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 املستخلص
تعميمية مع كوسيمة دام الحاسب اآللي استخواقع عمى لى التعرف إىدفت الدراسة 

مدى و  ،العقمية في مدينة جدة عاقةالعقمية من وجية نظر معممي اإل عاقةالتالميذ ذوي اإل
تمحور  .الدورات التدريبية(و  ،الخدمةسنوات و )الجنس، متغيرات  اختالفداميا باستخفعالية 

 تعميميةكوسيمة دام التعميم بالحاسب اآللي استخواقع  في التعرف عمىدراسة السؤال الرئيس لم
كما  .المسحيالمنيج الوصفي  فيما تمثل منيج الدراسة في .العقمية عاقةمن قبل معممي اإل

عن عينة  أوليةً  شمل الجزء األول بياناتٍ  ؛نئيمن جز  ةكونملمدراسة  أداةً كستبانة الا تم إعداد
 تمثمت في ( فقرة20والثاني ) ،الدورات التدريبية(و  ،الخدمةسنوات و وىي: )الجنس،  ؛الدراسة
 امعممً ( 200بقت االستبانة عمى عينة الدراسة التي تكونت من )وقد طُ  ،أسئمة الدراسة محاور

. وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائًيا تعزى لمتغيرات الدراسة. معممةو 
التوسع في إدخال الحاسب اآللي في فيما خمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أىميا: 

باالضافة الى االستفادة من المعممين ذوي الخبرة في استخدام تدريس ذوي اإلعاقة العقمية، 
أخيرًا تذليل الصعوبات التي تواجو توظيف ، و الحاسب اآللي ونقل تمك الخبرات لزمالئيم

 .الحاسب اآللي في تدريس ذوي اإلعاقة العقمية بتوفر الموارد المادية والبشرية

، التالميذ ذوي االعاقة العقمية، يةالتعميم الوسيمة: الحاسب اآللي، الكممات المفتاحية
 ، اإلعاقة العقميةمعممي االعاقة العقمية
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 University of Jeddah 

Abstract 

This study aimed to identify the reality of using computers as an 

educational tool with pupils with intellectual disabilities from the teachers’ 

perspectives in the city of Jeddah, and the effectiveness of its use according to 

different variables (gender, years of service, and training courses).  The main 

question of the study centered on identifying the reality of using computer as 

an educational tool by teachers of intellectual disabilities. The study method is 

represented in the descriptive survey approach, the questionnaire was prepared 

as a study tool consisting of two parts: The first part included preliminary data 

on the study sample: (gender, years of service, and training courses), and the 

second part included (20) paragraphs represented the axes of the study 

questions, and the questionnaire was applied to the study sample that consisted 

of (200) male and female teachers. The results indicated that there were no 

statistically significant differences attributed to the study variables. While the 

study concluded with a set of recommendations, the most important of which 

are:  expanding the access of computers in teaching pupils with intellectual 

disabilities. In addition, transferring the experiences of teachers who expert of 

using computer to their colleagues, finally, overcoming the difficulties facing 

the use of computer in teaching pupils with intellectual disabilities, with the 

availability of materials and human resources. 

Key words: computer, education tool, pupils with intellectual disabilities, 

teachers of intellectual disabilities, intellectual disability 
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 مقدمـــة
نتيجة لمتطور الرقمي  ،سريع في مجال تقنية المعموماتيمر العالم بتطور ىائل و 

 وفعال فيالذي ينعكس بشكل إيجابي ، المعرفيوالجانب  التقنيفي الجانب  ال سيما الكبير
الذي يشجع المتخصصين في الجانب التربوي عمى  ؛عدة مجاالت من ضمنيا الجانب التربوي

الحاسب دام استخإن  الذو  الجانب التعميمي مع التالميذ وتوظيفيا فيإستخدام الوسائل التقنية 
 ،العممية التعميمية وتقدما فيأحدثت تطورًا  حديثة في المجال التربوي تعميمية كوسيمة اآللي

دام الحاسب استخويكتسب التعميم ب بداع والتفاعل.ى طور اإلإل االطوار التقميديةتحوليا من و 
من التعمم  التالميذيقدم التعميم بشكل أفضل في بيئة تفاعمية تمكن  من كونواآللي أىميتو 
مكانياتيم حسب قدراتيم تواجييا كونو يعمل عمى التغمب عمى التحديات التي إلى باالضافة  ،وا 

بما يتناسب مع  تعميمية مواكبة لمتطمبات العصر الحديث ايخمق فرصً و  ،العممية التعميمية
 (.Tsikinas & Xinogalos, 2019) قدراتيم

إلى أن توظيف الحاسب اآللي في العممية  Simplican (2015) سيمبميكان يشير
كتحميل  ؛اتيجيات التعميمية ليمستر ال يتعارض مع اإل العقمية عاقةذوي اإلالتعميمية لمتالميذ 
لى إمن المحسوس و  صعبلى األإسيل والتدرج من األ ،Task Analysis الميمة التعميمية

ىا من ممارسات وغيرِ  ،ذية الراجعةغوتقديم الت ،دام أساليب التعزيز المتنوعةاستخو  ،المجرد
تقديم  يسيل عمميةدام الحاسب اآللي استخلى أن إضافة إالعقمية،  عاقةتعميم التالميذ ذوي اإل

مع االخذ  ،والعممية ،والمقروءة ،كالمسموعة ؛و مشوقو لمتالميذ بطرق متنوعة العممية المادة
، بدوره يؤدي إلى إكتساب الميارات االكاديمية في االعتبار الفروق الفردية بين التالميذ

ص٠بدح وفبءتُٙ فٟ اٌتؼبًِ ِغ ِظب٘ش اٌح١بح ٚعشػخ تفبػٍُٙ ِّب ٠إدٞ اٌٝ االساسية 

 .ٌتحم١ك االعتمال١ٌخ اٌّشخٛح ٚأذِبخُٙ ف١ٙب
 دامِ استخ مياراتِ  العقمية عاقةمعممي التالميذ ذوي اإل ومن جانب آخر يمثل امتالكُ 

التالميذ التعمم مع ىذه  اسموبلتغيير  بالغة أىميةً  بالشكل المناسب لو وتوظيِفوالحاسب اآللي 
التنوع في االساليب مع حتياجاتيم، اوتمبية  ،واالرتقاء بمستوى تعميميم ،ذوي االعاقة

دمج  عبربل تعمل عمى زيادة فرص التعمم  ؛تمغي دور التعميم التقميدي التي ال التعميمية
، الصففي  اوداعمً  امساعدً  عاماًل لتكون في الصف الدراسي  التقنية دام جميع الوسائلاستخ
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فعالة تجذب  ةمييلى إيجاد بيئة تعمإدام الحاسب اآللي في العممية التعميمية استخى أدّ  إذ
 .(Al Jeraw, 2019) تبادل اآلراء والخبرات إلى التالميذاىتمام 

من  اجزءً تعد الوسائل التعميمية  إلى أن Siberski (2006) سيبرسكي شارأقد و 
ونظام يضم مجموعة من  ،في العممية التعميمية يأساس عاملوىي  ،ميتكنولوجيا التعم

بشرية، القوى والبرامج، والتعميمية، المواد والجيزة، األويشمل  ،المكونات المترابطة المتداخمة
ستر و  رفع فاعمية المواقف التعميمية عمى  اتعمل معً و  واإلنتاج،تصميم، والتقويم، الاتيجية ا 

تحغ١ٓ ِغتٜٛ األداء أو سموكية أو  تعميمية لمشكمةٍ  ينتج عن ذلك حل   ؛ إذوكفايتيا المختمفة

 . ف١ٗ اٌزٞ ٠ؼ١شْٛ ِغ لذساتُٙ ِٚدتّؼُٙ ثّب ٠تٕبعت ٌٍتال١ِز
يقدم ليم خدمات  الحاسب اآللي فإن التالميذ ذوي االعاقة العقميةوفيما يتعمق بفئة 

، وقد نجحت سموكيةفي مجاالت مختمفة، مصممة لتدريبيم عمى الميارات األساسية وميارات 
الكتابة والرياضيات فعميًا في مد يد العون ليذه الفئة في مجاالت القراءة و  آجيزة الحاسب
ميارات ات التواصمية وكذلك في القدرة عمى التكيف مع المجتمع وفي تعزيز الوتنمية الميار 
 . (Burt, Graham & Hoang, 2020) الدراسية لدييم
دام التقنيات الحديثة إحدى الكفايات اليامة لمعمم استخ( أن 7102) الزىرانيويذكر 

ن أ (710٢التعميم في الدليل التنظيمي لمتربية الخاصة ) وزارةُ  أكدت وقد ،العقمية عاقةاإل
وتوظيفيا في  ،واالستفادة منيا ،جيزة التقنيةدام األاستخ"التمكن من العقمية عمى معمم التربية 

 ،وتحقيق أىداف التعميم ،العقمية عاقةلدعم العمممية التعميمية لذوي اإلوذلك  ؛"التالميذتعميم 
دام الحاسب اآللي في تعميم التالميذ ذوي استخأىمية  الرغم منعمى و  ورفع مستوى تعميميم.

التي  لمياراتِ االعقمية  عاقةضرورة امتالك معممي ذوي اإل د عمىيوالتأك ،العقمية عاقةاإل
دام الحاسب استخوجود قصور في دامو، إال أن الدراسات الحديثة تشير إلى استختمكنيم من 

الذروة، العجمي، ) البيئة الصفية فيالعقمية  عاقةتعميمية مع التالميذ ذوي اإل كوسيمةاآللي 
 .;Marilyn, Balmeo & Ericka, 2014) 2015والدوخي، 
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 مشللة الدزاسة
ال غنى عنو في العممية التعميمية  اوأمرً  دام الحاسب اآللي ضرورةً استخبأصبح التعميم 

يحتاج إلى إتاحة كافة  التالميذن تعميم ىؤالء أ في أىميتووتكمن  العقمية، عاقةلذوي اإل
مكانياتويناسب احتياج كل متعمم  وتقديم ما ،الفرص التربوية والتعميمية  ؛ويراعي خصائصو وا 

يصعب تحقيقو باالعتماد عمى نظم التعميم التقميدية  وىذا ،موصول بو إلى مستوى التمكنل
 ,.Ptomey et al)وآخرون )بيتومي  وكما أشار.  (Sheriff & Boon, 2014) وحدىا

المجاالت مختمف في  التالميذن فمسفة التربية الحديثة تسعى إلى تنمية ميارات أإلى  2015
مع ىذه  االدراسي، وتماشيً التالميذ وتحسين مستوى تحصيل  ،النفسية واالجتماعية واالنفعالية

اسب اآللي في العممية دام الحاستخالفمسفة تحرص فمسفة التربية الحديثة عمى تطبيق 
 .التعميمية

وفعال أثر إيجابي لو ستخدام الحاسب اآللي العديد من الدراسات العممية أن أوقد أثبتت 
ومن ىذه  ذوي االعاقة العقمية اإلرتقاء بالمستوى األكاديمي والنفسي واالجتماعي لمتالميذ في

 وبراينت وبراينتاوك الدراسات، دراسة 
2020) (Ok, Bryant, & Bryant  2019 ,وىوبير سنايدر  دراسةو)redynS 
(Huber & جرافيس و دافيس و سبونير و فيشير و  ودراسة ماكيسكDavis, Spooner, 

Fisher & Graves, 2018) ,kciKiiKcM(  وغيرىا كثير من الدراسات في ىذا الجانب
لذا التالميذ ذوي االعاقة العقمية.  في تعميم األمر الذي يؤكد أىمية استخدام الحاسب اآللي

ذوي االعاقة ألطفال تعميم ا يفعالة ف وسيمةً لحاسب اآللي اب ةعد  مالبرامج التدريبية ال تعد
التغمب عمى ضعف تركيزىم، وقد  يتساعدىم ف يمن الخبرات الت اتوفر ليم كثيرً  إذ ؛العقمية

يجابي في تنمية قدرات ذوي أثره اإلو  الحاسب اآلليدام استخأوضحت دراسات عديدة فاعمية 
 & ,Burton, Anderson, Prater)    وأدائيم يمتحسين سموكو  ،العقمية عاقةاإل

Dyches, 2013)  آثار  لياتربوية و آثار تعميمية  الحاسب اآلليدامات ستخالن كا ولذا
ليذه الفئة  ياالجتماعو  يوالنفس يتقاء بالمستوى المعرفر اال  يسموكية إيجابية محفزة تسيم ف

 (.7112)سفر، 
بتحويل الدروس األكاديمية ودروس  ى الباحثأوص( 7102) يلشرقاو ادراسة  وفي   

، وبتدريب المعممين العاممين تكون عمى الحاسب اآلليإلى دروس اليومية الميارات الحياتية 
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 يتفاعمية( فالسبورة والكمبيوتر، الالحديثة ) التقنيةدام الوسائل استخمدارس الدمج عمى في 
 .ذوي االعاقة العقمية لتالميذاتدريس 

عداد المعمم  ل تطويريوزارة التعميم في سب وا لما ُتوليونظرً  ؛المنطمقومن ىذا  التعميم وا 
وجاذبة لمتعمم،  و، وتفعيل التقنيات الحديثة المساندة في بيئة صفية محفزةئورفع كفاءة أدا

، 7101مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاممة؛ لتحقق بذلك أىداف الرؤية المستقبمية 
 يمعبو الذي الميم الدورلدراسة، حيث أنيا تمقي الضوء عمى من ىنا تأتي أىمية ىذه ا
 .لمتالميذ ذوي االعاقة العقميةالعممية التعميمية  في الفعالة الحاسب اآللي وآثاره اإليجابية

 الدزاسةأسئلة 

 األسئمة اآلتية:يمكن صياغة مشكمة الدراسة في  ضوء ما سبق يف
من وجية نظر معممي ذوي االعاقة  تعميمية كوسيمة الحاسب اآلليدام استخما واقع  -0

 ؟العقمية
 وجية نظرتعميمية من  كوسيمةفعالية إستخدام الحاسب اآللي  مدى فروق حولما ال -7

 االعاقة العقمية تعزى لمتغير الجنس؟  ذوي معممي
من وجية نظر تعميمية  فروق حول مدى فعالية إستخدام الحاسب اآللي كوسيمةما ال -0

 سنوات الخدمة؟ تعزى لمتغير معممي ذوي االعاقة العقمية 
من وجية نظر تعميمية  فروق حول مدى فعالية إستخدام الحاسب اآللي كوسيمةما ال -4

 الدورات التدريبية؟ تعزى لمتغير معممي ذوي االعاقة العقمية 
 أهداف الدزاسة

من وجية نظر معممي ذوي  تعميمية كوسيمةالحاسب اآللي دام استخالتعرف عمى واقع  -0
 .االعاقة العقمية

من  تعميمية كوسيمةالحاسب اآللي دام استخفعالية مدى حول  عن الفروقالكشف   -7
 .تعزى لمتغير الجنسوجية نظر معممي ذوي االعاقة العقمية 

من وجية  تعميمية كوسيمةالحاسب اآللي دام استخفعالية مدى  حول عن الفروقالكشف  -0
 . تعزى لمتغير سنوات الخدمةنظر معممي ذوي االعاقة العقمية 

من وجية  تعميمية كوسيمةالحاسب اآللي دام استخفعالية مدى حول  عن الفروقالكشف  -4
 .تعزى لمتغير الدورات التدريبيةنظر معممي ذوي االعاقة العقمية 
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 اهنية الدزاسة
 األهنية اليظسية:

تنبع أىمية الدراسة من أىمية الموضوع الذي تناولتو وىو تدريس ذوي اإلعاقة العقمية،  -0
 وذلك ألىمية تمك الفئة وحاجتيم إلى استراتيجات تدريس حديثة.

قد تسيم نتائج ىذه الدراسة في زيادة المعرفة حول استخدام الحاسب اآللي في تدريس  -7
 ذوي اإلعاقة العقمية.

في  كوسيمةتعطي الدراسة الحالية وصفًا واقعيًا وموضوعيًا الستخدام الحاسب االلي  -0
 تدريس التالميذ ذوي اإلعاقة العقمية.

