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 املهخص

بعد حيث انو  عن التعميم نحو الخاصة التربية معممي ييدف البحث الحالي الى تحديد اتجاىات
استخدام التعميم عن بعد  الى نظرا لما يمر بو العالم من ازمو مرضية اثرت عمى نظام التعميم مما أدى

نظومة التعميمية  لذلك فقد بكافة اشكالو ومستوياتو مع جميع الطالب وجميع المراحل وتغيير نظام الم
سعى البحث الحالي لمتعرف عمى اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو ىذا النمط من التعميم وىل ىو 

معمم  60مناسب لمبيئة التعميمية مع الطالب ذوى االحتياجات الخاصة وتكونت عينو الدراسة من 
معمم  20مدرسة اإلعاقة البصرية و معمم من 20معمم من مدرسة الصم و 20ومعممو موزعين كالتالي 

من مدرسة التربية الفكرية ، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي وذلك من خالل تطبيق مقياس 
 بعد اعداد الباحثة وقد توصمت نتائج الدراسة الى عن التعميم نحو الخاصة التربية اتجاىات معممي

 بين احصائيا دالة فروق ، وعدم وجود عد سمبيو اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو التعميم عن ب
 احصائيا دالة فروق لمتخصص كما توجد تبعا بعد عن التعميم نحو الخاصة التربية معممي بين اتجاىات

  .الدراسية لممرحمة تبعا بعد عن التعميم نحو الخاصة التربية معممي بين اتجاىات بين
 انكهًاث املفتاحيت: 

 ( 91-فيرس كورونا )كوفيد  –التعميم عن بعد-لخاصة معممي التربية ا –االتجاىات 
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The current research aims to determine the attitudes of special 

education teachers towards distance education, since due to the satisfactory 

crisis that the world is going through that has affected the education 

system, which led to the use of distance education in all its forms and levels 

with all students and all stages and changing the educational system. 

Therefore, the research sought The current study is to identify the attitudes 

of special education teachers towards this type of education and whether it 

is appropriate for the educational environment with students with special 

needs and the study sample consisted of 60 teachers and teachers 

distributed as follows: 20 teachers from the school of the deaf, 20 teachers 

from the school of visual disability and 20 teachers from the school of 

intellectual education The study used the descriptive approach through the 

application of the measure of attitudes of special education teachers 

towards distance education by the researcher. The results of the study 

found negative attitudes of special education teachers towards distance 

education, and the absence of statistically significant differences between 

trends between special education teachers towards distance education 

according For specialization, there are also statistically significant 

differences between trends among special education teachers towards 

distance education, depending on the school stage.                                        

                                      

Attitudes - Special Education Teachers - Distance Education - Corona 

Covid-19 Virus 
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 يقذيت:
وربما تكون ىذه  الدول،لقد شيد العالم في االونو األخيرة أزمة كبيرة ىددت التعميم في جميع 

فقد رافق  91-االزمة ىي االخطر في زماننا المعاصر، حيث انتشر فيرس كورونا المستجد كوفيد 
ر شير مارس إنتشاره حاالت الطوارئ الصحية والمتمثمة بأغالق كافة المؤسسات التعميمية في أواخ

الفيروس، واغالق  انتشار وذلك من أجل تحقيق التباعد االجتماعي في محاولة لمحد من 0202
حيث كان قمق كل المنظمات االنسانية  مختمفة،المؤسسات التعميمية لمدة طويمة كان لو أثار 

  البمدان.والمجتمعية ينصب أمام مسيرة التعميم في جميع 

في التعميم رغم ىذه االزمة فقد اعتمدت عمى استخدام فقد حاولت الدول االستمرار 
من أجل أكمال المناىج الدراسية وأتمام العام  -التعميم عن بعد -االستراتيجيات الجديدة 

الدراسي،وتمثمت ىذه االستراتيجيات بأستخدام جميع الوسائل المتوفرة اليصال المعمومات ، مثل مقاطع 
ونات والتسجيالت الصوتية والتي يمكن أن تتداول في اليواتف الذكية ديو والدروس التعميمية والمديالف

،وكذلك أنشاء مواقع ومنصات الكترونية خاصة لمتعميم ، االستفادة من مزايا شبكات التواصل 
االجتماعي ،أستخدام قنوات االذاعة والتمفزيون ، كما إن بعض الدول قد وجيت وزارات التعميم فييا 

من أجل تزويدىم بأرشادات وتوجييات عن كيفية التعميم بالمنزل )ىدى السعد  لمتواصل مع االىالي
،0291  . ) 

صعوبة فيو شخص  والتعمم عن بعد ال يعني إلغاء دور المعمم بل يصبح دوره أكثر أىمية وأكثر
لقد مبدع ذو كفاءة عالية يدير العممية التعميمية باقتدار ويعمل عمى تحقيق طموحات التقدم والتقنية. 

أصبحت مينة المعمم مزيجًا من ميام القائد ومدير المشروع البحثي والناقد والموجو وفي ظل التعمم عن 
بعد سيتغير دور المعمم من ممقن لممعمومات إلى مرشد وميسر لعممية التعمم، حيث يقوم الطمبة بالبحث 

لمتعمم عن طريق الحوار الذي عن المعمومات والوصول إلى النتائج بأنفسيم ويكون دور المعمم توجيو ا
يتم بينيما في أثناء عممية التعميم، ولكن يبقى دور المعمم ال غنى عنو فدوره في مثل ىذه المواقف 
رشاديًا وتسيياًل لمعناصر الفعالة في التعمم، إضافة إلى اإلشراف عمى عممية جمع  يصبح توجيييًا وا 

ميا ويقوم المعمم بإعداد المادة العممية وبرمجتيا المعمومات التي يقوم بيا الطمبة وتصنيفيا وتحمي
واختيار األساليب لعرضيا ومتابعة المتعمم أثناء عممية التعمم) قسيم الشناق ، حسن دومى ، 

0292 .) 
 لتخطى مناسبو وتكنولوجيو تعميمية وسائل الى يحتاج الخاصة االحتياجات ذي تعميم ان

 االحتياجات ذوى فئات جميع مع لمعاممين الميني االعداد ىعم الحرص وكذلك التعميم وتيسير اإلعاقة
 توافر تتطمب االختالفات ولك ن وبينيم العاديين الطمبة تعميم بين اختالف جوانب توجد حيث الخاصة
 تكنولوجيا ألخصائي ويمكن الخاصة االحتياجات ذي بالطمبة الخاصة التدريسية الميارات من مجموعو
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 وحواسيم واستعدادىم وامكاناتيم الطمبة ىؤالء وظروف التعميمية المواقف وفق اتوظيفي والمعمم التعميم
 ((Yash Pal Singh & Anju Agarwal, 2013قدراتيم.  ميوليم

 وجد ان سبب التعميم في االتقنيات الحديثة استخدام نحو المعممين اتجاىات وبالبحث في
 الوعي عدم إلى راجع التعميم في لحديثةالتقنيات ا استخدام عن التدريس ىيئة أعضاء بعض عزوف
 ىو والحل ثالثًا، الحاسوب استخدام وعدم ثانيًا، االستخدام عمى القدرة وعدم أواًل، التقنية ىذه بأىمية
 وباستخدامبرامج تدريبية لممعممين خاصة بكيفية استخدام الحاسوب عمى وجو العموم  وضع ضرورة
 (.0292امال الصايغ، )التعميم  في التقنية ىذه تخداماس الخصوص، وكيفية وجية عمى اإلنترنت

وعمى الرغم من أىمية استخدام التقنيات الحديثة في رفع جودة التعميم، وتحسين المستوى 
التعميمي اال ان المعممين قد يواجيون العديد من التحديات في استخدام التقنيات الحديثة في البيئات 

