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 التىحد مراكز معلمات قبل من احلاسب استخدام واقع
 أطفال لدي التىاصل مهارات لتنمية الرياض مبدينة

 التىحد
التعرف عمى مدى استخدام  ىدفت الدراسة الحالية إلى _ممخص ال

الحاسب اآللي من قبل معممات مراكز التوحد في الرياض لتنمية 
( 23ميارات التواصل لدى أطفال التوحد. طُبقت ىذه الدراسة عمى )

غرب( بمدينة  –معممة من معممات التوحد في مركزي توحد )شرق 
رة، ( فق17الرياض، واستُخدمت االستبانة كأداة لمدراسة وقد تضمنت )

كما استُخدم المنيج المسحي. أظيرت النتائج أن مفردات عينة الدراسة 
موافقات بشدة عمى واقع استخدام الحاسب في مراكز التوحد لتنمية 
ميارات التواصل لدى أطفال التوحد بمدينة الرياض بمتوسط حسابي 

(. كما أوضحت النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات عمى 3.28)
التي تحد من استخدام الحاسب اآللي في مراكز التوحد من  الصعوبات

(. وكشفت النتائج أن مفردات 3.24وجية نظرىم بمتوسط حسابي )
عينة الدراسة موافقات بشدة عمى العوامل المساعدة الستخدام الحاسب 
اآللي في مراكز التوحد لتنمية ميارات التواصل لدى األطفال بمتوسط 

ىذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة  (. وفي ضوء3.58حسابي )
وجود مسؤولة فنية مختصة بالتقنيات التعميمية في كل مركز من 
مراكز التوحد إلى جانب المعممات لصيانة األجيزة باستمرار، وزيادة 

 .رغبة المعممات في استخدام الحاسب أثناء العممية التعميمية
 المقدمة. 1

الحياة وأصبح أثره واضحا دخل الحاسب في شتى مجاالت      
في حياة األفراد األسوياء أو ذوي االحتياجات الخاصة بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة. وبالنظر لممزايا التي يتمتع بيا الحاسب 
وما توصمت لو نتائج العديد من الدراسات من بيان أثر الحاسب 
في العممية التعميمية وقدرة البرمجيات عمى تحقيق اليدف 

ب بصورة أسرع وأكثر اتقانا تعددت استخداماتو وأصبح المرغو 
 .وسيمة مساعدة في عممية التعميم تخدم كال من المعمم والطالب

 المؤسســاتفي عصر االنفجار المعرفي ازدادت األعباء عمى    

التعميمية فنشأت حاجة ممحة إلى استخدام تقنية المعمومات في 
اد التعميمية، ويبدو ذلك تقديم الدروس ومعالجتيا في معظم المو 

جميا في أجيزة الكمبيوتر وتقنيات المصغرات العممية واالنترنت 
والفيديو التفاعمي ووسائل االتصال عن بعد وارتباطيا في إطار 
التكنولوجيا لتصل بالمتعممين إلى ما ىو أبعد من المقرر 

[. لذلك كان البد من توجيو 1الدراسي إلثراء معرفتيم العممية ]
اممين في التربية إلى االىتمام بالوسائل التعميمية الحديثة الع

والتي تتماشى مع عصرنا الحالي حتى نرفع من مستوى التعميم 
ونزيد من اىتمام الطمبة. ومن بين المجاالت الميمة الستخدام 
الحاسب في التعميم، إنتاج البرمجيات التعميمية الموجية لمطفل 

[. وترجع أىمية التعمم من 2ل ]والتي تييئو لمتعمم بصورة أفض
خالل الحاسب وبرمجياتو مع األطفال إلى قدرتيا عمى تقديم 
المعمومات بطريقة تقربو من واقع الطفل الذي يعيشو خاصة إذا 
تعذر تقديم الخبرة المباشرة، وأيضا توافقيا مع طبيعة الطفل 
فالتعمم يكون أفضل إذا بني عمى االكتشاف وىذا المبدأ يتم 

 ].3اتو عند تصميم البرمجيات ]مراع
ونظرًا لما يشيده مجال التربية الخاصة من تطور واىتمام      

في عصرنا الحالي لوحظت التوجيات ليذه الفئة من حيث 
االىتمام بالمعمم وتطويره ألنو يشكل حجر األساس في ىذه 
العممية، ومدى فاعميتو في التأثير عمى الطمبة من حيث طرق 

ستراتيجيات المستخدمة وفاعمية التعمم من خالل التدريس واال
الحاسب ودوره في تحسين مستوى التحصيل لدى طالب 

 .االحتياجات الخاصة
[ إلى أن البرامج 4وأشار كال من محمد وعبد المطيف ]     

التدريبية أو التعميمية بمساعدة الحاسب من األساليب التعميمية 
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ا الحاسب نفعند استخدامالفعالة مع ذوي االحتياجات الخاصة، 
مع عينة من األطفال التوحديين ومع األطفال الصم في سبيل 
اكسابيم بعض المفاىيم االجتماعية وتنميتيا أثبتا فاعميتو في 
ذلك، ألن األطفال يتمكنون من استقبال المعرفة والمعمومات 
بشكل يجعميم أنيم في موقف الخبرة ذاتو، وتنمية مياراتيم، 

يساعدىم عمى تنمية معارفيم، ومعموماتيم،  وتفكيرىم مما
ومفاىيميم وذلك بالتفاعل مع ما يقدمو الحاسب من مواقف 
تتطمب ردود أفعال جديدة لكل موقف تعميمي فيؤدي ذلك إلى 

 .االثارة والتقميد وتحفيز المتعممين عمى النشاط بشكل مستمر
أيضا يمكن استخدامو مع األطفال ذوي صعوبات التعمم      
[ فاعميتو في تنمية ميارات التصنيف في 5يث أثبت محمد ]ح

إطار النمو العقمي المعرفي عند جان بياجيو عندما استخدمو مع 
عينة من تالميذ الصف األول االبتدائي المعرضين لخطر 

 .صعوبات التعمم
وبما أن من األىداف في التعميم تحسين نوعية وجودة      

وتوظيف المستجدات في التقنية  العممية التعميمية والتعممية،
لمساندة العممية التعميمية، واستخدام أساليب التعميم الحديثة التي 
تعتمد عمى الحاسب وتطبيقاتو وقدرتو عمى ايصال المعمومات 
والميارات الالزمة لممتعمم والرفع من كفاءتو وىذا يتناسب مع ما 

ة تسعى توصمت لو الدراسات السابقة الذكر، لذلك فإن الدراس
لتسميط الضوء عمى واقع استخدام الحاسب من قبل معممات 
مراكز التوحد بمدينة الرياض لتنمية ميارات التواصل عند أطفال 
التوحد والخروج بتوصيات واقتراحات يمكن أن تساىم في تحسين 
بيئة التعمم المخصصة لتدريس ىذه الفئة مع مراعاة خصائص 

 .النمو ليم
 مشكمة الدراسة. 2

نتيجة لمتطور التربوي والتكنولوجي زاد االىتمام بذوي        
االحتياجات الخاصة والبرامج المقدمة ليم من خالل الحاسب 

ثارة تكونو أداة تعميمية فعالة بما يح ويو من عناصر جذب وا 
وتشويق، ولحداثة دمج فئة التوحد في المراكز التابعة لوزارة 

وي االحتياجات الخاصة التعميم، وزيادة االىتمام بتدريس ذ

واكسابيم لمميارات بطرق أكثر فاعمية ومالحظة انجذاب ىذه 
الفئة لألجيزة الذكية مثل بقية فئات المجتمع وقمة البحوث 
والدراسات التي تخصيم، لذلك تسعى الدراسة لمتعرف عمى: واقع 
استخدام الحاسب من قبل معممات مراكز التوحد بمدينة الرياض 

  .التواصل لدى أطفال التوحد لتنمية ميارات
 أسئمة الدراسةأ. 
 :حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئمة التالية    

ما واقع استخدام الحاسب في مراكز التوحد لتنمية ميارات  •
  التواصل لدى أطفال التوحد بمدينة الرياض من قبل المعممات؟

في مراكز ىل توجد صعوبات تحد من استخدام الحاسب اآللي  •
التوحد لتنمية ميارات التواصل لدى أطفال التوحد من وجية 

 نظر المعممات؟
ما ىي العوامل المساعدة عمى استخدام الحاسب اآللي في  •

مراكز التوحد لتنمية ميارات التواصل لدى طفال التوحد من 
 وجية نظر المعممات؟

 أهداف الدراسةب. 
 :التاليةتسعى ىذه الدراسة لتحقيق األىداف 

التعرف عمى مدى استخدام الحاسب اآللي من قبل معممات  •
مراكز التوحد في الرياض لتنمية ميارات التواصل لدى أطفال 

 .التوحد
التعرف عمى الصعوبات التي تحد من استخدام الحاسب اآللي  •

 .من وجية نظر المعممات إن وجدت
الحاسب في التعرف عمى العوامل المساعدة عمى استخدام  •

مراكز التوحد لتنمية ميارات التواصل لدى أطفال التوحد من 
 .وجية نظر المعممات

 أهمية الدراسةج. 
 :من المتأمل أن تؤدي ىذه الدراسة الى     

تحسين أساليب التدريس المتبعة في تعميم أطفال التوحد من . 1
 .خالل التعمم القائم عمى الحاسب بإشراف من المعمم

العممية التعميمية حيث يستطيع أطفال التوحد اكتساب تطوير . 2
 .الميارات بشكل أسرع وأكثر اتقاناً 
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تحديد الصعوبات التي تحد من استخدام الحاسب اآللي من . 3
 .قبل معممات مراكز التوحد

تقديم مقترحات لزيادة فاعمية استخدام الحاسب اآللي من قبل . 4
لتواصل لدى أطفال معممات مراكز التوحد لتنمية ميارات ا

 .التوحد
 حدود الدراسةد. 
 :تتحدد ىذه الدراسة بما يمي    

حدود موضوعية: واقع استخدام الحاسب من قبل معممات  •
مراكز التوحد بمدينة الرياض لتنمية ميارات التواصل لدى أطفال 

 .التوحد
 .ه 1437-1436حدود زمانية: الفصل الدراسي األول لمعام  •
 .مكانية: مراكز التوحد بمدينة الرياضحدود  •
 .حدود بشرية: معممات التوحد بمراكز التوحد بالرياض •

 مصطمحات الدراسةه. 
الحاسب: آلة الكترونية يمكن برمجتيا لكي تقوم بمعالجة  •

البيانات وتخزينيا واسترجاعيا واجراء العمميات الحسابية 
 ].6والمنطقية عمييا ]

الكتروني يعمل وفق أوامر معينة من  ويمكن القول بأنو جياز
المستخدم ويساعد عمى استقبال البيانات ومعالجتيا وتخزينيا 

 .وعرضيا عمى الشاشة
[ أنيا شيء يمكن تعممو أو اكتسابو 7الميارات: ذكر رحاب ] •

أو تكوينو لدى المتعمم، عن طريق المحاكاة والتدريب، وأن ما 
بيعتيا وخصائصيا يتعممو يختمف باختالف نوع المادة وط

 .واليدف من تعمميا
ويمكن القول بأنو سموك المتعمم المكتسب والموجو نتيجة التدريب 
المقصود لتعمم المفردات والقدرة عمى التواصل المفظي مع 

 .اآلخرين
[ أنيم 8] أطفال التوحد: يعرف فراج التوحديين نقال عن عزب •

األطفال الذين لدييم أحد اعاقات النمو، والتي تتميز بقصور 
اإلدراك وتأخر أو توقف النمو، ولدييم نزعة انطوائية انسحابيو 
 تعزليم عن الوسط المحيط بحيث يعيش الطفل مغمقا عمى نفسو، 

 .ال يكاد يحس بما يحيط بو من أفراد أو ظواىر أو أحداث
األطفال الذين يحضرون بشكل يومي ويمكن القول بأنيم       

إلى مراكز التوحد بمدينة الرياض، ومن المالحظ أن عالقاتيم 
غير طبيعية بشكل واضح فال يكترثون لما يحدث حوليم، ونادرًا 
ما يستجيبون لمحاوالت اآلخرين في التواصل معيم، كما يعانون 

