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 .الملخص

الدراسة الحالية إلى التَّعرف على تقييم فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي  تهدف
اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا. وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وقد استخدم 

نت عّينة البحث من ) انالباحث  ( من معلمي الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية.179استبانة كأداة لجمع البيانات، تكوَّ
( لتقييم فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" 3.46)  وبمتوسط حسابي، وقد أشارت النَّتائج إلى مستوى متوسط  

تبة ألولى، بالمر  "التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي أهمية ذوي اإلعاقة الفكرية، وجاء ُبعد في تدريس الطالب 
فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي"، وبمتوسط حسابي ، تاله ُبعد متوسطةبدرجة  (3.60)وبمتوسط حسابي

( ُتعزى α =0.05،. كذلك أشارت النَّتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيَّة )( بدرجة متوسطة 3.33)
معلمي بضرورة تكثيف برامج التدريب المقدمة ل انويوصي الباحث الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي.لمتغيري 

 الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية؛ إلكسابهم التقنية والمهنية الالزمة على منصة مدرستي.
 .روناة كو، جائحتقييم، التعليم اإللكتروني، منصة مدرستي، اإلعاقة الفكرية: الكلمات المفتاحية
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Abstract.  
The current study aims to identify and evaluate the efficiency of the e-
learning ‘My School Platform’ in teaching students with intellectual 
disabilities from the perspective of their teachers in light of the COVID-19 
pandemic. The study adopted the descriptive analytical approach. Further, 
for collecting data, the researcher utilized the questionnaire as a research 
instrument. The sample of the current study consisted of (179) teachers 
who teach students with intellectual disabilities. The findings of the study 
concluded that the efficiency of the e-learning ‘My School Platform’ in 
teaching students with intellectual disabilities has recorded an average of 
(3.46) with an ‘Average Level. The previous mentioned findings were 
followed by the following conclusion: (the significance of the e-learning 
‘My School Platform’), with a mean of (3.60) and with a ‘Medium 
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Degree’. Moreover, the findings have concluded that (the efficiency of e-
learning ‘My School Platform’), which came in the last rank, has achieved 
an average of (3.33) with a ‘Medium Degree’. Lastly, the findings have 
further indicated that there were no statistically significant differences (α). 
= 0.05%) due to the variables of: ‘sex’, ‘the years of experience’, and 
the ‘educational qualification’. The researchers recommend the need to 
intensify the training programs offered to teachers of students with 
intellectual disabilities; To provide them with the necessary technical and 
professional on the platform of my school. 

Keywords: Evaluation, e-learning, my school platform, intellectual 
disability, Corona pandemic. 

 : المقدمة
تعتبر التربية الخاصة من الميادين دائمة التطور والتغير، وذلك من حيث؛ العمليات 
واآلليات المتبعة لتنفيذ تلك العمليات، حيث إن المراجع العلمية المختصة في مجال 
التربية الخاصة في دول العالم منذ عقود عدة تعرف التربية الخاصة على أنها تدريس 

طلبة ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك من حيث وتعليم صفي مصمم خصيصًا لل
 (.2021استخدام وسائل وطرق تدريس مناسبة تلبي احتياجاتهم )الخطيب وآخرون، 

ومن فئات ذوي االحتياجات الخاصة فئة الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، حيث حازت  
 كونها .(2021على االهتمام الكبير والحرص المتزايد من ِقبل المجتمعات )حماد،

مشكلة مرتبطة بمستوى الكفاءات والقدرات العقلية لإلنسان. حيث إن المجتمعات تعتمد 
 (.2017في تطورها على القدرات والكفاءات العقلية لألفراد )جاسم، 

فمن حق الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية أن يحصلوا على فرصهم في المجاالت التعليمية،  
ة المتاحة التي يحصل عليها جميع الطلببل لهم حق الحصول على الفرص التعليمية 

العاديين في أوطانهم ومجتمعاتهم. حيث إن التعليم حق لكل الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية 
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م. كما يجب أن يتلَق الطلبة ذوي 1975وفق قانون المعاقين؛ القانون الصادر سنة 
ة ومسؤولة مطالباإلعاقة الفكرية تعليمهم في مدارس التعليم العام، حيث إن المجتمعات 

عن تعديل برامجها التعليمية؛ لكي تتاح لهم فرص التعليم بشتى مجاالته مثل غيرهم 
 (. 2019من األطفال والطلبة العاديين )القمش، السعايدة، 

ومن خالل ما يعيشه العالم اليوم من ثورة علمية وثورة تكنولوجية، فإن تكنولوجيا 
ذا ناخ لهذه الثورات العلمية والتكنولوجية، ومن هاالتصاالت والوسائل الحديثة هيأت الم

المنطلق أصبحت المؤسسات التعليمية مطالبة بالبحث عن نماذج وأساليب جديدة 
ومبتكرة لكي تواجه التحديات واألزمات العالمية الحديثة على مستوى العالم. ورغم وجود 

ن األوضاع كترونية، إال إالكثير من دول العالم التي كانت ُتعِلم وفق منصات تعليمية إل
التي قد تعرض لها العالم بأكمله عند تفشي فيروس كورونا وانتشاره في بدايات عام 

م، جعل هنالك حاجة ملحة وضرورية تتمثل في تفعيل وسائل تعليمية مثل 2020
تفعيل التعليم اإللكتروني/ التعليم عن ُبعد، وإنشاء منصات إلكترونية تعليمية؛ والتي 

 لماليين الطلبة في المدارس والمعاهد الذين قد منعتهم هذه الجائحة ووقفت ُتعد حالً 
عائقًا أمام ذهابهم إلى مدارسهم ومعاهدهم حول العالم، ومن هنا أتى التعليم اإللكتروني 
ليفرض نفسه على المؤسسات التعليمية كواحد من األساليب التعليمية التي ال يمكن 

  (.2020نطاوي، تجاهلها واالستغناء عنها )ط
أيضًا عندما قامت منظمة الصحة العالمية باإلعالن عن مدى الخطورة التي يسببها 
فيروس كورونا "بوصفه جائحة"، والذي أدى إلى تعليق المدارس كليًا أو جزئيًا، وقتها 
تعالت األصوات ودعت إلى المطالبة باستخدام التعليم اإللكتروني لضمان استمرار 

مية، مما دعى الكثير من الدول حول العالم اإلعالن عن بداية تطبيق العملية التعلي
مشاريع للتعليم اإللكتروني؛ ليقدم المصادر التعليمية البديلة للطلبة خالل فترة هذه 

 .(2020الجائحة )والد، 
أن التعليم اإللكتروني الذي يوفر فرص التعليم عندما يتم فصل  (2021وأكد عبد هللا )
لميهم بمسافات بعيده وباستخدام التكنولوجيا بمثابة التعليم الرسمي؛ وذلك الطلبة عن مع
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لسد فجوة التواصل وجهًا لوجه، كما يمكن أن يكون تلقي المعلومات فيه بالشكل 
"المتزامن"؛ ويتطلب حضور المعلمين والطلبة عبر المنصة، أو "غير المتزامن"؛ تعليم 

ت في التعليم اإللكتروني من خالل المراسال ذاتي وال يتطلب الحضور، ويكون االتصال
 وتقنيات الحاسوب أو الفيديو أو الصوت. 

في إطار ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود للسيطرة على فيروس كورونا و 
ومنع انتشاره، قامت وزارة التعليم بالتوجه نحو تفعيل المدارس االفتراضية  19-كوفيد

ك "منصة مدرستي" وتفعيل التعليم اإللكتروني عن ُبعد، وذلك خالل فترة تعليق المدارس 
بسبب هذه الجائحة؛ لضمان استمرار العملية التدريسية بفاعلية وكفاءة )الهاجري، 

2020 .) 
نا أهمية التعليم اإللكتروني للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، ومن خالل ما سبق يتضح ل

السيما في ظل الظروف التي يشهدها العالم في الوقت الحالي مع جائحة فيروس 
كورونا، حيث إنه يتعذر على الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية الحضور إلى المؤسسات 

صات عليمهم عبر المنالتعليمة وتلقي الدروس حضوريًا؛ األمر الذي دعا إلى ضرورة ت
اإللكترونية مثل "منصة مدرستي". حيث انصب اهتمام هذه الدراسة حول تقييم فاعلية 

 التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية.
 : مشكلة الدراسة

موضوع فاعلية التعليم  على الدراسات السابقة التي تناولت انمن خالل اطالع الباحث
اإللكتروني وفاعلية المنصات التدريسية أثناء جائحة كورونا مثل: دراسة )الثبيتي، 

 ;Akbayrak et al.,2021؛ 2020؛ الشمراني والعرياني، 2020؛ حمادنة، 2020
Ismaili, 2021; Supena & Hasanah, 2021; Amin et al., 2022 )

ة ية التعليم اإللكتروني وفاعلية المنصات التدريسيوأشارت هذه الدراسات إلى مدى فاعل
اثناء جائحة كورونا ولكن عند فئات أخرى غير ذوي اإلعاقة الفكرية والتي أجريت على 
الطلبة العادين وطلبة التربية الخاصة، كما تناولت أيضا اراء ووجهات نظر أولياء 

اء حيث أغفلت األخذ بأر  أمور الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية نحو التعليم اإللكتروني
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ووجهات نظر معلمي التربية الفكرية نحو التعليم اإللكتروني وبناء عليه تم اختيار 
 موضوع الدراسة الحالية. 

هددت جائحة كورونا التي مرت بها دول العالم التعليم بشكل لم يحدث ولم يسبق له 
مثيل في تاريخ البشرية المعاصر، ومما ال شك فيه، بأنها أحدثت تحديات أمام 
المؤسسات التعليمية تتمثل في كيفية التصدي لمثل هذه األزمة، والحد من اآلثار 

رق أزمة في تنفيذ الخطط التعليمية الدراسية، وط السلبية الناتجة عنها، كما أنها أحدثت
 (. 2020التقويم المناسبة )السلمي والمكاوي، 

( في دراستهم التي تناولت تجربة التعليم 2021ي والوهيبي )صوقد أشار كال من الخرو 
اإللكتروني عن ُبعد في المدارس الحكومية في ظل انتشار جائحة كورونا؛ من وجهة 

سلطنة عمان، وكان من أبرز ما جاء في نتائج دراستهم، الحصول نظر المعلمين في 
على مستويات جيدة للتعليم اإللكتروني عن ُبعد في المدارس الحكومية في فترة انتشار 
كورونا، كما أكدا على أن تجربة المنصة التدريسية المستخدمة في التعليم االلكتروني 

انتشار هذا الفيروس. وأوضح  كانت مناسبة ومؤدية لألغراض المطلوبة في ظل
(Jena (2020  أن نظام التعلم اإللكتروني والتعليم عن ُبعد هو الحل األفضل لمواجهة

 تحديات التعليم خالل هذه الحالة الوبائية.
كما أن وزارة التعليم أصبحت ُتعد من أكثر المؤسسات تضررًا بعد القرارات المتعلقة 

 لوقاية من الفيروس، فلم يكن من المستطاع مواصلةبالحجر المنزلي والتباعد الجسدي ل
التعليم بصوره التقليدية، وهو ما أجبر الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية في جميع المراحل 
التدريسية بمتابعة التعليم من منازلهم. وهذا ما دعا المسؤولون في وزارة التعليم للبحث 

نتج فيما يمهم في ظل الجائحة، و عن أساليب بديلة تجعل الطلبة يستمرون في تلقي تعل
بعد ظهور مصطلح التعليم اإللكتروني وكذلك مصطلح التعليم عن ُبعد، والتي تعني 
االنتقال من أسلوب التدريس المباشر والتقليدي إلى أسلوب التعليم اإللكتروني عبر 

(. كما أجبر المؤسسات التربوية 2021يوسف، و المنصات التعليمية )حرحش 
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على استخدام الحواسيب وشبكة اإلنترنت والهواتف الذكية؛ لكي يتم التواصل  والتعليمية
 (.Yulia, 2020مع الطلبة ونقل العلم لهم عن ُبعد عبر المنصات )

لذلك يشكل التعليم اإللكتروني طريقة مناسبة للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية إلمكانية 
اإللكتروني  فضل. وفلسفة التعليممساهمته في دمجهم في البيئات التعليمية على نحو  أ

التي يقوم عليها تتمثل في توفير وإيجاد الفرص التعليمية البديلة للطلبة أثناء األزمات، 
فضاًل عن مساهمته في إتاحة فرص التعليم لجميع الطلبة، حيث ترتبط فرص التعليم 

 (.Parida & Sinha, 2021)لجميع الطلبة بفرصة حصولهم على التعليم اإللكتروني 
 قلة المعلومات حول معرفة ااإلعاقة الفكرية، الحظ في مجال انالباحثومن خالل خبرة 

، الفكرية الطلبة ذوي اإلعاقةمعلمي اإلعاقة الفكرية بفاعلية "منصة مدرستي" في تدريس 
دراسة تناولت موضوع ال التي -ينحسب علم الباحث –قلة الدراسات العربية  اكما الحظ

الحالية. لذلك جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على تقييم فاعلية التعليم اإللكتروني 
ذوي اإلعاقة الفكرية، والتي أصبحت البوابة األولى  " للطلبةوتحديدًا "منصة مدرستي

للتعليم في المملكة العربية السعودية تحت ظل جائحة كورونا. كذلك لمعرفة مدى 
 يتها في تعليم طلبة ذوي اإلعاقة الفكرية وذلك من خالل وجهات نظر معلميهم.فاعل

 :التالي وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التساؤل
ما تقييم فاعلية التعلم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي  -1

 اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا؟
 

 فروض الدراسة:
( لفاعلية α=0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )هل  -1

التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية 
 من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا تبعًا لمتغير الجنس.
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( لفاعلية α=0.05) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةهل  -2
التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية 
 من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا تبعًا لمتغير سنوات الخبرة.

