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المشكالت السلوكية لألشخاص ذوي اإلعاقات أثر استخدام التعلم عن بعد في التعامل مع 

 النمائية

 المستخلص:

التعرف على واقع استخدام التعليم عن بعد معع اششعخاص هدفت الدراسة الحالية إلى 

ذوي اإلعاقععات النمائيععة، وإلععى الكشعع  عععن مععدد مععلثير اسععتخدام التعلععيم عععن بعععد فععي  ععد  

  التو ععد واإلعاقععة الةكر ععة. المشععكالت السععلوكية لكععل مععن اششععخاص ذوي اضعع راب  يعع

( معن ذوي 39(  ةل من ذوي اإلعاقات النمائية، مقسمين إلى )51مكونت عينة الدراسة من )

( مععن ذوي اإلعاقععة الةكر ععة، و مععيعذم مععن العع كور واإلنععا  12اضعع راب  يعع  التو ععد، )

معا بعين الملتحقين بمدارس ومراكز التربية الخاصعة بدولعة الكو عت، والع  ن متعراوا أعمعارهم 

( سعععنة. واسعععتخدمت الدراسعععة مقيعععاس مقعععد ر المشعععكالت السعععلوكية لألشعععخاص ذوي 4-37)

اإلعاقات النمائية في ضوء التعلعيم ععن بععد )إععداد البا  عة(. وقعد أشعارت نتعائج الدراسعة إلعى 

% من عينة اششخاص ذوي اض راب  ي  التو د قد ملقوا التعليم ععن بععد أثنعاء  ائحعة 41

% قد ملقوا من عينة اششخاص ذوي اإلعاقعة الةكر عة.  كمعا أشعارت 66.7ان كورونا، بينما ك

النتائج و ود فروق دالة إ صائيا في محسن المشكالت السلوكية بين اششعخاص ذوي اإلعاقعة 

الةكر ععة واششععخاص ذوي اضعع راب  يعع  التو ععد، وكانععت الةععروق لصععاا اششععخاص ذوي 

ائج أن أك ر المظاهر التي محسنت لدد فئة اضع راب اإلعاقة الةكر ة. وأخيراً فقد أظذرت النت

 ي  التو د كانت: " ك ر  الحركة اثناء ملد ة نشا امه المدرسية" في بعد النشا  الزائعد، و " 

ابتعععادع عععن اةنشعع ة التععي مت لععل التركيععز لمععد   و لععة" فععي بعععد مشععتت اةنتبععاع، و" ضععرب 

دع" فععي بعععد السععلوح اةنسععحابي. وبالنسععبة زمالئععه" فععي بعععد العععدوان، وأخيععراً " اللعععل بمةععر

لألشخاص ذوي اإلعاقة الةكر ة فقد كانت أك ر المظعاهر محسعنا هعي: " اإل ابعة علعى اةسعئلة 

بانععدفاع وبععال مةكيععر" فععي بعععد انشععا  الزائععد" و " اةلتةععات  ولععة دون سععبل" فععي بعععد مشععتت 

" اللعل بمةردع" فعي بععد السعلوح اةنتباع"، و "  تشا ر مع زمالئه" في بعد العدوان، وأخيرا 

 اةنسحابي.

: اإلعاقات النمائية، المشكالت السلوكية، مشتت اةنتباع والتركيز،  فر  الكلمات الدالة

 النشا ، العدوان، السلوح اةنسحابي، التعليم عن بعد.

Abstract: 

The present study aimed to identify the reality of using distance 

education with persons with developmental disorders, and to reveal 

the extent of the effect of the distance education use on the severity of 

behavioral problems for both persons with autism spectrum disorder 

and intellectual disability. The sample of the study consisted of (51) 

children with developmental disorders, divided into (39) with autism 
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spectrum disorder, (12) with intellectual disability, all of whom were 

males and females enrolled in special education schools and centers in 

the State of Kuwait, whose ages ranged between ( 4-37) years old. The 

study used an   improvement in behavioral problems Rating Scale of 

people with developmental disabilities while receiving distance 

education (the researcher's preparation). The results of the study 

indicated that 41% of the sample of people with autism spectrum 

disorder had received distance education during the Corona pandemic, 

while 66.7% had received from the sample of persons with intellectual 

disability. The results also indicated that there were statistically 

significant differences in the improvement of behavioral problems 

between persons with intellectual disability and persons with autism 

spectrum disorder, and the differences were in favor of persons with 

intellectual disability. Finally, the results showed that the most 

improved manifestations of the autism spectrum disorder group were: 

"excessive movement while performing his school activities" in the 

hyperactivity subscale, and "his absence from activities that require 

concentration for a long time" after distraction, and "hitting his 

classmates." In the aggression subscale, and finally "playing alone" in 

the withdrawn behavior subscale. For people with intellectual 

disabilities, the most improved aspects were: “answering questions 

impulsively and without thinking” about the dimension of 

hyperactivity, “turning around to prevent a reason” in the dimension 

of distraction, and “quarrels with colleagues” in the aggression 

subscale, and finally. “Playing Alone "in the withdrawal behavior 

subscale. 

Keywords: developmental disabilities, behavioral problems, 

hyperactivity, aggression, withdrawal behavior, distance education. 
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 مقدمة

معد اإلعاقات النمائية أ د أهم اإلعاقات التي مركز عليذا اةهتمام في الةتر      

اشخير ، نظراً للز اد  المض رد  في انتشار ه ع اإلعاقات عن ذي قبل، و شير مةذوم 

اإلعاقات النمائية إلى ملك اإلعاقات التي مظذر أعراضذا خالل فتر  ماقبل المدرسة، ومتسم 

مجاةت النمو، وخاصة في المجال اة تماعي ومجال  بالقصور  في معظم

 . (American Psychological Association, 2013)التواصل

 Autismومتحدد أبرز اض رابات النمو في كل من اض راب  ي  التو د

Spectrum Disorder (ASD) واإلعاقة الةكر ة ،Intellectual Disability (ID)،  

و شير اض راب  ي  التو د إلى أ د أشكال اإلعاقات النمائيه العصبية الشاملة ال ي غالبا 

ما  ظذر في السنوات اشولى من عمر ال ةل، وال ي  ؤثر في معظم مذارات ال ةل، وبصةة 

خاصة في كل من المذارات اة تماعية ومذارات التواصل اة تماعي مع اششخاص 

 (Heward, 2006)  لثير بصور مختلةة وبدر ات متةاومةاآلخر ن، و ظذر ه ا الت

ومظذر أهم خصائص اض راب  ي  التو د في الضع  في استجابة الشخص   

التو دي لأل دا  اة تماعية، وفي السعي التلقائي لمشاركة اآلخر ن في اهتمامامذم، وك لك  

مع اششخاص قصور في التواصل و في اللغة المن وقة وفي قدرمه على استخدامذا 

اآلخر ن، كما  تسم باةستخدام النم ي والمتكرر للغة و ظذر لد ه ه ا السلوح المتكرر 

ً في قيامه بحركات نم يه  والروميني في التمسك الجامد الغير مرن بلعمال رومينية، وأ ضا

متكرر  كرفرفة اليد ن أو النقر والخبط باشصابع واليد ن و ركات غير سو ة بالجسم كله 

 (.2010لزراع ، )ا

أما اإلعاقة الةكر ة فتعرف على أنذا انخةاض ملحوظ في اشداء الةكري   صا به   

قصور في السلوح التكيةي، وال ي  تم ل في كل من المذارات المةاهيمية واة تماعية 

والتكيةية العملية، و ظذر ه ا القصور أثناء مر لة النمو، و ؤثر ه ع القصور بشكل ملحوظ 

  الشخص على أن  تكي  مع مامةرضه البيئة اة تماعية من مت لبات  ومية في قدر

 (.2009)الخ يل، 

و عاني كل من اششخاص ذوي اإلعاقات النمائية )اض راب  ي  التو د، واإلعاقة 

الةكر ة( من العد د من المشكالت السلوكية،  يث مشير نتائج العد د من الدراسات إلى أن 

ً أو أك ر من المشكالت السلوكية، ومتحدد ه ع  اششخاص ذوي اإلعاقة الةكر ة لد ذم نوعا

 ,Bildt)المشكالت في كل من العدوانية، والقلق، وعدم النضج اة تماعي. السلوكية 

Sytema, Kraijer, Sparrow, & Minderaa, 2005)  كما أشارت ملك الدراسات ،

من المشكالت السلوكية ، ومن أهمذا  إلى أن اششخاص التو د ين  عانون من أشكاةً مختلةة

الحركة الزائد ، اةنسحاب اة تماعي، السلوح النم ي، العدوان، إ  اء ال ات، والعادات 
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 الصومية غير المقبولة، واةض رابات النةسية، ثم المشكالت اة تماعية فالصحية

(Symon, 2005.) 