 .من تأخر شديد في التواصل المفظي
 والدراسات السابقة اإلطار النظري. 3

  أواًل: الحاسب اآللي في التعميم
لقد تطورت تكنولوجيا المعمومات بشكل واضح منذ ظيور       

الجيل األول من الحاسوب في األربعينات. من ىذا المنطمق 
أصبح أثره كبير وشامل عمى حياتنا في جميع الميادين في 

أدت إلى تكون  المجتمع، وىذه القفزة المذىمة لمتقنيات الحديثة
حصيمة ضخمة من المعارف والمعمومات في كافة المجاالت كما 
أعطت الميتمين في مجال التربية امكانية االستفادة من 
الخدمات والتسييالت التي يقدميا ىذا الجياز، وأصبح من 
المفيد االستعانة بالحاسب وبرمجياتو لمتغمب عمى المشكالت 

فيم واكتساب بعض الخبرات  والتحديات التي تواجو الطالب في
 ].9] التعميمية

وما يجدر ذكره أن ظيور الحاسبات فرض الكثير من التغيرات  
في جميع النواحي المعرفية والعممية نظرا لما يتمتع بو من مزايا 

 :أسيمت في تطوير العممية التعميمية، من أىميا ما يمي
من خالل إثارة دافعية المتعمم والقدرة عمى جذب انتباىو، . 1

 .تفاعل المتعمم مع مادة التعميم تفاعال مباشرا
يعتبر أداة مناسبة لجميع فئات الطالب، من موىوبين، أو . 2

عاديين، أو بطيئي التعمم، أو من يواجيون مشكالت في ميارات 
االتصال حيث يستطيع كل طالب التنقل في البرنامج التعميمي 

 .حسب قدراتو وامكانياتو
الطالب وتنمية التفكير المنطقي لدييم، وفيم تحسين أداء . 3

 .العالقة بين المتغيرات عند تعامميم مع برامج معينة
مساعدة الطالب عمى التغمب عمى قضية الخوف من الفشل . 4

في الصف الدراسي حيث يتيح الحاسب اآللي لمطالب القيام 
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بالمحاولة والتوصل لإلجابة الصحيحة، وتقويم نفسو من خالل 
 .ية الراجعة الفورية التي يقدميا لوالتغذ

توفير وقت وجيد الطالب في أداء العمميات المعقدة أو . 5
 ].10] الطويمة
[ " أن تقنية الحاسب تختمف عن جميع 11ويرى المغيرة ]      

التقنيات األخرى. فمعظم التقنيات طورت لتسيل أعمال االنسان 
ان العقمية. فإذا الجسدية، أما الحاسب فإنو يسيل أعباء اإلنس

كانت التقنيات األخرى امتداد ألطراف االنسان فإن الحاسب 
يعتبر امتداد لعقمو. وحيث أن عممية التعمم والتعميم ليا أيضا 
عالقة قوية بعقل اإلنسان فقد بدأ التفكير في استخدام الحاسب 
في ىذه العممية مع بداية اختراعو ". والحاسب اآللي من أسرع 

ا وىذا ما يزيد من فاعمية استخدامو في جوانب شتى اآلالت تطور 
من الحياة وبطرق متعددة وخصوصا في التعميم، في معرض 
الحديث عن فوائد ومزايا الحاسوب في التعميم ذكر الباحث جاري 

 :[ ما يمي13] [ نقال عن بنجر12]
يوفر الحاسوب دافعية عالية لمطالب بما يحتويو من برمجيات  •

ة تتناسب والفروق بين الطالب، كما أن ىذا مختمفة ومتنوع
التنوع في عرض المادة من خالل البرمجة التعميمية بشكل 
متسمسل ومنتظم ومشوق يؤدي إلى تشجيع الطالب عمى التعمم 

 .المستمر
قدرتو عمى التفاعل مع الطالب من خالل التغذية الراجعة التي  •

 .يقوم بتوفيرىا لممتعمم بعد كل استجابة
م الحاسوب في التدريس بتعزيز التعمم الذاتي لدى الطالب، يقو  •

ويتم ذلك بالسير مع الطالب بحسب سرعة الطالب الخاصة، مما 
 .يتيح لمطالب فرصة زيادة التحصيل العممي

يوفر الحاسب في التدريس قدرا كافيا من الطمأنينة، ويجنب  •
 .الطالب الحرج أثناء التعمم

تكرار البرامج مرات عدة حتى يتمكن يوفر لمطالب القدرة عمى  •
 .من اتقان الفكرة الواحدة دون ممل أو كمل

يسيم الحاسوب في حل المشكالت التدريسية المتعمقة بالغياب  •
 .نتيجة المرض أو غيره

يوفر الحاسوب سجال لكل طالب يتعمق بالنواحي التعميمية  •
 .واالجتماعية والصحية ويكون كقاعدة بيانات عنو

 CAL  التعميم بمساعدة الحاسوب
يقصد بيذا النوع من التعميم استخدام الحاسب اآللي في      

عممية التدريس نفسيا، ويعد ىذا النمط من التعميم من أقدم 
استخدامات الحاسب اآللي في التعميم حيث كانت نشأتو، وتطوره 
في حقل التعميم نفسو، ويمكن اعتباره امتدادا لحركة التعميم 

مبرمج حيث بدأ عمى االنتاج البسيط لمواد مكتوبة بصورة ال
بدائية إلى أن وصل ليشتمل عمى مجموعة دروس ذات مكونات 
متعددة بما يالئم خصائص الطمبة. وتحدد ميمة الحاسوب في 
عممية التعمم بأنيا معين لمعمم المادة العممية، ومساعدة الطمبة 

فاعيم نحو التعمم، وأن في زيادة سرعة استيعابيم لممعمومات واند
كفاية المصمم وقدرتو تمعب دورا ىاما في استثمار خصائص 

[ أن التعميم والتعمم 15[. ويذكر الفريد ]14ومميزات الحاسوب ]
المعزز بالحاسوب مصطمح يطمق عمى بيئة التعمم التي توفر 

 .التفاعل بين المتعمم والحاسوب
ية التعميمية في وبما أن الحاسوب استطاع أن يدخل في العمم 

كثير من المراحل الدراسية، فإن المسؤولين يسعون لتحقيق العديد 
 ]:16] من األىداف، يذكر منيا الموسى

تنسيق عمميات تنمية التعميم وتطويرىا واستكماليا، باتباع . 1
 :التالي

تطوير أساليب التدريس واالستفادة من التقنيات الحديثة  •
 .لتحديث األساليب المنيجية

دعم االتجاىات الحديثة في التدريس لزيادة فاعمية المعمم داخل  •
 .الفصل الدراسي

 .تيسير عممية التعمم وجعميا أكثر جذبا واثارة لممتعمم •
تشجيع المتعممين عمى العمل بروح الفريق، وتشجيع ميارة  •

االعتماد عمى النفس وامكانية التعمم الذاتي، ومعالجة المشكالت 
 .المتعممين الفردية لدى

 :طرق استخدام الحاسب في التعميم
 ب من األنظمة الشائعةو دة الحاســم بمساعــام التعميــــد نظــــيع     
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االستخدام في كثير من دول العالم، وذلك لتعدد أساليبو التعميمية 
ومناسبتو لجميع فئات الطالب سواء موىوبين أو عاديين أو 

التعمم، وىناك عدة أنماط تعميمية تتم باستخدام الحاسب،  بطيئي
 :منيا

 :طريقة التدريب والممارسة. 1
تعتمد عمى استخدام الحاسب كمساعد في المحاضرة      

التقميدية لحل مسألة معينة عن طريق تكرار التدرب عمييا، ىذه 
الطريقة تضيف عنصر من عناصر التعميم الفعال وىو عنصر 

بة، كما ييدف ىذا النوع من التعمم إلى اعطاء تدريب الطم
[. 14الطالب فرصة لمتدرب عمى اتقان ميارات سبق تدريسيا ]

 ]:9] ومن فوائد برامج التدريب والممارسة
 .تقديم التغذية الراجعة الفورية وتوجيو المتعمم •
تعد ىذه البرامج معمما يتعامل مع كل طالب عمى حدة،  •

 .نة وتقديم الحل الصحيح لو في الحاللتدريبو عمى ميارة معي
من خالل ىذه البرامج يمكن تقديم المكونات الثالثة األساسية  •

 .لدورة التعمم وىي: التدريب، والتغذية الراجعة والعالج
تتميز ىذه البرامج عن أساليب التدريب التقميدية في تقديميا  •

 .لممستوى المناسب من التدريبات لمطالب
 .لمطالب مباشرة من خالل التغذية الفورية تعزز التعمم •
 :طريقة األلعاب التعميمية. 2
تعد ىذه الطريقة من أكثر البرامج التفاعمية تشويقا، حيث      

تساعد الطالب عمى التعمم عن طريق االستكشاف أثناء المعب، 
ويتم التعزيز من -المتعمم-ويكون التعمم نتيجة لتصرف الالعب 

 ].9حيحة ]خالل استجابتو الص
 :المحاكاة. 3
تستخدم لزيادة تصور المتعمم لظاىرة أو فكرة أو حالة معينة      

في بيئات شبيية بالواقع، غرضيا ىو التحفيز والتدريب عمى 
        اتخاذ القرارات الخاصة لموصول إلى الفرضية المفسرة
لحل المشكمة. التعمم في ىذه الطريقة يتم من خالل االكتشاف، 

ل المتعمم من نقطة إلى اخرى إلى أن يصل إلى االستنتاج وينتق
 ].14النيائي ]

 :طريقة التعمم الخصوصي. 4
يتم التعمم في ىذه الطريقة من خالل برنامج يتم تصميمو      

مسبقا، وفي ىذا النوع من االستخدام يقوم البرنامج بعممية 
التدريس من خالل عرض وشرح الفكرة، أو الموضوع وايراد 

ض األمثمة، وتختمف البرامج في ىذه الناحية اختالفا كبيرا، بع
فبعضيا جيد وفعال ويقوم عمى أساس التفاعل والحوار، 
واستخدام الوسائط المتعددة في عرض وتنوع طرق تدريس 
الموضوع، بحيث يجد كل متعمم ما يالئمو من طرق التدريس 

طريقة وفي المقابل فإنو توجد برامج رديئة من حيث المحتوى و 
 ].10العرض، وتركز عمى التمقين والحفظ ]

 :طريقة حل المشكالت. 5
[ حل المشكالت بأنيا " الحالة أو السؤال 6يعرف الموسى ]     

الذي يحتاج إلى اجابة ليست معروفة وليست جاىزة بل البد من 
المرور بعمميات وخطوات تبدأ بتحديد المشكمة وفحصيا وتحميميا 

 نتائج معينة بناء عمى تمك الخطوات"ومن ثم الوصول إلى 
(. في ىذه الطريقة يعرض الحاسب اآللي المشكمة 104)ص. 

