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 ص ــــــــملخ

يحظىىا عالىىااي عابىىدم  ملىىسم  ي تىىدل  يىىا تصادادواىىا عمتتىىامى إعاتل ديىىاى       اىىا ع م ىىا  
إعسىىل امدفاىىم عاتحمىىد  عاي تىىا يىىا ياالم ىىو عاتفىىامى  تدتىىام يىىا يفىىال عامل ىىاي     تحىىمي   ىىا 
عالىىاي بف يىىىا يبىىسعي عاميتاىىى  إعامل ىىاي عاامىىىدق يتمىىا عتمي عاي تاىىى  اتدعل ىى  عام ىىىد عى  إعادتىىدل  اىىىا 

ايل عامصادادواا عاي تا . هسيت عاس عسى  عاحاااى   اىا عاملىيى   ىا إع ىل تدفاىم عام لالىاى عاي تاى  يا
يىىا تىىس لط عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس يىىا ييعلىىا عامدزىىس إتىىيعيد عاىىسيد ا تيز ىى  عم مسع اىى  
يىىىف إومىىىى   ظىىىىي يل تىىىبمي إ إااىىىىاج  يىىىىد هي يىىىىا يس اىىى  وىىىىس   إ سىىىى يى عاامىىىا د  ىىىىف  هتاىىىى  تدفاىىىىم 

ام لالىىاى عاي تاىى  يىىا تىىس لط عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس زبىىه  بىىا ى  اىىا يتباعتمىىا  ىىسجعم ع
  إتىىىدمم  اىىىا ع م ا هىىىا زىىىدم تيتدلىىىام  ىىىسيدم يسىىىمد  عم م ىىىار إعامي بىىىاإ  يمىىىا عى عامدعتىىى   تحسىىىبفيىىف 

عاي تاى  يىا ا مل اي عات ابي يل عاتل ي. إيا عاتلا    بات عاامىا د إوىد  سى لااى امدفاىم عام لالىاى 
إيىىيع  إ  عم متىىا    بمىىا يتاىىا   ىىف عامل ىىاي عات ابىىي يىىل عاتل ىىي  فعامىىس لط يتىىا يىىا  اىى ي   ىى  م يت ىى

ىىىس يىىىف عامدعتىىى  إ عام ا ىىى  يىىىل عالب ىىى  عاتحا ىىى     تىىىا عا   ىىى  يىىىا  عسمالسعيما  طىىىاي   اىىىا   مىىىا تلحا
ام عام لالاى عاي تا   فميى عااما د ياي عاتل تبف إ إاااج عأليد   دعومدي يعالاى تحدل  إي تدف

يحسإ يىى  عام لالىىاى عاي تاىى  عامىىا إ   ع ت ىىات تص  ىى  عألومىىا  عا دزاىى   ىىا عادوىى  عأليتىى  يمتت ىى  يىىا ي
ا اللىىي  عاصاةاىى    تىىا  بىىا ى عاامىىا د  اىىا إوىىد   عاتل تىىبف إ إااىىاج عأليىىد  عاليتاىى   إعيملىىا تىىس ي عا  ىى  

اتىاا  ي ى  عاس عسىاى عال اىا   باتىا اىي ي ىف ييإق  عى  ما   زتا ا  تلا  اتم بي عاتؤه  عاس عسا 
 هااك ييإق  عى  ما   زتا ا  تلا  اتم بي  تي عا ااب  إعافاط.
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The Reality of Using Digital Applications in Teaching  

Students with Autism Spectrum Disorder in Jeddah from  

the Perspective of their Teachers and Parents 

     By 

Maha Al-Talhi & Hassan Maajeeny 

Abstract 

The world today is characterized by tangible progress in 

communications and information technology which led to the widespread use 

of digital content in various fields, including education. As a result, it is 

imperative for those who work in the field of education to develop their digital 

skills to keep pace with technology’s advancement. The aim of the current 

study was to identify the standpoint of digital applications’ employment in 

teaching students with autism spectrum disorder (ASD) in elementary-level 

programs in Jeddah from the perspective of their teachers and parents. The 

results highlighted the importance of employing digital applications in 

teaching students with ASD and the benefits gained in improving 

communication skills, the level of attention and concentration, as well as 

being an alternative educational solution for teacher-based direct education. In 

terms of downsides, digital applications do not suffice without teacher-based 

direct instructions. In addition, digital applications-based learning leads to 

students’ excessive use of such applications and limits communication and 

interaction with the surrounding environment. According to the findings, 

teachers and parents face obstacles that prevent the optimal use of digital 

applications, which can be felt in the high cost of tablets, limitation of the 

number of digital applications that support the Arabic language, and the 

unfamiliarity of teachers and parents with technology. The results also showed 

that there were statistically significant differences due to the academic 

qualification variable in favor of the postgraduate studies category, while there 

were no statistically significant differences that could be attributed to the 

students’ age and gender. 

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Digital Applications, Tablets, iPad. 
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 ة:  ــــــدمــــمق

يىىا ياىىا  ف عاميتاىى  عاالاتىى     ىىمس يىىا إ ماىىا عاحىىااا ت ىىد عى يمسىىا      ىىا عاتىىلبس عالىىااتا
 عيىىذ  اىى  ت ىىىد  إتلىىسم يىىىا عافا ىىب عامل اتىىا إعالىىىيعيد إعاالىىسياى عاتلسيىىى  ا  ىىدت  إا عطىىى يعت 
حام عامدزس. يلس  تت عمت اقا  عاسإاا  احتاي  زلدق  إا عإل ا   عاتا     ف عأليي عاتمحس  يتا 

عاالىىىسياى عامل اتاىىى  إعاميتدلىىى  افتاىىىل  مل ىىىذ يحلىىىد مي يىىىا عاتفىىىامى عامل اتاىىى  إعاميتدلىىى    ىىىا تلىىىسيي 
عاتيعز  إيلام مزمااواى إ س عى  إا عإل ا ى  يىل عاملىدلي عاتسىمتي ا الىسياى إعاتاىاهد عاتلسيى  امى ر 

إ ظىيعم ألي عا   ى   إا عطى يعت حاىم عامدزىس يظمىيإي ت ا اىام  )هب ى  زلىدق عإل سىاي   .ى . عا  ى 
ب تالم و ت لام اتسمد  بس  عمط يعت   ملبف   ا إعطحام يا يسمدلاى  س تمي   ا عامل ي إعامس ل

يل تبمي عا حه  ف عاتتا ساى عاما تمااسب يل  تا ص إت اى عا     إعسىمالسعيما يتىا ينىتف 
 سبي عالت ا  عامل اتا  ي    يلال.

يلىىىس عامىىىس   عالىىىا ي   ىىىا  National Autism Centerإإيلىىىام ا تي ىىىا عاىىىدحاا ا مدزىىىس 
 ,Bosseler & Massaroاى  تىاربير عايعسىي يىا ت ىدلي عالت اى  عامل اتاى  ) عامصادادواا تس دم يلامم 

 . زبه  سمي عاملسم إعام ىد  عاتمسىا ت يىا تصادادواىا عألومىا  عا  اى  إالىا   عسىمالسعيما   ىا 2003
علم ىىاى آيىىاق وس ىىس  إإتازىى  عا ىىي  ا تل تىىبف  مدفاىىم هىى ر عامصادادواىىا االسيىى  عامل ىىاي )عاسه ىىاي 

إ ماف  ا ا  فميى عالس س يف عاس عساى عاما   ت  اا طيإ   عامدفام عا لال  . 2010إلد ط  
امدفاىىىم عألومىىىا  عا دزاىىى  إت لالاتمىىىا عاي تاىىى  يىىىا عالت اىىى  عامل اتاىىى   اتىىىا امىىىا يىىىف  رىىىي يىىىا تحسىىىبف 
يمىىا عى عا   ىى  يىىف  إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس  تمىىا عى عامدعتىى   إعاتمىىا عى عأللا يتاىى   إالىىا   

 .    Athbah, 2019)  2019)عألزتسا إعا يع ا       عيعا  عا 
إتلس عات ا    عاملاإ اى   ىبف عاتل تىبف إ إااىاج عأليىد  يىف   ىيا عالدعيى  عامىا تسىمي يىا   ىي 
عامىىس دى عاميتدلىى  ا    ىى   إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس  يتىىا يسىىمس ا  الىىاج عانىىدج   ىىا عتفاهىىاى 

 لالاى عامل ي عاي تا  يا يتدل عاميتا  عاالات  يلس ل  ٍّ يف عاتل تبف إ إاااج عأليد   حد تدفام ت
   اىىا  ي يل تىىاى إيل تىىا عاميتاىى  عاالاتىى  يا ىىبسإي ياهتاىى  تدفاىىم 2015 بىىا ى   عسىى  عاىى  إ  )

ت لالىىاى عاىىمل ي عاي تاىى  يىىا عاتىىسع ل يىىل عا   ىى   إا عإل ا ىى   إ ي هىى ر عمتفاهىىاى عإليفا اىى  تفىىار 
تصد ت  ظيعم اتىا يلىد  يى  يىف  رىي   ىا عامحتىب . إيىا   عسى   عامس لط ياسمالسعم عام لالاى عاي تا 

   بىىا ى عاتل تىىاى  اىىا  هتاىى  تىىديبي ت لالىىاى   تاىى   اصد مىىا تىىديي  ب ىى  2017عاع اسىىا إعا ىىميا )
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تل اتاىى  يااىى  ياادسىىا   عامىىىا ت ىىفل عا   ىى  يىىىف  إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىىس   ىىا عاىىمل ي ي يللىىى  
ي عتفاهاى  إاااج عأليد  تفار عام لالىاى  يفا اى  اماربيهىا   ىا ي د   إيتبي .  تا  بات عاس عساى  

الىىا   عسىىملداا    اىىا مي  ياإلطىىاي   اىىا  ي عا ىىدت يىىف  إا عامدزىىس ي نىى د ما سىىدعج يىىا عامل ىىاي  إ 
 . McNaughton&Light,2013; Clark et al, 2014عا لب )
اى  إعألومىا  عا دزاى  إتدفا مىا إتااج   ا ياإ     ير  ىف  هتاى  عسىمالسعم  ومىا  عامىاتو عا   

يا عاليعيد عامل ات  ا       إا عط يعت حام عامدزىس  إتدعيلىام يىل يفيلىاى عام ىد عى عامصادادواى  
إت  لاى عاتت صى  اد تلىاج  مل ىاي  إا عإل ا ى  إيىامي  إإ عطى يعت  2030عاحس ت  إيدعل   ايؤل  

تدفاىىم عام لالىىاى عاي تاىى  يىىا تىىس لط إع ىىل  حاىم عامدزىىس  فمىىيى عاحاوىى   اىىا تسىى ا  عانىىدج  حىىد
 عا     يف  إا عط يعت حام عامدزس يف إوم   ظي يل تبمي إ إاااج  يد هي يا يس ا  وس .