( لفاعلية α=0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )هل  -3
 تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكريةالتعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في 

 من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا تبعًا لمتغير المؤهل العلمي.
 : أهداف الدراسة

الدراسة إلى التعرف على تقييم فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في  تهدف
، تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا
كذلك الكشف عن الفروق في فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس 

ئحة كورونا تبعًا ظر معلميهم في ظل جاالطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة ن
 المؤهل العلمي(. ،سنوات الخبرةلمتغير )الجنس، 

 : أهمية الدراسة
جاءت أهمية الدراسة إللقاء الضوء على جانب مهم من العملية التعليمية وهو التعليم 
اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية والتعرف على 
مدى فاعليتها في إنجاح العملية التعليمية للطلبة ذوي االعاقة الفكرية. كما تسهم في 

تسهم و ار نظري عن اإلعاقة الفكرية، والتعليم اإللكتروني، المكتبة العربية بإط تزويد
ة بأداة لتقييم فاعلية التعليم اإللكتروني في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقبتزويد الباحثين 

الفكرية. ويمكن أن تفتح هذه الدراسة أبوابًا جديدة أمام الباحثين والباحثات إلجراء المزيد 
ي قييم فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" فمن البحوث والدراسات المتعلقة بت

تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية في ظل جائحة كورونا. كما يمكن أن تفيد نتائج 
الدراسة مؤسسات التعليم وأصحاب القرار بمعلومات عن فاعلية التعليم اإللكتروني 

 ائحة كورونا."منصة مدرستي" في تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية في ظل ج
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 مبررات الدراسة:
 -انلباحثحسب علم ا –قلة الدراسات والبحوث العربية  منمبررات الدراسة الحالية تأتي 

التي تناولت موضوع تقييم فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطلبة 
 المتوفرة عنمن قلة المعلومات ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم. كذلك 

تقييم فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطلبة  رأي المعلمين حول
 ذوي اإلعاقة الفكرية
 :التعريفات اإلجرائية

هو عملية يتم فيها تقدير قيمة ومعرفة نواحي القوة والضعف لمستوى الدراسات :  التقييم
أو طرق التدريس وإصدار أحكام عليها بإستخدام طرق وأدوات متنوعة )الكبيسي، 

بأنه العملية التي ُيمكن من خاللها الكشف عن مدى نجاح  وُيعرف إجرائيا  (. 2015
تعلم من خالل التعليم اإللكتروني "منصة أو فشل الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية في ال

 مدرستي".
ب منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبيـة للطـال هو:  التعليم اإللكتروني

أو المتـدربين في أي وقت وفي أي مكـان باستخدام تقنيـة المعلومـات واالتصاالت 
الحاسوب،  والبريد اإللكتروني، وأجهزةالتفاعلية مثل: اإلنترنت، والقنوات التلفزيونية، 

(. 2019)األتربي،  بطريقـة متزامنة أو غير متزامنة، وغبرها؛ والمؤتمرات عن ُبعد
أنه نظام ُيقدم المادة والمحتوى التعليمي للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية :   وُيعرف إجرائيا  

 عن ُبعد عبر "منصة مدرستي" من خالل شبكات اإلنترنت.
هي نظام إدارة تعليم إلكتروني؛ يضم العديد من األدوات التعليمية :   ستيمنصة مدر 

اإللكترونية التي تدعم عمليات التعلم والتعليم؛ وُتسهم في تحقيق األهداف التعليمية 
للمناهج والمقررات؛ كما تدعم تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلبة لتتالءم مع 

بأنها  إجرائيا  وتعرف (. 2022تقبل )وزارة التعليم، المتطلبات الرقمية للحاضر والمس
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أنشأته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في ظل جائحة كورونا؛ لتسهيل  نظام
 عملية التعلم عن ُبعد للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية لتحقيق أهداف تعليمية مرجوة.

دون المتوسط بدرجة ذكاء هي انخفاض واضح في األداء العقلي :  اإلعاقة الفكرية
( أو أقل، ويصاحبهما قصورًا في اثنتين أو أكثر من مهارات السلوك 75( إلى )70)

التكيفي التي تتمثل في مجموعة من المهارات المفاهيمية: )كاللغة والقراءة، والكتابة، 
ومفاهيم العد: كالوقت واألرقام(، والمهارات االجتماعية: )كالتعامل مع اآلخرين، 

إلحساس بالمسؤولية االجتماعية، والقدرة على إتباع القوانين، والقدرة على حل وا
المشكالت(، والمهارات العملية: )كأنشطة الحياة اليومية والعناية الذاتية(، والرعاية 
الشخصية والصحية والمهارات المهنية واستخدام النقود والهاتف وتظهر هذه اإلعاقة 

 American Association on Intellectual andقبل سن الثانية والعشرون )
Developmental Disabilities [aaidd], 2021). . ويعرف الطلبة ذوي اإلعاقة

الطلبة المشخصين رسميًا باإلعاقة الفكرية والملتحقين بمراكز  بأنهم الفكرية إجرائيا  
ة في مدارس دمجالتربية الخاصة، ومعاهد التربية الفكرية، وبرامج التربية الفكرية الم

 التعليم العام.
هي جائحة حدثت بفعل فيروس معدي؛ تم اكتشافه مؤخرًا ويسبب  : جائحة كورونا
. وهو من ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض 19-مرض كوفيد

لإلنسان. ومن المعروف أن عددًا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراضًا 
متالزمة  ،ن نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثلتنفسية تتراوح حدتها م

الشرق األوسط التنفسية )ميرس(، والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس( )منظمة 
أنها مرض معدي اجتاح المجتمعات وأدى ب وتعرف إجرائيا  (. 2021الصحة العالمية، 

ليم التباعد الجسدي الذي أجبر وزارة التعإلى فرض إجراءات احترازية ووقائية نتج عنها 
 إلى التحول للتعليم اإللكتروني؛ وتقديمه عبر منصات إلكترونية مثل "منصة مدرستي".

 :محددات الدراسة
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ي لنتائج هذه الدراسة على تقييم فاعلية التعليم اإللكترون الحدود الموضوعيةاقتصرت 
فكرية من وجهة نظر معلميهم في "منصة مدرستي" في تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة ال

ذه لنتائج ه الحدود الزمانيةومتغيرات الدراسة. كذلك اقتصرت  كورونا،ظل جائحة 
 الحدود المكانيةهـ(. أيضًا اقتصرت  1443لعام ) الثانيالدراسة على الفصل الدراسي 

لنتائج هذه الدراسة على مراكز التربية الخاصة، ومعاهد التربية الفكرية، وبرامج التربية 
لحدود االفكرية المدمجة في مدارس التعليم العام في مدينة مكة المكرمة. كما اقتصرت 

 لهذه الدراسة على معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية. البشرية
 :اإلعاقة الفكرية

( أو 75( إلى )70ي األداء العقلي دون المتوسط بدرجة ذكاء )هي انخفاض واضح ف
أقل، ويصاحبهما قصورًا في اثنتين أو أكثر من مهارات السلوك التكيفي التي تتمثل 
في مجموعة من المهارات المفاهيمية: )كاللغة والقراءة، والكتابة، ومفاهيم العد: كالوقت 

ل مع اآلخرين، واإلحساس بالمسؤولية واألرقام(، والمهارات االجتماعية: )كالتعام
االجتماعية، والقدرة على إتباع القوانين، والقدرة على حل المشكالت(، والمهارات 
العملية: )كأنشطة الحياة اليومية والعناية الذاتية(، الرعاية الشخصية، والصحية، 
ثانية لوالمهارات المهنية، واستخدام النقود والهاتف وتظهر هذه اإلعاقة قبل سن ا

  (2021 ,[aaidd]) .والعشرون 
 
 

 : تصنيفات اإلعاقة الفكرية
، والتي يالشكل الخارجتصنف اإلعاقة الفكرية حسب عدة تصنيفات، ومنها التصنيف 

(، والتي تحدث نتيجة حدوث خلل Down,s Syndrome) متالزمة داون تصنف إلى 
 أمهاتهم وخاصة األمهاتواضطراب في الكروموسوم الحادي والعشرين والذي يحملنه 

( سنة أو أكثر، حيث يظهر زوج هذه الكروموسومات ثالثيًا 35اللواتي قد بلغن سن )
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( كروموسومًا، أو خلل في 46( كروموسومًا بداًل من )47عند المولود، حيث يحمل )
ويكون تصنيف هذه الفئة ضمن اإلعاقة البسيطة أو (، 21مكان الكروموسوم )

والتي تمتاز بقصر القامة الملحوظ حاالت القماءة؛ لك إلى وتصنف كذالمتوسطة. 
 ، وسبب هذه الحالة يعود إلىمع وجود اإلعاقة الفكرية مقارنة مع نفس الفئة العمرية

يكون و نقص وتدن  واضح في إفراز هرمون الثيروكسين والذي تقوم بإفرازه الغدة الدرقية، 
قاء استسوكذلك حاالت تصنيف هذه الفئة ضمن اإلعاقة الشديدة أو الشديدة جدًا. 