عمى المتعمم، وتتنوع طرق العرض من خالل استخدام 
النصوص، أو الصور الثابتة أو المتحركة، أو عرض الفيديو. 
وقد يقوم الحاسب بعرض بعض التمميحات أو التعميمات 

د أو تشخيص المشكمة. ىذه الطريقة لمساعدة الطالب عمى تحدي
تكسب المتعمم ميارة التفكير المنطقي وقدرتو عمى التحميل وفيم 

 .العالقات
[ فاعمية الحاسب في التعميم في 17وقد أثبت الدايل ]     

دراستو التي تناولت أثر استخدام الحاسوب في تدريس 
 الرياضيات عمى تحصيل طالب الصف الثاني االبتدائي، والتي
ىدفت الى: استقصاء أثر استخدام الحاسوب في اكتساب 

ضرب(  –طرح  –ميارات العمميات الحسابية الثالث )جمع 
لطالب الصف الثاني االبتدائي، وأىم ما توصمت اليو: وجود 
فروق ذات داللة احصائية في التحصيل المباشر )اآلتي( 

حسابية والمؤجل )االحتفاظ( ألفراد عينة الدراسة في الميارات ال
 .الثالث تعزى إلى استخدام استراتيجية التعمم بالحاسوب



582016 
 

210 

[ في دراستو عن أثر برمجية تعميمية في 18] وأشار النيادي     
تحصيل طالب الصف الرابع األساسي في قواعد المغة العربية 
في منطقة العين التعميمية بدولة االمارات العربية المتحدة، والتي 
ىدفت الى: تصميم برمجية تعميمية في المغة العربية ودراسة 

قواعد المغة أثرىا في تحصيل طالب الصف الرابع األساسي في 
العربية في منطقة العبن التعميمية، إلى وجود فرق ذي داللة 
احصائية في تحصيل طالب الصف الرابع األساسي عمى 
االختبار التحصيمي البعدي يعزى إلى متغير طريقة التدريس 
لصالح المجموعة التجريبية مقابل المجموعة الضابطة، كما وجد 

عمى االختبار البعدي  فرق في تحصيل المجموعة التجريبية
مقارنة باالختبار القبمي. ويعزو النيادي ىذه النتيجة إلى أن 
الحاسوب يمتمك مزايا تجعمو يسيم في زيادة تحصيل الطمبة، 
ومن ىذه المزايا اشتمالو عمى عنصر المون والصورة والصوت، 
وتوفر التغذية الراجعة والتشويق مما يزيد من دافعية الطمبة نحو 

 .التعمم
[ التي تناولت أثر التدريس 19] وفي دراسة الفي     

الخصوصي باستخدام آلة الحاسب اآللي في تنمية الكفاءة 
المغوية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية وتنمية اتجاىاتيم نحو 
المغة العربية، وكانت نتائج الدراسة ىي: وجود فروق ذات داللة 

وعتين الضابطة احصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجم
والتجريبية في التطبيق البعدي الختبار الكفاءة المغوية، وفي 
التطبيق البعدي لمقاييس االتجاىات نحو المغة لصالح تالميذ 
المجموعة التجريبية. ووجود فروق ذات داللة احصائية بين 
متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين 

الختبار الكفاءة المغوية التحصيمي، وفي  االختبار القبمي والبعدي
التطبيقين القبمي والبعدي لمقاييس االتجاىات نحو المغة لصالح 

 .التطبيق البعدي
فإن أغمب الدراسات تؤكد عمى  بالنظر لما تم ذكره سابقاً       

دور الحاسب في تحسين العممية التعميمية، وتنمية ميارات 
و من مزايا تساىم في حل الكثير التفكير لدى الطمبة لما يتمتع ب

من المشكالت التي تواجو الطمبة أو المعممين، ومراعاة الفروق 

الفردية واثارة الدافعية ليم، فيو يتيح العديد من الميارات والتي 
 .يمكن توظيفيا لالندماج في الحياة

 :معوقات استخدام الحاسب في التعميم
توظيف الحاسب في توجد العديد من المعوقات التي تحول دون 

التعميم عمى الرغم من مزاياه المتعددة، يرى عفانة نقاًل عن 
 :[ أن من أبرز ىذه المعوقات20] السممي

 .أجيزة الحاسب ذات كمفة عالية •
 .أجيزة الحاسب تتطمب الصيانة والتحديث •
 .يحتاج المعممون إلى تدريب عمى أجيزة الحاسب •
 .الجيدةمن الصعب انتخاب البرمجيات  •
 .انتاج البرمجيات الجيدة مكمف •
 .البرمجيات يجب أن تتكامل مع المنيج •
 .يجب أن يتم االشراف عمى استخدام الحاسب •
 .مقاومة بعض المعممين والمديرين ألجيزة الحاسب •
 .صعوبة المشاركة في اعداد البرامج داخل المدرسة •
 .األجيزةصعوبة مالئمة كل البرامج التعميمية لكل  •

 :[ أن من أبرز المعوقات ىي14كما ذكر قطيط ]
التكمفة المادية فالتعميم من خالل الحواسيب يضيف عبئا ماديا  •

 .كبيرا عمى المؤسسات التربوية
المشاكل الفنية فقد مما تعرض لو األجيزة من مشاكل وعدم  •

 .وجود متخصصين لمواجية ىذه المشاكل في المدارس
ين نحو استخدام التقنية إما لعدم الوعي اتجاىات المعمم •

 .بأىميتيا، أو عدم القدرة عمى استخداميا
المغة من أبرز المعوقات التي نواجييا في عالمنا العربي لقمة  •

 .البرامج الجيدة
وبالنظر إلى معوقات استخدام الحاسب في التعميم قدم       

وب في [ دراسة عن واقع ومعوقات استخدام الحاس21المحيسن ]
كميات التربية بالجامعات السعودية، وىدفت إلى معرفة واقع 
استخدام الحاسوب في كميات التربية بالجامعات السعودية من 
حيث األجيزة، واالمكانات، واستخدام أعضاء ىيئة التدريس ليا، 
ومعرفة اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو استخدام الحاسب، 
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قات في استخدام الحاسوب في باإلضافة إلى معرفة أىم المعو 
الكميات. وتم التوصل إلى عدة نتائج من أىميا: وجود نقص في 
الخدمات الحاسوبية المقدمة ألعضاء ىيئة التدريس، وضعف 
في استخداميم ليا. وجود اتجاىات إيجابية نحو استخدام 
الحاسوب. إن من أىم المعوقات عدم وجود تدريب أعضاء ىيئة 

 .ر فني حاسوبالتدريس، وعدم توف
[ تناولت واقع الحاسوب في 22وفي دراسة لمغامدي ]      

التعميم الثانوي العام وىي دراسة وصفية تحميمية في عينة من 
ثانويات المممكة العربية السعودية، ىدفت إلى معرفة واقع 
الحاسوب في التعميم الثانوي، والمشكالت التي تواجو معممي 

المممكة العربية السعودية. وكانت الحاسوب بمدينة الطائف في 
نتائج الدراسة: قمة الدورات التدريبية لمعممي الحاسب مع زيادة 
نصاب الحصص لدييم. وندرة المراجع التي توضح طرق 
التدريس المتعمقة بمقررات الحاسوب. والمشكالت التي تتعمق 

 .بقمة أجيزة الحاسوب وكفاءتيا
ل اتجاىات معممي [ حو 23وتوصمت دراسة الشراري ]      

المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مدينة سكاكا بالمممكة العربية 
السعودية نحو الحاسوب ومدى استخداميم لو كوسيمة تعميمية، 
إلى عدة نتائج أبرزىا: وجود اتجاىات ايجابية عند معممي المغة 
العربية نحو استخدام الحاسوب في العممية التعميمية. ووجود 

في اتجاىات  0.05ذات داللة احصائية عند مستوى  فروق
معممي المغة العربية تعزى لممؤىل العممي ولصالح حممة 
البكالوريوس. ووجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى 

في اتجاىات معممي المغة العربية تعزى لمخبرة ولصالح  0.05
ن استخدام  10المعممين الذين خبرتيم أكثر من  سنوات. وا 

لحاسوب في إدارة التعميم كان سمبيًا حيث ال توجد الرغبة ا
 .الستخدامو وتفعيمو

[ في دراستيا حول واقع استخدام 24] وركزت الدقيل     
الحاسب اآللي في تدريس المواد االجتماعية في المرحمة الثانوية 

ىـ،  1431بمدينة مكة المكرمة من وجية نظر المعممات لعام 
لتعرف عمى مدى استخدام الحاسوب في تدريس المواد 

االجتماعية في المرحمة الثانوية لبنات بمدينة مكة المكرمة 
الثالث(، وكان من  –الثاني  - مستوياتيا الصف )األولبجميع 

أبرز نتائجيا أن معوقات استخدام الحاسوب في التدريس من 
وجية نظر المعممات تتمخص في عدم المعرفة بكيفية التعامل 
مع الحاسوب، وعدم توافر قاعات مجيزة بالحواسيب في 

ات المدرسة، وعدم توفر برمجيات تعميمية مناسبة في المكتب
الستخداميا في التدريس، وقصر زمن الحصة وندرة أجيزة 

 .العرض في المدرسة
[ حول 20[ نقال عن السممي ]25] وفي دراسة لويتمى      

تطوير استخدام الحاسوب في التعميم لدى معممي مرحمة ما قبل 
الدراسة، وقد أجريت في جامعة كميفالند الحكومية في الواليات 

تكونت عينة الدراسة من المعممين الذين المتحدة األمريكية و 
لدييم اتجاىات سمبية نحو استخدام الحاسب في التعميم، وىدفت 
إلى تذليل الصعوبات التي تقف أماميم. وقد أوضحت نتائج 
الدراسة عن وجود بعض المعوقات منيا: الخبرة القميمة لدى 
بعض المعممين في استخدام الحاسوب، عدم مشاىدة الحواسيب 

تخداميا في التعميم التمييدي، قمة استخدام الحاسوب من قبل واس
المعممين واألطفال، صعوبة الحصول عمى البرمجيات المناسبة 
ألطفال ىذه المرحمة، زيادة مشاكل االدارة الصفية لمطالب 
بوجود أجيزة الحاسوب، باإلضافة إلى اعتقاد المعممين بعدم 

، وىذه من األسباب جدوى وفاعمية استخدام الحاسوب لألطفال
 .التي أدت إلى تدني الدافعية الستخدام الحاسوب في التعميم
 :ثانيا: التقنية التعميمية المساعدة في مجال التربية الخاصة

منذ عدة سنوات بادر المجمس األمريكي لألطفال ذوي       
 Council for Exceptional)االحتياجات الخاصة

Children) ايير الممارسة المينية في إلى تبني جممة من مع
ميدان التربية الخاصة بما فييا األطفال ذوي اإلعاقة العقمية 
وأطفال التوحد. وتندرج ىذه المعايير ضمن عدد من المجاالت 
األساسية، وىي: معايير الممارسة المينية لممعممين، المعايير 
المتصمة في ذوي االعاقات، المعايير المتصمة بالتعاون 

اإلدارة والمعممون والمرشدون وأولياء األمور، البيئة  والتواصل،
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التعميمية، استراتيجيات التدريس، الدمج والخدمات االنتقالية، 
وأيضا البرامج والخدمات المقدمة لألطفال ذوي اإلعاقة العقمية 

 ].26وأطفال التوحد ]
وتحظى التربية الخاصة في عالم اليوم باىتمام غير      

ت إنجازات عدة ساعدت األشخاص ذوي مسبوق، وقد حقق
االحتياجات الخاصة عمى اكتساب ميارات كانت تعد قديما غير 
قابمة لمتحقيق، حيث كان لمتقنيات وتوظيفيا في التعميم بشكل 
عام وتعميم ىذه الفئة بشكل خاص دورا ساعد عمى تطور 
المنظومة التعميمية مما انعكس عمى ميارات ىذه الفئة من 

صبحت قادرة عمى أن تنسجم مع ىذه التحوالت المجتمع وأ
السريعة وعصر العولمة والتقنية. لذلك نجد استخدامات الحاسب 
لم تعد تقتصر عمى التسمية والترويح وانما تعددت استخداماتو 
حتى يكاد أن يكون جزًء أساسيًا في التعميم، فأصبح يستخدم في 

كل واسع، لذلك التخطيط لمدرس والتنظيم والتنفيذ والتقويم وبش
يعتبر الحاسب أداة تعميمية مؤثرة وقوية. وألن معمم التربية 
الخاصة ُيتوقع منو أن يمعب أدوارا مينية متعددة فيو في كثير 
من األحيان ال يجد الوقت الكافي لتفريد التعميم نظرا لمفروق 
الفردية بين طالبو، لذلك فإن األدوات التي توفر لو امكانية 

التدريس الفردي تشكل مصدر دعم كبير، والحاسب  الدعم لتنفيذ
[. 14ىو أحد أكثر تمك األدوات فاعمية في تحقيق ذلك ]

فالحاسب يشكل وسيمة مفيدة ومشجعة لمطمبة ذوي االحتياجات 
الخاصة الذين يصعب عمييم التواصل مع الغير أو بطيئي الفيم 