قود اشخير ، ومم دمج التقنيات وقد م ور معليم ومدر ل ه ع الةئة بشكل ملحوظ خالل الع

كما مم مصميم وم و ر البرامج المناسبة لذم التكنولو ية في معليمذم ومدر بذم، 

واةستراميجيات والتقنيات المساعد  لذم من معليمذم كيةية استغالل ما لد ذم من قدرات 

صةوف واةرمقاء بذا إلى المستود ال ي  مكنذم من اةعتماد على أنةسذم سواء في ال

(. وقد ساهم ذلك في 2000اةعتياد ة أم من صةوف التربية الخاصة وبمؤسسامذا )عبيد، 

، كما ظذرت نماذج اشدوات والوسائل التكنولو ية  ظذور استراميجيات معليمية معتمد على

 د  ة من التعليم والتعلم، منذا التعلم عن بعد والتعليم القائم على اةنترنت والتعليم 

ي وال ي  ساعد المتعلم على  تلقى التعليم أو التعلم أو التدر ل في المكان والوقت اإللكترون

المناسبين له دون الحا ة للحضور إلى قاعة البحث ، كما ظذر التعليم المتمازج  كت ور 

والتعليم العادي،  وهو دمج بين كال   بيعي للتعليم اةلكتروني ليجمع بين التعليم اةلكتروني

 (.2005، العر نيالتعليم للحصول على إنتا ية أفضل وبلقل مكلةة ) النوعين من

والبحث الحالي  حاول أن  لقي الضوء على أثر التعليم عن بعد في التعامل مع 

 المشكالت السلوكية لدد اششخاص ذوي اإلعاقات النمائية.

 مشكلة الدراسة:
 تسم التعليم عن بعد بقدرمه على   ب انتباع اش ةال من ذوي اة تيا ات     

الخاصة بشكل عام، وذوي اإلعاقات النمائية بشكل خاص، إذ متيح لذم فرصة المشاركة 

اإل جابية والةعالة في العملية التعليمية، كما أنه  ساعدهم على أن مكسبه المذارات اشكاد مية 

ا النوع من التعليم  ستخدم أشكاةً وصوراً ونماذج واقعية، مما  سذل واة تماعية، كما أن ه 

عليه استيعابذا ومعلمذا بشكل أسرع من ال رق التقليد ة في التعليم، ه ا باإلضافة إلى أنذا 

مقدم في إ ار   اب  وممتع ، وفيذا  تصرف اش ةال بشكل إ جابي و عتبرون أنه نوع من 

 ب والتشو ق، كما أنه وسيلة معليمية متعدد  الحواس ، فيز د اللعل، ومتوفر فيه عنصر الج

من انتباهذم ، و نمى مةكيرهم و دفعذم إلى التعلم ، و شوقذم إلى كل ما هو  د د  يث  عد 

 Langone؛ 2007كال من التشو ق والدافعية من العوامل الذامة في نجاا المتعلم. )الحيلة،

et al., 2003.) 

ا  ين فعي الكشع  ععن معدد  عدوي مقنيعات التعلعيم الحد  عة معع  ختل  الك ير معن البع

اششخاص معن ذوي اضع راب  يع  التو عد وذوي اإلعاقعة الةكر عة، فةر عق فمعنذم  عرد أن 

هناح صععوبة فعي اسعتخدام الكمبيعومر معع هعؤةء اششعخاص،  يعث انذعم ة  ملكعون القعدرات 

التقنيات؛ والبعض اآلخر  رد أنه الالزمة ةستيعاب ومقبل ما   را من خالل ملك اش ذز  و

 مكععن أن متكيعع  مععع خصععائص اش ةععال ذوي اإلعاقععات النمائيععة، والتععي  مكععن عععن  ر قذععا 
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مععدر ل الشععخص المعععاق علععى المذععارات المختلةععة بشععكل  عع اب وم يععر لأل ةععال، وأنذععا متععيح 

 (.2003مستود كبيراً من التةاعل بين اش ةال وبين ملك البرنامج )ز تون، 

الرغم من أن ه ا اةختالف كعان قائمعا منع  فتعر   و لعة، إة أنعه قعد زاد خعالل  وعلى

السنتين اشخيرمين، خاصة في ظل ك افة استخدام التعليم عن بعد، بععد ظذعور  ائجعة كورونعا 

واض رار بلدان العالم إلى اللجوء لذع ا النعوع معن التعلعيم، وقعد  اولعت البا  عة التععرف علعى 

يم عن بعد مع اش ةال ذوي اإلعاقات النمائيعة باعتبارهعا معن المتخصصعين واقع استخدام التعل

في ه ا المجال من اإلعاقات، وأن مكش  عن  بيعة التعامل معع المشعكالت السعلوكية لذعؤةء 

أي دراسعة متنعاول  -فعي  عدود علمذعا -اش ةال في ظل ه ا النوع من التعليم،  إة أنذعا لعم مجعد

 عت، ومبععاً لع لك فقعد ظذعرت ععد  مسعانةت ، منذعا، معاهو واقعع ه ا الموضوع فعي دولعة الكو

استخدام التعليم عن بعد مع اششخاص ذوي اإلعاقات النمائية في دولة الكو ت في ظل  ائحعة 

كورونععاو و مععاهو دور التعلععيم عععن بعععد فععي التعامععل مععع المشععكالت السععلوكية لععدد اششععخاص 

 ذوي اض راب  ي  التو دو

 اسة الحالية اإل ابة عليه.ه ا ما محاول الدر

 أسئلة الدراسة :

مععا واقععع اسععتخدام الععتعلم عععن بعععد مععع اششععخاص ذوي اإلعاقععات النمائيععة )مو ععد، إعاقععة  -

 فكر ة(و

ما شكل أداء اششخاص ذوي اإلعاقة الةكر ة على مقيعاس المشعكالت السعلوكية بععد ملقعيذم  -

 التعليم والتدر ل عن بعد" و

التو ععد ين علععى مقيععاس المشععكالت السععلوكية بعععد ملقععيذم التعلععيم مععا شععكل أداء اششععخاص  -

 والتدر ل عن بعد" و

هل هناح فعروق ذات دةلعة إ صعائية بعين محسعن اش ةعال ذوي اضع راب  يع  التو عد،  -

 ومحسن اش ةال ذوي اإلعاقة الةكر ة على مقياس المشكالت السلوكية المستخدمو

 أهداف الدراسة:

 ما لي: مذدف ه ع الدراسة إلى 

)التو د، التعرف على واقع استخدام التعليم عن بعد مع اششخاص ذوي ااإلعاقات النمائية-1

 .واإلعاقة فكر ة(

الكش  عن مدد ملثير استخدام التعليم عن بعد في مستود المشكالت السلوكية لألشخاص  -2

 ذوي اض راب  ي  التو د.

في مستود المشكالت السلوكية لألشخاص الكش  عن مدد ملثير استخدام التعليم عن بعد  -3

 ذوي اإلعاقة الةكر ة.

الكش  عن دةلة الةروق بين اششخاص التو د ين وذوي اإلعاقة الةكر ة على مقياس  -4

 المشكالت السلوكية بعد ملقيذم التعليم والتدر ل عن بعد. 
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 أهمية الدراسة:

 لية: مكن محد د أهمية الدراسة الحالية من خالل النقا  التا

مسذم ه ع الدراسة في التعرف على دور التعليم عن بعد في التخةي  من  د  المشكالت  .1

السلوكية لدد اششخاص ذوي اإلعاقات النمائية، وبالتالي مقو م ه ع  التجربة وصياغة 

 الحلول للتغلل على العقبات التي موا ه م بيقذا.  

إن الكش  عن مدد التحسن في المشكالت السلوكية لدد كل من اششخاص التو د ين  .2

واششخاص ذوي اإلعاقة الةكر ة، إنما  سذم في التعرف على أي الةئتين أك ر  ا ة 

لتعد ل أسلوب ونوع التعليم  تى ة مز د  د  المشكالت السلوكية لد ذم أو مؤدي لظذور 

 شكالت.  أشكال ومظاهر  د د  من ملك الم

مساعد نتائج ه ع الدراسة أن ممد بمعلومات عن المشكالت السلوكية اشك ر صعوبة في  .3

التحسن لدد الةئتين، والتالي مصميم برامج التدخل المناسبة للتخةي  من  د  ملك 

 المشكالت لد ذم.

 مصطلحات الدراسة :

 Developmental Disordersاالعاقات النمائية: 

ائية أ د أهم ااإلعاقات التي مركز عليذا اةهتمام في الةتر  اشخير ، نظراً معد ااإلعاقات النم

للز اد  المض رد  في انتشار ه ع ااإلعاقات عن ذي قبل، و شير مةذوم ااإلعاقات النمائية 

إلى ملك ااإلعاقات التي مظذر أعراضذا خالل فتر  ماقبل المدرسة، ومتسم بالقصور  في 

 American)اصة في المجال اة تماعي ومجال التواصلمعظم مجاةت النمو، وخ

Psychological Association, 2013) . 

 : ذوي اإلعاقات النمائيةالتعريف اإلجرائي 

هم اش ةال ال  ن مم مشخيصذم باض راب  ي  التو د، أو اإلعاقة الةكر ة وال  ن متراوا 

عام ، وة  عانون من إعاقات  سية أو  ركية أخرد مصا بة،  37- 4أعمارهم من

 والملتحقين بمدارس ومراكز التربية الخاصة بدولة الكو ت. 