 مشكلــة الـــدراســــــة:
ياظمي  إإ عط يعت حام عامدزس  تد عم يا عامدعت  إعام ا   عمومتىا ا إيحسإ يى  إتصىيع عم 

إهى ع  ىس  . American psychiatric Association,2013) ا س دك  إ عأل      إ عمهمتايىاى
  إزسىب يىاإ    ىف إاع   عاتىح   ؤ ا  سإ ر  اا تحسياى  لا يتا  يا عايلاطااى إعالىيعج  إعاصمايى 

ح ىىىدم  اىىى ع يلىىىس ت ىىىدلي 160اصىىى   1     ىىىت  سىىى   ع م ىىىا  عامدزىىىس  ىىىبف عألح ىىىال يىىىا عالىىىااي 2019)
اميتدل  يتا ينتف يي  عااتد عا لالا  ااج   ا  سط   تا  عألساابب إعإلسميعتافااى عامل اتا  إع

ييععاىى  اسىىتاى عا   ىى  يىىف  إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس  زىىس عاتم   ىىاى عألساسىىا  ام ىىدلي عالىىيعيد 
عاميتدلى  عا ي يىى  امىىي إلمنىتف  اىى  تدفاىىم عاملااىاى عاحس تىى  إ  ىىا إوى  عامحس ىىس عام لالىىاى عاي تاىى  

 األوما  عا دزا .

  ذ فميى عالس س يف عاس عساى عاما تااإات قاال يلااا  عام لالاى عاي تاى  يىا إيف ه ع عاتا
تس لط عا      إا عطى يعت حاىم عامدزىس إسىاهتت يىا  ينىات  هتبممىا  يلىس  بىا ى  مىا د   عسى  

   اا عألري عإليفا ا ا م لالاى عاي تاى  يىف زبىه الىا   O'Malley et al, 2013 إيااا إآ يلف )
 إا عط يعت حام عامدزس يااتحمد  عأللىا يتا  إعات ىا    عاا ى    إ  عج عاتمتىاى عهمتام عا     

ياسىىملداا .  طىىاي   اىىا   مىىا تسىىىمي يىىا الىىا   علمسىىات عات ىىىي عى عا  دلىى   إيمىىا   عامل بىىس  إتحسىىىبف 
   إ ىىىس تملىىىس   اىىى   اىىىا تاتاىىى  يمىىىا عى عامدعتىىى  إعام ا ىىى  Esposito et al, 2017عم م ىىىار )
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 . إتىىااييي يىىف عتفاهىىاى عاتل تىىبف عإليفا اىى   حىىد عام لالىىاى 2017ع اسىىا إعا ىىميا  عمومتا ا)عا
عاي تاىى   م   ىى  م  ىىمي عسىىمالسعيما ي يللىى  يتامفىى  يتىىا يحىىدل  إي تىىدفا مي امىىا   ىىا عادوىى  عأليتىى  

(Alshaer, 2018(تىىا اىدزي يىىا   عسىى  عا ايىسا   Alghamdi, 2021  يلا طى   إااىىاج  يىىد  
ت حام عامدزس مسمالسعم عام لالاى عاي تا   ع   عا تى  عاس عسىا يتىا  ىاي  ىف عا      إا عط يع

 إود  عتفاهاى س لا  تفار عسمالسعم عام لالاى عاي تا  
 ىمي  إيف هاا تمن  عا فد   ىبف  مىا د عاس عسىاى عامىا ت ىبي  اىا يا  اى  عام لالىاى عاي تاى  إيىا

عام لالىاى عاي تاى  يىا تىس لط عا   ى   إا تلسيت  يا يبسعي عاميتاى  عاالاتى  يىف يحىاإمى امدفاىم 
عاس عسى   عط يعت حام عامدزس إ  ا إو  عاالتد  يا عالب   عاسىلد ي   إ  اى  فمىيى يصىي  هى ر

إع ل تدفاىم عام لالىاى عاي تاى  يىا تىس لط عا   ى  يىف  إا عطى يعت حاىم عامدزىس اتحاإا    عس  
يف إوم   ظي يل تبمي إ إاااج  يد هي يا يس ا  وس   إال  تس ا  عاندج   ا ه ر عات     يسمي 
يىىىا  لسىىىات عالىىىاي بف يىىىا عاتبىىىسعي إعألسىىىي عاىىىد ا زىىىدل  هىىىي يتبىىىاعى إسىىى لااى تدفاىىىم عام لالىىىاى 

ا   ىى  يىىف  إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس  إإ ىىيعا عاتعالىىاى عامىىا تدعوىى  عاتل تىىبف عاي تاىى  يىىا تل ىىاي ع
إعألسي يا تسالبي عاملاا  امل اي عا   ى  يىف  إا عطى يعت حاىم عامدزىس  يتىا يسىت  ا لىا تبف   ىا 

 عالت ا  عامل اتا  إي د ا عام لالاى عاي تا  ياامليى   ا ه ر عاتعالاى إعام  ب   بما. 

   ــة:ـــأسئلـــة الـدراس
يىا يتبىاعى تدفاىم عام لالىاى عاي تاى  يىىا تىس لط عا   ى  يىف  إا عطى يعت حاىم عامدزىىس  -1

 يف إوم   ظي يل تبمي إ إاااج  يد هي؟

يىا سى لااى تدفاىىم عام لالىاى عاي تاى  يىىا تىس لط عا   ى  يىىف  إا عطى يعت حاىم عامدزىىس  -2
 يف إوم   ظي يل تبمي إ إاااج  يد هي؟

تدفام عاتل تبف إ إاااج عأليد  ا م لالاى عاي تا  يا تس لط يا عاتعالاى عاما تحدل  إي  -3
 عا     يف  إا عط يعت حام عامدزس؟

  يىا عسىمفاياى عاتل تىبف 0.05ه  هااك يىيإق  عى  ماى   زتىا ا   اىس يسىمد  عاسماى  ) -4
إ إاااج عأليد  زدل إع ل تدفاىم عام لالىاى عاي تاى  يىا تىس لط عا   ى  يىف  إا عطى يعت 

 سا  ؟12 اا  10سادعى  إيف  9 اا  6تلا  اتم بي  تي عا ااب )يف حام عامدزس 
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  يىا عسىمفاياى عاتل تىبف 0.05ه  هااك يىيإق  عى  ماى   زتىا ا   اىس يسىمد  عاسماى  ) -5
إ إاااج عأليد  زدل إع ل تدفاىم عام لالىاى عاي تاى  يىا تىس لط عا   ى  يىف  إا عطى يعت 

 إاااج عأليد  )  ي    تا ؟حام عامدزس تلا  اتم بي عافاط ا تل تبف إ 
  يىا عسىمفاياى عاتل تىبف 0.05ه  هااك يىيإق  عى  ماى   زتىا ا   اىس يسىمد  عاسماى  ) -6

إ إاااج عأليد  زدل إع ل تدفاىم عام لالىاى عاي تاى  يىا تىس لط عا   ى  يىف  إا عطى يعت 
حاىىىىم عامدزىىىىس تلىىىىا  اتم بىىىىي عاتؤهىىىى  عال تىىىىا )ع مىىىىسع ا  إيمدسىىىى   إرىىىىا دا  إت ىىىىااد لدل  

 إ  عساى   اا ؟

 :ةــــــدراســداف الـــأه

عاملىىىيى   ىىىا يتبىىىاعى تدفاىىىم عام لالىىىاى عاي تاىىى  يىىىا تىىىس لط عا   ىىى  يىىىف  إا عطىىى يعت  -1
 حام عامدزس يف إوم   ظي يل تبمي إ إاااج  يد هي.

عاملىىىيى   ىىىا سىىى لااى تدفاىىىم عام لالىىىاى عاي تاىىى  يىىىا تىىىس لط عا   ىىى  يىىىف  إا عطىىى يعت  -2
 ل تبمي إ إاااج  يد هي.حام عامدزس يف إوم   ظي ي

عامليى   ا عاتعالاى عاما تحدل  إي تدفام عاتل تبف إ إاااج عأليىد  ا م لالىاى عاي تاى   -3
 يا تس لط عا     يف  إا عط يعت حام عامدزس.

عامليى   ا عا يإق يىا عسىمفاياى عاتل تىبف إ إااىاج عأليىد  زىدل إع ىل تدفاىم عام لالىاى  -4
 عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس ت لىىىام اتم بىىىي  تىىىي عا ااىىىب  عاي تاىىى  يىىىا تىىىس لط عا   ىىى  يىىىف  إا 

 سا  .12 اا  10سادعى  إيف  9 اا  6)يف 
عامليى   ا عا يإق يىا عسىمفاياى عاتل تىبف إ إااىاج عأليىد  زىدل إع ىل تدفاىم عام لالىاى  -5

عاي تاىى  يىىا تىىس لط عا   ىى  يىىف  إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس ت لىىام اتم بىىي عافىىاط ا تل تىىبف 
 ي    تا .إ إاااج عأليد  )  

عامليى   ا عا يإق يىا عسىمفاياى عاتل تىبف إ إااىاج عأليىد  زىدل إع ىل تدفاىم عام لالىاى  -6
عاي تاىى  يىىىا تىىىس لط عا   ىىى  يىىف  إا عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس ت لىىام اتم بىىىي عاتؤهىىى  عال تىىىا 

 )ع مسع ا  إيمدس   إرا دا  إت ااد لدل  إ  عساى   اا .
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 ةـــــدراســـة الـــــأهمي
  عااظيل  ا س عس  يا طيإ   يدعل   عام د عى عالااتاى  إعاحس تى  يىا يفىال تل ىاي تصتف عألهتا

 إا عط يعت حام عامدزس  إتتاباام يل عام  لاى عادحاا  اد تلاج  مل اي  إا عإل ا   إيامي  إإ 
عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس.  تىىىا  ي هىىى ر عاس عسىىى   ىىىس تا ىىى    طىىىاي   اىىىا عاس عسىىىاى عاليتاىىى  عاتحىىىسإ   

 مدفاىىىم عام لالىىىاى عاي تاىىى  يىىىا تىىىس لط عا   ىىى  يىىىف  إا عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس   يىىىا  عاتيت  ىىى 
عألهتا  عام لاقا  ا س عس  يإي عامليى   ا إع ل تدفام عام لالاى عاي تا  يا تس لط عا       إا 
عطى يعت حاىم عامدزىس  يوىا  ي يسىىمي يىا تلىسيي تتىد  بىاي  اتل تىىبمي إ إااىاج  يىد هي زىدل  هىىي 

ااى عسمالسعم عام لالاى عاي تا  يل عا     يف  إا عط يعت حام عامدزس  يتا يست  يتباعى إس ل
يايمدلمي عااللي  عاصاةا  إتحلبذ   تا يا س  يت ا  مسمالسعم عام لالاى عاي تا   تا  ايى   ي تالىيا 

  يىا  ما د ه ر عاس عس  عاتعالاى عاما تحدل  إي تدفام عاتل تبف إ إاااج عأليد  ا م لالاى عاي تا
تىىس لط عا   ىى  يىىف  إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس  يتىىا يسىىت  ا لىىا تبف   ىىا تال ىىا  إت ىىدلي  ىىيعيد 
عاميتا  عاالات  إي ىد ا عام لالىاى عاي تاى  يىاامليى   ىا هى ر عاتعالىاى إعام  ىب   بمىا يىف  ىدل 

 تسالبي عاملاا  إت دللما املالا عالت ا  عامل اتا .  

 :ةــــدراســـدود الــــح

عاملىىيى   ىىا يتبىىاعى إسىى لااى تىىس لط عا   ىى  يىىف  إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس ياسىىمالسعم 
عام لالىىاى عاي تاىى  إعاتعالىىاى عامىىا تحىىدل  إي تدفاىىم عاتل تىىبف إ إااىىاج عأليىىد  ا م لالىىاى عاي تاىى  

 إ إاااج  يد هي.يا تس لط عا     يف  إا عط يعت حام عامدزس يف إوم   ظي يل تبمي 

 ييعلا عامدزس إتيعيد عاسيد ا إا عط يعت حام عامدزس يا يس ا  وس .

