ذوي اإلعاقة: عن بُعدالتعليم 

لبة ذوي فالمدرسة لدى الط، ينمعلِّموكذلك لآلباء وال للطلبة اجديد   اقتنا الحالي وضع  وفي المدارس في  عن بُعدالتعليم  دُّ عيُ 

طالب في أن ال بمعنى ،إلى ما وراء ذلك بل تمتدُّ ،  تقتصر على التعليم األكاديمي الذي يمكن تعويضه في المنزلاإلعاقة ال

وهذه  ،والخدمات المساندة يَّةون جلسات النطق والمهارات االستقاللفهم يتلقَّ ، الت في كثير من المجاالتي تدخُّ حاجة إلى تلقِّ 

 (9091)عمر. .عن بُعدوزها من خالل التعليم من أبرز العقبات التي من الصعب تجا

دواضطراب طيف  ،يَّةويحتاج العديد من الطلبة ذوي اإلعاقة العقل إلى  يمما يؤدِّ ، باستخدام مواد ملموسة ،مإلى التعلُّ  التَوحُّ

مما يعني أن  ،يَّةاحتياجاتهم التعليم ةييحتاجون إلى نظام خاص لتلبهم ف، عن بُعدفي التعليم  صعوبة تنفيذ بعض المهامِّ 

 والتي تختلف بسبب مستوى أدائهم الوظيفي. ،التعليم يجيب تكييفه حسب قدراتهم واحتياجاتهم

(Buchnat & Wojciechowska, 2020) 

 ،راَساتالدِّ العديد من  تحوضأحيث ، ما إلى ذوي اإلعاقةوال سيَّ ، في التعليم العالي اأساسي    امحور   عن بُعدوأصبح التعليم 

 ،ةيَّ فإن الحصول على درجة علم، الوصول يَّةنتيجة لزيادة إمكان ؛عن بُعدأن عدد الطلبة ذوي اإلعاقة يتزايد في التعليم 

راَساتووجدت ، وتحسين ظروف العمل ،ويزيد من فرص الحصول على عمل ،اتهمفي حي اكبير   اث فرق  حد  يُ   راداألفأن  الدِّ

. يَّةحاصلين على درجات علمالمن غير  %50لديهم دخل أكبر بنسبة  ،يَّةمن ذوي اإلعاقة الحاصلين على درجات علم

(Kotera et al., 2019) 

 يَّةإليجاد طرق تعليم، في تدريس الطلبة من ذوي اإلعاقة ،عن بُعدستراتيجيات التعليم االهتمام بإ فإنه من المهمِّ  ومن ثمَّ 

 ،يَّةموتوسيع حصيلتهم التعلي ،ملزيادة دافعيتهم للتعلُّ  وذلك ؛يَّةالطبيعواألوبئة والكوارث  األزماتحدوث  في ظلِّ  ،بديلة

 لديهم. يَّةلذاتا يَّةوتحقيق االستقالل

 :ي ةالمهارات االستقالل

والتي تبنى عليها جميع مراحله  ،في تكوين شخصيته يَّةهي اللبنة األساس ،رة من حياة الطفلمرحلة الطفولة المبكِّ إن 

لتي ا ،ةيَّ وهي تعليم الطفل في سنوات عمره األولى المهارات األساس ،كبرى يَّةومن هذا األساس تنبع أهم، الالحقة يَّةالعمر

ات التي دت المصطلحتعدَّ و وتساعده على تكوين شخصيته. ،ومتفاعل مع بيئته ومجتمعه ،تضمن له العيش بشكل مستقل  

 ،ةيَّ أو مصطلح مهارات الحياة اليوم ،يَّةفهناك من يستخدم مصطلح المهارات الحيات ،يَّةعلى مفهوم المهارات االستقالل تدلُّ 

التي  يَّةالعمل :أنهاب يَّةالمهارات االستقالل (Pierce et al., 2017) بيرس وآخرون فوقد عرَّ ، بالذات ايةأو مهارات العن

أو  ،بالذات ايةسواء كان ذلك من خالل العن ،ي جميع مجاالت الحياةر من شخصيته فأو يطوِّ  ،م الفردمن خاللها يتعلَّ 

 أو تقرير المصير. ،ف نحو الخطرأو التصرُّ  ،التفاعل االجتماعي
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دلدى ذوي اضطراب طيف  يَّةاالفتقار إلى المهارات االستقالليعد و ى ذلك ويتجلَّ ، يات الواضحة لديهممن أبرز التحدِّ  التَوحُّ

ات حياتهم تطلَّبفي تنفيذ م ،فتجدهم بحاجة إلى مساعدة اآلخرين باستمرار ،ة على االعتناء بأنفسهمبوضوح في عدم القدر

 (Obiedat. et al.,2019. )يَّةاألساس يَّةاليوم

من  تعميم هذه المهارات يَّةبما في ذلك البحث في فعال، يَّةالفجوات في تعليم المهارات االستقاللالعديد من وال تزال هناك 

 (Yazici & Stancer, 2020)يجدون صعوبة في تعميم المهارات  همألن انظر   ؛درسة إلى المنزلالم

لدى الطلبة  ،أن التحفيز البصري أسرع من التحفيز السمعيإلى  (Ozcan & Merdan, 2020) أوزجان ومردان وأشار

دذوي اضطراب طيف  إلى  -على سبيل المثال نمذجة الفيديو -ي التعليم باستخدام التكنولوجيايؤدِّ حيث يمكن أن ب، التَوحُّ

 ز الطلبة على إكمال السلوك المستهدف.حفِّ وقد يُ  ،من خالل مشاهدة كل خطوة من خطوات المهارة زيادة االهتمام

بدو أنه م في المجتمع يإال أن التعلُّ  ،في المدرسة يَّةوعلى الرغم من كثرة فوائد التكنولوجيا في تعليم المهارات االستقالل 

 (Yazici & Stancer, 2020)ل تعميم المهارات بشكل أكبرسهِّ يُ 

راَساتوأثبتت   بحاجة إلى يزالونال  ،في المدرسة يَّةمن الطلبة الذين حصلوا على تدريب المهارات االستقالل %79أن  الدِّ

 Chiang). يَّةبعد المدرسة الثانو يَّةعلى المهارات االستقالل همتدريب لذلك من المهمِّ  ؛يَّةبعد المدرسة الثانويها التدريب عل

et al., 2017) 

 من المهمِّ  لذلك ؛على العديد من جوانب الحياة ،طويلة األمد يَّةالكثير من اآلثار السلب يَّةوقد يكون لغياب المهارات االستقالل

لتحسين  ،يَّةفي أنشطة الحياة اليوم يَّةواالستقالل ،ز االستقالل الفرديعزِّ ون على المهارات التي تُ معلِّموال نالوالداز ركِّ أن يُ 

داة للطلبة ذوي اضطراب طيف جودة الحي  (Obiedat1 et al., 2019). التَوحُّ

دلدى الطلبة ذوي اضطراب طيف  ي ةالمهارات االستقالل فير التي تؤثِّ  ةسمات الرئيسال  :التَوح 

دفإن تشخيص اضطراب طيف  DSM5,(2013) حسب  ةيَّ والتواصل يَّةاالجتماع تيعني وجود مشكالت في المجاال ،التَوحُّ

كل نجد أنها تؤثر بشبالتحديد، ر إلى هذه المشكالت وعند النظ، يَّةباإلضافة إلى المشكالت الحس ،يَّةوالسلوكيات النمط

ب العديد من العقبات في اكتساب المهارات سبِّ كما يمكن للسلوك النمطي أن يُ ، لديهم يَّةأداء المهارات االستقالل فيمباشر 

 (9019 ،الحيارى) لذلك من الضروري التركيز على خفض السلوك النمطي من أجل تسهيل اكتسابها. ؛يَّةاالستقالل

د( إلى أن الطلبة ذوي اضطراب طيف 9011شير بطرس )ويُ   ؛يَّةواجهون عقبات في اكتساب المهارات االستقالليُ  ،التَوحُّ

الذهاب  شير إلىقد ال يستطيع فهم الكلمات التي تُ  إنه إذ ؛ر اللغةصعوبات في فهم وتذكُّ وجود  أبرزها ،للعديد من األسباب

 اوأخير   ،يَّةمن مشكالت في ترجمة المعلومات الحس هميعاني بعضفقد  ،يَّةكالت الحسالمشوكذلك  إلى دورة المياه.