الخاصة كاالفتقار الى الوقت العداد االستراتيجيات التعميمية باستخدام  التعميمية لمطمبة ذوي االحتياجات
التقنيات، وعدم وجود األجيزة في البيئات التعميمية وعدم حصول المعمم عمى التدريب الالزم 
الستخداميا باإلضافة لعد توافر الدعم الفني لمعالجة المشاكل التي تواجو المعمم )ايمان الجبر، أسماء 

 (. 0291،الخضير 
ان تطبيق تكنولوجيا التعميم في الميدان التربوي يتطمب عددا من األمور األساسية ومن 
أىميا : وعى المدرس الكامل بماىيو تكنولوجيا التعميم  واىميتيا في الميدان التربوي ، والدور الجديد 

دا عمى كيفية استخدام لممدرس في كيفية التعامل معيا واعداد الييئة التدريسية وتدريبيم تدريبا جي
نتاج المواد التعميمية بعدة صور مثل الفيديو  التقنيات الحديثة في عممية التعميم وطرق تصميم وا 
واأللعاب التعميمية واستخدام الحاسب اآللي لذلك وجب اعداد المعمم وتدريبو بحيث يكتسب الكفايات 

اتيا )عبد العزيز العنزى ، احمد الفميكاوى ، المينية الالزمة لمتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومستحدث
0292      .) 

 الخاصة التربية معممى ومن خالل العرض السابق نجد انو من الضرورى التعرف عمى اتجاىات
بعد نظرا لما لو من اىميو كبيرة في الفترة القادمة لمتغمب عمى مشكمو االختالط وتقميل  عن التعميم نحو

ك كان يجب التعرف عمى اتجاىات المعممين والتعرف عمى التحديات التي انتشار فيرس كورونا لذل
 تواجييم من اجل التغمب عمييا في الفترة القادمة. 

 يشكهت انذساست:  
لقد اكدت وزارة التربية والتعميم عمى استخدام التعميم عن بعد الفترة القادمة ونظام التعميم 

لاللتحاق بالتقدم التكنولوجى اليائل والثورة المعموماتية  اليجين لمحد من انتشار فيرس كورونا وسعيا
 استمرار ظل في الجديد، الدراسي العام مالمح والتعميم عن التربية وزير في عالم النت فقد كشف

 .كورونا جائحة
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 في الرقمية التكنولوجيا من االستفادة تعظيم عمي ٔاساسي بشكل الوزارة خطة حيث اعتمدت
 المباشر التعامل تقميل مع عالية، طالبية كثافات بيا التي بالمدارس خاصة ميميةالتع الصفوف مختمف

 انتشار حدوث لمنع االبتدأيية وصفوف األطفال رياض مراحل في خاصة حد ألقصى الطالبية وتجمعات
صابة حالة في لمعدوي جراءات طفل، وبالنسبة أي ا   وزارة مع والتعميم التربية وزارة فتشرف الوقأيية، لال 
 مرات عدد تقميل تشمل التي المدارس مختمف في االحترازية اإلجراءات تنفيذ عمى والسكان، الصحة
 المشتبو الحاالت لوضع مدرسة كل في عزل غرف وتخصيص ٔاسبوعيا، لمممدارس التالميذ حضور

صابتيا  .طبيا معيا التعامل لحين با 
الوسائل الناجحة في التعامل مع  ومن ثم فان استخدام نمط التعميم عن بعد يعتبر احد

إشكاليات التعميم الناتجة عن جائحة كورونا حيث ىو عممية الفصل بين المعمم والمتعمم والكتاب في 
بيئة التعميم، ونقل البيئة التقميدية لمتعميم الى بيئة متعددة ومنفصمة جغرافيا، وىو ظاىرة حديثة لمتعميم 

واليدف منو إعطاء فرصة التعميم وتوفيرىا لجميع الطالب الذين  تطورت مع التطور التكنولوجي السريع
 (.  0202ال يستطيعون الحصول عميو في ظروف تقميدية ودوام شبو يومي ) محمد جابر رمضان ، 

ونظرا الن ذوى االحتياجات الخاصة جزاء من المنظومة التعميمية وتعميميم يتطمب وجود مثيرات 
بعيدا عن التكولوجيا فيم في حاجة الى حاسة الممس والبصر لمتعرف حسية توفرىا البيئة المحيطة 

وتنمية ميارات التواصل والقيام بعمميات فك وتركيب لتنمية الميارات الحركية الدقيقة وبحاجة أيضا 
 عن التعميم نحو الخاصة التربية معممى لميارات التقميد لذلك فكان من الضرورى التعرف عمى اتجاىات

تعداىم لتقبل ىذا النظام بالمنظومة التعميمية الجديدة حيث انو اصبح واقع اخل المدارس بعد ومدى اس
وىذا ما سعت لو الدراسة الحالية من اجل تحقيق تعميم افضل لذوى االحتياجات الخاصة وتمبيو رغباتيم 

مى وتحقيق أىدافيم وحتى يكون التعميم فعال ليم ويحقق ليم اقصى استفاد فمن خالل التعرف ع
اتجاىات المعممين يمكن تحديد التحديات التي تواجييم خالل التعميم عن بعد لمتغمب عمييا وتحقيق 
اقصى استفادة ممكنة وقد سعت العديد من الدراسات لمتعرف عمى اتجاىات المعممين نحو التعميم عن 

؛ صفاء  0292؛امال الصايغ ، Yash Pal Singh & Anju Agarwal,2013بعد ومنيا ) 
 ( . 0291؛ ايمان الجبر ، أسماء الخضير ، 0291لجمعان ، ثناء الجمعان ،ا

 التالي: التومن خالل ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة في التسأو 
 ؟(91- كوفيد) كورونا جائحة ظل في بعد عن التعميم نحو الخاصة التربية معممي ما اتجاىات -
 تبعا بعد عن التعميم نحو التربية الخاصةمعممي  اتجاىات بين احصائيا دالة فروق ىل توجد -

 التخصص؟

 تبعا بعد عن التعميم نحو معممي التربية الخاصة اتجاىات بين احصائيا دالة فروق ىل توجد -
 لممرحمة الدراسية؟
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  ْذف انذساست:
 نظرا بعد عن التعميم نحو الخاصة التربية معممى اتجاىات عمى تسعى الدراسة الحالية لمتعرف

 كورونا فيرس انتشار وتقميل االختالط مشكمو عمى لمتغمب القادمة الفترة في كبيرة اىميو من لو لما
 التغمب اجل من تواجييم التي التحديات عمى والتعرف المعممين اتجاىات عمى التعرف يجب كان لذلك
 .القادمة الفترة في عمييا

 اًْيّ انذساست: 
 األًْيت انُظشيت: 

 بعد. عن التعميم نحو الخاصة التربية معممي ىاتتقديم إطار نظرى يوضح اتجا -9

 خالل التعميم عن بعد. الخاصة التربية معممى التحديات التي تواجو توضيح اىم -0

التعرف عمى اىم المشكالت التي تواجو معممي التربية الخاصة بالمنظومة التعميمية  -3
 الجديدة ومحاولة إيجاد حمول ليا. 

 األًْيت انتطبيقيت:
نتائج الدراسة في تحسين نظام التعميم عن بعد بما يتناسب مع قدرات ذوي  االستفاة من -9

 االحتياجات الخاصة.

االستفادة من نتائج الدراسة في تحسين كفاءة معمم التربية الخاصة في التعامل مع نظام  -0
 التعميم عن بعد. 