 .أو غيرىم ممن يعانون مشكالت
 :التقنية المساعدة

يعرف قانون تحسين تعميم األفراد ذوي االعاقات لعام      
بأنيا "  [27أجيزة التقنية المساعدة نقاًل عن العريني ] 2004

أي جياز أو منتج، سواء كان من الممكن الحصول عميو بشكل 
تجاري بشرائو من متجر أم كان معدال أم معدا بحسب الطمب، 

ألطفال المعاقين يستخدم لزيادة القدرات الوظيفية لدى أي من ا
أو الحفاظ عمييا أو تحسينيا وال يشمل التعريف األجيزة الطبية 
التي تزرع جراحيًا أو بدائل ىذه األجيزة ".كما ذكرت العريني 

[ أن مصطمح خدمات التقنية المساعدة يطمق عمى "أي 27]
خدمة تقوم بمساعدة الطالب المعاقين بشكل مباشر في اختيار 

 ". مساعدة واقتنائيا واستخداميااألجيزة التقنية ال
ويشير استخدام التقنية المساعدة إلى التقنيات التي تمبي      

احتياجات التعمم والتواصل لدى ذوي االحتياجات الخاصة في 
المدارس وال سيما التي تعتمد غالبا عمى استخدامات الحاسب. 
 نتيجة لتدني القدرات والعمميات العقمية عند ذوي االحتياجات
الخاصة، اضافة إلى عدم تطوير طرق التدريس فإن معممي ىذه 
الفئة يعانون من صعوبة في تدريس المفاىيم وتظير أىمية ىذه 
الوسائل التقنية من خالل دورىا في تبسيط وتسييل المعمومات 
وسرعة توصيميا لممتعممين وتدريبيم التدريب المناسب حسب 

 .قدراتيم
 :لخاصةتطبيقات الحاسب في التربية ا

تتنوع تطبيقات الحاسب في التربية الخاصة وتعكس تنوع  
الحاجات التعميمية المتباينة لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة 
الذين يعنى ىذا المجال بتعميميم وتدريبيم، ومن تطبيقات 

 :الحاسب في التربية الخاصة ما يمي
 .معالجة المعمومات والتعمم التفاعمي. 1
 .لمتدريسالتخطيط . 2
 .التواصل. 3
 .األدوات االصطناعية المساندة. 4
 .الترويح والتسمية. 5
 .البرنامج التربوي الفردي. 6
 .القياس والتقويم في التربية الخاصة. 7
 .تدريب كوادر التربية الخاصة. 8
 .إدارة التربية الخاصة. 9

 ].14] تطبيقات الحاسب في التأىيل. 10
 :لتحسين التواصل استخدام التقنية المساعدة

إن القدرة عمى توصيل األفكار والمشاعر واالعتقاد والتعبير      
عن النفس شيء في غاية األىمية ليكون الشخص ناجحا في 
مجتمعو، وقد قدمت التقنية المساعدة حموال يمكن أن تساىم في 
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تعزيز التواصل لمن يعانون من ىذه المشكمة. فثمة مجموعة من 
عون الكالم لدييم اعاقات عصبية مثل التوحد، الطالب ال يستطي

وتعتبر مشكمة التواصل ىي واحدة من الخصائص المميزة لألفراد 
التوحدين، فيم ليس لدييم ميارات التخطيط المحرك الضروري 

 ].28لمتعبير عن أنفسيم بصورة مجدية ]
ومن أكثر تطبيقات تقنية الحاسب الفعالة ىي تطبيقات      

سين المستمرة في األجيزة التي يمكن أن تنطق. التطوير والتح
المصطمح ليذه التقنية ىو التواصل البديل والمعزز، والذي يعني 

[ أنو مساعدة األفراد الذين ال يستطيعون 29كما ذكر ميرندا ]
الكالم والتفاعل مع اآلخرين، حيث أضحى الطالب الغير 

من خالل قادرين عمى الكالم والتعبير عن أنفسيم بشكل فعال 
المغة المنطوقة ىم أقوى المرشحين لنظم التواصل المعزز. 

[ في محاضرة حول النظام التعميمي الخاص 30وذكرت براون ]
باألطفال ذوي الطيف التوحدي: اعتبارات تتصل بالتعامل داخل 
حجرة الدراسة، أن الوسائل المساعدة البصرية تعد من أقوى 

مع اآلخرين، وأوضحت الوسائل المعززة لميارات التواصل 
البحوث أن المعمومات المكانية المرئية أسيل في استيعابيا من 
الكممات المسموعة والعابرة فقط وطول الزمن الذي تثبت فيو 
المعمومات في مساحة ما يؤثر عمى قدرة الطفل عمى استيعاب 
المعمومة. كما ذكرت أن نشاطات الدمج الحسي ىذه من شأنيا 

التقوية الجيدة وأن توفر سياقات تعميمية  أن تكون من وسائل
جيدة غير أنيا قد تكون معوقة ومشتتة في حال عدم توظيفيا 

 .بشكل ناجح
 :مزايا استخدام الحاسب مع ذوي االحتياجات الخاصة 
[ أن من فوائد استخدام الحاسب في تعميم 31] يذكر الحازمي 

 :التالميذ المعاقين ذوي االحتياجات الخاصة، ما يمي
 .تنمية التآزر البصري الحركي •
 .اكتساب الميارات األساسية الستخدام الحاسب •
أن االستجابة الجيدة لمتمميذ يقابميا تعزيز وتشجيع من قبل  •

 .الحاسب
 .تنمية القدرة عمى االنتباه والتركيز •

 .اكتساب مفاىيم الترتيب والتسمسل والتصنيف •
 .تنمية الثقة بالنفس وتقدير الذات •
 .استعمال البرنامج التعميمي مرات عديدة دون ممل •
 .اكتساب بعض القيم الدينية واالجتماعية •
 .اكتساب بعض المفاىيم العددية •
 .تنمية استعداد األطفال لمقراءة •
[ أن معظم الدراسات الحالية الميتمة 32وذكر السرطاوي ]     

بدرجة بسيطة تبين بتأثير الحاسب عمى التالميذ المعاقين فكريا 
منيا أنو عندما يتمثل التعميم باستخدام الحاسب مبادئ التعمم 
الفعال ويكون مالئما لحاجات الفرد التعميمية فإنو باإلمكان 
تسييل اكتساب الميارات األساسية، بما في ذلك الميارات 
الحسابية والقراءة وحل الرموز وتمييز المفردات، كما أن التعمم 

اسب يمكن أن يثري الميارات الصعبة لمتالميذ، باستخدام الح
[ 4وىذا يتفق مع ما أشارت اليو دراسة محمد وعبد المطيف ]

عندما استخدما الحاسب مع عينة من األطفال التوحديين ومع 
األطفال الصم في سبيل اكسابيم بعض المفاىيم االجتماعية 

 .وتنميتيا وأثبتا فاعميتو في ذلك
[ فاعمية الكمبيوتر في تعميم 33يل ]كما أثبت اسماع      

األطفال المعاقين عقميا واكسابيم الكثير من الميارات االجتماعية 
والمفاىيم العممية، ودوره في االسراع بعمميات دمج ذوي 
االحتياجات مع الطمبة العاديين وىو ىدف تسعى اليو التربية 

 .الخاصة
الحاسب اآللي [ حول دخول تقنية 34وفي دراسة آلرثر ]      

لمصم في البمدان المتقدمة والبمدان النامية لتحديد الفجوة بينيما، 
كشفت عن وجود فروق واسعة بين البمدان المتطورة والنامية من 
حيث امتالك الحاسب اآللي، ومدى تمكن الصم من القراءة 
والكتابة ومن حيث دخول االنترنت واستخدام الصم حيث كانت 

البمدين وأن جميع الصم ما بين مرحمة الفجوة واسعة بين 
الحضانة إلى البالغين المتقاعدين لدييم فرصة أن يتعمموا 
الحاسب ويستخدموا االنترنت ويستفيدوا من الخدمات في تنمية 

 .مياراتيم
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[ اقتصرت عمى مدى استفادة 35] وفي دراسة لمتميمي     
 أولياء أمور األطفال ذوي االعاقة )من وجية نظرىم( من
االنترنت في الحصول عمى الخدمات المساندة ذات العالقة 
باالستشارات المتعمقة بالنطق وتطور المغة لدى الطفل أثبت أن 
أطفال التوحد في المرتبة األولى، وقمة المواقع العربية التي تخدم 

 .ىذه الفئة من أبرز المعوقات التي تواجييم
الية برنامج [ عن فع36] وفي دراسة لمرصيص وآخرون       

تعميمي بمساعدة الحاسب اآللي في تعميم ميارة الجمع لمتالميذ 
ذوي االعاقة الفكرية البسيطة، كانت نتائج الدراسة تتفق مع 
مثيالتيا من الدراسات األخرى في قدرة الحاسب عمى تقديم كم 
ىائل من التدريبات وتنمية ميارات معينة واعطاء اىتمام فردي 

تغذية الراجعة بمختمف الصور واألشكال لممتعمم وتقديم ال
والمستويات وىذا ما جعل من الحاسب وسيمة تعميمية فعالة 

 .ومشوقة في تدريس ذوي االحتياجات الخاصة
ولذلك ال بد من ضرورة اكتساب معممي التربية الخاصة       

ميارات التعامل مع األجيزة التقنية، والقدرة عمى توفير بيئة 
تعزز لدى المتعممين اتجاىات إيجابية نحو تعميمية مناسبة 

التقنية، لما ليا من دور في تطوير ميارات ذوي االحتياجات 
الخاصة، ومساعدتيم عمى استخدام ىذه الوسائل التي تساىم في 

 .دمجيم مع بقية أفراد المجتمع
 :معوقات استخدام التقنية المساعدة في التربية الخاصة

إن استخدام التقنيات والوسائل التعميمية من األمور الالزمة      
لمعممي التربية الخاصة، حيث أن استخدام التقنيات الخاصة 
عند تدريس ىؤالء األطفال من العوامل الرئيسية إلنجاح العممية 
التعميمية. ولكن ىناك عقبات قد تحول دون استخدام معممي ىذه 

د في استفادة التالميذ من ىذه الفئة لمتقنيات بشكل أكبر يساع
الوسائل بالرغم مما أكدتو القواعد التنظيمية لمتربية الخاصة 

[ والتي تقتضي 37] نقال عن ىوساوي 98( المادة 1422)
ضرورة أن تقوم المعاىد وبرامج التربية الخاصة بالمدارس 
العادية بتوظيف التقنيات وبرامج الحاسب اآللي لألغراض 

م األعمال وتوثيق البيانات والمعمومات ونتائج التعميمية وتنظي

التقويم. إال أنو من الواقع لوحظ وجود معوقات تحول دون 
توظيف ىذه التقنيات واالستفادة منيا بشكل كامل في مراكز 

[ حول دخول تقنية الحاسب اآللي 34التوحد. ففي دراسة آرثر ]
الفجوة بينيما، لمصم في البمدان المتقدمة والبمدان النامية لتحديد 

كانت عوائق استخدام الحاسب في البمدان النامية أىميا 
المشكالت االقتصادية، ثم قمة التدريب أو التعميم في استخدام 
الحاسبات اآللية، وتدني مستوى الصم في القراءة والكتابة كما 
أكدت الدراسة عمى أكثرية الصم في البمدان النامية الغير 

 .التعميمية مستفيدين من التقنيات
الويب لألطفال  -[ في دراسة عن 38] أكدت العجاجي     

أن ىناك عقبات يواجييا أطفال ىذه الفئة أثناء  -التوحديين 
استخداميم االنترنت، وغالبا ما تنشأ من االفراط في استخدام 
الصور واستخدام الكثير من األلوان التي تسبب تشتت لذىن 

يز، كما أن النصوص الطويمة الطفل وعدم مقدرتو عمى الترك
تشكل عائقا أماميم ألنيم يعانون من مشاكل في تذكر تسمسل 

 .الكممات
[ أن برامج الكمبيوتر إذا ما أعدت 33] وذكر اسماعيل     

إعدادًا صحيحًا بما يتالءم مع حاجات ومشكالت المعاق فإنيا 
 تؤثر في البرامج العالجية والتغمب عمى تمك المشكالت، بالرغم
من دورىا في اإلسراع بعمميات دمج ذوي االحتياجات مع الطمبة 