؛ والتي تحدث نتيجة وجود السائل النخاعي الشوكي داخل أو خارج الدماغ، الدماغ
وبسبب هذا السائل فإن الرأس يصبح طريًا وكبيرًا، ويمكن عالجها من خالل سحب 

ود سبب هذه الحالة إلى عوامل وراثية أو بيئية السائل من خالل عملية جراحية، ويع
مثل األمراض التي قد تصيب األمهات الحوامل، وتحديدًا مرض تسمم الدم 

(Toxoplasmosis( ومرض ،)Cytomegatic Inclusion Disease ويكون .)
صغر  حاالتوهنالك كذلك  اإلعاقة الشديدة أو الشديدة جدًا.تصنيف هذه الفئة ضمن 

والتي تتسم بصغر واضح في محيط الجمجمة منذ الوالدة، حيث يمثل  ؛حجم الدماغ
سم، مقارنة بقياس محيط الجمجمة بنفس الفئة  5سم +  20قياس محيط الجمجمة 

سم، ويأخذ شكل الرأس  5سم +  33العمرية، ويكون قياس محيط الجمجمة عند الوالدة 
ون المثلث المعكوس، ويك غالبًا في هذه الحالة شكل حبة الكمثرى المعكوسة أو شكل

حجم  وحاالت كبر الفكرية الشديدة أو الشديدة جدًا.تصنيف هذه الفئة ضمن اإلعاقة 
وتمتاز بكبر واضح في قياس محيط الجمجمة منذ الوالدة، حيث يمثل محيط  الدماغ
سم، مقارنة بحجم ومحيط الجمجمة لنفس الفئة العمرية، ويكون  5سم +  40الجمجمة 

سم، وغالبًا ما يكون قياس محيط  5سم +  33لجمجمة عند الوالدة قياس محيط ا
الجمجمة في هذه الحالة كبيرًا، ويكون تصنيف هذه الفئة ضمن اإلعاقة الفكرية الشديدة 

الخطيب  ؛2021الخطيب والحديدي،  ؛2021أبو زيد وعبد الحميد، أو الشديدة جدًا )
 (.2015؛ علي وسليم، 2018الروسان،  ؛2021وأخرون، 
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صنف ، واالذي يحسب نسبة الذكاءومن تصنيفات اإلعاقة الفكرية كذلك؛ التصنيف 
طة ما تشكل اإلعاقة الفكرية البسيأوال، اإلعاقة الفكرية البسيطة واإلعاقة الفكرية إلى 

من اإلعاقة الفكرية ككل، وتكون نسبة ذكاء الطلبة في هذه الفئة ما بين  %85نسبته 
االختبارات المتعلقة بقياس نسبة الذكاء، وتمتاز بخصائص ( درجة على 70 -55)

شكل تثانيا، اإلعاقة الفكرية المتوسطة وجسمية مقاربة لمظاهر نمو الطلبة العاديين. و
من اإلعاقة الفكرية ككل، وتكون نسبة ذكاء  %10اإلعاقة الفكرية المتوسطة ما نسبته 
الختبارات المتعلقة بقياس نسبة ( درجة على ا55-40الطلبة في هذه الفئة ما بين )

 %5تشكل اإلعاقة الفكرية الشديدة ما نسبته ثالثا، اإلعاقة الفكرية الشديدة والذكاء. 
( درجة 40من اإلعاقة الفكرية ككل، وتكون نسبة ذكاء الطلبة في هذه الفئة أقل من )

 ; 2019الدريدي،  ; 2014في االختبارات المتعلقة بقياس نسبة الذكاء )خير هللا، 
 (.2013عبيد، 
 أوال،ية والذي يصنف اإلعاقة الفكر  ،حسب البعد التربوي يتم تصنيف اإلعاقة الفكرية و 

ئة الطلبة ذوي اإلعاقة ف ي هذه الفئة تبعًا لهذا التصنيف تواز تعتبر حيث  القابلين للتعلم،
الفكرية البسيطة حسب تصنيف الذكاء. وخصائصهم الجسمية واالجتماعية نفس 
خصائص الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة.  ويركز معلمي هذه الفئة على البرامج 
 ،التربوية الفردية وإنشاء الخطط التربوية الفردية والخطط التعليمية المناسبة لكل طالب

القابلين  ،ثانيا .(2013)عبيد،  صف يستطيعون الوصل له هو الصف الرابع وأعلى
ذوي اإلعاقة  فئة الطلبة ي هذه الفئة تبعًا لهذا التصنيف توازِ  تعتبرحيث ، للتدريب

الفكرية المتوسطة حسب تصنيف الذكاء، وخصائصهم الجسمية واالجتماعية نفس 
امج ويركز معلمي هذه الفئة على البر خصائص الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية المتوسطة، 
و ، وأعلى صف يستطيعون الوصل له هالمهنية التي تدربهم وتهياهم وتأهلهم مهنيا

هذه الفئة تبعًا لهذا التصنيف ، واالعتماديين . ثالثا،(2018)الروسان،  الصف الرابع
تواِز فئة المصابين بإعاقة فكرية شديدة وفق تصنيف متغير الذكاء للمعاقين فكريًا، 

، لشديدةاوخصائصهم الجسمية واالجتماعية نفس خصائص المصابين بإعاقة فكرية 
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 وال ،ويركز المتخصصين مع هذه الفئة على تعليمهم المهارات الحياتية اليومية
 (. 2021)الخطيب وآخرون، ن تعلم المهارات األكاديمية يستطيعو 
جمعية ، حيث تبنت الحسب السلوك التكيفي ونسبة الذكاءاإلعاقة الفكرية  وتصنف

األمريكة لإلعاقة الفكرية هذا التصنيف، والذي يركز على متغيران مهمان وهما درجة 
اإلعاق الفكرية حسب هذا نف ، حيث تص(2016الذكاء، والسلوك التكيفي )الجالمدة، 

 يكون معدل نسبة الذكاء للطلبة من، والتي اإلعاقة الفكرية البسيطةيف إلى التصن
( بعد تأديتهم إلختبارات الذكاء، وتمثل انحرافان معياريان، 70-55هذه الفئة بين )

ف كذلك إلى وتصن .وتكون أقل من المتوسط في جدول التوزيع الطبيعي للقدرة العقلية
يكون معدل نسبة الذكاء للطلبة من هذه الفئة بين ، والتي قة الفكرية المتوسطةاإلعا
( بعد تأديتهم إلختبارات الذكاء وتمثل ثالثة إنحرافات معيارية سالبة وتكون 40-55)

اإلعاقة لى كما أنها تصنف إ .أقل من المتوسط في جدول التوزيع الطبيعي للقدرة العقلية
( 25-40كون معدل نسبة الذكاء للطلبة من هذه الفئة من )ي، والتي الفكرية الشديدة

درجة بعد تأديتهم إلختبارات الذكاء، وتمثل أربعة إنحرافات معيارية سالبة وتكون أقل 
 لشديدةا الفكرية اإلعاقةأما  .من المتوسط في جدول التوزيع الطبيعي للقدرة العقلية

دون، وذلك على اختبارات الذكاء، ( درجة فما 25فتكون نسبة ذكائهم أقل من )؛ جدا  
 وتمثل خمسة انحرافات معيارية سالبة وتكون أقل من المتوسط في جدول التوزيع

  (. 2021الخطيب وآخرون، ؛ 2018)الروسان،  الطبيعي للقدرة العقلية
ة، فهي التي تقدم لهذه الفئي لمستويات الدعمكما يتم تصنيف اإلعاقة الفكرية تبعا 

تقديم الخدمة للطالب ودعمه عند والذي يتم فيه  المتقطع، الدعم أوال،تصنف إلى 
الحاجة ويقدم الدعم له مدى الحياة وأثناء انتقاله من مرحلة عمرية أو مرحلة تعليمية 

مدة فيكون الدعم فيه محددًا ب ثانيا، الدعم المحدودإلى مراحل أخرى، وال يقدم بانتظام. 
هو غير و  ثالثا، الدعم المكثفقديمه حسب الحاجة. زمنية معينة، كما أنه منتظم ويتم ت

مرتبط بمدة معينة، ويعتبر دعم يومي لمتطلبات الحياة، كما يشترط فيه احتياج الطالب 
وهو دعم منتظم  الدعم الدائم ،رابعا. لدعم يومي وفي مهارة واحدة على حد أدنى
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مدى اليومية ل ومكثف على درجات عالية، فهو دعم ثابت ومستمر لمتطلبات الحياة
الحياة، كما يشترط فيه احتياج الطالب إلى دعم يومي في مهارتين على حد  أدنى 

؛ عشماوي 2014خير هللا،   ؛2017خليفة وعيسى، ؛ 2021الخطيب وأخرون، )
 (.2015وشوكت،  

 : خصائص اإلعاقة ذوي اإلعاقة الفكرية
وتختلف خصائص الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية باختالف كاًل من القدرات العقلية، 
وسلوكهم التكيفي، والمراحل العمرية لهم، اضافًة إلى أنواع الرعاية التي قدمت لهم 
ونالوها من قبل أسرهم أو من قبل برامج التدخل المبكر. وإذا كانت أوجه القصور لديهم 

فئات غير متجانسة في جميع المظاهر والخصائص )محمد متشابهة إال أنهم يعتبرون 
(. وعليه؛ فإن هؤالء الطلبة ال يمكن تحديد خصائصهم بالشكل الدقيق، 2017والبشير، 

لكن باإلمكان عرض أبرز الخصائص التي يتميزون بها والتي تتفاوت شدتها بينهم. 
ات الذكاء درج نقص واضح وانخفاض في أن لديهمفمن خصائصهم العقلية والمعرفية 

لديهم؛ مما ينعكس على سلوكياتهم التكيفية، ويكون لديهم قصورًا في النمو اللغوي 
والتخيل والتفكير والتحليل والفهم، كما أنهم يواجهون مشاكل واضحة في قدرتهم على 
التركيز واإلنتباه في المهارات األكاديمية التعليمية؛ واالنتباه لدى الطلبة ذوي اإلعاقة 

رية محدود في مداه ومدته؛ فهم ال يستطيعون توزيع انتباههم على أكثر من شي، الفك
ويكون االنتباه لديهم في مدة زمنية قصيرة ومحدودة، ويتشتت انتباههم بسرعه؛ ألنهم 
ال يملكون مثيرات انتباه داخلية قوية، كما أن القدرة على التذكر ترتبط ارتباطُا وثيقًا 

أما خصائصهم اللغوية؛ فتتمثل في (. Shree & Shukla, 2016)بالقدرات العقلية 
كونهم يعانون من بطء واضح في نموهم اللغوي بشكل عام، وهذا يمكن مالحظته خالل 
السنين الست األولى من أعمارهم، وأكثر الصعوبات شيوعًا لدى هذه الفئة التأتأة، 

أما خصائصهم (. 2014وأخطاء في اللفظ، وأخطاء في نغمة الصوت )نظمي، 
االجتماعية واالنفعالية، فتتمثل في ميلهم إلى التصرف على نحو غير الئق في المواقف 
االجتماعية؛ وذلك نتيجًة لبطء اكتسابهم للمهارات االجتماعية مقارنة بمن هم في 
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عمرهم الزمني من العاديين، حيث إنهم يجدون صعوبة ومعاناة في تكوين وبناء 
خرين والحفاظ عليها، كما يميل البع  منهم إلى االنسحاب صداقات مع أقرانهم اآل

واإلنطواء، وهذا نتيجة لخبرات الفشل التي قد مرو بها سابقًا في عالقاتهم االجتماعية، 
كما أن لديهم صعوبة في التكيف مع البيئات التي يعيشون فيها، وعدم مناسبة 

ان فظي وغير اللفظي، والعدو سلوكياتهم مع أعمارهم الزمنية، وعجز نحو التواصل الل
سيف الدين، ؛ Ahlgrim et al., 2014والتردد وعدم قدرتهم على ضبط ذاتهم )

نمو في معدل الأما خصائصهم الجسمية والحركية، فتتمثل بقصور واضح  (.2013
الحركي والجسمي. فالنمو في هذا المجال يتطور لديهم أكثر من مجاالت النمو األخرى، 

أقل عندما نقارنهم بأقرانهم العاديين في نفس العمر الزمني، كما أنهم  إال إنه ما يزال
يتسمون بالضعف العام، وصعوبة في التآزر البصري الحركي، والتوازن، وردود الفعل، 
وقصورًا في المهارات الحركية الدقيقة، وتزداد مشكالتهم الحركية عند زيادة شدة اإلعاقة 

(Downs et al., 2020.) صهم كذلك؛ الخصائص األكاديمية، التي ومن خصائ
يواجهون بها صعوبات في الكتابة، والقراءة، والحساب، باإلضافة إلى مشكالت في 

( أما فيما يتعلق بخصائصهم في جاني المهارات 2018التعليم المجرد )الروسان، 
صعوبات في ممارسة هذه المهارات، ومنها )مهارات  فيواجهون الحياتية اليومية، 

النظافة، وتناول الطعام، ومهارة إرتداء المالبس، ومهارة استعمال دورة المياة، ومهارة 
الصحة والسالمة الشخصية(. وهذه الصعوبات تشكل عائقًا في قدرتهم على التكيف 

 (.2015)الروسان وآخرون، 
 :التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" 

بدأ اهتمام العديد من األنظمة التعليمية والتربوية في العالم نحو التعليم اإللكتروني بعد 
جائحة كورونا، بل وزادت قناعة هذه األنظمة نحوه، وأخذت باالتجاه نحوه بكل قوة 