قد تساىم ىذه الدراسة بتوجيو اىتمام المعممين في استخدام استراتيجيات تدريس جديدة  -4
ساليب التقميدية واالتجاىات الحديثة عمى التغيير من استخدام األ التقنيتساير التطور 

في التعمم إلى استخدام الحاسب اآللي في رفع الكفاءة التعميمية، واستثمار ذلك في 
 التدريس.

قد تساعد الدراسة في تنمية االتجاه االيجابي نحو استخدام الحاسب اآللي لدى التالميذ  -٢
 من ذوي االعاقة العقمية.

باستخدام الحاسب اآللي، وكيفية توظيفو  تقدم ىذه الدراسة إطارًا نظريًا شاماًل عن التعميم -6
 في تدريس التالميذ ذوي اإلعاقة العقمية.

 :التطبيقيةاألهنية 

قد تسيم نتائج ىذه الدراسة في استفادة الكوادر التعميمية في تعميم ذوي االعاقة  -0
العقمية مما يسيم في إعداد معممين ناجحين لدييم قدر عال من الميارات التي تمكنيم 

 .القيام بأدوارىم عمى الوجو األكملمن 
قد تساعد في بناء قاعدة عممية يمكن االنطالق منيا إلجراء الدراسات والبحوث  -7

تدريسية مع التالميذ ذوي اإلعاقة  كوسيمةالمتعمقة حول استخدام الحاسب اآللي 
 العقمية، والسيما مع وجود الحاجة المتزايدة لمثل ىذه البحوث.

التي  -في حدود عمم الباحث –الدراسات المحمية والعربية القميمة  تعد ىذه الدراسة من -0
تعميمية مع التالميذ ذوي اإلعاقة العقمية  كوسيمةواقع استخدام الحاسب اآللي تناولت 

 .من وجية نظر معممييم
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إليجاد بيئات  7101تتزامن أىمية الدراسة مع أىداف رؤية المممكة العربية السعودية  -4
 ومحفزة لكل من المعمم والتمميذ.تعميمية مبتكرة 

قد تسيم نتائج ىذه الدراسة في استفادة المسئولين والقائمين عمى تنمية وتطوير  -٢
العممية التعميمية وذلك من خالل تطوير استراتيجيات التعميم المستخدمة مع ذوي 

 اإلعاقة العقمية.
 الدزاسة اتددذل

 كوسيمةدام الحاسب اآللي استخواقع  عمى الحدود الموضوعية: سعت الدراسة إلى التعرف -
 .العقمية عاقةتعميمية مع التالميذ ذوي اإل

 محافظة جدة.في الفكرية  وبرامج التربيةالدراسة في معاىد  تِ قب  طُ  المكانية: اتحددمال -
 .ىـ1440الدراسة في العام ُطب قِت  :الزمانية اتحددمال -
 معاىد في الدراسة عمى معممي ومعممات ذوي االعاقة العقمية تبقالبشرية: طُ  اتحددمال -

 جدة. مدينةفي الفكرية  وبرامج التربية
 مصطلحات الدزاسة

 (Computer) احلاسب اآللي

نو لى المتعمم بشكل يمكإعبر الوسائط المتعددة  اجياز إلكتروني يقدم محتوى تعميمي     
منة كان ذلك بصورة متزاأسواء  ،ع أقرانومو  ،المعممومع  ،التفاعل النشط مع ىذا المحتوى من
تمام و  ة،غير متزامن مأ و قدراتِ و  والمكان بالسرعة التي تناسب ظروفَ و  عممية التعمم في الوقتا 
(Demily et al., 2016). 

 عاقةذوي اإل لتالميذِ اكساب إل  يلدام الحاسب اآلاستخا: طريقة لتقديم التعميم بإجرائي  
 .أكبر فائدةبو أقل وقت المعارَف والمياراِت في العقمية 

 :(Educational Tool) التعميمية الوسيمة
يا المعمم داخل الصف الدراسي ؤديي والعمميات التينشطة مجموعة من الممارسات واأل 

 بياحقق يو  ،يجابيةَ إلا أو االتجاىاتِ  ،العممية أو الميارةَ  ،النظرية إلكساب التالميذ المعرفةَ 
 .(Broadbent et al., 2014)التربوية ىداف األ

كساب التالميذ ذوي إل العقمية  عاقةيا معمم اإلؤديوأنشطة وميارات يا: ممارسات إجرائي  
 األىداف.تحقيق لو  ،المختمفة والسموكياتِ  والمعارفَ  العقمية المياراتِ  عاقةاإل
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 (Intellectual Disability)العقمية  عاقةاإل
 Americanفي كما ورد  والنمائيةالعقمية تعّرفيا الجمعية األمريكية لإلعاقات    

Disabilites Association on Intellecual and Development كما أوردىا 
عجز يبدو في قصور واضح في  :بأنيا Zablotsky et al, (2019)وآخرون زابموتسكي 

والسموك التكيفي، والذي يظير في عديد من ميارات الحياة  ،كل من األداء الوظيفي الفكري
 .الثامنة عشرةوىذا القصور ينشأ قبل سن  ،اليومية واالجتماعية والعممية

وبرامج ن بمعاىد التربية الفكرية والعقمية الممتحق عاقةاإل وا: ىم التالميذ ذو إجرائي  
 في المدارس الحكومية. الدمج

 السابقةات والدزاس ياإلطاز اليظس

 العقلية اعاةةمفهوو اإل

وىذا ما  تعريفاتيا،تعدد  ولذاالعقمية تقع ضمن اىتمام فئات مينية مختمفة،  عاقةاإل    
وغيرىا إلى دراسة ىذه الظاىرة  وعمم النفسميادين الطب واالجتماع والتربية في  نيدفع المختص

. (Algahtani & Aldakhil, 2019)طبيعتيا، ومسبباتيا، وطرق الوقاية منيا  جانبمن 

وظيفي عـام أقـّل مـن  يإلى أداء عقم يأو مكتسب، يؤد فطري  الذكاء في  العقمية نقص عاقةواإل
الجدير بالذكر تعريف الجمعية  ، ومنأو قصور التكيففي بصعوبات  االمتوسط، ويكون مصحوبً 

إذ  ؛لممتخصصين في ىذا المجال ارئيسً  امرجعً  الذي يعداألمريكية لإلعاقات العقمية والتطورية 
األداء الوظيفي العقمي، يرافقو خمل في السموك  جوىري في أنيا قصوربالعقمية  عاقةاإلِت فر  عُ 

التكيفي الذي يتمثل في الميارات التكيفية المفاىيمية واالجتماعية والعممية، وينشأ ذلك القصور 
 (.Sullivan et al., 2018) عشرةقبل الثامنة 

تمف في المخ يؤدي نيا بأالعقمية  عاقةاإل (Kirk et al.,2015وآخرون )وعرف كرك 
 ينتمي، وىذا التعريف يوعدم التكيف االجتماع ،القدرة عمى التعممفي  ونقص ،إلى بطء اإلثارة
يركز عمى األسباب المؤدية إلى إصابة المراكز العصبية التي تحدث بعد  الذي يإلى االتجاه الطب

فيركز عمى القدرة  يظير مع تطور حركة القياس النفس الذي يالوالدة، أما االتجاه السيكومتر 
 يقل ذكاؤه عن الذي ىذا االتجاه الفردَ  أصحابُ  َعد  قاس باختبارات الذكاء، وقد تالعقمية التي 

لقد تطور  (.Jones & Chaplin, 2020) من ذوي االعاقة العقمية ا( درجة فردً 21)
االىتمام باالفراد ذوي االعاقة عبر العصور وتغيرت االتجاىات نحوىم الى وقتنا الحالي الذي 
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 ،والرعايةفأصبح ليم الحق في التعميم والحق في الصحة  والحقوق والتشريعاتسن القوانين 
عمى التكيف في البيئة والمجتمع واالستفادة من قدراتيم المحدودة  وضرورة مساعدتيم

وتنميتيا، حيث تقترح االبحاث عمى ضرورة حصول التالميذ ذوي االعاقة العقمية عمى تدريب 
 ,Schalock) مكثف إلكتساب الميارات التي تفعل عممية التواصل مع بيئتيم االجتماعية

Luckasson & Tassé, 2019). 
ه التطورات إلى االتفاق عمى االىتمام يجانب السموك التكيفي لدى ذوي وتشير ىذ

ومحاولة التركيز  الذكاء،اإلعاقة العقمية بجانب درجة الذكاء التي يحصمون عمييا من إختبارات 
في تكيفيم الشخصي  وتطويرىا لتسيمعمى تحديد جوانب الدعم التي يحتاجون إلييا 

 واالجتماعي في البيئة المحيطة بيم.
 العقلية اعاةةذوي اإل االفسادخصائص 

والسموك التكيفي  ،القدرة العقمية العقمية باختالفتختمف خصائص االفراد ذوي اإلعاقة 
إلى نوعية الرعاية التي تمقوىا من ِقبل  إلييا، إضافةً لدييم، والمرحمة العمرية التي ينتمون 

ن كانوا يعانون من أوجو قصور متشابية إال  االىل أو من برامج التدخل المبكر المقدم ليم. وا 
أنيم يمثمون مجموعات غير متجانسة فيما بينيم. وعميو ال يمكن تحديد خصائصيم بشكل 

تتفاوت شدتيا من فرد إلى والتي  ميمكن استعراض أبرز الخصائص التي تميزى دقيق ولكن
 Goodey, 2016; David et)ذكرىا )حسب ما  عرض ليذه الخصائص خر، وفيما يميآ

al, 2014; Kooiker, Pel & Steen, 2014; Hinckson & Curtis, 2013  
 واملعسفية اخلصائص العقلية -

الخصائص العقمية والمعرفية بأنيا مجموعة الخصائص والسمات المرتبطة  تعرف    
بالعمميات ذات العالقة بالقدرة عمى التعمم، واالنتباه، والذاكرة، والتمييز، والتفكير، والقدرة عمى 

تعتبر الخصائص المعرفية والعقمية أىم ما يميز  و (Bigby & Beadle, 2018) .التخيل
ذوي اإلعاقة العقمية عن أقرانيم العاديين وذوي اإلعاقات األخرى. حيث يالزم اإلعاقة العقمية 

ظير جمًيا في سموكيات الطفل منذ الميالد. إذ يتعذر في يانخفاض واضح في درجة الذكاء و 
قبل مرحمة رياض األطفال أو المرحمة االبتدائية  بعض األحيان التعرف عمى ذوي اإلعاقة العقمية

ىذة الفئة قصوٌر في النمو المغوي والتفكير والتخيل والفيم والتحميل، ويمر الطفل  ويكون لدى
ذو اإلعاقة العقمية بنفس مراحل نمو الطفل العادي؛ فيو يستطيع أن يتعمم بالممارسة في حدود 
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مكانياتو. ويواجو األطفال ذوو اإلعاقة العقمية مشكالٍت واضحًة في القدرة عمى االنتباه  قدراتو وا 
والتركيز في الميارات التعميمية، واالنتباه لدى الطفل ذي اإلعاقة العقمية محدود في المدى 
والمدة؛ فيو ال يستطيع االنتباه إلى أكثر من شيء واحد، ويكون انتباىو في مدة زمنية قصيرة، 

ومن ناحية أخرى ترتبط   ..مثيرات االنتباه الداخمية لديو ضعيفةإذ يتشتت انتباىو بسرعة؛ ألن 
ا  القدرة عمى التذكر ارتباًطا وثيًقا بالقدرة العقمية؛ إذ يعاني الطفل ذو اإلعاقة العقمية ضعًفا عام 
في قدرتو عمى تذكر األسماء والموضوعات واألشكال، ويظير ذلك واضًحا في الذاكرة قصيرة 

بب ذلك إلى عدم قدرة ىذا الطفل عمى استخدام اإلستراتيجيات المناسبة المدى، وقد يعود س
لمتذكر التي يستخدميا الطفل العادي؛ ألن تعميم الطفل ذي اإلعاقة العقمية يركز عمى التعمم 

 (.Mechling et al., 2014الحسي أكثر من المجرد )
 اللغويةاخلصاًئص  -

إذ ُيعانون  ؛تميز ذوي اإلعاقة العقمية أبرز المظاىر التي منتعتبر الخصائص المغوية 
 ،باإلضافة إلى محدودية الخزينة المغوية وتكرار الكممات ،من تأخر في النمو المغوي والتعبيري

واستخدام كممات ال تتناسب مع المواقف، كما أنيا تتطور ببطء ممحوظ مقارنو بمن ىم في 
  رىم وتتسم بعدم النضج واالضطراب.أعما

الخصائص المغوية تتأثر بشكل مباشر بشدة اإلعاقة، فكمما زادت شدة  الى أناالشارة يجدر 
 األطفال عمى ميارات التواصل لدى ىؤالءالمغوية مما يؤثر المشكالت ت شدة االعاقة زاد
   (7104)الحازمي، 

 اخلصائص االجتنااعية واالىفعالية -
ذوي اإلعاقة العقمية لمتصرف في المواقف االجتماعية بشكل ال يتناسب  االفراديميل   

مع المواقف االجتماعية مقارنو بمن ىم في عمرىم من العاديين، حيث يواجيون صعوبة في 
التصرف بشكل مناسب في المواقف االجتماعية المختمفة نتيجة بطء اكتسابيم لمميارات 

اإلعاقة العقمية صعوبة في تكوين  وواجو ذو يحيث  االجتماعية مقارنة بأقرانيم العاديين
صداقات مع االخرين والحفاظ عمييا، وقد يميل بعضيم إلى االنطواء واالنسحاب والحركة 
الزائدة نتيجة خبرات الفشل التي مروا بيا في عالقاتيم االجتماعية السابقة والتي تؤثر عمى 

 ولخبرات االجتماعية التي يتعرض ليا ذو تقديرىم لذاتيم باالضافة إلى أن شدة اإلعاقة وا
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اإلعاقة العقمية في بيئاتيم تؤثر عمى درجة وانضباطيم االنفعالي في المواقف االجتماعية 
 (Ahlgrim et al.,2015).   المختمفة التي قد تؤثر عمى اندماجيم االجتماعي 

 اجلسنية احلسكية اخلصائص -
ُيعاني االفراد ذوي اإلعاقة العقمية من قصور في معدل النمو الجسمي والحركي عمى 
رغم من كونو يتطور أكثر من بقية مجاالت النمو األخرى لدييم، إال أنو مازال أقل بالمقارنو 

وصعوبة في  ،مع أقرانيم العاديين من نفس الفئة العمرية، كما أنو يتسم بالضعف العام
اد شدة وردود الفعل والميارات الحركية الدقيقة، إذ تزد ،البصري الحركي التوازن والتآزر

 (El Achkar & Spence, 2015).زدياد شدة اإلعاقة المشكالت الحركية لدييم بإ
 حلاسب اآلليا بإستخداو التعليه

، حيث يعد وسيمة العقمية ذوي االعاقة دورًا ىامًا في تعميم الحاسب اآللييمعب    
وعمق كثير من التربويين آمااًل واسعة عمى الدور الذي يمكن أن تعميميم،  ومشوقو في فعالة

يمارسو إذا ُأحِسن استخدامو وتوظيفو في العممية التعميمية؛ فالحاسب اآللي آلة إلكترونية 
تعمل طبًقا لمجموعة تعميمات معينة، ليا قدرة عمى استقبال المعمومات، وتخزينيا، 

 .(Constantin et al., 2017)اميا يكون بمجموعة من األوامر ومعالجتيا، واستخد
 يمكنو منالمتعمم بشكل  إلىتقديم المحتوى اإللكتروني بالحاسب اآللي توظيف يمكن 

 مكان ذلك بصورة متزامنة أأسواء  ،ومع أقرانو ،ومع المعمم ،التفاعل النشط مع ىذا المحتوى
تمام عممية التعمم في الوقت والمكان بالسرعة التي تناسب ظروفو  ،غير متزامنة وقدراتو وا 