 .العاديين
[ في دراستو حول معوقات استخدام 37وركز ىوساوي ]     

التقنيات التعميمة الخاصة في تدريس التالميذ المتخمفين عقميًا 
كما يدركيا معممو التربية الفكرية بمدينة الرياض، وأشارت إلى 

ات التعميمية الخاصة في معاىد وبرامج ضرورة توفير التقني
التربية الفكرية مع التركيز عمى توفير التقنيات الحديثة التي 
تراعي سيولة االستخدام وفعالية األداء. وتدريب معممي التربية 
الفكرية عمى استخدام التقنيات التعميمية الخاصة وجعميا جزء 

ي تقنيات أساسي في تحقيق األىداف المختمفة. ووجود اختصاص
نشاء مراكز مصادر  تعميمية خاصة في كل معيد وبرنامج. وا 
لمتعمم وتزويدىا بكل ما ىو مستحدث في مجال التقنيات 
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التعميمية تفعيل دورىا وامكانية االستفادة منيا في اقامة برامج 
 .تدريبية وورش عمل لمعممي التربية الخاصة

كز األطفال [ عن التخطيط لمرا39] أما دراسة البحيري      
التوحديين بالمممكة العربية السعودية لتقديم نموذج مقترح حول 
بيئات التعمم ليذه الفئة، توصمت لعدة نتائج من أبرزىا: لدى 
المعممين بالمراكز ومنفذي برامج التوحد خاصة الحكومية منيا 
بعض القصور في فيم األساليب المناسبة لمتدريس المنظم داخل 

ى التنظيم المادي لمصف ومتطمبات الصف، والمبني عم
خصائص صفوف التوحد. وىناك قصور واضح بانعدام 
التخطيط لتقديم خدمات أو برامج ألطفال التوحد من االناث عمى 
مستوى المراكز الحكومية. وىناك قصور في تقديم الدورات 
وبرامج التدريب المتخصصة لمعاممين بالمراكز الحكومية، بجانب 

تنظيم تمك البرامج التدريبية وورش العمل من ندرة ومحدودية 
المينيين المعممين وأسر أطفال التوحد داخل المركز. كما أن 
ىناك ضعف فاعمية غرف األنشطة المساندة لمبرامج، وندرة 
التجييزات والتقنيات المساعدة لمبرامج، واألدوات والوسائل 

 .التعميمية المساعدة
فئات التربية الخاصة والتي  باعتبار أطفال التوحد أحد      

تحتاج إلى مراعاتيا في التعميم وفق معايير الممارسة المينية 
التي يتبناىا المجمس األمريكي لألطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة، وبالنظر لمدراسات السابقة الذكر فإن فاعمية الحاسب 
كانت كبيرة ولوحظ آثره في العممية التعميمية عمى اختالف 

لتي طبق معيا، لذلك فإن استخدام الحاسب في العممية الفئات ا
التعميمية سيزيد من فرص تنمية ميارات التواصل عند ىذه الفئة 
عمى اختالف خصائصيم وسيزيد من تنمية ميارة االدراك 
واالنتباه لدييم، اذا ما روعي وتم استخدامو وفق األىداف 

بعض  التعميمية المرغوبة. كما أنو بناء عمى ما ورد في
الدراسات المذكورة فإنو توجد صعوبات عدة تحد من استخدام 
الحاسب في العممية التعميمية من قبل معممي ىذه الفئة ولمتغمب 
عمى ىذه الصعوبات فإنو يمكن تمخيص أبرز العوامل التي قد 
تساعد معممي التربية الخاصة عمى استخدام الحاسب في العممية 

البحوث والدراسات السابقة، ما  التعميمية وفق ما تم ذكره في
 :يمي
التخطيط االستراتيجي طويل المدى من قبل المتخصصين  •

لمبرامج التدريبية التي تساعد المعممات عمى تطوير قدراتيم في 
استخدام التقنيات المساعدة لتنمية ميارات التواصل لدى ىذه 

 .الفئة
م بطرق تقديم برامج توعوية لممعممات بأىمية زيادة معرفتي •

التدريس باستخدام الحاسب مما يساعد عمى تنمية ميارات 
 .التواصل لدى األطفال

انشاء مصادر لمتعمم بمراكز التوحد وتزويدىا بكل ما ىو  •
مستحدث في التقنيات المساعدة، وتفعيل دورىا من قبل 

 .المعممات
ضرورة وجود مسؤولة فنية في مراكز التوحد إلى جانب  •

لصيانة األجيزة باستمرار وزيادة رغبة المعممات في المعممات 
 .استخدام الحاسب أثناء العممية التعميمية

 الطريقة واإلجراءات. 4
 منهج الدراسةأ. 
المنيج المالئم لمدراسة الحالية ىو المنيج المسحي       

[ أن ىذا المنيج 40] لمناسبتو لنوع الدراسة، حيث يذكر قندليجي
لمبيانات المتعمقة بالمؤسسة، وأنشطتيا "ىو تجميع منظم 

المختمفة، وعممياتيا، واجراءاتيا، وموظفوىا وخدماتيا المختمفة 
وذلك خالل فترة زمنية معينة ومحددة. عمما أن الوظيفة 
األساسية لمدراسات المسحية ىي جمع المعمومات التي يمكن 

 ".فيما بعد تحميميا وتفسيرىا ومن ثم الخروج باستنتاجات منيا
 ةمجتمع وعينة الدراس ب.

تّكون مجتمع الدراسة من جميع المعممات الحاصالت عمى      
درجة البكالوريوس في تخصص التوحد، والمواتي يعممن في 

غرب( بمدينة الرياض في الفصل  –مركزي توحد )شرق 
ىـ، وتتراوح أعمارىم ما بين 1437-1436الدراسي األول لمعام 

( معممة، حيث تم الوصول 69ىم )سنة، والبالغ عدد 25-32
إلى عدد مجتمع الدراسة عن طريق أحد مشرفات التربية 
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الخاصة بإدارة تعميم الرياض. أما عينة الدراسة فقد تمثمت في 
( معممة وىو عدد االستبيانات 23عينة قصدية بمغ عددىا )

 .القابمة لمتحميل االحصائي
 أداة الدراسة ج.
 :"االستبانة" وفق الخطوات التاليةتم بناء أداة الدراسة  
تم تحديد الغرض من بناء االستبانة وىو معرفة واقع استخدام . 1

الحاسب من قبل معممات مراكز التوحد بمدينة الرياض لتنمية 
 .ميارات التواصل لدى أطفال التوحد

تم تحديد محاور االستبانة لتحقيق اليدف المرجو منيا، من . 2
المراجع ذات الصمة بموضوع الدراسة او خالل االطالع عمى 

جزء من مشكمة الدراسة، والبحوث والدراسات السابقة التي 
 .تناولت موضوع الدراسة أو جزء منو

أخذ رأي المشرف العممي والمحكمين الذين عرضت عمييم . 3
االستبانة في صورتيا األولية حول المقياس المستخدم في 

 .ما يتناسب مع أىداف الدراسةالدراسة وطريقة صياغة العبارة ب
 :تكونت االستبانة في صورتيا النيائية من ثالثة محاور ىي. 4
المحور األول: واقع استخدام الحاسب في العممية التعميمية في  •

(، ويشتمل ىذا 1مراكز التوحد من قبل المعممات جدول رقم )
 .( عبارات6المحور عمى )

من استخدام الحاسب  المحور الثاني: الصعوبات التي تحد •
اآللي في مراكز التوحد من وجية نظر المعممات جدول رقم 

 .( عبارات6(، ويشتمل ىذا المحور عمى )2)
المحور الثالث: العوامل المساعدة عمى استخدام الحاسب  •

اآللي في مراكز التوحد من وجية نظر المعممات جدول رقم 
 .( عبارات5(، ويشتمل ىذا المحور عمى )3)
ال  –ال أوافق  –أوافق  –د اسُتخدم مدرج لكرت )أوافق بشدة وق

أوافق بشدة( لتحديد مدى موافقة عينة أفراد الدراسة عمى العبارات 
المحددة باالستبانة، ولغرض المعالجة فقد أعطت الدراسة لكل 
استجابة عمى كل عبارة في كافة محاور االستبانة قيمة محددة 

 :عمى النحو التالي
 يمثل )ال أوافق بشدة( نحو كل عبارة  1.75أقل من  إلى 1من 

 .باختالف المحور المراد قياسو
يمثل )ال أوافق( نحو كل عبارة  2.5إلى اقل من  1.75من 

 .باختالف المحور المراد قياسو
يمثل )أوافق( نحو كل عبارة  3.25إلى اقل من  2.5من 

 .باختالف المحور المراد قياسو
يمثل )أوافق بشدة( نحو كل عبارة  4إلى اقل من  3.25من 

 .باختالف المحور المراد قياسو
 :صدق األداة

 :من أجل التأكد من صدق أداة الدراسة تم القيام بما يمي
 face validity  الصدق الظاىري لألداة - أ
لمتعرف عمى مدى صدق أداة الدراسة في قياس ما وضعت  

لمتوجيو  ألجمو ُعرضت في صورتيا المبدئية عمى المشرف
واالستشارة، ثم ُعرضت عمى محكمين أكاديميين، لمتأكد من 
صدقيا الظاىري وذلك الستطالع آرائيم حول مدى وضوح 
صياغة كل عبارة من عبارات االستبانة، وتصحيح ما ينبغي 
تصحيحو منيا، ومدى أىمية ومالئمة كل عبارة لممحور الذي 

وضعت ألجمو،  تنتمي اليو، ومدى مناسبة كل عبارة لقياس ما
مع إضافة أو حذف ما يرون من عبارات في أي محور من 
المحاور، وعمى ضوء توجيياتيم ومقترحاتيم تم اجراء التعديالت 
التي اتفقوا عمييا، وتعديل صياغة بعض الفقرات التي اقترحوا 
ضرورة إعادة صياغتيا حتى تزداد االستبانة وضوحا ومالئمة 

وء اراء المحكمين تم إعداد لقياس ما وضعت ألجمو، وفي ض
أداة الدراسة في صورتيا النيائية ومن ثم تطبيقيا ميدانيًا عمى 

 .أفراد العينة
 :صدق االتساق الداخمي لألداة -ب
تم حساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخمي  

لالستبانة بين درجة كل فقرة من فقرات االستبيان بالدرجة الكمية 
 :تنتمي اليو الفقرة، وجاءت النتائج كالتاليلممحور الذي 

صدق االتساق الداخمي لممحور األول: واقع استخدام الحاسب  •
في مراكز التوحد لتنمية ميارات التوصل لدى أطفال التوحد 

 .بمدينة الرياض من قبل المعممات
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 1جدول 

 كل فقرة من فقرات المحور األول بالدرجة الكمية لممحوريوضح معامالت االرتباط بين درجة 
 معامل االرتباط رقم العبارة

1 0.814** 
2 0.784** 
3 0.726** 
4 0.850** 
5 0.911** 
6 0.761** 

 فأقل 0.01دالة عند مستوى الداللة  **
يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط بين       

درجة العبارة والدرجة الكمية لممحور األول )واقع استخدام 
الحاسب في مراكز التوحد لتنمية ميارات التوصل لدى أطفال 
التوحد بمدينة الرياض من قبل المعممات( تراوحت ما بين 

مسة، مما يعني ( لمعبارة الخا0.911( لمعبارة الثالثة و)0.726)

وجود درجة عالية من االتساق الداخمي وارتباط المحور بعباراتو 
 .بما يعكس درجة عالية من الصدق لفقرات المقياس

صدق االتساق الداخمي لممحور الثاني: الصعوبات التي تحد  •
من استخدام الحاسب اآللي في مراكز التوحد من وجية نظر 

 .المعممات

 2جدول 
 يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المحور الثاني بالدرجة الكمية لممحور

 معامل االرتباط رقم العبارة
1 0.775** 
2 0.885** 
3 0.846** 
4 0.681** 
5 0.857** 
6 0.903** 

يتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتباط بين       
درجة العبارة والدرجة الكمية لممحور الثاني )الصعوبات التي تحد 
من استخدام الحاسب اآللي في مراكز التوحد من وجية نظر 

( 0.903( لمعبارة الرابعة و)0.681المعممات( تراوحت ما بين )
عالية من االتساق لمعبارة السادسة، مما يعني وجود درجة 

الداخمي وارتباط المحور بعباراتو بما يعكس درجة عالية من 
 .الصدق لفقرات المقياس

صدق االتساق الداخمي لممحور الثالث: العوامل المساعدة  •
عمى استخدام الحاسب اآللي في مراكز التوحد من وجية نظر 

 .المعممات
 3جدول 

 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات المحور الثالث بالدرجة الكمية لممحور يوضح
 معامل االرتباط رقم العبارة

1 0.694** 
2 0.798** 
3 0.828** 
4 0.719** 
5 0.582** 
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 فأقل 0.01 الداللة مستوى عند دالة **
 بين االرتباط معامالت قيم أن السابق الجدول من يتضح    

 المساعدة العوامل) الثالث لممحور الكمية والدرجة العبارة درجة
 نظر وجية من التوحد مراكز في اآللي الحاسب استخدام عمى

 الخامسة لمعبارة( 0.582) بين ما تراوحت( المعممات
 من عالية درجة وجود يعني مما الثالثة، لمعبارة( 0.828)و

 عالية درجة يعكس بما بعباراتو المحور وارتباط الداخمي االتساق
 .المقياس لفقرات الصدق من
 الدراسة أداة ثبات من لمتحقق : (Reliability)  األداة ثبات - أ
 لجميع الكمي الثبات قيمة لقياس كرونباخ ألفا معامل حساب تم

 :كالتالي النتائج وجاءت العبارات،

 "الدراسة ألداة كرونباخ ألفا معامل قيم" يوضح. 4 جدول
 الثبات عدد الفقرات محاور االستبانة محاور الدارسة
 0.889 6 واقع استخدام الحاسب في العممية التعميمية في مراكز التوحد من قبل المعممات المحور األول
 0.902 6 التي تحد من استخدام الحاسب اآللي في مراكز التوحد من وجية نظر المعمماتالصعوبات  المحور الثاني
 0.763 5 العوامل المساعدة عمى استخدام الحاسب اآللي في مراكز التوحد من وجية نظر المعممات المحور الثالث

ألفا كرونباخ يتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات      
لمحاور الدراسة مرتفعة حيث بمغ معامل الثبات لممحور األول 

(، 0.902(، بينما بمغ معامل الثبات لممحور الثاني )0.889)
(، وجميعيا 0.763كما بمغ معامل الثبات لممحور الثالث )

معامالت ثبات مرتفعة مما يدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة 
ي يمكن االعتماد عمييا في التطبيق عالية من الثبات وبالتال

 .الميداني
 نتائج. ال5
 :النتائج المتعمقة بالسؤال األول

الذي نصو "ما واقع استخدام الحاسب في مراكز التوحد لتنمية 
ميارات التواصل لدى أطفال التوحد بمدينة الرياض من قبل 

  "المعممات؟
مراكز لمتعرف عمى واقع استخدام الحاسب من قبل معممات  

التوحد بمدينة الرياض لتنمية ميارات التواصل لدى أطفال التوحد 
تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة 
عمى عبارات ىذا المحور وجاءت النتائج كما يتبين بالجدول 

 :التالي
يوضح استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة بواقع استخدام الحاسب من قبل معممات مراكز التوحد بمدينة الرياض . 5جدول 

 (23 = لتنمية مهارات التواصل لدى أطفال التوحد )ك
رقم 
 العبارة

التكرارات  العبارة
 والنسب

المتوسط  الموافقةدرجة 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التر 
 ال أوافق بشدة ال أوافق أوافق أوافق بشدة تيب

استخدم الحاسب لتعميم الطفل ميارات التواصل  1
 مثل: الميارات المغوية

 2 0.703 3.3 0 3 10 10 ك
٪ 43.5 43.5 13 0 

استخدم الحاسب لتنمية بعض الميارات عند  2
 المتعمم، مثل: سموكيات الحياة اليومية

 4 0.671 3.22 0 3 12 8 ك
٪ 34.8 52.2 13 0 

استخدم الحاسب لتحفيز الطفل عمى لعب  3
 ميارات التواصل لديو لتنميةاأللعاب التعميمية 

 1 0.662 3.57 0 2 6 15 ك
٪ 65.2 26.1 8.7 0 

استخدم الحاسب في عرض القصص عمى  4
 األطفال

 3 0.822 3.3 0 5 6 12 ك
٪ 52.2 26.1 21.7 0 

استخدم الحاسب لتحسين قدرة الطفل عمى  5
 إدراك األشياء من حولو

 6 0.694 3.13 0 4 12 7 ك
٪ 30.4 52.2 17.4 0 

استخدم الحاسب لتحسين انتباه الطفل أثناء  6
 التعمم

 5 0.887 3.17 1 4 8 10 ك
٪ 43.5 34.8 17.4 4.3 

 - 0.598 3.28 المتوسط الحسابي العام
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 موافقة درجة في تفاوتاً  ىناك أن السابق الجدول من يتضح      
 معممات قبل من الحاسب استخدام واقع عمى الدراسة عينات
 أطفال لدى التواصل ميارات لتنمية الرياض بمدينة التوحد مراكز
 إلى 3.13) بين ما موافقتين متوسطات تراوحت حيث التوحد
 فئات من والرابعة الثالثة الفئتين بين تقع متوسطات وىي( 3.57
 أوافق أوافق،) درجة إلى تشيران والمتين الرباعي المتدرج المقياس

 أن أعاله بالجدول الموضحة النتائج من يتبين حيث ،(بشدة
 من عبارات ثالث عمى بشدة موافقات الدراسة عينة مفردات
 مراكز معممات قبل من الحاسب استخدام بواقع المتعمقة العبارات
 األطفال، لدى التواصل ميارات لتنمية الرياض بمدينة التوحد
 المتوسطات تراوحت حيث( 4-1-3) رقم العبارات في وتتمثل

 وىي ،(3.57 إلى 3.30) بين ما العبارات ليذه الحسابية
 والتي الرباعي المتدرج المقياس من الرابعة بالفئة تقع متوسطات

 درجة إلى تشير التي الفئة وىي( 4 إلى 3.25) بين ما تتراوح
 أعاله بالجدول الموضحة النتائج من يتبين كما ،(بشدة أوافق)
 من عبارات ثالث عمى موافقات الدراسة عينة مفردات أن

 مراكز معممات قبل من الحاسب استخدام بواقع المتعمقة العبارات
 األطفال، لدى التواصل ميارات لتنمية الرياض بمدينة التوحد
 تراوحت حيث ،(5-6-2) رقم العبارات في تمثمت والتي

 ،(3.22 إلى 3.13) بين ما العبارات ليذه الحسابية المتوسطات
 الرباعي المتدرج المقياس من الثالثة بالفئة تقع المتوسطات وىذه

 التي الفئة وىي( 3.25 من أقل إلى 2.50) بين ما تتراوح والتي
 نظر وجيات تفاوت عمى يدل مما أوافق، درجة إلى تشير

 استخدام بواقع المتعمقة العبارات عمى الدراسة عينة مفردات
 لتنمية الرياض بمدينة التوحد مراكز معممات قبل من الحاسب
 .التوحد أطفال لدى التواصل ميارات
 استخدام بواقع المتعمق لممحور العام الحسابي المتوسط بمغ      

 لتنمية الرياض بمدينة التوحد مراكز معممات قبل من الحاسب
 الفئة وىي( 4 من 3.28) التوحد أطفال لدى التواصل ميارات

 الدراسة عينة مفردات أن أي ،(بشدة أوافق) إلى تشير التي
 معممات قبل من الحاسب استخدام واقع عمى بشدة موافقات
 أطفال لدى التواصل ميارات لتنمية الرياض بمدينة التوحد مراكز
 .التوحد
 :الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج
 الحاسب استخدام من تحد صعوبات توجد ىل"  نصو الذي
 أطفال لدى التواصل ميارات لتنمية التوحد مراكز في اآللي
 "المعممات؟ نظر وجية من التوحد
 قبل من الحاسب استخدام من تحد التي الصعوبات عمى لمتعرف

 حساب تم المعممات، نظر وجية من التوحد مراكز في المعممات
 واالنحرافات الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات
 عبارات عمى الدراسة عينة مفردات الستجابات والرتب المعيارية

 :التالي الجدول يوضحيا كما النتائج وجاءت المحور، ىذا
 6 جدول

 نظر وجهة من التوحد مراكز في اآللي الحاسب استخدام من تحد التي بالصعوبات المتعمقة العبارات عمى الدراسة عينة مفردات استجابات يوضح
 (23=  ك) المعممات

رقم 
 العبارة

التكرارات  العبارة
 والنسب

المتوسط  درجة الموافقة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
أوافق 
 بشدة

ال  أوافق
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

نقص أجيزة الحاسب في المدرسة يحد من استخدامي  1
 لمحاسب في تنمية ميارات التواصل لدى الطالب

 3 0.864 3.26 1 3 8 11 ك
٪ 47.8 34.8 13 4.3 

المعممات عمى استخدام نقص الدورات المقدمة لتدريب  2
الحاسب في التعميم يحد من استخدامي لمحاسب في 

 تنمية ميارات التواصل لدى الطالب

 5 0.998 3.22 2 3 6 12 ك
٪ 52.2 26.1 13 8.7 

نقص البرامج الحاسوبية التي تساعد عمى تنمية  3
ميارات التواصل عند أطفال التوحد يحد من 

 1 0.79 3.48 1 1 7 14 ك
٪ 60.9 30.4 4.3 4.3 
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استخدامي لمحاسب في تنمية ميارات التواصل لدى 
 الطالب

عدم معرفتي بطرق التدريس باستخدام الحاسب يحد  4
ميارات التواصل  من استخدامي لمحاسب في تنمية

 لدى الطالب

 6 0.968 2.87 2 6 8 7 ك
٪ 30.4 34.8 26.1 8.7 

عدم توفير مركز مصادر مجيز باألجيزة الحديثة في  5
المدرسة يحد من استخدامي لمحاسب في تنمية 

 ميارات التواصل لدى الطالب

 2 0.839 3.39 1 2 7 13 ك
٪ 56.5 30.4 8.7 4.3 

فنية مختصة بجانبي أثناء رغبتي في عدم وجود  6
استخدام الحاسب يحد من استخدامي لمحاسب في 

 تنمية ميارات التواصل لدى الطالب

 4 0.85 3.22 1 3 9 10 ك
٪ 43.5 39.1 13 4.3 

 - 0.728 3.24 لحسابي العامالمتوسط ا
 موافقة درجة في تفاوتاً  ىناك أن السابق الجدول من يتضح     

 استخدام من تحد التي الصعوبات عمى الدراسة عينة مفردات
 حيث المعممات، نظر وجية من التوحد مراكز في اآللي الحاسب
 وىي( 3.48 إلى 2.87) بين ما موافقتين متوسطات تراوحت

 المقياس فئات من والرابعة الثالثة الفئتين في تقع متوسطات
 ،(بشدة أوافق أوافق،) درجة إلى تشيران والمتين الرباعي المتدرج
 مفردات أن أعاله بالجدول الموضحة النتائج من يتبين حيث
 العبارات من عبارات ثالث عمى بشدة موافقات الدراسة عينة

 في اآللي الحاسب استخدام من تحد التي بالصعوبات المتعمقة
 رقم العبارات في وتتمثل المعممات، نظر وجية من التوحد مراكز

 العبارات ليذه الحسابية المتوسطات تراوحت حيث ،(3-5-1)
 الرابعة بالفئة تقع متوسطات وىي ،(3.48 إلى 3.26) بين ما
 إلى 3.25) بين ما تتراوح والتي الرباعي المتدرج المقياس من
 يتبين كما ،(بشدة أوافق) درجة إلى تشير التي الفئة وىي ،(4
 الدراسة عينة مفردات أن أعاله بالجدول الموضحة النتائج من