يل تىىىد عا   ىىى  يىىىف  إا عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس يىىىا ييعلىىىا عامدزىىىس إتىىىيعيد عاىىىسيد اىىى إا 
إ إااىىىاج  يىىىد   إا عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس يىىىا عاتيز ىىى  عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس يىىىا يس اىىى  وىىىس   

    ايام.12 اا 6عم مسع ا  )يف

 م2022-2021 عا ت  عاس عسا عألإل الام وتلت عالاا اى  دل
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 :ةـــــدراســات الــــمصطلح

:Autism Spectrum Disorder

عطى يعت   .Autism Society of America, n.dتالىيى عافتعاى  عألييل اى  ا مدزىس )
  ا    تا اى  تمسىي ياامللبىس  تظمىي  ىا    راىاج ييز ى  عا  داى  عات  ىي  إتىؤري   ىا  حام عامدزس يا  

  ىىىس   عا ىىىي    ىىىا عامدعتىىى  إعام ا ىىى  يىىىل عت ىىىيلف  ىىىس واى يم اإتىىى .  تىىىا زىىىس  عاىىىساب  عام الاتىىىا
يلىا بي ت ىالاص عطى يعت حاىم    (DSM-5, 2013 إعإلزتىا ا عاالىايط ادطى يعياى عالل اى 

عامدزىىس يمتت ىى  يىىا يلىىس ف   اسىىبف عألإلي  لىىص يىىا عامدعتىى  إعام ا ىى  عمومتىىا ا  إعاتىىا اي   تىىا  
عاس دك  إ عمهمتاياى  إ عأل     عاتمصي   إعاتلبىس     ىا  ي تظمىي عأل ىيعق يىا ييز ى  عا  داى  

 ويع اىام يىا  إا عطى يعت حاىم عامدزىس  تي تليلمي  يسل    فاعم يا   عج عادفا و عابديا . إ عات  
عا   ىىى  عاىىى  ف تىىىي ت الاتىىىمي يىىىف  لىىى  عافمىىىاى عايسىىىتا    ىىىا   مىىىي يىىىف  إا  ييىىىا مي هىىى ر عاس عسىىى 

عط يعت حام عامدزس إي محلىدي يتيعلىا عامدزىس  إ  ىيعيد عاىسيد اى إا عطى يعت حاىم عامدزىس يىا 
 .يس ا  وس 

ApplicationsDigital

تاليى عام لالاى عاي تا    ا   ما يدع  تل اتا   مي تتتاتما إتييفمما  دعسى   عاحاسىدت  
يسىىماس    ىىا  ظيلىى  سىى اي عاتلااىى    ىىا يلىىس  عاتتبىىي إعمسىىمفاي  إعاملالىىا  إلىىمي يبمىىا تاظىىاي إإ مىىا  

ديىى  يااتىىد  إعألتىىدعى إعااتىىد  إيلىىام األهىىسعى عاتيوىىد تحقالمىىا يىىا عاىىس إل  إ عأل  ىى   عاتس 
ليى  ويع اام عام لالىاى عاي تاى  يا مىا  . إتا 2018يد و تل اتا ا    يلبا  يف عاتمل تبف )عالمبلا  

ت لالىىىاى عألومىىىا  عا دزاىىى  عامىىىا يسىىىمالسيما عاتل تىىىدي إ إااىىىاج عأليىىىد  يىىىا تىىىس لط عا   ىىى  يىىىف  إا 
ي ى   ي ابىي  إتمنىتف ت لالىاى تاتاى  عاتمىا عى عا  دلى   إت لالىاى تاتاى  عط يعت حام عامدزس 

عاتما عى عاحسا ا   إت لالاى تاتا  عاتما عى عمومتاعاى   إت لالىاى عألالىات عامل اتاى   إيتىحو 
  بف عامل اتا  إت لالاى    اج عالتص عاي تا .
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 :ةــــابقــات الســدراسـري والــار النظــاإلط

 متبىىا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس يلفىىا يىىا يفتد ىى  يىىف عاتفىىامى عامىىا تىىؤري سىى  ام   ىىا زاىىا  
عامدعتى .  ادعوى  عا   ى   إا عطى يعت حاىم عامدزىس  تىد عم يىا ت ىدلي يمىا عى عا ي  تمنىتفي )   

عامدعتىىى  عا تىىىيا  إيمىىىي إعسىىىمالسعم عامدعتىىى  إت ىىىت ي  تىىىد عم يىىىا عاتمىىىا عى يبىىىي عا  ظاىىى   يتىىى ي 
 National Institute on Deafaness and otherعميتىىىاجعى  إ لىىىيعى عاتىىىدى )

Communication Disorders, 2020  إ تىد عم يىا عاتمىا عى عا  ظاى   يحبىه يظمىي عا   ى   
    إا عط يعت حام عامدزس  فاعم يا يسا عى ت د  عا    إت ت ي عالفا عاصايى  يىا ت ىد  عا  ى

يظمىىي عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس  تىىد عم يىىا  عام ا ىى  عمومتىىا ا.  تإيحسإ يىى  عا  ىى . )
يمىىا عى عام ا ىى  عمومتىىا ا  يتىىا يىىا  اىى  عاتىىلدت  يىىا    ىىاج عالد ىىاى إت دليهىىا  إعميملىىا   اىىا 

تا م ي ا    عم م ار إعمهمتاياى يل عم يلف  إتلدت  يا يمي ي ا ي  إ   إ  يل  عأل يلف  إي
ب  ةا   ي عاتلدتاى يا يفال عام ا ى  عمومتىا ا امىا تىاربي سى لا   ىا تللى  عأل ىيعي إعم ىسيا  

عاسىى د ااى   وىىى)  .2020يىىا عاتفمتىىل  إع ال ىىاق يسىىمد  عمسىىملداا   إتلىىس ي عاىى عى )عاياللىىاى  
ف  لتىىي عاتظىىاهي عامصيع لىى  إعمهمتايىىاى عاتلبىىس . تلملىىي عاسىى د ااى عامصيع لىى  إعمهمتايىىاى عاتلبىىس  يىى

ببد ام اس  عا      إا عط يعت حام عامدزس. إت ت  عاس د ااى عامصيع لى   يييى  عابىس ف  إتحيلى  
عافسىىىىىي األيىىىىىام إعاال ىىىىىو  إعاىىىىىسإ عي زىىىىىدل عافسىىىىىي  إتحيلىىىىى  وىىىىىاج يىىىىىف يفسىىىىىي ياسىىىىىمتيع   إتلىىىىىيى 

أل  ام عامس س ا  عمهمتاياى عاتلبس  يام   ال عا س س يتفال  إ يدطدت يحس   ااييدا عاليلسي   إ ع
  .National Autistic Society, 2020األوما  عاصميتا ا  )

 

تتتىى  عامصادادواىىا  إ    اسىىا يىىا  ت اىى  تل ىىاي عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس  إلت ىىف  ي 
عامحىسياى يتالم ىو  بى ااما تالسم عالس س يف عادفا و اييل   ىاج  عالت اى  عامل اتاى  إيدعومى  عالس ىس يىف 

إيلي عى عسمالسعيما  ياإلطاي   اا   ما تلملي  اتي ي ت  ا تتا ساى عا لااى  يىا تل ىاي عا   ى   إا 
يىىف رىىد      مافىى  اتىىا   ىىمسر يىىا عا مىىي  عأل بىىي  . إ Boutot, 2017/2018عطىى يعت حاىىم عامدزىىس )
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عا  ا  إعألوما  عا دزاى  يللداى    ىا   تا  إ  تا   ت حت  وما  عامصادادواا عاتحتدا  يت ي عامدعتو 
  ىاق إعسىىل يىىا عالب ى  عامل اتىى  يىىل تاع ىىس عم متىا    بمىىا  إسىىمدا  إتىدل عاتل تىىبف إعاتمل تىىبف  ابمىىا  
لتا تالس عام لالاى عاي تا  عاتمىديي  يىا هى ر عألومىا   ىس   يلىال أل إعى عامصادادواىا عاتسىا س  عامل بسيى  

   .Ismaili and Ibrahimi, 2017 إ يبي عايستا  )سدعج يا  ب اى عامل ي عايستا  
إالىىى    ىىىيا يىىىا يتبىىىا عسىىىمالسعم عام لالىىىاى عاي تاىىى  يىىىا تىىىس لط عا   ىىى   إا عطىىى يعت حاىىىم 
عامدزىىسي عامتىىتاي عافىى عت إسىىمدا  عمسىىمالسعم يتىىا  الىىس يىىف  عيعاىى  عا   ىى  إع ملىىال  رىىي عاىىمل ي  إ  مىىا 

ي  س عتى  يتىا يل ى  يىف عامحىسياى عامىا تدعومى   راىاج تست  ا  ااىب يىا عاىمح ي يسىي   عاىمل ي يتىا  ىدع 
عالت ا  عامل اتا    تا تديي يي  املس   عالب   عامل ات  يف  دل عامح ي يإاعا   إ تل ب  عاتل دياى 
عامىىا  ىىس ت ىىمت عم م ىىار  ىىف عاتمتىى  عاي اسىىا  إتلىىسيي يفتد ىى  يىىف عاتمىىا عى عامىىا تسىىلا م سياوىى  

 . إهى ع يتتى   زىس عامحىسياى عامىا  دعومىا Stathopoulou et al, 2019إالىا   يسىمد  عامي بىا )
يل تىىىىا عا   ىىىى   إا عطىىىى يعت حاىىىىم عامدزىىىىس زبىىىىه يسىىىىم  ت ىىىىمممي يىىىىا يتىىىىدل عامل ىىىىاي عاتا زتىىىى  
ياا   ىىى   ياإلطىىىاي   اىىىا تلىىىسيي عاتل ديىىىاى إيىىىذ تس سىىى  يحىىىس  إيمسىىىذ يىىىل  تىىىا ص عا   ىىى   إا 

ى عا تىيل  عامىا  م لاهىا عا ااىب  راىاج عسىمالسعي  عط يعت حام عامدزس   ا سلب  عاتتىالي عامل اتىا
عام لبذ تل   يف عاتلدت  يا يمي إعت ات عامل اتاى عا  ما  عاتملىس   ياامىااا تلىاا عأل عج عامل اتىا 
عاتسىىىىمل   إتلىىىىسيي عام  يىىىى  عايعولىىىى  عادعطىىىىح  إعا د لىىىى  يتىىىىا يسىىىىا س   ىىىىا تلىىىىدلي  عمسىىىىمفاياى ت لىىىىام 

  عا يتى  ا  ااىب  ا مىس لب إعاتتا سى  عاتمصىي   يىل يل ىي عيميعطىا اتم   اى إ هسعى عامل ىاي  إإتازى
(Grynszpan et al, 2014.  