(Braddock et al., 2015). احديثً  دام الحاسب اآللي شكاًل استخيمثل التعميم ب لذا 
مع  وتفاعمو  بإشراف المعمم التمميذيتمركز حول و ، اا جيدً لتوصيل التعمم المصمم تصميمً 

 .ةالمبتغاىداف لى األإالمحتوى لموصول 
لكتروني يتكون من مجموعة إجياز  الحاسب اآللي عبارةأن  ترى ىذه الدراسة ىنامن 

ويعالج البيانات بسرعة ودقة  ،يستقبل المدخالت من البيانات ويخزنيا ،من الوحدات المستقمة
أغراض في  دامياستخويحول البيانات إلى معمومات يمكن إخراجيا بأشكال مختمفة ال ،عالية
  .متعددة

 أساليبمن  أسموبعمى أنو في العممية التعميمية  الحاسب اآلليستخدم وبشكل عام يُ 
إتقان  نحوالتعميمية بصورة شيقة تقود المتعمم  تيدف إلى تقديم المادةالحديثة التي التعميم 
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ويمكن استعمال ىذا النوع  .ييتعمم المتعمم منيا بشكل ذات إذ، اليدف والوصول الىالميارة 
مكن أن ي، و يكأداة لمتعزيز، أو خارج الفصل كأداة لمتعمم الذات المعممداخل الفصل من طرف 

تباع عدة أساليب اب تمميذلكّل  يالمعمم الخصوص دورَ  -ىذا النظامفي -اآللي  الحاسبُ  ؤديَ ي
 واأللعاب التعميمية ة،والمحاكا ،والممارسة ،، والتدريبيالتعميم الفرد :من أىميا ؛تعميمية

(Demily et al., 2016). 
أن تسيل  وفوائد يمكنلو مزايا اآللي  الحاسب داماستخب التعمم إن من جانب آخر

التعمم بعدة و يوفر بيئة تعميمية آمنة لمتالميذ، ويشجع التالميذ عمى إذ إن ؛عممية التعمم
الحاسب  .واإلحساس بالمسؤولية تجاه التعممستقاللية الذاتية عمى اال وتشجع كذلكأشكال، 
يوفر و المعرفة والتعرف عمى مختمف الميارات والتدريب عمييا،  التالميذ حب  في  يغرس اآللي

من خالل التمميذ الثقة بالنفس  باالضافة الى منحتناسب كل تمميذ،  التيالتدريبية  االساليب
 يميجعم مما التالميذ ويمبي احتياجات، إستخدام الحاسب لموصول الى االىداف المرجوة

  .(Delavarian et al., 2015) بأنفسيميم يتخذون قراراتِ 
 ،العقمية عاقةالحاسب اآللي في التعميم مع التالميذ ذوي اإلتوظيف  طرقتختمف 

فقد يكون  ؛و االىداف التعميمية المراد الوصول إلييا  االىتمام إلى طبيعة ختالفاال ويعود
عمى التوظيف اليادف لتكنولوجيا المعمومات  ترتكزمنظومة متكاممة  الحاسب اآلليدام استخ

تمكن المتعمم من الوصول الحاسب اآللي و خمق بيئة تعميمية تعتمد عمى لفي عممية التعميم 
إلى مصادر التعمم في أي وقت وأي مكان بما يحقق التفاعل المتبادل بين عناصر المنظومة 

لتمميذ إلى اأو الفكرة  الميارةيصال إللمتدريس داعمة وسيمة  باالضافة الى كونوالتعميمية، 
لخمق منظمة عممية  دام الحاسب اآللياستخالتعميم بإن عمى ذلك عالوة  ة.مشوق ةبطريق

أن يكون ىو عمى وتساعد التمميذ  ،بيئية تعميمية تفاعمية ثرية تركز عمى معالجة المعرفة
 محور عممية التعميم.

 العقلية اعاةةدلال اإليف  احلاسب اآلليتوظيف 
عبر العقمية  عاقةلذوي اإل ميالنظام التعميفي  اىام   ادورً  تؤدين التقنية الحديثة إ 

ستثارة او  ،برامج التعميم والتدريب في إثراء التعميم بالمصادر التعميمية اإللكترونية المتنوعة
شباع حاجاتيم ،العقمية عاقةالتالميذ ذوي اإل ىتماما غير الطرق التقميدية بلتعمم إلى ا وا 

العقمية  عاقةإن تمكين التالميذ ذوي اإل (Mechling & Swindle, 2013) . التعميمية
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دام الحاسب اآللي في العممية التعميمية يساعد عمى إيجاد استخالخاصة من  ومعممي التربية
معمم فيي تساعد  ؛ىداف المرجوةاأل لىإيشترك الجميع فييا لموصول  ةبيئة تعميمية تفاعمي

 ،لمتمميذ اموجيً مساعداص ثم  يكونالدراسي ل الصفعمى تطوير دوره في  التربية الخاصة
في أداء  الذاتى االستقرار واالعتماد عمى إلجزئي عمى التمميذ ليصل  واالعتماد بشكل

العقمية  عاقةوي اإلالميذ ذدام الحاسب اآللي لمتاستخ. إن التعميم بالميمات المطموبة منو
مكاناتيم المحدودةو  تناسب قدراتيم العقميةإذا وظفيا المعمم لتعميم مساندة  ةُ وسيم التي تقود  ،ا 
دام البرامج استخمثل  ؛التدريبو  الممارسةو  أسموب التكراربىداف ل تحقيق األيتسيّ الى 
 والشكل،، الحجمكالمون،  ؛ا لخاصية معينة تجمع بين األشياءلكترونية لمتصنيف تبعً اإل 

 .المتنوعةساليب فكار واألباأل تثري المنيجو  ،ياطالتي ترب واألدوات حسب العالقات
(Nickerson & Zodhiates, 2013)  

 وأداة فعالةيعتبر وسيمة  العقمية االعاقةإن استخدام الحاسب اآللي في تعميم ذوي 
في بيئة  في التعميم إذا توفرت أساليب تعميمية ناجحة مع استخدام استراتيجيات صحيحة

 وقدرتو عمىالعمميات الحسابية  مثاًل يسيلمتكاممة، فإستخدام الكمبيوتر في الرياضيات 
 لمتالميذ ذويعممية التعميم  والتي تسيلالرياضية وحميا  والنمذجة وتوضيح المشكالتالرسم 

 ,Prendergast, Spassiani & Roche). الوقت نفسو ومشوقو فيقمية االعاقة الع
2017) 

مساعدة التالميذ ذوي    يمعب دور في جانب آخر فإن إستخدام الحاسب اآلليمن 
في التغمب عمى كثير من العقبات التي تحول دون استقالليتيم وتعميميم  االعاقة العقمية

تعمموه في الحياة اليومية.  ونقل ما واالجتماعية، العمميةاألنشطة  والمشاركة في المتواصل،
قد  تقود إلى مشكالت أخرى ميارات القراءة التالميذ ذوي االعاقة العقمية صعوبة فييواجو 

التعرف عمى الكممات بطرق ممتعو حيث يساعد الحاسب اآللي في  .  تؤثر عمى إستقالليتيم
بتت برامج معالجة الكممات أنيا أداة فعالة أثلمتالميذ، حيث  تسيل عممية االستيعاب القرائي

االعاقة العقمية  ومؤثرة ساىمت في زيادة الميارات العممية واألكاديمية لمتالميذ من ذوي
.(McMahon, Cihak, Wright & Bell, 2016; Coleman, et al, 2015)  
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توظيف أسموب في  أيًضادام الحاسب اآللي استخيمكن ويتضح مما سبق؛ أنو    
وغيرىا  ،الكرسي والطاولة، والفرشاة والمعجونو التمميذ السكين والممعقة،  زاوجكأن ي ؛المعب

من و  .تطبيق الممارسة عمى الواقعبد عمييا وينتقل أثر التعمم تاعلي بو؛من البيئة المحيطة 
صوات الصور واأل دامُ استخالعقمية  عاقةالممارسات المبنية عمى البراىين في تعميم ذوي اإل

 قدراتيمالتي تناسب  السيمةوعمل المقارنات  ،فيي تعمل عمى شد انتباىيم ؛ات الداللةذ
.(Alfredsson et al., 2020)  

لضمان تحقيق  ؛بد من مراعاتيا اعتبارات ال لى أن ىناك عدةَ إشارة ومن ىنا تجدر اإل
 (Sitbon et al., 2020) يايلإالعقمية أشار  عاقةاإل اآللي لذويدام الحاسب استخأىداف 
 وىي:
 .وقابميتو وقدراتو احتياج كل تمميذ اآللي حسبدام الحاسب استخ -
داميا في تدريس التالميذ ذوي استخوكيفية  ،الالزمة التقنيةإكساب المعممين الميارات  -

 العقمية. عاقةاإل
 .التعميميةفي العممية وفعاليتيا التالميذ أىمية تكنولوجيا التعميم و  إدراك المعممين -
ووضع واحتياجاتيم، العقمية  عاقةتعاون فريق البرنامج التربوي بتحديد قدرات ذوي اإل -

مول لمصعوبات المحتمل حإضافة إلى وضع  المناسب لكل تمميذ، المنيج الدراسي
 .أىداف البرنامج لتحقيق؛ مواجيتيا
تغذية ال العقمية تقديمُ  عاقةدام الحاسب اآللي في تعميم ذوي اإلاستخيميز  إن ما   

 الذيفكار الميمة في الدرس األ والتركيز عمى ،يمئن أدايمستمرة لتحسالفورية و الراجعة ال
 معمى التحديات التي تواجيي ينمتغمب ،التعميمية بمجيود أقل عمى المادةالحصول  مننيم يمكّ 
خطوة في العممية  كل   ألن ؛فكمما كانت التغذية الراجعة فورية كانت أفضل ؛صعوبة التركيز في

تدريس متنوعة تعتمد  عمى الخطوة التي تسبقيا. ومن جانب آخر يقدم طرقَ  تبنىالتعميمية 
مكانياتو وخصائصو ،عمى المتعمم لى إلوصول ايسيم في تنوع فرص ف ،وتركز عمى قدراتو وا 

مع التالميذ ذوي ة في العمل يسير من خبرة الباحث الو ىداف بالطريقة التي تناسب التمميذ. األ
المسموعة أو  تناسبو يمبعضبعض التالميذ تناسبو الوسائل المرئية، و  نرى العقمية عاقةاإل

 ،يسيم في رفع المستوىوالجمع بين ذلك  ،المقروءة، وبعضيم تناسبو الطريقة العممية
دام الحاسب اآللي استخاالحتفاظ بالمعمومة. ويرى الباحث أن التعميم ب قوةو  ،دراكوتحسين اإل
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نجاز الميمات التعميمية بالسرعة التي إن المتعمم من ويمكّ  ،يعزز فاعمية عممية التدريس
  غيره من المتعممين.قدرات وبما يتوافق مع قدراتو التي تختمف عن  ،تناسبو

 العقمية نموذجَ  عاقةإن من أكثر النماذج المناسبة لتعميم ذوي اإلومما سبق؛ يتضح 
لكتروني التعميم اإللكتروني المختمط الذي يجمع ما بين التعميم الصفي التقميدي والتعميم اإل 

أو الصفوف الذكية  ،أو مركز مصادر التعمم ،دام الحاسب اآللي داخل غرفة الصفاستخب
 ،ومستواىم ،لخصائص المتعممين الكتروني القائم عمى الحاسوب تبعً المجيزة بأدوات التعمم اإل 

الحاسب اآللي بما توظيف يبرز دور المعمم في االختيار المناسب لو  ،تيم المحدودةوقدرا
 ,Lancioni) ساعد عمى تحقيق األىداف التعميميةت صورةيضمن تقديم المحتوى التعميمي ب

et al., 2020). 
مثير  وجددون أن ي ةسميم ةبصور  ظيرفيو أن عممية التعمم ال يمكن أن ت ال شكمما و 
ىداف لى األإ المشاركة وصوالً  والرغبة في ،لى مواصمة التمقيإشعور المتعمم بالميل  يحرك

 ،والمتعة لممتعمميوفر عنصر التشويق  الحاسبو  ،المعممالتعميمية المخطط ليا من قبل 
كل تمميذ حسب لتقديم التعميم المالئم بو يمكن ف ،الحواس في عممية التعمم شرك جميعيو 

  .وتعميم ذاتية ةوسرعمستواه وقدراتو 
عمى جوانب  العقمية ال يقتصر عاقةإن توظيف الحاسب اآللي مع التالميذ ذوي اإل

دام الحاسوب لتحقيق التعمم ستخال ةالمعمم ىو من يحدد الطريقة الصحيحة والمالئمف ؛محددة
 ؛كالتدريب والممارسة متدرجة الصعوبة مع تصحيح إجابات ىذه التدريبات ؛المناسب لمتمميذ

كالرياضيات والعموم بيدف زيادة  ةلعاب تعميمية تعالج المواد التعميميأقد تكون عمى شكل ف
 وتنمية قدراتو. ،تجاىاتواوتحسين  ،وتشجيعو عمى البحث واالكتشاف، دافعية التمميذ

 معيقات توظيف احلاسب اآللي مع التالمير ذوي اإلاعاةة العقلية

مزايا و في نفس التعميم األخرى؛ لو  أساليبيعد التعميم باستخدام الحاسب اآللي مثل 
ومشكالت، ويجب أن نأخذ بعين االعتبار كون ىذه المعيقات ال تمثل تحّدًيا  الوقت لو عيوب

ُيمزم االبتعاد عن استخدامو، ولكن االعتراف بيا ومعرفتيا وتحديدىا سبب إليجاد الحمول 
ثم ضمان جودة التعمم، منيا ما والتخمص من تمك المعيقات لضمان فاعمية التعميم، ومن 

يتعمق بالمعممين، وما يتعمق بالتالميذ؛ فمما يخص معممي اإلعاقة العقمية ضعُف اإلعداد 
والتأىيل قبل الخدمة حول طرق التعميم الحديثة باستخدام التقنية، أو ظن بعضيم أن التعميم 
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فيقل استخداميم إياىا، ولذا  اإللكتروني يحتاج إلى مجيود أكبر من التدريب بالطريقة العادية،
ال بد من تدريب معممي اإلعاقة العقمية عمى استخدام الحاسب اآللي بصورة دائمة قبل الخدمة 
وخالليا؛ كي يستفيد التالميذ من مزايا الحاسب وخدماتو المتعددة، ومن ثم تزيد فاعمية المعمم 

 .  Evanciew, 2003; Lankutis, 2004)ومشاركتو في التطور في ىذا المجال )
 وما يتعمق بالتالميذ ذوي اإلعاقة العقمية يتجمى فيما يمي:   
 سوء استخدام األجيزة ال سيما إذا استخدموىا بمفردىم دون مساعدة أو توجيو. -
 وجود مشكالت حسية أو بدنية لدى التمميذ من ذوي االحتياجات الخاصة تحّد قدرتو عمى -

 .استخدام األجيزة
ستخدام األجيزة واألدوات اإللكترونية بسبب قصورىم اإلدراكي، سواء أكان ىذا صعوبة ا -

 اإلدراك عقمي ا أم حسي ا.
ويمكن التغمب عمى ذلك بتحديد األىداف التعميمية المتناسبة مع قدرات التالميذ 

مكانياتيم، مع مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ، وتدريبيم عمى استعمال الحاسب اآل لي وا 
 قبل أداء الميارة المطموبة.