تربية الخاصة تساعد الدراسة المسئولين في التربية والتعميم لمتعرف عمى اتجاىات معممي ال -3
نحو التعميم عن بعد في محاولة منيم لتخطى المشكالت والعقبات التي تواجو معممي 

 التربية الخاصة.
 يصطهحاث انذساست: 

 تعشيف االجتاِ:           
 رأي أو فكرة أو شخص أو موضوع معين رفض أو قبول نحو استعداده أو الفرد تعنى استجابة 

 (.  0292محمد عماشو، )معين 
 كرىو أو الفرد حب درجة ويمثل ( بانو بناء افتراضي، 0292) Ahmed Mohamedويعرفو   

 كثيراً  وىذا. حدث أو شيء أو مكان أو لشخص سمبية أو إيجابية عموما واالتجاىات. معين لموضوع
 مما معين، موضوع تجاه ويتصارعون أيضاً  الناس يتناقض أن ويمكن. االتجاه كموضوع إليو يشار ما
 .الوقت نفس في الموضوع ىذا نحو سمبية أو إيجابية اتجاىات يمتمكون أنيم ىيعن

وتعرفو الباحثة اجرائيا: بأنو استجابة واستعداد معممي التربية الخاصة نحو قبول او رفض نظام 
التعميم عن بعد داخل المنظومة التعميمية الجديدة ويعبر عن ذلك الدرجة التي يحصل عمييا المعمم عمى 

 س اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو التعميم عن بعد.مقيا
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 انتعهيى عٍ بعذ:
 عبر وسائط والتدريبية التعميمية البرامج تقديم( بانو 0292يعرفو قسيم الشناق، حسن دومي )

 مبدأ وباعتماد متزامن غير أو متزامن بأسموب اإلنترنت وشبكة المدمجة األقراص تشمل متنوعة إلكترونية

 .مدرس مساعدة أو ذاتيال التعمم
 والمعّمم المتعّمم بين الفصل ( انو عممّية 0292) Matthew J., Karen Hويذكر كال من 

 متعددة بيئة إلى وغيره مدرسة أو جامعة من لمتعميم التقميدّية البيئة ونقل التعميم، بيئة في والكتاب
 العالم، في المتسارع التكنولوجي التطور مع تطورت لمتعميم حديثة ظاىرة وىو جغرافّيًا، ومنفصمة
 تقميدية ظروف   في عميو الحصول يستطيعون ال لطالب   وتوفيرىا التعميم فرصة إعطاء منو واليدف
 .يومي شبو ودوام  

( ىو نقل التعميم لممتعمم في مكان اقامتو او عممو بدال من انتقال 0292تعرفو ناىد الدليمى ) 
يا، وعمى ىذا األساس يتمكن المتعمم ان يزاوج بين التعميم والعمل المتعمم الى المؤسسة التعميمية ذات

ان أراد ذلك وان يكيف المنيج الدراسي وسرعو التقدم في المادة الدراسية بما يتفق بالظروف واألوضاع 
 الخاصة بو. 

وتعرفو الباحثة اجرائيا: بأنو الطرق واألساليب الحديثة المستخدمة في تحسين عممية التعميم 
سييل الحصول عمى المعمومات وذلك من خالل نقل المعمومات لممتعمم مكان تواجده وذلك من خالل وت

استخدام أجيزة الكمبيوتر والتابمت وشبكة االنترنت لمواكبو التطور التكنولوجي الحالي والتغمب عمى 
 مشكمة فيرس كورونا وعدم نفشي االمراض. 

 يعهى انرتبيت اخلاصت: 

بأنو المعمم الذي يسيم في بناء  0291ن عبد العزيز، أسماء عبد العزيز ،تعرفو كال من ايما
 شخصية الطالب بكافة جوانبو واالرتقاء بمستواه التربوي والتعميمي من خالل توفير بيئة تعميمية محفزة 

الطابو ذو  ويقوم بتعميم وتأىيل الخاصة، التربية في متخصص وتعرفو الباحثة اجرائيا: ىو معمم
اجات الخاصة داخل مدارس ذوي االحتياجات الخاصة مثل مدرسو الصم والنور لممكفوفين االحتي

 ومدارس التربية الفكرية.  
 ( 99 –فريس كٕسَٔا ) كٕفيذ 

 تسبب أن يمكنيا التي الفيروسات من مجموعة بأنوWHOتعرفو منظمة الصحة العالمية 
 الفيروس وُيعرف التنفسية األوسط الشرق متالزمةو  الوخيم الحاد التنفسي وااللتياب الزكام مثل أمراًضا
 منظمة وأعمنت (0 كوف سارز) 0 كورونا الوخيمة الحادة التنفسية المتالزمة فيروس باسم اآلن

 .كجائحة( 91 كوفيد) 0291 كورونا فيروس مرض صنفت أنيا العالمية الصحة
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 اإلطاس انُظشي: 
  انتعهيى عٍ بعذ

رض الحجر الصحي اصبح واقًعا جديًدا في كافو نجد ان انتشار فيرس كورونا وف
المجاالت،وخاصة في مجال التربية والتعميم حيث اصبح فيو التعميم عن بعد ىو البديل الوحيد والممكن 
لمتعميم الحضورى في الفصول الدراسية ، وسواء كان التعميم حضوريا او عن بعد فان خصائل العصر 

ي مجال الثورة المعموماتية والمعرفو فرضت عمينا ضرورة تمكين الحديث من التطور والتقدم اليائل ف
المتعممين من ميارات التعمم الذاتي من اجل االستفادة من المعرفو ولن يصبح التعميم عن بعد فعاال 
مالم يعمل عمى التركيز تطوير ميارات التعمم الذاتي لممتعممين وال ياتى ذلك االبجعل المتعممين قادرين 

 ( .  0202القرار وحل المشكالت وتحمل المسئولية ) محمد جابر رمضان ، عمى اتخاذ
يعد التعميم عن بعد نمط من أنماط التعميم ُيستخدم فيو وسائل وتقنيات الكترونية في العممية 
دارة التفاعل بيا، ويتصف بانفصال بين المعمم والمتعمم أو بين المتعممين أنفسيم أو بين  التعميمية وا 

ن ومصادر التعمم، ويكون االنفصال إما بالبعد المكاني خارج مقرات المؤسسة التعميمية أو المتعممي
بالبعد الوقتي لزمن التعمم فيو أسموبا من أساليب التعميم في إيصال المعمومة لممتعمم، ويتم باستخدام 

ة بجميع آليات االتصال الحديثة من حاسب آلي وشبكاتو ووسائطو المتعددة، أي استخدام التقني
أنواعيا في إيصال المعمومة لممتعمم بأقصر وقت وأقل جيد وأكبر فائدة، وبصورة تمكن من إدارة العممية 
التعميمية وضبطيا وقياس وتقييم أداء المتعممين، كما أن ىناك خصائص ومزايا ليذا النوع من التعميم، 

ى قدرتو عمى تحسين المستوى العام وتبرز أىم المزايا في اختصار الوقت والجيد والتكمفة، إضافة إل
لمتحصيل الدراسي، ومساعدة المعمم والطالب في توفير بيئة تعميمية جذابة، ال تعتمد عمى المكان أو 

 (.  0292الزمان  )غدير المحمادى ،
( بانو تعميم  0292) Kaplan, Andreas M.; Haenlein, Michaelمن  عرفو كال فقد

في المدرسة  وعادة ما يتضمن ىذا دورات ومراسالت حيث يتواصل  الطالب الغير حاضرين جسدًيا
الطالب مع المدرسة عبر البريد االلكترونى، يشمل التعميم عبر اإلنترنت و يتم استخدام عدد من 
المصطمحات األخرى )التعمم الموزع ، التعمم اإللكتروني ، التعمم اإللكتروني ، التعمم عبر اإلنترنت ، 

