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The Importance of Using Assistive Technology with Students
with Intellectual Disabilities in Inclusive Education Schools
Abstract
The study aimed to identify importance of using assistive technology
with students with intellectual disabilities in inclusive education schools
from the perspective of teachers and to reveal statistically significant
differences in means of their responses about importance of using assistive
technology in inclusive schools according to the following variables (number
of students in classroom, degree of disability, years of experience, and
attending training on using technology). The researchers used the
descriptive method. The sample consisted of 134 female teachers in
inclusive education schools in Riyadh and 106 teachers completed the
questionnaire. Results showed that teachers agreed on the importance of
using assistive technology with students with intellectual disabilities. Also,
there were no statistically significant differences in participants’ perceptions
about importance of using assistive technology in inclusive schools
attributed to study variables.
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الشامل
مستخلص البحث
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات
اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل من وجهة نظر المعلمات ،والكشف عن وجود فروق
ذات داللة إحصائية بي متوسطات استجاباتهن عىل أهمية استخدام التقنية المساعدة مع
التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل وفق المتغتات التالية( :عدد التلميذات
ف الصف ،وشدة اإلعاقة ،وعدد سنوات الختة ،ر
وتلق التدريب عىل استخدام التقنية)؛ وتم
ر
استخدام المنهج الوصق ،وشملت الدراسة جميع المعلمات ف مدارس التعليم الشامل بمدينة
الرياض وعددهن  134معلمة ،واستجاب منهن  106معلمات عىل أداة الدراسة (االستبانة).
وتوصلت النتائج إىل أن المعلمات ف مدارس التعليم الشامل بمدينة الرياض يوافقون عىل أهمية
استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية .كما أظهرت النتائج عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية ف آراء أفراد عينة الدراسة حول أهمية استخدام التقنية المساعدة مع
ُ
التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل تعزى لمتغتات الدراسة.