( أن المعوقات التي تحّد استخداَم معممي 7112وقد أظيرت نتائج دراسة القحطاني )    
معاىد التربية الفكرية وبرامجيا بعَض اإلستراتيجيات الفكرية مرتبًة تنازلي ا ىي: كثرة أعداد 

ووجود تالميذ غير قابمين لمتعمم التالميذ ذوي اإلعاقة العقمية، وغياب تعاون أولياء األمور، 
داخل الصف الدراسي، وقمة الحوافز المادية والمعنوية المقدمة إلى المعممين، وضعف الدورات 
التدريبية في مجال استخدام اإلستراتيجيات المناسبة لممعاقين عقمي ا، وعدم وجود معمم مساعد 

ئل والتقنيات التعميمية، وكثرة في الصف، ووجود تالميذ غير ناطقين في الصف، وقمة الوسا
أعباء المعمم التدريسية واإلدارية، وطبيعة المناىج الدراسية التي ال تساعد عمى تنويع 

 إستراتيجيات التدريس.
( وجوَد معوقات ذاتية ومعوقات تدريبية تواجو 7101وأظيرت نتائج دراسة الطالل )   

مجيا؛ تتمثل في حاجز المغة، ونقص استخدام اإلنترنت في معاىد التربية الفكرية وبرا
المعمومات عن خدمات اإلنترنت، وعدم توفر التدريب المناسب عمى اإلنترنت، وخمصت 
الدراسة إلى أىمية تزويد معاىد التربية الفكرية وبرامجيا بالتجييزات الالزمة لالتصال 
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استخدام اإلنترنت مع باإلنترنت، وزيادة الحوافز المادية والمعنوية لممعممين؛ لتشجيعيم عمى 
 إعداد دليل بالمواقع المتعمقة بالمجاالت التعميمية في مجال اإلعاقة العقمية.

( بضرورة تدريب المعممين العاممين في مدارس الدمج 7102وأوصت دراسة عاشور )        
الحديثة )الكمبيوتر، والسبورة تفاعمية( في تدريس التالميذ ذوي  التقنيةعمى استخدام الوسائل 

 اإلعاقة العقمية.
يؤكد الباحث أىميَة تقديم التدريب إلى المعممين؛ فيو يجعميم عمى دراية واطالع لذا  

دائَمين عمى كل ما ىو مستجد في عالم الحاسب اآللي المتميز بالتغيير والتجديد المستمرين، 
المتعمقة بالتالميذ ذوي اإلعاقة العقمية النفسية أو البدنية؛ فالتالميذ ذوو  وعمى المشكالت

اإلعاقة العقمية ال يحسنون تشغيل الجياز الحاسوبي بصورة جيدة غالًبا، ال سيما حينما يكون 
نظام التشغيل بطيًئا، فيتذمر التالميذ من ذلك ظن ا منيم أن الجياز ال يعمل، وبعضيم ال يحب 

تابعة خطوات التشغيل المطولة، فيشعرون بالممل وتثور أعصابيم، وربما يضربون انتظار م
الجياز بأي شيء أماميم أو يكسرونو، وثمة عقبة أخرى تواجو بعض ىؤالء التالميذ من 
الناحية البدنية؛ إذ يعاني بعض التالميذ مشكالٍت عصبيًة حركية تؤثر في قدرة اليدين عمى 

 .(Hawsawi, 2002)ياز استخدام لوحة مفاتيح الج
ذا أردنا استخدام تقنية الحاسب اآللي بفاعمية في التربية الخاصة فال بد من تحديد      وا 

نوعية البرامج وتصميميا لنضمن زيادة تحصيل التالميذ، ويجب أن يمارس التربويون في 
ة فعالة في مجال التربية الخاصة عممية تحديد البرامج الجيدة وفق معايير محددة تسيم بصور 

استفادة التالميذ منيا، فالحاسوب في نياية األمر ما ىو إال آلة، وبرامجو المفيدة التي تمبي 
احتياجات المتعمم ىي ما يجعمو جيازًا فعااًل، ولذا فخصائص البرنامج التعميمي ىي حجر 

صحيحة  الزاوية الذي يؤثر في تحصيل التالميذ المتخمفين عقمي ا مقرونة بأساليب تدريسية
 يؤدييا معممون ذوو دراية وكفاءة في استخدام الحاسوب.  

 السابقةالدزاسات 
أما  العقمية عاقةاإل ذويدامات الحاسوب في تعميم استختناولت  التيمن الدراسات      

( فقد ىدفت إلى الكشف عن فاعمية برنامج تدريبي باستخدام 7102دراسة عاشور )
بالحاسب اآللي لتنمية الميارات المغوية، وتحسين السموك االجتماعي لدى عينة من األطفال 

سنة،  00-2ذوي اإلعاقة العقمية المدمجين في المدارس العادية، تراوحت أعمارىم بين 
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لبرنامج التدريبي في تنمية الميارات المغوية، وتحسين السموك وتوصمت إلى فاعمية ا
االجتماعي لألطفال ذوي اإلعاقة العقمية المدمجين في المدارس العادية، واستمرار فاعمية ىذا 

 البرنامج بعد مدة المتابعة.
( فقد ىدفت إلى التعرف عمى فاعمية برنامج محوسب 7102أما دراسة الشرقاوي )

ت العناية بالذات لدى التالميذ ذوي اإلعاقة العقمية في مدارس الدمج في في تنمية ميارا
 6تمميًذا تمتد أعمارىم من  06محافظة الداخمية بسمطنة عمان، وتكونت عينة الدراسة من 

تالميذ،  2، ُقّسموا إلى مجموعتين: ضابطة وتجريبية، تضم الواحدة منيما 01سنوات إلى 
ق دالة بين متوسطات المجموعة التجريبية قبل تطبيق وتوصمت الدراسة إلى وجود فرو

البرنامج وبعده في جميع محاور العناية بالذات لصالح القياس البعدي، ووجود فروق دالة 
بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي في جميع محاور العناية 

ودروس الميارات الحياتية إلى دروس  بالذات، وأوصت الدراسة بتحويل الدروس األكاديمية
 التقنيةمحوسبة، وبتدريب المعممين العاممين في مدارس الدمج عمى استخدام الوسائل 

 الحديثة )الكمبيوتر، والسبورة التفاعمية( في تدريس التالميذ ذوي اإلعاقة العقمية.
قائم ( إلى تصميم برنامج كمبيوتر 710٢ىدفت دراسة جامع وآخرون )المقابل في 

عمى الوسائط المتعددة وتطبيقو لتنمية الذكاء العاطفي لممعاقين عقمي ا القابمين لمتعمم في 
( سنة، وفق أسس بناء برامج بالحاسب 07: 2مدارس التربية الفكرية في المرحمة العمرية )

عمم اآللي لممعاقين عقمي ا، وأشارت النتائج إلى استجابة ذوي اإلعاقة العقمية القابمين لمت
لى األثر اإليجابي الستخدام برامج  الكتساب الجديد وتعممو إذا ُقدم ليم البرنامج المناسب، وا 
بالحاسب اآللي متعددة الوسائط في تعميم ذوي اإلعاقة العقمية، وفاعميتو في تنمية الذكاء 

 العاطفي وقدراتيم.
 ىلتي سعت إل( ا7104ىدفت دراسة إسماعيل، الدري، شاىين )من جانب آخ 

التحقق من فاعمية برنامج قائم عمى استخدام الحاسب اآللي وتكنولوجيا الوسائط المتعددة 
لتنمية ميارات االتصال المغوي لتالميذ الصف الرابع االبتدائي المتأخرين عقمي ا، وأثبتت 
النتائج فاعمية برنامج الوسائط المتعددة في تنمية ميارات االتصال المغوي لتالميذ الصف 

بع االبتدائي ذوي اإلعاقة العقمية القابمين لمتعمم؛ وذلك بوجود فرق دال إحصائي ا بين الرا
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متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الميارات 
 المغوية ككل، والميارات الفرعية لصالح المجموعة التجريبية.

ىدفت إلى التعرف عمى إدراك  التي Hoppestad (2013) ىوبيستاد دراسةو   
في  لمحاسوب يدام التقنستخالعقمية لميارات اال عاقةاإل ذوي التالميذالعاممين مع  عممينالم

ستفادة من العقمية يمكنيم اال عاقةاإل ذويوقد أظيرت نتائج الدراسة أن التالميذ  ،التدريس
القراءة والكتابة في  ميدام الحاسوب بطرق عديدة ترفع مستوى تحصيميم األكادياستخ

حتياجات الخاصة اال ذويدام الحاسوب، وأن التالميذ من استخوالرياضيات وميارات 
وفوائَده دام الحاسوب استخ دام الحاسوب، إضافة إلى أن إيجابياتِ استخب ايستمتعون كثيرً 

 ة بصفة خاصةيسير العقمية ال عاقةاإل ذويحتياجات الخاصة بصفة عامة و اال ذويلمتالميذ 
تتميز  التييحتاجون إلى توفير المناىج  العقمية عاقةذوي اإلالتالميذ  ، وأناكثيرة جد  

 إذفي معمومات قد تكون متوفرة لدى التالميذ،  اغالبً  دستنفَ بالمرونة في عامل الوقت الذي يُ 
الحاسب تقنيات لِ و  ،من أىم المتطمبات الضرورية لنجاح البرنامج التعميمي ايمثل التكرار واحدً 

 قد يحتاج التيوفير روابط لتكرار المعمومات اإلضافية وت ،القدرة عمى أداء ىذه الميام ياآلل
 .يا بعض التالميذإلي

( إلى الكشف عن واقع استخدام معممي معاىد التربية 7101وىدفت دراسة الطالل )
كفاياتيم المينية في الفكرية وبرامجيا ومعمماتيم لإلنترنت، ومدى استفادتيم منو في تطوير 

مدينة الرياض، وعالقتو ببعض المتغيرات: الجنس، والمؤىل التعميمي، وسنوات الخبرة في 
معمًما ومعممة  002التدريس باستخدام المنيج الوصفي التحميمي، وتكونت عينة الدراسة من 

لبية العظمى معيًدا وبرنامًجا لمتربية الفكرية، وتوصمت الدراسة إلى أن الغا 27موزعين عمى 
من أفراد عينة الدراسة يتمتعون باتجاىات إيجابية نحو استخدام اإلنترنت، وأنيم يستخدمونو 
لالستفادة منو في تطوير كفاياتيم المينية، وأنيم يمتمكون خبراٍت جيدًة في استخدامو، 

إلى  وأشارت النتائج أيًضا إلى وجود فروق دالة إحصائي ا في مدى استخدام اإلنترنت تعزى
 متغير الجنس لصالح المعممين.

( كان من أىدافيا التعرف عمى إستراتيجيات 7112دراسة القحطاني )أن ونجد      
التدريس التي يستخدميا معممو معاىد التربية الفكرية في مدينة الرياض في ضوء بعض 

لدراسة المتغيرات؛ جنس المعمم، وخبرتو التدريسية، والدورات التدريبية، وطبقت أداة ا
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معيًدا وبرنامًجا لمتربية الفكرية، وقد  27معمًما ومعممة، موزعين عمى  722)االستبانة( عمى 
أظيرت النتائج أن إستراتيجيات التدريس األكثر استخداًما ىي: إستراتيجية األسئمة الصفية، 

ستراتيجية الممارسة والبيان العممي، وا   ستراتيجية والتعمم المبرمج، والتعمم حتى اإلتقان، وا 
األلعاب التعميمية والقصة، وُصنفت اإلستراتيجيات التدريسية: التدريس بالحاسب اآللي، 
ستراتيجية التعمم  ستراتيجيتا التعمم باالكتشاف وحل المشكالت، وا  والرحالت الميدانية، وا 

 التعاوني، وتمثيل الدور أنيا األقل استخداًما.
 عاقةذوي اإلدام الحاسب اآللي في تعميم التالميذ استخ( أن 2012) ميويذكر الحاز    

، واكتساب الميارات كيالحر  يتنمية التآزر البصر في  يحقق عدة فوائد تتمخصالعقمية 
، وتنمية القدرة عمى االنتباه والتركيز، واكتساب مفاىيم اآلليدام الحاسب ستخاألساس ال

وتقدير الذات، وتنمية القدرة عمى الرسم تنمية الثقة بالنفس و الترتيب والتسمسل والتصنيف، 
ب بعض جعل عممية التعمم أكثر متعة، واكتسات لتير األلوان والصور المتحركة ايتوفب والتموين

تنمية في  ابارزً  ادورً  اأيضً  ؤدييواكتساب بعض المفاىيم العددية، و  ،القيم االجتماعية والدينية
فجميع  ،صوات أثناء التدريب المتكررترديد األ عبر ةبطرق غير مباشر  بعض الميارات المغوية
 ؛لى عمل وتنظيم من قبل المعمم يتناسب مع خصائص التالميذ وقدراتيمإىذه الفوائد تحتاج 

متأكد من بقاء أثر التعمم بعد االنتياء من التعمم لو  ،ه في الحياة الطبيعيةو مما تعمّ  واقطبّ ليُ 
 .  بيبالبرنامج الحاسو 

( فقد ىدفت إلى التعرف عمى مدى معرفة العاممين 7116) القحطانيدراسة  أخيراً و     
معاىد التربية الخاصة في  بالقواعد التنظيمية المطبقةومعاىدىا ببرامج التربية الفكرية 

االستبيان، ومن و  ،يالتحميم يدم الباحث المنيج الوصفاستخمدينة الرياض، و في وبرامجيا 
في  بالقواعد التنظيميةومعاىدىا معرفة العاممين ببرامج التربية الفكرية أّن  :ودراست نتائج

وأوصت الدراسة بوجوب  ،األىمية شديدةمدينة الرياض وبرامجيا في معاىد التربية الخاصة 
برامج  تالميذأىمية وجود قوانين تراعي حقوق وب ،ىو جديد اطالع كافة العاممين عمى كل ما

 .معرفة ىذه القوانين والتنظيماتلأىمية تدريب العاممين وب، اومعاىدى التربية الفكرية
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 التعقيب اعلى الدزاسات السابقة

الحاسب اآللي باىتمام كبير في مجال التربية الخاصة بشكل عام، وقد تختمف  حظي
تمك الدراسات باختالف األىداف التي سعت إلى تحقيقيا، واختالف الموضوعات التي تناولتيا، 
وتباين البيئات التي أجريت فييا، واختالف المنيج المتبع. ومن الدراسات التي اتفقت معيا 

( في 7101(، والطالل )7112(، والقحطاني )7116ة دراسُة القحطاني )ىذه الدراسة الحالي
تطبيقيا عمى معممي التربية الفكرية ومعمماتيا في معاىد التربية الخاصة وبرامجيا، واتفقت 

( في تناوليا دور المعممين في استخدام الحاسب اآللي في 7117أيًضا مع دراسة ىوساوي )
( والرصيص 7110ذىنية البسيطة، واتفقت مع دراسة فراج )تعميم التالميذ ذوي اإلعاقة ال

(، وعاشور 7102(، والشرقاوي )710٢(، وجامع وآخرين )711٢( وخميفة )7110)
( في استخدام الحاسوب في تعميم األطفال ذوي اإلعاقة العقمية. واختمفِت الدراسة 7102)

لمدراسة، ولم تتناول أي  من  الحالية عن الدراسات السابقة في الحدود المكانية والزمانية
الدراسات السابقة متغيراِت الدراسة الحالية مًعا المتمثمة في واقع استخدام التعميم بالحاسب 

تعميمية من وجية نظر معممي معاىد التربية الفكرية وبرامجيا في محافظة  كوسيمةاآللي 
 جدة.