 المشكالت السلوكية

قية السيئة التي مصدر عن ال ةل المعاق في مختل  مجموعة المظاهر السلوكية التواف  

المواق ، ومسبل له مشكالت داخل وخارج المنزل والمدرسة وفي عالقته بوالد ه وإخومه 

 (2002وزمالئه ومعلميه وأقرانه  )دبيس وآخرون، 

 التعريف اإلجرائي للمشكالت السلوكية

التعلم على مقياس المشكالت هي الدر ة الكلية التي  حصل عليذا اش ةال ذوي صعوبات 

 السلوكية المستخدم في الدراسة الحالية.
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 التعليم عن بعد:

هو أ د أشكال التعلم اةلكتروني ال ي  تم فيه موظي  التعلم اإللكتروني على 

الشبكات في الدروس والمحاضرات، و لسات التدر ل، بحيث  تم ملقي المواد التعليمية بدون 

 (Harvey, 2003) .و ذاً لو ه في مكان وا د و ود للمتلقي والمدرب

 التعريف اإلجرائي للتعليم عن بعد:

هو ملقى اششخاص ذوي اض راب  ي  التو د واششخاص ذوي اإلعاقة الةكر ة 

شنش ة التدر ل والتدر س من خالل مقنيات مكنولو يا التعليم وعبر المنصات التعليمية 

 المعلم أو المدرب و ذاً لو ه مع هؤةء التالمي  .ووسائل التواصل اة تماعي بدون و ود 

 حدود الدراسة:

( شخاًص من ذوي اض راب 51متم ل  دود الدراسة الحالية بعينة متكون من )

سنة، والملتحقين  37 – 4 ي  التو د، وذوي اإلعاقة الةكر ة، وال  ن متراوا أعمارهم من 

 - 2020لك خالل العام الدراسي بمدارس ومراكز التربية الخاصة بدولة الكو ت، وذ

2021. 

 اإلطار النظري 

 Developmental Disordersاإلعاقات النمائية 

معرف ااإلعاقات النمائية على أنذا مجموعة من ااإلعاقات العصبية التي متص  

بظذور أعراضذا قبل سن خمس سنوات من عمر الشخص المصاب، ومؤثر ملك ااإلعاقات 

ةت النمو، م ل المجال اة تماعي، والتواصلي، والمجال السلوكي بشد  في العد د من مجا

متص  ه ع اإلعاقات بمشكالت نوعية في م ور التةاعالت باإلضافة للمجال النةسي. و

وفي القدر  على   اة تماعية المتبادلة ونموها وفي مذارات اةمصال اللةظية وغير اللةظية ،

والتعبير عنذا من  ةل آلخر، وك يراً ما  رافق ه ع التخيل . ومختل  شد  ه ع اةعاقات 

العقلية.كما  مكن ان   اةعاقات اشكال من مشوع او ملخر في بعض  وانل النمو م ل القدرات

 حد  التلخر او التشوع في اةستيعاب اللغوي وفي انتاج اللغة وفي استخدام اللغة ا تماعياً 

الحركات واة ماءات وفي انما  اةكل والشرب بذدف التةاعل المتبادل مع اآلخر ن ، وفي 

والنوم واةستجابة للم يرات الحسية. ومتص  اةعاقة في التةاعالت المتبادلة بةشل في اقامة 

باششخاص. وقد مظذر في مر لة   او اةهتمام  وفي انعدام اةستجابة  عالقات ا تماعية

دم القيام بامصال بصري ، ورفض لتعابير الو ه، وع  الرضاعة من خالل عدم اةستجابة

 (.2002اة تضان او التعا   او التالمس الجسدي )فراج، 

وردت اإلعاقات النمائية الشاملة في الدليل التشخيصي واة صائي الرابع لالض رابات  

، اض راب Autism Disorder( لتشمل كل من اض راب التو د DSM-IVالنةسية )

 Childhood Disintegrativeاب ال ةولة التحللي ، واةض رRett's Disorder"رت" 

Disorderواض راب آسبر ر ،Asperger's Disorder واض راب النمو الشامل غير ،
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،  2013صدرت ال بعة الجد د  من الدليل في منتص  عام (.ثم  2004المحدد )الشامي، 

النمائية العصبية  وفي ه ع ال بعة مم مغيير اسم اإلعاقات النمائية الشاملة إلى اإلعاقات

الشاملة، إضافة إلى أنه مم إضافة اإلعاقة الةكر ة إلى ملك اإلعاقات، كما مم استبعاد المسمى 

ولعل أبرز التغييرات  ،التشخيصي ةض راب اسبر ر من أنواع اإلعاقات النمائية الشاملة

رأ على التي  رأت على مشخيص اإلعاقات النمائية الشاملة في الدليل الجد د، هو ما 

،  يث مم  مع اض راب التو د الكالسيكي و اض راب مشخيص اض راب  ي  التو د

اسبر ر و اإلعاقات النمائية غير المحدد  في مشخيص وا د فقط أ لق عليه اض راب  ي  

التو د. كما أنه وضع محكين اثنين فقط لتشخيص اض راب  ي  التو د، وهما  صعوبة 

ة تماعي مع المواق  المختلةة سواء في مر لة النمو والتةاعل ا مستمر  في التواصل

 . (APA, 2013)الحالية او ما قبلذا، والمحك ال اني سلوكيات نم ية ومكرار ة متكرر  

 وفيما يلي نبذة عن كل اضطراب طيف التوحد واإلعاقة الفكرية :

 اضطراب التوحد:

بلعولر"   ليصع  بعه و عرف التو د بمص لح اةنشغال بال ات، وهو مص لح أدخلعه "

إ ععدد السععمات اشوليععة لالنةصععال عععن الواقععع. وةنشععغال بالعع ات أك ععر مععن  اةنشععغال بالعععالم 

التعي محعد  فعي مر لعة  عتبر التو د إ دد اإلعاقعات النمائيعة ( و2001الخار ي" )سليمان، 

فععي ، و سععتخدم هعع ا المصعع لح لإشععار  إلععى انشععغال ال ةععل بالعع ات أك ععر مععن انشععغاله ال ةولععة

العالم الخار ي. ومرد "كرستين معا لز" أن مصع لح التو عد  العة غيعر عاد عة ة  قعيم ال ةعل 

 (.2005فيذا أي عالقة مع اآلخر ن، وة  تصل بذم )خ اب، 

( التو ععد بلنععه أ ععد Wirojanan et al., 2009بينمععا عععرف و رو نععان وآخععرون )

التي   لق عليذا اإلعاقات النمائيعة اششكال الحاد   دًا والشد د  ضمن مجموعة من اإلعاقات 

الشععاملة والتععي متصعع  بععلن المصععابين بذععا لععد ذم أو ععه قصععور فععي الصععالت اة تماعيععة، 

 ومذارات التواصل، والضع  في مذارات اللعل.

 التوحداضطراب طيف أسباب 

 تى اآلن لم  تم التوصل إلى السبل رئعيس المسعبل للتو عد، وذلعك بسعبل التعداخل معع 

ر الععدماو و ععاةت مضعع ربي التواصععل، كمععا مر ععع صعععوبة محد ععد اشسععباب  ععاةت قصععو

لصعوبة التواصل مع ال ةل التو دي، وصعوبة التةاعل اة تماعي معه مما  جعل الغمعوض 

 حيط به إلى الحعد الع ي  جععل هنعاح أسعباب متععدد  لحعدو  اةضع راب،  وبالتعالي ة  مكعن 

 .(Smith, 2001) وعملي اةعتماد على أ د ه ع اشسباب بشكل قا ع

 خصائص األشخاص التوحديين:

  مكن محد د أهم خصائص اششخاص التو د ين في النقا  التالية:

 قصور شد د في التةاعالت اة تماعية المتبادلة. .1

 قصور العالقات العا ةية مع  اشصدقاء واآلباء وأعضاء اشسر  أو مقدمي الرعا ة. .2
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 اشصدقاء. صعوبة ممارسة اللعل التعاوني مع .3

 نادًرا ما  ال ظ اةنةعاةت، م ل: الع   والتعا  . .4

نعععدر  اسعععتعمال اإلشعععارات التعععي مسعععتخدم فعععي التواصعععل غيعععر اللةظعععي، م عععل: اةبتسعععام،  .5

 اإل ماءات، التواصل الجسمي.

 صعوبة التواصل بالعين مع اآلخر ن، أو ة  حافظ عليه. .6

 قصور في ممارسة اللعل التخيلي. .7

 عزلة المةر ة كلسلوب للحيا  اة تماعية لد ه. ميل ةستخدام ال .8

 (  (Treavarthen et al., 1996؛ 2010شيوع استخدام السلوح النم ي  )الروسان،  .9

 اإلعاقة الفكرية:

معتبر اإلعاقة الةكر ة من الظعواهر المللوفعة علعى معر العصعور، كمعا مععد موضعوعاً 

، كعلعععم العععنةس والتربيعععة وال عععل  جمعععع بعععين اهتمامعععات العد عععد معععن ميعععاد ن العلعععم والمعرفعععة 

واة تماع والقانون . و عود السبل في ذلك إلى معدد الجذات العلمية التي سعاهمت فعي مةسعير 

  ه ع الظاهر  وبيان أثرها على المجتمع . 