الكلمات المفتاحية :التقنية المساعدة ،اإلعاقة الفكرية ،التعليم الشامل
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مقدمة
تهدف رؤية المملكة العربية السعودية  2030ف مجال التعليم إىل حصول األفراد ذوي
اإلعاقة عىل تعليم يضمن استقالليتهم ،واندماجهم بوصفهم عنارص فاعلة ف المجتمع ،كما تهدف
إىل توفت كافة التسهيالت واألدوات ر
الت تساعدهم عىل تحقيق النجاح (رؤية المملكة ،2030
ً
 .)2016وتعد هذه الرؤية امتدادا للتطور الملحوظ ف تربية وتعليم التالميذ ذوي اإلعاقة وتنوع
ً
أساليب تعليمهم ف مدارس التعليم العام بدءا بالدمج الجزث المتمثل بفصل خاص ضمن مدرسة
ً
ُّ
حت َّ
تقييدا ف التسعينيات من القرن ر
عادية ،ر
العشين تحت مسىم
التوجه ليصبح أقل
تدرج هذا
الدمج الشامل ،الذي يشت إىل تعليم كافة التالميذ ف البيئات ر
التبوية العادية وتقديم أشكال الدعم
الضورية لهم بمختلف إعاقاتهم (دوالرج ،ولويس.)2011/ 2010 ،
ويتطلب تطبيق التعليم الشامل ايجاد بيئة مناسبة خاليه من العوائق ،وتوفت الخدمات
الداعمة لنجاحه ،وإزالة الحواجز المادية ،والحسية ،والمعرفية ،من النظام التعليىم ،وتقديم مناهج
تلت جميع احتياجات التالميذ بضف النظر عن االختالفات بينهم ،ويدعم ذلك تضمي التقنيات
ر
المساعدة ،والوسائل التعليمية وتوفت األجهزة الضورية والخدمات المساندة للتالميذ ذوي اإلعاقة
داخل مدارس التعليم الشامل لضمان إمكانية الوصول واالنتقال ،وتحقق الفائدة األكاديمية
واالستقاللية لجميع التالميذ داخل مؤسساتهم التعليمية ،ودعم عملية تعلمهم ( Degenhardt
.)& Schroeder, 2016
حيث يعد استخدام التقنيات المساعدة ف تعليم التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية وسيلة
لمواجهة التحديات التعليمية ر
الت تواجههم والتغلب عليها؛ لما لها من ممتات تطور مهاراتهم
وتساهم ف تحسي مستوى التحصيل الدراس لديهم (محمد ،)2010 ،وتنمية مهاراتهم اللغوية
(إبراهيم ،وعبدالعظيم ،والجوهري  ،)2012ومهارات الرياضيات (اليماث ،وهويدي ،والرصيص،
 ،)2010والمهارات االجتماعية واألكاديمية ( ،)Avcioglua, 2013وتقديم الخدمات
الختات التعليمية لهؤالء
االنتقالية) ، (Alnahdi, 2014كما أنها توفر للمعلمي الفرص لتكوين
ر
التالميذ بما يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم ،مما يشت إىل أهمية استخدامها من قبل المعلمي داخل
الصفوف الدراسية العادية؛ لتمكي التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية من الوصول إىل المنهج الدراس
ً
العام ومشاركتهم فيه سعيا لتحقيق أهداف التعليم الشامل بفاعلية (نيوباي ،وآخرون/2011 ،
.)2014
ر
والتشيعات المتعلقة بتوفت التقنية المساعدة لهم باإلضافة إىل
وقد ساهمت القواني
مطالبات المهتمي بهذه الفئة؛ ف توفتها داخل المؤسسات التعليمية ،وأخذها باالعتبار عند وضع
والتامج المختلفة ،حيث تشتمل التقنيات المساعدة عىل كل تطبيق للمعرفة العلمية
الخطط ر
بشكل عمىل وما يتضمنه من استخدام لألدوات واألجهزة ر
الت يمكن استخدامها لرفع مستوى جودة
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من فرص الطالب التعليمية المتوقعة ف حال توفرها ،لما لها من دور كبت ف دمج األفراد ذوي
اإلعاقة داخل المؤسسات التعليمية ومساهمتها ف تقديم المحتوى بأشكال مختلفة للتغلب
الت يواجهونها ف عملية التعلم ر
المشكالت ر
(الشمان.)2015 ،
وتناول القريت وقوت ) (Alquraini & Gut, 2012أهم المتطلبات الداعمة لتعليم
التالميذ ذوي اإلعاقة ف مدارس التعليم الشامل ر
والت تضمنت توافر التقنيات المساعدة باعتبارها
من أهم مكونات دعم هؤالء التالميذ ،وهناك العديد من أمثلة التقنيات المساعدة ر
الت يمكن للمعلم
ر
والت من شأنها تذليل الصعوبات األكاديمية والتواصلية
استخدامها ف العملية التعليمية
واالستقاللية بي التالميذ ف الصف ومنها ما هو عاىل التقنية مثل :شاشات اللمس ،ولوحات
المفاتيح ،وأجهزة الحاسوب ،وأخرى منخفضة التقنية مثل :اللوحات ،والصور ،والبطاقات ،بحيث
يتم اختيار التقنية المساعدة لكل تلميذ بحسب االحتياج الخاص له.
الدراسات السابقة
الت تناولت استخدام التقنية المساعدة مع ذوي اإلعاقة الفكرية.
الدراسات ي
أجرى ليدجر ) (Ledger, 1999دراسة لتحديد وجهات نظر المعلمي بشأن استخدام
التقنيات المساعدة مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية وغتهم ف البيئة المدرسية ،واتبع الباحث
المنهج الوصق المسح إلجراء الدراسة ،حيث تم استخدام استبانة لجمع البيانات ،واستقصاء آراء
ً
المعلمي ومعرفتهم حول استخدام التقنية المساعدة ،وبلغ عدد المشاركي  120معلما للتعليم
االبتداث ضمن المدارس العامة ف والية فرجينيا ،وأشارت النتائج إىل أن نصف المشاركي
يستخدمون التقنيات المساعدة فعليا ف العملية التعليمية ،كما اتفق  ٪99من المشاركي عىل
أهمية استخدام التقنية المساعدة مع الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية وغتهم ف األوساط األكاديمية،
كما لها دور بارز ف تعزيز قدرة الطفل عىل التواصل االجتماع ،وأجاب معظم المعلمي بما يشكل
 ٪86بأن التقنيات المساعدة ليست معقدة أو صعبة االستخدام ف الصفوف الدراسية.
ف حي هدفت دراسة هوساوي ( )2007إىل التعرف عىل أهم العوامل المؤثرة ف استخدام
التقنيات التعليمة الخاصة ف تدريس التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية كما يدركها معلمو ر
التبية الفكرية،
اتبع الباحث المنهج الوصق إلجراء الدراسة ،وتمثلت أداة الدراسة ف استبانة تم توزيعها عىل
ً
معلما ر
للتبية الفكرية ،وقد توصلت الدراسة إىل مجموعة من
مجتمع الدراسة المكون من 128
أكت من التدريب
النتائج ،أهمها :اعتقاد المعلمي بأن استخدام التقنيات التعليمية يحتاج إىل مجهود ر
بالطريقة العادية ،ووجود ضعف ف إلمام المعلمي بقواعد استخدام التقنيات التعليمية مما يقلل
من استخدام المعلمي لها ،واعتقاد المعلمي بأن استخدام التقنية يحول دون اإلرساع ف إنهاء
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المنهج الدراس ف الوقت المحدد.
أما محمد ( )2010فقد أجرى دراسة هدفت إىل التعرف عىل فعالية التعلم بمساعدة
الحاسوب عىل التحصيل الدراس ،وعىل بعض المتغتات النفسية (الدافعية -االنتباه -حب
االستطالع -الثقة بالنفس -المثابرة ) لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة مقارنة بالتعلم
التجريت ف إجراء الدراسة ،وتم استخدام مقياس تقدير بعض
التقليدي ،اتبع الباحث المنهج
ر
المتغتات النفسية (الدافعية -االنتباه -حب االستطالع -الثقة بالنفس -المثابرة) لدى التالميذ ذوي
اإلعاقة الفكرية باإلضافة إىل اختبار تحصيىل ف الموضوعات ر
الت سيتم تدريسها للتالميذ وإعداد
الت تشمل الموضوعات ر
دليل المعلم وأوراق العمل ر
الت سيتم تدريسها بمساعدة الحاسوب
وبرمجتها ،وإعداد نفس الموضوعات لتدريسها بالطرق التقليدية كأدوات للدراسة ،وتكونت العينة
ً
من  12تلميذا من التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة ممن رتتاوح أعمارهم بي  15 -13سنة ف
الصف األول متوسط بمدينة الرياض ،وتم تقسيمهم إىل مجموعتي متساويتي :مجموعة تجريبية
يتم تدريسها باستخدام الحاسوب ،ومجموعة ضابطة يتم تدريسها باألسلوب التقليدي ،وقد أشارت
ًّ
إحصائيا بي متوسط رتب درجات التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
النتائج إىل وجود فروق دالة
بالمجموعة التجريبية وأقرانهم بالمجموعة الضابطة ف التحصيل الدراس لصالح المجموعة
التجريبية ،وف بعض المتغتات النفسية لصالح المجموعة التجريبية ،وف القياسي القبىل والبعدي
ًّ
إحصائيا ف المتغتات النفسية بي
لصالح القياس البعدي .كما أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة
متوسط رتب درجات التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية بالمجموعة التجريبية ف القياسي القبىل
والبعدي لصالح القياس البعدي.
ف حي هدفت دراسة عبدالفتاح ( )2010إىل التحقق من فعالية برنامج ر
مقتح قائم عىل
األلعاب الكمبيوترية ف تنمية المهارات الحياتية والدافع لإلنجاز لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية
التجريت ف إجراء الدراسة،
البسيطة ف المرحلة االبتدائية ،حيث اتبعت الباحثة المنهج الشبه
ر
واستخدمت مقياس المواقف الحياتية لقياس مدى تنمية المهارات الحياتية لدى المشاركي،
ومقياس الدافع لإلنجاز ،وقائمة بالمهارات الحياتية ر
الت يحتاج إليها التالميذ ف هذه الفئة ،باإلضافة
ر
المقتح القائم عىل األلعاب الكمبيوترية كأدوات للدراسة ،وكان عدد المشاركي ف هذه
التنامج
إىل ر
ً
الدراسة 20تلميذا وتلميذة من ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة المقيدين ف الصف السادس ف
التبية الفكرية ببور سعيد ،ر
مدرسة ر
وتتاوح أعمارهم بي  14-13سنة ،وقد أظهرت نتائج الدراسة
ًّ
إحصائيا بي متوسط درجات التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة عىل مقياس
وجود فرق دال
المواقف الحياتية ف القياسي القبىل والبعدي لصالح القياس البعدي ،كما أظهرت النتائج وجود
ًّ
إحصائيا بي متوسط درجات التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة عىل مقياس الدافع
فرق دال
لإلنجاز ف القياسي القبىل والبعدي لصالح القياس البعدي.
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عىل أهم التقنيات المستخدمة مع األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية لتقديم الدعم لهم وألرسهم ،وقد
ً
تناولت الدراسة أنواعا مختلفة من التقنيات المستخدمة ألغراض التنقل والحركة والتقنيات
السمعية والبضية وأجهزة االتصال واألجهزة المستخدمة لزيادة االستقاللية ،كما شملت استخدام
ر
ر
اإللكتوث والهواتف
التيد
الحاسوب واألجهزة اإللكتونية وتقنية المعلومات مثل استخدام ر
المحمولة والكامتات الرقمية ،وقد اتبع الباحثون المنهج الوصق ف هذه الدراسة ،حيث تم ارسال
أداة الدراسة المتمثلة ف استبيان ر
إلكتوث إىل عينة من أرس األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية والبالغ
اإليجاث
عددهم  592من الذكور ،و  433من اإلناث ،وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن الدور
ر
الستخدام التقنيات المختلفة ف دعم العيش المستقل لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية ،وكانت
التقنيات القائمة عىل الحاسوب من أكت التقنيات ر
الت تقدم الدعم لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية
وأرسهم.
ً
كما أجرى كال من الدهان وآخرون ( )2012دراسة هدفت إىل التعرف عىل فعالية برنامج
ألعاب تعليمية مدمج باستخدام الحاسب اآلىل لتنمية المهارات األساسية للقراءة والكتابة لدى
التجريت ف إجراء الدراسة ،وتم
األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة ،واتبع الباحثون المنهج
ر
استخدام قائمة من المهارات األساسية للقراءة والكتابة ،ومقياس المهارات األساسية للقراءة
والكتابة ،ومقياس ستانفورد بينيه لقياس الذكاء الصورة المبسطة ،ومقياس االستعداد للتعلم،
وبرنامج حاسب آىل لتنمية المهارات األساسية ف القراءة والكتابة كأدوات للدراسة ،وكان عدد
ً
المشاركي ف الدراسة 20طفال من ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة رتتاوح أعمارهم بي 8-10
سنوات ،تم تقسيمهم إىل مجموعتي متساويتي 10 :أطفال ف المجموعة التجريبية و  10أطفال
ف المجموعة الضابطة ،وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بي متوسط
درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة عىل مقياس
المهارات األساسية للقراءة والكتابة بعد تطبيق برنامج األلعاب التعليمية لصالح المجموعة
التجريبية ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بي متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ف
القياسي القبىل والبعدي عىل مقياس المهارات األساسية للقراءة والكتابة لصالح القياس البعدي.
وف دراسة أجراها أفيوغلو ) (Avcioglua, 2013هدفت إىل تعليم التالميذ ذوي اإلعاقة
الفكرية بعض المهارات االجتماعية وتشمل رد التحية عند لقاء اآلخرين ،واتبع الباحث المنهج
التجريت لإلجابة عىل تساؤالت الدراسة ،وتم استخدام النمذجة بواسطة الفيديو كأداة للدراسة،
ر
ر
وقد شارك ف الدراسة ضمن المجموعة التجريبية أربعة تالميذ ،تتاوح أعمارهم بي  11-10سنة،
و 5تالميذ للمجموعة الضابطة بعمر  11سنة ،وملتحقي بالصفوف الخاصة بالتالميذ ذوي اإلعاقة
الفكرية ف مدرسة أنقرة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام نمذجة الفيديو ف تعليم التالميذ ذوي
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ً
وأجرى كال من وي همت وآخرون ) (Wehmeyer et al., 2011دراسة وصفية للتعرف
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اإلعاقة الفكرية يساعدهم عىل اكتساب المهارات االجتماعية ،واستمرار وجود المهارة لديهم ف
مواقف مختلفة.
وأجرى كل من كاغوهارا ،وآخرين ) (Kagohara et al., 2013مراجعة منهجية هدفت
التامج التعليمية لألفراد ذوي
إىل تقييم استخدام أجهزة آيبود  ،iPodsوآيباد  ،iPadsوغتها ف ر
اإلعاقة الفكرية ،واتبع الباحثون المنهج الوصق التحليىل ،حيث تمت مراجعة الدراسات ذات
العالقة من عام  ،2012-2008ثم قام الباحثون باختيار عينة الدراسة ،ر
والت شملت  15دراسة
ضمن ررسوط محددة الختيار العينة منها أن تستخدم التقنيات ف تعليم مهارة جديدة ،أو زيادة أو
تقليل سلوك ما ،أو تحسي أداء األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية ،وكانت هذه الدراسات تغط خمسة
ر
(د)التفيه،
مجاالت( :أ)المهارات األكاديمية( ،ب)مهارات التواصل( ،ج)مهارات العمل،
(ه)المهارات االنتقالية ،وقد أشارت المراجعة لهذه الدراسات إىل نتائج إيجابية تؤكد عىل أن