هم في أداء المهارات وهذا التشجيع يُس ،هتمام االجتماعيلديهم عدم مباالة بالمدح واال إنهمحيث  ،يَّةالصعوبات االجتماع

 .يَّةاالستقالل
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 ابقة:الس   الدِّراَسات

لطلبة ذوي ل ،يَّةالتعليم يَّةف على واقع توظيف التعليم اإللكتروني في العمل( إلى التعرُّ 9090)هدفت دراسة المالكي وشعبان 

نت وتكوَّ  ،قات توظيف التعليموالكشف عن معوِّ  ،اتمتغيِّرفي ضوء عدد من ال ،ينمعلِّممن وجهة نظر ال ،يَّةاإلعاقة الفكر

وأظهرت ، تباع المنهج الوصفياب تانوقد قامت الباحث، ةظة جدَّ بمحاف يَّةذوي اإلعاقة الفكر يمعلِّممن  171 العينة من

ق دالة كما أشارت إلى وجود فرو، لكتروني جاءت مرتفعةإلبات توظيف التعليم اين نحو متطلَّ معلِّمالنتائج أن درجة تقدير ال

 لتعليم.في ا يَّةفي مجال التقن يَّةالدورات التدريبو ،سنوات الخبرةو ،الجنس متغيِّرلي  ا إحصائ

 ،يَّةذوي اإلعاقة السمع للطالب عن بُعديات التعليم ( التي عنوانها "تحدِّ 9090دراسة السلمي والمكاوي ) زتبينما ركَّ 

 عن بُعدإلى معرفة التحديات التعليم  "COVID-19 اأنموذج   الجوائح: فيروس كورونا المستجدُّ  وسبل مواجهتها في ظلِّ 

 311نت عينة البحث من وتكوَّ ، انتشار جائحة كورونا في ظلِّ  ،ياتطرق مواجهة هذه التحدِّ و ،يَّةذوي اإلعاقة السمع للطلبة

استخدم الباحثان المنهج الوصفي و ،يَّةالسعود يَّةفي دولتي مصر والمملكة العرب يَّةي اإلعاقة السمعمعلِّممن  ،ةمعلِّمو امعلِّم  

 ،ةيَّ للطالب ذوي اإلعاقة السمع عن بُعديات التي تواجه التعليم التحدِّ  أنه هناك العديد من تدلُّ وجاءت النتائج ، التحليلي

راَسةلت وتوصَّ   زى عتُ  ،يَّةباإلضافة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائ، إلى العديد من الحلول لمواجهة تلك التحديات الدِّ

 مكان اإلقامة.و ،نوع المدرسةو ،بلد العمل متغيِّرل

ات الطالبات معلِّميات التي تواجه ( التي تهدف إلى معرفة "التحدِّ 9011) ة الجبر والخضيردراس أشارتفي منظور آخر و

، واالستبانة حثتان المنهج الوصفيوقد استخدمت البا ،"يَّةفي استخدام التقنيات الحديثة بالمرحلة الثانو ،وضعاف السمع الصمِّ 

راَسةفي  أداة    ،في مدينة الرياض يَّةفي مدارس الدمج للمرحلة الثانو ات الصمِّ معلِّممن ة معلِّم 35نت العينة من كما تكوَّ ، الدِّ

لت تمثَّ  ،ةالحديث يَّةفي استخدام التنق ،وضعاف السمع ات الصمِّ معلِّموجاءت النتائج أن هناك العديد من التحديات التي تواجه 

، ل التعليميالمؤهِّ  متغيِّرعزى لتُ  يَّةوجود فروق ذات داللة إحصائ كما أكدت النتائج عدم ،يَّةوالفن يَّةواإلدار يَّةيات المالفي التحدِّ 

 في مجال التقنيات. يَّةوالدورات التدريب، وعدد سنوات الخبرة

لطلبة  يَّةين خالل تعليم المهارات الحياتمعلِّميات التي تواجه الالتحدِّ ( دراسة بعنوان: "shani.2017وأجرى شاني )

راَسة هدفت  وقد ،"مالويفي  يَّةالمرحلة االبتدائ خالل تدريسهم للمهارات  ،ينمعلِّمالى ايجاد الصعوبات التي تواجه الالدِّ

راَسة  تمواستخد. يَّةلطلبة المرحلة االبتدائ يَّةالحيات مدارس مختلفة في  ٦ين في معلِّم ٦واختيار  ،منهج بحث نوعيالدِّ

راَسةبيانات  تمع. وجُ هانفسالمنطقة  ئج شارت النتاأليل المحتوى والمالحظة والمقابالت شبه المنظمة. وعن طريق تح الدِّ

دام استخ، يَّةاستخدام اللغة اإلنجليز، الحساسة يَّةمنها المواضيع الثقاف ،ينمعلِّميات وصعوبات واجهت اللى وجود تحدِّ إ

واتخاذ  ،ديد التحديات التي تواجههمن قادرون على تحيمعلِّمن الأ ايض  أوضح الباحث أ. يَّةالمصادر وتطبيق المهارات الحيات

 .مستقبال   يَّةالتعليم يَّةن العملحسِّ مما قد يُ  ،تجاههاجراءات إ

الطلبة من ذوي اإلعاقة  فيرة "العوامل المؤثِّ  :( بعنوانAlamri. & Tyler. 2017وفي دراسة أجراها العمري وتايلور )

. ن بُعدعفي بيئة التعليم  نتائج الطلبة من ذوي اإلعاقة فيرة مؤثِّ يجاد العوامل الإالتي تهدف الى  ،"عن بُعدفي التعليم 

راَسةنت عينة تكو   راَسة  تمقد استخدو .عن بُعدمن ذوي اإلعاقة الدارسين  اطالب   40من  الدِّ  ،المنهج الوصفيالدِّ
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 ةرالى وجود عاملين أساسيين مؤثِّ  راَسةالدِّ شارت نتائج أ. وسؤاال   90من  امكون   ،للعينة الكتروني   إ امقياس   حيث أعدَّ الباحثان 

 بةالطلوتسهيل ودعم التواصل الفردي بين  ،وهي: التواجد التعليمي واالجتماعي ،عن بُعدخالل التعليم  الطلبة في

 .أنفسهم نومدى الرضا ع ،تحصيلهم الدراسي في ومن ثمَّ  ،تفاعلهم فير مما يؤثِّ  ،يهممعلِّمو

راَساتالتعليق على   سابقة:ال الدِّ

راَساتبعد االطالع على  تعليم في ال ،ين والطلبة ذوي اإلعاقةمعلِّميات تواجه الاتضح أن هناك العديد من التحدِّ  ،السابقة الدِّ