(. كما يقوم التعليم اإللكتروني بتوفير بيئات تعليمية 2021خالل الجائحة )الرشيدي، 
وتربوية غنية بالعديد من مصادر التعلم المتنوعة؛ والتي تكون مناسبة لقدرات وحاجات 
المتعلمين، وأن التعليم عبر الشبكات اإللكترونية يقوم بتوفير أفضل الوسائل والطرائق 



 

17 

ك في على جذب اهتمام المتعلم، وذلوالتقنيات إليجاد بيئات تعليمية تفاعلية تحرص 
ظل أزمة كورونا التي تعتبر أزمة صحية مست وأضرت العالم بأكمله. حيث كان لزامًا 
اغالق المدارس والمعاهد والتوجه نحو اعتماد التعليم اإللكتروني واستغالل التطبيقات 

الفقي والفقي، )الحديثة إلستمرار التعلم من خالل تفعيل المنصات التعليمية اإللكترونية 
( أن معظم دول العالم لجأت إلى توفير منصات 2021(. وذكر المطيري )2021

إلكترونية تقدم للطلبة التعلم عن بعد وذلك من خالل االعتماد على شبكات اإلنترنت 
واستخدام الوسائط المتعددة، واالهتمام بتجهيز البنية التحتية كونها األساس في إنجاح 

 لكتروني، ووضع الخطط المعلوماتية، فالتعليم اإللكتروني هدفه توفيرعملية التعليم اإل
الفرص التعليمية المدرسية؛ من أجل عدم ضياع حق الطلبة في التعليم سواًء العاديين 
أو الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بسبب أية ظروف كانت. ولالستفادة من التعليم 

ية، تكنولوجيا الحديثة: كالهواتف الذكاإللكتروني يتطلب توفير مجموعة من وسائل ال
والحواسيب، وشبكة االنترنت التي تقوم بتوفير إمكانية التواصل المباشر بين الطلبة 
ومعلميهم. والتعليم اإللكتروني يتيح للمتعلمين فرصة التعلم عن ُبعد، وذلك بغ  النظر 

لطلبة رسالها لعن المكان والزمان، ويتيح للمعلم تسجيل الفيديوهات التعليمية وإ
ومشاهدتها في أي وقت يشاءون، أو عرضها عليهم خالل تدريسهم عبر المنصة 

 (. 2019)عميرة وآخرون، 
 مفهوم التعليم االلكتروني:

يعرف التعليم اإللكتروني على أنه العملية التي يفصل فيها المعلم عن الطلبة وتقديم 
 ,Boboyeلوجيا االتصاالت )التعلم والتفاعل معهم عن ُبعد من خالل توفير تكنو 

أنه عملية تعليمية لخلق وتوفير الوصول   Bušelić (2012)(. وعرفه أيضًا 2016
نحو التعليم عندما يفصل مصدر المعلومات عن المتعلمين وذلك عن طريق المسافة 

على أنه استخدام  Al-Yasiri et al. (2021)أيضًا  ت، أو جميعهم. ويعرفهوالوق
مطبوعة أو إلكترونية لتقديم التعليم عن ُبعد عندما يفصل المعلمين عن وسائل إعالم 

( بأنه تعليم ميسر ومدعوم من خالل 2016) المتعلمين. وعرفه أيضًا باكلر ودالي
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استخدام بع  تقنيات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة: كالحواسيب والبرمجيات 
لفيديو. والبريد اإللكتروني ومؤتمرات ا والكاميرات الرقمية والشاشات التفاعلية والجواالت

( أنه توفير التعليم للطلبة الذين يبعدهم 2018)  كما عرفه ليفر دافي، وماكدونالد
المكان أو الزمان عن معلميهم، وقد يكون معلميهم متواجدين في المدرسة أو خارجها، 
في حين يحضر الطلبة للحصص الدراسية وهم متواجدين في بيوتهم، ويتم هذا من 

 Naveed et al. (2017)خالل استخدام التكنولوجيا لسد الفجوة المكانية. وعرفه 
على أنه استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وذلك بمساعدة شبكة أجهزة 
الحاسوب لتقديم المواد التعليمية والمعلومات للطلبة من قبل المعلمين في أي مكان 

( على أنه نظام تعليمي ُجل اعتماده 2019وفي أي وقت يحتاجونه. كما أشار األتربي )
من: مواد صوتية، ومواد مكتوبة، ومواد فيديو مصممة على شبكات االنترنت، ويتألف 
 للطلبة تستخدم للدراسة في المنزل.

 أهمية التعليم اإللكتروني:
أصبح وجود التعليم اإللكتروني ضرورة في كل المجتمعات المتقدمة أو النامية خاصة 
في ظل األوضاع والمتغيرات المتالحقة والمستمرة حيث إن هذا النوع من التعليم يتيح 
ويقدم خدمات وفرص تعليمية تتخطى الصعوبات المتعلقة بالتعليم التقليدي، وكثير من 

ه. تم بالتعليم اإللكتروني وتتجه نحو التوسع في تطبيقدول العالم أصبحت تركز وته
(. وذكر 2018وهذه التوجهات تعكس مدى أهمية التعليم اإللكتروني )الخفاف، 

( أيضًا إن التعليم اإللكتروني ذا أهمية للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، 2015الباروني )
السفر أو  سبب تكاليفوللطلبة الذين يجدون صعوبة في السفر يوميًا إلى مدارسهم ب

تعطل المواصالت. كذلك يراعي ظروف الذين يرغبون في تطوير ذواتهم؛ فالتعليم 
اإللكتروني يوجد فيه أماكن لجميع الفئات بسبب توفر اإلمكانيات الكبيرة فيه؛ فيصبح 
وسيلة لنشر المعارف والثقافات ويحفز كافة الراغبين في التعليم لإللتحاق به، ومن ثم 

 أهدافهم وطموحاتهم. تحقيق 
 أهداف التعليم اإللكتروني:
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هناك عدة أهداف للتعلم اإللكتروني؛ ومنها إكساب الطلبة الكفايات والمهارات التي 
تمكنهم من التعرف على ثقافة استخدام شبكات االتصال والمعلومات، وإخراج أجيال 

لبات التقنيات ومتطجديدة من الطلبة والمعلمين تكون لديهم المقدرة في التعامل مع 
(. كذلك من أهداف التعليم اإللكتروني سد النقص 2021العصر الحديث )عبد هللا، 

الموجود في الكوادر األكاديمية في الكثير من القطاعات التعليمية، ويحصل ذلك عن 
طريق عمل فصول افتراضية، وإنشاء شبكات تعليمية لتنظم وتدير عمل المؤسسات 

(. أيضًا من أهداف التعليم اإللكتروني تطوير أدوار 2021 التعليمية )المطيري،
المعلمين في العمليات التعليمية حتى تكون مواكبة مع التطورات العلمية والتقنية 
المستمرة والدائمة، ونشر التقنية لبناء مجتمع مثقف إلكترونيًا ومواكبًا لكل التطورات 

نوع في ن خالل التقنيات اإللكترونية والتمن حوله، وإيجاد البنية التعليمية التفاعلية م
مصادر الخبرة والمعلومات، ودعم العمليات التفاعلية بين المعلمين وطلبتهم؛ من خالل 
تبادل اآلراء والمناقشات والخبرات التربوية عند استخدام شبكات وقنوات االتصال 

 (.  2016كالمنصات التعليمية والفصول االفتراضية )كالب، 
 عليم اإللكتروني:خصائص الت

الفقي والفقي،  ؛2018تتمثل خصائص التعليم اإللكتروني كما ذكرها )الخفاف، 
؛ حيث يمكن الوصول إلى الكونيةفي  (. 2016يوسف،؛ 2018مهدي، ؛ 2021

المعرفة والمعلومات من ِقَبل الطلبة من أي مكان وفي أي وقت دون حواجز. ويمكن 
اإللكتروني طرح المواد التعليمية على الشبكة والمنصة،  للمعلم من خالل التعليم

لتعليم حيث يقدم االتفاعلية؛ ويستطيع الطلبة حصولهم عليها في أي مكان وزمان. و
اإللكتروني بيئات تفاعلية بين محتويات المواد التعليمية والمستفيدين منها من معلمين 

ى مية واالنتقال المباشر من أجزاء إلوطلبة، كذلك يسهل التعامل مع أجزاء المواد التعلي
أجزاء أخرى، فالتعليم اإللكتروني يقوم بتغير صورة الفصول التقليدية؛ والتي تتمثل في 
اإللقاء والشرح من قبل المعلمين واإلنصات والحفظ من قبل الطلبة، إلى بيئات تعليم 

ت. مثيراتفاعلية مبنية على التفاعل بين المعلمين والطلبة من خالل تنوع ال
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ويقصد بها عدم اقتصار التعليم اإللكتروني على فئة معينة من الطلبة  الجماهيرية؛و
دون أخرى، ليس هذا فحسب، بل يمكن للمتعلمين في أكثر من مكان أن يتعاملون 

عليم حيث يدعم الت والتكافؤ؛ويتفاعلون مع البرنامج التعليمي في نفس الوقت. 
ى يق تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلبة دون تمييز علاإللكتروني مبدأ المساواة وتحق

أساس السن أو المكان أو اإلعاقة، فهو يقوم بإتاحة فرص التعليم لجميع فئات المجتمع. 
 فالتعليم اإللكتروني ال ُيعد تعليمًا عشوائيًا، بل يتوافق تقديمه مع التعليمالمنظومية؛ و

جيدًا ومخطط لها، ولها عملياتها  المدرسي النظامي، وهو منظومة مصممة تصميماً 
حيث إنه يخضع إلدارة وإشراف من قبل مؤسسات النظامية؛ ومدخالتها ومخرجاتها. و

تعليمية، ويتناسب مع التعليم الحكومي وأيضًا الخاص ومعاهد الطلبة ذوي اإلعاقة. 
كثير من لفمن خالل مقارنته بالتعليم التقليدي فإن التعليم اإللكتروني يوفر االتكلفة؛ و

التكاليف المتعلقة بالتعلم والوقت والجهد، حيث يوفر مصروفات التنقل، ويقلل من 
 تكاليف طباعة المواد والواجبات. 

 : المنصات اإللكترونية )منصة مدرستي(
تعد المنصات اإللكترونية من المكونات األساسية في أنظمة التعليم اإللكتروني، فهي 
تساهم في توفير بيئات تعليمية تفاعلية توظف تقنيات الويب، وتمكن المعلمين من 
نشر الدروس المتزامنة وشرحها مباشرة، كما توفر لهم نشر الدروس غير المتزامنة 

واجبات واألنشطة التعليمية، كما أنها تحتوي على المسجلة للطلبة، وإنشاء ووضع ال
أدوات مشابهة بتلك األدوات التي يستخدمها المعلمين في الفصول العادية؛ من خالل 
تقنيات متعددة كالسبورة وأدوات التعزيز، وتساعد المعلمين في مشاركة المحتوى العلمي 

علم وتحقيق م في تنمية التمن اإلنترنت؛ كعرض الفيديوهات التعليمية والصور مما يساه
( 2017(. ويعرفها كاًل من هومانوفا وبريكستوفا )2021األهداف )مهدي، 

Homanova and Prextova  بأنها مجموعة متكاملة من الخدمات والتقنيات
التفاعلية عبر شبكات اإلنترنت تقوم بتوفير المعلومات واألدوات والموارد للطلبة 

 مشاركين في التعليم لدعم وتعزيز تقديم التعليم. والمعلمين واألباء وجميع ال
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كما أن المنصات اإللكترونية تعمل على زيادة تفاعل الطلبة وتنمية قدراتهم المعرفية 
والعلمية باإلضافة إلى زيادة دافعية الطلبة نحو التعلم، وتقوم أيضًا بتسهيل أدوار 

عيته سين مستوى التعلم ونو المعلمين خالل العمليات التعليمية وزيادة كفاءتهم وتح
وتُكِسب الطلبة مهارات تكنولوجيا المعلومات الحديثة والمتطورة،  .(2019)السنوسي، 

كما تساهم في التغلب على مشاكل المكان والزمان التي تعترض المعلمين والطلبة 
 (.  2018السكران، و )الراشدي 

د والمدارس هي "منصة ومن المنصات التي استخدمت خالل جائحة كورونا في المعاه
(. وُتعد 2021)نجم الدين،  Microsoft Teamsمدرستي" والتي تقدم من خالل 

منصة مدرستي واحدة من المنصات اإللكترونية، والتي تقوم بطرح الفرص التعليمية 
في قالب  مميز وسهل التناول واالستخدام من قبل الطلبة، كما تتضمن منصة مدرستي 

والجداول المدرسية لكل صف دراسي، والواجبات، واألنشطة المقررات الدراسية، 
الخاصة لكل مقرر، وتوفير وتأمين وسائل التواصل مع معلمي المواد، والتفاعل في 

)القرني،  Microsoft Teamsالمواقف التعليمية وذلك باستخدام برنامج 
لسعودية ا (.وتعتبر منصة مدرستي نظام تعليمي قامت بإنشائه وزارة التعليم في2021

لتقديم الدروس عن ُبعد، وذلك لتسهيل عملية التعلم للطلبة بجميع فئاتهم، والتي تقدم 
أيضًا العديد من الخدمات التعليمية والمحتويات الرقمية اإللكترونية اإلثرائية، بما يساهم 
باستمرار العملية التعليمية دون توقف، وتحقق السالمة للطلبة في ظل جائحة كورونا 

 (.2021سنوسي والغامدي، )ال
( (2021ويتكون نظام إدارة التعلم اإللكتروني في منصة مدرستي كما أوضحتها الثقفي 

بأنها محتوى رقمي تفاعلي، وأنشطة وإثراءات تعليمية ذكية، وتواصٌل فعاٌل، وكذلك 
( إلى أن المستهدفين 2021وأشار الحمود ) مجتمع تفاعلي، ومؤشرات وإحصائيات.