ر
االلكتونية المستخدمة ف تلك الدراسات تعد قابلة لالستخدام مع األفراد ذوي اإلعاقة
التقنيات
أهداف متنوعة ،كما تشت النتائج إىل أهمية دمج التقنيات المساعدة اآلنفة الذكر
الفكرية لتحقيق
ٍ
التامج التعليمية والتأهيلية لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية.
ضمن ر
كما قام كوليت وآخرون ) (Collins et al., 2014أيضا بإجراء مراجعة منهجية ف األدب
ر
ر
اإللكتونية؛ بهدف التعرف عىل فعاليتها
التبوي للدراسات المتعلقة بفعالية التقنيات المساعدة
لتحسي األداء الوظيق المستقل لدى األفراد البالغي من ذوي اإلعاقة الفكرية ،واتبع الباحثون
المنهج الوصق التحليىل حيث تمت مراجعة الدراسات ذات العالقة من عام  ،2000-2012وقد
شملت العينة  15دراسة مستوفية للمعايت ا رلت تم العمل بها لضبط إدراج الدراسات ف هذه
المراجعة ،ر
والت تضمنت استخدام الدراسة ألداة تقنية كمتغت مستقل أو استخدم التقنية المساعدة
إلنجاز المهام ف بيئة العمل ،وبعد إجراء االستعراض الشامل لجميع الدراسات ذات الصلة ،توصلت
النتائج إىل أهمية التقنيات المساعدة إلنجاز المهام المتعلقة بالعمل ،والمساهمة ف نجاح عمل
الفرد ذو اإلعاقة الفكرية بشكل مستقل ،وأظهرت جميع الدراسات تحسينات ف السلوك
المستهدف لدى األفراد ذوي اإلعاقة الفكرية عند استخدام التقنيات المساعدة.
وف دراسة أجراها القريت ( )2014هدفت إىل تحديد العوامل المؤثرة ف تدث مستوى
استخدام التقنية المساعدة مع التالميذ ذوي االعاقات المتعددة واتجاهات معلميهم نحو
استخدامها معهم ،وقد اتبع الباحث المنهج الوصق إلجراء الدراسة ،حيث تم استخدام استبانة
ً
لما ف المؤسسات التعليمية ر
الت تقدم خدماتها
لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من  54مع
للتالميذ ذوي اإلعاقات المتعددة ف مدينة الرياض ،وأظهرت النتائج أن معلىم التالميذ ذوي
اإلعاقات المتعددة يحملون اتجاهات إيجابية نحو استخدام التقنية المساعدة مع تالميذهم ،كما
توصلت النتائج إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف وجهات نظر عينة الدراسة حول
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الت تناولت استخدام التقنية المساعدة مع ذوي اإلعاقة الفكرية يف مدارس
الدراسات ي
التعليم الشامل.
أجرى هوساوي ( )Hawsawi, 2002دراسة تهدف إىل التعرف عىل إدراك المعلمي
العاملي مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة لمهارات االستخدام التقت للحاسب اآلىل ف
التدريس ،ومدى الحاجة إىل التدريب عىل استخدام الحاسب اآلىل ف التدريس كأداة تعليمية ،اتبع
الباحث األسلوب النوع إلجراء الدراسة ،حيث تم استخدام بطاقة المالحظة ،باإلضافة إىل إجراء
ً
المقابالت مع أفراد عينة الدراسة المكونة من  17معلما ف  12مدرسة تمثل المراحل االبتدائية
الغرث
والمتوسطة والثانوية ،وقد تم إجراء الدراسة ف ثالث مدن تقع ف واليتي من واليات الشمال
ر
من الواليات المتحدة األمريكية ،وتوصلت النتائج إىل اتفاق أفراد عينة الدراسة عىل أهمية وجود
المهارات األساسية الستخدام التقنية ف الصفوف الدراسية لدى المعلمي ،كما توصلت النتائج إىل
أن التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة يمكنهم االستفادة من استخدام الحاسب بطرق عديدة
بحيث ترفع من مستوى تحصيلهم األكاديىم ف القراءة والكتابة والرياضيات ومهارات استخدام
الحاسب اآلىل.
بينما قامت شميليار ) (Chmiliar, 2007بدراسة الستقصاء مدى الوع باستخدام
التقنيات المساعدة لدى العاملي مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية وغتهم من التالميذ ذوي
اإلعاقات المختلفة ف الصفوف الدراسية الشاملة ،واتبعت الباحثة المنهج الوصق المسح ،حيث
تم توزي ع ثالث استبانات عىل المشاركي ف ثالث مجموعات مهنية ،وشملت أداة الدراسة 129
ً
ً
معلما ،و  32أخصاث لغة وكالم 87 ،مشاركا من المهنيي الصحيي العاملي معهم ،وأشارت نتائج
االستقصاء إىل أن  %70من المشاركي لم تتح لهم الفرصة للتدريب عىل استخدام التقنيات
المساعدة ،وأعرب  ٪86من المعلمي عن عدم رضاهم عن مستواهم الحاىل من المهارات
والمعارف المرتبطة باستخدام التقنية المساعدة مع التالميذ ذوي االعاقة ف الصفوف الدراسية.
كما أفادت غالبية المعلمي أنهم بحاجة إىل الدعم المعنوي والمادي ف مجاالت التقنية المساعدة،
وتم تحديد ضيق الوقت كعائق كبت ف استخدام التقنية المساعدة لجميع المجموعات المشاركة
ف الدراسة.
أما دراسة فالناغان وآخرون ) (Flanagan et al., 2013فقد هدفت إىل التعرف عىل
تصورات معلىم المدارس المتوسطة حول استخدام التقنية المساعدة ف تعليم القراءة والكتابة
للتالميذ ذوي اإلعاقة ف المدارس بما فيهم التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية وفعاليتها والعوامل ر
الت
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العوامل ر
الت تؤثر ف تدث استخدام التقنية المساعدة تعزى لمتغت عدد هؤالء التالميذ ف الصف،
الختة ،والتدريب ذي العالقة بالتقنية المساعدة.
وعدد سنوات ر
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تؤثر عىل استخدامها ف العملية التعليمية ،واتبع الباحثون المنهج الوصق ،حيث تم توزي ع
االستبانة كأداة للدراسة عىل العينة ر
الت شملت  51معلم ومعلمة يعملون ف المرحلة المتوسطة،
ر
ختاتهم التدريسية من  25 -5سنة ،وتوصلت نتائج الدراسة إىل فعالية استخدام التقنية
وتتاوح ر
المساعدة ف تعليم القراءة والكتابة لهؤالء التالميذ من منظور عينة الدراسة ،كما أشارت النتائج إىل
والختة
أن العوامل المؤثرة ف قلة استخدام التقنية المساعدة تتمثل ف تكلفتها ونقص التدريب
ر
عىل استخدامها.
كما قامت القحطاث ( )Alkahtani, 2013بدراسة مسحية لجمع المعلومات عن معرفة
معلىم التعليم العام ومعلىم ر
التبية الخاصة حول التقنية المساعدة واستخدامها مع التالميذ ذوي
ً
اإلعاقة بمن فيهم ذوي اإلعاقة الفكرية  ،وقد شارك ف الدراسة  127معلما لإلجابة عىل أداة
أكت وأعمق من البيانات
الدراسة ،كما تم استخدام المقابالت أيضا مع ثالثة مشاركي لجمع بيانات ر
ر
الت تم جمعها بواسطة االستبانة ،وقد أشارت النتائج إىل أن  ٪ 84.3من المشاركي مهتمي بدرجة
كبتة ر
بتلق التدريب عىل استخدام التقنيات المساعدة ف التعليم ولديهم الرغبة بالتطوير المهت
ف هذا المجال ،حيث أشارت النتائج إىل تدث مستوى المعرفة والمهارات الالزمة الستخدام التقنية
المساعدة ف تدريس التالميذ ذوي اإلعاقة بمن فيهم ذوي اإلعاقة الفكرية ،كما أبلغ  %91,03من
المشاركي أن التقنية المساعدة لم تكن متاحة الستخدامها ف المدارس.
وف دراسة قام بها ايكوت وآخرون ) (Aykut et al., 2014هدفت إىل تحديد فاعلية
استخدام الفيديو الكتساب المهام بشكل متسلسل مع مجموعة صغتة من التالميذ ذوي اإلعاقة
الفكرية ،واستمرار المحافظة عىل هذه المهارات المكتسبة بعد استخدامه ،وتعميمها عىل بيئات
التجريت ف إجراء الدراسة ،وتم استخدام أجهزة حواسيب
مختلفة ،واتبع الباحثون المنهج الشبه
ر
محمولة ،وأقراص مدمجة تحتوي عىل مقاطع فيديو للمهام المستهدفة ،وكامتات فيديو كأدوات
للدراسة ،وشارك ف الدراسة ثالث طالب من ذوي اإلعاقة الفكرية المتوسطة المسجلي ف مدرسة
الممارسة التعليمية والمهنية ف أنقرة ،رتتاوح أعمارهم بي  13-11سنة ،وتوصلت النتائج إىل أن
التعلم بالفيديو ف مجموعات صغتة يعد أسلوب تدريس فعال يساعد الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية
عىل اكتساب المهام ،كما تشت نتائج الدراسة إىل أن المهارات المكتسبة تم االحتفاظ بها لمدة ستة
أشهر بعد تطبيق الجلسات التدريبية.
ف حي أجرى محمد ( )Mohamed, 2018دراسة مختلطة تهدف إىل معرفة آراء معلىم
ر
التبية الخاصة حول استخدام التقنيات المساعدة ف الفصول الدراسية الشاملة ،وتكونت عينة
ً
الدراسة من  428معلما يعملون ف المدارس الشاملة العمانية ،حيث استجاب المشاركون عىل أداة
الدراسة المتمثلة ف االستبيان اآلىل ،كما تم اجراء ثالثة مقابالت جماعية شبه منظمة مع مجموعة
التبية الخاصة ،وأشارت نتائج الدراسة إىل أن وجهات نظر معلىم ر
من معلىم ر
التبية الخاصة حول
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شملت اعتبارات التعليم الخاص ،واعتبارات تنمية قدرات الموظفي ،واستخدام الحاسوب ف
الختة ودرجة
المجتمع ،ومزايا الحواسيب ف رفع جودة التعليم ،كما أظهرت نتائج تحليل التباين أن ر
اإلعاقة لم يكن لهما تأثت كبت عىل مواقف المعلمي تجاه التقنية وآرائهم حولها.
ويتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة ما توصلت إليه الدراسات التجريبية من
نتائج إيجابية الستخدام التقنيات المساعدة المختلفة مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية داخل
الصفوف الدراسية ،منها :تحسي التحصيل الدراس وتنمية الدافعية واالنتباه وحب االستطالع
والثقة بالنفس والمثابرة كما ف دراسة محمد ( ،)2010ومهارات القراءة والكتابة كما ف الدهان
وآخرين ( ،)2012والمهارات الحياتية والدافع لإلنجاز كما ف عبد الفتاح ( ،)2010وتنمية المهارات
االجتماعية كما ف أفيوغلو ( ،)2013واكتساب المهام المتسلسلة كما ف دراسة ايكوت وآخرين
( ،)2014كما أشارت نتائج دراسة كاغوهارا وآخرون ( )2013ودراسة كوليت وآخرون ))2014
التامج التعليمية والتأهيلية
ودراسة القريت ( )2014إىل أهمية التقنيات المساعدة ف تقديم ر
للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ،مما يحث المعلمي عىل استخدامها معهم واالستفادة من ممتاتها
المتعددة؛ لتحقيق التقدم ف مدارس التعليم الشامل.
وتوصلت نتائج الدراسات ر
الت تستطلع آراء المعلمي حول استخدام التقنية المساعدة
مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية إىل مستويات متفاوتة من االستخدام رتتاوح بي االستخدام الجيد
واالتفاق عىل أهميتها ف العملية التعليمية كما ف ليدجر ) ،(1999ومحمد ( ،)2018بينما تشت
دراسة هوساوي ( ،)2007و شميليار ( ،)2007والقحطاث ) (2013إىل تدث مستوى المعرفة
والمهارات الالزمة الستخدام التقنية المساعدة ،ويعود ذلك لحواجز مرتبطة بوجهات نظرهم حول
أهميتها ،أو حواجز خارجية تشمل عدم توفرها ،كما استخدمت جميع الدراسات الوصفية االستبانة
كأداة للدراسة.
كما أشارت دراسة ليدجر ) ،(1999وهوساوي ( ،)2002وفالنغان ( ،)2013والقريت
( ،)2014ومحمد ( )2018إىل أهمية استخدام التقنية المساعدة ف الصفوف الدراسية ،وتنمية
مهارات التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية من منظور المعلمي ،وتتفق الدراسة الحالية معها ف اتباع
المنهج الوصق وف مجتمع الدراسة ،بينما تختلف عنها ف الحدود المكانية للدراسة ،وف استطالع
درجة األهمية الستخدام التقنيات المساعدة مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم
الشامل.
مما يشت إىل تمت الدراسة الحالية باستطالع درجة األهمية الستخدام التقنية المساعدة
مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل من منظور المعلمات ف مدينة
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الرياض؛ والذي يجعلها ذات قيمة مضافة لدعم سياسة المملكة ف تطوير التعليم وإيجاد الحلول
من خالل دراستها واالستفادة من نتائجها وتوصياتها والعمل بها.
وتمت االستفادة من الدراسات السابقة ف تحديد المنهج المستخدم إلجراء الدراسة وبناء
الخلفية النظرية لها ،وتحديد مشكلة الدراسة ،وأسئلتها ،وبناء أداتها ،وتحديد متغتاتها ،ومحاورها.
مشكلة الدراسة
ً ًّ
ُيعد تعليم التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية داخل البيئات األقل تقييدا حقا من حقوقهم ف
ً
التعليم ،وف اآلونة األختة سعت وزارة التعليم ممثلة ف ررسكة تطوير للخدمات التعليمية إىل تطبيق
برنامج التعليم الشامل الذي يهدف إىل تعليم التالميذ ذوي اإلعاقات المختلفة -بمن فيهم ذوي
ً
جنبا إىل جنب مع أقرانهم العاديي ،إال أن الجدل ما يزال ً
قائما حول المتطلبات
اإلعاقة الفكرية-
الضورية إلنجاحه ،ر
والت تشمل تهيئة النظام التعليىم والعاملي فيه من إداريي ومعلمي ومتعلمي
التنامج وتحقيق أهدافه المنشودة وعىل رأسها وصول كافة التالميذ للمنهج العام المقدم
ليتم دعم ر
ف الصفوف الدراسية العادية واستفادتهم منه (برادىل ،وآخرون.)2006/ 1997 ،
ونظ ًرا لوجود القصور ف قدرات ومهارات التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ر
والت تحد من
استفادتهم من المحتوى المقدم لهم بشكل ر
مبارس ،فقد أجريت العديد من الدراسات واألبحاث ف
ر
االستاتيجيات التدريسية والتقنيات التعليمية المساعدة ر
الت تمكن هؤالء التالميذ من االستفادة
َّ
من المحتوى ال ُمقدم لهم كما ف (محمد2010 ،؛ إبراهيم ،وآخرون 2012؛ اليماث ،وآخرون،
 )2010إال أن الدراسات ف هذا المجال –عىل حد علم الباحثي -لم تتناول أهمية استخدام التقنية
المساعدة مع ذوي اإلعاقة الفكرية؛ لتحقيق التقدم ف الصفوف الدراسية العادية ف مدارس التعليم
الشامل ،حيث ترى الباحثة أن استخدام المعلمي للتقنية المساعدة ف العملية التعليمية ،وتوظيف
ّ
ممتاتها المتعددة ف عرض وتبسيط المحتوى ،وتوفت الوقت ،والجهدُ ،يعد آلية داعمة تمكنهم
من الوصول للمنهج العام ،والمشاركة فيه.
ً
واستنادا عىل ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة ف التساؤل الرئيس التاىل:
ما أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس
التعليم الشامل من وجهة نظر المعلمات؟
أهداف الدراسة وأسئلتها
هدفت الدراسة الحالية إىل التعرف عىل أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات
ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل من وجهة نظر المعلمات باإلضافة إىل الكشف عن
276