 تةق معظم المختصين في التربية الخاصعة علعى أن الشعخص المععوق فكر عاً هعو كعل 

ارات الع كاء المقننعة بمقعدار انحعرافين معيعار ين أو فرد  عنخةض أدائعه ععن المتوسعط فعي اختبع

أك ر و صا به قصور في السلوح التكيةي، على أن  ظذر ذلك خالل المر لة النمائيعة الممتعد  

من الوةد  إلى سن ال امنة عشر  . ومتم ل بعض مذارات السلوح التكيةي في: الحيا  اليوميعة، 

مذععارات التعامععل بععالنقود، مذععارات السععالمة، و المذععارات اة تماعيععة، المذععارات اللغو ععة، 

 (.2009المذارات اشكاد مية اشساسية كالقراء  والكتابة والحساب )الخ يل، 

 تصنيف اإلعاقة الفكرية

مصن  اإلعاقة الةكر ة عد  مصنيةات والع ي  عتمعد علعى معيعار أو محعك التصعني ،  

 صعن  نسعبة الع كاء علعى مقيعاس ولعل أهمذا هو التصني  علعى  سعل نسعبة الع كاء، والع ي 

 إلى الفئات التالية:  ستانةورد بينيه أو وكسلر

 :  Mild Intellectual Disabilityاإلعاقة الفكرية البسيطة  -1

بعين  نسعبة ذكائعه علعى مقعا يس بينيعه أو وكسعلر ومضم ه ع الةئة اشفراد ال  ن متراوا 

، و  لق عليذم القابلون للتعلم.  يث  مكن معليم هؤةء ال لبعة  تعى الصع  ال العث  70 – 55

 اةبتدائي ومكون لدد هؤةء ال لبة قدر  متوس ة في المذارات المذنية .

 :  Moderate Intellectual Disabilityاإلعاقة الفكرية المتوسطة  -2

، و  لععق علععيذم هععم فئععة القععابلين  55 – 40ومتععراوا نسععبة ذكععاء هعع ع الةئععة مععا بععين  

للتدر ل. ه ع الةئة مظذر لد ذا بعض المشكالت البسي ة في الوقوف والمشعي، و مكعن قيامذعا 

 بمذارات مذنية بسي ة .

 : Severe Intellectual Disabilityاإلعاقة الفكرية الشديدة  -3
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لةئعة بحركعات مضع ربة ،و متسعم هع ع ا 41 - 25ومكون نسبة ذكاء ه ع الةئعة معابين  

 وبنمو لغوي مض رب أ ضاً .

 Profoundly Intellectualاإلعاقةةةةة الفكريةةةةة الشةةةةديدة جةةةةدا  أو االعتماديةةةةة  -4

Disability : 

، و  لععق علععى هعع ع الةئععة  25مكععون نسععبة ذكععاء هعع ع الةئععة متدنيععة  ععداً، إذ  مقععل عععن  

 (.2010اةعتماد ون  يث نجدها ة مست يع إعالة نةسذا )الروسان، 

 التعلم عن بعد:

استحوذ التعليم ومنمية قدرات اإلنسان المعرفية على اهتمام  ميع الشعوب واشمـم، 

 تى أصبح التعليم في الوقت المعاصر قضية عامة مخص المجتمع بلسرع، باعتبار أن التعليم 

ي معد من له الدور المؤثر في مكو ن شخصية اشفراد، وفي بناء اإلنسان وصناعة العقول  الت

أهـم أدوارع، ولذ ا فإن محد ث التعليم ومحاولة الوصول بنظمه ومخر امـه إلـى مسـتود 

عاٍل الجـود  واةبتكار واإلبداع من أهم ما  ذدف إليه ر ـال التعلـيم ومـن أولو ـات البحـث 

  (.2011العلمي في ه ا المجال )خميس،

ً بتحسن ن وعية التعليم واةهتمام بجميع كما مزامن ذلك مع و ود م وراً ملحوظا

المتسارع وال ةر  التكنولو ية في أ ذز   النموعناصرها، و ساعد من ه ا الت ور 

التعليم التعلم عن بعد و استخدام اةنترنت، ظذر عصر  اةمصاةت، والتي اقتحمت وبشد 

 د د من التعليم ال ي كان  سعى إلى موسيع الةَُرص التربو ة ووصولذا إلى أثر عدد من 

المتعلمين والمتدربين وإلى منا ق  غرافية متنوعة، وقد أدد ذلك إلى مزا د التركيز على ما 

التعلم أو/ و التعليم ال ي  تم عن  من  أي نوع عرف بالتعلم اةلكتروني، وال ي  شير إلى 

داخل  انتشر استخدام ه ا النوع من التعليم بشكل كبيروقد  ر ق الشبكات الحاسوبية. 

، خاصة وأنه ساعد في  ل مشكالت محدود ة الوقت وز اد  المؤسسات التربو ة واشكاد مية

  (.2006)خليةة ،المتدربين المحتود المعرفي سواء للمعلمين والمدربين أو للمتعلمين و

 مفهوم التعلم عن بعد:

 شير التعلم عن بعد إلى استخدام اش ذز  اإللكترونية في عملية التعليم، و ركز ه ا 

النوع من التعلم على استخدام التقنيات المتوفر  بل ذز  اةمصاةت السلكية والالسلكية 

ز  في أ ذز  الحاسوب واش ذز  لتوصيل المعلومة خارج قاعات التدر س. ومتم ل اش ذ

النقالة والمحمولة في الذوام  المتنقلة والمساعدات الرقمية المتم لة في أ ذز  الكمبيومر 

، وةبد في ه ع المحمولة باليد ، والحواسل المحمولة و والحاسبات الشخصية الصغير  

ة على  د سواء مما أن مكون مجذز  بتقنيات اةمصال المختلةة الالسلكية والسلكياش ذز  

المعلومات بين ال الب فيما بينذم من  ذة وبين ال الب والمحاضر من   ؤمن سذولة مبادل 

 (.2004 ذة أخرد )سالم، 
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( بلنه عملية موصيل المحتود اإللكتروني، ودعم المتعلم، 2011و عرفه خميس )

باستخدام أ ذز   وإدار  عملية التعلم والتةاعالت التعليمية عن بعد في أي وقت ومكان،

  اسوب ثابتة أو رقمية نقالة، أو باستخدام مكنولو يات اةمصال الالسلكي.

( أن التعلم النقال هو شكل من أشكال التعلم اإللكتروني ال ي 2005و رد الذادي )

 تم من خالل أدوات الحاسل اآللي واشدوات الرقمية الحاسوبية المحمولة المتم لة في اآلةت 

لنظم مشغيل النواف  المحمولة، والذوام  النقالة، وب لك  م ل التعلم النقال مجموعة المستخدمة 

 فرعية من التعلم اإللكتروني ال ي بدورع هو مجموعة فرعية من التعلم عن بعد. 

 مميزات التعلم عن بعد:

 عمل التعلم النقال على موفير المحتود التعليمي والتدر بي والوصول إليذا من خالل 

ذز  اةلكترونية ال ابتة والمحمولة والنقالة، و تم ذلك من خالل كافة برامج الكمبيومر اش 

 المكتبية ، وهو خالل ذلك  تمتع بعدد كبير من المميزات، والتي  مكن ذكرها فيما  لي: 

 .قلل من كلةة عملية التعليم  

  تقيد بمكان  سذل الوصول إلى المواد التعليمية في أي مكان وزمان،  يث إنه ة 

 محدد أو  قيد المتعلم بمكان ما أو وقت ما.

 .ز د  دعم ال الب ذوي الكةاء  العالية في استخدام اش ذز  التكنولو ية  

 .نمي الدافعية لدد المتعلمين و رمقي بذم إلى أداء أفضل  

  تيح التعلم عن بعد إ ساس ال الل بالتغ  ة الرا عة الةور ة مما  ؤهلذم للتعلم 

 ائي.التلق

 .تسم بسذولة التعاون بين المتعلمين  

  حد من القيود ال قافية بين ال الب والمعلمين من خالل استخدام قنوات اةمصال 

 (.2005المختلةة )العر ني، 

 المنهج 

 عينة الدراسة 

( 39(  ةل من ذوي اإلعاقات النمائية، مقسمين إلى )51مكونت عينة البحث من ) 

( من ذوي اإلعاقة الةكر ة، و ميعذم من ال كور 12 د، )من ذوي اض راب  ي  التو

واإلنا  الملتحقين بمدارس ومراكز التربية الخاصة بدولة الكو ت، وال  ن متراوا أعمارهم 

موز ع العينة على كل من العمر والجنس ونوع  2، 1( سنة، و وضح  دول 37-4ما بين )

 اإلعاقة.
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  1 دول

 لنوع اإلعاقة واشعمارموز ع عينة الدراسة وفقاً 

 العدد 
متوسط  اشعمار

 اشعمار

اةنحراف 

 إلى من المعياري لألعمار

 7.945 13.08 38 4 39 التو د

اإلعاقة 

 الةكر ة
12 6 21 12.92 4.379 

 7.22 13.03 38 4 51 المجموع

  2 دول 
 موز ع عينة الدراسة وفقاً للجنس

نوع 

 اإلعاقة
 العدد الجنس

النسبة 

 المئو ة

 82.1 32 ذكور التو د

 17.9 7 إنا 

 100.0 39 المجموع

اإلعاقة 

 الةكر ة

 16.7 2 ذكور

 83.3 10 إنا 

 100.0 12 المجموع

 محكات اختيار العينة

 عينة الدراسة وفق للمحكات التالية:مم محد د 

أن  كععون مشععخيص ال ةععل إعاقععة فكر ععة أو مو ععد  سععل مشععخيص ال ععل الت ععوري  .1

 بدولة الكو ت.