 بالصعوبات المتعمقة العبارات من عبارات ثالث عمى موافقات
 من التوحد مراكز في اآللي الحاسب استخدام من تحد التي
 ،(4-2-6) رقم العبارات في وتتمثل المعممات، نظر وجية
 بين ما العبارات ليذه الحسابية المتوسطات تراوحت حيث

 من الثالثة بالفئة تقع متوسطات وىي ،(3.22 إلى 2.87)
 من اقل إلى 2.5) بين ما تتراوح والتي الرباعي المتدرج المقياس
 عمى يدل مما ،(أوافق) درجة إلى تشير التي الفئة وىي ،(3.25

 المتعمقة العبارات عمى الدراسة عينة مفردات نظر وجيات تفاوت
 مراكز في اآللي الحاسب استخدام من تحد التي بالصعوبات

 .المعممات نظر وجية من التوحد
 من تحد التي الصعوبات لمحور العام المتوسط بمغ     

 نظر وجية من التوحد مراكز في اآللي الحاسب استخدام
 من الثالثة بالفئة يقع المتوسط وىذا ،(4 من 3.24) المعممات
 اقل إلى 2.50) بين ما تتراوح والتي الرباعي المتدرج المقياس

 أن أي ،(أوافق) درجة إلى تشير التي الفئة وىي ،(3.25 من
 من تحد التي الصعوبات عمى موافقات الدراسة عينة مفردات
 نظر وجية من التوحد مراكز في اآللي الحاسب استخدام
 .المعممات

 :الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج 
 الحاسب استخدام عمى المساعدة العوامل ىي ما" نصو الذي
 أطفال لدى التواصل ميارات لتنمية التوحد مراكز في اآللي
  "المعممات؟ نظر وجية من التوحد
 الحاسب استخدام عمى المساعدة العوامل عمى لمتعرف      
 أطفال لدى التواصل ميارات لتنمية التوحد مراكز في اآللي
 والنسب التكرارات حساب تم المعممات، نظر وجية من التوحد
 والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية والمتوسطات المئوية

 المحور، ىذا عبارات عمى الدراسة عينة مفردات الستجابات
 :التالي الجدول يوضحيا كما النتائج جاءت
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 7 جدول

 مهارات لتنمية التوحد مراكز في اآللي الحاسب استخدام عمى المساعدة بالعوامل المتعمقة العبارات عمى الدراسة عينة مفردات استجابات يوضح
 (23 = ك) المعممات نظر وجهة من التوحد أطفال لدى التواصل

رقم 
 العبارة

التكرارات  العبارة
 والنسب

المتوسط  درجة الموافقة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
أوافق 
 بشدة

ال  أوافق
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

اعتقد أن تدريب المعممات عمى استخدام التقنيات  1
التعميمية المساعدة بحيث تكون جزء أساسي في تحقيق 

األىداف يساعد عمى استخدام الحاسب في تنمية 
 ميارات التواصل

 5 0.79 3.48 1 1 7 14 ك
٪ 60.9 30.4 4.3 4.3 

اعتقد أن تقديم برامج توعوية لممعممات حول طرق  2
التدريس باستخدام الحاسب يساعد عمى استخدام 

 الحاسب في تنمية ميارات التواصل

 3 0.59 3.57 0 1 8 14 ك
٪ 60.9 34.8 4.3 0 

اعتقد أن انشاء مصادر لمتعمم وتزويدىا بمستحدثات  3
التقنية يساعد عمى استخدام الحاسب في تنمية ميارات 

 التواصل

 2 0.573 3.65 0 1 6 16 ك
٪ 69.6 26.1 4.3 0 

اعتقد أن تشجيع المعممات عمى انتاج برمجيات تعميمية  4
لتنمية الميارات عند أطفال التوحد يساعد عمى استخدام 

 الحاسب في تنمية ميارات التواصل

 4 0.593 3.48 0 1 10 12 ك
٪ 52.2 43.5 4.3 0 

اعتقد أن وجود مختصة بالتقنيات التعميمية في كل  5
يساعد عمى استخدام الحاسب في تنمية ميارات  مركز

 التواصل

 1 0.541 3.74 0 1 4 18 ك
٪ 78.3 17.4 4.3 0 

 - 0.447 3.58 المتوسط الحسابي العام
يتضح من الجدول السابق أن ىناك تجانس في درجة      

المساعدة عمى موافقة مفردات عينة الدراسة عمى العوامل 
استخدام الحاسب اآللي في مراكز التوحد لتنمية ميارات التواصل 
لدى أطفال التوحد من وجية نظر المعممات، حيث تراوحت 

( وىذه 3.74إلى  3.48متوسطات موافقتين ما بين )
المتوسطات تقع في الفئة )الرابعة( من فئات المقياس المتدرج 

( وىي الفئة التي 4إلى  3.25الرباعي والتي تتراوح ما بين )
تشير إلى درجة )أوافق بشدة(، مما يوضح التجانس في درجة 
موافقة مفردات عينة الدراسة عمى العوامل المساعدة عمى 
 استخدام الحاسب اآللي في مراكز التوحد لتنمية ميارات التواصل

 .لدى أطفال التوحد من وجية نظر المعممات
م لمحور العوامل المساعدة عمى بمغ المتوسط الحسابي العا     

استخدام الحاسب اآللي في مراكز التوحد لتنمية ميارات التواصل 

(، 4من  3.58لدى أطفال التوحد من وجية نظر المعممات )
وىذا المتوسط يقع بالفئة الرابعة من المقياس المتدرج الرباعي 

( وىي الفئة التي تشير إلى 4إلى  3.25والتي تتراوح ما بين )
رجة )أوافق بشدة(، أي أن مفردات عينة الدراسة موافقات بشدة د

عمى العوامل المساعدة عمى استخدام الحاسب اآللي في مراكز 
التوحد لتنمية ميارات التواصل لدى أطفال التوحد من وجية 

 .نظر المعممات
 مناقشة النتائج. 6

 :أوال: مناقشة نتائج السؤال األول
دات عينة الدراسة موافقات بشدة أظيرت النتائج أن مفر      

عمى واقع استخدام الحاسب في مراكز التوحد لتنمية ميارات 
التواصل لدى أطفال التوحد بمدينة الرياض من قبل المعممات، 

(. اشتمل ىذا المحور عمى ستة 4من  3.28بمتوسط حسابي )
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عبارات، جاءت العبارة )استخدم الحاسب لتحفيز الطفل عمى 
التعميمية مما ينمي ميارات التواصل لديو( في لعب األلعاب 

المرتبة األولى، والسبب في ذلك أن األلعاب التعميمية من أكثر 
برمجيات الحاسوب جاذبية الىتمام األطفال، وذلك لتنوعيا 
ومراعاتيا لخصائص كل طفل، كما تؤكد الدراسات الحديثة أن 

متكامل لعب األطفال ىو أفضل وسائل تحقيق النمو الشامل ال
ليم، ففي أثناء المعب يمارس الطفل عمميات عقمية ميمة: كالفيم 
صدار األحكام، كما يكتسب بعض العادات  والتحميل والتركيب وا 
الفكرية المحببة كحل المشكالت والمرونة والمبادرة والتخيل التي 
تثري إمكاناتو العقمية والمعرفية وتكسبو ميارات التفكير المختمفة 

[41.[ 
وبمقارنة نتيجة ىذا المحور مع نتائج الدراسات السابقة       

[ والتي 21نجد أنيا تتفق مع ما توصمت اليو دراسة المحيسن ]
تناولت واقع ومعوقات استخدام الحاسوب في كميات التربية 
بالجامعات السعودية، حيث توصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج 

استخدام الحاسوب. كما من أىميا وجود اتجاىات إيجابية نحو 
[ والتي كانت حول 23تتفق مع ما توصمت اليو نتائج الشراري ]

اتجاىات معممي المغة العربية بالمرحمة االبتدائية في مدينة 
سكاكا بالمممكة العربية السعودية نحو الحاسوب ومدى 
استخداميم لو كوسيمة تعميمية، وكانت أبرز نتائجيا وجود 

معممي المغة العربية نحو استخدام اتجاىات إيجابية عند 
الحاسوب في العممية التعميمية. وتتفق أيضا مع ما توصمت اليو 

[ عن فاعمية الكمبيوتر في تعميم 33نتائج دراسة إسماعيل ]
األطفال المعاقين عقميا واكسابيم الكثير من الميارات االجتماعية 

دمج ذوي والمفاىيم العممية، وأن ليا دور في اإلسراع بعمميات 
االحتياجات الخاصة مع الطمبة العاديين وىو ىدف تسعى اليو 
التربية الخاصة، وتتفق أيضا مع ما توصمت اليو دراسة 

[ عن فاعمية برنامج تعميمي 36] الرصيص وآخرون )د.ت(
بمساعدة الحاسب اآللي في تعميم ميارة الجمع لمتالميذ ذوي 

ى أن الحاسب لو قدرة اإلعاقة الفكرية البسيطة، والتي توصمت إل
عطاء  عمى تقديم كم ىائل من التدريبات وتنمية ميارات معينة وا 

اىتمام فردي لممتعمم وتقديم التغذية الراجعة بمختمف الصور 
 ا جعل من الحاسب وسيمة تعميمية ـذا مـــات وىــال والمستويــواألشك

 .فعالة ومشوقة في تدريس ذوي االحتياجات الخاصة
 :ائج السؤال الثانيمناقشة نت -ب

أوضحت النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات عمى      
الصعوبات تحد من استخدام الحاسب اآللي في مراكز التوحد 
لتنمية ميارات التواصل لدى أطفال التوحد من وجية نظر 

(. اشتمل ىذا المحور 4من  3.24المعممات بمتوسط حسابي )
)نقص البرامج الحاسوبية التي عمى ستة عبارات، جاءت عبارة 

تساعد عمى تنمية ميارات التواصل عند أطفال التوحد يحد من 
استخدامي لمحاسب في تنمية ميارات التواصل لدى الطالب( في 
المرتبة األولى وذلك ألن البرامج الحاسوبية تركز عمى تغيير 
سموك الطالب إلى األفضل، كما تنمي ميارات التواصل 

و. بينما عبارة )عدم توفير مركز مصادر مجيز االجتماعي لدي
باألجيزة الحديثة في المدرسة يحد من استخدامي لمحاسب في 
تنمية ميارات التواصل لدى الطالب( بالمرتبة الثانية ألن مراكز 
مصادر التعمم المجيزة باألجيزة والتقنيات الحديثة تساعد عمى 

أن يتعمم بالسرعة  توفير بيئة تعميمية يستطيع من خالليا الطالب
الخاصة بو طبقا لمستوى ادراكو، كما تساعده عمى تنمية ميارات 
التواصل لديو، فعند توفيرىا يحد من استخدام الحاسب في تنمية 

[. أما عبارة )عدم معرفتي 42ميارات التواصل لدى الطالب ]
بطرق التدريس باستخدام الحاسب يحد من استخدامي لمحاسب 

 2.87التواصل لدى الطالب( جاءت بمتوسط )في تنمية ميارات 
( ألن طرق التدريس تثير اىتمام الطالب وتدفعيم لمتعمم 4من 

وتشوقيم لممعرفة، كما أنيا تدفعيم لممشاركة مع المعممة، 
وتراعي الفروق الفردية، وتساعد في تحقيق أىداف المنيج، 
والتدريس باستخدام الحاسب من الطرق الحديثة وعدم معرفة 

معممة بو يحد من استخداميا لمحاسب اآللي في تنمية ميارات ال
 ].43التواصل لدى الطالب ]

وبمقارنة نتيجة ىذا المحور مع نتائج الدراسات السابقة نجد      
[ والتي 21أنيا تتفق مع ما توصمت اليو نتائج دراسة المحيسن ]
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تناولت واقع ومعوقات استخدام الحاسوب في كميات التربية 
بالجامعات السعودية، حيث توصمت ىذه الدراسة إلى عدة نتائج 