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

Vol. ( 44 ), issue ( 2 ) July 2020

UAEU

المجلد (  ) 44العدد (  ) 2يوليو 2020
International Journal for Research in Education

 .1ما أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم
الشامل من وجهة نظر المعلمات؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي متوسطات استجابات المعلمات عىل أهمية
استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل
ُت َ
عزى للمتغتات التالية (عدد التلميذات ف الصف -شدة اإلعاقة– عدد سنوات الختة– ر
تلق
ر
التدريب عىل استخدام التقنية)؟
أهمية الدراسة
ر
رتتز أهمية الدراسة ف تعزيز فلسفة وزارة التعليم النطالق المشوع الوطت لتطبيق التعليم
ِّ
الشامل ف مدارس التعليم العام والقاء الضوء عىل متطلبات نجاحه ،كما تظهر أهميتها فيما تقدمه
من مادة علمية حديثة تتي البحث العلىم ف مجال التقنيات المساعدة ،ودورها ف تمكي التالميذ
ً
ذوي اإلعاقة الفكرية من التقدم ف الصفوف الدراسية العادية ضمن مدارس التعليم الشامل ،إضافة
إىل مساهمة الدراسة ف إثراء اإلطار النظري المرتبط بالتعليم الشامل ،كما يمكن االستفادة من نتائج
هذه الدراسة ف إجراء الدراسات ذات العالقة بمجال استخدام التقنيات المساعدة ف تعليم التالميذ
ر
التطبيق من خالل مساهمة نتائج الدراسة ف
ذوي اإلعاقة الفكرية ،بينما تظهر أهميتها ف الجانب
التعرف عىل أهمية استخدام المعلمي للتقنية المساعدة لتحقيق تقدم التالميذ ف الصفوف
الدراسية العادية ،ودعم استفادتهم من المناهج المقدمة لهم ،باإلضافة إىل توفت استبانة لقياس
أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل
التامج التدريبية لتطوير مهارات
من وجهة نظر المعلمات ،كما تساهم نتائج هذه الدراسة ف إعداد ر
المعلمي عىل استخدام التقنية المساعدة مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم
ً
أيضا بعض التوصيات ر
الت يمكن أن تساهم ف تحسي جودة التعليم
الشامل ،وتقدم الدراسة
ُ َ ُّ
َّ
المقدم للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ،وتحقيق متطلبات نجاح برنامج التعليم الشامل الذي يعد
ّ ً
ً
توجها حديثا قيد التطبيق ف المملكة العربية السعودية.
حدود الدراسة
ر
 .1الحدود البشية .جميع معلمات التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل
التابعة لوزارة التعليم.
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بي متوسطات استجاباتهن؛ ُت َ
عزى للمتغتات التالية (عدد
التلميذات ف الصف ،وشدة اإلعاقة ،وعدد سنوات الختة ،ر
وتلق التدريب عىل استخدام التقنية)
ر
وذلك بهدف اإلجابة عن التساؤالت التالية:
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 .2الحدود المكانية .اقتض تطبيق هذه الدراسة عىل مدارس التعليم الشامل لإلناث ف مدينة
الرياض.
 .3الحدود الزمنية .تم تطبيق هذه الدراسة ف الفصل الدراس األول من العام 1439-1438ه.
 .4الحدود الموضوعية .اشتملت الدراسة الحالية عىل أهمية استخدام التقنية المساعدة مع
التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل.
مصطلحات الدراسة
ُ
ّ
التقنية المساعدة .يعرف قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقات المطور التقنيات المساعدة
بأنها :أي عنض أو وسيلة أو منتج تجاري جاهز أو معدل أو مفصل أو ّ
مكيف ،يستخدم لزيادة
القدرات الوظيفية لألفراد ذوي اإلعاقة أو تحسينها أو المحافظة عليها Individuals with
).)Disabilities Education Improvement Act (IDEA), 2004
وتعر ُفها الدراسة إجر ًّ
ِّ
ائيا بأنها :كل أداة أو وسيلة تقنية يستخدمها المعلم ف العملية
َّ
التعليمية؛ بهدف مساعدة التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية؛ للوصول إىل المادة العلمية المقدمة داخل
ُّ
الصف العادي ومشاركتهم فيها وتحقق استفادتهم منها.
التلميذات ذوات اإلعاقة الفكريةُ .ت ّ
عرفهم الجمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية والنمائية
َّ
بأنهم أفراد لديهم قصور واضح ف األداء الوظيق العقىل وف السلوك التكيق الذي يظهر ف المهارات
التكيفية المفاهيمية والعملية االجتماعية ،وهذه اإلعاقة تحدث قبل سن الثامنة ر
عشة
(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities AAIDD,
2010).
ً
ُ
ر
وي ّ
اللواث تم تشخيصهن ف المراكز المتخصصة بالقياس
عرفن إجرائيا بأنهن :التلميذات
والتشخيص ضمن فئة اإلعاقة الفكرية ،ويتم تعليمهن داخل الصفوف الدراسية العادية مع األقران
العاديي طوال اليوم الدراس أو جزء منه ف مدارس التعليم الشامل بمختلف المراحل الدراسية
بمدينة الرياض.
مدارس التعليم الشاملُ .ت ّ
عرفها إدارة التعليم الشامل للبنات بوزارة التعليم بأنها تلبية
احتياجات جميع التلميذات بغض النظر عن إعاقاتهن ف مدارس التعليم العام ،بواسطة فريق
متعدد التخصصات من خالل االستشارة ،والعمل الجماع فيما بينهم ،وتقديم كافة التعديالت
ً
والتكييفات لهؤالء التلميذات وفق برامج تربوية فردية مصممة وفقا الحتياجاتهن( .وزارة التعليم،
د.ت).
ُ
ر ُ ِّ
قدم الخدمات التعليمية ر
عرف إجر ًّ
وت ّ
والتبوية
ائيا لهذه الدراسة بأنها :كافة المدارس الت ت
للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية داخل الصفوف الدراسية العادية ،وتوفر الفرص المتكافئة من
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منهجية الدراسة وإجراءاتها
اتبعت الدراسة المنهج الوصق الستطالع آراء معلمات التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية
ف مدارس التعليم الشامل حول أهمية استخدام التقنية المساعدة معهن؛ لتحقيق التقدم ف
الصفوف الدراسية العادية من خالل أداة لجمع البيانات ،ووصف النتائج بطريقة كمية بعد تحليلها،
حيث ُي َّ
عرف المنهج الوصق بأنه" :البحث الذي يعتمد عىل دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد ف
ً
ً
الواقع ،وي هتم بوصفها وصفا دقيقا من خالل التعبت النوع يصف الظاهرة ويوضح خصائصها ،أو
ً
ً
التعبت الكىم فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار وحجم هذه الظاهرة" (عباس وآخرون،2014 ،
ص.)74 .
مجتمع الدراسة وعينتها
َّ
تمثل مجتمع الدراسة ف جميع معلمات التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية سواء من التعليم
العام أو ر
التبية الخاصة ف مدارس التعليم الشامل التابعة لوزارة التعليم بمدينة الرياض والبالغ
ً
عددهن  134معلمة يعملن ف ثالثة مدارس لإلناث وفقا إلحصائية وزارة التعليم للعام الدراس
ً
1439-1438ه (وزارة التعليم ،)2017 ،ونظرا لقلة عدد أفراد مجتمع الدراسة فقد تم تطبيقها عىل
كافة أفراد مجتمعها ،وتم توزي ع أداة الدراسة (االستبانة) عىل جميع المعلمات ف مدراس التعليم
الشامل ،وبلغ عدد ما تم اإلجابة عليه  106استبانات صالحة للتحليل اإلحصاث بما يشكل %79
ً
من أفراد المجتمع الكىل .تتضح خصائص أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغتات الدراسة كما ف جدول
.1
جدول 1

خصائص عينة الدراسة ف ضوء متغتات الدراسة
المتغت

مستويات المتغت

العدد

النسبة

الختة
عدد سنوات ر

أقل من  5سنوات

24

22.6

من  10-5سنوات

33

31.1

أكت من  10سنوات

49

46.2

أقل من  3تلميذات

53

50.0

من  5-3تلميذات

46

43.4

أكت من  5تلميذات

7

6.6

عدد التلميذات
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الدعم والتعلم لجميع التلميذات ف تلك الصفوف.
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المتغت