 أة  كون لد ذم أ ة أعاقت أخرد مصا بة ةض راب التو د أو اإلعاقة الةكر ة. .2

 أة  جمع ال ةل ما بين اإلعاقة الةكر ة والتو د. .3

 أة  قل فتر  مدر س المعلمة التي ستقدر سلوح ال ةل عن سنة كاملة. .4

 عن  ر ق مل  التلمي  ومن إدار  المدرسة. وقد مم التحقق من ه ع المحكات

 أدوات البحث

المشكالت السةلوكية لألشةخاص ذوي اإلعاقةات النمائيةة فةي ضةول التعلةيم عةن بعةد :   تقدير

 إعداد الباحثة

 الهدف من المقياس

عن مستود المشكالت السلوكية لألشخاص ذوي اإلعاقات  ذدف المقياس إلى الكش  

، بمدارس ومراكز التربية الخاصة، وذلك كما  قدرع لتعليم عن بعدالنمائية ال  ن ملقوا  ا

 معلمات هؤةء اش ةال.
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 خطوات إعداد المقياس

 إلعداد المقياس قامت البا  ة بالخ وات التالية:

قامت البا  ة باة الع على الدراسات السابقة التي مناولت المشكالت السلوكية بشكل  -

التو د ين وذوي اإلعاقة الةكر ة بشكل خاص، وقامت عام، ولدد كل من اششخاص 

أ ضاً باة الع على عد  مقا يس مناولت المشكالت السلوكية لدد اششخاص التو د ين 

وذوي اإلعاقة الةكر ة. باإلضافة إلى اشدب السيكولو ي ال ي مناول المشكالت السلوكية 

 لدد كل من اششخاص التو د ين وذوي اإلعاقة الةكر ة.

في ضوء الخ و  السابقة مم اةستقرار على أربعة أبعاد للمقياس، وهي: النشا  الزائد،   -

 مشتت اةنتباع، العدوان، و اةنسحاب اة تماعي.

( عبار  موزعين على اشبعاد السابقة، وقد ممت الصياغة بحث مكش  29ومم صياغة ) -

قيه التدر س عن مدد محسن أو عدم محسن الشخص ذوي اإلعاقة النمائية من مل

 والتدر ل عن بعد.

 حساب صدق وثبات المقياس:

( من اششخاص 30مم  ساب صدق وثبات المقياس على عينة است العية مكونة من )     

( من ذوي اإلعاقة الةكر ة. 9( من التو د ين، )21ذوي اإلعاقت النمائية، موزعين على )

سة السلوح التو دي مراو ت ( من اإلنا  مو دي من مدر11( من ال كور، )19منذم )

 (.7.76(، وانحراف معياري )14.20( بمتوسط عمري )37: 4أعمارهم من )

 صدق المقياس

 ثانيا: صدق الفقرة:

مععم التحقععق مععن صععدق الةقععر  للمقيععاس بحسععاب معامععل اةرمبععا  بععين كععل عبععار  مععع 

 . 3، وذلك كما  وضحه  دول للمقياسالدر ة الكلية 

  3 دول 

 معامالت اةرمبا  بين عبارات مقياس المشكالت السلوكية مع الدر ة الكلية للبعد 
 االنسحاب االجتماعي العدوان تشتت االنتباه النشاط الزائد

 العبارة
االرتباط مع 

 الدرجة الكلية 
 العبارة

االرتباط مع 

 الدرجة الكلية 
 العبارة

االرتباط مع 

 الدرجة الكلية

العبا

 رة

االرتباط مع 

 الدرجة الكلية

1 .826** 1 .591** 1 .793** 1 .867** 

2 .769** 2 .820** 2 .754** 2 .845** 

3 .731** 3 .853** 3 .733** 3 .752** 

4 .807** 4 .854** 4 .872** 4 .835** 

5 .723** 5 .841** 5 .838** 5 .756** 

6 .885** 6 .752** 6 .548** 6 .553** 

7 .758** 7 .738** 7 .848** 7 .881** 

  8 .839**     
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 0.01** دال إ صائياً عند مستود                 0.05* دال إ صائياً عند مستود 

أن  ميع عبارات المقياس، ممتعت بدر ة دالة في ارمبا ذا بالدر ة ،  3 تضح من  دول  

، مما  شير  0.05، 0.01وكانت معامالت اةرمبا  ذات دةلة إ صائية عند مستود أقل من 

 ذلك إلى ممتع المقياس بمستود صدق مرمةع. 

 ثبات المقياس 

مم استخراج ثبات المقياس باستخدام معامل ألةا لكرونباخ شبعاد، كما مم  ساب ال بات      

  وضح نتائج ال بات شبعاد المقياس. 4أ ضاً ب ر قة التجزئة النصةية،  والجدول 

 4 دول 

 مقياس المشكالت السلوكية لألشخاص ذوي اإلعاقات النمائيةمعامالت ثبات 
 معامل التجزئة النصفية معامل الفا لكرومباخ المقياس

 0.865 0.894 النشاط الزائد

 0.902 0.910 تشتت االنتباه

 0.838 0.886 العدوان

 0.860 0.895 االنسحاب االجتماعي

 0.868 0.955 المقياس كامل

ارمةاع معامالت ال بات للمقياس، سواء ب ر قة ألةا كرونباخ، أو  ر قة  4 تضح من  دول 

 التجزئة النصةية.

 إجرالات تطبيق وتصحيح المقياس:

 تم م بيق المقياس عن  ر ق مقد رات المعلم او أي شخص قائم على رعا ة ال ةعل أو 

 سعه ومدر بعه باسعتخدام التعلعيم ععن المعلم، أو من له درا ة كافية بسعلوح ال ةعل قبعل وبععد مدر

اقراء  كل مظذر من مظاهر المشعكالت السعلوكية، ثعم  قعوم باختيعار  مقدر نبعد،  يث  قوم ال

إ ابة وا د  من ثال  خيارات لإشار  إلى مدد محسن ال ةل،  وه ع البدائل كاآلمي )محسعن( 

والخيعار)لم  تحسعن( و قعدر بع ال  ومقدر بدر عة وا عد ، والخيار)كمعا هعو( و قعدر بعدر تان، 

 در ات. ومشير الدر ة المرمةعة إلى استمرار ارمةاع المشكالت السلوكية، والعكس صحيح.

 األساليب اإلحصائية :

 ةستخدام أساليل اإل صائية التالية: SPSS مم اةستعانة ببرنامج ال

لإ ابة على السؤال اشول المتوس ات الحسابية واةنحرافات المعيار ة والنسل المئو ة  -

 وال اني وال الث.

اختبعععار معععان و تنعععي الالبعععارامتري للكشععع  ععععن دةلعععة الةعععروق بعععين متوسععع ات الرمعععل  -

 لمجموعتين مستقلتين.
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 نتائج الدراسة ومناقشتها

 نتائج سؤال الدراسة األول:

اسةةتخدام الةةتعلم عةةن بعةةد مةةع األشةةخاص ذوي  مةةاواقع "كععان السععؤال اشول  ععنص علععى  -

 اإلعاقات النمائية )التوحد، اإلعاقة فكرية(؟
لإ ابة على السؤال مم التكرارات والنسل المئو ة لدر ات اششخاص ذوي اإلعاقات 

و  دول  5النمائية على أبعاد وعبارات مقياس المشكالت السلوكية كما هو موضح بالجدول 

6 . 

 5 دول 

 تلقيين وغير المتلقيين للتعليم اةلكتروني من  يث نوع اإلعاقة والنسبة المئو ةموز ع الم
نوع 

 اإلعاقة
 العدد حالة التعليم

النسبة 

 المئوية

 41.0 16 المتلقيين التوحد

 59.0 23 غير المتلقين

 100.0 39 المجموع

اإلعاقة 

 الفكرية

 66.7 8 المتلقيين

 33.3 4 غير المتلقين

 100.0 12 المجموع

إلى أن عدد معن ملقعى التعلعيم ععن بععد معن اششعخاص التو عد ين كعان  5 شير  دول 

%، بينمعا بلعع ععدد 59شخص بنسعبة  23%، وغير المتلقين كان 41شخص بنسبة مئو ة  16

أشعخاص بنسعبة مئو عة  8من ملقى التعلعيم ععن بععد معن اششعخاص ذوي اإلعاقعة الةكر عة كعان 

 %.33.3أشخاص بنسبة مئو ة  4 %، في  ين كام من لم  تلقى التعليم عن بعد66.7

ولحساب عدد اششذر التي معم فيذعا ملقعي التعلعيم ععن بععد لكعل معن اششعخاص ذوص 

اضععع راب  يععع  التو عععد واششعععخاص ذوي اإلعاقعععة الةكر عععة، معععم  سعععاب ععععدد اششعععذر 

 .6والتكرارات والنسبة المئو ة لتلك اششذر، كما  وضحذا  دول 
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 6 دول 

 متلقيين للتعليم اةلكتروني من  يث عدد أشذر التعليم لعينتي الدراسةموز ع المتلقيين وغير ال
نوع 

 اإلعاقة
 عدد األشهر

 النسبة المئوية التكرار

 37.5 6 3 التوحد

4 7 43.8 

5 1 6.3 

7 1 6.3 

15 1 6.3 

 100.0 16 المجموع

 6.50 المتوسط

اةنحراف 

 المعياري

1.41 

اإلعاقة 

 الفكرية

3 7 87.5 

7 1 12.5 

 100.0 8 المجموع

 4.2 المتوسط

اةنحراف 

 المعياري

1.1 

إلعى أن اششعخاص ذوي اضع راب  يع   6، 5مشير البيانات الموضحة فعي  عدول 

بمتوسط ستة أشعذر شذر  15أشذر  تى  3التو د قد مراوا مدد ملقيذم للتعليم عن بعد مابين 

ملقعت التعلعيم ععن بععد هعي معن ملقعت لمعد  أربععة أ شعذر لكل العينة، وكان أك ر أفراد العينة قعد 