 االفتراضي وما إلى ذلك بشكل مترادف مع التعميم عن بعد.      الفصل الدراسي 
( بأنو طريقة يتمقى بيا الطالب عموميم واالستفادة من 0291ويعرف عبد الفتاح ادريس )

التجييزات البعيدة عنيم حيث تكون في مدينا أو ربما دولة أخرى ويستفيد الطالب من ىذه التجييزات 
ئل االتصاالت المختمفة وقد تشتمل ىذه الوسائل في صورتيا البسيطة ويتمقون دروسيم باستخدام وسا

عمى مواد مطبوعة ترسل بالبريد او ربما في صورتيا المتقدمة مثل محاضرات ترسل بالحاسوب عبر 
                                       الشبكة العنكبوتية.
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 ، صديق محمد ، إبراىيم محسن   ، السرسي اسماء ؛ 0292ويذكر كال من) صالح الشرىان ،
 خيار تتيح المرونة حيث ( ان لمتعميم عن بعد فوائد عديدة منيا : 0292؛غدير المحمادى ،  0292

 بين المالئمة تتوّفر أن تعني المالءمة وىي بذلك، الرغبة وجود حال في وذلك لمطاّلب، المشاركة
 يفوق أو يوازي تأثير ذو الِنظام حيث ان ىذا الُمحاضرة، والفاعمية ُيعطي الذي الشخص وبين الطاّلب
 ىذا يتميز الَمقِدرة حيث بكفاءة ، ُبعد عن التعميم تقنيات استخدام عند وخصوصاً  التقميدي، التعميم ِنظام
 من النوع ىذا في يتواجد الُمتعدد حيث المال ،اإلحساس من كبيرة مبالغ ُيكّمف ال بأّنو التعميم من النوع
 دراسة أو الحاسوب، برامج خالل من التفاعل مثل الدراسية، المادة إيصال أجل من رقطُ  بعدة التعميم
 .التمفاز طريق عن المادة دراسة أو الكاسيت، أشرطة استخدام خالل من الُمسّجمة المادة

وبالرغم من تعدد فوائد التعميم عن بعد اال ان  ىناك بعض المعوقات التي تعيق استخدام نظام 
عد في العممية التعميمية ومنيا : الحاجة الى بنية تحتية صمبو من حيث توف األجيزة التعميم عن ب

وسرعو االتصال بشبكة االنترنت ، عدم قدرة بعض المعممين عمى استخدام التقنيات الحديثة ، عدم 
م وجود فنييين متخصصين في مجال التقنيات الحديثة لمتغمب عمى المشكالت التي تواجو المعمم والمتعم

، عدم عى افراد المجتمع بيذا النوع من التعميم مع صعوبو التقويم ، العمل بالقواعد واألنظمة القديمة 
 (.  0292التي تعيق االبتكار والتقدم )حسنين عطا ، 

 انتعهيى عٍ بعذ يع رٔي االحتياجاث اخلاصت 
جات الخاصة نظرا ليذا التطور اليائل في مجال التعميم اصبحت قضية تعميم ذوى االحتيا

وتأىيميم تمثل تحديا حضاريا لألمم والمجتمعات المتقدمة والنامية عمى حد السواء وذلك النيا قضية 
إنسانية بالدرجة األولى يمكن ان تعيق تقدم األمم وتنميتيا كما تمثل فاقدا تعميميا ييدد االقتصاد 

العاديين كما ان اىماليم يزيد من مشكمو  الوطنى والعالمى مالم يتم رعايتيم واالىتمام بتعمييم كالتالميذ
تفاقم االميو ومن ثم اصبح االىتمال بذوى االحتياجات الخاصة ورعايتيم وتعميميم من المتطمبات 

 (                                      0292الضرورية  )اسماء السرسي ،   محسن إبراىيم ، محمد صديق ، 
لتقنيات الحديثة في تعميم ذوى االحتياجات الخاصة امرا ىاما لقد اصبح استخدام التكنولجيا وا

 وعمىوضروريا وذلك من اجل مواكبو التطور التكنولوجى ولما تفره من متعو وتشويق في تعميم الطالب 
نشاء اإلنترنت عبر البرامج استكشاف المعممين  الخاصة االحتياجات ذوي األطفال تفيد التي البرامج وا 
 أطفاليم مساعدة من يتمكنوا حتى الشاممة الخطة من جزًءا اآلباء يكون أن يجب ، ذلك عمى وعالوة

 . (Zaid AL-Shammari,2015)بواسطة الكمبيوتر  إنشاؤىا يتم التي البرامج في
ونجد ان ىناك عدد من الدراسات التى اكدت عمى ان استخدام التقنيات الحديثة كان لو دو فعال 

 Flanagan Bouckى االحتياجات الخاصة كما في دراسة في تحسين ميارات الطالب ذو 

&Richardson،0293 حيث  0292؛رباب الباسل ، 0292منيي ،  مرتضى ، الكريطي ، رياض )
يسمح التعميم اإللكتروني بتقديم يوفر تقديم التعميم لممعاقين بطريقة سيمة وبسيطة وشيقة وجذابو 



 (د. منى فرحات إبراهيم شحاته)          ((21-في ظل جائحة كورونا )كوفيد  اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التعليم عن بعد)

 جايعت بٕسسعيذ –جمهت كهيت انرتبيت                         479                   (                    2129– ُايشي) –  (33) انعذد

ة لمكمبيوتر، وبالتالي يتيح لممعاق التفاعل النشط مع المحتوى التعميمي من خالل الوسائط المتعدد
، ترايعمل عمى تحسين مخرجات التعمم لدى المعاقين من خالل توفير المثيكما  المحتوى التعميمي

جعة مستمرة، والتي تعمل ايركز عمى تقديم تغذية ر ،  ئي لدى المعاقينراة والفيم القراءت القاتنمية ميار 
 تخطي حدود الزمان والمكان، حيث يتيح التعميمويعمل عمى  المتعممين م لدىت التعماعمى تحسين خبر 

 . التعميمية في أي وقت وفي أي مكان فرص استخدام المادة عن بعد
وعمى الرغم مما قدمتو التكنولوجيا من برامج وأدوات لممعاقين الى انو يوجد العديد من المشكالت 

؛ صفاء الجمعان ، سناء الجمعان  0222) وليد إبراىيم ، التي تواجيم والتي ذكرتيا دراسة كال من
 :يمي ما إلى الخاصة االحتياجات لذوي التعميم تكنولوجيا استخدام معوقات تقسيم ( يمكن 0292،

 مبعهى تتعهق انتي انتعهيًيت نهٕسائم األيثم االستخذاو دٌٔ حتٕل انتي املعٕقاث: أٔالً 
 :اخلاصت االحتياجاث رٔي
 .التعميم في الوسائل استخدام مجال في الخدمة أثناء تدريبية وراتد توفر عدم -
 .اإلعداد وفترة الدراسة سنوات خالل التعميمية الوسيمة الستخدام كاف بشكل التأىيل عدم -
 من أكبر مجيود إلى يحتاج التعميمية الوسائل استخدام أن الخاصة االحتياجات ذوي معممي اعتقاد -

 استخدام عمى الجامعية المرحمة في المعممين إعداد ضعف ويعد ادية،الع بالطريقة التدريب
 .الجانب بيذا وثيقة عالقة لو التعميمية الوسائل

 من يقمل وبالتالي التعميمية، الوسائل استخدام بقواعد الخاصة االحتياجات ذوي معممي إلمام ضعف -
 .الخدمة أثناء الدورات توفر وعدم اإلعداد، لضعف طبيعية نتيجة وىي ليا، المعممين استخدام