مستويات المتغت

العدد

النسبة

شدة االعاقة الفكرية

جميع التلميذات ذوات إعاقة فكرية بسيطة

29

27.4

جميع التلميذات ذوات اعاقة فكرية متوسطة
رتتاوح درجة اعاقة التلميذات بي االعاقة الفكرية

10

9.4

البسيطة والمتوسطة

67

63.2

نعم

39

36.8

ال

67

63.2

-

106

%100

الحصول عىل الدورات التدريبية

المجموع

ختتهن أكت من 10سنوات،
يظهر من الجدول رقم  1أن  %46.2من أفراد عينة الدراسة ر
ر
ختتهن من  10-5سنوات
وتمثل الفئة
األكت من أفراد عينة الدراسة ،حيث إن المعلمات الالث ر
ر
ر
ختتهن أقل من خمس سنوات
يمثلن نسبة  %31.1من أفراد عينة الدراسة ،بينما المعلمات الالث ر
يمثلن نسبة  %22.6وه الفئة األقل ضمن أفراد عينة الدراسة.
وفيما يتعلق بعدد التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف الصف فقد أجاب  %50من
المعلمات عىل وجود أقل من  3تلميذات ف الصفوف الدراسية لديهن ،وجاءت المجموعة ر
الت
تعمل مع  3-5تلميذات من ذوات اإلعاقة الفكرية ف المرتبة الثانية بما يشكل نسبة  %43.4من
أفراد عينة الدراسة ،بينما شكلت المجموعة ر
الت تعمل مع أكت من  5تلميذات نسبة  %6.6من
أفراد عينة الدراسة ،وه الفئة األقل بي مستويات متغت عدد التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف
الصف.
ر
اللواث
كما يظهر أن ما نسبته  %63.2من إجماىل أفراد عينة الدراسة يعملن مع التلميذات
رتتاوح شدة اإلعاقة الفكرية لديهن بي البسيطة والمتوسطة ،ويعمل  %27.4من أفراد عينة الدراسة
مع تلميذات من ذوات اإلعاقة الفكرية البسيطة فقط ،بينما يوجد ف مدارس التعليم الشامل لدى
 %9.4من أفراد عينة الدراسة تلميذات من ذوات اإلعاقة الفكرية المتوسطة فقط ،مما يشت إىل
ً
كونها الفئة األقل تواجدا بي الفئات الثالث ف تلك المدارس.
ً
ويتضح أيضا من الجدول رقم  1أن  %63.2من معلمات مدارس التعليم الشامل لم يتلقي
ً
تدريبا ف مجال التقنيات المساعدة ،بينم ا أش ار  %36.8فقط من أفراد عينة الدراسة إىل حصولهن
عىل الدورات التدريبية ف مجال التقنية المساعدة.
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لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها؛ تم إعداد أداتها المتمثلة ف استبانة
الستقصاء آراء معلمات التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية حول أهمية استخدام التقنية المساعدة
ً
معهن ف مدارس التعليم الشامل ،حيث تم بناؤها استنادا عىل اإلطار النظري ف مجال استخدام
التقنية المساعدة مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع
الدراسة ،تكونت من جزأين حيث يحتوي الجزء األول عىل معلومات عامة حول أفراد عينة الدراسة
(عدد سنوات الختة ،ر
تلق التدريب عىل استخدام التقنية المساعدة) ،باإلضافة إىل المتغتات
ر
المرتبطة بالتلميذات (عدد التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف الصف ،شدة اإلعاقة).
وشمل الجزء الثاث المحور الرئيس للدراسة ،والذي يقيس درجة أهمية استخدام التقنية
المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية؛ لدعم تقدمهن ف مدارس التعليم الشامل ،من خالل
 25عبارة تم استخالصها من اإلطار النظري ألهمية استخدام التقنية المساعدة ،والدراسات
السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،وتم اإلجابة عىل عبارات األداة وف ق التدرج الثالث (أوافق
حد ما ال أوافق).
بشدة أوافق إىل ٍ
وتم التحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة من خالل عرض االستبانة ف صورتها
ِّ
المحكمي من أعضاء هيئة التدريس بأقسام ر
التبية الخاصة وأقسام تقنيات
األولية عىل مجموعة من
التعليم بالجامعات السعودية لالستفادة من ر
مقتحاتهم وآرائهم ف تحكيم أداء الدراسة ،كما تم
التحقق من االتساق الداخىل لألداة من خالل حساب معامل االرتباط بطريقة بتسون؛ لقياس
االرتباط بي درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتىم إليه ،وأشارت نتائجه إىل أن كل عبارة
ً
ً ً
إحصائيا عند مستوى الداللة  0.05فأقل مع جميع العبارات ر
الت
من العبارات ترتبط ارتباطا داال
يتضمنها المحور الذي تنتىم إليه ،وهذا ما يشت إىل صدق االتساق ال داخىل ب ي عبارات االستبانة.
وتم التأكد من ثبات أداة الدراسة بطريقة حساب قيمة الثبات ألداة الدراسة بواسطة
معامل ألفا كرونباخ ) ،Cronbach's Alpha (αوقد أشار إىل أن معامل الثبات العام مرتفع حيث
بلغ  0.9582وفق معامل ألفا ،مما يدل عىل أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد
عليها ف التطبيق الميداث للدراسة.
إجراءات تطبيق الدراسة وأساليب المعالجة اإلحصائية
بعد االنتهاء من تحكيم االستبانة وطباعتها ف صورتها النهائية ،تم استكمال اإلجراءات
الالزمة لتوزيعها عىل أفراد عينة الدراسة من خالل أخذ الموافقات الالزمة لتطبيق االستبانة ثم
توزيعها عىل معلمات التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية بمدارس التعليم الشامل بمدينة الرياض
وذلك ف الفصل الدراس األول من العام الدراس 1439-1438ه ،وقد استغرقت عملية توزي ع
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االستبانات وجمعها ثالثة أسابيع ،ثم تمت عملية فرز االستبانات العائدة من أفراد عينة الدراسة
لمعرفة م دى اس تيفائها للبيان ات المطلوبة ،وتم التأكد من جاهزيتها للتفري غ ،وإجراء التحليل
ر
والعشين
اإلحص اث للبيان ات باس تخدام برنامج الحزم اإلحص ائية للعل وم االجتماعية بنسخته الثالثة
) Statistical Package for Social Sciences (SPSSوتم حساب النسب المئوية والتكرارات
والمتوسطات الحسابية للعبارات ر
الت تقيس درجة أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات
ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل من وجهة نظر المعلمات ،وحساب تحليل التباين
األحادي ) )One Way ANOVAواختبار شيفيه )(Scheffe' test؛ إليجاد الفروق بي متوسطات
استجابات المعلمات عىل أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية
ف مدارس التعليم الشامل ُت َ
عزى إىل المتغتات التالية (عدد التلميذات ف الصف -شدة اإلعاقة-
الختة) ،ثم إجراء المقارنات البعدية بي المتوسطات الحسابية ف حال الداللة
عدد سنوات
ر
اإلحصائية لقيمة تحليل التباين المستخدم ف تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة ،باإلضافة إىل
حساب اختبار ت للمجموعات المستقلة )(t test؛ إليجاد الفروق بي متوسطات استجابات
المعلمات عىل أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس
التعليم الشامل ُت َ
عزى إىل متغت ر
تلق التدريب عىل استخدام التقنية.
عرض النتائج ومناقشتها
تم عرض نتائج الدراسة وتحليلها ومناقشتها ف ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها كما يىل:
ً
أوال :عرض ومناقشة السؤال األول
ما أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات االعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل
من وجهة نظر المعلمات؟
تمت اإلجابة عىل هذا السؤال عن طريق حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات
الحسابية والرتب الستجابات المعلمات عىل عبارات محور أهمية استخدام التقنية المساعدة مع
التلميذات ذوات االعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول
التاىل.
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التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل عبارات
محور أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم
ً
الشامل مرتبة تنازليا حسب متوسطات الموافقة
التكرار
العبارات

م

النسبة %

درجة الموافقة
اوافق

اوافق اىل حد
ما

المتوسط
الحساث
ال اوافق
ر

ّ
توفر التقنيات المساعدة إمكانية عرض

ك

86

20

-

المادة العلمية بشكل ممتع يجذب انتباه

%

81.1

18.9

-

التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية
ّ
تسهل التقنيات المساعدة وصول

ك

86

20

-

المفاهيم المجردة للتلميذات ذوات
اإلعاقة الفكرية.

%

81.1

18.9

-

15

يساعد استخدام التقنيات المساعدة عىل

ك

87

18

1

16

توفت الوقت والجهد لتحقيق األهداف
التعليمية.
ّ
يوفر استخدام التقنيات المساعدة ف
ً
أكت
فصول التعليم الشامل فرصا ر
لحدوث التعلم لدى التلميذات ذوات

%

82.1

17.0

0.9

1

2

ك

87

18

1

%

82.1

17.0

0.9

2.81

2.81

2.81

2.81

الرتبة
1

1

1

1

اإلعاقة الفكرية
3

9

5
18

تساهم التقنيات المساعدة ف تحسي

ك

86

17

3

مستوى التحصيل الدراس لدى
التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية.

%

81.2

16.0

2.8

تكتسب التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية

ك

83

22

1

المهارات المختلفة بشكل أرسع عند

%

78.3

20.8

0.9

استخدام التقنيات المساعدة
ّ
توفر التقنيات المساعدة خيارات متعددة
ومختلفة لعرض المادة العلمية.
ّ
توفر التقنيات المساعدة خيارات متعددة

84

20

2

79.2

18.9

1.9

ك

83

21

2

لتقييم أداء التلميذات ذوات اإلعاقة

%

78.3

19.8

1.9

يساعد استخدام التقنيات المساعدة

ك

81

24

1

التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية عىل
التفاعل والمشاركة ف المادة العلمية.

%

76.5

22.6

0.9

ك
%

2.78

2.77

2.77
2.76

2

3

3
4

الفكرية
10
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التكرار
م

العبارات

13

23

النسبة %

المالك والحارث

درجة الموافقة
اوافق

اوافق اىل حد
ما

المتوسط
الحساث
ال اوافق
ر

يساهم استخدام التقنيات المساعدة مع

ك

81

24

1

التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف
تحقيق األهداف التعليمية.