تلىىس ى يفىىامى تدفاىىم عام لالىىاى عاي تاىى  يىىا تىىس لط عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس 
إتىىىي تلسىىىاتما  اىىىاج   ىىىا عمزمااوىىىاى إ إوىىى  عالتىىىد  عألساسىىىا  اىىىس  عا   ىىى   إا عطىىى يعت حاىىىم 

عام لالىىىاى عاي تاىىى   اىىىا عى زس تىىى  ألسىىىاابب عامدعتىىى   تىىىديي    يفىىىال عامدعتىىى .عامدزىىىس  ىىىاتتاي )
 )ت  عاتفىىىال  Augmentative and Alternative Communicationعاتلىىىاا إعالىىىس   

هاىاك ت لالىاى يتىتت  امح بىا ، يىل عت ىيلف عا  ىدا.  باتىا  دوىس ت لالىاى تمىا  ا  ىدت عامدعتى 
املاإي يل يالمص عاا ذ إعا    ع ماا  عام لبذ عا ا  مىسى  اىا عا    عاتا د   إلت ف ا تل تبف يا
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تسىىمي عام لالىىاى عاي تاىى  يىىا  تحسىىبف  إوىى   تىىد  يلباىى  اىىس  عا ااىىب  )   عاتفىىال عمومتىىا ا.
تحسىىبف  إوىى  عالتىىد  يىىا عاتمىىا عى عمومتاعاىى  اىىس  عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس  يحبىىه 

   إهىىا  زىىس  Social Storiesعاىى  يتىى  ت لبىىذ ) دوىىس ت لالىىاى تىىس ي    ىىاج عالتىىص عمومتا
عإلسىىىىىميعتافااى عا لااىىىىى  عامىىىىىا تسىىىىىمالسم يىىىىىل عا   ىىىىى   إا عطىىىىى يعت حاىىىىىم عامدزىىىىىس ا ىىىىىيت عاتدع ىىىىىو 
عمومتاعاىىى  إتل ىىىاتمي عاسىىى دك إعمسىىىمفاي  عاتااسىىى   عومتاعاىىىام إتصمىىىب يتىىىا  مااسىىىب يىىىل عزمااوىىىاى 

   )   عاتفىال عأللىا يتا. National Autistic Society, 2020)عا ااىب إعاسى دك عاتسىممسى 
تلتىىى  عام لالىىىاى عاي تاىىى   ىىىا ع  يلااىىى  االىىى  يحمىىىد  عاتىىىا   عال تاىىى  ي يللىىى  ت ا  اىىى  إو عيىىى    سىىىدعج 

 The Humanام دلي يما عى عاليعج   إ عاصماي   إ عايلاطااى إيبيها   ا سلب  عاتتالي ت لبذ )

Body( اتا   عال دم  Taylor & Urquhart, 2018.  
عاييي يف عترا  عإليفا ا  مسمالسعم عام لالاى عاي تا   ا ع  تل اتا  اييىل يسىمد  إوىد      ا

عامل اي إالا   ع م ىا  عسىمالسعيما   م   ى  يىااعل هاىاك يفتد ى  يىف عامحىسياى عامىا تلىو  ا لىام  يىام 
 ,.Ramdoss et alعامدفاىم عأليتى  إعاحتىدل   ىا عاامىا د عاتيوىد .     ىي   عيىسإل إآ ىيإي )

ا يلىىا عاسىى د ااى عاات اىى  عاتدوىىد   اىىس  عا   ىى   إا 2011   يىىاي عسىىمالسعم عامصادادواىىا  ىىس يالىىاٍّل
 King etعت ىي عاى ا تت ىت يدزظمى  يىا   عسى   بىاد إآ ىيلف ) اعط يعت حام عامدزس  إعامحس

al., 2014 هد عمسمالسعم يبي عادفا ا ا م لبذ.  تا  إ    إيااا إآ يإي  (O'Malley et al., 

 ىىس عم يىىف عامحىىسياى عامىىا تدعوىى   إااىىاج عأليىىد  إعاتل تىىبف  راىىاج عسىىمالسعم عام لالىىاى عاي تاىى   (2013
يمتت ىى  يىىاي زاوىى  عاتل تىىبف  اىىا يسىىمدلاى  اااىى  يىىف عامىىس لب إعاىىس ي عا اىىا  إيحسإ يىى  عسىىمالسعم 

 اى  يسىمدلاى  عام لالاى عاي تا   ع   عاتاال األييعق عامل اتا   إيا زال تىي عسىمالسعيما  م  ىب
 اااىى  يىىف عاىىس ي إعاتسىىا س   إلم  ىىب عسىىمالسعم عام لالىىاى عاي تاىى   ع ىى  عاتىىو  ينىىام عاتالىىس يىىف 

 عاد ت إعافمس اإلبيعى   ا عسمالسعم عألوما  عا دزا  إتاا مما.
يالا  فمد  ه ر عامحسياى  اا  ىس  يىف عالدعيى  يمتت ى  يىاي )   تلىس  عمسىمالسعياى األومىا  

اتل تدي  اا ردث يف عمسمالسعياى عاتملا ط   إ عاتماايس  إهاي  عمسمالسعم يا عا دزا   إ با  ع
عاتاىىىىىال يلا ىىىىى  عمسىىىىىمالسعم  ع ىىىىى  عاتىىىىىو  إعسىىىىىمالسعيما  ىىىىىا ع  املىىىىىسيي عاتحمىىىىىد  عأللىىىىىا يتا يلا ىىىىى  
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عسىىىمالسعيما  ت ايىىىا   إعسىىىمالسعيما  اظىىىام عتتىىىال يلىىىاا إتىىىس   يلا ىىى  عمسىىىمالسعياى عأل ىىىي   )ت  
 ىف  ي تسىمي  تىا ص عام لبىذ يىا فمىد  عترىا  عاسى لا  يىتدمي تىا ي عاملالىا تتتاي عام لبىذ  يت

يتا يفل  عا ااب ي لس عمهمتام   إ  سم عزمدعج عام لبذ   ا تدوبماى يتيل    إ فمد   تىدعى 
 ااا  تلت    ا ت ىمت عا   ى    إ فمىد     يلى  يفى ت عا ااىب م ماىا  عإلوايى  عاالاح ى   تىسعم  

يىىل يسىىمد  عا   ىى   )   عاالتىىا ص عالايىى  األومىىا  عا دزاىى   يتىى ي  بم  مااسىى  إ يحمىىد  عام لبىىذ
تلدت  عامح ي يا يم  عافماا   إ يلاإي  عا ابى  ا م ىو إعاصسىي زبىه يلىدم يلىا عا   ى  يإسىلا  

  .king et al, 2017عألوما  إ سبما يتا  ؤ ا  اا  تديما  إ  ا  عا  ا ل )
عالدعيى  عامىا تسىمي يىا فمىد  تحىسياى عسىمالسعم عام لالىاى إ ظيعم ألي تتتاي عام لالاى  زىس 

   ا تىى  يلىىا بي تتىىتاي عام لالىىاى (Bozkurt et al., 2015عاي تاىى   زىىس   دا ىىد ى إآ ىىيإي 
حام عامدزس  إعاما يت ىف ا تل تىبف إ إااىاج عأليىد  عمسىماا   عاي تا  عامل اتا  ا       إا عط يعت
عمسىمالسعم عا لىىال إعاحىس يىف عترىا  عاسى لا   إتىي تتىاا ما  اىىا  ابمىا  اىس ع ماىا  عام لالىاى انىتاي 

  تلىى  يحىىاإ   عاتحىىد  عألإلي يلىىا بي ييت  ىى  يالتىىا ص إع مديىىاى عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم 
عامدزىىىىس يتىىىى ي عالتىىىىي  إيسىىىىمد  عام ىىىىد  عاتلييىىىىا  إيسىىىىمد  عام ىىىىد  عمومتىىىىا ا  إيسىىىىمد  بىىىىس  

ار إعامي بىىىا  إيمىىىا عى عامدعتىىى    باتىىىا  منىىىتف عمطىىى يعت  إإوىىىد    ا ىىىاى   ىىىي   إيىىىس  عم م ىىى
عاتحىىىد  عاتىىىا اي يلىىىا بي ييت  ىىى  يت د ىىىاى عاتحمىىىد  إهىىىاي عاىىىاص  إعاتحمىىىد  عاتىىىدتا  إعاتحمىىىد  
عاتي ا عاتا ت   إعاتحمىد  عاتي ىا عام ىا  ا  إعاتحىد  عاتااىهي يلىا بي عامتىتاي  عام ىا  ا ا م لبىذ  

 إعاتحد  عأل بيي يلا بي تتتاي عادعوم .
ا اللىىىي  عامصادادواىىى  عادايىىى  يت ىىىف  ي ي ىىى    ل ىىىام  طىىىاةاام  راىىىاج تدفاىىىم  عيملىىىا  عاتل تىىىبف  ي

يفىىب  ي ي ىىدي عاتل تىىدي  عام لالىىاى عاي تاىى  يىىا تىىس لط عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس  اىى ع
 ىىا  لف   ىىا ع ملىىاج إتلبىىاي عام لالىىاى عاي تاىى   لىى   ي تىىمي  ت اىى  عسىىمالسعيما يىىل عا   ىى   إيىىف عاتمىىي 
 اىس تتىتاي عام لالىىاى عاي تاى   ي  ىمي تنىىتبف إإبىيعك عا   ى   إا عطىى يعت حاىم عامدزىس إ إااىىاج 
ىا يلاىا عاملىدلي ي ى    عأليد  إيل تبمي زما  مي ت دلي ت لالاى   ا يسىمد   ىال  يىف عافىد    يت 
يسىىىىمتي يحبىىىىه يل ىىىىط  ىىىى  ت ببىىىىي  إ تلىىىىس   عزمااوىىىىاى عا   ىىىى  إعاتل تىىىىبف إ ىىىى ا   إااىىىىاج عأليىىىىد  

(Keay-Bright and Howarth, 2012.  
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 ةـــــابقــــات الســـــدراســــــال

  عسى  إتىةا  هىىسيت  اىا عاملىيى   ىىا  (Clark et al, 2014كالرك  آخرالال آ    وىي         
عتفاهاى عاتل تىبف إ إااىاج عأليىد   حىد عسىمالسعم عألومىا  عا دزاى  إت لالاتمىا عاي تاى  يىل عا   ى  يىف 
 إا عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس  إإاىىىا  ا يىىىس   ىىىمي عسىىىمالسعيما يىىىف  لىىى  عا   ىىى  يىىىف  إا عطىىى يعت 

تدل  يا  سميعااا  تصد ت  با  عاس عسى  حام عامدزس إيف  ل  عاتل تبف  ا ع  تل اتا  يا عاال   عامي 
إااام يف  إاااج عأليد . إ س  بىا ى عاامىا د  اىا  90عاميتا  عاالات  إ يالمتايف  يالمتام  31يف 

 ي عتفاهىىاى  ىى  ٍّ يىىف عاتل تىىبف إ إااىىاج عأليىىد   يفا اىى   حىىد تدفاىىم ت لالىىاى عألومىىا  عا دزاىى  يىىل 
اامىىىا د يىىىاي يسىىىمد  عسىىىمالسعم عا   ىىى   إا عا   ىىى  يىىىف  إا عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس.  تىىىا  فمىىىيى ع

عط يعت حام عامدزس ا م لالاى عاي تا  ييت ل يا عاتاال  إيا عاتلا ى  تلىبف يىاي يسىمد  تدفاىم 
 .عاتل تبف ا م لالاى عاي تا   مي ي    يحسإ  إيبي يامظي

 س عسى   دعاى  هىسيت  اىا عاملىيى   ىا  (King et al, 2017كيالج  آخرال آ   لتىا  ايىت  
يل تىىىا عا   ىىى  يىىىف  إا عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس إيىىىس تا عاا ىىىذ إعا  ىىى  زىىىدل عسىىىمالسعم  تتىىىد عى

 13عألوما  عا دزا  يا عا تدل عاس عسا  يا عادمياى عاتمحىس  عألييل اى   تصد ىت  باى  عاس عسى  يىف 
يف يس تا عاا ذ إعا   . إ ىس  باىت  مىا د عاس عسى  يىاي عألومىا  عا دزاى  امىا تىاربي  يفىا ا  4يل تام إ

 ىىا عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس  اىىس عسىىمالسعيما  ع ىى  عاتىىو   طىىاي   اىىا  ي عاتل تىىبف  
إيس تا عاا ذ إعا    يسمالسيدي عألوما  عا دزا  ألييعق يملس   إهاي   ع  املىسيي عاات وى  عالا تى  