في  عين ملقعى فعرد وا عد معن العينعة  37.5،  ليذا ثالثة أشذر بنسبة مئو ة 43.8بنسبة مئو ة 

 %.6.3شذر بنسبة مئو ة بلغت  15، 7، 5التعليم عن بعد لعدد أشذر 

معدد ملقعيذم للتعلعيم ععن بععد أما عينة اششخاص ذوي اإلعاقعة الةكر عة فقعد مراو عت 

بمتوسط أربعة أشذر لكل العينة، وكان أك ر أفراد العينة قعد ملقعت شذر  7أشذر  تى  3مابين 

في  ين ملقى فعرد وا عد معن  87.5التعليم عن بعد هي من ملقت لمد  ثالثة أشذر بنسبة مئو ة 

 %.12.5أشذر بنسبة مئو ة بلغت  7العينة التعليم عن بعد لمد  

إلععى أنععه علععى الععرغم مععن أن  6، 5نتععائج السععؤال اشول كمععا متضععح فععي  ععدول مشععير 

اششخاص ذوي اض راب  ي  التو د قد ملقوا التعلعيم ععن بععد بععدد أك عر معن الشعذور ععن 

اششععخاص ذوي اإلعاقععة الةكر ععة، إة أن النسععل المئو ععة مز ععد لععدد اششععخاص ذوي اإلعاقععة 

ض راب  ي  التو د، و ر ع ذح إلى صغر  جعم الةكر ة عن أقرانذم من اششخاص ذوي ا

عينة اششخاص ذوي اإلعاقة الةكر ة،  يث كعان الت بيعق الميعداني للدراسعة الحاليعة  عتم أثنعاء 

المو ة اشولى من  ائحة كورونا، ومم الحصول على العينة بعد  ذد كبيعر وامصعاةت مك ةعة 
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ة الخاصة وذوي اإلعاقعات النمائيعة مع المدارس والمراكز التي مخدم اششخاص من فئة التربي

 بشكل خاص بالكو ت. 

ومشعععير النسعععل المئو عععة إلعععى أن اششعععخاص الععع  ن ملقعععوا التعلعععيم ععععن بععععد معععن فئعععة 

اششععخاص التو ععد ين مقععل بدر ععة بسععي ة عععن المتوسععط، فععي  ععين مز ععد بدر ععة بسععي ة عععن 

اص من فئة اإلعاقعة المتوسط عند اششخاص ذوي اإلعاقة الةكر ة، و ر ع ذلك إلى أن اششخ

الةكر ة  جدون استةاد  أك ر في التعليم عن بعد إذا ما قورنوا باششعخاص ذوي  يع  التو عد، 

وذلك من  يث أنذم  ستوعبون أك ر اشنشع ة والعدروس التعي معتم ععن بععد نتيجعة أن قعدرامذم 

ة أفضل وأقل  د  من اششخاص ذوي اض راب  ي  التو د، فاإلعاقة الةكر ة وقصور نسعب

ال كاء هي أ د أعراض اض راب  ي  التو د، أي أن اإلعاقة الةكر ة هي  عزء بسعيط فقعط 

مععن اششععخاص  80 – 50مععن كععل أعععراض اضعع راب  يعع  التو ععد،  يععث و ععد أن مععن 

(، ف بيعة اشعراض والقصور فعي 2004التو د ين لد ذم انخةاض في نسبة ال كاء )الشامي، 

اب  يع  التو عد، لع ا فعإن هعؤةء اششعخاص وأسعرهم اإلعاقة الةكر ة أخ  بك ير من اض ر

 جدون استةاد  اك ر ومكون نتائجذا أسرع من اششخاص ذوي اض راب  ي  التو د، وهع ا 

 ما انتذت إليه نتائج السؤال اشول.

 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:

"مامسةةةتود أدال األشةةةخاص التوحةةةديين علةةةى مقيةةةاس كعععان السعععؤال ال عععاني  عععنص علعععى: 

 لمشكالت السلوكية بعد تلقيهم التعليم والتدريب عن بعد" ؟ا
ولإ ابععة علععى السععؤال مععم  سععاب مكععرارات عينععة الدراسععة علععى  كععل عبععار  مععن عبععارات 

المقياس،  وللتععرف علعى أك عر العبعارات محسعناً معم رصعد أك عر اششعخاص التو عد ين محسعناً 

 7دول على كل عبار  من عبارات المقياس، وذلك كما  وضحه  
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 7 دول 

 أك ر العبارات محسناً لدد اششخاص التو د ين على عبارات المقياس
 تشتت االنتباه النشاط الزائد

 % التكرار  % التكرار العبارة

ك ععععر  الحركععععة أثنععععاء شععععرا 

 المعلم

 28.2 11 مشتت انتباهه شي م ير بسذولة 30.8 12

ععععدم البقعععاء فعععي مكانعععه لةتعععر  

  و لة

 17.9 7 مد  اةنتباع لد هقصر  28.2 11

انتقالععه مععن نشععا  الععى اخععر قبععل  25.6 10 إ دا  فوضى اثناء الدرس

 اكمال النشا  ال ي بدأع

11 28.2 

الحععد ث بصععوت مرمةععع اثنععاء 

 الدرس

فشعععله فعععي اكمعععال المذمعععات أو  35.9 14

الوا بعععات التعععي بعععدأها  بالشعععكل 

 الصحيح

8 20.5 

اإل ابععة علععى اةسععئلة بانععدفاع 

 وبال مةكير 

ابتععععععادع ععععععن اةنشععععع ة التعععععي  17.9 7

 مت لل التركيز لمد   و لة

16 41.0 

ك عععععر  الحركعععععة اثنعععععاء ملد عععععة 

 نشا امه المدرسية

صععععععوبة متابعتعععععه لتو يذعععععات  35.9 14

 المعلم

14 35.9 

ك ععععر  الحععععد ث بععععدون فائععععد  

 وبدون سبل

 35.9 14 اةلتةات  وله دون سبل 25.6 10

 28.2 11 مشتت اةنتباع اثناء شرا المعلم   

 السلوك االنسحابي العدوان

 % التكرار العبارة % التكرار العبارة

 25.6 10 البقاء و يدا   48.7 19 ضرب زمالئه 

 25.6 10 اللعل بمةردع 38.5 15 التلةظ بللةاظ قبيحة

امعععععععععالف أدوامعععععععععه أو أدوات 

 المدرسة

المشعععععاركة فعععععي  التعععععردد فعععععي 43.6 17

 النشا ات الجماعية

6 15.4 

ععععععععدم المبعععععععادأ  بالحعععععععد ث أو  38.5 15 مذد د زمالءع ولو باإلشار 

 المناقشة مع زمالئه

6 15.4 

 25.6 10 الجلوس صامتا معظم الوقت 48.7 19  تشا ر مع زمالئه 

عدم اةهتمام بلعمعال غيعرع معن  23.0 9   ور و غضل شمةه اشسباب

 اة ةال

10 25.6 

معرضعععه للجعععروا و الكسعععور 

 بسبل سلوح العن  لد ه

ععععدم اةسعععتجابة لتعععودد زمعععالءع  48.7 19

 إليه

8 20.5 

إلى أن مرميل عبرات بعد النشا   7مشير نتائج السؤال ال اني والتي  وضحذا  دول

الحد ث بصوت الزائد من  يث التحسن كان على النحو التالي:  صلت كل من عبار  "
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الدرس،،  وعبار  " ك ر  الحركة اثناء ملد ة نشا امه المدرسية" على اك ر نسبة مرمةع اثناء 

% لكل منذما،  ليذا عبار  "ك ر  35.9فرد من العينة بنسبة  14من التحسن وذلك لدد 

%،  ليذا 30.8فرد من العينة بنسبة مئو ة  12الحركة أثناء شرا المعلم" والتي محسنت لدد 

%، كما 28.2فرد بنسبة  11كانه لةتر   و لة" والتي محسنت لدد عبار  "عدم البقاء في م

مساود التحسن في عبارمي " ك ر  الحد ث بدون فائد  وبدون سبل، وعبار  " إ دا  

%، و صلت على 25.6أفراد عليذما بنسبة مئو ة  10فوضى اثناء الدرس"  يث محسن 

 7اندفاع وبال مةكير" وكانت لعدد العدد اشقل من التحسن لعبار  " اإل ابة على اةسئلة ب

 %.17.9أشخاص بنسبة 

أما بالنسبة لبعد مشتت اةنتباع، فقد  صلت عبار  " ابتعادع عن اةنش ة التي مت لل 

%،  ليذا 41فرد ونسبة مئو ة  16التركيز لمد   و لة" على أعلى مكرار بين العينة، بواقع 

" ، " اةلتةات  وله دون سبل" والتي كل من عبار  " صعوبة متابعته لتو يذات المعلم

%، ثم عبارات " مشتت انتباهه 35.9شخص من العينة بنسبة مئو ة بلغت  14محسنت لدد 

شي م ير بسذولة" و " انتقاله من نشا  الى اخر قبل اكمال النشا  ال ي بدأع" ، و عبار  " 

وبنسبة مئو ة بلغت  من العينة 11مشتت اةنتباع اثناء شرا المعلم" والتي محسنت لدد 

%، ثم عبار  " فشله في اكمال المذمات أو الوا بات التي بدأها  بالشكل الصحيح" 28.2

%، و اءت عبار  " قصر 20.5من أفراد العينة وبنسبة مئو ة بلغت  8والتي محسنت لدد 

نسبة أفراد من العينة وب 7مد  اةنتباع لد ه" في الترميل اشخير من التحسن  يث محسنت لدد 