%

76.5

22.6

0.9

يؤدي إطالع المعلمات المستمر عىل

ك

83

20

3

أحدث التقنيات المساعدة إىل زيادة

%

78.3

18.9

2.8

2.75

2.75

الرتبة
5

5

فرص نجاح التلميذات ذوات اإلعاقة
الفكرية ف فصول التعليم الشامل.
يؤدي استخدام التقنيات المساعدة ف

ك

83

20

3

فصول التعليم الشامل إىل اثراء المنهج
وتنويعه.

%

78.3

18.9

2.8

21

19

تساهم التقنيات المساعدة ف تطوير

ك

81

22

3

7

المهارات اللغوية لدى التلميذات ذوات
اإلعاقة الفكرية.
ّ
ختات حسية
توفر التقنيات المساعدة ر

%

76.4

20.8

2.8

ك

82

20

4

للتلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية يسهل

%

77.3

18.9

3.8

فهمها وتعلمها
ُي ّ
نىم استخدام التقنيات المساعدة الدافع

11

24

ك

79

25

2

لإلنجاز لدى التلميذات ذوات اإلعاقة
الفكرية ف فصول التعليم الشامل.

%

74.6

23.5

1.9

تسمح التقنيات المساعدة بتكييف

ك

79

25

2

المناهج الدراسية بما يتناسب مع قدرات

%

74.6

23.5

1,9

2.75

2.74

2.74

2.73

2.73

5

6

6

7

7

ومهارات التلميذات ذوات اإلعاقة
الفكرية
6

تساهم التقنيات المساعدة ف تكوين

ك

79

24

3

االتجاهات اإليجابية لدى المعلمات

%

74.6

22.6

2.8

2.72

8

حول أداء التلميذات ذوات اإلعاقة
الفكرية ف فصول التعليم الشامل
25

14

تزداد أهمية استخدام التقنيات المساعدة

ك

79

24

3

كلما زاد عدد التلميذات ذوات اإلعاقة
الفكرية ف فصول التعليم الشامل.

%

74.6

22.6

2.8

يؤدي استخدام التقنيات المساعدة ف

ك

77

26

3

تقديم األنشطة المدرسية إىل استفادة
التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية منها.

%

72.7

24.5

2.8
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م
22

العبارات

درجة الموافقة
اوافق

اوافق اىل حد
ما

المتوسط
الحساث
ال اوافق
ر

يساعد استخدام التقنيات المساعدة ف

ك

75

29

2

فصول التعليم الشامل عىل تنفيذ الخطة

%

70.7

27.4

1.9

2.69

الرتبة
10

الدراسية للمقررات ف المدة المحددة
لها.
8

يساهم استخدام التقنيات المساعدة ف

ك

75

29

2

دعم استقاللية التلميذات ذوات اإلعاقة

%

70.7

27.4

1.9

2.69

10

الفكرية
يساعد استخدام التقنيات المساعدة ف

ك

76

25

5

12

ختات الفشل لدى التلميذات
الحد من ر
ذوات اإلعاقة الفكرية.

%

71.7

23.6

4.7

4

تسمح التقنيات المساعدة بمراعاة

ك

75

25

6

17

الفروق الفردية بي التلميذات ف فصول
التعليم الشامل.
ُ
الختات المكتسبة بواسطة التقنيات
تعد ر

%

70.7

23.6

5.7

ك

72

30

4

المساعدة أكت ثباتا وأقل احتمالية

%

67.9

28.3

3.8

2.67

2.65

2.64

11

12

13

لمحوها من الذاكرة
20

تساهم التقنيات المساعدة ف تطوير
المهارات االجتماعية لدى التلميذات

ك
%

71

31

4

67.0

29.2

3.8

2.63

14

ذوات اإلعاقة الفكرية
2.74

المتوسط العام

يوضح الجدول رقم  2درجة موافقة المعلمات عىل أهمية استخدام التقنية المساعدة مع
التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل ،حيث يشت المتوسط العام لعبارات
أداة الدراسة إىل  2.74والذي يقع ف فئة موافق وه الفئة الثالثة من فئات المقياس الثالث من
حد ما وعدم الموافقة عىل بنود األهمية فلم تظهر ف
2.35إىل  ، 3.00أما بالنسبة للموافقة إىل ٍ
المتوسطات الحسابية لعبارات أداة الدراسة.
ومن خالل هذه النتائج ف الجدول رقم  2يتضح أن أفراد عينة الدراسة يوافقون بدرجة
عالية عىل أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات االعاقة الفكرية ف مدارس التعليم
الشامل ،حيث تراوحت متوسطات موافقتهن ما بي  2.81-2.63ر
والت تشت إىل أوافق ،تم ترتيبها
ً
ً
ليا ً
بناء عىل قيم المتوسطات الحسابية ر
الت حصلت عليها وفقا ألهميتها ،حيث جاءت العبارة
تناز

285

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد (  ) 44العدد (  ) 2يوليو 2020

التكرار
النسبة %

المجلد (  ) 44العدد (  ) 2يوليو 2020

أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية

المالك والحارث

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد (  ) 44العدد (  ) 2يوليو 2020

ّ
" توفر التقنيات المساعدة إمكانية عرض المادة العلمية بشكل ممتع يجذب انتباه التلميذات ذوات
اإلعاقة الفكرية" والعبارة " ّ
تسهل التقنيات المساعدة وصول المفاهيم المجردة للتلميذات ذوات
اإلعاقة الفكرية" والعبارة "يساعد استخدام التقنيات المساعدة عىل توفت الوقت والجهد لتحقيق
ّ
ً
األهداف التعليمية " والعبارة "يوفر استخدام التقنيات المساعدة ف فصول التعليم الشامل فرصا
أكت لحدوث التعلم لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية "بالمرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد
ر
حساث عاىل بلغ  2.81من  ،3بينما جاءت العبارة " تساهم التقنيات
عينة الدراسة عليها بمتوسط
ر
المساعدة ف تحسي مستوى التحصيل الدراس لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية " بالمرتبة
حساث بلغ 2.78من.3
الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط
ر
واحتلت المرتبة الثالثة عبارتي هما العبارة " تكتسب التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية
ّ
المهارات المختلفة بشكل أرسع عند استخدام التقنيات المساعدة" والعبارة "توفر التقنيات
حساث بلغ  2.77من  ،3وف
المساعدة خيارات متعددة ومختلفة لعرض المادة العلمية" بمتوسط
ر
ّ
المرتبة الرابعة فقد جاءت العبارة "توفر التقنيات المساعدة خيارات متعددة لتقييم أداء التلميذات
حساث  2.76من .3
ذوات اإلعاقة الفكرية" بمتوسط
ر
أما ف المرتبة الخامسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عىل عبارات األداة فقد احتلتها
حساث بلغ  2.75من  3وه" يساعد استخدام التقنيات المساعدة التلميذات
أرب ع عبارات بمتوسط
ر
ذوات اإلعاقة الفكرية عىل التفاعل والمشاركة ف المادة العلمية" والعبارة "يساهم استخدام
التقنيات المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف تحقيق األهداف التعليمية" والعبارة
"يؤدي إطالع المعلمات المستمر عىل أحدث التقنيات المساعدة إىل زيادة فرص نجاح التلميذات
ذوات اإلعاقة الفكرية ف فصول التعليم الشامل" والعبارة "يؤدي استخدام التقنيات المساعدة ف
فصول التعليم الشامل إىل اثراء المنهج وتنويعه".
وجاءت العبارة ":تساهم التقنيات المساعدة ف تطوير المهارات اللغوية لدى التلميذات
ّ
ختات حسية للتلميذات ذوات اإلعاقة
ذوات اإلعاقة الفكرية" والعبارة "توفر التقنيات المساعدة ر
الفكرية يسهل فهمها وتعلمها" بالمرتبة السادسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها
بمتوسط  2.74من  3وف المرتبة السابعة جاءت العبارة ُ
"ي ّ
نىم استخدام التقنيات المساعدة الدافع
لإلنجاز لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف فصول التعليم الشامل" والعبارة " تسمح التقنيات
المساعدة بتكييف المناهج الدراسية بما يتناسب مع قدرات ومهارات التلميذات ذوات اإلعاقة
حساث وقدره  2.73من .3
الفكرية " بمتوسط
ر
أما المرتبة الثامنة فقد احتلتها العبارتي " تساهم التقنيات المساعدة ف تكوين االتجاهات
اإليجابية لدى المعلمات حول أداء التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف فصول التعليم الشامل" و
286

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية

جامعة اإلمارات العربية المتحدة

Vol. ( 44 ), issue ( 2 ) July 2020

UAEU

المجلد (  ) 44العدد (  ) 2يوليو 2020
International Journal for Research in Education