     إ  ع  امسىىمب  تىىس لط عاتحمىىد  عأللىىا يتاAAC  ىىا عا بىىس د  إ  ع  ادتتىىال عاتلىىاا إعالىىس   )
إعسىىىمالسعيما  تلىىىاا. يىىىا عاتلا ىىى    إطىىىحت  مىىىا د عاس عسىىى    مىىىي  دعومىىىدي يعالىىىاى  راىىىاج تدفاىىىم 
عألوما  عا دزا  تلد  ا لدعي  عتتا ي عمسمالسعياى عاتملس   األوما  عا دزا   إ تىا ص عام لالىاى 

 .  عاي تا   إعاالتا ص عالاي  األوما  عا دزا
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  عسى  إتىةا  هىسيت  اىا عاملىيى   ىا  (Alshaer, 2018الشاع   إ  ا تلبس آ ي  وي  
عتفاهىىىاى عاتل تىىىبف  حىىىد عام لالىىىاى عاي تاىىى   إتحس ىىىىس يىىىس  عسىىىملسع  عاتل تىىىبف مسىىىمالسعم عام لالىىىىاى 
عاي تا  يا تل اي عا     يف  إا عط يعت حام عامدزس يا يس ا  عايلاق  تصد ىت  باى  عاس عسى  يىف 

 إا عط يعت حاىم عامدزىس يتم صىدي عاىد ا ياهتاى   يل تام. إ س  بات عاس عس   ي يل تا عا     242
ي هاىاك زاوى   عسمالسعم عام لالاى عاي تا  يا يتا ساتمي عامس لسا  إتااييي يف  ا    فميى عاس عس  

اتالىىس يىىف عامىىس لب امحسىىبف يمىىا عى عاتل تىىبف  اتىى  ةاتىىا  مل ىىذ يااتلىىا بي عاتليةاىى  إعاملااىى  إعاا سىىا  
 عاي تا  امس لط عا      إا عط يعت حام عامدزس.م ماا  إعسمالسعم عام لالاى 

ى (Athbah, 2019 م   يى  إيا سااق ي ىاي   ىس    د ا ا إعاا ى  عسى  ياواى   ىبف عاتىامد عاصتٍّل
ى   ا عتفاهاى  إاااج  يد  عا     يف  إا عط يعت حام عامدزس  حد عسمالسعم هسيت  اا عاملي  

 لىى  عا   ىى  يىىف  إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس يىىا عألومىىا  عاتحتداىى   إتحس ىىس يىىس  عسىىمالسعيما يىىف 
يىف  إااىاج عأليىد . إ ىس  إطىحت عاامىا د  170عاتت ص  عاليتا  عاسلد ي   تصد ت  باى  عاس عسى  يىف 

 ي عتفاهىىاى  إااىىاج  يىىد  عا   ىى  يىىف  إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس  حىىد عسىىمالسعم عألومىىا  عاتحتداىى  
حاىم عامدزىس يسىمالسيدي عألومىا  عا دزاى  يىا   يفا ا   ياإلطاي   اىا  ي عا   ى  يىف  إا عطى يعت

عاتاىال  إعاتس سى    تىا  سىى يى  مىا د عاس عسى   ىىف عالس ىس يىف عا دع ىس مسىىمالسعم عألومىا  عا دزاى  يىىف 
حسىىف يىىف يسىىمد  عاتمىىا عى عامييبماىى   إيمىىا عى عامدعتىى  إعام ا ىى    مإومىى   ظىىي  إااىىاج عأليىىد ي 
 .إعاح اظ   ا عامي با إيبيها

 س عسىى   دعاىى  هىىسيت  اىىا  (Alghamdi, 2021الغامالال )  إيىىا  ب ىى  عاس عسىى  عاحاااىى    ىىام 
عاملىىىيى   ىىىا تتىىىد عى عاتل تىىىبف زىىىدل عسىىىمالسعم عام لالىىىاى عاي تاىىى  يىىىا تىىىس لط عا   ىىى  يىىىف  إا 

يل تبف  إ با  عاتل تدي ياهتا   5عط يعت حام عامدزس يا يس ا  وس   تصد ت  با  عاس عس  يف 
عاي تا   يا يتا ساتمي عامس لسا   ي بيلف  اىا  ريهىا يىا تحسىبف يمىا عى عامدعتى     يد عام لالاى

اعل  دوىس يلىا م ىإالا   عات ا    عاا ى   اىس  عا   ى  يىف  إا عطى يعت حاىم عامدزىس    م   ى  
عامحىىسياى عامىىا تحىىدل  إي عامدفاىىم عأليتىى  ا م لالىىاى عاي تاىى   إهىىاي عاتلييىى  يبىىي عاصاةاىى  زىىدل 

السعم عألومىىا  عا دزاىى   إع ت ىىات عامص  ىى  عاتا يىى   إ لىىص عاحىىدعيا عاتلسيىى  ا تل تىىبف  إ ىىسم لاةاىى  عسىىم
تلل   إاااج عأليد  مسمالسعم عام لالىاى عاي تاى  يىل   اىا مي  إعمزماىا   اىا  ىيعيد عام ىدلي عاتماىا  

 إيحسإ ي  عام لالاى عاي تا  عاما تس ي عا    عاليتا .
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 ىىبف تتىىاياي عاحااىى      عسىى  ياواىى (O'malley et al, 2013أآمالالالو آخرالال آ    وىىي  
ومىا  عا دزاى  يىا تاتاى  يمىا عى عادعزس  إعاتامد عااد ا هسيت  اا عامليى   ا يا  اى  عسىمالسعم عأل

عايلاطااى عألساسا  إإ فاا عاتمام ياسملداا  اس  عا      إا عط يعت حام عامدزس   طاي   اىا 
تحس ىىس ياعيىىا إتحىىسياى عسىىمالسعم عألومىىا  عا دزاىى   ع ىى  عا تىى  عاس عسىىا يىىا إميىى  يا لد ىىس  تصد ىىت 

الىىاى عاي تاىى    ع  تل اتاىى  يلااىى  امىىس لط  ي عام ل اىىا حىىدت. إ بىىا ى  مىىا د عاس عسىى   7عالباىى  يىىف 
عومتاعاىام  إاى  تىاربي  تىاا       س     مىا تلى دي عا     يف  إا عط يعت حام عامدزس   تا إوس عاتل تى

 يفىىىا ا   ىىىا عا   ىىى  يىىىف زبىىىه عات ىىىا    عاا ىىى    إعمهمتىىىام يىىىااتحمد  عامل اتىىىا  إ  عج عاتمتىىىاى 
 باتىىا  ىىام   تحىىسياى  راىىاج عسىىمالسعم عام لالىىاى عاي تاىى  ياسىىملداا   إتىىااييي يىىف  اىى   دعوىى  عاتل تىىدي 

   س عس  عت لت عامتتاي ب   عامفيللا  مسى عامليى Esposito et al, 2017عسلدالمد إآ يإي )
ت لالاى   تا    ا عألوما  عا دزا  يا تاتا   س عى يحىس   )عم م ىار  عات ىي عى      ا يا  ا  ردر

حاا ىام.  30عط يعت حام عامدزس يىا يس اى   إيىا  تصد ىت عالباى  يىف عامل بس  اس  عا     يف  إا 
إ س  با ى عااما د  اىا  ي عاتفتد ى  عامفيللاى   فمىيى تلىسيام ي حدفىام يلا  ى  يااتفتد ى  عانىاي   
يىىا عالىىس عى عاماااىى ي عم م ىىار  عات ىىي عى  عامل بىىس.  تىىا  بىىا ى عاامىىا د  اىىا الىىا    عيعاىى  عا   ىى   راىىاج 

 . اسمالسعم عام لالاى عاي تا عامس لط ي
  عسىى  عت لىىىت عامتىىتاي بىىى   عامفيللىىا هىىىسيت  اىىىا  (2017العباسالالالو آالشالالال  )  لتىىا  وىىىي  

عاملىىىيى   ىىىا يا  اىىى  عسىىىمالسعم ت لبىىىذ   تىىىا يىىىا الىىىا   علمسىىىات عات ىىىي عى اىىىس  عا   ىىى  يىىىف  إا 
عاس عسى   اىا  حاا ام. إ با ى  ما د 14عط يعت حام عامدزس يا يس ا  عايلاق  تصد ت عالبا  يف 

يا  اىى  عسىىمالسعم عام لالىىاى عاي تاىى  يىىا الىىا   علمسىىات عات ىىي عى اىىس  عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم 
    عسىى  عت لىىت عامتىىتاي بىى   عامفيللىىا  مىىسى 2019يت عا  حىىا )س  إيىىا سىىااق يالم ىىو  ىى  عامدزىىس

 إعى  عاملىىيى   ىىا يا  اىى  عسىىمالسعم ت لبىىذ   تىىا يىىا تاتاىى  يمىىا عى زتايىى  عاىى عى اىىس  عا اا ىىاى
حاا ىى . إ ىىس  بىىا ى عاامىىا د  اىىا  ي  16عطىى يعت حاىىم عامدزىىس يىىا يس اىى  وىىس   تصد ىىت عالباىى  يىىف 

 عاتفتد   عامفيللا   فميى تلسيام ي حدفام يلا    يااتفتد   عاناي   يا يما عى زتاي  عا عى.
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ل  تمنىى   هتاىى  تدفاىىم عام لالىىاى عاي تاىى  يىىا تىىس لط يىىف  ىىدل عسىىمليعق عاس عسىىاى عاسىىاي
 ,Clark et alف )لعا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس  زبىىه عت لىىت  مىىا د   عسىى   ىىد ك إآ ىىي 

   Alshaer, 2018   إ  عسىى  عا ىىا ي)King et al, 2017ف)ل   إ  عسىى   بىىاد إآ ىىي 2014
  ٍّ  عتفاهىاى  ى   ىا  ي  Alghamdi, 2021   إ  عسى  عا ايىسا)Athbah, 2019إ  عسى    يى )

يىىىىف عاتل تىىىىبف إ إااىىىىاج عأليىىىىد   يفا اىىىى   حىىىىد تدفاىىىىم عام لالىىىىاى عاي تاىىىى  يىىىىا تىىىىس لط عا   ىىىى   إا 
عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس ي ىىىبيلف  اىىىا يلىىىا يتبىىىاعى عام لالىىىاى عاي تاىىى  إيىىىا عاتلا ىىى  اىىىي تماىىىاإل 

عت حاىىم عامدزىىس  عاس عسىىاى سىى لااى تدفاىىم عام لالىىاى عاي تاىى  يىىا تىىس لط عا   ىى  يىىف  إا عطىى ي 
لتىىا عت لىىت عاس عسىىاى   ىىدر يىىا  باممىىا زبىىه  ويلىىت   ىىا  باىى  يىىف يل تىىا عا   ىى   إا عطىى يعت 

  عامىىا  ويلىىت   ىىا  باىى  يىىف  إااىىاج  يىىد  Athbah, 2019حاىىم عامدزىىس ياسىىمتااج   عسىى    يىى  )
ت   عامىا عبىمت Clark et al, 2014ف)لعا   ى   إا عطى يعت حاىم عامدزىس  إ  عسى   ىد ك إآ ىي 

ف ليىىىف عاتل تىىىبف إ إااىىىاج عأليىىىد  . إيىىىف وا ىىىب آ ىىىي تم ىىىذ   عسىىى   ىىىد ك إآ ىىىي   ىىى ٍّ     ىىىا باممىىىا 
(Clark et al, 2014(  إ  عسى    يى   Athbah, 2019   ي عا   ى   إا عطى يعت حاىم   ىا 