سوبية المقدمة ألعضاء من أىميا: وجود نقص في الخدمة الحا
ىيئة التدريس، ويوجد ضعف في استخداميم ليا، ومن أىم 
المعوقات عدم وجود تدريب ألعضاء ىيئة التدريس وعدم توفر 
فني حاسوب. كما تتفق مع ما توصمت اليو نتائج دراسة 

[ والتي تناولت واقع الحاسوب في التعميم الثانوي 22] الغامدي
ميمية في عينة من ثانويات المممكة العام وىي دراسة وصفية تح

العربية السعودية، حيث توصمت الدراسة إلى عدة نتائج كان 
أبرزىا: قمة الدورات التدريبية لمعممي الحاسب مع زيادة نصاب 
الحصص لدييم، ندرة المراجع التي توضح طرق التدريس 
المتعمقة بمقررات الحاسوب، مشكالت تتعمق بكفاءة أجيزة 

اءتيا. وتتفق أيضا مع ما توصمت اليو نتائج الحاسوب وكف
[ والتي كانت عن واقع استخدام الحاسب اآللي 24دراسة الدقيل ]

في تدريس المواد االجتماعية في المرحمة الثانوية بمدينة مكة 
، وكان من 1431المكرمة من وجية نظر المعممات لعام 

نتائجيا أن أبرز معوقات استخدام الحاسوب من وجية نظر 
المعممات تتمخص في عدم المعرفة في كيفية التعامل مع 
الحاسوب، وعدم توفر قاعات مجيزة بالحواسيب في المدرسة، 
وعدم توفر برمجيات تعميمية مناسبة في المكتبات الستخداميا 
في التدريس، وقصر زمن الحصة وندرة أجيزة العرض في 

سممي المدرسة. كما تتفق مع نتائج دراسة ويتمي نقال عن ال
[ والتي ىدفت إلى تطوير استخدام لحاسوب في التعميم لدى 20]

معممي مرحمة ما قبل الدراسة، حيث أوضحت نتائج ىذه الدراسة 
عن وجود بعض المعوقات منيا: الخبرة القميمة لدى بعض 
المعممين في استخدام الحاسوب، قمة استخدام الحاسوب من قبل 

مى البرمجيات المناسبة المعممين واألطفال، صعوبة الحصول ع
ألطفال ىذه المرحمة وزيادة مشاكل اإلدارة الصفية لمطالب 

[ حول دخول 34بوجود األجيزة. وتتفق أيضا مع دراسة آرثر ]
تقنية الحاسب اآللي لمصم في البمدان المتقدمة والنامية لتحديد 
الفجوة بينيما، والتي أظيرت أن عوائق استخدام الحاسب في 

مية أىميا المشكالت االقتصادية، ثم قمة التدريب أو البمدان النا
التعميم في استخدام الحاسبات اآللية. كما تتفق مع نتائج ما 

[ عن التخطيط لمراكز األطفال 39توصمت اليو دراسة البحيري ]
التوحديين بالمممكة العربية السعودية، ىدفت إلى تقديم نموذج 

يث توصمت إلى عدة مقترح حول بيئات التعمم ليذه الفئة، ح
نتائج من أىميا: التدني والقصور في تقديم الدورات وبرامج 
التدريب المتخصصة لمعاممين بالمراكز الحكومية، ندرة 
ومحدودية تمك البرامج التدريبية وورش العمل من المينيين 
المعممين وأسر أطفال التوحد داخل المركز، ضعف فاعمية غرف 

ندرة التجييزات واألدوات والوسائل  األنشطة المساندة لمبرامج،
 .التعميمية والتقنيات المساعدة لمبرامج

 :مناقشة النتائج السؤال الثالث -جـ 
كشفت النتائج أن مفردات عينة الدراسة موافقات بشدة       

عمى العوامل المساعدة عمى استخدام الحاسب اآللي في مراكز 
التوحد من وجية التوحد لتنمية ميارات التواصل لدى أطفال 

(. اشتمل ىذا 4من  3.58نظر المعممات بمتوسط حسابي )
المحور عمى خمسة عبارات، جاءت عبارة )أعتقد أن وجود 
مختصة بالتقنيات التعميمية ففي كل مركز يساعد عمى استخدام 
الحاسب في تنمية ميارات التواصل( بالمرتبة األولى ألن وجود 

لتعميمية في كل مركز من مسؤولة فنية مختصة بالتقنيات ا
مراكز التوحد إلى جانب المعممات لصيانة األجيزة باستمرار 
يساعد عمى زيادة رغبة المعممات الستخدام الحاسب في تنمية 
ميارات التواصل. أما عبارة )اعتقد ان تدريب المعممات عمى 
استخدام التقنيات التعميمية المساعدة بحيث تكون جزء أساسي 

ىداف يساعد عمى استخدام الحاسب في تنمية في تحقيق األ
( وذلك ألن 4من  3.48ميارات التواصل( جاءت بمتوسط )

التقنيات التعميمية الحديثة تعتبر من أىم العوامل في تطوير 
وتنمية التعميم من خالل توفير التعمم الذاتي والمستمر والتعمم 
ة عن بعد والتعمم بالحاسوب واالنترنت، فإذا كانت العممي

التعميمية تحتاج لمتطوير والتغمب عمى ما تواجيو من مشكالت 
تعميمية تتمثل في ازدياد أعداد الطالب، والتركيز عمى التدريس 
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المفظي، وعدم مراعاة الفروق الفردية بين الطالب في القدرات 
واالىتمامات، فإن استخدام تقنيات التعميم وتوظيفيا في المواقف 

إيجاد حمول مناسبة ليذه المشكالت  التعميمية سوف يساىم في
كما سيساعد عمى استخدام الحاسب اآللي في تنمية ميارات 

[، ومن ذلك تتضح ضرورة تدريب المعممات عمى 44التواصل ]
استخدام التقنيات التعميمية المساعدة في تنمية ميارات التواصل 

 .لدى أطفال التوحد
سات السابقة نجد أنيا وبمقارنة ىذه النتيجة مع نتائج الدرا      

[ عن معوقات استخدام 37اتفقت مع نتائج دراسة ىوساي ]
التقنيات التعميمية الخاصة في تدريس التالميذ المتخمفين عقميا 
كما يدركيا معممو التربية الفكرية بمدينة الرياض، حيث أشارت 
نتائج الدراسة إلى ضرورة: توفير التقنيات التعميمية الخاصة في 

برامج التربية الفكرية مع التركيز عمى توفير التقنيات معاىد و 
الحديثة التي تراعي سيولة االستخدام وفعالية األداء، تدريب 
معممي التربية الفكرية عمى استخدام التقنيات التعميمية الخاصة 
وجعميا جزء أساسي في تحقيق األىداف المختمفة، وجود 

وبرنامج، انشاء  اختصاصي تقنيات تعميمية خاصة في كل معيد
مراكز مصادر لمتعمم وتزويدىا بكل ما ىو مستحدث في مجال 
مكانية االستفادة منيا في إقامة  التقنيات التعميمية، تفعيل دورىا وا 

 .برامج تدريبية وورش عمل لمعممي التربية الخاصة
 التوصيات. 7

في ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة بشقييا       
والميداني، وبناء عمى العوامل المساعدة عمى استخدام النظري 

الحاسب في مراكز التوحد لتنمية ميارات التواصل ألطفال 
التوحد التي ذكرت في أداة الدراسة واتفقن عمييا المعممات، فإن 

 :الدراسة توصي بما يمي
ضرورة وجود مسؤولة فنية مختصة بالتقنيات التعميمية في . 1

التوحد إلى جانب المعممات لصيانة األجيزة كل مركز من مراكز 
باستمرار، وزيادة رغبة المعممات في استخدام الحاسب أثناء 

 .العممية التعميمية

انشاء مصادر لمتعمم بمراكز التوحد وتزويدىا بكل ما ىو . 2
مستحدث في التقنيات المساعدة، وتفعيل دورىا من قبل 

 .المعممات
ة لمعممات مراكز التوحد بمدينة تقديم دورات وبرامج توعوي. 3 

الرياض إلكسابيم ميارات استخدام الحاسب، وكيفية توظيفو في 
 .العممية التعميمية

توفير العدد الكافي من أجيزة الحاسب في المدرسة لمساعدة  .4
المعممات عمى توظيف الحاسب اآللي في تنمية ميارات 

 .التواصل لدى الطالب
عينة الدراسة موافقات أن عدم حيث كانت أغمب أفراد      

وجود مسؤولة فنية مختصة، وعدم وجود مركز لممصادر، 
وتوفير عدد كافي من األجيزة أو تدريب لممعممات من المعوقات 
التي تحد من استخدام الحاسب في مراكز التوحد، ونظرا لكونيا 
من األساسيات التي تخدم عممية التعميم والتعمم في مراكز التوحد 

 ساعد عمى تنمية ميارات التواصل لدى األطفال تمتمما ي
 .التوصية بيا

توفير التعاون المشترك بين الجيات التعميمية والمؤسسات . 5
الخاصة إلنتاج برمجيات حاسوبية تعنى بتنمية ميارات التواصل 

 .عند فئة التوحد
ضرورة اكساب معممات التوحد بمدينة الرياض ميارات  .6 

 .ة التقنيةالتعامل مع األجيز 
توفير بيئة تعميمية مناسبة تعزز لدى المتعممين اتجاىات . 7 

إيجابية نحو التقنية، لما ليا من دور في تطوير ميارات 
 .التواصل لدى أطفال التوحد بمدينة الرياض

نظرا لتأييد أفراد عينة الدراسة لمحور العوامل المساعدة       
ن خالل التدريب أو عمى استخدام الحاسب في مراكز التوحد م

توفير البرمجيات المناسبة واظيارىم لالتجاىات اإليجابية نحو 
استخدام الحاسب في مراكز التوحد لتنمية ميارات التواصل لدى 
ىذه الفئة ترى الدراسة ضرورة توفير البيئة التعميمية المناسبة 

 .التي تحقق األىداف المرجوة في عممية التعميم
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تيجي طويل المدى من قبل المتخصصين التخطيط االسترا. 8 
لمبرامج التدريبية التي تساعد المعممات عمى تطوير قدراتيم في 
استخدام التقنيات المساعدة لتنمية ميارات التواصل لدى أطفال 

 .التوحد
متابعة التطورات واألبحاث الجديدة في مجال استخدام . 9

تجارب الحاسب مع ذوي االحتياجات الخاصة واالستفادة من 
 .الدول المتقدمة في ىذا المجال

 :مقترحات لدراسات مستقبمية
إجراء دراسة مماثمة بحيث تشتمل عمى عينات أكبر ومناطق . 1

 .تعميمية مختمفة
عداد بحوث تجريبية عمى أطفال التوحد حول التدريس إ. 2

 باستخدام الحاسب اآللي نظرا ألن الدراسة مسحية.
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THE REALITY OF USING COMPUTERS BY 

FEMALE TEACHERS OF AUTISM CENTERS 

IN RIYADH CITY IN ORDER TO DEVELOP 

THE COMMUNICATION SKILLS AUTISTIC 

CHILDREN 

NADA A. S. ALTAMIMY 

King Saud University                             

ABSTRACT_ The study aimed at identifying the extent of using computers by teachers at Autism 

Centers in Riyadh for developing the communication skills of Autistic Children. The deliberate 

study sample is about (23) teachers to the study population included teachers at the two Autism 

Centers in Riyadh City (East- West). Questionnaire used as a tool for the study included (17) 

clauses, also used the survey method. The study came up with a number of important results: The 

study results showed that the study members strongly agreed that teachers at Autism Centers 

should use computers in order to develop the communicative skills of Autistic Children in Riyadh 

city. The results also showed that members of the study sample agreed on the presence of 

difficulties that hinder the use of computers at Autism Centers from teachers' perspectives. Also 

disclosed that members of the study strongly agree on factors that assist in computer use at Autism 

Centers to develop communication skills of Autistic Children from the perspective of teachers. 

Based on these results, the study recommends: There should be technical responsible individual 

specialized in educational technology in every center of autism centers in addition to maintenance 

teachers to maintain devices continuously, in addition to increase the teachers' desire to use 

computer during teaching. 

Key Word: Computers, Autism Centers, Communication Skills. 
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