التعليم الشامل" من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط حسا رث بلغ  2.72من  ،3بينما
ف المرتبة التاسعة فقد جاءت العبارة "يؤدي استخدام التقنيات المساعدة ف تقديم األنشطة
حساث وقدره  2.70من ،3
المدرسية إىل استفادة التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية منها" بمتوسط
ر
واحتلت العبارة "يساعد استخدام التقنيات المساعدة ف فصول التعليم الشامل عىل تنفيذ الخطة
الدراسية للمقررات ف المدة المحددة لها" والعبارة " يساهم استخدام التقنيات المساعدة ف دعم
ر
العارسة من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة
استقاللية التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية " المرتبة
حساث وقدره  2.69من .3
عليها بمتوسط
ر
أما ف المرتبة الحادية ر
عش فقد احتلتها العبارة "يساعد استخدام التقنيات المساعدة ف
ختات الفشل لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية" حيث موافقة أفراد عينة الدراسة
الحد من ر
حساث بلغ  2.67من  ،3بينما احتلت العبارة "تسمح التقنيات المساعدة بمراعاة
عليها بمتوسط
ر
ر
الفروق الفردية بي التلميذات ف فصول التعليم الشامل" المرتبة الثانية عش من حيث موافقة
ُ
الختات
حساث وقدره  2.65من  ،3وجاءت العبارة "تعد
أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط
ر
ر
المكتسبة بواسطة التقنيات المساعدة أكت ثباتا وأقل احتمالية لمحوها من الذاكرة" بالمرتبة الثالثة
حساث بلغ  2.64من  ،3وجاءت العبارة
ع رش من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط
ر
"تساهم التقنيات المساعدة ف تطوير المهارات االجتماعية لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية"
بالمرتبة الرابعة ر
حساث بلغ  2.63من .3
عش من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط
ر
الحساث العام بلغ  2.74والذي يدل عىل موافقة
وتشت هذه النتائج إىل أن المتوسط
ر
المعلمات ف مدارس التعليم الشامل بدرجة عالية عىل أهمية استخدام التقنية المساعدة مع
التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف توفت وسائل فاعلة تدعم الجوانب التعليمية واالستقاللية
لهؤالء التلميذات ،وتساهم ف تذليل الصعوبات ر
الت تواجه دمجهن مع أقرانهن العاديات ف الصف
الدراس ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة يانكوفا ونانينا ) (Yankova & Yanina, 2010ر
الت
أكدت عىل أهمية التقنيات المساعدة ف تعليم التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم
ً
ر
والت أشارت إىل اتفاق ٪99
الشامل ،كما اتسقت أيضا مع نتائج دراسة ليدجر )(Ledger, 1999
من المعلمي المشاركي ف الدراسة عىل أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التالميذ ذوي اإلعاقة
ً
الفكرية وغتهم ف األوساط األكاديمية ،و تتفق أيضا مع نتائج دراسة كاغوهارا ،وآخرين
) (Kagohara et al., 2013ر
التامج
والت أكدت عىل أهمية دمج التقنيات المساعدة ضمن ر
التعليمية والتأهيلية لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية.
و يظهر من هذه النتائج اتفاق أفراد عينة الدراسة عىل أهمية استخدام التقنيات المساعدة
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"تزداد أهمية استخدام التقنيات المساعدة كلما زاد عدد التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف فصول
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ف عرض المادة العلمية بشكل ممتع يجذب انتباه التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس
التعليم الشامل ،وتسهيل وصول المفاهيم المجردة لهم ،ويمكن تفست هذه النتيجة بأن استخدام
التقنيات المساعدة تجعل البيئة الصفية بيئة تفاعلية بي المعلم وتالميذه ،وبي التالميذ والمحتوى
َّ
المقدم لهم بواسطتها؛ لما تسمح به من استثارة للحواس المختلفة بشكل يرفع معدل الجذب
واستثارة انتباه هؤالء التالميذ طوال الحصة الدراسية ،وتعزيز استقبالهم للمعلومات بكافة أنواعها،
والت تحتاج إىل تبسيط وتوضيح ر
وعىل وجه الخصوص تلك المفاهيم المجردة ر
حت يتمكن التالميذ
من استيعابها ،وبالتاىل تحسي مستوى األداء والتحصيل لديهم ،وهذا يتفق مع دراسة عبدالفتاح
( )2010ر
والت توصلت إىل فاعلية التقنيات المساعدة ف تنمية الدافع لإلنجاز والتعلم لدى التالميذ
ّ
ذوي اإلعاقة الفكرية ،وتوفت الفرص لحدوث التفاعل واالستمتاع بما يقدم لهم ،والذي ُيمكن
المعلم من توظيفها لمواجهة مشكالت التش تت وضعف االنتباه والمشكالت المرتبطة باستقبال
المعلومات ومعالجتها لدى هؤالء التالميذ.
وتعد مساهمة التقنيات المساعدة ف توفت الوقت والجهد المستغرق لتحقيق األهداف
التعليمية ،من أهم النتائج ر
الت اتفق عليها معظم أفراد عينة الدراسة ،وجاءت هذه النتيجة مختلفة
ً
ً
مع دراسة شميليار ) (Chmiliar, 2007حيث أشارت إىل أن ضيق الوقت يمثل عائقا كبتا
الستخدام التقنية المساعدة لدى العاملي مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية وغتهم من التالميذ
ً
ذوي اإلعاقات المختلفة ف مدارس التعليم الشامل  ،كما تختلف أيضا مع نتيجة دراسة هوساوي
( )2007ر
والت توصلت إىل اعتقاد المعلمي بأن استخدام التقنية يحول دون اإلرساع ف إنهاء المنهج
الدراس ف الوقت المحدد ،ويمكن تفست هذا االختالف إىل التطور التقت الذي شهدته السنوات
الماضية؛ والذي ساهم ف استخدام التقنيات المساعدة واالستفادة من مزاياها بكل سهوله ويش
ً
دون أن يكون هذا االستخدام حكرا عىل المتخصصي ف مجاالت التقنية كما ف السابق.
كذلك أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام التقنيات المساعدة ف مدارس التعليم الشامل
ّ
ً
أكت لحدوث التعلم لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ،ويمكن عزو هذه النتيجة إىل
يوفر فرصا ر
بشكل يجذب
أن التقنيات المساعدة يمكنها تقديم مجموعة كبتة من المثتات البضية والسمعية
ٍ
أكت ،كما يمكنها مواجهة المشكالت ر
الت تؤثر عىل
انتباه التالميذ لها؛ مما يحفز عىل اكتسابها بشكل ر
عملية التعلم لدى هؤالء التالميذ مثل تشتت االنتباه ،ومشكالت الذاكرة ،ومشكالت التفكت،
وغتها ،وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع نتائج دراسة الدهان ،وآخرين ( )2012ر
الت تناولت فاعلية
استخدام التقنيات المساعدة داخل الصفوف الدراسية وما نتج عنها من نتائج إيجابية تؤكد عىل
ارتفاع معدل حدوث التعلم واكتساب التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية مهارات القراءة والكتابة بشكل
أفضل مقارنة باألوضاع التعليمية ر
الت تم التدريس فيها دون استخدام التقنيات المساعدة ،كما تتفق
ً
أيضا مع دراسة فالناغان ،وآخرين ) (Flanagan et al., 2013ر
والت توصلت نتائجها إىل تأييد
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تحسي مستوى التحصيل الدراس لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ،لما توفره التقنيات من
خيارات وإمكانات متعددة لتبسيط المحتوى ،وعرضه ،وإتاحة الفرصة إلعطاء أشكال مختلفة من
اإلجابات بما يالئم قدرات ومهارات التالميذ ،كما يقدم التغذية الراجعة الفورية ،ويدعم السلوك
اإليجاث لدى التلميذ ،وكانت هذه النتيجة متوافقة مع ما أظهرته نتائج دراسة هوساوي
ر
ر
( )Hawsawi, 2002والت أشارت إىل دور التقنيات المساعدة ف رفع مستوى التحصيل الدراس
لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ،كما يعد توفت التقنيات المساعدة لخيارات متعددة ومختلفة
لعرض المادة العلمية وتسهيل اكتسابها بشكل أرسع من أهم النتائج ر
الت أكدت عليها هذه الدراسة
من منظور معلمات التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل ،وهذه النتيجة
تؤكد ما توصلت إليه دراسة محمد ( )2010ر
والت أشارت ف نتائجها إىل فاعلية التقنيات المساعدة
ف رفع مستوى االنتباه والمثابرة والدافعية للتعلم لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية ،مما يجعل
عملية االكتساب والتعلم تتم بشكل أسهل وأرسع.
ومن أهم النتائج ر
الت توصلت لها هذه الدراسة؛ إقرار المعلمات عىل أهمية التقنيات
المساعدة ف دعم استقاللية التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ،ر
والت تعد من األهداف الرئيسية
مقبول من المهارات االستقاللية وتقدير الذات
رلتامج التعليم الشامل المتمثلة ف تحقيق مستوى
ٍ
لدى هؤالء التالميذ ،حيث توفر التقنيات المساعدة للمتعلم المزيد من الفرص للتكرار والممارسة
اإلضافية إىل أن يتقن المهارات المطلوبة ،ويتجاوز الختات ر
المتاكمة لديه من الفشل واإلخفاق،
ر
ً
ُ
وبالتاىل تساهم تدريجيا ف دعم استقاللية التلميذ ذو اإلعاقة الفكرية ،واعتماده عىل نفسه ف الصف
ً
ثم ف المؤسسة التعليمية ،امتدادا إىل استقالليته ف المجتمع ،وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت
إليه دراسة وي همت ،وآخرين ) )Wehmeyer et al., 2011ودراسة كوليت ،وآخرين (Collins et
اإليجاث الستخدام التقنيات المساعدة المختلفة ف دعم العيش
) al., 2014حيث أشارت إىل الدور
ر
المستقل لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية.
ً
كما توصلت النتائج أيضا إىل أهمية التقنيات المساعدة ف دعم المهارات االستقاللية من
خالل تطوير المهارات االجتماعية لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ،وتعد من أهم نتائج هذه
الدراسة ،حيث توفر التقنيات المساعدة العديد من الفرص لحدوث التفاعل بي المتعلمي وتبادل
والختات مما يجعلها قادرة عىل تطوير مهارات التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية وصقل
المعارف
ر
ً
ً
شخصياتهن وتعزيز مفهوم الذات لديهن والذي بدوره يعد عامال معززا لمهاراتهن االجتماعية
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المعلمي عىل أن التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية يتعلمون بشكل أفضل عند استخدام التقنيات
المساعدة.
ً
وباإلضافة إىل ما سبق توصلت نتائج الدراسة أيضا إىل مساهمة التقنيات المساعدة ف
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ً
واستقالليتهن ف المدرسة ثم ف المجتمع ،وهذا ما توصلت إليه دراسة كال من ليدجر (Ledger,
)َ 1999و أفيوغلو ) (Avcioglua, 2013ر
والت أكدت عىل دور التقنيات المساعدة ف اكتساب
مهارات التواصل االجتماع لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية.
ً
الثاث
ثانيا :عرض ومناقشة السؤال
ي
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي متوسطات استجابات المعلمات عىل أهمية استخدام
التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل تعزى للمتغتات
التالية (عدد التلميذات ف الصف -شدة اإلعاقة –عدد سنوات الختة– ر
تلق التدريب عىل استخدام
ر
التقنية)؟

متغي عدد التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية يف الصف.
الفروق باختالف ر
للتعرف عىل ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية ف استجابات أفراد عينة

ً
الدراسة تبعا الختالف متغت عدد التلميذات ذوات االعاقة الفكرية ف الصف ،تم استخدام اختبار
" تحليل التباين األحادي " ( )One-Way ANOVAوجاءت النتائج كما يوضحها جدول .3

جدول 3

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي One-Way ANOVAلتوضيح داللة الفروق ف استجابات
ً
أفراد عينة الدراسة تبعا الختالف متغت عدد التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف الصف
المحور
أهمية استخدام التقنية
المساعدة مع التلميذات
ذوات االعاقة الفكرية ف
مدارس التعليم الشامل
المجموع

مجموع

درجات

متوسط

قيمة

الداللة

مربعات

الحرية

المربعات

ف

اإلحصائية

بي المجموعات

0.61

2

0.30

داخل المجموعات

11.97

103

0.11

12.59

105

-

مصدر التباين

2.65

0.07

أكت من  0.05ف
يتضح من خالل الجدول رقم  3أن جميع قيم مستويات الداللة كانت ر
جميع العبارات ،مما يشت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05فأقل
ف آراء أفراد عينة الدراسة حول أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة
الفكرية ف مدارس التعليم الشامل باختالف متغت عدد التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف الصف،
مما يشت إىل أن متغت عدد التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل ال يؤثر عىل
رأي المعلمات حول أهمية استخدام التقنية المساعدة معهن ف تلك الفصول ،ويمكن تفست ذلك
بأن الفوائد الناتجة عن استخدام التقنيات المساعدة ف مدارس التعليم الشامل ،وأهميتها ف
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الدراس) لم يكن ذو تأثت دال إحصائيا عىل آراء أفراد عينة الدراسة حول العوامل ر
الت تؤثر عىل
استخدام التقنية المساعدة مع التالميذ ذوي اإلعاقة ف الصف.