عامدزىىس يسىىمالسيدي عام لالىىاى عايقاتىى  يىىا عاتاىىال   م   ىى  اىىي  ىىمي عاحتىىدل   ىىا  اا ىىاى زىىدل  ىىدت 
 عاتسمالسي   إ عا يق ياما.  عام لالاى

ف ل   إ  عسىى  عسىىلدالمد إآ ىىي O'malley et al, 2013ف )للتىا وىىاجى   عسىى   إيىااا إآ ىىي 
(Esposito et al, 2017( 2019   إ  عسىى  عا  حىىا )2017   إ  عسىى  عاع اسىىا إعا ىىميا  

زبىىه  اقاىىال يا  اىى  عسىىمالسعم عام لالىىاى عاي تاىى  يىىا تىىس لط عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس 
 O'malleyف  )لعت لت وتال عاس عساى يات ا ما عاتامد ب   عامفيللا ياسمتااج   عس   إيااا إآ ي 

et al, 2013  عامىا عت لىت يىامد تتىاياي عاحااى  عادعزىس   إتىااييي يىف عت ىاق  ما فمىا   ىا يا  اى  
 تىىا عا   ىى  عسىىمالسعم عام لالىىاى عاي تاىى  يىىا تىىس لط عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس   م  ي يل

يىىىف  إا عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس  دعومىىىدي يعالىىىاى يتىىىا يحىىىدل  إي تىىىدفا مي ا م لالىىىاى عاي تاىىى  
 . King et al, 2017; O'malley et al, 2013 ; Alghamdi, 20121ياا ى   عاتااسىب )ل 

إ  اىى  تسىىلا عاس عسىى  عاحاااىى   اىىا عاص ىىو  ىىف إع ىىل تدفاىىم عام لالىىاى عاي تاىى  يىىا تىىس لط عا   ىى  
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س لااى إعاتعالىاى عامىا تحىدل  إي تدفاىم عاتتباعى إ عاط يعت حام عامدزس يحاإا  يليي   إا ع
عاتل تىىبف إ إااىىاج عأليىىد  ا م لالىىاى عاي تاىى  يىىىا تىىس لط عا   ىى  يىىف  إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىىس  
ي مت    بامما  دم يف عاتل تبف إ إاااج  يد  عا      إا عط يعت حام عامدزس  انتاي عامدت  

ف ل قالىى  إبىىىاي     تىىا تم ىىىذ عاس عسىى  عاحاااىىى  يىىا عاتامفاىى  عاتم لىىى  يىىل   عسىىى   ىىد ك إآ ىىىي  اامىىا د
(Clark et al, 2014( إ  عس  عا ا ي   Alshaer, 2018   عاتامد عادت ا. يا عت ات 

 :اـــراءاتهـة وإجـــدراسـج الــمنه

عاتسىىحا عاىى ا يلىىس يىىف عاتاىىاهد عاي اسىىا  عاتسىىمالسي   عت لىىت عاس عسىى  عاحاااىى  عاتىىامد عادتىى ا
يا عأليحاث عإل سا ا  إعاميتدل  إعمومتاعاى   يا م ىا ر  لتىي يد تى  امسىاؤمى إ هىسعى عاس عسى  إيىف 
 ىىبف  هىىي عاسىىتاى عامىىا ت ىىيق عسىىمالسعي  يىىا عاس عسىى  عاحاااىى ي  د ىى  يسىىت   دتىىو إت سىىبي  اا ىىاى 

   إتاامىىىااا عامدتىىى  ا امىىىا د إعاملتاتىىىاى عامىىىا تسىىىمي يىىىا يمىىىي عاظىىىدعهي  إ عألزىىىسعث عاحاااىىى   دع عاىىى
  .2014عادطل عاحااا إت دلير )ع ال إآ يإي  

 مصدي يفمتل عاس عس  عاحااا  يف وتال يل تا إ إاااج  يد  عا     يف  إا عطى يعت حاىم 
زتىا ااى   ع   عامل ىاي يتحايظى  وىس   عتنى  عامدزس يا عاتيز   عم مسع ا  يىا يس اى  وىس   إإيلىام إل

  177 ي  س  يل تا عا     يف  إا عط يعت حام عامدزس يا عاتيز   عم مسع ا  يتحايظ  وس  )
يل تام إيل ت   إتي عسماما   س   إاااج  يد  عا     يف  إا عط يعت حام عامدزس  ااج   ا  س  

ب  زتىا ا    ع   عامل ىاي يتحايظى  وىس   إ اى  يىا   حاا ام إحاا ى  زسى556عا دت عا ااغ  س هي )
 م . 2022-2021)عا ت  عاس عسا عألإل يف عالام عافايلا 

 اا  عاس عس  عاحااا  عاسمالسيت عالبا  عاتماسي  ) با  عاتسي    اتا تمتبا يى   اامحلبذ يا تسل
ا عاسىىىمالسيت عا يللىىى  عإلاصميإ اىىى  إليتىىىال يىىىف سىىىي   إسىىىمدا  عادتىىىدل  اىىىا يفمتىىىل عاس عسىىى .  تىىى

  إااىىام يىىف  إااىىاج عأليىىد . 96  يل تىىام إيل تىى   إ )158عمسىىم ا    اىىا  يىىيع  عالباىى  عا ىىااغ  ىىس هي )
   إتو ت تب ا عزتا ا ا ت ا  بف يا عاس عس  إيذ يم بيعتما.1إلدط  عافسإل )
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 ةــــــــا املستقلــــرياتهــــتغًا ملــــة وفقــــراد العينــــع أفــــوزيــــ( ت1جدول )
 ة%ــــــالنسب راراتــــــالتك ريــــــات املتغــــــفئ املتغري املستقل

 %59.1 150 سادعى 9 اا  6يف   تي عا ااب
 %40.9 104 سا  12 اا  10يف 

 %27.2 69   ي عافاط
 %72.8 185   تا

 عاتؤه  عال تا

 %3.1 8 ع مسع ا
 %7.9 20 يمدس 

 %28.3 72 را دا 
 %52.4 133 ي ااد لدل

 %8.3 21   عساى   اا
 %100 254 وعالالالالالالالمجم

عاتم لىى   عاسىىمالسيت  تتابىىاام يىىل حلالىى  عاس عسىى  عاحاااىى   إعالاا ىىاى عاتىىيع  وتلمىىا  إيامفبممىىا
عمسىم ا     ع  ا س عسى   مىسى عاملىيى   ىا إع ىىل عسىمالسعم عام لالىاى عاي تاى  يىا تىس لط عا   ىى   إا 
عط يعت حام عامدزس يف إوم   ظي يل تبمي إ إاااج  يد هي  زبه تي تتتاي عسم ا   ي د ى  يىف 

اىى  يىىا تىىس لط عا   ىى  يىىف ع ىىا   يدا ىى    ىىا رىىدث  يلىىا ي يتبىىاعى عسىىمالسعم عام لالىىاى عاي ت  30)
 إا عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس  إسىىى لااى عسىىىمالسعم عام لالىىىاى عاي تاىىى  يىىىا تىىىس لط عا   ىىى  يىىىف  إا 
عطى يعت حاىىم عامدزىىس  إعاتعالىىاى عامىىا  دعومىىا عاتل تىىبف إ إااىىاج عأليىىد   راىىاج عسىىمالسعم عام لالىىاى 

 عاي تا  يا تس لط عا      إا عط يعت حام عامدزس.

 ات األداةـــــــدق وثبــــــص
 Face Validityتىي عامحلىذ يىف تىسق   ع  عاس عسى  يىف  ىدلي )   عاتىسق عاظىاهيا اىأل ع  

  يىف عاتالمتىبف يىا عاميتاى  عاالاتى   5)تسق عاتح تبف . زبه تىي  يطىما إتح اتمىا يىف  لى  )
 Pearson's Correlation)ت  تسق عمتساق عاسع  ا اىأل ع . تىي زسىات يلايى  ع ت ىا   بيسىدي 

Coefficient) ( يىىف يل تىىا عا   ىى   إا عطىى يعت 35  الاا ىىاى  باىى  عسىىم دعا  ي د ىى  يىىف  
حاىىىم عامدزىىىس إ إااىىىاج  يىىىد هي  إ اىىى   مىىىسى عاملىىىيى   ىىىا   وىىى  ع ت ىىىا   ىىى  ع ىىىا   يىىىف ع ىىىا عى 

 يا ر ىاى  . 2عمسم ا   يااس و  عاص ا  ا تحد  عا ا تامتا  اا  عاع ا    تا هد يدط  يا عافسإل )
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إلدطىى   Cronbach'a Alphaتىىي عامحلىىذ ياىى  يىىف  ىىدلي عسىىماليع  يلا اىى   ا ىىا  يإ  ىىا   عأل ع  
   قاي يلايدى عات اى اص  يلس يف  يلا  عمسم ا  .3عافسإل   ي )

 معامالت ارتباط بريسون لعبارات االستبانة  (2جدول رقم )
 جة الكليةمع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، وحملاور االستبانة مع الدر

 ورــــــــــاحمل
رقم 

 العبارة
معامل االرتباط 

 باحملور
رقم 

 العبارة
معامل االرتباط 

 باحملور
عد معامل ارتباط الُب

 بالدرجة الكلية

عاتحىىىىىىىىد  عألإلي يتبىىىىىىىىاعى تدفاىىىىىىىىم 
عام لالاى عاي تاى  يىا تىس لط عا   ى  

  إا عط يعت حام عامدزس

1 .620** 8 .778** 

.834** 

 

2 .612** 9 .531** 
3 .763** 10 .593** 
4 .586** 11 .541** 
5 .655** 12 .808** 
6 .598** 13 .807** 
7 .783** 14 .801** 

عاتحىىىىىىد  عاتىىىىىىا اي سىىىىىى لااى تدفاىىىىىىم 
عام لالاى عاي تاى  يىا تىس لط عا   ى  

  إا عط يعت حام عامدزس

1 .563** 5 .760** 

.882** 
2 .698** 6 .904** 

3 .681** 7 .819** 

4 .874** - - 

عاتحىىىىىىىد  عاتااىىىىىىىهي عاتعالىىىىىىىاى عامىىىىىىىا 
تحدل  إي تدفاىم عاتل تىبف إ إااىاج 
عأليد  ا م لالاى عاي تا  يا تىس لط 

 عا      إا عط يعت حام عامدزس

1 .658** 6 .813** 

.894** 

 

2 .497** 7 .701** 

3 .637** 8 .623** 

4 .600** 9 .796** 

5 .711** - - 

 يا   0.01**  عل  اس يسمد  عاسما  
 ةـــدراســـات أداة الـــاس ثبـــاخ لقيـــرونبـــا كـــل ألفـــامـــمع (3جدول)

 ألفا كرونباخ عدد العبارات أبعاد االستبانة
 0.971 14 عا لس عألإلي عاتتباعى
 0.925 7 عا لس عاتا اي عاس لااى
 0.933 9 عا لس عاتااهي عاتعالاى

 0.967 30 الثبات العام

 ةـــائيـــة اإلحصــــــاجلـــيب املعـــالـــأس
امحلبىىذ  هىىسعى عاس عسىى   إتح بىى  عالاا ىىاى عامىىا تىىي وتلمىىا  عسىىمالسيت عاتلىىا اط عإلزتىىا ا  