المعلمين  التدريب على "منصة مدرستي" من شاغلي الوظائف التعليمية هممن 
 والمعلمات، والمشرفين التربويين والمشرفات، وقائدي المدارس. 
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ويهدف التدريب على "منصة مدرستي" إلى تحقيق عدد من األهداف كما حددها آل 
ياً بمهارات معلوماتوهي تثقيف شاغلي الوظائف التعليمية تقنياً و  (2021إبراهيم ودبش )

استخدام التقنيات في التعليم، وتحديد األدوار المناطة بالمشرفين والمعلمين وبالقيادة 
المدرسية، وتطبيق األدوات في "منصة مدرستي"، كذلك التركيز على نشاط الطلبة 
والمشاركة في بناِء قدراتهم وخبراتهم، وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية التربوية 

دام التقنيات الحديثة والمصادر المعرفية اإللكترونية في عملية التدريس، وبناء باستخ
 مجتمعات التعلم للمعلمين في كافة التخصصات بمشاركة المشرفين التربويين. 

 : جائحة كورونا
نتج عن تفشي فيروس كورونا تعطيل الحياة في جميع دول العالم،  2019في عام 

حيث تم تفعيل العديد من اإلجراءات الحكومية وذلك لمواجهة خطر انتشاره، وتتمثل 
هذه التدابير في الحجر الصحي اإللزامي، والتباعد الجسدي، وقيود السفر، وحظر 

 مدارس، والمطالبة بتفعيل التعليمالتجمعات العامة، والعزل الذاتي وإغالق األعمال وال
 ,.Rigotti et al)اإللكتروني للطلبة، وأداء العمل من المنازل، وحظر التجول 

2020.) 
ويعتبر فيروس كورونا من السالالت الواسعة من الفيروسات، والتي يمكن أن تسبب 
 األمراض لإلنسان والحيوان، وال شك أن أعدادًا من فيروسات كورونا تصيب البشر
وتسبب لهم أمراضًا تنفسية، حيث تكون حدتها مشابهة لنزالت البرد المعروفة وأحيانًا 

المتالزمة المسماة بمتالزمة الشرق األوسط المكونة لـ المشاكل  ،تكون أشد وخامًة مثل
التنفسية "ميرس"، أيضاً المتالزمة التنفسية الشديدة والحادة "سارس"، ومن الجدير بالذكر 

(. 2020)رمضان،  19 -ونا المكتشف حديثًا يتسبب بمرض كوفيد أن فيروس كور 
يعتبر مرضًا معديًا للبشر؛ وهو مرض  19 -( أن كوفيد2021وذكر الزكي وسويلم )

تنفسي ويسببه الفايروس األخير الذي تم اكتشافه من الساللة الخاصة بفيروس كورونا، 
وأمراضه المعدية قبل  ولم يكن هنالك أي علم أو أخبار عن وجود فيروس كورونا

، 2019عمليات بدء انتشاره في مدينة ووهان التي تقع في أراضي الصين في ديسمبر 
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قد تحول في هذه الفترة والوقت الحالي إلى جائحة أثرت على  19 -حيث إن كوفيد 
 الكثير من دول وبلدان العالم.

 : الدراسات السابقة
ي "منصة تقييم فاعلية التعليم اإللكترونظهرت العديد من الدراسات التي تناولت مواضيع 

مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل 
 جائحة كورونا وتم عرضها من األحدث إلى األقدم.

خدام التعليم على است Jariono et al., (2021وقد أكدت دراسة جاريونو وآخرون )
اإللكتروني مع الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية أثناء جائحة كورونا، حيث هدفت إلى تحليل 
ووصف استراتيجيات التدريس المستخدمة مع الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية في ظل 
جائحة كورونا، وتم استخدام المنهج النوعي والكمي منهجاً للدراسة، وبلغت عينة الدراسة 

(، وتم 20(، وأولياء األمور )10لمين وأولياء أمور؛ كان عدد المعلمين )( من مع30)
استخدام المقابلة والمالحظة واالستبانة كأدوات للدراسة. وأظهرت النتائج أن استراتيجية 
المعلمين الذين يقومون بتدريس الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية أثناء جائحة كورونا جاءت 

على استخدام التعلم عبر اإلنترنت؛ من خالل إشراك أولياء بالتعبير عن الموافقة بشدة 
األمور في عمليات التعلم عبر اإلنترنت مع المعلمين في الفصول االفتراضية، لكي 

  يتعاونوا في مرافقة وتوجيه وتحفيز أبنائهم.
شك في أن تطبيق التعليم اإللكتروني يعتمد على المعلمين واتجاهاتهم، حيث أشارت  وال

العديد من الدراسات نحو اتجاهات المعلمين حول هذا النوع من التعليم كدراسة شحاته 
( والتي هدفت إلى تحديد اتجاهات معلمي التربية الخاصة حول التعليم 2021)

اإللكتروني، وهل هو مناسب مع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة؟ حيث تكونت العينة 
( معلمًامن مدارس التربية 20لنحو التالي: )( معلمًا ومعلمة موزعين على ا60من )

( معلمًا ومعلمة من مدارس 20( معلمًا ومعلمة من مدارس الصم و)20الفكرية، و)
اإلعاقة البصرية. واتبعت الباحثة المنهج الوصفي منهجًا للدراسة، من خالل تطبيق 

نتائج عن لمقياس اتجاهات معلمي التربية الخاصة حول التعليم اإللكتروني، وأسفرت ا
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سلبية اتجاهات العاملين في التربية الخاصة حول التعليم اإللكتروني، كما أظهرت 
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات العاملين في التربية الخاصة 
حول التعليم اإللكتروني تبعًا للتخصص. كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين 

  التربية الخاصة حول التعليم اإللكتروني تبعًا للمرحلة الدراسية. اتجاهات العاملين في
( نحو التعرف على اتجاهات 2021وفي ذات السياق أشارت دراسة آل إبراهيم ودبش )

معلمي المرحلة الثانوية حول توظيف منصة مدرستي في التدريس عن ُبعد وتجربتها 
من: العمر، والجنس، والتخصص، خالل جائحة كورونا في منطقة جازان، وأَثَر كاًل 

وسنوات الخبرة في التعليم اإللكتروني وتحديداً "منصة مدرستي". كما تم استخدام المنهج 
( معلمًا ومعلمة. واستخدم لجمع البيانات 227الوصفي التحليلي وبلغت العينة )

لمي عاالستبانة كأداة، وأسفرت النتائج عن: أن جميع فقرات االستبانة شكلت اتجاهات م
المرحلة الثانوية حول توظيف منصة مدرستي في التدريس عن ُبعد، كما أظهرت 
النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا ُتعزى لمتغير العمر، والجنس، والتخصص، 

  وسنوات الخبرة.
على وجود التحديات في التعليم  Alshamri( 2021وأكدت دراسة الشمري ) 

اإلعاقة الفكرية، وهدفت دراسته إلى التعرف على أغلب اإللكتروني مع الطلبة ذوي 
التحديات التي لها تأثير على طرق التدريس المقدمة للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية عبر 

واتبع الباحث المنهج النوعي، حيث تكونت العينة من  اإلنترنت في ظل وباء كورونا،
تم أخذ العينة وفقًا لعدد من  ( معلمًا أجريت معهم المقابالت لجمع البيانات، كما15)

المتغيرات وهي: الجنس، وسنوات الخبرة، والعمر. وأظهرت النتائج أن فترة إغالق 
المدارس كانت أكثر تحديًا على الطلبة من ذوي اإلعاقة الفكرية ألن التعليم الخاص 
 ربحاجة للتوجيه نحو االستجابات الحركية في نفس المكان، وأن األوضاع التعليمية عب
اإلنترنت لم تكن مناسبة، كما أظهرت النتائج أن الخبرات والبنية التحتية التعليمية في 

  التعليم عبر اإلنترنت كانت ضعيفة للتربويين والمهنيين. 
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( في متغيري الدراسة 2020وتشابهت الدراسة الحالية مع دراسة المالكي وشعبان )
على واقع توظيف التعليم )الجنس، وسنوات الخبرة(، حيث هدفت إلى التعرف 

اإللكتروني في عملية تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم، ومن 
خالل عدد من المحاور التي تناولت المهارات الالزمة عند توظيف التعليم اإللكتروني، 
ومتطلبات توظيف التعليم اإللكتروني، وتحديد تقديرات معلمي التربية الفكرية حول 
توظيف التعليم اإللكتروني في عملية تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، وذلك تبعًا 
لعدد من المتغيرات تمثلت في: سنوات الخبرة، والجنس، والدورات التدريبية في التقنيات، 
والبرامج التدريبية في الحواسب اآللية، كما هدفت نحو الكشف عن تحديات توظيف 

عملية تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، حيث تكونت عينة التعليم اإللكتروني في 
( معلمًا ومعلمة للطلبة ذوي االعاقة الفكرية بجدة. واتبعت الباحثة 171الدراسة من )

المنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات. وأسفرت النتائج إلى أن 
لى اإللكتروني كانت مرتفعة ع درجة تقدير المعلمين حول متطلبات توظيف التعليم

جميع محاور األداة، كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر الجنس، وكانت 
لصالح اإلناث. ووجود فروق ذات داللة إحصائية إلختالف سنوات الخبرة، وجاءت 

( سنوات، ووجود فروق ذات داللة إحصائية ألثر 5لصالح ممن كانت خبرته أقل من )
لتدريبية في الحواسب اآللية، وكانت لصالح من تلقى الدورات والبرامج التدريبية البرامج ا

في مجاالت الحاسب اآللي، كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية ألثر الدورات 
التدريبية في مجاالت التقنية في التعليم، وكانت لصالح ممن تلقوا دورات تدريبية حول 

 التقنية.
إلى التعرف نحو واقع استخدام التعليم  2017)الحارثي )كما هدفت دراسة العجمي و 

اإللكتروني في تعليم الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر المعلمات، واتبعت 
الدراسة المنهج الوصفي، وكانت عينة الدراسة متمثلة بمعلمات الطالبات ذوات اإلعاقة 

لغ ارس المدمجة بمدينة الرياض، وبالفكرية العامالت في معاهد التربية الفكرية والمد
( معلمات. ولجمع البيانات تم استخدام االستبانة كأداة، وأشارت النتائج 205عددهن )
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( من المعلمات يؤيدن وجود التعليم اإللكتروني في تعليم الطالبات %88.3إلى أن )
وى ( من المعلمات يوافقن على أن مست%53.7ذوات اإلعاقة الفكرية البسيطة، وأن )

التعليم اإللكتروني في تعليم الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية البسيطة جيد، وأشارت 
النتائج أيضًا إلى وجود موافقة بشدة من قبل مفردات العينة حول: )مفهوم استخدام 
التعليم اإللكتروني مع الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية(، و)دور المعلمات نحو تعليم 

ة الفكرية في التعليم اإللكتروني(، كما بينت النتائج عدم وجود الطالبات ذوات اإلعاق
فروق دالة إحصائيًا بين متوسط استجابات مفردات العينة حول واقع استخدام التعليم 

  اإللكتروني ُتعزى لمتغيري )عدد سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي(.
 : منهج الدراسة

اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي، لدراسة مشكلة ما أو ظاهرة علمية 
ل إلى تفسيرات منطقية لها،  تقييم اسة )وتم استخدام هذا األسلوب لدر معيَّنة؛ ُبغية التوصُّ

فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية 
 .(هم في ظل جائحة كورونامن وجهة نظر معلمي

 : مجتمع الدراسة وعينتها
 مةفي مكة المكر  الطلبة ذوي اإلعاقة الفكريةمعلمي  تكَون مجتمع الدراسة من جميع
. وتكونت عينة الدراسة التي تم ه1443للعام الدراسي  في الفصل الدراسي الثاني

( 83( معلمًا، و)96( معلمًا ومعلمة منهم )179اختيارها بالطريقة العشوائية من )
 معلمة.