متغي شدة اإلعاقة الفكرية للتلميذات يف الصف.
الفروق باختالف ر
للتعرف عىل ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية ف استجابات أفراد عينة الدراسة

ً
تبعا الختالف متغت شدة اإلعاقة الفكرية للتلميذات ف الصف ،استخدمت الدراسة اختبار " تحليل
التباين األحادي "  )One-Way ANOVAوجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التاىل.

جدول 4

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي) (One Way ANOVAللفروق ف استجابات أفراد عينة
ً
الدراسة تبعا الختالف متغت شدة اإلعاقة الفكرية للتلميذات ف الصف
المحور
أهمية استخدام التقنية المساعدة مع

مصدر التباين
بي المجموعات

مجموع درجات متوسط
مربعات
0.08

الحرية المربعات
2

مدارس التعليم الشامل
المجموع

داخل المجموعات 12.50
105

12.59

اإلحصائية

0.04

التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف
103

قيمة ف

الداللة

0.12

0.35

0.70

-

أكت من  0.05ف
يتضح من خالل الجدول رقم  4أن جميع قيم مستويات الداللة كانت ر
جميع العبارات ،مما يشت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05فأقل
ف آراء أفراد عينة الدراسة حول أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة
الفكرية ف مدارس التعليم الشامل باختالف متغت شدة اإلعاقة الفكرية للتلميذات ف الصف،
ويمكن عزو هذه النتيجة إىل إعطاء أفراد عينة الدراسة نفس المستوى العاىل من األهمية الستخدام
التقنية المساعدة مع كافة التلميذات باختالف شدة اإلعاقة الفكرية لديهن ،حيث أنها تتجاوز
المشكالت ر
الت تواجه هؤالء التلميذات أثناء وجودهن داخل الفصول الدراسية العادية ،ويصل
إليهن المحتوى التعليىم بواسطتها بشكل أكت كفاءة ،كما تسمح التقنية المساعدة بمراعاة الفروق
الفردية بي التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ،مما يزيد من أهميتها بضف النظر عن شدة اإلعاقة
الفكرية للتلميذة ف الصف ،وتتسق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة محمد ( Mohamed,
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بشكل ال يتعارض مع عدد التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف تلك
العملية التعليمية تعد كبتة
ٍ
المدارس ،ويمكن توظيف مزاياها لهن سواء قل عددهن أو زاد ،وجاءت هذه النتيجة متوافقة مع
دراسة القريت ) )2014ر
والت أشارت إىل أن المتغت المستقل (عدد التالميذ ذوي اإلعاقة ف الصف

المالك والحارث

أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية
المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد (  ) 44العدد (  ) 2يوليو 2020

 )2018ر
والت أظهرت نتائجها أن شدة اإلعاقة لم يكن لها تأثت كبت عىل مواقف المعلمي تجاه
التقنية المساعدة وآرائهم حولها.

الخية.
متغي عدد سنوات ر
الفروق باختالف ر
للتعرف عىل ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية ف استجابات أفراد عينة الدراسة

ً
الختة ،استخدمت الدراسة اختبار " تحليل التباين األحادي "
تبعا الختالف متغت عدد سنوات ر
( )One-Way ANOVAوجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التاىل:

جدول 5

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي One-Way ANOVAللفروق ف استجابات أفراد عينة
ً
الختة
الدراسة تبعا الختالف متغت عدد سنوات ر
مجموع

درجات

متوسط

مربعات

الحرية

المربعات

2

0.27
0.11

المحور

مصدر التباين

أهمية استخدام التقنية المساعدة

بي المجموعات

0.55

الفكرية ف مدارس التعليم الشامل

داخل المجموعات

12.03

103

المجموع

12.59

105

-

مع التلميذات ذوات اإلعاقة

قيمة ف

2.38

الداللة
اإلحصائية

0.09

أكت من  0.05ف
يتضح من خالل الجدول رقم  5أن جميع قيم مستويات الداللة كانت ر
جميع العبارات ،مما يشت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05فأقل
ف آراء أفراد عينة الدراسة حول أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة
الختة ،مما يشت إىل إقرار معلمات
الفكرية ف مدارس التعليم الشامل باختالف متغت عدد سنوات ر
التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل عىل أهمية استخدام التقنية المساعدة
الختة ،ويمكن عزو هذه النتيجة إىل أن التعليم
ف العملية التدريسية دون تأثت لمتغت عدد سنوات ر
الشامل تم تطبيقه بعد اجراء ترشيح عىل كافة المدارس ف مدينة الرياض من حيث مالئمتها فيما
يتعلق بمدى توفر التسهيالت ،واإلمكانات المادية ،والمعنوية ،والفرص التأهيلية والتوعوية،
الشوط ر
والعديد من ر
الت تساهم ف نجاح هذا النظام التعليىم ،مما أدى إىل تقليل أثر متغت عدد
الختة عىل وجود الفروق بي استجابات أفراد عينة الدراسة؛ لوجود التشابه ف بيئة العمل،
سنوات ر
وحصولهن عىل نفس الفرص من التوعية ،والتطوير المهت ف تلك المدارس ،وتتفق هذه النتيجة
مع ما توصلت إليه دراسة القريت ()2014؛ ودراسة محمد ( )Mohamed, 2018ر
والت أشارت إىل
الختة لم يكن لها تأثت كبت عىل آراء المعلمي حول استخدام التقنية المساعدة مع التالميذ ذوي
أن ر
اإلعاقة بمن فيهم ذوي اإلعاقة الفكرية ف الفصول الدراسية.
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الحصول عىل دورات تدريبية ف التقنية المساعدة ،استخدمت الدراسة اختبار "ت"
( )Independent Sample t-testوجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التاىل.
جدول 6

نتائج اختبار" ت" Independent Sample t-testللفروق ف استجابات أفراد عينة الدراسة
ً
تبعا الختالف متغت الحصول عىل دورات تدريبية ف التقنية المساعدة
الحصول عىل دورات
المحور

تدريبية ف التقنية

العدد

المتوسط

االنحراف

قيمة ت

الداللة

المساعدة
أهمية استخدام التقنية

نعم

39

2.75

0.31

المساعدة مع التلميذات
ذوات اإلعاقة الفكرية ف

ال

67

2.73

0.36

0.32

0.74

مدارس التعليم الشامل

أكت من  0.05ف
يتضح من خالل الجدول رقم  6أن جميع قيم مستويات الداللة كانت ر
جميع العبارات ،مما يشت إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0.05فأقل
ف آراء أفراد عينة الدراسة حول أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة
الفكرية ف مدارس التعليم الشامل باختالف متغت الحصول عىل الدورات التدريبية ف مجال
التقنيات المساعدة ،ويمكن عزو هذه النتيجة إىل سهولة استخدام التقنية المساعدة ،حيث أصبح
ً
التعامل مع التقنية يتمت بالسهولة واليش ،ومتاحا للجميع عىل اختالف أعمارهم ،ومهاراتهم،
وختاتهم ،ومستوياتهم العلمية ،مما يحفز عىل وجود اآلراء اإليجابية نحوها ف العملية التدريسية،
ر
دون ارتباط تلك اآلراء بالحصول عىل الدورات التدريبية ف التقنيات المساعدة ،وجاءت هذه
النتيجة متوافقة مع دراسة القحطاث ( )Alkahtani, 2013ر
والت أشارت إىل أن  %92.9من
المشاركي ف الدراسة لم يتلقوا التدريب عىل استخدام التقنيات المساعدة ،بينما أظهرت نتائجها
أن  ٪ 84.3منهم يظهر لديهم االهتمام باستخدام التقنيات المساعدة ف العملية التعليمية ،ولديهم
الرغبة بالتطوير المهت ف هذا المجال.
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د) الفروق باختالف متغت الحصول عىل دورات تدريبية ف التقنية المساعدة .للتعرف عىل
ً
ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية ف استجابات أفراد عينة الدراسة تبعا الختالف متغت

أهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية
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التوصيات والمقيحات البحثية
 .1توظيف التصورات اإليجابية لدى المعلمات بأهمية استخدام التقنية المساعدة مع التلميذات
ذوات اإلعاقة الفكرية من خالل تأمي االحتياج من التقنية المساعدة ف مدارس التعليم
الشامل.
 .2تعزيز الوع واإلدراك لدى المعلمات ف مدارس التعليم الشامل بأهمية استخدام التقنية
المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية من خالل اقامة الدورات التدريبية و ورش
ر
االلكتونية والوسائل المختلفة لالستفادة
العمل عىل استخدام األدوات واألجهزة والتطبيقات
ر
والتطبيق للتعرف عىل
من مزاياها بشكل أكت كفاءة وحرفية بحيث تتضمن الجانب النظري
هذه التقنيات المساعدة والمجاالت الواسعة لتوظيفها.
 .3توفت الحوافز المادية والمعنوية ر
الت تعزز من استخدام المعلمات للتقنية المساعدة مع
التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل.
 .4تعزيز تبادل الختات بي معلىم التعليم العام ومعلىم ر
التبية الخاصة فيما يتعلق باستخدام
ر
التقنيات المساعدة وتوظيف مزاياها ف العملية التعليمية.
 .5القيام بالمزيد من الدراسات العلمية ر
الت تتناول تقييم مستوى استخدام المعلمات للتقنية
المساعدة مع التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل.
 .6اجراء دراسة الستطالع معوقات استخدام التقنيات المساعدة من وجهة نظر معلمات
التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل.
 .7إجراء دراسة للتعرف عىل أثر استخدام التقنيات المساعدة عىل مستوى التحصيل الدراس
لدى التلميذات ذوات اإلعاقة الفكرية ف مدارس التعليم الشامل.

تضارب المصالح
أفاد الباحثون بعدم وجود تضارب ف المصالح فيما يتعلق بالبحث ،والملكية الفكرية ،
ر
ونش هذا البحث.
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