 ميهج الدزاسة
دام األساليب استخعمى  لقائما المسحيالمنيج الوصفي الحالية اعتمدت الدراسة 

مجموعة المسحي بأنو  يالمنيج الوصف( 2014مطاوع والخميفة )الوصفية، ويعرف 
عمى جمع الحقائق  اعتمادً االظاىرة  لوصف مع بعضيا البعض اإلجراءات البحثية التي تتكامل

والوصول في  ،مدلوالتياالص ستخال ؛ادقيقً  وتحميميا تحمياًل  ،ومعالجتيا ،وتصنيفيا ،والبيانات
حيث تتماشى إجراءات ىذا المنيج مع أىداف الدراسة الحالية المتمثمة  .النياية إلى النتائج

 تعميمية مع التالميذ ذوي االعاقة العقمية. كوسيمةفي واقع إستخدام الحاسب اآللي 

 واعييتها دلتنع الدزاسة
في معاىد محافظة ومعمماتيا  العقميةاالعاقة جميع معممي في  يتمثل مجتمع الدراسة      
( معممو 104( معمم و )287منيم ) ،ومعممو ا( معممً 391البالغ عددىم )، وبرامجياجدة 

  (.2019 ،30، مارس شخصيالثقفي، فيد اتصال )الخاصو حسب إحصاءات إدارة التربية 
بما  ،معممة( 102و) ا( معممً 110) فتم سحب ؛العينة العشوائية دم الباحث أسموباستخو 
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كما وىذا كافي  (٪20) حيث بمغت نسبة العينة أكثر من ،االستبانات ُوّزعتو  (212)مجموعة 
 تلمتحميل أصبح منيا واستبعاد غير الصالح ياوبعد فحص. (2006)وآخرون أشار الحمداني 
( 0والجدول ) .( معممة100)و، ا( معممً 100منيم ) ؛ومعممة ا( معممً 200عينة الدراسة )

الدورات التدريبية و ، الخدمةسنوات و لمتغيرات: الجنس،  ايوضح خصائص عينة الدراسة وفقً 
 .في مجال العمل

 (1خذٚي )

 اٌذٚساد اٌتذس٠ج١خ فٟ ِدبي اٌؼًّٚ، اٌخذِخعٕٛاد ٌّٚتغ١شاد: اٌدٕظ،  بتٛص٠غ أفشاد اٌؼ١ٕخ ٚفم  

 اٌّدّٛع إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ اٌؼذد اٌّتغ١ش

 200 ٪ 50 100 )روش( ِؼٍُ اٌدٕظ

177٪ 

 

 ٪ 50 100 ِؼٍّخ )أٔثٝ(

عٕٛاد 

 اٌخذِخ

 ٪ 23 46 عٕٛاد 5ألً ِٓ 

200 

177٪ 

 ٪ 32 64 17ئٌٝ عٕٛاد  5ِٓ 

 ٪ 22 44 عٕخ 16ئٌٝ عٕٛاد  11ِٓ 

 ٪ 23 46 عٕخ فأوثش 17

 

 

ٌذٚساد ػذد ا

فٟ  اٌتذس٠ج١خ

 ِدبي اٌؼًّ

 ٪ 12 24 ٌُ أحظً ػٍٝ دٚساد

200 

177٪ 

 ٪ 24 48 دٚسح ٚاحذح

 ٪ 25 50 دٚستبْ

 ٪ 22 44 ثالث دٚساد

 ٪ 17 34 أسثغ دٚساد فأوثش

 أداة الدزاسة

بناًء عمى أسئمة الدراسو وىي االستبانة،  حدد الباحث  األداة الُمستخدمة في الدراسة
وقد  وطبيعة البيانات المراد جمعيا، فاستخدم االستبانة لُمناسبتيا أغراض الدراسة، ،و أىدافيا

 ؛أداة الدراسة بالرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة يتبن
، (7100حافظ، )، ودراسة (7102الزىراني، ) ، ودراسة(2010، الطالل)دراسة : مثل

القسم  وتكونت أداة الدراسة في صورتيا النيائية من قسمين: ،(7104 الدوايدة،)ودراسة 
عدد الدورات و ، الخدمةسنوات و األول يتناول البيانات األولية ألفراد عينة الدراسة: الجنس، 

 .حيث تم إعدادىا من قبل الباحث الدراسة أسئمة يتناول محاور يالتدريبية، والقسم الثان
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 الصدق والجبات ألداة الدزاسة 

 الصدق: أواًل
 صدق احمللنني

والتأكد من أنيا تخدم أىداف الدارسة الحالية؛ فقد تم  ،لمتحقق من صدق االداة    
عرضيا بصورتيا األولية عمى سبع محكمين متخصًصين في التربية الخاصة وتقنيات التعميم. 

الرأي حول مدى وضوح العبارات، ومدى مالءمتيا لما وضعت لقياسو، ومدى سالمة  إلبداء
الصياغة المغوية لمعبارات، مع وضع التعديالت واالقتراحات التي يمكن بيا تطوير أداة 
الدراسة. حيث تم مراجعة مالحظاتيم واألخذ بتوجيياتيم، وبناء عمى التعديالت واالقتراحات 

أجرى الباحث التعديالِت الالزمَة التي اتفق عمييا أغمب المحكمين؛  التي أبداىا المحكمون
كتعديل بعض العبارات، وحذف عبارات أخرى، حتى أصبحِت االستبانة في صورتيا النيائية 

 ( عبارة.71مكونًة من )

 يصدق التجاىس الداخل - أ
عمى العينة، ثم حسب  االباحث االستبانة ميداني   طّبقبعد التأكد من صدق المحكمين    

درجة العبارة )معامل  بحذفلمدرجات  يمعامل االرتباط بين درجة كل عبارة والمجموع الكم
( 7والجدول ) .(7114)خطاب،  يصدق التجانس الداخماالرتباط المصحح(، وىو ما يعرف ب

 يا اإلحصائية.ل عمييا وداللتَ صِ حُ  التياالرتباط  يوضح معامالتِ 
 (2خذٚي )

ٌٍذسخبد ػٍٝ االعتجبٔخ  ٟاالستجبط اٌّظححخ ث١ٓ دسخبد ػجبساد االعتجبٔخ ٚاٌّدّٛع اٌىٍِؼبِالد 

=ْ(277) 

سلُ 

 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 االستجبط

سلُ 

 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 االستجبط

سلُ 

 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 االستجبط

سلُ 

 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 االستجبط

سلُ 

 اٌؼجبسح

ِؼبًِ 

 االستجبط

1 0,753
**
 5 0,714

**
 7 0,710

**
 13 0,627

**
 18 0,750

**
 

2 0,638
**
 6 0,638

**
 17 0,726

**
 14 0,725

**
 17 76862

**
 

3 0,795
**
 8 0,721

**
 11 0,746

**
 15 0.602

**
 17 0.726

**
 

4 0,628
**
 7 0,717

**
 12 0,775

**
 16 0.780

**
 27 0.759

**
 

**
 7671داي ػٕذ ِغتٜٛ  

درجة العبارة والدرجة الكمية ( أن جميع معامالت االرتباط بين 7يتضح من الجدول )
ارتفاع معامالت  يعني(، وىذا ≥ 1.10α(الداللة  عند مستوى الالستبانة دالة إحصائي  



 واقع استخدام الحاسب اآللي...                                                      عدد أبريل-ج0- )48( 0209م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 842 - 

مما ُيعطي مؤشرات صدق مرتفعة يمكن الوثوق بيا في تطبيق الدراسة  الداخمي،االتساق 
 الحالية.

 الجبات ثاىيًا:
 Alpha Cronbach's دام معامل ألفا كرونباخاستخأداة الدراسة ب من ثباتق ق  حُ تُ 

بمغت قيمة معامل ثبات االستبانة إذ (، 200بعد تطبيق االستبانة عمى عينة الدراسة )ن= 
 Georgeجورج وميمري )استناًدا عمى تقدير قيمة جيدة لمعامل الثبات  وىي (0,810) ككل

& Mallery, 2003) ،بدرجة مرتفعة من الثبات  وعميو يمكن اإلشارة إلى أن األداة تتمتع
 .وبالتالي مناسبتيا ألغراض الدراسة الحالية

 أساليب التحليل اإلحصائي

 Statistical Package ببرنامج الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية تم االستعانة
for Social Sciences تحميل بيانات أداة الدراسة الحالية، وذلك بعد ترميز البيانات  يف

، درجات بشدة خمسالُمدرجة وفق مقياس ليكرت الخماسي، بحيث ُأعطيت استجابة موافق 
درجتان،  واستجابة غير موافقثالث درجات،  ، واستجابة محايدأربع درجات واستجابة موافق

 واستجابة غير موافق بشدة درجة واحدة.
( في تفسير قيم 3اعتمد الباحث عمى المحك الُممثل في الجدول رقم ) وقد

والذي تم تحديده من خالل المعادلة  في جداول النتائج،ومدى الموافقة  ،المتوسطات الحسابية
 اآلتية:
وتم . ،2=  ٢( ÷ 0 - ٢= ) عدد البدائل÷ أقل قيمة(  –طول الفئة = )أكبر قيمة       

 القيمة الى أقل قيمة في المقياس أو بداية المقياس وىي الواحد الصحيح. إضافة ىذة
 (3خذٚي )

 تحذ٠ذ فئبد اٌّم١بط اٌّتذسج اٌخّبعٟ

 ِم١بط ١ٌىشد اٌخّبعٟ

 ِذٜ اٌّٛافمخ اٌتش١ِض دسخخ اٌّٛافمخ

 1.77ئٌٝ  1ِٓ  1 غ١ش ِٛافك ثشذح

 2.67ئٌٝ  1.71 2 غ١ش ِٛافك

 3.47ئٌٝ  2.61 3 ِحب٠ذ

 4.27ئٌٝ  3.41 4 ِٛافك

 5ئٌٝ  4.21 5 ِٛافك ثشذح
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 ىتائج الدزاسة ومياةشتها

تعميمية من  كوسيمةدام الحاسب اآللي استخما واقع " األول: النتائج المتعمقة بالسؤال
 "؟العقمية عاقةاإل ذوي معممي وجية نظر

 معمميتعميمية من قبل  كوسيمةبالحاسب اآللي دام التعميم استخولمتعرف عمى واقع 
المتوسطات الحسابية واالنحراف  تِ بسِ حُ  من وجية نظر أفراد عينة الدراسةاالعاقة العقمية 

لكل  بيالعبارات حسب الوزن النس تبت  رُ و  المعياري والنسب المئوية الستجابات أفراد الدراسة،
 .( يوضح ىذه النتائج4والجدول ) .منيا

 (4خذٚي )

 العتجبٔخٌاٌّتٛعطبد اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاألٚصاْ إٌغج١خ العتدبثبد أفشاد اٌذساعخ 

 اٌؼجبسح َ
اٌّتٛعط 

 ثٟاٌحغب

االٔحشاف 

 ٞاٌّؼ١بس

اٌٛصْ 

 جٟإٌغ
 اٌتشت١ت

دسخخ 

 اٌّٛافمخ

1 
اٌحبعت ذاَ اعتخٌذٞ ئٌّبَ ثّٙبساد 

 فٟ اٌتؼٍُ. ا٢ٌٟ
 ِٛافك 8 76 0,80 3,84

2 
ذاَ اعتخػٍٝ  تحفض اٌّذسعخئداسح 

 اٌتؼ١ٍُ.فٟ اٌحبعت ا٢ٌٟ 
 ِٛافك 1 83,5 0,61 4,17

3 

 ٌٍتال١ِزتٛفش اٌّذسعخ ثشاِح تذس٠ج١خ 

حٛي طشق اٌتؼبًِ  اٌؼم١ٍخ رٚٞ االػبلخ

 فٟ ِدبي اٌتؼ١ٍُ.اٌحبعت ا٢ٌٟ ِغ 

3,00 0,63 67.2 
 

17 
 ِحب٠ذ

4 

ػٍٝ تمذ٠ُ  االػبلخ اٌؼم١ٍخ ِؼ٠ٍُحشص 

ػجش  ٌٍتال١ِزِتٕٛػخ ٚأٔشطخ ثشاِح 

ٌتحغ١ٓ ِغتٜٛ اٌحبعت ا٢ٌٟ 

 تحظ١ٍُٙ.

4,12 0,62 82,5 
 

2 
 ِٛافك

5 

ػٍٝ ِٙبساد  اٌتال١ِز٠ذسة اٌّؼٍُ 

ِٙبساد االعتّبع،  ػجشاٌتٛاطً 

ٚاٌتٛاطً ِٓ خالي تجبدي  ،ٚاٌّحبدثخ

 .اٌحبعت ا٢ٌٟاٌظٛس ػجش ثشاِح 

3,97 0,58 79,5 6 
 

 ِٛافك

6 

ػٍٝ اٌّٙبساد  اٌتال١ِز٠ذسة اٌّؼٍُ 

 ،بٌمظض االختّبػ١خثاالختّبػ١خ 

ٚاٌّغبػذاد اٌجظش٠خ  ،ٚتؼ١ٍُ األدٚاس

 .اٌحبعت ا٢ٌٟذاَ بعتخث

3,70 0,87 74,1 
 

17 

 

 ِٛافك

8 

اٌّذسعخ أػذاد وبف١خ ِٓ فٟ ٠تٛفش 

ٚاٌجشاِح اٌتؼ١ّ١ٍخ اٌحبعت ا٢ٌٟ 

 اٌٍّحمخ.

2,98 0,70 60 
 

27 
 ِحب٠ذ
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 (4تبثغ خذٚي )

 العتجبٔخٌاٌّتٛعطبد اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاألٚصاْ إٌغج١خ العتدبثبد أفشاد اٌذساعخ 

 اٌؼجبسح َ
اٌّتٛعط 

 ثٟاٌحغب

االٔحشاف 

 ٞاٌّؼ١بس

اٌٛصْ 

 جٟإٌغ
 اٌتشت١ت

دسخخ 

 اٌّٛافمخ

7 

داسح اٌّذسعخ ثشاِح تذس٠ج١خ ئتٕفز 

اٌحبعت ا٢ٌٟ ذاَ اعتخ حٛيٌضا١ِخ ئ

 .اٌؼم١ٍخ االػبلخٌّؼٍّٟ 

3,37 0,75 66,8 
 

15 
 ِحب٠ذ

7 
اٌحبعت ػٍٝ  ٍتال١ِزٌاختجبساد  ٝجٕت

 ٍذسط.ٌم١بط وفبءح اعت١ؼبثُٙ ٌا٢ٌٟ 
3,30 0,60 6662 

 

16 
 ِحب٠ذ

17 
فٟ اٌتؼ١ٍُ ٠ؼضص اٌحبعت ا٢ٌٟ ذاَ اعتخ

 .اٌظفداخً  اٌتال١ِزاٌتٛاطً ث١ٓ 
4,08 0,73 81,7 

 

3 
 ِٛافك

11 

فٟ اٌتؼ١ٍُ ٠ؼضص اٌحبعت ا٢ٌٟ ذاَ اعتخ

ٚاٌّؼٍُ داخً  اٌتال١ِزاٌتٛاطً ث١ٓ 

 .اٌظف

3,64 0,58 83 
 

11 
 ِٛافك

12 
فٟ اٌفظً اٌحبعت ا٢ٌٟ ذاَ اعتخ٠ؼضص 

 ٌٍذسط. اٌتال١ِزتش٠ٛك 
 ِٛافك 7 75,8 0,77 3,80

13 

فٟ اٌتؼٍُ اٌحبعت ا٢ٌٟ ذاَ اعتخٓ ٠ّى  

ئٌٝ ِٓ ٚطٛي اٌّؼٍِٛخ ثىً عٌٙٛخ 

 .اٌؼم١ٍخاالػبلخ  تال١ِز

3,50 0,78 8762 
 

12 
 ِٛافك

14 

فٟ اٌتؼٍُ اٌحبعت ا٢ٌٟ ذاَ اعتخٓ ٠ّى  

ِٓ تٛف١ش ث١ئخ تؼ١ّ١ٍخ تفبػ١ٍخ ثطش٠مخ 

 اٌذساعٟ. اٌظفِتضإِخ فٟ 

4,04 0,65 81,2 
 

4 
 ِٛافك

15 

ِٓ ئوغبة اٌحبعت ا٢ٌٟ ذاَ اعتخٓ ٠ّى  

أٚ اٌىفب٠بد اٌالصِخ  اٌّٙبساد   اٌتال١ِز

 االتظبي ٚاٌّؼٍِٛبد.ذاَ تم١ٕبد عتخال

3,73 0,61 74,7 
 

7 
 ِٛافك

16 

تحشص ئداسح اٌّذسعخ ػٍٝ تٛف١ش 

ٌٍتؼبًِ ِغ  ِتخظظ١ٓ ِإ١ٍ٘ٓ ِؼ١ٍّٓ

 فٟ اٌتؼ١ٍُ. اٌتم١ٕخ

3,17 0,69 6366 
 

17 
 ِحب٠ذ

18 

ث١ٕخ  تٛف١شتحشص ئداسح اٌّذسعخ ػٍٝ 

اٌحبعت ا٢ٌٟ تحت١خ ِٓ أخٙضح 

 تظبي.الّؼبًِ ٚخطٛط ااٌٚ

3635 0,78 68 
 

14 
 ِحب٠ذ

17 
حغت اٌحبعت ا٢ٌٟ ف طشق تذس٠ظ ى١  ت  

 تؼٍّٗ. ٚ أعٍٛة اٌتال١ِزلذساد 
3,24 0,74 65 

 

18 
 ِحب٠ذ

17 

ٌتؼذ٠ً عٍٛن ٚثٕبؤ٘ب ٠تُ تظ١ُّ خطخ 

ذاَ بعتخثشاِح ِؼذح ٌزٌه ث ػجش ٌتال١ِزا

 .اٌحبعت ا٢ٌٟ

3,39 0,62 67 
 

13 
 ِحب٠ذ

27 

فٟ ت١ّٕخ اٌحبعت ا٢ٌٟ ذاَ اعتخ ٠غبػذ

اٌؼم١ٍخ ٚاٌحغ١خ اٌت١ٍّز ِٙبساد 

اٌحٍٛي اٌتؼ١ّ١ٍخ ِٓ خالي ٚاٌحشو١خ 

 اإلٌىتش١ٔٚخ.