 (1جدول)
 توزيع المعلمين عينة الدراسة تبعًا لخصائصهم الديموغرافية

 النسبة المئوية% التكرار التصنيف المتغير 
 53.6 96 ذكر الجنس

 46.4 83 أنثى
 100.0 179 المجموع

 3.9 7 دبلوم           
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 68.7 123 بكالوريوس          المؤهل العلمي
 27.4 49 دراسات عليا
 100.0 179 المجموع

 25.1 45 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة
 42.5 76 سنوات10   -سنوات 5 من 

 32.4 58 سنوات 10أكثر من 
 100.0 179 المجموع

 : أداة الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة عن تساؤالتها، تمثلت أداتها في استبانة مغلقة 

تقييم فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطلبة ذوي الستقصاء 
في  ، وتمّر عملية بنائهااإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا

 مراحل كما يلي
 : لوماتمرحلة جمع المع

في هذه المرحلة تم جمع كافة البيانات والمعلومات، وذلك باإلطالع على معايير التقييم 
تقييم فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس العالمية ذات العالقة بـ 

الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا، وتم تطوير 
مدة، )الجال ادًا إلى األدب المتصل بالموضوع والدراسات السابقة، كدراسةاألداة استن

 .(2020السلمي والمكاوي،  ؛ 2021 ؛ الخطيب والحديدي،2021، الحمود؛ 2016
 : مرحلة بناء األداة

تقييم فاعلية التعليم اإللكتروني "منصـــــــــــــــة مدرســــــــــــــتي" في تدريس الطلبة ذوي لغايات 
عداد بإ انالباحث، قام معلميهم في ظل جائحة كورونا اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر
 رئيسة وهي: بعدين( فقرة موزعة على 24)استبانة( والتي تكونت من )

 (.12- 1فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي": وتقاس بالفقرات من ) .1
 (.24- 13وتقاس بالفقرات من ) أهمية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي .2

 : الدراسةإجراءات 
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 تمت عملية إعداد هذه الدراسة بعد مراحل تمثلت بما يلي
م تقييم فاعلية التعليتم في هذه المرحلة إعداد االستبانة المستخدمة في   -1

اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة 
واستخراج دالالت صدق وثبات مناسبه  نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا

 لها.
تم تطبيق أداة الدراسة )االستبانة( وتوزيعها على معلمي طلبة ذوي اإلعاقة  -2

 .الفكرية
 تم جمع البيانات تمهيدًا إلدخالها حاسوبياً  -3
 تم ادخال البيانات حاسوبيًا واستخراج النتائج. -4
 تحليل البيانات وفق المعالجة االحصائية. -5

 : ي الصدق الظاهر 
( 14تم التحقق من الصــــــــــدق الظاهري لالســــــــــتبانة بعرضــــــــــها على لجنة مكونة من )

محكمين متخصـــــــــــصـــــــــــين من أعضـــــــــــاء هيئة التدريس في الجامعات الســـــــــــعودية في 
ـــــــد للتأكتخصصات )التربية الخاصة(؛  ـــــــدرة اقومالئمة ن مــــدى مـ ـــــــعلداة ألـ ــــــــق ى تحقيـ

ـــــســــــت أفقأركما ــــــداف الدراسة، هأ ـــــدافها هوأالدراسة ئلة ـ ـــــمـ تبانة  ـــالست الـــدعداة، وألاع ـ
ن حيث كانت األداة في يـلمحكمـل اقبــن ة مـفقرلمت ايالـدلتعت وااظــلمالحاى ـعلًء اــبن

 لبأفضــــروج للخ( فقرة في صورتها النهائية 24( فقرة وأصبحت )27صورتها األولية )
وصــــــــــــــمم المقياس بتدرج خماســــــــــــــي  .قياسهل جن أمدت عأُ ما ل على تمثيدرة قاأداة 

، 5)دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، ابدا(، وقد أعطيت درجات رقمية بلغت على التوالي: )
(. وقد تم التحقق من صــــدق وثبات المقياس بطريقة الصــــدق الظاهري، 1، 2، 3، 4

 .واإلتساق الداخلي
 وتم اعتماد المقياس اآلتي لتصحيح المقياس الخماسي

 ( 1الحد األدنى للمقياس ) -( 5للمقياس )الحد األعلى 
 (3عدد الفئات المطلوبة )            
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     =1.33 
 ( إلى نهاية كل فئة.1.33ومن ثم اضافة الجواب )
 وبناء على ذلك يكون: 

 منخف  2.33 -1.00من 
 متوسط 3.67 -2.34من 
 مرتفع 5.00 -3.68من 

 : الصدق والثبات

، تم تطبيقها على عينة استطالعية تتكون من وثباتهاوللتحقق من صدق بناء األداة 
( معلمًا من مجتمع الدراسة، ولكن من خارج عينة الدراسة المستهدفة، وذلك 30)

 تم احتساب معامل الثبات وكمااختبار اإلتساق الداخلي كرونباخ ألفا لحساب قيم 
عد الذي تنتمي البُ معامالت ارتباط بيرسون لعالقة الفقرات ببطريقة التجزئة النصفية و 
 (.2إليه وذلك كما في جدول )

 (2جدول )  
معامل اإلتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ومعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ومعامل االرتباط  

 بيرسون 
عدد  الُبعد الرقم

 الفقرات
معامل 

 كرونباخ الفا
معامل الثبات بطريقة 

 التجزئة النصفية
االرتباط معامل 

 للُبعد باألداة ككل
فاعلية التعليم اإللكتروني  1

 "منصة مدرستي"
12 0.797 0.752 .861** 

أهمية التعليم اإللكتروني  2
 "منصة مدرستي"

12 0.828 0.824 .879** 

 - 0.733 0.882 36 األبعاد ككل 

ألفا  معادلة كرونباخ( أن معامالت اإلتساق الداخلي حسب 2تشير بيانات جدول )
(، وللُبعد 0.797للُبعد األول: فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" بلغت )

وبلغ معامل الثبات ككل  (،0.828الثاني: أهمية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" )
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تباط االر ( وهي قيم مرتفعة دالة إحصائيًا، كما تجدر اإلشارة إلى أن معامالت 0.882)
 ( وهي قيم دالة إحصائيًا.**879.-**676.ما بين ) تراوحت

 :األساليب اإلحصائية 
البيانات  إلى تحقيقها، تم تحليل انبناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي سعى الباحث

(، واستخراج النتائج SPSSباستخدام برامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 وفقًا لألساليب اإلحصائية التالية:

 معامل ارتباط بيرسون.  -1
معامل ألفا كرونباخ، ومعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية؛ لحساب الثبات  -2

 ألداة الدراسة.
 التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية. -3
 األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات أداة الدراسة ولألبعاد ككل. -4
 .الجنس ختبار )ت( إليجاد الفروق لمتغيرا -5
، ومتغير سنوات تغير المؤهل العلميمإليجاد الفروق ل تحليل التباين األحادي -6

 .الخبرة
 : نتائج الدراسة
ما تقيم فاعلية التعلم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي : سؤال الدراسة

 جائحة كورونا؟اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل 

قياس ملإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية؛ 
تقييم فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة 

فقًا مع مراعاة ترتيبها تنازليًا و  الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا
 ( يوضح ذلك.  3جدول )ألوساطها، و 

 (3جدول )

 األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية ألبعاد أداة الدراسة، مع مراعاة ترتيبها تنازلياً وفقاً ألوساطها الحسابية  
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الوسط  البعد رقم البعد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الرتبة

 متوسط 2 0.70 3.60 أهمية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" 2
 متوسط 3 0.70 3.33 فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" 1

 متوسط - 0.51 3.46 األداة ككل

( أن المتوسطات الحسابية ألبعاد تقييم فاعلية التعليم 3يالحظ من النتائج في جدول )
 اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر

(. وجاء الُبعد الثاني )أهمية 4.05-3.33معلميهم في ظل جائحة كورونا تراوحت بين)
وبالمرتبة األولى ( 3.60التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي"( بمتوسط حسابي بلغ )

وبدرجة متوسطة ، وتاله البعد األول )فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي"( 
، وبلغ المتوسط الثانيةرجة متوسطة وبالمرتبة (، وبد3.33بمتوسط حسابي بلغ )
 (، وبدرجة متوسطة.4.46الحسابي األداة ككل )

 فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي".أوال : 

ليم فاعلية التعتم حساب األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد "
، كما تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية"، مع مراعاة ترتيبها اإللكتروني "منصة مدرستي
 (.4هو مبين في جدول )

 (4جدول )

 (.179ن=) فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات بُعد 
المتوسط  الفقرة الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الرتبة

األمور بشكل مستمر أتواصل مع أولياء  2
 خالل فترة التعليم عن بعد.

 مرتفع 1 0.86 4.23

عرض الفيديوهات التعليمية عبر منصة  9
 مدرستي وسيلة تعليمية ناجحة للطلبة.

 مرتفع 2 1.06 3.79

يساهم التعليم اإللكتروني في إلغاء العادات  10
 الخاصة بمهارات الخط والكتابة لدى الطلبة.

 مرتفع 3 1.13 3.77
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يساهم أسر الطلبة في زيادة فعالية التعليم  6
 اإللكتروني.

 مرتفع 4 1.15 3.76

يدعم التعليم اإللكتروني بالتطبيقات المناسبة  5
 للطلبة.

 مرتفع 5 0.98 3.72

يشارك الطلبة في األنشطة المعروضة على  4
 منصة مدرستي.

 متوسط 6 1.12 3.50

مادة المتعلقة بتصحح الفيديوهات التعليمية  12
 القراءة عبر المنصة النطق لدى الطلبة.

 متوسط 7 1.01 3.15

أقيم من خالل التعليم اإللكتروني الطلبة  3
 بسهولة.

 متوسط 8 1.23 3.08

يتيح التعليم اإللكتروني للطلبة التعلم وفقًا  7
 لقدراتهم.

 متوسط 9 1.20 3.02

يزيد التعليم اإللكتروني عبر منصة مدرستي  1
 التحصيل الدراسي للطلبة.

 متوسط 10 1.04 2.83

يعرض التعليم اإللكتروني المواد التعليمية  8
 بشكل أفضل من التعليم المباشر. 

 متوسط 11 1.28 2.75

يحل الطلبة الواجبات المنزلية المرسلة إليهم  11
 في المنصة بأنفسهم.