 في اإلسراع دون يحول التعميمية الوسيمة استخدام أن الخاصة االحتياجات ذوي معممي اعتقاد -
 .المحدد وقتو في الدراسي المنيج إنياء

ا
ً
 بزٔي تتعهق انتي انتعهيًيت نهٕسائم األيثم االستخذاو دٌٔ حتٕل انتي املعٕقاث: ثاَي

 :اخلاصت االحتياجاث
 .وحدىم ليا استخداميم عند لألجيزة الخاصة االحتياجات ذوي من التالميذ استخدام ءسو  -
 قدرتيم من تحد والتي الخاصة االحتياجات ذوي من التالميذ لدى بدنية أو حسية مشكالت وجود -

 .التعميمية الوسيمة استخدام عمى
 إلى المؤدية األسباب عن لبحثا يجب ثم ومن التعميمية، الوسائل استخدام في التالميذ رغبة عدم -

 .التعميمية الوسائل استخدام عن التالميذ عزوف
 أكان سواء اإلدراكي قصورىم بسبب التعميمية الوسائل استخدام كيفية في صعوبة التالميذ يواجو -

 .حسًيا أم كان عقمًيا اإلدراك ىذا
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ا
ً
 تتعهق انتي ًيتانتعهي نهٕسائم األيثم االستخذاو دٌٔ حتٕل انتي املعٕقاث: ثانث

 :اخلاصت االحتياجاث نزٔي املذسسيت باإلداسة
 .المعيد أو بالمدرسة التعميمية األجيزة وصيانة لتشغيل فني وجود عدم -
 .البرنامج/ المعيد في كافية تعميمية وسيمة وأدوات أجيزة توافر عدم -
 .التعميمية الوسائل استخدام ضرورة تؤكد التي التوجييات من الدراسية الكتب خمو -
 .الدراسية الفصول إلى التكنولوجية األجيزة بعض نقل صعوبة -
 .المختمفة بفئاتيم التالميذ لمستوى المالئمة التعميمية الكمبيوتر برمجيات توفر عدم -
 المساحة حيث من ذلك أكان سواء التعميمية، الوسائل الستخدام فنًيا الدراسية الفصول تييئة عدم -

 .كيربائيةال التوصيالت أم
 انذساساث انسابقت: 

( حيث ىدفت الى الكشف عن تصورات  0293) Flanagan Bouck &Richardsonدراسة  -
معممى التربية الخاصة في المرحمة المتوسطة لمدى استخداميم لمتقنيات الحديثة في تعميم القراءة 

معمم من  922من  والكتابو لذوى اإلعاقة واتعت الدراسة المنيج المسحى حيث تكونت العينة
معممى التربية الخاصة وتم استخدام االستبانو كاداة لجمع البيانات وتصمت النتائج الى ان استخدام 
التقنيات الحديثة كان لو دو فعال في تحسين ميارات القراءة والكتابة ولكن كانت ىناك عقبات 

 متعامل مع التقنيات الحديثة . تمثمت في التكمفة المالية ، وعدم الحصول عمى الدورات التدريبية ل

 صفوف في التربوية التقنيات استخدام ( واقع 0292منيي ) مرتضى ، الكريطي دراسة رياض -
 التربوية التقنيات استخدام واقع معرفة إلى الدراسة بابل حيث ىدفت محافظة في الخاصة التربية

 الباحثان قام المعممين والمعممات وقد وجية نظر من بابل محافظة في الخاصة التربية صفوف في
 بابل، محافظة في الخاصة الصفوف في التربوية التقنيات استخدام واقع لقياس بحثيما اداة ببناء

 البالغ األساسية البحث عّينة عمى بتطبيقو قاما ثم ومن والثبات، الصدق من الباحثان إذ تأكد
 أىم من وكان بابل، محافظة مركز في لخاصةا التربية من معممي ومعممة ( معمماً  31) حجميا
 القدرة ضعف المدارس،و داخل التربوية التقنيات بعض توافر عدم :البحث إلييا توصل التي النتائج
 التقنيات توظيف عمى الخاصة التربية معممي بعض قدرة التربوية مع عدم التقنيات إنتاج عمى

 .المدرسة داخل الموجودة التربوية تالتقنيا صيانة عدم التعميم، عممية في التربوية
دور  نحو الخاصة انتربية ومعممي األمور أولياء ( بعنوان اتجاىات 0292دراسة امال الصايغ ) -

 متغيرات وبعض التعميمي تحسين المستوى في ووسائل التقنيات الحديثة اإلنكتروني التعميم
 التربية األمورومعممي أولياء اتجاىات تحديد إلى المعاقين حيث ىدفت اإليجابية نألطفال المقاومة
 المستوى التعميمي تحسيف في ووسائل التقنيات الحديثة اإللكتروني التعميم دور تجاه الخاصة
 في استخدامات المعمم دور تحديد حيث من لألطفال المعاقين المقاومة اإليجابية متغيرات كبعض



 (د. منى فرحات إبراهيم شحاته)          ((21-في ظل جائحة كورونا )كوفيد  اتجاهات معلمي التربية الخاصة نحو التعليم عن بعد)

 جايعت بٕسسعيذ –جمهت كهيت انرتبيت                         489                   (                    2129– ُايشي) –  (33) انعذد

 وسائل تأثير ومدل ارات التعمم الفعالالخاصة مي االحتياجات ذوى إلكساب اإللكتروني التعمم
سموك الطفل من  ؿوتعديل تعميم نحو األمور المعممين وأولياء تعديل اتجاىات في الحديثة التقنيات

 في األمور وأولياء وما اذا كان يوجد تباين بين معممى التربية الخاصة الخاصة، ذوى االحتياجات
  ميارات تطوير في إعاقة فئة ؿلكل تبعا الحديثة قنياتووسائل الت اإللكتروني التعميم تقييم برامج

 ارسة الد وتوصمت نتائج الخاصة، االحتياجات ذوى  لدى اإليجابية المقامة التعمم ودعم متغيرات
 في األخرى التخصصات وطالبات التربية الخاصة طالبات بين إحصائيا فروق دالة وجود إلى

ل ؿلألطفا التعميمي المستوى تحسين في الحديثة كنولوجياالت وسائل التقنيات نحو دور اتجاىاتيم 
 واولياء معممي بين 2.29مستوى  عند داللة ذات ؿفروق كما وجدت الخاصة، االحتياجات ذوم
 التقنيات وسائل دور تجاه السمعي ؿالعوق البصرى ومعممي ؿالعوق معممي وبين الطالب أمور

" الخاصة لدى األطفال من ذوى االحتياجات اإليجابية مةالمقاو  متغيرات دعم في الحديثة التكنولوجيا
 بنسبة الصعوبات ومعممي البصرى ؿالعوق اتجاىات معممي بين في داللة ذات ؿفروق كما وجد
 حكول مدى فعالية 2.211 داللة بمستوى الصعوبات ومعممي السمعي ؿمعممى العوق  وبين 2.29

 . تالف التخصصباخ الحديثة التكنولوجيا التعميمية األساليب

( معوقات التعميم الرقمى لدى معممى التربية 0292دراسة صفاء الجمعان، سناء الجمعان ) -
 التربية معممى لدى الرقمى التعميم الخاصة من وجو نظرىم ىدفت الدراسة الى التعرف عمى معوقات

ارة وتم عب 02نظرىم ولتحقيق اليدف قام الباحثان باعداد مقياس يتكون من  وجو من الخاصة
معمم ومعممة واظيرت النتيجة وجود  2التحقق من صدقو وثباتو وتم تطبيقو عمى عينو بمغت 

 معوقات في التعميم الرقمى تخص المعمم نفسو واإلدارة والطالب. 