 .يَّةوفي تعليم المهارات االستقالل ،عن بُعد

راَساتحيث اتفقت معظم  راَسةالسابقة مع  الدِّ المالكي فقت دراسة )اتَّ كما ، في استخدام المنهج الوصفي ،يَّةالحال الدِّ

راَسة( مع Alamri. & Tyler. 2017؛ 9011، والخضير الجبر؛ 9090، والمكاوي السلمي؛ 9090وشعبان  يَّةالحال الدِّ

فق تتَّ و .ولكن اختلفت في تحديد نوع اإلعاقة ،التي تواجه الطلبة من ذوي اإلعاقة ،عن بُعديات التعليم تحدِّ واقع وفي معرفة 

راسَ   ،يَّةين في إكساب المهارات االستقاللمعلِّميات التي واجهت ال( في معرفة التحدِّ shani.2017مع دراسة ) يَّةالحال ةالدِّ

 ".عن بُعد"التعليم  يَّةواختلفت في البيئة التعليم

راَسةزت وتميَّ  في  ،ن بُعدعيات التعليم حدِّ التي تستهدف معرفة ت -نعلم الباحثتي على حدِّ  -الوحيدة الدِّراَسةأنها  يَّةالحال الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةإكساب المهارات االستقالل  .التَوحُّ

راَسة ي ةمنهج  إجراءاتها:و الدِّ

راَسةواإلجراءات التي اتبعتها الباحثتان في هذه  يَّةالفصل ليوضح المنهججاء هذا   ،للوصول إلى األهداف المطلوبة، الدِّ

راَسةلإلجراءات التي قامت بها الباحثتان لتحقيق أهداف هذه  اتضم ن هذا الفصل وصف  و وصف  وتضمن أوال  ، الدِّ

راَسةلمجتمع  يَّةالخصائص الديمغراف  دِّراَسةالوكذلك وصف أداة ، والطريقة التي اختيرت بها ،الذي ُسحبت منه العينة الدِّ

، ستخدمتالتي ا يَّةعن اإلشارة إلى المعالجات اإلحصائ فضال  ، تطبيقها على أفراد العينة يَّةوكيف، من حيث صدقها وثباتها

 وفيما يلي عرض تفصيلي لذلك.

 :الدِّراَسةمنهج 

راَسةاعتمدت  من  ،للظاهرة المراد دراستهانة سعى للبحث عن أوصاف معيَّ ي وهو المنهج الذي، التحليلي المنهج الوصفي الدِّ

 امنطقي    تحليال  وتحليلها  ،يَّةأو الكيف يَّةيق جمع المعلومات والبيانات الكمعن طرواالجابة عنها  ،خالل مجموعة من التساؤالت

 ن بُعدعيات استخدام تكنولوجيا التعليم ولقياس تحدِّ  ،ةراسَ ات للدِّ متغيِّرخدم هذا المنهج لوصف الستُ وقد ا. (9019، )الحربي

راَسةفي مجتمع  ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،دالتَوحُّ للطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل  . حيثالدِّ

راَسةمن أجل وصف ظاهرة  ،يعتمد المنهج الوصفي على تصنيف البيانات من خالل االستقصاء الميداني  ،ومجتمعها الدِّ

راَسةلعينة  كل ها على شوعرض ،بهدف اختبار الفرضيات ،الدِّراَسةكما قامت الباحثتان بجمع استجابات أفراد عينة  ،الدِّ

راَسةل إلى نتائج للتوصُّ ، جداول  .الدِّ
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 : مصادر جمع المعلومات

راَسةالباحثتان في هذه  اعتمدت     راَسةلتحقيق أهداف  يَّةوالمصادر األول يَّةعلى المصادر الثانو الدِّ ل حيث تتمثَّ  ،الدِّ

راَسةمصادر   ما يلي: في الدِّ

 :ي ةالمصادر الثانو( 1

راَسةقة بأبعاد الكتب واألدبيات المتعلِّ والتي تشمل  ،يَّةنات من المصادر الثانوالبيا تمعحيث جُ   ،ماجستيرورسائل ال، الدِّ

راَسةوأطروحات الدكتوراه التي تبحث في موضوع  ، عتبت حول هذا الموضووالنشرات التي كُ  ،صةوالدوريات المتخصِّ  ،الدِّ

 صة.إضافة إلى التقارير الصادرة عن الهيئات ومراكز المعلومات واألبحاث المتخصِّ 

 : ي ةالمصادر األول( 2

راَسةالتي وزعت على عينة  ةكانت االستبانة األداة الرئيس دات اضطراب طيف معلِّمو ومعلِّموهم  ،الدِّ ين في القطاع ،التَوحُّ

دت والتساؤالت والفرضيات التي استن ،الجوانب التي تناولها اإلطار النظريبحيث تغطي  في مدينة جدة. ،الحكومي والخاص

راَسةعليها  راَسةفقد قامت الباحثتان بتوزيع االستبانة على أفراد عينة ، الدِّ  .الدِّ

 :وعينتها الدِّراَسةمجتمع 

راَسةن مجتمع تكوَّ   دات اضطراب طيف معلِّمي وممعلِّ من  الدِّ  وقدة. في مدينة جدَّ  ،في القطاعين الحكومي والخاص ،التَوحُّ

دات اضطراب طيف معلِّمي ومعلِّممن  يَّةعلى عينة عشوائ المقياس تم توزيع في  ،في القطاعين الحكومي والخاص ،التَوحُّ

( 101) عدد نليتوفر لدى الباحثتي، لعدم اكتمالها ؛تبانة( اس99) عدد دواستُبع، ( استبانة193) عددتم استرداد و ،مدينة جدة

 .استبانة صالحة للتحليل

راَسة(: توزيع أفراد عينة 1جدول )  3- 1سنوات الخبرة ) متغيِّر( لأهلي، حكومي) ي ةسة التعليمالمؤس   متغيِّرل اتبعً  الدِّ

 ةي  مجال استخدام التكنولوجيا )بدون دورات تدريبفي  ي ةعدد الدورات التدريب ،سنوات فأكثر( 7، سنوات 6 - 4، سنوات

 فأكثر( ي ةدورات تدريب 6 -فأقل  ي ةدورات تدريب 5 –

 النسبة المئويَّة التكرار  الفئة  المتغيِّر 

 7، 34 35 حكومي المؤسسة التعليميَّة

 3، 65 66 أهلي

 1، 30 60 سنوات 3- 1 سنوات الخبرة

 4، 19 94 سنوات 6 - 4 

 9، 9 17 سنوات فأكثر 7

 عدد الدورات

 التدريبيَّة 

بدون دورات 

 تدريبيَّة

95 94 ،9 

دورات تدريبيَّة  5

 فأقل

41 40 ،6 

دورات تدريبيَّة  6

 فأكثر

35 34 ،7 
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راَسةأداة   :الدِّ

راَسةأداة  بُنيت وي اضطراب للطلبة ذ ي ةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم تحدِّ لقياس  الدِّ

دطيف  راَساتبالرجوع إلى األدب النظري و، يهممعلِّموجهة نظر من  ،التَوح  راَسةن مقياس وتكوَّ  ،السابقة الدِّ من أربعة  الدِّ

 أجزاء:

وات سن، ل العلميالمؤهِّ ، خاص( -)حكومي يَّةسة التعليمالمؤسَّ نة من: والمكوَّ ، يَّةن المعلومات الديمغرافول: يتضمَّ ألالجزء ا

 .(يَّةعدد الدورات التدريب ، الخبرة

ف للطلبة ذوي اضطراب طي ي ةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم تحدِّ  الجزء الثاني:

د يات استخدام التكنولوجيا في إكساب المهارات تحدِّ عة على موزَّ  ،( فقرة97عددها ) لبالغوا، يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوح 

دة ذوي اضطراب طيف للطلب يَّةاالستقالل يات استخدام تحدِّ ، (1-1ن الفقرات من )ويتضمَّ  ،(معلِّممن جانب )ال التَوحُّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةالتكنولوجيا في إكساب المهارات االستقالل ن ويتضمَّ  ،(يَّةسة التعليممن جانب )المؤسَّ  ،التَوحُّ

من جانب )الطالب ذوي اضطراب  يَّةيا في إكساب المهارات االستقالليات استخدام التكنولوجتحدِّ  ،(17-10الفقرات من )

دطيف   .(97-19)  (التَوحُّ

 أسلوب تحليل البيانات:

راَسةبيانات  تلُحلِّ  ار ختبال ،البيانات إلى الحاسب اآللي تلحيث أُدخ  ؛ من خالل استخدام أدوات التحليل اإلحصائي الدِّ

 :ةيالتال يَّةمجموعة االختبارات اإلحصائ تمواستُخد، SPSS 20 يَّةاإلحصائ يَّةبرمجباستخدام ال ،الفرضيات المتعلقة بها

 .يَّةالنسب يَّةواألهم، والتكرارات، يَّةوالنسب المئو، لة بالوسط الحسابي واالنحراف المعياريمتمثِّ  يَّةاإلحصاءات الوصف -1

 االستبيان. خالل من بيانات التي ُجمعتال يَّةلتحديد مدى موثوق، باخ ألفا(نمعامل االتساق الداخلي )كرو -9

  T Test independentاختبار ت -3

 ( ANOVAتحليل التباين )  -4

راَسةصدق وثبات أداة  اختبار  الدِّ

راَسةاختبار صدق أداة    الدِّ

من ذوي الخبرة واالختصاص من األساتذة  ،مينمن خالل عرضها على هيئة محكَّ  ،للمقياسالصدق الظاهري  تم اختبار

 ،وذلك إلبداء الرأي بخصوصها ؛في سياق المعرفة المذكور أعاله أكاديميين( 1والبالغ عددهم ) ،كاديمييناأل

راَسةمن حيث مدى صالحيتها لجمع البيانات المتعلقة ب  مالحظات أخرى يرونها  يَّةأو أ، ووضوحها وترابطها وتماسكها، الدِّ

اتهم واقتراح، مينمالحظات المحكَّ  ت الباحثتانم. وقد أخذيراه المحكَّ وحسب ما  ،أو الحذف ق بالتصحيحمناسبة فيما يتعلَّ 

 .بعين االعتبار
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إجراء  باإلضافة إلى، واألخذ بمالحظاتهم واقتراحاتهم، مينمراجعة االستبانة وتدقيقها من قبل المحكَّ  يَّةعمل تراعتُبوقد 

، مت ألجلهمِّ صالحة لقياس ما صُ  الدِّراَسةوعليه تعتبر أداة  ؛داةللصدق الظاهري لأل ااختبار   ،التعديالت المشار إليها من قبلهم

 .يَّةوقد خرجت االستبانة بصورتها النهائ

راَسةاختبار ثبات أداة   الدِّ

 Cronbachباستخدام اختبار كرونباخ ألفا ) ،ات التي تشتمل عليهامتغيِّرمدى ثبات االداة المستخدمة في قياس ال تم اختبار

Alpha Coefficient) ،( 0.60من ) أكبرإذا كانت قيمة كرونباخ ألفا ي  ا حيث تكون نتيجة المقياس مقبولة إحصائ

(Sekaran, 2006) ،( دلَّ %100وكلما اقتربت القيمة من )  لى إوبالنظر ، الدِّراَسةهذا على درجات ثبات أعلى ألداة

راَسةات متغيِّرل، ق الداخلي كرونباخ ألفافقد جرى قياس معامل االتسا ،البيانات الواردة في الجدول التالي عادها وألداة وألب الدِّ

راَسة  وذلك على النحو التالي:؛ لمعرفة مدى االتساق في اإلجابات، ككل الدِّ

 ( لمجاالت المقاييس ككل Cronbach Alpha Coefficient) ( قيمة معامل الثبات2) جدول رقم

 Cronbach Alphaقيمة الفا  عدالبُ  

ات استخدام التكنولوجيا في إكساب تحدي 1

للطلبة ذوي  يَّةالمهارات االستقالل

داضطراب طيف  من جانب  التَوحُّ

 (معلِّم)ال

70.1 

يات استخدام التكنولوجيا في إكساب تحدِّ  9

للطلبة ذوي  يَّةالمهارات االستقالل

داضطراب طيف  من جانب  التَوحُّ

 (يَّة)المؤسسة التعليم

89.8 

دام التكنولوجيا في إكساب تحديات استخ 3

من جانب )الطالب  يَّةالمهارات االستقالل

دذوي اضطراب طيف   (التَوحُّ

80.2 

 80.03 ككل  4

 

 الفرضيات واختبارالتحليل اإلحصائي 

لى ف إللتعرُّ  يَّةالمعيار واالنحرافات يَّةطات الحسابالمتوسِّ  تجاستخرحيث ، ن هذا الجزء اإلحصاء الوصفييتضمَّ 

راَسةبات أفراد عينة استجا للطلبة ذوي  ي ةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم تحدِّ عن  الدِّ

داضطراب طيف  راَسةفرضيات  الختبار، يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوح  يما وف، منها الخاصة بكل   يَّةوالدالالت اإلحصائ الدِّ

 .يلي
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راسَ نتائج   ومناقشتها ةالدِّ

راَسةقة بسؤال النتائج المتعلِّ  :أواًل  في  ن بُعدعيات استخدام تكنولوجيا التعليم ما تحدِّ يأتي: " الذي نص  على ما الرئيس الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  ي ةإكساب المهارات االستقالل راَسةلإلجابة عن سؤال  ؟يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوح   الدِّ

راَسةالستجابات أفراد عينة  ،يَّةواالنحرافات المعيار ،يَّةالحساب طاتوسالمت تبقد ُحسف؛ لرئيسا ، ستبانةعلى فقرات اال الدِّ

راَسةمع مراعاة ترتيب فقرات االستبانة لدى عينة   (3ول )ن في الجدكما هو مبيَّ ، يَّةها الحساباتطوفق ا لمتوس ،ي  اتنازل الدِّ

ساب في إك ،عن بُعدتحديات استخدام تكنولوجيا التعليم لفقرات  ي ةواالنحرافات المعيار ةي  (: األوساط الحساب3جدول )

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  ي ةالمهارات االستقالل راَسةلدى أفراد عينة  يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوح   .الدِّ

المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي

 المستوى االنحراف المعياري

تخدام تكنولوجيا التعليم عن ُبعد أستطيع اس 1

 بكفاءة.

 مرتفع 0.61 4.61

أستطيع توظيف التكنولوجيا في تدريس الطلبة  9

 للمهارات االستقالليَّة.

 مرتفع 0.73 4.33

أستطيع استخدام البرامج في بناء خطة تربويَّة  3

فرديَّة إلكتروني ًّا إلكساب الطلبة المهارات 

 االستقالليَّة.

 رتفعم 0.58 4.60

أستطيع تصميم منهج إلكتروني تفاعلي إلكساب  4

 الطلبة للمهارات االستقالليَّة.

 مرتفع 0.74 4.30

دة المستخدمة  5 أستطيع التنويع في الوسائط المتعدِّ

 في أثناء تعليم الطلبة للمهارات االستقالليَّة.