 متوسط 12 1.07 2.35

 متوسط - 0.70 3.33 البعد ككل

( أن المتوسطات الحسابية لفقرات ُبعد " فاعلية التعليم اإللكتروني 4من جدول ) يظهر
( والتي 2(، كان أعالها للفقرة رقم )4.23-2.35"منصة مدرستي"" تراوحت بين )

تنص على " أتواصل مع أولياء األمور بشكل مستمر خالل فترة التعليم عن بعد." 
( بالمرتبة الثانية، والتي 9تليها الفقرة رقم )(، وبدرجة مرتفعة، 4.23بمتوسط حسابي )

تنص على" عرض الفيديوهات التعليمية عبر منصة مدرستي وسيلة تعليمية ناجحة 
(  بالمرتبة الثالثة، 10(، وبدرجة مرتفعة، والفقرة رقم )3.79للطلبة." بمتوسط حسابي )

خط مهارات الوتنص على "يساهم التعليم اإللكتروني في إلغاء العادات الخاصة ب
(، وبدرجة مرتفعة، وبالمرتبة األخيرة 3.77والكتابة لدى الطلبة." بمتوسط حسابي )

(، والتي تنص على "يحل الطلبة الواجبات المنزلية المرسلة إليهم في 11الفقرة رقم )
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(، وبدرجة متوسطة, وبلغ المتوسط الحسابي 2.35بمتوسط حسابي ) المنصة بأنفسهم."
 (، وبدرجة متوسطة.3.33للُبعد ككل )

 ثانيا : أهمية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي".

م أهمية التعليتم حساب األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد "
"، مع مراعاة ترتيبها تنازليًا وفقًا ألوساطها الحسابية، كما اإللكتروني "منصة مدرستي"

 (.5هو مبين في جدول )
 (5جدول )
 (.179ن=) أهمية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" األوساط الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات بُعد 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى  الرتبة

 مرتفع 1 0.71 4.40 يواجه التعليم اإللكتروني األزمات كجائحة كورونا. 8
ف في تخفي  التكالي يسهم التعليم اإللكتروني 5

 المالية المتعلقة بتنقالت الطلبة.
 مرتفع 2 0.89 4.19

يوظف التعليم اإللكتروني التطبيقات الحديثة في  9
 عملية التدريس للطلبة.

 مرتفع 3 0.77 4.10

يساعد التعليم اإللكتروني المعلم على استخدام  11
 استراتيجيات حديثة في عملية تدريس الطلبة.

 مرتفع 4 0.85 4.02

يساهم التعليم اإللكتروني في تطوير المهارات  1
 الحاسوبية لدى الطلبة.

 مرتفع 5 0.99 3.92

يحد التعليم اإللكتروني من بع  السلوكيات لدى  2
 الطلبة.

 مرتفع 6 1.02 3.69

يساهم التعليم اإللكتروني في تنمية مهارات  7
 التواصل من خالل تفاعل الطلبة مع معلمهم.

 متوسط 7 1.14 3.42

يدرب التعليم اإللكتروني الطلبة على مهاراتهم  10
 التدريسية.

 متوسط 7 0.99 3.42

 متوسط 9 1.15 3.27 يثير التعليم اإللكتروني دافعية الطلبة نحو التعلم. 3
 متوسط 10 1.11 3.08 يطور التعليم اإللكتروني مستوى الطلبة. 12
هج الطلبة على فهم المنيساعد التعليم اإللكتروني  4

 الدراسي.
 متوسط 11 1.11 2.99
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يشارك التعليم اإللكتروني في تنمية مهارات القراءة  6
 والكتابة لدى الطلبة.

 متوسط 12 1.10 2.65

 متوسط - 0.70 3.60 البعد ككل

المتوسطات الحسابية لفقرات ُبعد "أهمية التعليم اإللكتروني ( أن 5يظهر من جدول )
( والتي 8(، كان أعالها للفقرة رقم )4.40-2.65مدرستي"" تراوحت بين )"منصة 

تنص على "يواجه التعليم اإللكتروني األزمات كجائحة كورونا." بمتوسط حسابي 
( بالمرتبة الثانية، والتي تنص على"يسهم 5(، وبدرجة مرتفعة، تليها الفقرة رقم )4.40)

متوسط مالية المتعلقة بتنقالت الطلبة." بالتعليم اإللكتروني في تخفي  التكاليف ال
( بالمرتبة الثالثة، والتي تنص على 9(، وبدرجة مرتفعة، والفقرة رقم )4.19حسابي )

"يوظف التعليم اإللكتروني التطبيقات الحديثة في عملية التدريس للطلبة." بمتوسط 
لتي تنص على ( وا6(، وبدرجة مرتفعة، وبالمرتبة األخيرة الفقرة رقم )4.10حسابي )

بمتوسط  "يشارك التعليم اإللكتروني في تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلبة."
(، 3.60(، وبدرجة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي للُبعد ككل )2.65حسابي )

 وبدرجة متوسطة.
 فروض الدراسة.
لفاعلية  (α=0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة :الفرضية األولى

التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر 
 .معلميهم في ظل جائحة كورونا حسب متغير الجنس

فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات لإلجابة عن الفرضية األولى؛ 
عاقة ة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلالمعيارية لـ فاعلية التعليم اإللكتروني "منص

الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا ُتعزى لمتغير الجنس، وتم 
حساب اختبار )ت( للكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات 

عينة الدراسة المعيارية لـ فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في  المعلمين
تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا 

 ( يوضح ذلك.6جدول ) ُتعزى لمتغير الجنس.
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 ( 6جدول )

 لمينالمع( لكشف داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات tنتائج اختبار )
طالب ذوي في تدريس العينة المعيارية لـ فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" 

 اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا تعزى لمتغير )الجنس(

الوسط  الفئة المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة  قيمة )ت(
 الحرية

احتمالية 
 الخطأ

فاعلية التعليم اإللكتروني 
 "منصة مدرستي"

 0.73 3.36 ذكر
0.538 177 0.591 

 0.67 3.30 أنثى

أهمية التعليم اإللكتروني 
 "منصة مدرستي"

 0.71 3.66 ذكر
1.276 177 0.204 

 0.68 3.53 أنثى

 الكلي
 0.60 3.67 ذكر

0.320 177 0.750 
 0.53 3.64 أنثى

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 6تشير نتائج جدول )
ُبعد جميع األبعاد والدرجة الكلية لألبعاد تبعًا لمتغير ( في α= 05.0اإلحصائية )
 الجنس.

لفاعلية  (α =0.05) الفرضية الثانية: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر 

 .متغير سنوات الخبرة معلميهم في ظل جائحة كورونا حسب
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 (7جدول)

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات لـ فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في 
تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا 

 ُتعزى لمتغير )سنوات الخبرة(.

  الفئة
فاعلية التعليم 

اإللكتروني 
 "منصة مدرستي"

أهمية التعليم 
اإللكتروني "منصة 

 مدرستي"

آليات تنفيذ الدرس 
في التعليم اإللكتروني 

 ""منصة مدرستي
الدرجة 

 الكلية

 سنوات 5أقل من 
 3.67 4.05 3.63 3.33 س

 0.56 0.50 0.71 0.70 ع

 10 –سنوات  5من
 سنوات

 3.70 4.07 3.64 3.39 س

 0.56 0.56 0.68 0.66 ع

 سنوات 10أكثر من 
 3.60 4.03 3.51 3.25 س
 0.60 0.64 0.72 0.75 ع

 س: المتوسط الحسابي                                       ع: االنحراف المعياري 

لية الحسابية واإلنحرافات المعيارية لـ فاع( تباينًا ظاهريًا في المتوسطات 7يبين جدول )
وجهة  ذوي اإلعاقة الفكرية من التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب

 نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا تبعًا لمتغير الدراسة )سنوات الخبرة(، ولبيان داللة
الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي على 

 ( يوضح ذلك.8) المجاالت واألداة ككل، جدول
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 (8جدول )

األحادي ألثر )سنوات الخبرة( لـ فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة تحليل التباين 
مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل 

 كورونا. جائحة

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

اإللكتروني فاعلية التعليم 
 "منصة مدرستي"

 0.501 0.693 0.343 2 0.685 بين المجموعات

     0.495 176 87.048 داخل المجموعات

       178 87.734 الكلي

أهمية التعليم اإللكتروني 
 "منصة مدرستي"

 0.529 0.639 0.315 2 0.630 بين المجموعات
     0.493 176 86.692 داخل المجموعات

       178 87.322 الكلي
     0.329 176 57.865 داخل المجموعات

       178 57.933 الكلي

 الدرجة الكلية

 0.557 0.587 0.191 2 0.381 بين المجموعات

     0.324 176 57.112 داخل المجموعات

       178 57.493 الكلي

( ُتعزى ألثر α =0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )8يتبين من جدول )
 سنوات الخبرة في جميع األبعاد والدرجة الكلية.

( لفاعلية α=0.05) الفرضية الثالثة: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر 

 متغير المؤهل العلمي. معلميهم في ظل جائحة كورونا حسب
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 (.9جدول)

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات لـ فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة 
 الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا تُعزى لمتغير )المؤهل العلمي(.

  الفئة
فاعلية التعليم اإللكتروني 

 مدرستي""منصة 
أهمية التعليم اإللكتروني 

 "منصة مدرستي"

آليات تنفيذ الدرس 
في التعليم اإللكتروني 

 ""منصة مدرستي

الدرجة 
 الكلية

 دبلوم
 3.74 4.08 3.70 3.43 س
 0.62 0.54 0.74 0.74 ع

 بكالوريوس
 3.70 4.09 3.63 3.38 س
 0.57 0.58 0.69 0.69 ع

 دراسات عليا
 3.55 3.95 3.51 3.19 س
 0.55 0.54 0.73 0.73 ع

 س: المتوسط الحسابي                                       ع: االنحراف المعياري 

اعلية ف( تباينًا ظاهريًا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لـ 9يبين جدول )
ة من وجهة الفكريالتعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة 

 تبعًا لمتغير الدراسة )المؤهل العلمي(. ولبيان نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا
داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين األحادي 

 ( يوضح ذلك.10) على المجاالت واألداة ككل. جدول
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 (.10جدول )

ي فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذو  )المؤهل العلمي( لـ األحادي ألثرتحليل التباين 
 اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا.

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

فاعلية التعليم اإللكتروني 
 "منصة مدرستي"

 0.280 1.282 0.630 2 1.260 بين المجموعات

     0.491 176 86.474 داخل المجموعات

       178 87.734 الكلي

أهمية التعليم اإللكتروني 
 "منصة مدرستي"

 0.554 0.593 0.292 2 0.585 بين المجموعات
     0.493 176 86.737 داخل المجموعات

       178 87.322 الكلي
     0.325 176 57.180 داخل المجموعات

       178 57.933 الكلي

 الدرجة الكلية

 0.277 1.295 0.417 2 0.834 بين المجموعات

     0.322 176 56.660 داخل المجموعات

       178 57.493 الكلي

( ُتعزى ألثر α =0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )10يتبين من جدول )
 في جميع األبعاد والدرجة الكلية. المؤهل العلمي

 مناقشة النتائج
ما تقييم فاعلية التعلم اإللكتروني "منصة مدرستي" في : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 تدريس الطالب ذوي اإلعاقة الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا؟

المتعلقة بهذا السؤال أن المعلمين يقيمون فاعلية التعلم اإللكتروني"  النتيجةأظهرت 
منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي االعاقة الفكرية بدرجة متوسطة، وبمتوسط 

التطوير ب وزارة التعليم السعودية تقوم (. حيث يمكن تفسير ذلك بأن3.66)حسابي بلغ 
المستمر بوجود فريق دعم فني للمنصة لضمان سير العملية التعليمية على منصة 
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مدرستي، باإلضافة إلى ما يتم تقديمه من تدريب وتأهيل للمعلمين فيما يتعلق بآلية 
توظيف استراتيجيات التدريس التي تتناسب مع ذوي اإلعاقة الفكرية على منصة 

رة استخدام التقنية لدى معلمي ذوي اإلعاقة الفكرية؛ مدرستي، والسعي نحو تطوير مها
لمواجهة أية تحديات قد تعيق تقديم التعليم لهؤالء الطلبة؛ كالتحديات التي فرضتها 

عليم هذه النتيجة المتوسطة إلى أن الت انالباحثجائحة كورونا على تعليمهم، كما يفسر 
وي اإلعاقة تعليم المباشر بين الطلبة ذاإللكتروني ال يوفر للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية ال

أن لباحثان االفكرية ومعلميهم، مما قد يقلل من توفير األنشطة التفاعلية، حيث يرى 
الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية يستفيدون بصورة أكبر في التعليم المباشر والتفاعلي، حيث 

اسًا لتعليم الطلبة تعتبر أس ال بد من استخدام الوسائل التفاعلية والتعليمية المتنوعة والتي
 ذوي اإلعاقة الفكرية. 