 ( حيث ىدفت الدراسة الى  0292) Ahmed Hassan Hemdan Mohamedدراسة  -
الشاممة  الدراسية الفصول في التكنولوجيا داماستخ الخاصة نحو التربية معممي مواقف استكشاف

 من (معمًما 052) ، العاممين والتعميم التربية خاصة معممو 202 من العينة تكونت عمان ،و في
 من مدرًسا 22 الذكاء ، ذوي الطالب من معممي (معمًما 90)المتعددة ،  اإلعاقات ذوي الطالب
ج الوصفي وعمل استبيان حول اتجاىات ، وتم استخدام المني (السمع ضعاف ذوي الطالب

المعممين نحو استخدم الكمبيوتر في التعميم مع الطالب ذوى االحتياجات الخاصة وتوصمت نتائج 
 الخاصة تجاه التربية معممي مواقف الدراسة بناءا عمى إجابات معممي التربية الخاصة الى ايجابية

 التالي:  في اإليجابية المواقف أبرز من عام وكانت بشكل كانت الكمبيوتر أجيزة استخدام
 الخاصة عند استخدام الكمبيوتر. يجب مراعاة قواعد التربية -
 الكمبيوتر. وأجيزة أداء الموظفين تطوير -
 التوسع في استخدام أجيزة الكمبيوتر في المجتمع عمى كافو المستويات. -
 التكنولوجيا. نوع اإلعاقة ليس لو تأثير كبير عمى اتجاىات المعممين نحو استخدام -
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( وقد ىدفت الدراسة لمتعرف  0291دراسة ايمان عبد العزيز الجبر وأسماء عبد العزيز الخضير ) -
عمى التحديات التي تواجو معممات الطالبات الصم وضعاف السمع في استخدام التقنيات الحديثة 

ت مدارس معممة من معمما 35واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي وتكونت عينو الدراسة من 
الصم وضعاف السمع في مدارس الدمج لممرحمة الثانوية الحكومية بالرياض واستخدمتا االستبانة 
لجمع البيانات وتوصمت النتائج الى ان من ابرز التحديات التي واجيت معممات الطالبات الصم في 

كما أظيرت النتائج استخدام التقنيات الحديثة التحديات المتعمقة بالجانب المادي واإلدارة الفنية 
عدم وجود فروق دالة احصائيا فيما يتعمق بالمعوقات تعزى الى اختالف متغير المؤىل التعميمي 

 وعدد سنوات الخبرة والدورات التدريبية في مجال التقنيات . 

 ٔاالجشاءاث: انطشيقت

 الوصفي. المنيج الحالية الدراسة فى الباحثة استخدمت لقد البحث: اوال: منيج
 انذساست يا: عيُتثاَ

 02و الصم مدرسة من معمم 02 كالتالي موزعين ومعممو معمم 22 من الدراسة عينو تكونت 
 الفكرية، والجدول التالي.  التربية مدرسة من معمم 02و البصرية اإلعاقة مدرسة من معمم

( التكرارات والنسب المئوية حسب متغيرات الدراسة 9جدول )              
بثالفئ التخصص  التكرار 

النسبت 

 المئويت

 التخصص

%3203 02 سمعي  

%3203 02 بصري  

%3203 02 إعبقت فكريت قببلت للتعلم  

 المرحلت الذراسيت

%7.04 02 ابتذائي  

%3303 02 أعذادي  

% 02 2. ثبنوي  

ن بعد الدراسة: استخدمت الباحثة مقياس اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو التعميم ع ادوات ثالثا:
ال أوافق(  –محايد  –عبارة يتم االجابو عمييا كالتالي )أوافق  02اعداد الباحثة وقد تكون المقياس من 

ويتضمن المقياس  02والصغرى  22( وبالتالي تكون الدرجة العظمى 9-0-3ويتم توزي الدرجات )
وضع بيانات  تعميمات وشرح مفصل مع وضع مثال لطريقة االجابو واشتممت صفحة التعميمات عمى

 توضح تحديد الفئة معمم ام ولى امر وتحديد نوع اإلعاقة والمرحمة الدراسية.
( من 02رابعا: دراسة استطالعية: وقد تم اختيار العينة االستطالعية بطريقة عشوائية وكان عددىم )

 لتعميما نحو الخاصة التربية معممى اتجاىات معممى التربية الخاصة، وكان اليدف ىو تقنين مقياس
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نحو التعميم عن بعد  الخاصة التربية معممي اتجاىات بعد والكشف عن قدرة المقياس عمى التعرف عن
 والتأكد من مدى مناسبو العبارات لغرض القياس.  

 صدق المقياس: لقد اعتمدت الباحثة عمى صدق المحكمين والصدق المحكى  
لمتخصصين في مجال التربية الخاصة من المحكمين ا 95صدق المحكمين: تم عرض المقياس عمى 

وعمم النفس لتحكيم العبارات التي يحتوييا المقياس من حيث مدى مناسبتيا لقياس الغرض من 
المقياس او عدم ومالءمتيا وقد اتفق المحكمين عمى اجراء بعض التعديالت في الصياغة والغرض 

عادة صياغة لمبعض االخر واتفق   مى مناسبة المقياس لما اعد لو. % ع25واضافة بعض العبارات وا 
 صدق االتساق الداخمي:

( معمم كعينا استطالعية ثم حساب كال من معامالت االرتباط بين درجة 02تم تطبيق المقياس عمى )
كل عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي اليو وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون وتبين ان جميع 

التساق الداخمي وصدقيا في قياس ما وضعت من اجمو كما ىو موضح في المحاور تتمتع بارتفاع ا
 الجدول التالي 

 ( يوضح معامالت االرتباط بيرسون لعبارات المقياس مع الدرجة الكمية0جدول )
 معبمل االرتببط رقم العببرة معبمل االرتببط رقم العببرة

. 202..** .. 20.32 ** 

0 20400 ** .0 2044.** 

3 20022 ** .3 20402 ** 

7 20..3 ** .7 202.. ** 

2 2020. ** .2 .0.3. ** 

. 20..2** .. .0..4 ** 

4 20003 ** .4 20.22 ** 

0 20423 ** .0 200.0 ** 

. 202.7 ** .. 202.. ** 

.2 20440 ** 02 .0.27 ** 

 فأقل  2.29** دالة عند مستوى الداللة 
رة من عبارات المقياس بالدرجة الكمية ودالة عند مستوى يتضح من الجدول السابق ارتباط كل عبا

فأقل مما يدل عمى صدق االتساق الداخمي بين العبارات والدرجة الكمية ومناسبتيا لقياس  2.29الداللة 
 ما اعتدت لقياسو.
 ثبات المقياس  

تين عمى افراد استخدمت الباحثة طريقة إعادة االختبار والفا كرونباخ فقد طبقت الباحثة المقياس مر 
 ( وىو معامل ثبات مقبول.2.25( يوم وقد كان معامل الثبات )95العينة االستطالعية بحد فاصل )
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 َتائج انذساست ٔيُاقشتٓا:
السؤال األول: ما اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو التعميم عن بعد؟ ولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم 

تجاىات معممي التربية الخاصة نحو التعميم عن بعد والجدول حساب المتوسطات واالنحراف المعياري ال 
 التالي يوضح ذلك. 