 مرتفع 0.652 4.58

أستطيع استخدام التكنولوجيا المناسبة لقدرات  6

 ل طالب.ك

 مرتفع 0.67 4.52

أستطيع تقييم تحقيق األهداف التعليميَّة باستخدام  7

التكنولوجيا في تعليم الطلبة للمهارات 

 االستقالليَّة.

 مرتفع 0.71 4.36

لدي المعرفة الكافية بالمكتبات الرقميَّة والمواقع  9

التعليميَّة الخاصة بالطلبة ذوي اضطراب طيف 

د.  التَوحُّ

 مرتفع 0.70 4.12

أستطيع تبادل الخبرات مع زمالئي المعلِّمين  1

 فيما يتعلق باستخدام تكنولوجيا التعليم عن ُبعد.

 مرتفع 0.49 4.76

أستطيع استخدام تكنولوجيا التعليم عن ُبعد  10

 بكفاءة.

 مرتفع 0.77 4.25

أستطيع توظيف التكنولوجيا في تدريس الطلبة  11

 للمهارات االستقالليَّة.

 مرتفع 0.76 4.29

أستطيع استخدام البرامج في بناء خطة تربويَّة  19

فرديَّة إلكتروني ًّا إلكساب الطلبة المهارات 

 االستقالليَّة.

 مرتفع 0.84 3.95
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أستطيع تصميم منهج الكتروني تفاعلي إلكساب  13

 الطلبة للمهارات االستقالليَّة.

 مرتفع 0.76 4.09

دة المستأستطيع التنويع في الوسائ 14 خدمة ط المتعدِّ

 أثناء تعليم الطلبة للمهارات االستقالليَّة.

 مرتفع 0.81 4.04

أستطيع استخدام التكنولوجيا المناسبة لقدرات  15

 كلِّ طالب.

 مرتفع 0.84 4.00

أستطيع تقييم تحقيق األهداف التعليميَّة باستخدام  16

التكنولوجيا في تعليم الطلبة للمهارات 

 ة.االستقالليَّ 

 مرتفع 0.82 4.12

لدي المعرفة الكافية بالمكتبات الرقميَّة والمواقع  17

التعليميَّة الخاصة بالطلبة ذوي اضطراب طيف 

د.  التَوحُّ

 مرتفع 0.76 4.31

استخدام التكنولوجيا يساعد الطلبة على اكتساب  19

 المهارات االستقالليَّة.

 مرتفع 0.70 4.46

ا ل 11 لتعليم باستخدام ُيظهر الطالب تجاوبًّ

 التكنولوجيا.

 مرتفع 672. 4.48

قلَّة وعي األسرة بأهميَّة استخدام تكنولوجيا  90

التعليم عن ُبعد يؤثر في تقدم الطلبة ذوي 

د.  اضطراب طيف التَوحُّ

 مرتفع 534. 4.66

توفر أسر الطلبة الدعم الكافي لتعليم ابنها  91

 باستخدام تكنولوجيا التعليم عن ُبعد.

 مرتفع 667. 4.06

هناك صعوبة في إكساب المهارات االستقالليَّة  99

 للطلبة باستخدام تكنولوجيا التعليم عن ُبعد.

 متوسط 630. 4.37

تشتُّت الطالب يحدُّ من استخدام التكنولوجيا في  93

 عمليَّة تعليمه.

 متوسط 590. 4.65

م له باستخدام  94 صعوبة فهم الطالب لما ُيقدَّ

 ا بدون مساعدة معلِّمه أو أسرته.التكنولوجي

 متوسط 563. 4.73

استخدام التكنولوجيا في التعليم ُيقلِّل من  95

 التواصل بشكل مباشر مع المعلِّم.

 متوسط 740. 4.43

تساعد قدرات الطلبة على استخدام تكنولوجيا  96

 التعليم عن ُبعد بالشكل المناسب.

 متوسط 719. 4.37

جيا التعليم فرصة لتطبيق ما ال ُتوفِّر تكنولو 97

 تعلَّمه الطالب من المهارات االستقالليَّة.

 متوسط 700. 4.29

 مرتفع 821. 4.31 درجة الممارسة )ككل( 

 

راَسةنتائج   الدِّ

للطلبة ذوي  ي ةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم تحدِّ أن  )3ضح من الجدول )يتَّ 

دراب طيف اضط (، وجاءت 31.4بمتوسط حسابي بلغ ) في المستوى المرتفع تقد جاء، يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوح 

لبة للط يَّةيات استخدام التكنولوجيا في إكساب المهارات االستقاللتحدِّ  ( التي تخصُّ 1إلى  1درجة الموافقة على الفقرات )
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دذوي اضطراب طيف  أستطيع استخدام تكنولوجيا فقرة ) كان أعالها ،في المستوى المرتفع (ممعلِّ من جانب )ال ،التَوحُّ

 ةي  والمواقع التعليم ي ةبالمكتبات الرقم ي ةلدي المعرفة الكافوأدناها فقرة ) ،(4.61( بمتوسط حسابي )بكفاءة عن بُعدالتعليم 

دالخاصة بالطلبة ذوي اضطراب طيف  أستطيع )( 1ارتفاع درجة الفقرة )ثتان الباح وتبرر(، 4.19) بمتوسط حسابي .(التَوح 

 ،يَّةلكترونألة ازجهألة الكبيرة في استخدام اوالنهض ،التكنولوجياالنفجار  بسبب( استخدام تكنولوجيا التعليم عن بُعد بكفاءة

اعتماد افة إلى إض ،ماعيق والتواصل االجتكالتسوُّ  ،بات الحياةيع متطلَّ جمب ،التكنولوجيا الحديثة وارتباط ،والهواتف المتنقلة

ام فأصبح الجميع لديه خبرة كبيرة في استخد ،على التكنولوجيا في تسهيل اإلجراءات التي تخدم العميل يَّةالجهات الحكوم

لدي المعرفة الكافي ة بالمكتبات الرقمي ة والمواقع التعليمي ة ) (17الفقرة )درجة  وكذلك تعزو الباحثتان انخفاض، التكنولوجيا

د(.   ةخدمل ،ليمة التعتحت مظلَّ وتطبيقات  ،يَّةلكترونإمكتبات  توفيربسبب عدم  الخاصة بالطلبة ذوي اضطراب طيف التَوح 

دالطلبة ذوي اضطراب طيف  لبة ذوي في تعليم الطتطبيق العملي وال يَّةل الكتب الورقتُفضَّ ما  اكما أنه غالب   ،وذويهم التَوحُّ

داضطراب طيف   .يَّةارات االستقاللللمه التَوحُّ

تحديات استخدام التكنولوجيا في إكساب المهارات  تناولت ( والتي17إلى  10بينما جاءت درجة الموافقة على الفقرات )

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةاالستقالل فقرة  كان أعالها ،في المستوى المرتفع( يَّةمن جانب )المؤسسة التعليم ،التَوحُّ

أستطيع وأدناها فقرة ) ،(4.46( بمتوسط حسابي )ي ةوجيا يساعد الطلبة على اكتساب المهارات االستقاللاستخدام التكنول)

 (،15، 3) ( بمتوسط حسابيي ةإلكساب الطلبة المهارات االستقاللي ًا إلكترون ي ةفرد ي ةاستخدام البرامج في بناء خطة تربو

 مع ما ،لهاتكنولوجيا وتفعيفي مجال استخدام ال يَّةالدروات التدريبة ب قلَّ بسب الفقرةهذه درجة  انخفاضوترى الباحثتان أن 