(، 3.60)أهمية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي"( بمتوسط حسابي بلغ ) بعد جاءو  
ذلك إلى وعي المعلمين بأهمية التعليم اإللكتروني الباحثان ، ويعزو وبدرجة متوسطة

خاصة في مواجهة األزمات كجائحة كورونا، وقدرته على تجاوز الحواجز المكانية 
والزمانية في سبيل تقديم التعليم المناسب للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، والعمل على حل 

لى ذلك تعليمية. باإلضافة إالمشكالت، وإيجاد البدائل المناسبة لالستمرار بالعملية ال
هذه النتيجة بما يتم تقديمه من وزارة التعليم السعودية من برامج  انيفسر الباحثان فإن 

إرشادية وتوعوية بأهمية التعليم اإللكتروني ودور منصة مدرستي في تطوير القدرات 
التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، وتقديمه البرامج واألنشطة التي تساهم في تطوير 

كرية بأهمية منصة مدرستي في تعليم طالبهم في ادراك معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الف
ظل جائحة كورونا، ولكن على الرغم من ذلك فقد يجد المعلمون أنه ال غنى عن 
التعليم الوجاهي، خاصة وأن الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية يحتاجون إلى المتابعة 

جائحة  ةالمستمرة والمباشرة خالل تعليميهم، باإلضافة إلى أن منصة مدرستي هي وليد
م مما يتم أنه وعلى الرغالباحثان كورونا؛ لذا فهي ما تزال في طور التطوير. لذا يعتقد 

تقديمه من برامج تدريبية إال أنها لم ترَق إلى المستوى المطلوب؛ لذا فإن المعلمين ما 
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زالوا متمسكين بالتعليم المباشر للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية بصورة أكبر من التعليم 
 كتروني على منصة مدرستي؛ مما يفسر هذه النتيجة المتوسطة.اإلل

(، 3.33)فاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي"( بمتوسط حسابي بلغ ) وجاء بعد
حصول هذا البعد على المرتبة األخيرة وعلى المستوى  انويعزو الباحث ،وبدرجة متوسطة

المتوسط؛ إلى أن البنى التحتية للتعليم اإللكتروني ما زالت في طور التطوير المستمر 
نتيجة ظهور التعليم اإللكتروني كبديل تعليمي رئيسي بصورة مفاجئة، مما أدى إلى 

ة الجهات الفكرية؛ والذي دفع كاف انقطاع للعملية التعليمية الوجاهية للطلبة ذوي اإلعاقة
المعنية والمعلمون نحو السعي إلى توظيف التقنيات لالستمرار بتقديم التعليم لهؤالء 

 هذه النتيجة بعدم كفاية البرامج التدريبية المقدمة لمعلميالباحثان الطلبة، كما يفسر 
س المناسبة لتعليم يالطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية؛ والتي تختص بتقديم استراتيجيات التدر 

طالبهم ذوي اإلعاقة الفكرية عن بعد واستخدام منصة مدرستي في تطبيق هذه 
االستراتيجيات، حيث قد يواجه المعلمون صعوبة في اختيار االستراتيجية التدريسية 
المناسبة عن طريق منصة مدرستي لتعليم طالبهم ذوي اإلعاقة الفكرية، باإلضافة إلى 

الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية من خالل منصة مدرستي، وأيضًا  صعوبة جذب انتباه
صعوبة التدريب على المهارات غير األكاديمية بطريقة غير مباشرة، مما يفسر هذا 

 المستوى المتوسط من فاعلية التعليم اإللكتروني من قبل المعلمين. 
، والتي أشارت (2017وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة العجمي والحارثي )

إلى تأييد المعلمات لوجود التعليم اإللكتروني في تعليم الطالبات ذوات اإلعاقة الفكرية، 
( التي أشارت إلى انخفاض اتجاه معلمي 2021واختلفت كذلك مع دراسة شحاته )

التربية الخاصة نحو التعليم عن ُبعد للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة. واختلفت كذلك 
والتي أشارت بالتعبير عن  Jariono et al., (2021ريونو وآخرون )جامع دراسة 

 .الموافقة بشدة على استخدام التعلم اإللكتروني في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية
(، والتي أشارت إلى ارتفاع واقع 2020واختلفت مع نتائج دراسة المالكي وشعبان )
 الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية.توظيف التعليم اإللكتروني في عملية تعليم 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : بالفرضية األولىمناقشة النتائج المتعلقة 
لفاعلية التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة  (α =0.05) الداللة

 .الجنسجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا حسب متغير الفكرية من و 

   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  النتيجةأظهرت 
(05.0 =α .في ُبعد جميع األبعاد والدرجة الكلية لألبعاد تبعًا لمتغير الجنس ) يمكن و

تفسير هذه النتيجة بأن عينة الدراسة من الذكور واإلناث يملكون نفس االستعدادات 
تكون هذه النتيجة ناتجة أيضًا عن تشابه البيئات المدرسية من حيث والقدرات، وقد 

طبيعة التجهيزات الالزمة لممارسة التعليم على منصة مدرستي، والتي تقدمها وزارة 
التعليم السعودية لتقديم معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية التعليم لطلبتهم. كما يمكن 

دريبية باختالف جنسهم يتلقون نفس البرامج التتفسير تلك النتيجة كذلك أن المعلمين 
والتوعوية التي ُتعزز من مستوى خبراتهم في استخدم منصة مدرستي وتوظيفها في 
تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، ولديهم نفس الوعي واإلدراك ألهمية استمرار تعليم 

صة ارجها من خالل منالطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية سواًء داخل المؤسسة التعليمية أو خ
( 2020الدراسة الحالية مع نتائج دراسة المالكي وشعبان ) نتيجةاختلفت و  مدرستي.

على واقع توظيف التعليم اإللكتروني في عملية تعليم والتي أشارت إلى وجود فروق 
 الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية ُتعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث.

الثانية: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  بالفرضيةمناقشة النتائج المتعلقة 
مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة لفاعلية التعليم اإللكتروني "منصة  (α =0.05) الداللة

  .الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا حسب متغير سنوات الخبرة

ُتعزى ألثر سنوات  (α =0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  النتيجةأظهرت 
منصة  ذلك إلى إمكانية توظيف انالخبرة في جميع األبعاد والدرجة الكلية. ويعزو الباحث

مدرستي في العملية التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، حيث يستطيع جميع المعلمين 
اهزة ى توظيفها من خالل مشاهدة الفيديوهات الجباختالف سنوات خبراتهم التدريسية عل

بكل ُيسر، باإلضافة إلى أن وزارة التعليم السعودية قامت بتدريب المعلمين باختالف 
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خبراتهم التدريسية على توظيف هذه المنصة وتوظيف التقنيات المرتبطة بها؛ وهذا ما 
نوات النظر عن سيجعل جميع المعلمين الجدد والقدامى يستطيعون استخدامها بغ  

خبراتهم، وبالتالي عدم وجود فروق في وجهات نظرهم حول فاعلية التعليم اإللكتروني 
ها هذه النتيجة بأن منصة مدرستي تم إطالق انلذوي اإلعاقة الفكرية، كما يفسر الباحث

تزامنًا مع ظهور جائحة كورونا، والتي فرضت قيودًا على قطاع التعليم؛ األمر الذي 
ة التعليم السعودية إلى تقديم البرامج التدريبية التي تركز بصورة أساسية على دفع وزار 

كيفية استخدام التعليم اإللكتروني "منصة مدرستي"، في حين كان التركيز على التعليم 
اإللكتروني قبل ظهور الجائحة قليال؛ األمر الذي يفسر امتالك جميع معلمي الطلبة 

 المتقاربة حول منصة مدرستي.  ذوي اإلعاقة الفكرية الخبرات
( التي أشارت إلى عدم 2017واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة العجمي والحارثي )

وجود فروق حول واقع استخدام التعليم اإللكتروني في تعليم ذوي اإلعاقة الفكرية ُتعزى 
( والتي 2020مع نتائج دراسة المالكي وشعبان ) واتفقت أيضالمتغير سنوات الخبرة. 

على واقع توظيف التعليم اإللكتروني في عملية تعليم أشارت إلى عدم وجود فروق 
 الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية ُتعزى لمتغير سنوات الخبرة.

الثالثة: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية
منصة مدرستي" في تدريس الطالب ذوي اإلعاقة لفاعلية التعليم اإللكتروني " (α=0.05) الداللة

  الفكرية من وجهة نظر معلميهم في ظل جائحة كورونا حسب متغير المؤهل العلمي.

( ُتعزى ألثر المؤهل α=0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) النتيجةأظهرت 
ي ذلك إلى أن المؤهل العلم انويعزو الباحثالعلمي في جميع األبعاد والدرجة الكلية. 

لمعلمي الطلبة ذوي االعاقة الفكرية على منصة مدرستي ال يؤثر على فاعلية تعليمهم 
للطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية على منصة مدرستي، لعدم ارتباط منصة مدرستي بالمؤهل 

س التدريب تلقوا نفالعلمي للمعلمين، كما أن جميع المعلمين باختالف مؤهالتهم العلمية 
من قبل وزارة التعليم السعودية حول استخدام هذه المنصة خاصة وإنه تم االعتماد على 
منصة مدرستي في تعليم ذوي اإلعاقة الفكرية بشكل رئيسي خالل جائحة كورونا؛ أي 
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أن جميع المعلمين تلقوا نفس التدريب فيما يتعلق بتعليم الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية 
هذه النتيجة إلى عدم وجود مقررات دراسية  اننصة مدرستي، كما يعزو الباحثعلى م

تقدم للمعلمين خالل مرحلة دراستهم الجامعية باختالف مستوياتها فيما يتعلق بمنصة 
مدرستي؛ حيث ال يتم التركيز على التعليم اإللكتروني في تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة 

ي ة به؛ وذلك بسبب ظهور التعليم اإللكترونالفكرية وتخصيص مقررات دراسية خاص
وإنشاء منصة مدرستي ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد التي اتخذتها 
المملكة العربية السعودية؛ إي بعد تخرج المعلمين من الجامعة والتحاقهم بوظيفة تعليم 

ج دراسة نتائ الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية. واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت اليه
( التي أشارت إلى عدم وجود فروق حول واقع استخدام 2017العجمي والحارثي )

 التعليم اإللكتروني في تعليم ذوي اإلعاقة الفكرية ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي.
 : التوصيات

 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج فإنها توصي بما يلي:
   المقدمة لمعلمي الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية؛ إلكسابهم تكثيف برامج التدريب

 التقنية والمهنية الالزمة على منصة مدرستي.
  االستعانة بالخبراء والمختصين لتطوير منصة مدرستي؛ لتناسب احتياجات

الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية؛ للتقليل من التحديات التي تعيق تعليمهم من خالل 
 هذه المنصة.

 لطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية، وتشجيعهم على صناعة المحتوى دعم معلمي ا
التعليمي واألنشطة والتقييمات المناسبة لمنصة مدرستي، ووضع الخطط 

 التربوية الفردية التي يمكن تنفيذها من خالل منصة مدرستي.
  إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث المتعلقة بفاعلية تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة

 من خالل منصة مدرستي. الفكرية
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  التركيز على البحوث النوعية التي توفر معلومات وفهمًا أكثر عمقًا للتحديات

والمعيقات؛ التي تحد من فاعلية تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة الفكرية من خالل 

 "منصة مدرستي".
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