 جاىات معممي التربية الخاصة نحو التعميم عن بعد( يوضح المتوسطات واالنحراف المعياري الت3جدول )
 الرتبة

 
الر
 قم
 

 الفقرات
 

 م
 

 ع
 

 المستوى
 

ومات كثيرة في أي يمكن التعمم عن بعد الطالب المعاقين من تعمم معم 95 9
 وقت وأي مكان

 متوسط 2.225 3.55

التعميم عن بعد يجعل التعميم اكثر جاذبية وتشويق ومتعو لمطالب  90 0
 المعاقين

 متوسط 9.22 3.22

 متوسط 2.232 3.01 توافر دورات تدريبية أثناء الخدمة في نظام التعميم عن بعد 2 3
 متوسط  2.239 3.02 إدارة الوقت  يساعد التعميم عن بعد المتعمم في حسن 3 2
 متوسط 2.220 3.02 (91-التعميم عن بعد ىو الحل األمثل لتخطى ازمة كورونا )كوفيد  91 5
 متوسط 2.212 3.05 استخدام التقنيات الحديثة في التعميم امرا ىاما  2 2
 سطمتو  2.222 3.00 الحاسب اآللي واالنترنت ميم في تعميم الطالب المعاقين  2 2
 متوسط 2.222 3.09 التقنيات الحديثة تعد مساعد لممعمم في العممية التعميمية 92 2
 منخفض 9.92 0.10 تم تأىيمي بشكل كاف لمتعامل مع نظام التعميم عن بعد  92 1

يتوافر الدعم الفني والمتخصصين في حالة حدوث مشاكل اثناء  1 92
 العممية التعميمية 

 منخفض 9.39 0.25

 منخفض 9.33 0.22 التعميم عن بعد مناسب لتعميم الطالب ذوى االحتياجات الخاصة  0 99
 منخفض 9.01 0.21 تتوافر أجيزة وكمبيوتر بشكل مناسب لكل إعاقة  9 90
 منخفض 9.02 0.25 التعميم عن بعد يوفر في الوقت والتكاليف لكل من المعمم والمتعمم   95 93
 منخفض 9.02 0.20 تنمية ميارات االبداع لدى المعاقين  التعميم عن بعد يعمل عمى 2 92
 منخفض  9.02 0.22 التعميم عن بعد يقمل من أعباء المعمم التدريسية  92 95
 منخفض  9.02 0.29 يستطيع الطالب المعاقين التعمم بشكل سريع عن بعد  92 92
 منخفض 2.120 0.59 التعميم عن بعد يعمل عمى تنميو ميارات المعاق  5 92
 منخفض 2.129 0.52 التعميم عن بعد يساعد المعمم في تقييم أفضل لممتعمم  02 92
 منخفض 2.225 0.25 التعميم عن بعد يراعي الفروق الفردية بين الطالب المعاقين  99 91
 منخفض 2.222 0.22 التعميم عن بعد يزيد من استقاللية الطالب المعاقين  93 02
 منخفض 9.02 0.29 الدرجة الكمية  

يتضح من الجدول السابق ان اتجاىات معممي التربية الخاصة نحو التعميم عن بعد جاءت سمبية حيث 
( مما يدل عمى انخفاض اتجاه معممين  9.02بانحراف معياري ) 0.92بمغ متوسط الدرجة الكمية 
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مدربين بشكل كافي عمى  التربية الخاصة  نحو التعميم عن بعد ويرجع السبب الى انيم يرون انيم غير
ىذا النظام وان تعميم المعاقين يتطمب تنمية ميارات وتنمية الحواس وال يحدث ذلك اال بالتدريب وجيا 
لوجو كما ال يتوفر فنيين ومتخصصين بشكل كاف لمساعدتيم في حل مشاكل االنترنت التي تواجييم 

نتيجة مع دراسة )رياض الكريطى ، وتتفق ىذه ال  مع ارتفاع سعر االنترنت وتحميميم عبء مادى
( والتي توصمت لوجود عقبات تعيق استخدام التقنيات الحديثة مع الطمبة  0292مرتضى منيى ، 

المعاقين من وجيو نظر المعممين ولخص ىذه العقبات في ضعف تدريب المعممين وبالتالي غير قادرين 
صيانو ومتابعو دورية ، وأيضا تتفق مع عمى استخدام التقنيات الحديثة وعدم وجود متخصصين لعمل 

( حيث توصمت ان من اىم معوقات التعميم الرقمي من  0291دراسة )صفاء الجمعان ، ثناء الجمعان ،
وجيو نظر المعممين قمة البرامج التدريبية لممعممين ، عدم القدرة عمى التعامل مع الكمبيوتر واالنترنت 

الفرض مع دراسة كال من )قسيم الشناق ، حسن دومى ، ضعف شبكة االنترنت ، ويختمف نتيجة 
حيث اكدوا في دراستيم  ( Matthew J, Karen H ،0292؛   0292؛امال الصايغ ،  0292،

الى أىمية استخدام التعميم عن بعد والتعميم اإللكتروني مع الطمبة ذوى االحتياجات الخاصة وجاءت 
 د . اتجاىات المعممين ايجابيو نحو التعميم عن بع

 انسؤال انثاَي: 
 لنوع تبعا بعد عن التعميم نحو معممي التربية الخاصة اتجاىات بين احصائيا دالة فروق ىل توجد
وحساب المتوسط واالنحراف المعياري   t-testولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم استخدام اختبار اإلعاقة؟ 

 كما ىو موضح بالجدول التالي .
 اإلعاقة لنوع تبعا بعد عن التعميم نحو الخاصة التربية معممى بين اتجاىات بين يااحصائ دالة جدول يوضح فروق

 مستوى الداللة    نوع اإلعاقة                       م                 ع                ت                          
  2.290                            2.50            5.12            53.5سمعية                          
 2.200                              5.0            0.52            55.5بصرية                          
 290. 2                           2.50            5.22            53.0فكرية قابمة لمتعمم              

 الخاصة التربية معممي اتجاىات بين احصائيا دالة فروق دول السابق انو ال توجديتضح من الج
اإلعاقة ويرجع ذلك الن المعممون يرون ان التعميم عن بعد غير مناسب  لنوع تعبا بعد عن التعميم نحو

لجميع االعاقات حيث ان ىناك عقبات تواجو الطمبة اثناء عممية التعميم عن بعد منيا انيم دائما 
 بحاجة الى المساعدة فالمعاقون سمعيا دائما بحاجة الى ترجمو بمغة اإلشارة مع وضوح اإلشارات ومع

النت المستمر اإلشارات التصل بشكل صحيح والمعاقين بصريا دايما بحاجة الى مساعدة  ومع انقطاع
ا المعاقين فكريا دائما عند الكتابة او حل االختبارات لعدم توافر لوحة مفاتيح بمغو برايل مؤىمو ليم وأيض

بحاجة الى تبسيط المعمومة وتوضيحيا باستخدام الحواس والتواصل الجسدي وىذا ال يوفره التعميم عن 
( وىى وجود عقبات ومشكالت تواجو  0222بعد وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )وليد إبراىيم ، 

فر برامج قراءة الشفاه المدعمة ، وأيضا المعاقين بصريا عند استخدام التعميم اإللكتروني ومنيا عدم توا
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( والتي تشير لوجود عدد من التحديات اثناء  0291تتفق مع دراسة ) ايمان الجبر ، أسماء الخضير ؛
استخدام التقنيات الحديثة مع  الطالب المعاقين سمعيا ومنيا الجانب المادي وعدم وجود فنين 

اشارت الى ان من اىم العقبات التي تواجو ( والتي  0292) Hankeboمتخصصين ،أيضا دراسة 
 .الطالب الصم عدم االستخدام األمثل لتكنولوجيا التعميم مع ىذه الفئة 

( حيث انيا وجدت اختالفات في توجيات المعممين نحو 0292وتختمف مع دراسة )امال الصايغ، 
فات بين اتجاىات معممي التعميم اإللكتروني تبعا لمتخصص حيث اشارت نتائج دراستيا الى وجود اختال