داحتياجات الطلبة ذوي اضطراب طيف  هتطلبت  .عن بُعدأثناء فترة التعليم  في التَوحُّ

 اتحديات استخدام التكنولوجي والتي تخصص بعد ( في المستوى المرتفع،97إلى  11وجاءت درجة الموافقة على الفقرات ) 

دمن جانب )الطالب ذوي اضطراب طيف  ،يَّةفي إكساب المهارات االستقالل صعوبة فهم الطالب كان أعالها فقرة )، ( التَوحُّ

ر أسر الطلبة وفِّ تُ ( وأدناها فقرة )65، 4) ( بمتوسط حسابيه أو أسرتهمعلِّمم له باستخدام التكنولوجيا بدون مساعدة قد  لما يُ 

الدرجة هذه الباحثتان ر فسِّ تُ و ،(06، 4) ( بمتوسط حسابيعن بُعدها باستخدام تكنولوجيا التعليم الدعم الكافي لتعليم ابن

دما ذوي اضطراب طيف ال سيَّ و ،بين أسر ذوي اإلعاقة عن بُعدالتعليم  يَّةزيادة الوعي بأهمب ألسر ا تتم متابعةكما  ،التَوحُّ

 .تعليم ابنهم يَّةالمطلوبة لنجاح علم المهامِّ توضيح و ،وإرشادهم يَّةسات التعليمن قبل إدارات المؤسَّ م

دي ذوي اضطراب طيف معلِّملى وجود العديد من التحديات التي تواجه نتيجة السؤال األول ع تدلو عليم أثناء الت في التَوحُّ

 .Alamri؛ 0Denisova. et.al.202؛ 9090، السلمي والمكاوي؛ 9091، ة)شحاتة وتتفق هذه النتيجة مع دراس ،عن بُعد

& Tyler. 2017 ) َّكما اتفقت هذه النتيجة مع .عن بُعدالتعليم  استخدام أثناء ت على وجود العديد من التحدياتالتي نص 

ق تطبي في وأبرزها، يَّةأثناء تعليم المهارات االستقاللفي يات على وجود العديد من التحدِّ ( shani.2017شاني )دراسة 

دذوي اضطراب طيف  ومعلِّميواجه  ،عن بُعدأثناء التعليم  في نهيث إح ،يَّةاالستقاللالمهارات  يق صعوبة في التطب التَوحُّ

 الطلبة.مع  يَّةالعملي للمهارات االستقالل

راَسةقة بسؤال النتائج المتعلِّ  :اثانيً  ا استخدام تكنولوجي في تحديات هناك فروق"هل  الذي نص  على: الفرعي األول الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عدعن بُ التعليم   متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

راَسة؟" لإلجابة عن سؤال حكومي( - )أهلي يَّةالمؤسسة التعليم   ،يَّةالحساب اتطالمتوس تبُحس؛ الثاني الدِّ
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ة ذوي اضطراب للطلب ،يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعدجيا التعليم استخدام تكنولو لتحديات ،يَّةواالنحرافات المعيار

دطيف  راَسةلدى أفراد عينة ، يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ ك أهلي(، وذل –)حكومي  يَّةالمؤسسة التعليم متغيِّرتعزى ل الدِّ

 (.4ن في الجدول )كما هو مبيَّ 

راَسةاد مجتمع رفأعلى اجابات (Test- T)  نتائج تطبيق اختبار (4الجدول )  راَسةبعاد ( أات ) متغيِّرعن  الدِّ  اتبعً  الدِّ

  ي ةسة التعليمنوع المؤس   متغيِّرل

المؤسسة  البعد 

  ي ةالتعليم

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

T  الداللة

 ي ةاالحصائ

4391، 4 هلي أ ( معلِّمجانب )ال  . 617  3.65 0.507 

4999 ،4 حكومي   . 9659  

)المؤسسة جانب 

 (ي ةالتعليم

1991، 4 هلي أ  .69595 9 ،349 6 ،11 

1155، 4 حكومي   .69146 

ذوي  جانب )الطالب

اضطراب طيف 

د(  التَوح 

5491، 4 هلي أ  .91534 9.156511 .406 

4011، 4 حكومي   .91101   

 

راَسةفي استجابات مجتمع  α≥05.0)عند مستوى داللة )  ي ةئ( عدم وجود فروق ذات داللة احصا4ن الجدول رقم )بيِّ يُ   الدِّ

وتختلف نتيجة ، احصائي   إ ( غير داال  Tضح أن جميع قيم )حيث يتَّ  ،أهلي(، )حكومي يَّةسة التعليمنوع المؤسَّ  متغيِّرتعزى ل

راَسةهذه  راَسةحيث أشارت  ،(9090السلمي والمكاوي ) مع دراسة الدِّ لصالح  ،يَّةروق ذات داللة إحصائفإلى وجود  الدِّ

 .الخاصة تربيةمدارس ال

راَسةقة بسؤال النتائج المتعلِّ  :اثالثً  - ا تحديات استخدام تكنولوجي هناك فروق في "هل الثاني الذي نص  على:الفرعي  الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعدالتعليم   متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّمة نظر من وجه ،التَوحُّ

راَسة؟" لإلجابة عن سؤال سنوات فأكثر( 7، سنوات 6 - 4، سنوات 3- 1سنوات الخبرة )  اتطت المتوسبسحُ ؛ الثاني الدِّ

لطلبة ل يَّةلفي إكساب المهارات االستقال ،عن بُعدتحديات استخدام تكنولوجيا التعليم لمستوى  يَّةواالنحرافات المعيار يَّةالحساب

دذوي اضطراب طيف  سنوات  7، سنوات 6 - 4، سنوات 3- 1سنوات الخبرة ) متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 (.5ن في الجدول )وذلك كما هو مبيَّ  ،فأكثر(

في  ،دعن بُعيم تحديات استخدام تكنولوجيا التعللمستوى  ي ةواالنحرافات المعيار ي ةالحساب المتوسطات( 5) الجدول رقم -

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةإكساب المهارات االستقالل - 1سنوات الخبرة ) متغيِّرل ايهم وفق  معلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 سنوات فأكثر( 7، سنوات 6 - 4، سنوات 3
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المتوسط  العدد  سنوات الخبرة  المجال 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

تحديات استخدام 

وجيا في التكنول

إكساب المهارات 

للطلبة  ي ةاالستقالل

ذوي اضطراب طيف 

د من جانب  التَوح 

 (معلِّم)ال

 5أقل من 

 سنوات

60 4.4722 .35114 

( 11 – 5) من

 سنوات

24 4.4306 .37403 

 11أكثر من 

 سنوات

17 4.5229 .38242 

 35941. 4.4708 101 المجموع

تحديات استخدام 

التكنولوجيا في 

ب المهارات إكسا

للطلبة  ي ةاالستقالل

ذوي اضطراب طيف 

د من جانب  التَوح 

 (ي ةسة التعليم)المؤس  

 5أقل من 

 سنوات

60 4.4267 .25767 

( 11 – 5) من

 سنوات

24 4.5167 .40931 

 11أكثر من 

 سنوات

17 4.4706 .28232 

 30314. 4.4554 101 المجموع

تحديات استخدام 

التكنولوجيا في 

اب المهارات إكس

من جانب  ي ةاالستقالل

ذوي  طلبة)ال

اضطراب طيف 

د(  التَوح 

 5أقل من 

 سنوات

25 4.4578 .33842 

( 11 – 5) من

 سنوات

41 4.5041 .33527 

 11أكثر من 

 سنوات

35 4.4413 .40556 

 35941. 4.4708 101 المجموع

 