4,00 0,72 80,1 
 

5 
 ِٛافك

 ِٛافك  --- --- 3661 اٌؼبَ ثٟاٌّتٛعط اٌحغب
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ستجابات أفراد عينة الدراسة لعبارات استبانة ( أن المتوسط العام ال4يتبين من الجدول )      
من تعميمية من قبل معممي االعاقة العقمية  كوسيمةبالحاسب اآللي دام التعميم استخواقع 

الفئة الرابعة من في  وىو متوسط يقع ؛(٢من  3,61وجية نظر أفراد عينة الدراسة كان )
الفئة التي  يوى ،(4471لى أقل من إ 0440التدريج التي تتراوح بين ) يفئات المقياس خماس

يتبين وجود تفاوت بين استجابات أفراد عينة و تشير إلى درجة موافق عمى أداة الدراسة، 
ية من قبل تعميم كوسيمةبالحاسب اآللي دام التعميم استخالدراسة عمى عبارات استبانة واقع 

موافقتيم ما تراوحت  متوسطات  ؛ إذمن وجية نظر أفراد عينة الدراسةمعممي االعاقة العقمية 
الفئتين الثالثة والرابعة من المقياس في وىذه المتوسطات تقع  ؛(4,17الى  2,98بين )

 وىو ما ،إلى درجة )محايد، موافق( عمى أداة الدراسة، تشيرانالمتدرج الخماسي المتين 
دام التعميم استخالدراسة لعبارات استبانة واقع  عينة يوضح التفاوت في استجابات أفراد

من النتائج أن  اتضحوقد ، ية من قبل معممي االعاقة العقميةتعميم كوسيمةبالحاسب اآللي 
، 00، 01، 6، ٢، 4، 7، 0: )وىي ؛موافقون عمى إثنى عشر عبارة أفراد عينة الدراسة

 3,50إذ تراوحت المتوسطات الحسابية ليذه العبارات ما بين ) ؛(71، 0٢، 04، 00، 07
(، وىذه المتوسطات تقع في الفئة الرابعة من المقياس المتدرج الخماسي التي 4,17إلى 

أن  أيًضا(، وىي الفئة التي تشير إلى درجة موافق ، ويظير 4.71إلى  0.40تتراوح ما بين )
؛ إذ (19,18,17,16,9,8,7,3) :وىي عبارات؛ أفراد عينة الدارسة محايدون عمى ثمان

(، وىذه المتوسطات 0402 إلى 7422يذه العبارات ما بين )تراوحت المتوسطات الحسابية ل
( إلى 2,61من المقياس المتدرج الخماسي التي تتراوح ما بين ) الثالثةتقع في الفئة 

 من عبارات االستباة. محايد(، وىي الفئة التي ُتشير إلى درجة 3,40)
 جاءت عبارات موافق كما يمي:

إدارة المدرسة تحفز عمى استخدام الحاسب اآللي في  ": وىي ؛(7جاءت العبارة رقم )      
معياري قدره (، وانحراف ٢من  4,17حسابي بمغ )األولى بمتوسط  في المرتبة" التعميم 

يحرص معمم االعاقة العقمية عمى تقديم برامج  ؛ وىي: "(4(. وجاءت العبارة رقم )0,61)
الثانية  في المرتبة" وى تحصيميم وأنشطة متنوعة لمتالميذ عبر الحاسب اآللي لتحسين مست

وجاءت العبارة رقم  .(0,62معياري قدره )(، وانحراف ٢من  4,12حسابي بمغ )بمتوسط 
" استخدام الحاسب اآللي في التعميم يعزز التواصل بين التالميذ داخل الصف  ؛ وىي: "(01)
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 .(0,73دره )معياري ق(، وانحراف ٢من  4,08حسابي بمغ )الثالثة بمتوسط  في المرتبة
يمّكن استخدام الحاسب اآللي في التعمم من توفير بيئة  وىي: " ؛(04وجاءت العبارة رقم )

حسابي بمغ الرابعة بمتوسط  في المرتبة" تعميمية تفاعمية بطريقة متزامنة في الصف الدراسي 
 (.0,65معياري قدره )(، وانحراف ٢من  4,04)

يساعد استخدام الحاسب اآللي في تنمية ميارات  وىي: " ؛(71جاءت العبارة رقم )و  
 في المرتبة" التمميذ العقمية والحسية والحركية من خالل الحمول التعميمية اإللكترونية 

وجاءت  .(0,72معياري قدره )(، وانحراف ٢من  4,00حسابي بمغ )الخامسة بمتوسط 
لتواصل عبر ميارات االستماع، يدرب المعمم التالميذ عمى ميارات ا وىي: " ؛(٢العبارة رقم )

السادسة  في المرتبة" والمحادثة، والتواصل من خالل تبادل الصور عبر برامج الحاسب اآللي 
وجاءت العبارة رقم  .(0,85معياري قدره )(، وانحراف ٢من  3,97حسابي بمغ )بمتوسط 

السابعة  المرتبةفي لدي إلمام بميارات استخدام الحاسب اآللي في التعمم"  وىي: " ؛(0)
وجاءت العبارة رقم  .(0.80معياري قدره )(، وانحراف ٢من  3,84حسابي بمغ )بمتوسط 

 في المرتبة" يعزز استخدام الحاسب اآللي في الفصل تشويق التالميذ لمدرس  " :وىي ؛(07)
وجاءت العبارة  .(0,77معياري قدره )(، وانحراف ٢من  3,80حسابي بمغ )الثامنة بمتوسط 

يمّكن استخدام الحاسب اآللي من إكساب التالميذ المياراِت أو الكفايات  " :وىي ؛(0٢رقم )
حسابي بمغ التاسعة بمتوسط  في المرتبة" الالزمة الستخدام تقنيات االتصال والمعمومات 

 (.0,61معياري قدره )(، وانحراف ٢من  3,73)
يدرب المعمم التالميذ عمى الميارات االجتماعية  " :وىي ؛(6وجاءت العبارة رقم )      

في " بالقصص االجتماعية، وتعميم األدوار، والمساعدات البصرية باستخدام الحاسب اآللي 
وجاءت  .(0,85معياري قدره )(، وانحراف ٢من  3,70حسابي بمغ )العاشرة بمتوسط  المرتبة

استخدام الحاسب اآللي في التعميم يعزز التواصل بين التالميذ  " :وىي ؛(00العبارة رقم )
(، ٢من  3,64حسابي بمغ )بمتوسط  ةالحادية عشر  في المرتبة" والمعمم داخل الصف 

يمّكن استخدام الحاسب  " :وىي ؛(00جاءت العبارة رقم )و  (.0,58معياري قدره )وانحراف 
 في المرتبة" إلى تالميذ االعاقة العقمية اآللي في التعمم من وصول المعمومة بكل سيولة 

 (.0,78معياري قدره )(، وانحراف ٢من  3,50حسابي بمغ )بمتوسط  ةالثانية عشر 
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 حين جاءت العبارات المحايدة كما يمي:في  
يتم تصميم خطة وبناؤىا لتعديل سموك التالميذ عبر  وىي: " ؛(02جاءت العبارة رقم )      

إلى نسبة  ةاألولى )الثالثة عشر  في المرتبة "برامج معدة لذلك باستخدام الحاسب اآللي 
(. وجاءت 0,62معياري قدره )(، وانحراف ٢من 3,39حسابي بمغ )الستبانة ككل( بمتوسط ا

وفير بنية تحتية من أجيزة الحاسب تحرص إدارة المدرسة عمى ت " :وىي ؛(02العبارة رقم )
ككل( الستبانة إلى انسبة  ةالثانية )الرابعة عشر  في المرتبة" اآللي والمعامل وخطوط االتصال 

(. وجاءت العبارة رقم 0,78معياري قدره )(، وانحراف ٢من  3,34حسابي بمغ ) بمتوسط
تنفذ إدارة المدرسة برامج تدريبية إلزامية حول استخدام الحاسب اآللي لمعممي  " :وىي ؛(2)

الستبانة ككل( بمتوسط إلى انسبة  ةالثالثة )الخامسة عشر  في المرتبة" االعاقة العقمية 
 " :وىي ؛(2(. وجاءت العبارة رقم )0,75معياري قدره )(، وانحراف ٢من  3,37حسابي بمغ )

 في المرتبة" تبنى اختبارات لمتالميذ عمى الحاسب اآللي لقياس كفاءة استيعابيم لمدرس 
(، ٢من  3,30حسابي بمغ )الستبانة ككل( بمتوسط إلى انسبة  ةالرابعة )السادسة عشر 

 (.0,60معياري قدره )وانحراف 
ُتكي ف طرق تدريس الحاسب اآللي حسب قدرات  " :وىي ؛(02جاءت العبارة رقم )و  
الستبانة ككل( إلى انسبة  ةالخامسة )السابعة عشر  في المرتبة"  وأسموب تعمموالتالميذ 
وجاءت العبارة رقم  .(0,74معياري قدره )(، وانحراف ٢من  3,24حسابي بمغ )بمتوسط 

مؤىمين لمتعامل مع تحرص إدارة المدرسة عمى توفير معممين متخصصين  " :وىي ؛(06)
الستبانة ككل( بمتوسط إلى انسبة  ةالسادسة )الثامنة عشر  في المرتبة" التقنية في التعميم 

 " :وىي ؛(0وجاءت العبارة رقم ) .(0,69معياري قدره )(، وانحراف ٢من  3,17حسابي بمغ )
توفر المدرسة برامج تدريبية لمتالميذ ذوي االعاقة العقمية حول طرق التعامل مع الحاسب 

الستبانة ككل( إلى انسبة  ةالسابعة )التاسعة عشر  في المرتبة" اآللي في مجال التعميم.
وجاءت العبارة رقم  .(0,63معياري قدره )(، وانحراف ٢من  3,00حسابي بمغ )بمتوسط 

" ر في المدرسة أعداد كافية من الحاسب اآللي والبرامج التعميمية الممحقة يتوف " :وىي ؛(2)
(، ٢من  2,98حسابي بمغ )بمتوسط  الستبانة ككل(إلى ان نسبة يالثامنة )العشر  في المرتبة
 (.0,71معياري قدره )وانحراف 
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من خالل نتائج ىذه الدراسة الميدانية اتضح أن واقع استخدام التعميم بالحاسب اآللي 
تعميمية من قبل معممي االعاقة العقمية من وجية نظر أفراد عينة الدراسة كانت عمى  كوسيمة

الحاسب اآللي يساعد  الى ان تحفيز المعممين عمى إستخدام دراجة موافق ويمكننا تفسير ذلك
 وىذا ما تتفق  االعاقة العقميةالتعميم لدى التالميذ ذوي  وزيادة قابميةعمى تحسن الميارات 

فالتعزيز  .(Vereenooghe, Gega, Reynolds & Langdon 2016)معو دراسة 
الصحيحة يؤدي الى رسوخ  الذي يقدمو الحاسب اآللي عند قيام التمميذ باالجابةالفوري 

 االجابة في ذىنو الذي بدوره ينعكس عمى تنمية الذاكرة لدييم.
نتائج ىذه الدراسة التي أكدت عمى اىمية الحاسب اآللي في تعميم  ومن خالل

التالميذ ذو االعاقة العقمية التي تتفق مع الدراسات السابقة، فالحاسب اآللي يتميز بالعديد 
 . االعاقة العقميةمة قادرًا عمى تحسين العممية التعميمية لمتالميذ ذوي من الخصائص التي تجع

ية تعميم كوسيمةالحاسب اآللي دام استخب كبيرتمام اى وجودىذة الدراسة الى أظيرت  
 و المعممات عمى تحفيز المعممين إدارة المدرسةحيث تعمل ؛ عاقة العقميةمن قبل معممي اال

 & Kaiser). وىو ما يتوافق مع نتيجة دراسة التعميم، فيالحاسب اآللي دام استخعمى 
Roberts, 2013) الحاسب اآللي يكون  لتحفيز و التشجيع عمى إستخدامالتي أثبتت أن ا
ر الكثيرمن الوقت عمى المعمم في اآللي يوف الحاسبإستخدام إن كما  محفزًا لالبداع والعطاء.

االعاقة  يحرص معممأشارت النتائج عمى  حيث معمومة أو في إكتساب ميارة معينة،صال الإي
لتحسين مستوى الحاسب اآللي  بواسطة لمتالميذوأنشطة متنوعة  أساليبعمى تقديم العقمية 

 ،التحصيل لدييم
، التي أثبتت (Carey, Friedman & Bryen, 2005) دراسةيتوافق مع  وىو ما  

يمكن تفسير ذلك كما  مرونة في التعميم.و إن الحاسب اآللي عزز الوعي واالدراك لدى التالميذ 
 كما لمفروق الفردية التي بين التالميذ والتي ال بد من مراعاتيا عند تقديم المواد العممية ليم.