 %.17.9مئو ة 

وبالنسبة لبعد العدوان، فحصلت عد  عبارات على مكرار مرمةع، وهي عبارات " 

ضرب زمالئه" ، و "  تشا ر مع زمالئه" ، ، " معرضه للجروا و الكسور بسبل سلوح 

%،  ليذا عبار  " 48.7من العينة وبنسبة بلغت  19العن  لد ه" والتي محسنت  ميعذا عند 

، ثم عبارات " التلةظ بللةاظ 43.6أو أدوات المدرسة" والتي محينت لدد امالف أدوامه 

من العينة  15قبيحة"، و " مذد د زمالءع ولو باإلشار " والتي مكرر التحسن فيذما لدد 

 9، وأخيراً  اءت عبار  "   ور و غضل شمةه اشسباب" والتي محسنت عند 38.5وبنسبة 

 %.23من العينة بنسبة مئو ة 

ا بالنسبة لبعد اةنسحاب اة تماعي وال ي محسنت فيه عبارات " البقاء و يدا  وأخير

" ، و" اللعل بمةردع"، و" الجلوس صامتا معظم الوقت"، و"" عدم اةهتمام بلعمال غيرع 

من العينة وبنسبة بلغت  10من اش ةال"، لتتساود  ميعا في مكرار التحسن، إذ محسنت لدد 

من أفراد  8م اةستجابة لتودد زمالءع إليه" والتي محسنت لدد ،  ليذا عبار " عد25.6

%، وأخيرا عبارات " التردد في المشاركة في النشا ات 20.5العينة، وبنسبة مئو ة 

من  6الجماعية"، و " عدم المبادأ  بالحد ث أو المناقشة مع زمالئه"، والتي محسنت عند 

 %.15.4أفراد العينة وبنسبة مئو ة بلغت 
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نتائج السؤال اشول إلى أن بعد العدوان كان اشعلى محسنا لدد اششخاص ذوي  مشير

اض راب  ي  التو د، و ر ع ذلك إلى أن اششخاص التو د ين و دوا في اشنش ة التي 

التعليم عن بعد مخرج للعدوان ال ي كانوا  قومون به ، كما أنه من خالل التعليم ب قومون فيذا 

عاً من التواصل سواء مع ولي اشمر ال ي  و ذذم أثناء الدروس عن عن بعد قاموا بعمل نو

بعد، أو من خالل المدرب أو المدرس ال ي  قوم بالتدر ل على الجانل اآلخر، وفي ه ا 

( إلى أنه معظم السلوكيات غير المقبولة لألشخاص التو د ين 2004اإل ار  شير )الشامي، 

دي التواصل مع المحي ين به، وعليه عندما  قوم إنما منتج عن عدم است اعة الشخص التو 

 بالتواصل فإن فرص ظذور السلوح العدواني مقل إلى  د كبير.

ثمة عامل آخر ساعد على محسن السلوح العدواني إلى  د كبير، وهو أن مع التعليم 

عن بعد ة تاا للشخص التو دي فرصة اة تكاح مع غيرع من الزمالء واشقران، وبالتالي 

ظذور السلوح العدواني لد ه، خاصة وأن كل عبارات مقياس العدوان المستخدمة إنما   قل

معبر عن العدوان نحو اآلخر ن، و الما أن التعليم عن بعد ة  و د معه آخر ن للتعامل 

واة تكاح معذم، فإن السوح العدوان ة  جد مجاةً للظذور، وبالتالي كان انخةاض السلوح 

 دام التعليم عن بعد أمراً من قياً إلى  د كبير.العدواني بعد استخ

 نتائج السؤال الثالث ومناقشتها:

"مةةا مسةةتود أدال األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة الفكريةةة علةةى كععان السععؤال ال الععث  ععنص علععى: 

 مقياس المشكالت السلوكية بعد تلقيهم التعليم والتدريب عن بعد" ؟
ولإ ابععة علععى السععؤال مععم  سععاب مكععرارات عينععة الدراسععة علععى  كععل عبععار  مععن 

عبارات المقياس،  وللتعرف على أك ر العبارات محسناً مم رصعد أك عر أفعراد اششعخاص ذوي 

  8اإلعاقة الةكر ة محسناً على كل عبار  من عبارات المقياس، وذلك كما  وضحه  دول 
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 8 دول 

 د اششخاص المعاقين فكر ا ًعلى عبارات المقياسأك ر العبارات محسناً لد
 تشتت االنتباه النشاط الزائد

 % التكرار  % التكرار العبارة

مشعععععععتت انتباهعععععععه شي م يعععععععر  0 0 ك ر  الحركة أثناء شرا المعلم

 بسذولة

0 0 

ععععدم البقعععاء فعععي مكانعععه لةتعععر  

  و لة

 0 0 قصر مد  اةنتباع لد ه 0 0

انتقاله من نشعا  العى اخعر قبعل  0 0 إ دا  فوضى اثناء الدرس

 اكمال النشا  ال ي بدأع

0 0 

الحععد ث بصعععوت مرمةععع اثنعععاء 

 الدرس

فشعععله فعععي اكمعععال المذمعععات أو  0 0

الوا بععات التععي بععدأها  بالشععكل 

 الصحيح

1 8.3 

اإل ابععة علععى اةسععئلة بانعععدفاع 

 وبال مةكير 

ابتعععععادع عععععن اةنشعععع ة التععععي  8.3 1

 مت لل التركيز لمد   و لة

0 0 

ك عععععر  الحركعععععة اثنعععععاء ملد عععععة 

 نشا امه المدرسية

صعععععوبة متابعتععععه لتو يذععععات  0 0

 المعلم

1 8.3 

ك عععععر  الحعععععد ث بعععععدون فائعععععد  

 وبدون سبل

 8.3 1 اةلتةات  وله دون سبل 8.3 1

 8.3 1 مشتت اةنتباع اثناء شرا المعلم   

 السلوك االنسحابي العدوان

 % التكرار العبارة % التكرار العبارة

 8.3 1 البقاء و يدا   0 0 ضرب زمالئه 

 25.5 3 اللعل بمةردع 8.3 1 التلةظ بللةاظ قبيحة

امععععععععععالف أدوامععععععععععه أو أدوات 

 المدرسة

التعععععردد فعععععي المشعععععاركة فعععععي  0 0

 النشا ات الجماعية

2 16.7 

عععععععدم المبععععععادأ  بالحععععععد ث أو  0 0 مذد د زمالءع ولو باإلشار 

 المناقشة مع زمالئه

2 16.7 

 8.3 1 الجلوس صامتا معظم الوقت 8.3 1  تشا ر مع زمالئه 

عدم اةهتمام بلعمال غيرع معن  8.3 1   ور و غضل شمةه اشسباب

 اة ةال

1 8.3 

معرضععععه للجععععروا و الكسععععور 

 بسبل سلوح العن  لد ه

عععدم اةسععتجابة لتععودد زمععالءع  0 0

 إليه

1 8.3 

إلى أن نسبة التحسن في بعد  9 مشير نتائج السؤال ال الث والموضحة في  دول

النشا  الزائد كانت لعبارمين هما: "ك ر  الحد ث بدون فائد  وبدون سبل" ، و عبار  " 

اإل ابة على اةسئلة باندفاع وبال مةكير" وكان التحسن لشخص وا د فقط لكل عبار  وبنسبة 

 %، ولم  تم التحسن في بقية العبارات.8.3مئو ة بلغت 
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بعد مشتت اةنتباع،  يث مم التحسن لشخص وا د فقط في عبارات:  وك لك الحال في

" فشله في اكمال المذمات أو الوا بات التي بدأها  بالشكل الصحيح"، " صعوبة متابعته 

لتو يذات المعلم"، " اةلتةات  وله دون سبل"، " مشتت اةنتباع اثناء شرا المعلم"، وبنسبة 

 عبارات المقياس. %، ولم  حد  محسن لبقية8.3مئو ة 

وبالنسبة لبعد العدوان، فقد  د  محسن في عبارات: " التلةظ بللةاظ قبيحة"، و " 

 تشا ر مع زمالئه"، "   ور و غضل شمةه اشسباب" وكان التحسن لشخص وا د فقط لكل 

 %، ولم  حد  محسن في بقية العبارات.8.3عبار  وبنسبة 

حسنت عبار  " اللعل بمةردع" لدد ثالثة من وأخير لبعد اةنسحاب اة تماعي، فقد م

%، كما محسنت عبار  " التردد في المشاركة في النشا ات 25.5أفراد العينة بنسبة مئو ة 

الجماعية" ، وعبار  " عدم المبادأ  بالحد ث أو المناقشة مع زمالئه" لدد اثنان من العينة لك 

" البقاء و يدا" ، و " الجلوس %، في  ين محسنت عبارات: 16.7عبار  وبنسبة مئو ة 

صامتا معظم الوقت" ، و " عدم اةهتمام بلعمال غيرع من اش ةال"، و " عدم اةستجابة 

 %.8.3لتودد زمالءع إليه" بواقع فرد وا د لكل عبار  وبنسبة مئو ة 

 مشير نتائج السؤال ال الث إلى أن أك ر اشبعاد محسناً كان لبعد اةنسحاب اة تماعي،  يث