راَسةجابات مجتمع إ ( علىANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين )6الجدول رقم ) - راَسةبعاد أعن  الدِّ يات تحدِّ لمستوى ) الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعداستخدام تكنولوجيا التعليم  هة نظر من وج ،التَوحُّ

 .سنوات فأكثر( 7، سنوات 6 - 4، سنوات 3- 1سنوات الخبرة ) متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّم

مصدر  لمجال ا

 التباين 

مجموع 

 المربعات 

درجة 

  ي ةالحر

متوسط 

 المربعات 

قيمة 

(F ) 

مستوى 

 الداللة 

استخدام  تحديات

التكنولوجيا في 

إكساب المهارات 

بة للطل ي ةاالستقالل

ذوي اضطراب 

دطيف  من  التَوح 

 (معلِّمجانب )ال

بين 

 المجموعات

.085 2 .043 .325 .723 

داخل 

 المجموعات

12.832 98 .131   

 المجموع 
12.917 100    

تحديات استخدام 

التكنولوجيا في 

بين 

 المجموعات

.144 2 .072 .778 .462 
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إكساب المهارات 

بة للطل ي ةاالستقالل

ذوي اضطراب 

دطيف  من  التَوح 

جانب )المؤسسة 

 (ي ةالتعليم

داخل 

 المجموعات

9.046 98 .092   

 المجموع 
9.190 100    

تحديات استخدام 

التكنولوجيا في 

إكساب المهارات 

من  ي ةاالستقالل

 الطلبةجانب )

ذوي اضطراب 

د(طيف   التَوح 

بين 

 المجموعات

.080 2 .040 .306 .737 

داخل 

 المجموعات

12.837 98 .131   

 المجموع 
12.917 100    

راَسةجابات مجتمع إفي ، α≥05.0) ) عند مستوى داللة ي ةحصائإ( عدم وجود فروق ذات داللة 6) ن الجدول رقمبيِّ يُ   الدِّ

ن جميع أوهذا يدل على ، احصائي ً إ( وغير دالة 0.05كبر )أحيث كانت جميع القيم ، سنوات الخبرة متغيِّرعزى ليُ  ،ي ةالحال

راَسةفراد عينة أ راَسةو مجتمع أ الدِّ   ،عن بُعديات استخدام تكنولوجيا التعليم تحدِّ  ليس لديهم الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل برة سنوات الخ متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 ي ذويمعلِّممن كبير اهتمام وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى عدم وجود  ،سنوات فأكثر( 7، سنوات 6 - 4، سنوات 3- 1)

داضطراب طيف  دفي استخدام التكنولوجيا مع الطلبة ذوي اضطراب طيف  ،التَوحُّ  ،والتركيز على الجانب السلوكي ،التَوحُّ

التي أشارت إلى عدم وجود فروق  ،(9011جبر والخضير )فق هذه النتيجة مع دراسة التتَّ و، التكنولوجيغفال الجانب إو

سنوات  متغيِّرل اق  وف ،استخدام التقنيات الحديثة أثناء في ات الصمِّ ممعلِّ التحديات التي تواجه بق فيما يتعلَّ  ،يَّةذات داللة إحصائ

بين  يَّةفروق ذات داللة إحصائالتي أشارت إلى وجود  ،(9090المالكي وشعبان )تختلف هذه النتيجة مع دراسة  كما، الخبرة

راَسةأفراد عينة  لصالح  ،نوات الخبرةس متغيِّرل اتبع   ،يَّةالتعليم ةيَّ في العمللكتروني إلالتعليم ا نحو استخدامفي تقديراتهم  ،الدِّ

 .سنوات(  5)أقل من  سنوات الخبرة األقلذوي 

راَسةقة بسؤال النتائج المتعلِّ  :ارابعً  ن عالستخدام تكنولوجيا التعليم هناك فروق  هلالذي نص  على: " فرعي الثالثال الدِّ

دي اضطراب طيف للطلبة ذو يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،بُعد الدورات  عدد متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 فأكثر(؟  يَّةدورات تدريب 6 -فأقل  يَّةدورات تدريب 5 – يَّةفي مجال استخدام التكنولوجيا )بدون دورات تدريب يَّةالتدريب

ات ما تحديلمستوى  ،يَّةواالنحرافات المعيار ،ةيَّ الحساب اتطت المتوسبسحُ ؛ الفرعي الثالث الدِّراَسةلإلجابة عن سؤال 

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعداستخدام تكنولوجيا التعليم  هة نظر من وج ،التَوحُّ

فأقل  يَّةدورات تدريب 5 – ةيَّ في مجال استخدام التكنولوجيا )بدون دورات تدريب ،يَّةعدد الدورات التدريب متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّم

 فأكثر(؟  يَّةدورات تدريب 6 -

 (. 7ن في الجدول ) بيَّ وذلك كما هو مُ 
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في  ،دعن بُعتحديات استخدام تكنولوجيا التعليم لمستوى  ي ةواالنحرافات المعيار ي ة( المتوسطات الحساب7) الجدول رقم

دف للطلبة ذوي اضطراب طي يَّةإكساب المهارات االستقالل عدد الدورات  متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

 فأكثر( يَّةدورات تدريب 6 -فأقل  يَّةدورات تدريب 5 – يَّةفي مجال استخدام التكنولوجيا )بدون دورات تدريب ،يَّةالتدريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

راَسةمع جابات مجتإ( على ANOVA( نتائج اختبار تحليل التباين )8الجدول رقم ) راَسةبعاد أعن  الدِّ تحديات لمستوى ) الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةفي إكساب المهارات االستقالل ،عن بُعداستخدام تكنولوجيا التعليم  هة نظر من وج ،التَوحُّ

فأقل  يَّةدورات تدريب 5 – يَّةفي مجال استخدام التكنولوجيا )بدون دورات تدريب يَّةعدد الدورات التدريب متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّم

 .فأكثر( يَّةدورات تدريب 6 -

 

مصدر  المجال 

 التباين 

مجموع 

 المربعات 

درجة 

  ي ةالحر

متوسط 

 المربعات 

قيمة 

(F ) 

مستوى 

 الداللة 

بين  

 جموعاتمال

.036 2 .018 .046 .955 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  سنوات الخبرة  المجال 

  

 جانب )المعلِّم(

 33842. 4.4578 25 دون دورات تدريبيَّةب

دورات تدريبيَّة  5

 فأقل

41 4.5041 .33527 

دورات تدريبيَّة  6

 فأكثر

35 4.4413 .40556 

 35941. 4.4708 101 المجموع

 

 

 جانب )المؤسسة التعليمي ة(

 60368. 4.1700 25 بدون دورات تدريبيَّة

دورات تدريبيَّة  5

 فأقل

41 4.1341 .57036 

دورات تدريبيَّة  6

 فأكثر

35 4.1214 .70090 

 62046. 4.1386 101 المجموع

 

 

جانب )الطلبة ذوي اضطراب 

د(  طيف التَوح 

 28331. 4.4120 25 بدون دورات تدريبيَّة

دورات تدريبيَّة  5

 فأقل

41 4.4756 .29050 

دورات تدريبيَّة  6

 فأكثر

35 4.4629 .33527 

 30314. 4.4554 101 المجموع
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راَسةجابات مجتمع إفي ، α≥05.0)) عند مستوى داللة ي ةحصائإ( عدم وجود فروق ذات داللة 8) ن الجدول رقمبيِّ يُ   الدِّ