 اإلعاقة السمعية والبصرية وصعوبات التعمم. 
  انسؤال انثانث
 تبعا بعد عن التعميم نحو معممي التربية الخاصة اتجاىات بين احصائيا دالة فروق ىل توجد

وحساب المتوسط واالنحراف  t-testولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم استخدام اختبار لممرحمة الدراسية؟ 
 لمعياري كما ىو موضح بالجدول التاليا

 عن التعميم نحو أولياء أمور ذوى االحتياجات الخاصة اتجاىات بين احصائيا دالة فروق يوضح جدول
 اإلعاقة لنوع تبعا بعد

 لةالمرحمة الدراسية                م                 ع                   ت                             مستوى الدال 
 ***2.229                           9025              3.19              5209ابتدائي                        
 * 2.29                             0.25              5.22              5000إعدادي                       
 *2.29                            002 33             5.52             5202ثانوي                         

 عن التعميم نحو معممي التربية الخاصة يتضح من الجدول السابق أنو توجد فروق بين اتجاىات
حيث ان اتجاىات معممي المرحمة االبتدائية كان اتجاىيم سمبي اكثر ويرجع  لممرحمة الدراسية تبعا بعد

ممي المرحمة االبتدائية يرون ان الطفل في المرحمة االبتدائية يحتاج الى تنمية الميارات ذلك الن مع
والبصرية والسمعية والشم والتذوق فيم في حاجة الى التدريب  الممسيةالحسية وتدريب جميع الحواس 

 يحقق من المستمر والتالمس الجسدي والتوجيو الحركي فمثال عند مسك اليدين لتعميم الكتابة وىذا ال
خالل التعميم عن بعد ولكن طالب المرحمة اإلعدادية والثانوية اكثر استقاللية وقدرة عمى العمل بأنفسيم 

( ان استخدام بيئات التعمم االلكترونية كانت افضل في  0292حيث وجدت دراسة رباب الباسل )
ر وعيا واكبر سنا من التالميذ المرحمة اإلعدادية وكانت فعالة مع الطالب الصم الن الطالب كانوا اكث

( والتي اكدت عمى ان الصف الدراسي يؤثر  0295الصغار ، ودراسة امال ممكاوى ، ربى مقدادى )
عمى اتجاىات الطمبة والمعممين نحو التعميم اإللكتروني فكمما كان الصف اكبر كمما كان اكثر ايجابيو 

 . وتفاعل 
شير الى االتجاه السمبي من معممي التربية الخاصة ومن خالل ما سبق نجد ان نتائج الدراسة ت

نحو استخدام التعميم عن بعد مع الطالب ذوى االحتياجات الخاصة نظرا لعدم تمقييم تدريبا بالقدر 
الكافي عمى ىذا النوع من التعميم وأيضا ارتفاع تكمفو النت وتحمل األعباء المادية وعدم مناسبو نظام 
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ين والتعامل مع كل إعاقة عمى حدا وعدم وجود فنينني متخصصين بشكل التعميم عن بعد مع المعاق
 كبير حول التقنيات الحديثة لذلك فقد اوصت الدراسة بالتالي: 

 : انتٕصياث
عقد دورات وورش عمل بشكل كبير ومكف لمعممي التربية الخاصة نحو التعميم عن بعد وكيفية  -9

 استخدامو.

وجيا التعميم لتخفيف أي عقبات تواجو المعممين ضرورة توافر فنيين ومتخصص في تكنول -0
 والطمبة واولياء األمور.

 اعداد برامج تعميم عن بعد تتناسب مع طبيعة كل إعاقة. -3

 العمل عمى تعزيز اتجاىات المعممين والطمبة واولياء أمور نحو التعميم عن بعد. -2

 التوسع في استخدام التكنموجيا في المجتمع وعمى كافة المستويات.  -5

قد دورات وورش عمل ألفراد المجتمع واولياء األمور لمتعرف بطبيعة نظام التعميم عن بعد ع -2
 وتحسين اتجاىيم نحو ىذا النظام التعميمي. 

التوسع في عمل دراسات حول اىم متطمبات نظام التعميم عن بعد لكل من المعممين واولياء  -2
 األمور والطمبة وخاصة المعاقين.
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جــــعاملشا  
بين  الفجوة تجسير: (COVID-91) كورونا زمن في (. التعميم 0202السيد سالمة الخميسي.) -

 . 2، العدد3التربوية، مجمد  العموم في لمبحوث الدولية والمدرسة، المجمة البيت
(. اتجاىات الطمبة نحو تعمم العموم باستخدام  0295امال رضا ممكاوى ، ربى محمد مقدادى .) -

( وعالقتيا ببعض المتغيرات في مدارس األردن ، مجمة العموم  Eduwaveالتعمم اإللكتروني ) منظومة
 ، االردن . 92التربوية والنفسية ، العدد الرابع ، المجمد 

(. التحديات التي تواجو معممات  0291)ايمان عبد العزيز الجبر، أسماء عبد العزيز الخضير.  -
استخدام التقنيات الحديثة بالمرحمة الثانوية، المجمة العربية لعموم الطالبات الصم وضعاف السمع في 

 اإلعاقة والموىبة، المجمد الثالث، العدد التاسع، جميورية مصر العربية. 
 التفاعمي اإلليكتروني التعمم بيئات بعض استخدام (. أثر 0292رباب محد عبد الحميد الباسل.) -

السمع،  الصم وضعاف لمتالميذ التعمم نواتج تنمية عمى ياالجتماع التواصل عمى منصات القائمة
 . 30التربية، عدد  لتكنولوجيا العربية الجمعية

 صفوف في التربوية التقنيات استخدام (.  واقع 0292)منيي.  الحسين عبد مرتضى كاظم، رياض -
 جامعة/  واإلنسانية التربوية لمعموم األساسية التربية كمية بابل، مجمة محافظة في الخاصة التربية

 .92بابل، العدد
(. اتجاىات الييئة التدريسية نحو استخدام تكنولوجيا 0292عبد العزيز العنزي، احمد الفميكاوى .)  -

التعميم في كمية التربية األساسية في الييئة العامة لمتعميم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، مجمة 
 العموم التربوية، العدد األول. 

برنامج  ، فياإللكتروني(. تقويم واقع استخدام نظام التعميم  0292)المحمادي. دير عمي ثالب غ -
من وجية نظر الطالب، مجمة كمية التربية األساسية لمعموم  عبد العزيزالتعميم عن بعد بجامعة الممك 

       .31التربوية واإلنسانية / جامعة بابل، العدد 
 نحو والطمبة المعممين اتجاىات( .  0202. )دومي بني أحمد عمي حسن الشناق، محمد قسيم -

 .02 المجمد – دمشق جامعة مجمة األردنية، الثانوية المدارس في اإللكتروني التعمم استخدام
دور التعمدديم عددن بعددد فددي حددل اشددكاليات وبدداء كورونددا  (. 0202)رمضددان.  محمددد جددابر محمددود -

  سوىاج.جامعو  التربويةالمستجد، المجمة 

 بث( تقنية) بين تكنولوجيات التكامل عمى قائم تدريبي برنامج تصميم (2014) عبده عماشة. محمد -
 استخدام ميارات بعض تنمية في االجتماعية وفاعميتو الخدمات وشبكات(  كاستينج البورد) الوسائط

 لمتكنولوجيا بيةالعر  الجمعية نحوىا واتجاىيم العام معممي التعميم لدى لمويب التعميمية التطبيقات
 دراسات وبحوث .  التربية،

  0292(. التعميم عن بعد: مفيومو، تطوره، فمسفتو ، 0292ناىد عبد زيد الدليمى .) -
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