عمل التعليم عن بعد على التقليل من  د  اةنسحاب اة تماعي لألشخاص ذوي اإلعاقة 

الةكر ة، و مكن مةسير ذلك في ضوء  بيعة الدروس واشنش ة التي كانت مقدم في التعليم 

عن بعد لذؤةء اششخاص  يث أن معظمذا كان  ركز على  فنية النم  ة في مدر بذم 

المعلم  قوم بعرض مق ع فيد و لألشخاص المعاقين ذهنياً، وكان  ومعليمذم، فكان المدرب أو

  لل منه إعادمه أو مكرارع مع إخومه أو مع أفراد أسرمه، وهو ما ساعد الشخص من ذوي 

اإلعاقة الةكر ة على محسين التةاعل اة تماعي والتقليل من مستود اةنسحاب اة تماعي 

سلوح أمام الشخص المستذدف وال ي   لل منه لد ه، ومعد فنية النم  ة هي قيام شخص ب

إعاد  نةس السلوح وبنةس  ر قة اشداء ،  ومرمبط النم  ة بالتقليد إلى  د كبير، وهي معتبر 

من اشساليل المعروفة من  زمن بعيد والشائع استخدامذا مع اششخاص خاصة للةئات 

معمل على مقر ل اشفكار   العمر ة المبكر  وفي المواق  المتنوعة، ومن مميزامذا أنذا

المجرد  إلى أذهان اش ةال، كما متميز أ ضاً أنذا معمل على مرسيخ السلوح عند اش ةال من 

خالل أسلوب اإلعاد  والتكرار،  يث متيح الةرصة الكافية إلمقان المذار  واكتساب المعلومة 

 (.2014)الخ يل،

 نتائج السؤال الرابع ومناقشتها

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية بةين تحسةن كان السؤال الرابع للدراسة  نص على: 

األطفةال ذوي اضةطراب طيةف التوحةد، وتحسةن األطفةال ذوي اإلعاقةة الفكريةة علةى مقيةاس 

 المشكالت السلوكية المستخدم؟
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ولإ ابة على السؤال مم  ساب المتوسع ات الحسعابية واةنحرافعات المعيار عة لكعل معن 

شععخاص ذوي اضعع راب  يعع  التو ععد واششععخاص ذوي اإلعاقععة الةكر ععة علععى مقيععاس اش

 . 10التحسن في المشكالت السلوكية، وذلك كما هو مبين في  دول 

 10 دول 

المتوس ات الحسابية واةنحرافات المعيار ة لألشخاص ذوي اض راب  ي  التو د 
 مشكالت السلوكيةواششخاص ذوي اإلعاقة الةكر ة على مقياس التحسن في ال

 األبعاد

 األشخاص التوحديين

 16ن = 

األشخاص المعاقون 

 8فكريا  ن= 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 1.68 16.37 3.09 12.50 النشاط الزائد

 1.48 17.75 4.22 13.68 تشتت االنتباه

 1.40 15.62 3.29 11.25 العدوان

 1.69 14.50 3.34 12.50 االنسحاب االجتماعي

 4.59 64.25 11.06 49.93 الدرجة الكلية

و ود فروق ظاهر ن بين أفراد المجموعتين على مقياس التحسن فعي  10 وضح  دول 

المشكالت السلوكية ، ولحساب دةلة الةعروق بعين المجمعوعتين معم  سعاب اختبعار معان و تنعي 

 .11مجموعتين مستقلين، وذلك كما  وضحه  دول لحساب الةروق بين رمل 

 11 دول 

نتائج اختبار مان و تني لحساب دةلة الةروق بين رمل المجموعتين على مقياس التحسن في 
 المشكالت السلوكية

 العدد المجموعات 
متوسط 

 رتبلا

مجموع 

 الرتب
 Uقيمة 

مستود 

 الداللة

 النشاط الزائد

 

 154.00 9.63 16 التو د
18.00 0.004 

 146.00 18.25 8 اإلعاقة الةكر ة

 تشتت االنتباه

 

 157.50 9.84 16 التو د
21.50 0.008 

 142.50 17.81 8 اإلعاقة الةكر ة

 العدوان

 

 152.50 9.53 16 التو د
16.50 0.003 

 147.50 18.44 8 اإلعاقة الةكر ة

االنسحاب 

 االجتماعي

 171.50 10.72 16 التو د
35.50 0.069 

 128.50 16.06 8 اإلعاقة الةكر ة

 الدرجة الكلية
 152.00 9.50 16 التو د

16.00 0.003 
 148.00 18.50 8 اإلعاقة الةكر ة
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 تضح و ود فروق ذات دةلة إ صائية بين اششخاص ذوي  11من خالل  دول 

المشكالت اض راب  ي  التو د واششخاص ذوي اإلعاقة الةكر ة على مقياس محسن 

السلوكية، وذلك لصالح اششخاص ذوي اإلعاقة الةكر ة، وكانت الةروق في  ميع اشبعاد 

ً في الدر ة الكلية للمقياس،  يث كان مستود الدةلة أقل من  ، وذلك فيما عدا 0.05وأ ضا

بعد اةنسحاب اة تماعي  يث م مو د فروق دةلة إ صائية بين المجموعتين، وكان 

 0.05ة أكبر من مستود الدةل

أظذرت نتائج السؤال الرابع أن اششخاص ذوي اإلعاقة الةكر ة قد مم التحسن في 

المشكالت السلوكية لد ذم أك ر من اششخاص ذوي اض راب  ي  التو د، وذلك بعد ملقيذم 

الدروس واشنش ة عن  ر ق التعليم عن بعد، ومةسر ه ع النتيجة من خالل أن اض راب 

اض راب أشد معقيداً وأك ر  د  في أعراضه من اض راب اإلعاقة   ي  التو د هو

الةكر ة،  يث و دت العد د من الدراسات أن المشكالت السلوكية منتشر بصور   اد  لدد 

 & Keefer)كيةر وكالل اششخاص ذوي اض راب  ي  التو د،  يث أشارت دراسة 

Kalb, 2012)  إلى أن اش ةال ذوي اض راب التو د لد ذم نقص في اةنتباع المصحوب

، كما  عانون من نقص في اةنتباع المصحوب بالنشا  الزائد بحسل ADHDبالنشا  الزائد 

( إلى انتشار المشكالت السلوكية 2008، كما أشارت نتائج دراسة قبالن ) مقار ر الوالد ن

 د، وخاصة مشكالت السلوح العدواني اللةظي، لدد اششخاص ذوي اض راب  ي  التو

السلوح العدواني البدني، اةن واء، السلوح العدواني على ال ات، وأن ه ع المشكالت منتشر 

 لد ذم اك ر من اششخاص العاد ين.

إضافة إلى ماسبق فإن معد ل أو التخةي  من المشكالت السلوكية ة  كةي معه 

 تم م بيقذا في مد  أ ول   ر  حتاج إلى فنيات واستراميجياتالتعليم عن بعد فقط بل إن اشم

وبك افة أكبر.ه ع المشكالت وأنه عندما  تم معد ل المشكالت السلوكية أو التخةي  من  دمذا 

 ,Symon)فإنه ةبد من معاون المنزل مع المدرسة، وفي ه ا الصدد مشير دراسة سا مون 

لألشخاص ذوي اض راب  ي  التو د  حتاج إلى أن معدي المشكالت السلوكية  ( 2005

اآلباء واشمذات بحا ة إلى التدر ل إلى إ راءات محدد  وخ وات منذجية، وأن كال من 

والتعليم على اكتساب واستخدام بعض المذارات التي من خاللذا  مكنذم معليم ومدر ل 

 تي  قوم بذا.أ ةالذم على السلوكيات المرغوبة وعلى خةض السلوكيات غير المرغوبة ال

 التوصيات 

 في ضوء نتائج الدراسة موصي البا  ة بالتوصيات التالية:

الكش  المبكر عن المشكالت السلوكية التي منتشر لدد اششخاص ذوي اإلعاقات  -1

 النمائية.

 ناء ومصميم البرامج التي مساعد فعي التخةيع  معن المشعكالت السعلوكية لألشعخاص ذوي  -2

 اإلعاقات النمائية.
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، لتععوعيتذم بمظععاهر  اششععخاص ذوي اإلعاقععات النمائيععةعمععل ورع عمععل شوليععاء أمععور  -3

 المشكالت السلوكية وكيةية التخةي  من  دمذا لدد أبنائذم.

مدر ل معلمي اششخاص ذوي اإلعاقات النمائية علي اشساليل الحد  ة في مكنولو يا  -4

 التعليم.

اإلعاقات النمائية للتعرف على عمل است العات رأي شولياء أمور اششخاص ذوي  -5

 الصعوبات التي مقابذم مع أبنائذم عند ملقى الدروس واشنش ة عن بعد.

 البحوث المقترحة:

اششخاص ذوي اإلعاقات النمائية عبر مرا ل نمائية م ور المشكالت السلوكية لدد  -1

 مختلةة.

اششخاص ذوي ي كل من أولياء اشمور ومعلمالمشكالت السلوكية بين الةروق في مقد ر  -2

 اإلعاقات النمائية .

اختالف المشكالت السلوكية شخو  اششخاص ذوي اإلعاقات النمائية وفقاً لنوع إعاقة  -3

 اشخ المعاق.

أثر برنامج مدر بي للتخةي  من المشكالت السلوكية لدد اششخاص ذوي اإلعاقات  -4

 النمائية.

لوكية لدد اششخاص ذوي مشكالت التواصل كل د العوامل المنبئة بالمشكالت الس -5

 اإلعاقات النمائية.
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