ن أعلى  وهذا يدل  ، احصائي ً إ( وغير دالة 0.05حيث كانت جميع القيم اكبر )، ي ةعدد الدورات التدريب متغيِّرعزى ليُ  ي ةالحال

راَسةراد عينة فأجميع  راَسةو مجتمع أ الدِّ مهارات في إكساب ال ،عن بُعدتحديات استخدام تكنولوجيا التعليم  ليس لديهم الدِّ

دللطلبة ذوي اضطراب طيف  يَّةاالستقالل جال في م يَّةعدد الدورات التدريب متغيِّرل اوفق   ،يهممعلِّممن وجهة نظر  ،التَوحُّ

إلى الباحثتان  تشيرو .فأكثر( يَّةدورات تدريب 6 -فأقل  يَّةدورات تدريب 5 – يَّةات تدريباستخدام التكنولوجيا )بدون دور

يها لزيادة لعلى االنضمام إ معلِّمرورة تشجيع الوض ،بالتكنولوجيا الحديثة معلِّمفي زيادة وعي ال يَّةالدورات التدريب يَّةأهم

دي اضطراب طيف معلِّمتشجيع  عدم إلىهذه النتيجة عزى وتُ  ،وتطوير مهاراته ،حصيلته ورات لى الدإإلى االنضمام  التَوحُّ

، معلِّمال تتوافق مع إمكانيات ال ،مرتفعة يَّةكما أنه ال تتوفر هذه الدورات إال بتكاليف ماد ،واستخدامها يَّةق بالتقنتتعلَّ التي 

فيما يتعلق  يَّةجود فروق ذات داللة إحصائ( التي أشارت إلى عدم و9011فق هذه النتيجة مع دراسة الجبر والخضير )وتتَّ 

ما تختلف هذه ك، يَّةالدورات التدريب متغيِّرل اوفق   ،أثناء استخدام التقنيات الحديثةفي ات الصم معلِّمبالتحديات التي تواجه 

راَسةنة بين أفراد عي يَّة( التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائ9090النتيجة مع دراسة المالكي وشعبان ) في  ،الدِّ

من سبق لهم حضور  حلصال ،يَّةالدورات التدريب متغيِّرل اتبع   ،يَّةالتعليم يَّةلكتروني في العملإلتقديراتهم نحو استخدام التعليم ا

 .يَّةدورات تدريب

 التوصيات:

راَسةلت إليها في ضوء النتائج التي توص    بما يلي:توصي الباحثتان  الدِّ

 دطيف ي ذوي اضطراب معلِّمل يَّةيبتوفير الفرص التدر  .عن بُعدعلى استخدام تكنولوجيا التعليم  التَوحُّ

 على أرض الواقعهم طالبمع مه تعلَّ تم ومن ثم تطبيق ما  ،يَّةاالنضمام للدورات التدريبين على معلِّمتشجيع ال. 

 يهم.معلِّمطلبة والتي تواجه ال عن بُعدوفير الدعم الفني لمواجهة مشكالت تكنولوجيا التعليم ت 

   ُّن بُعدعباستخدام تكنولوجيا التعليم  ،يَّةللمهارات االستقالل يَّةتعليملتخطيط وتصميم برامج بل توفير الس. 

 

جانب 

 (معلِّم)ال

داخل 

 المجموعات

38.461 98 .392   

 المجموع 
38.497 100    

 

جانب 

سة )المؤس  

 (ي ةالتعليم

بين 

 جموعاتمال

.066 2 .033 .353 .703 

داخل 

 المجموعات

9.124 98 .093   

 المجموع 
9.190 100    

جانب  

ذوي  الطلبة)

اضطراب 

طيف 

د(  التَوح 

بين 

 جموعاتمال

.066 2 .045 .042 .755 

داخل 

 المجموعات

32.461 98 .342   

  المجموع
38.497 100    
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  َّن بُعدعمن استخدام تكنولوجيا التعليم  حدُّ التحديات التي ت لمواجهة يَّةسات التعليمزيادة التعاون بين إدارات المؤس. 

 يَّةالستقاللفي تعليم المهارات ا عن بُعدين الذين يستخدمون تكنولوجيا التعليم معلِّملل يَّةوالمعنو ةيَّ تقديم الحوافز الماد. 

 دأسر الطلبة ذوي اضطراب طيف هة إلى موجَّ دورات وورش عمل  عقد استخدام تكنولوجيا  يَّةلتوعيتهم بأهم ؛التَوحُّ

 .عن بُعدالتعليم 

 

 والمراجع:المصادر 

  المراجع العربية: اوال:

أثر برنامج تدريبي مستند للعالج باللعب لتنمية  (.9011) محمود مصطفى. والمحارمة، لينان تركي، أبو رمان، يز

 .)رسالة ماجستير غير منشورة(.جامعة عمان العربية.المهارات االستقاللية لذوي اضطراب طيف التوحد

p://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1050911htt 

 دار المسيرة.طرق تدريس الطلبة المضطربين سلوكيا  وانفعاليا . (. 9011بطرس، حافظ )

 مكتبة المتنبي. مبادئ البحث التربوي.(. 9019عواد. ) عبد هللاالحربي، 

. دار الفكر ناشرون لخصائص واالستراتيجيات الفعالةاألسس وا-اضطراب طيف التوحد(. 9019الحياري، غالب محمد. )

 وموزعون.

 تحديات وفرص التعليم في ظل جائحة فيروس كورونا )واقع حال مدينة البصرة(،(. 9090)نجم. هدى داوود  السعد،

 الجغرافية، نظم المعلومات الجغرافية. قسم-اآلدابجامعة البصرة كلية 

تحديات التعليم عن بعد للطالب ذوي اإلعاقة (. 9090، إسماعيل خالد علي. )والمكاويبن شوق،  عبد العزيزالسلمي، 

. دراسات عربية في التربية أنموذجا  COVID-19 السمعية وسبل مواجهتها في ظل الجوائح: فيروس كورونا المستجد 

. 353-309( . 194وعلم النفس: رابطة التربويين العرب. )

http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1083223 

معلمي التربية الخاصة نحو التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا  (. اتجاهات9090شحاته، منى فرحات إبراهيم )

 .491-470(،33) بور سعيد . جامعة-التربيةكلية  (. مجلة11-)كوفيد

فعالية برنامج قائم على التعلم اإللكتروني لتنمية (. 9011، وإبراهيم، نهى إبراهيم فتحي. )عبد الحميدطلبة، منى حلمي 

معة جا :الطائف للعلوم اإلنسانية . مجلةالطائفمهارات التواصل الحياتية لدى المعاقات سمعيا  بمدارس الدمج بمحافظة 

  http://search.mandumah.com/Record/1043857.569-593(،19)5 الطائف،

فعالية التعليم عن بعد في دعم قيم المواطنة الرقمية للشباب الجامعي. مجلة كلية (. 9091، عالء جمال أحمد. )عبد الجواد

 .169-131.( 33). االجتماعيةالخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث 

http://www.ajrsp.com/
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1050911
http://search.mandumah.com.sdl.idm.oclc.org/Record/1083223
http://search.mandumah.com/Record/1043857
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التعليم عن بعد لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في ظل جائحة فيروس (. 9091عمر، محمد كمال أبو الفتوح. )

 .14-1. (4"تحديات أكيدة وحلول مقترحة". مجلة التربية الخاصة والتأهيل. ) Covied-19كورونا المستجد 

(. واقع توظيف التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية 9090المالكي، مريم خميس هباش، وشعبان، منال محمد حسين )

 .96-51(.11). والموهبةالمجلة العربية لعلوم اإلعاقة للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر المعلمين. 
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