 في التعميم يعززالحاسب اآللي دام استخن إ يدرك معممي التالميذ ذوي االعاقة العقمية
جاذبة  تعميمية تفاعمية بيئةً  توفير من خالل يبدو ذلك ،الصفداخل التالميذ التواصل بين 

وىذا ما يتوافق مع  ،بطرق يراىا المعمم أنيا مناسبة لمتالميذ بناء عمى قدراتيم و إمكاناتيم
في تنمية الميارات العقمية  ذلك  يسيمحيث  (Hansen & Morgan, 2008)دراسة 

يحرص  إذ ، التعميمية الممكنة  الوسائل عبر لمتالميذ وتمبي إحتياجاتيموالحسية والحركية 
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ميارات عبر عمى ميارات التواصل التالميذ عمى تدريب  معممي التالميذ ذوي االعاقة العقمية
المختمفة.  الحاسب اآلليوالتواصل من خالل تبادل الصور عبر برامج  ،االستماع، والمحادثة

التالميذ  وتحسين قدراتتطور  إلىيقود الحاسب اآللي دام استخبميارات  نالمعمميإلمام إن 
 ،ودافعيتيم نحوه لمدرسيم تشويقَ خالل  وإلعمارىم منبالممارسة وتعميم ماىو مناسب ليم 
إذ  (Chiner, Gómez & Cardona, 2017) بياوىذا ما يتوافق مع دراسة حديثة قام 

 التواصلدام تقنيات ستخال والكفايات الالزمةإكسابيم الميارات  الحاسب اآللي داماستخن ُيمكّ 
 لعب وتعميم ،القصص االجتماعيةكالميارات االجتماعية  وتدريبيم عمىمع بعضيم البعض 

 .الحاسب اآلليدام استخوالمساعدات البصرية ب ،األدوار
فروق حول مدى فعالية إستخدام الحاسب اآللي ما ال : "يالنتائج المتعمقة بالسؤال الثان      
 الجنس؟"االعاقة العقمية تعزى لمتغير  ذوي معممي وجية نظرتعميمية من  كوسيمة

 Independentدم اختبار "ت" لعينتين مستقمتين خاستُ ىذا السؤال  عن جابةإلول
Sample T-test الذكور واإلناث من أفراد  يعينت طيالفرق بين متوس عمى داللةمل

 (:5الجدول )في  وجاءت نتائج ىذا االختبار كما .الدراسة
 (5) خذٚي

 اٌذساعخ اٌزوٛس ٚاإلٔبث ِٓ أفشاد ػ١ٕخ طٟق ث١ٓ ِتٛعشفذالٌخ ػٍٝ أٌتبئح اختجبس "د" ٌٍ

االٔحشاف  اٌّتٛعط اٌؼذد اٌدٕظ

 ٞاٌّؼ١بس

 ل١ّخ

 د

 دسخبد

 اٌحش٠خ

 اٌذالٌخ

  0,642 3,94 100 ِؼٍُ

0,870 

 

198 

 غ١ش

 0,610 3,48 100 ِؼٍّخ داٌخ

المعممين  طيبين متوس ادالة إحصائي  ( يتضح عدم وجود فروق 5من الجدول )
 ،العقمية االعاقةمن قبل معممي  تعميمية كوسيمةالحاسب اآللي دام استخوالمعممات حول فعالية 

كانوا أييم جميع المعممين سواء  أمرٌ  تعميمية كوسيمةالحاسب اآللي دام استخأن  يما يعنوىو 
الى وعي المعممين والمعممات بأىمية إستخدام  يفسر الباحث ىذه النتيجةو  .إناثًا مأ ذكورًا

حول فعالية الحاسب اآللي  واالتجاىات االيجابيةالحاسب اآللي في تعميم ذوي االعاقة العقمية 
في الوصول الى االىداف المرجوة من العممية التعميمية مما يجعميم يوظفون الحاسب اآللي في 

 .وأساليبيم التعميميةأنشطتيم 
عدم وجود فروق ذات دالالت إحصائية حول  والتي بينتىذة الدراسة  اتفقت نتائجو 

تعميمية من قبل معممي االعاقة العقمية تعزى  كوسيمةإستخدام الحاسب اآللي فاعمية  مدى
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 & Hasselbring). دراسة وكذلك مع (Green & Flaro,2019) مع دراسة لمتغير الجنس
Glaser, 2000) 

أظيرت فروق ذات داللة  ي( الت710٢والدوخي، الذروة، العجمي )دراسة واختمفت مع 
 تعميمية. كوسيمةالمعممين في إستخدام الحاسب اآللي  التي تفوقإحصائية لصالح المعممات 

فروق حول مدى فعالية إستخدام الحاسب ما ال النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث: "
سنوات االعاقة العقمية تعزى لمتغير  ذوي معممي وجية نظرتعميمية من  اآللي كوسيمة

  "؟الخدمة
 One Way ANOVAاالتجاه  يدم تحميل التباين أحادخاستُ ىذا السؤال  عن جابةإلول

. الخدمةعدد سنوات  ختالفال التوضيح داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد الدراسة طبقً 
 (.6الجدول )في وجاءت النتائج كما 

 (6خذٚي )

فشٚق ث١ٓ ِتٛعطبد ذالٌخ ػٍٝ اٌ( One Way ANOVAٌٍاالتدبٖ ) ٞاٌتجب٠ٓ أحبد ٔتبئح تح١ًٍ

 اٌخذِخػذد عٕٛاد  ختالفال بئخبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ طجم  

ِدّٛع  ِظذس اٌتجب٠ٓ

 اٌّشثؼبد

دسخبد 

 اٌحش٠خ

ل١ّخ  ِتٛعط اٌّشثؼبد

 "ف"

 اٌذالٌخ

  0,224 2 0,194 ث١ٓ اٌّدّٛػبد

3,595 

 

 0,010 198 2,133 اٌّدّٛػبدداخً  غ١ش داٌخ

  200 2,327 اٌّدّٛع

بين  ا( عدم وجود فروق دالة إحصائي  6الجدول )في يتضح من النتائج الموضحة       
من  تعميمية كوسيمةالحاسب اآللي دام استخمتوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة حول فعالية 

 التوجوب، ويفسر الباحث ىذه النتيجة الخدمةسنوات  اختالفب العقمية االعاقةقبل معممي 
 معما يتوافق  ووىفي العصر الحالي، العممية التعميمية في  الحاسب اآللينحو توظيف  المتزايد

الحاسب دام استخ دور تفعيلفي ( 7101ورؤية المممكة ) ،(7171برنامج التحول الوطني )
( ودراسة )العجمي 2018دراسة )الشمري، ة الدراسة مع ىذنتيجة تتفق و  في التعميم.اآللي 

( التي أظيرت عدم وجود فروق ذات دالالت إحصائية حول فعالية إستخدام 2017الحارثي، و 
سنوات الخدمة، كما تختمف نتيجة  لمتغيرالحاسب اآللي مع التالميذ ذوي االعاقة العقمية تعود 

( التي أظيرت وجود فروق ذات 2013 ،دراسة )حافظ( و 2015 ،)محمدمع دراسة ىذة الدراسة 
دالالت إحصائية حول فعالية إستخدام الحاسب اآللي مع التالميذ ذوي االعاقة العقمية تعود 

 لمتغير سنوات الخدمة.
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فروق حول مدى فعالية إستخدام الحاسب ما ال " :النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع
الدورات االعاقة العقمية تعزى لمتغير  ذوي معممي من وجية نظرتعميمية  اآللي كوسيمة

  التدريبية؟
 One Wayاالتجاه  يدم تحميل التباين أحادخاستُ ىذا السؤال عن جابة إلول 
ANOVA  ًعدد  ختالفال التوضيح داللة الفروق بين متوسطات إجابات أفراد الدراسة طبق

 .(7الجدول )في وجاءت النتائج كما  .الدورات التدريبية
 (7خذٚي )

فشٚق ث١ٓ ِتٛعطبد ذالٌخ ػٍٝ اٌ( One Way ANOVAٌٍاالتدبٖ ) ٞٔتبئح تح١ًٍ اٌتجب٠ٓ أحبد

 ػذد اٌذٚساد اٌتذس٠ج١خ ختالفال بئخبثبد أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ طجم  

ِدّٛع  ِظذس اٌتجب٠ٓ

 اٌّشثؼبد

دسخبد 

 اٌحش٠خ

ل١ّخ  ِتٛعط اٌّشثؼبد

 "ف"

 اٌذالٌخ

  0,295 2 0,590 ث١ٓ اٌّدّٛػبد

0,730 

 

 0,403 198 14,964 داخً اٌّدّٛػبد داٌخ غ١ش

  200 15,554 اٌّدّٛع

في  االلة إحصائي  د( عدم وجود فروق ذات 7يتضح من النتائج الموضحة في الجدول )      
من قبل  تعميمية كوسيمةالحاسب اآللي دام استخاستجابات أفراد عينة الدراسة حول فعالية 

متغير عدد الدورات التدريبية، ويفسر الباحث ىذه النتيجة  اختالفب العقمية االعاقةمعممي 
وبحرص  ،بشكل مستمر في العممية التعميميةالحاسب اآللي دام استخنحو  المتزايد لتوجواب

في العممية الحاسب اآللي دام استخعمى  معممي االعاقة العقميةعمى تحفيز  إدارة المدرسة
من خالل البحث عن  و التقني يوالمين يالمستمر لمواكبة التطور العمم يالتعميمية، والسع

االساليب المناسبة مع التالميذ ذوي االعاقة العقمية، من ىنا نجد المعمم حريص أشد الحرص 
إلى أن اإلشراف المستمر من  باالضافة .عمى إستخدام التقنية ميما قمة خبرتو في ىذا المجال

التالميذ بصرف النظر  التقنية معقبل الوزارة عمى المعممين جعمت المعممين يطبقون االساليب 
عن عدد الدورات التي يتمقاىا المعمم. ويعود ذلك إلى أن استخدام الحاسب اآللي وطرق 

أن يتعرف عمييا من  التعميم بإستخدام التقنية وغيرىا أصبحت متاحة لمجميع، ويمكن لممعمم
طويمة في  وقضاء فتراتخالل عمميات االطالع والقراءة دون الحاجة الى الحضور لمدورات 

العقمية. وىذة  ةذوي اإلعاق معالحضور لمدورات الغير متطورة في مجال التقنية في التعامل 
  (Green & Flaro, 2019)مع دراسة النتيجة تتفق مع دراسة 
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التي أظيرت عدم وجود فروق ذات دالالت إحصائية حول فعالية إستخدام الحاسب اآللي مع 
التالميذ ذوي االعاقة العقمية تعود لمتغير عدد الدورات التدريبية، كما تختمف نتيجة ىذة 

( التي أظيرت وجود فروق ذات دالالت إحصائية حول 2015 ،)محمدمع دراسة الدراسة 
سب اآللي مع التالميذ ذوي االعاقة العقمية تعود لمتغير عدد الدورات فعالية إستخدام الحا

 التدريبية.
 توصيات الدزاسة

  وفقًا لما تم التوصل إليو من نتائج، يوصي الباحث بما يمي:
 لمواكبة تطور المناىج  العقمية حاسب اآللي في تدريس ذوي اإلعاقةالتوسع في إدخال ال

 فالبد أن يقترن تطور المناىج مع تطور التقنيات المستخدمة في التعميم.
  إعداد دورات تدريبية لممعممين تبين أىمية البرامج التعميمية الحاسوبية وكيفية تصميم

ذوي اإلعاقة  لتالميذا البرامج التعميمية في مقرراتيم الدراسية بما يتناسب مع خصائص
 .العقمية واحتياجاتيم

  االستفادة من المعممين ذوي الخبرة في استخدام الحاسب اآللي ونقل تمك الخبرات لزمالئيم
 مع مراعاة الجانب العممي في التدريب.

  ،تجييز البنية التحتية لمعامل الحاسب اآللي داخل المدارس كتوفير شبكة االنترنت
 .العممية التعميمية والبرمجيات التعميمية، وذلك الستخداميا في

  كوسيمةضرورة تشجيع المعممين عمى المشاركة في إثراء مفيوم استخدام الحاسب اآللي 
باقتراح الطرق واألدوات التي تساعد عمى  العقميةتعميمية مع التالميذ ذوي اإلعاقة 

 نجاحيا. 
 في اآللي الحاسب فتوظي والصعوبات التي تواج لالعقبات وتذلي نالحد م عمى العمل 

تطوير آليات التعمم  ميخد بما والبشريةادية لموارد امبتوفر التدريس ذوي اإلعاقة العقمية 
 .المدارس لداخ

  توعية المديرين والمشرفين التربويين بالفوائد المحتممة لتوظيف الحاسب اآللي في العممية
 التعميمية.
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 عــــاملساج

 أواًل: املساجع العسبية:

(. فاعمية برنامج كمبيوتر      4102حسن؛ الدري، غادة فرج؛ شاىين، سموى أحمد ) دو إسماعيل، محم
باستخدام الوسائط المتعددة في تنمية ميارات االتصال المغوي لممتأخرين عقميًّا القابمين لمتعمم: 

، مجمة دراسات الطفولة، كمية الدراسات العميا لمطولة، جامعة عين شمسدراسة تجريبية. 
01(64 ،)024-021. 

جامع، حسن حسيني؛ حسن، دعاء محمود السيد؛ سويدان، أمل عبد الفتاح؛ إبراىيم، أماني سعيد 
(. أثر برنامج كمبيوتر متعدد الوسائط في تنمية الذكاء العاطفي لدى المعاقين عقميًّا في 4104)

 .042-041(، 25، )مجمة الجمعية العربية لتكنولوجيا التربيةمدارس التربية الفكرية. 
 .(. عّمان: دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع4)ط .االعاقة العقمية(. 2012الحازمي، عدنان )
(. عّمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع 4. )طالتدريس لذوي اإلعاقة الفكرية(. 2014الحازمي، عدنان )
 والطباعة.

عممي التربية الفكرية الالزمة (. االحتياجات التدريبية لم4102حافظ، وحيد السيد إسماعيل )
مجمة كمية الستخداميم التعميم االلكتروني في تدريس المغة العربية بمعاىد وبرامج التربية الفكرية. 

 .464-400(، 96)24، كمية التربية-التربية: جامعة بنيا
د الحمداني، موفق؛ قنديمجي، عامر؛ الجادوري، عدنان؛ بن ىاني، عبد الرزاق؛ أبو زينة، فري

. عّمان: مؤسسة الوراق لمنشر أساسيات البحث العممي-مناىج البحث العممي(. 4116)
 والتوزيع.

(. القاىرة: 2. )طالقياس والتقويم في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية(. 4112خطاب، عمي ماىر )
 مكتبة األنجمو المصرية.

الحاسب اآللي لتجيز المعمومات في تحسين فاعمية برنامج باستخدام (. 4114خميفة، وليد السيد )
)رسالة دكتوراه غير منشورة(. كمية  عمميتي الجمع والطرح لدى األطفال المتخمفين عقميًّا

 التربية، جامعة الزقازيق.
(. درجة أىمية وامتالك معممي التربية الخاصة لمكفايات المينية المتعمقة 4102الدوايدة، احمد موسى )

مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية: قتيا ببع  المتغيرات. بالتكنولوجيا وعال
 .62 - 24(، 2)22، شٔيون البحث العممي والدراسات العميا -الجامعة اإلسالمية بغزة 
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(. مدي توظيف 4104الذروة، مبارك عبد اهلل؛ العجمي، معدي سعود؛ والدوخي، فوزي عبد المطيف )
ة لتطبيقات التعميم اإللكتروني في فصول التربية الخاصة: دراسة وصفية معممي التربية الخاص
 .411 - 442(، 57، )كمية التربية -مجمة كمية التربية: جامعة طنطا لمواقع والطموح. 

فاعمية برنامج تعميمي بمساعدة الحاسب اآللي في تعميم ميارة الجمع لمتالميذ (. 2003الرصيص، ريم )
 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الخميج العربي، البحرين.  البسيطذوي التخمف العقمي 

(. واقع استخدام التقنيات الحديثة ومعوقات استخداميا في إعداد معمم التربية 4101الزىراني، سعيد )
، 2، المجمة التربوية، جامعة سوىاج، كمية التربيةالخاصة بجامعة الطائف: دراسة تقويمية. 

41. 
فاعمية برنامج حاسوبي في تعديل سموك النشاط الزائد وخف  وقت التعديل (. 4111عدنان ) سفر، عيود

)رسالة ماجستير غير منشورة(.  باستخدام تصميم العينة الفردي لفئة اإلعاقة العقمية البسيطة
 كمية التربية، جامعة الممك سعود.

ميارات العناية بالذات لطالب  (. فاعمية برنامج محوسب في تنمية4101الشرقاوي، صابر محمود )
المجمة العربية سمطنة عمان. -اإلعاقة العقمية القابمين لمتعمم: دراسة ميدانية بمحافظة الداخمية

 .42-0(، 12، )لدراسات وبحوث العموم التربوية واإلنسانية
بية الخاصة واقع التعمم اإللكتروني من وجية نظر معممي التر (. 4101الشمري، فايز حمود عبد الكريم )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة ٓال البيت، المفرق. في دولة الكويت
واقع استخدام معممي ومعممات معاىد وبرامج التربية الفكرية لإلنترنت (. 4101الطالل، نجوى مسعود )

)رسالة ماجستير غير منشورة(. كمية  ومدى استفادتيم منو في تطوير كفايتيم المينية بمدينة الريا 
 التربية، جامعة الممك سعود.
(. فعالية برنامج تدريبي باستخدام الحاسب اآللي لتنمية الميارات المغوية 4101عاشور، حاتم محمد )

مجمة كمية وتحسين السموك االجتماعي لدى األطفال المعاقين فكريًّا المدمجين بالمدارس. 
 .421-401(، 24، )لمعموم التربوية واإلنسانية، جامعة بابلالتربية األساسية 

(. واقع استخدام التعميم اإللكتروني في 4101العجمي، ناصر بن سعد، والحارثي، مشيرة بنت عبد اهلل )
تدريس ذوات اإلعاقة الفكرية البسيطة في مدارس مدينة الريا  من وجية نظر المعممات. 