   إعم حىىىىىىىىيعى عاتعاىىىىىىىىا ا Mean)عتتاىىىىىىىى ي عامصىىىىىىىىيع عى  إعااسىىىىىىىىب عات دلىىىىىىىى   إعاتمدسىىىىىىىى  عاحسىىىىىىىىا ا 
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(Standard Deviation( إع م ا  )ى  البامىبف يسىمل مبف   Independent Sample t-test   
  .One-Way ANOVAإع م ا  تح ب  عام ا ف عألزا ا )

 اـــاقشتهـــة ومنـــدراســـج الـــائـــنت

مميزات استخ ام التطبيقات ال قمية فو تال كس  الطببالة مالو  آ) ااالط اف ايالو التو ال   ما"
 ؟"مو آج ة نظ  معبمي م آأآلياء أموكهم

  و  تلس ي  با  عاس عس  اتتباعى عسمالسعم عام لالىاى عاي تاى  يىا تىس لط عا   ى  يىف  ا مليى   ا
  إعاتمدسى اى عاحسىا ا   إعم حيعيىاى   تي زسات عامصيع عى  إعااسب عات دلى  إا عط يعت حام عامدزس

عاتعاا ل   إعايتب مسمفاياى  ييع   با  عاس عس    ا ع ىا عى يحىد  يتبىاعى تدفاىم عام لالىاى عاي تاى  
  .4يا عافسإل   ي ) يا تس لط عا      إا عط يعت حام عامدزس  إواجى عااما د  تا

 استخدام التطبيقات الرقمية يف تدريس الطلبة  استجابات أفراد عينة الدراسة حول مميزات( 4جدول رقم )
 من ذوي اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر معلميهم وأولياء أمورهم

 
 

 اراتـــــــــــــــالعب
االحنراف  املتوسط احلسابي

 املعياري
قيمة  الرتبة

 املتوسط
درجة 
 املوافقة

1 
 إا تسىىا س عام لالىىاى عاي تاىى  ي ىى    لبىىي يىىا تل ىىاي عا   ىى  

 14 1.088 ييت ل  3.41 عط يعت حام عامدزس  ف يلس.

2 
تلىىاا عام لالىىاى عاي تاىى  عالد ىى   ىىبف عاتل تبفم إااىىاج عأليىىد  

 1 1.03 ييت ل  3.67 ي ا    عا     يا       عامل ي. إعا     يف  دل الا  

3 
يسىىىا س عسىىىمالسعم عام لالىىىاى عاي تاىىى  يىىىا عاتاىىىال   ىىىا تىىىديبي 

 9 1.038 ييت ل  3.55 إومس عاتل ي يا عاتو. إ ت

4 
ىي   عاىمل ي يتىا  تست  عام لالاى عاي تا  ا  ااب ياامح ي يىا سا

 6 1.047 ييت ل  3.59  مااسب يل  س عت .

5 
تيع ا عام لالاى عاي تا  عا يإق عا ي ي   بف عا   ى  يىف  ىدل 

 عألساابب عام ا  ا  عاتماد  .
 7 1.07 ييت ل  3.59

6 
تىىىس ي عام لالىىىاى عاي تاىىى   سىىى دت عاىىىمل ي عا تىىىيا يىىىف  ىىىدل 

 عامتتب  عا تيا ا تل دياى ي يلل  ياظت   ع   عام لالاى.
 3 1.046 ييت ل  3.64
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 اراتـــــــــــــــالعب
االحنراف  املتوسط احلسابي

 املعياري
قيمة  الرتبة

 املتوسط
درجة 
 املوافقة

7 
تسىىىىا س عام لالىىىىاى عاي تاىىىى  يىىىىا عاملىىىىدلا  ىىىىف عالتىىىىد  يىىىىا 

 عامدعت  عا  ظا اس  عا    .
 13 1.113 ييت ل  3.49

8 
تسىىا س عام لالىىاى عاي تاىى  يىىا عامحسىىبف يىىف يسىىمد  عاتمىىا عى 

 عمومتاعا  اس  عا    .
 10 1.072 ييت ل  3.55

9 
تسىىىىا س عام لالىىىىاى عاي تاىىىى  يىىىىا تاتاىىىى  يمىىىىا عى عالىىىىيعج  اىىىىس  

 عا    .
 4 1.08 ييت ل  3.6

10 
تسىىىىا س عام لالىىىىاى عاي تاىىىى  يىىىىا تاتاىىىى  يمىىىىا عى عاصمايىىىى  اىىىىس  

 عا    .
 12 1.062 ييت ل  3.53

11 
تسىىىا س عام لالىىىاى عاي تاىىى  يىىىا تاتاىىى  يمىىىا عى عاحسىىىات اىىىس  

 عا    .
 11 1.119 ييت ل  3.55

12 
تسىىىا س عام لالىىىاى عاي تاىىى  يىىىا الىىىا   عاحتىىىب   عا  دلىىى  اىىىس  

 عا    .
 5 1.116 ييت ل  3.6

 2 1.121 ييت ل  3.65 تسا س عام لالاى عاي تا  يا تحسبف يسمد  عم م ار إعامي با. 13

14 
تسىىىىا س عام لالىىىىاى عاي تاىىىى  يىىىىا عاتحايظىىىى    ىىىىا عاسىىىى د ااى 

 عات مس  .
 8 1.12 ييت ل  3.59

 - 91937. ييت ل  3.5720 عاتمدس  عالام 

 يتبىىىاعى تدفاىىىم عام لالىىىاى عاي تاىىى  يىىىا تىىىس لط عا   ىىى   إا عطىىى يعت حاىىىم  يحىىىد  ايىىىاى يلىىىيعى  * مر ظالالالة 
   2   إيبىىىىىىي يدعيىىىىىىذ  3     إيحا ىىىىىىس4  إيدعيىىىىىىذ   5يدعيىىىىىىذ ي ىىىىىىس      ىىىىىىا عااحىىىىىىد عامىىىىىىاااي ) عامدزىىىىىىس

  .1   إيبي يدعيذ ي س 

  يىىاي تلىىس يعى عاتل تىىبف إ إااىىاج عأليىىد  اتتبىىاعى عسىىمالسعم عام لالىىاى 4 منىى  يىىا عافىىسإل )
عاي تا  يا تس لط عا     يف  إا عط يعت حام عامدزس واجى  س و  ييت ل   إ ا  إيلما ا تعاا  

  إ اى  ي ىبي  اىا  ي عاتل تىبف إ إااىاج عأليىد  عا ا ع متست  عاس عس  زسب يقاال اا يى عاالتاسىا
س مي عتفاهاى  يفا ا   حد عسمالسعم عام لالاى عاي تا  يا تس لط عا     يف  إا عطى يعت حاىم ا

عامدزىىس  يتىىا  ىىسل   ىىا إوىىد   رىىي  يفىىا ا  ىىاتد  ىىف عسىىمالسعم عام لالىىاى عاي تاىى . إهىى ع  م ىىذ يىىل يىىا 
تعالالالز  ي ىىىا عاتيت ىىى  عألإاىىىا وىىىاجى عاع ىىىا      Sulaimani.2017تدتىىى ت  ااىىى    عسىىى  سىىى اتا ا )
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أآليالاء اممالوك آالطببالة مالو رالرد  سالارك مشالاكبة الطببالة  بيقات ال قمية العرقة بيو المعبميو/التط
 فل إيىىىااا إآ ىىىىي  مافىىى  يىىىل   عسىىىى " إهىىىىا  س وىىى  ييت لىىى   زبىىىىه تم ىىىذ هىىىى ر عاافالالالو أنشالالالالطة الالالالتعبم

(O'malley et al, 2013( إ  عسىى  عا ايىىسا  Alghamdi, 2021 عامىىا تدتىى ت  اىىا  ي  
عاي تاى   إ  رىي  يفىا ا   ىىا الىا   ي ىا    عا   ى   إتحسىبف يمىا عى عامدعتىى   عسىمالسعم عام لالىاى 
" تسالاع  التطبيقالات ال قميالة فالو ت ساليو مسالتوب ا نتبالاك آالت بيالز ع ىا   "ت بمىا إتصدلف عالد اى. 

  يىىىى     عسىىىى يىىىىا تدتىىىى ت  ااىىىى  ييت لىىىى   إتم ىىىىذ هىىىى ر عاامافىىىى  يىىىىل  يااتيت ىىىى  عاتا اىىىى   إهىىىىا  س وىىىى 
(Athbah, 2019   ( 2017إ  عسىى  سىى اتا ا.Sulaimani ع ىىا      إيىىا عاتيت ىى  عأل بىىي  وىىاجى

" إهىا تساع  التطبيقات ال قمية بشكل ببي  فو تعبيم الطببة  آ) ااط اف ايو التو ال  عالو بعال 
يىىىىا  إتىىىىت يىىىى  إاع   عاميتاىىىى  إعامل ىىىىاي ) .ى  يىىىىا  ابىىىى  هىىىى ر عاامافىىىى  يىىىىل  مدعيىىىىذ  إتييت لىىىى  س وىىىى  

يلىس ا    ى   إا عإل ا ى  ياسىمالسعم عام لالىاى عاي تاى   إزىس   سىميعتافااى   سميعتافااى عامل ىاي  ىف
 عامل اي  ف يلس ا       إا عط يعت حام عامدزس.

إلات ىىف ت سىىبي هىى ر عاامافىى  يىىاي  زىىس  للىىي عامحىىسياى عامىىا تدعوىى  عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم 
عامدزىىىس تمتتىىى  يىىىا عام ا ىىى  عمومتىىىا ا إعامدعتىىى  إعسىىىمالسعم عا  ىىى   اىىى ع يالىىىس  عسىىىمالسعم   إعى عاىىىس ي 
عاتي ا يتى  عاتىد  إعاص تىاى عات مدتى   زىس عإلسىميعتافااى عا لااى  يىل عا   ى   إا عطى يعت حاىم 

 . زبه يحتى  عاتل تىدي إ إااىاج عأليىد    ىا عسىمفاياى  ينى  autism speaks, 2011عامدزس)
  يىىاي 2017 اىىس عسىىمالسعيمي ا تتبىىيعى عا تىىيل   إإيلىىام اتىىا تدتىى ت  ااىى    عسىى  عاع اسىىا إعا ىىميا)

عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس يا نىى دي عسىىمالسعم عام لالىىاى عاي تاىى   ىىا ع  تل اتاىى   إ ىىس يلىىا  
 اا ت نب مي ا متتاي عافيعةا ا عا ا  مي يف  دا   ل  عاتل دياى ياسمالسعم عامتتاي عاتي ا   ا 

إلالىىس  يىىف  هىىي  ااتىىي عام لالىىاى عاي تاىى   إتاامىىااا  اىىسيا  ىىمي تىىديبي  ب ىى  تل اتاىى  تسىىمتبي عهمتىىام 
د  عامدعتى  عا      إت لا عزمااوىاتمي  إتيع ىا  لىا  عالىد  اىس مي  سىدى  ىمي   ىا  رىير تحسىبف يسىم

إعامي بىىىا إعم م ىىىار اىىىس  عا   ىىى   إيىىىف وا ىىىب آ ىىىي يت ىىىف ت سىىىبي هىىى ر عاامىىىا د يىىىا طىىىدج  تىىىا ص 
ي  يىف سىمدا  عمسىمالسعم  إ ا  بممىا ا الى   إتللى  عاتفمتىل مسىمالسعيما  اعام لالاى عاي تا  إيا تمتب

عيعاىى  عا   ىى  ا م ا ىى  يىىل يلا  ىى  يىىاا يق عامل بسيىى   إ  مىىا  لتىىي  رىىا  م إت ىىدللام  يتىىا يسىىمي يىىا  رىىا    
 يل تبمي إ إاااج  يد هي. 
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سالالببيات اسالالتخ ام التطبيقالالات ال قميالالة فالالو تالال كس  الطببالالة مالالو  آ) ااالالط اف ايالالو مالالا "
 ؟"مو آج ة نظ  معبمي م آأآلياء أموكهم التو  

  و  تلس ي  با  عاس عس  اس لااى عسمالسعم عام لالاى عاي تا  يىا تىس لط عا   ى   ا مليى   ا
  تىىي زسىىات عامصىىيع عى  إعااسىىب عات دلىى   إعاتمدسىى اى عاحسىىا ا    يىىف  إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس

 تدفاىمإعم حيعياى عاتعاا ل   إعايتب مسىمفاياى  يىيع   باى  عاس عسى    ىا ع ىا عى يحىد  سى لااى 
يىىىا  عاي تاىىى  يىىىا تىىىس لط عا   ىى  يىىىف  إا عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىس  إوىىىاجى عاامىىىا د  تىىىاعام لالىىاى 

  .5عافسإل   ي )
 سلبيات استخدام التطبيقات الرقمية استجابات أفراد عينة الدراسة حول ( 5ل )جدو

 من وجهة نظر معلميهم وأولياء أمورهم يف تدريس الطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحد

 اراتـــــــــــــالعب 
االحنراف  املتوسط احلسابي

 املعياري
 الرتبة

 درجة املوافقة قيمة املتوسط

مل ي عامل ىىاي عات ابىىي طىىيإ    زمىىا اىىد تىىدييى يىىي  عاىى 1
 1 0.986 ييت ل  3.73 يف  دل عام لالاى عاي تا .