 .021 - 14(، 01)4، مؤسسة التربية الخاصة والتأىيل مجمة التربية الخاصة والتأىيل:
تنمية بع  الميارات المغوية لألطفال المعاقين عقميًّا القابمين لمتعمم (. 4112فراج، إيمان محمد )

)رسالة ماجستير غير منشورة(. معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة  باستخدام برامج الكمبيوتر
 عين شمس.
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مدى معرفة معممي ومعممات التربية الفكرية بالقواعد التنظيمية (. 4116مي مفرح )القحطاني، محمد ع
)رسالة ماجستير غير منشورة(. كمية التربية، جامعة  المطبقة في معاىد وبرامج التربية الخاصة

 الممك سعود.
اىد اإلستراتيجيات التدريسية المستخدمة من قبل معممي مع(. 4111القحطاني، معجبة بنت سالم )

)رسالة ماجستير غير منشورة(. كمية التربية، جامعة وبرامج التربية الفكرية بمدينة الريا  
 الممك سعود.

دور استخدام التقنيات التعميمية في تدريس ذوي اإلعاقة العقمية (. 4101محمد، منارة محمد عثمان )
 .م درمان اإلسالمية، ٔام درمان)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة أ محمية كرري(  -)والية الخرطوم 

مبادئ البحث ومياراتو في العموم التربوية (. 4102مطاوع، ضياء الدين محمد والخميفة، حسن جعفر )
 . الريا : مكتبة المتنبي.والنفسية واالجتماعية

(. معوقات استخدام التقنيات التعميمية الخاصة في تدريس 2005ىوساوي، عمي بن محمد بكر )
ورقة مقدمة في التالميذ المتخمفين عقميًّا كما يدركيا معممو التربية الفكرية بمدينة الريا . 

 ، قسم الصحة النفسية، كمية التربية، جامعة بنيا.المؤتمر العممي األول
 ثاىيًا: املساجع االجيبية: 

Ahlgrim-Delzell, L., Browder, D., & Wood, L. (2014). Effects of systematic 

instruction and an augmentative communication device on phonics skills 

acquisition for students with moderate intellectual disability who are 

nonverbal. Education and training in autism and developmental 

disabilities, 517-532.   

Alfredsson Ågren, K., Kjellberg, A., & Hemmingsson, H. (2020). Access to 

and use of the Internet among adolescents and young adults with 

intellectual disabilities in everyday settings. Journal of Intellectual & 

Developmental Disability, 45(1), 89-98. 

Algahtani, F., & Aldakhil, A. L. I. (2019). Challenges Faced by Teachers of 

Students with Intellectual Disabilities in Primary Mainstream Schools. 

Transylvanian Review, XXVLL (1221-1249), 9497–9506. Retrieved from 

https://transylvanianreviewjournal.org/index.php/TR/article/view/3673  

Al Jeraw, S. (2019) Effectiveness of using the Blackboard system tools for 

participatory e-learning to develop practical skills in the e-learning course 

for female students of the Foundation Year. Journal of the College of 

Basic Education, 42(4), 423-454.   

Ayres, K. M., Mechling, L., & Sansosti, F. J. (2013). The use of mobile 

technologies to assist with life skills/independence of students with 

moderate/severe intellectual disability and/or autism spectrum disorders: 



 واقع استخدام الحاسب اآللي...                                                      عدد أبريل-ج0- )48( 0209م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 856 - 

Considerations for the future of school psychology. Psychology in the 

Schools, 50(3), 259-271.   

Bays, D. A. (2004). Science in the schoolhouse: The critical role of the school 

leader. Journal of learning disabilities, 37(3), 256-261.   

Bigby, C., & Beadle‐Brown, J. (2018). Improving quality of life outcomes in 

supported accommodation for people with intellectual disability: What 

makes a difference? Journal of Applied Research in Intellectual 

Disabilities, 31(2), e182-e200.   

Braddock, D. L., Hemp, R., Rizzolo, M. C., Tanis, E. S., Haffer, L., & Wu, J. 

(2015). The state of the states in intellectual and developmental 

disabilities: Emerging from the great recession. Washington, DC: 

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.   

Broadbent, H. J., Farran, E. K., & Tolmie, A. (2014). Egocentric and 

allocentric navigation strategies in Williams syndrome and typical 

development. Developmental science, 17(6), 920-934.   

Burt, C., Graham, L., & Hoang, T. (2020). Effectiveness of Computer-assisted 

Vocabulary Instruction for Secondary Students with Mild Intellectual 

Disability. International Journal of Disability, Development and 

Education, 1-22.  

Burton, C. E., Anderson, D. H., Prater, M. A., & Dyches, T. T. (2013). Video 

self-modeling on an iPad to teach functional math skills to adolescents 

with autism and intellectual disability. Focus on Autism and Other 

Developmental Disabilities, 28(2), 67-77.   

Cannella-Malone, H. I., Konrad, M., & Pennington, R. C. (2015). ACCESS! 

Teaching writing skills to students with intellectual disability. Teaching 

Exceptional Children, 47(5), 272-280. 

Carey, A. C., Friedman, M. G., & Bryan, D. N. (2005). Use of electronic 

technologies by people with intellectual disabilities. Mental 

retardation, 43(5), 322-333.   

Chiner, E., Gómez‐Puerta, M., & Cardona‐Moltó, M. C. (2017). Internet use, 

risks and online behaviour: The view of internet users with intellectual 

disabilities and their caregivers. British Journal of Learning 

Disabilities, 45(3), 190-197.   

Coleman, M. B., Cherry, R. A., Moore, T. C., Park, Y., & Cihak, D. F. (2015). 

Teaching sight words to elementary students with intellectual disability 

and autism: A comparison of teacher-directed versus computer-assisted 

simultaneous prompting. Intellectual and Developmental 

Disabilities, 53(3), 196-210.   

Constantin, A., Johnson, H., Smith, E., Lengyel, D., & Brosnan, M. (2017). 

Designing computer-based rewards with and for children with Autism 

Spectrum Disorder and/or Intellectual Disability. Computers in Human 

Behavior, 75, 404-414.  



 واقع استخدام الحاسب اآللي...                                                      عدد أبريل-ج0- )48( 0209م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 858 - 

David, M., Dieterich, K., Billette de Villemeur, A., Jouk, P. S., Counillon, J., 

Larroque, B., ... & Cans, C. (2014). Prevalence and characteristics of 

children with mild intellectual disability in a F rench county. Journal of 

Intellectual Disability Research, 58(7), 591-602.   

Delavarian, M., Bokharaeian, B., Towhidkhah, F., & Gharibzadeh, S. (2015). 

Computer-based working memory training in children with mild 

intellectual disability. Early Child Development and Care, 185(1), 66-74.   

Demily, C., Rigard, C., Peyroux, E., Chesnoy-Servanin, G., Morel, A., & 

Franck, N. (2016). «Cognitus & Moi»: a computer-based cognitive 

remediation program for children with intellectual disability. Frontiers in 

psychiatry, 7, 10.   

Evanciew, C. E. (2003). Preparing technology education teachers to work with 

special needs students; technology education programs typically rely on 

active, hands-on learning in order to provide students" real-world" 

experiences. The Technology Teacher, 62(7), 7-10.  

El Achkar, C. M., & Spence, S. J. (2015). Clinical characteristics of children 

and young adults with co-occurring autism spectrum disorder and 

epilepsy. Epilepsy & Behavior, 47, 183-190.   

George, D., & Mallery, P. (2003). SPSS for Windows step by step: A simple 

guide and reference. 11. 0 update (4th Ed.). Boston: Allyn & Bacon. 

Goodey, C. F. (2016). A history of intelligence and’ intellectual disability': The 

shaping of psychology in early modern europe. Routledge.   

Green, P., & Flaro, L. (2019). Performance validity test failure predicts 

suppression of neuropsychological test results in developmentally disabled 

children. Applied Neuropsychology: Child, 1-17.   

Hansen, D. L., & Morgan, R. L. (2008). Teaching grocery store purchasing 

skills to students with intellectual disabilities using a computer-based 

instruction program. Education and Training in Developmental 

Disabilities, 431-442.   

Hasselbring, T. S., & Glaser, C. H. W. (2000). Use of computer technology to 

help students with special needs. The future of children, 102-122.   

Hawsawi, A. M. (2002). Teachers' perceptions of computer technology 

competencies: Working with students with mild cognitive delay. 

University of Idaho. 

Hoppestad, B. S. (2013). Current perspective regarding adults with intellectual 

and developmental disabilities accessing computer technology. Disability 

and Rehabilitation: Assistive Technology, 8(3), 190-194.   

Hinckson, E. A., & Curtis, A. (2013). Measuring physical activity in children 

and youth living with intellectual disabilities: a systematic 

review. Research in developmental disabilities, 34(1), 72-86.   

Jones, E., & Chaplin, E. (2020). A systematic review of the effectiveness of 

psychological approaches in the treatment of sex offenders with 



 واقع استخدام الحاسب اآللي...                                                      عدد أبريل-ج0- )48( 0209م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 857 - 

intellectual disabilities. Journal of Applied Research in Intellectual 

Disabilities, 33(1), 79-100.   

Jonkoo, J. (2000). Increasing Stakeholders’ Participation in the Individual 

Education Plan (IEP) Development Process Through Action Research. 

EdD, University of Viginia, DAI-62/10. 

Kaiser, A. P., & Roberts, M. Y. (2013). Parent-implemented enhanced milieu 

teaching with preschool children who have intellectual disabilities. Journal 

of Speech, Language, and Hearing Research.   

Kauffman, H., & Hallahan, D. P. (1988). Exceptional children: Introduction to 

special education. Translated by Acadian M, Akhlaghi H and Saliani A, 2.   

Kirk, H. E., Gray, K., Riby, D. M., & Cornish, K. M. (2015). Cognitive 

training as a resolution for early executive function difficulties in children 

with intellectual disabilities. Research in developmental disabilities, 38, 

145-160.   

Kooiker, M. J. G., Pel, J. J. M., & van der Steen, J. (2014). Viewing behavior 

and related clinical characteristics in a population of children with visual 

impairments in the Netherlands. Research in developmental 

disabilities, 35(6), 1393-1401.   

Lancioni, G. E., Singh, N. N., O’Reilly, M. F., Sigafoos, J., Alberti, G., Perilli, 

V., ... & Turi, C. (2020). A tablet-based program to enable people with 

intellectual and other disabilities to access leisure activities and video 

calls. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 15(1), 14-20.   

Lankutis, T. (2004). Special Needs Technologies: An Administrator's 

Guide. Technology & Learning, 25(2), 30.   

Lee, D., McGee, A., & Ungar, S. (2001). Using multimedia to teach personal 

safety to children with severe learning difficulties. British Journal of 

Special Education, 28(2), 65-70. 

Marilyn, A. L. Balmeo. Nimo, Ericka Mae, Others. (2014). Integrating 

Technology in Teaching Students with Special Learning Needs in the 

SPED Schools in Baguio City, The LAFOR Journal of Education, Vol. II, 

NO. II. 

McMahon, D. D., Cihak, D. F., Wright, R. E., & Bell, S. M. (2016). 

Augmented reality for teaching science vocabulary to postsecondary 

education students with intellectual disabilities and autism. Journal of 

Research on Technology in Education, 48(1), 38-56.   

McKissick, B. R., Davis, L. L., Spooner, F., Fisher, L. B., & Graves, C. (2018). 

Using computer-assisted instruction to teach science vocabulary to 

students with autism spectrum disorder and intellectual disability. Rural 

Special Education Quarterly, 37(4), 207-218.   

Mechling, L. C., Ayres, K. M., Bryant, K. J., & Foster, A. L. (2014). 

Continuous video modeling to assist with completion of multi-step home 

living tasks by young adults with moderate intellectual 



 واقع استخدام الحاسب اآللي...                                                      عدد أبريل-ج0- )48( 0209م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 857 - 

disability. Education and Training in Autism and Developmental 

Disabilities, 368-380.   

Mechling, L. C., & Swindle, C. O. (2013). Fine and gross motor task 

performance when using computer-based video models by students with 

autism and moderate intellectual disability. The Journal of Special 

Education, 47(3), 135-147.   

Nickerson, R. S., & Zodhiates, P. P. (Eds.). (2013). Technology in education: 

Looking toward 2020. Routledge.   

Ok, M. W., Bryant, D. P., & Bryant, B. R. (2020). Effects of computer-assisted 

instruction on the mathematics performance of students with learning 

disabilities: A synthesis of the research. Exceptionality, 28(1), 30-44.   

Ptomey, L. T., Sullivan, D. K., Lee, J., Goetz, J. R., Gibson, C., & Donnelly, J. 

E. (2015). The use of technology for delivering a weight loss program for 

adolescents with intellectual and developmental disabilities. Journal of the 

Academy of Nutrition and Dietetics, 115(1), 112-118.  

Prabhala, A. (2007). Mental Retardation Is No More- New Name Being 

Intellectual and Developmental, Disabilities. Education and Training in 

Developmental Disabilities, 42(3). 

Prendergast, M., Spassiani, N. A., & Roche, J. (2017). Developing a 

Mathematics Module for Students with Intellectual Disability in Higher 

Education. International Journal of Higher Education, 6(3), 169-177.   

Schalock, R. L., Luckasson, R., & Tassé, M. J. (2019). The contemporary view 

of intellectual and developmental disabilities: Implications for 

psychologists. Psicothema, 31(3), 223-228.   

Sheriff, K. A., & Boon, R. T. (2014). Effects of computer-based graphic 

organizers to solve one-step word problems for middle school students 

with mild intellectual disability: A preliminary study. Research in 

developmental disabilities, 35(8), 1828-1837.   

Simplican, S. C. (2015). The capacity contract: Intellectual disability and the 

question of citizenship. University of Minnesota Press.   

Siberski, J., Shatil, E., Siberski, C., Eckroth-Bucher, M., French, A., Horton, 

S., ... & Rouse, P. (2015). Computer-based cognitive training for 

individuals with intellectual and developmental disabilities: Pilot 

study. American Journal of Alzheimer's Disease & Other 

Dementias, 30(1), 41-48.   

Sitbon, L., Favre, B., Brereton, M., Koplick, S., & Fell, L. (2020, March). 

Engaging the Abilities of Participants with Intellectual Disabilityin IIR 

Research. In Proceedings of the 2020 Conference on Human Information 

Interaction and Retrieval (pp. 103-112). 

Snyder, S., & Huber, H. (2019). Computer assisted instruction to teach 

academic content to students with intellectual disability: A review of the 



 واقع استخدام الحاسب اآللي...                                                      عدد أبريل-ج0- )48( 0209م

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 867 - 

literature. American journal on intellectual and developmental 

disabilities, 124(4), 374-390.   

Sullivan, W. F., Diepstra, H., Heng, J., Ally, S., Bradley, E., Casson, I., ... & 

Abells, D. (2018). Primary care of adults with intellectual and 

developmental disabilities: 2018 Canadian consensus guidelines. Canadian 

Family Physician, 64(4), 254-279.  

Supplicant, S. C., Leader, G., Kosciulek, J & ,. Leahy, M. (2015). Defining 

social inclusion of people with intellectual and developmental disabilities: 

An ecological model of social networks and community participation. 

Research in developmental disabilities, 38, 18-29 . 

Tsarinas, S., & Xinogalos, S. (2019). Studying the effects of computer serious 

games on people with intellectual disabilities or autism spectrum disorder: 

A systematic literature review. Journal of Computer Assisted 

Learning, 35(1), 61-73.   

Vereenooghe, L., Gega, L., Reynolds, S., & Langdon, P. E. (2016). Using 

computers to teach people with intellectual disabilities to perform some of 

the tasks used within cognitive behavioural therapy: A randomised 

experiment. Behaviour Research and Therapy, 76, 13-23.   

Zablotsky, B., Black, L. I., Maenner, M. J., Schieve, L. A., Danielson, M. L., 

Bitsko, R. H., ... & Boyle, C. A. (2019). Prevalence and trends of 

developmental disabilities among children in the United States: 2009–

2017. Pediatrics, 144(4), e20190811.  

 

  

   
 

 