ىىس عسىىمالسعم عام لالىىاى عاي تاىى  يىىف عامدعتىى  إعام ا ىى   2 يلحا
 3 1.03 ييت ل  3.56 يل عالب   عاتحا  .

 الىىس عسىىمالسعم عام لالىىاى عاي تاىى  يىىف فمىىد  عاسىى د ااى  3
 7 0.995 يمدس   3.36 عاتمصي   إعاتلبس .

 الىىىس عاىىىمل ي يىىىف  ىىىدل عام لالىىىاى عاي تاىىى  يىىىف تىىىلدت   4
 5 0.985 ييت ل  3.5 تلتاي عاتما عى عات مس   إت لالما   ا   ق عادع ل.

5 
عاىىىمل ي يىىىف  ىىىدل عام لالىىىاى عاي تاىىى   ىىىؤ ا  اىىىا  يىىىيع  

 عا     يا عسمالسعيما.
 2 1.058 ييت ل  3.59

6 
يتىىىىىلب ع اىىىىىات عا   ىىىىى  يامسىىىىىمتيع  يىىىىىا عام ا ىىىىى  يىىىىىل 

 عام لبذ ا مي  اياا  يحس  .
 4 1.03 ييت ل  3.56

7 
ينىىىىب  اىىىىس ع ممىىىىاج  ياظمىىىىي عا   ىىىى  ع  لىىىىامى إ دتىىىىاى

 عاد ت عاتالتص مسمالسعم عام لالاى عاي تا .
 6 1.047 ييت ل  3.5

 - 84657. م تفعة 3.5427 المتوسط العام 

  ىا  سى لااى تدفاىم عام لالىاى عاي تاى  يىا تىس لط عا   ى   إا عطى يعت حاىم عامدزىس يحىد  اياى يلىيعى  * مر ظة 
  .1   إيبي يدعيذ ي س   2   إيبي يدعيذ  3     إيحا س4إيدعيذ     5عاماااي )يدعيذ ي س    عااحد 
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   ي تلس يعى عاتل تبف إ إااىاج عأليىد  اسى لااى عسىمالسعم عام لالىاى 5 من  يا عافسإل )
ا  ىىى عاي تاىى  يىىىا تىىس لط عا   ىىى  يىىف  إا عطىىى يعت حاىىم عامدزىىىس وىىاجى  س وىىى  ييت لىى   إ اىىى  إيلم
ا تعاىىا  عاىى ا ع متستىى  عاس عسىى  زسىىىب يقاىىال اا ىىيى عاالتاسىىا  يتىىا  ىىىسل   ىىا   ىى  يىىااييي يىىىف 

عام لالاى عاي تا  يف إوم   ظي  عاي تا   م      دوس  ينام س لااى مسمالسعميتباعى عام لالاى 
ي ىىا عاتيت ىى  عألإاىىا وىىاجى عاع ىىا   يل تىىا عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس إ إااىىاج  يىىد هي  

إهىا  س وى   "التعبيم المباش  ا آكك  تى لو توف ت ف ص التعبم مو ررد التطبيقالات ال قميالة"
  امىا 19-     س تصدي يمي  عامل اي  ف يلس  رااج وا فى   د إ ىا)  ديبىس اا   ا   ييت ل   إلالا  

تىىاربي   ىىا إومىىاى  ظىىي عاتل تىىبف إ إااىىاج عأليىىد   زبىىه اىىي ي ىىف عاتل تىىدي إ إااىىاج عأليىىد    ىىا 
  عيىىىى   اي ىىىى  ياإلسىىىىميعتافااى إعادسىىىىا   عامىىىىا تسىىىىا س   ىىىىا تحسىىىىبف عامل ىىىىاي  ىىىىف يلىىىىس إتالةاىىىىم 

 ر بىى    ل ىىام إتىىلدت  يىىا تحلبىىذ عامىىدعاي  ىىبف عالتىى  إتل ىىاي عأل اىىاج  ىىف يالىىس عامحىىسياى  هىى ع  ىىسإ 
إي ااب عاحاا  عأل ي   يتا  يل  ف إود  عتفاهاى س لا   حد عسمالسعم عام لالاى عاي تا  يتاا  

 Bozkus  ف عامل اي عات ابي  إتم ذ ه ر عااماف   اا زسٍّ   لبي يل  ما د   عس  وبا  إتدا د ى

and Sani, 2022،) ( إ  عسى   د  ايىا إآ ىيلفPurnama et al, 2021  عامىا تىي   ي إوىد  
عاتل ىىىىي  إ  إااىىىىاج عأليىىىىد  يىىىىااعل طىىىىيإ لام زمىىىىا يىىىىل يلاااىىىى  عام لبىىىىذ عاتسىىىىمالسم يىىىىل عا   ىىىى   إا 

 عط يعت حام عامدزس.
 "التعبم مو ررد التطبيقات ال قمية يؤر) إلى إف اط الطببالة فالو اسالتخ ام ا"ت بما ع ىا   

% 49.6عمسىىمالسعياى عاتملىس   ا م لالىىاى عاي تاى   زبىىه  بىىا   اىى  عاىا  لالىا    إ   ييت لىى  س وى
% يف  يىيع  عالباى  يسىمالسيد ما 33.1يف  ييع  عالبا  يا مي يسمالسيد ما ا يق عا لب إعاميةا   إ

% يىىىف  يىىىيع  عالباىىى  يسىىىمالسيد ما اماتاىىى  عاتمىىىا عى عابدياىىى    32.7اماتاىىى  عامدعتىىى  إعام ا ىىى   إ
% يف  ييع  عالبا  يسمالسيد ما اماتاى  عاتمىا عى عأللا يتاى   يتىا  ىسل   ىا تلىس  يفىامى 40.9إ

تدفاىىم عام لالىىىاى عاي تاىىى  إاىىي يلمتىىىي عسىىىمالسعيما   ىىا عافا ىىىب عأللىىىا يتا عأليىىي عاىىى ا يسىىىلب 
 نىىىاج عا   ىىى  إ مىىىام  حىىىدل يىىىا عسىىىمالسعم عام لالىىىاى إيىىىف عا لالىىىا  ي ي ىىى    نىىىاج عا   ىىى   إا 
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امدزس يميعى حدل   يا عسمالسعم عام لالاى عاي تا  عتفاهاى س لا  اس  عاتل تبف عط يعت حام ع
  عاما تدت ت  اا king et al, 2017إ إاااج عأليد . إه ع  م ذ يل  ما د   عس   باد إآ يلف )

 ي عمسىىمالسعياى عاتملىىس   ا م لالىىاى عاي تاىى   زىىس عالدعيىى  عامىىا تحىىس يىىف يا  بممىىا إتلىىاا عترىىا  
 عامىا Laurie et al., 2019لتا تم ذ ه ر عااماف   اا زس يا يل   عس  اد ا إآ يلف )  عاس لا 

 با ى  اا  ي عمتفاهاى عاس لا  اس   إاااج عأليد   حد عسمالسعم عاملاا   اتف   ف يلسع  عاد ت 
 عا ا يلنا  عا     يا عسمالسعيما.

و ظ الالالوك السالالالبوبيات المت الالال كك يزسالالال  اسالالالتخ ام التطبيقالالالات ال قميالالالة مالالالإ  بىىيمع وىىىاجى عاع ىىىا   "
إوىىىىد  يعالىىىىاى تحىىىىدل  إي  اىىىىا  إلت ىىىىف ت سىىىىبي هىىىى ر عاامافىىىى   يمدسىىىى  "  إهىىىىا  س وىىىى  آالمقيالالالال ك

عمسمالسعم عا لال ا م لالاى عاي تا  إعاما يف  باماي  لص يلىا بي عسىمالسعم عاملااى  يىا تل ىاي عا   ى  
عاحاوى   اىا ت ىدلي يماىا   إا عط يعت حام عامدزس إ  ا إو  عاالتد  عام لالاى عاي تاى   إ 

   ه ر عاتعالاى تحس يىف عامدفاىم عا لىال ا م لالىاى Alghamdi, 2021إطلو ي ا    عألسي )
  عاي تا   يتا  س يل ط  مىا د سى لا   اىس عسىمالسعيما يتى  الىا   فمىد  عاسى د ااى عاتمصىي   إعاتلبىس 

عامىا تىي   ي عسىمالسعم   Ramdoss et al., 2011 عيىسإل إآ ىيلف )إتم ذ ه ر عااماف  يل   عس  
 عاملاا   س  الس يف عاس د ااى عاات ا  اس  عا      إا عط يعت حام عامدزس.

مالا المعيقالات التالالو ت الود رآ  توظيالالو المعبماليو آأآليالالاء اممالوك لبتطبيقالالات ال قميالة فالالو "
 ؟"ت كس  الطببة مو  آ) ااط اف ايو التو  

عاتعالاى عاما تحدل  إي تدفام عاتل تبف إ إااىاج عأليىد  ا م لالىاى عاي تاى   ا مليى   ا
تىىىي زسىىىات عامصىىىيع عى  إعااسىىىب عات دلىىى     يىىىا تىىىس لط عا   ىىى  يىىىف  إا عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس

إعاتمدسىىىى اى عاحسىىىىا ا   إعم حيعيىىىىاى عاتعاا لىىىى   إعايتىىىىب مسىىىىمفاياى  يىىىىيع   باىىىى  عاس عسىىىى    ىىىىا 
ا تحدل  إي تدفام عاتل تىبف إ إااىاج عأليىد  ا م لالىاى عاي تاى  يىا عاتعالاى عامع ا عى يحد  

  .6يا عافسإل   ي )   إواجى عااما د  تاتس لط عا      إا عط يعت حام عامدزس
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 استجابات أفراد عينة الدراسة حول املعيقات اليت حتول دون توظيف املعلمني (: 6) جدول
 تدريس الطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحدوأولياء األمور للتطبيقات الرقمية يف 

 العبارات 
االحنراف  املتوسط احلسابي

 املعياري
قيمة  الرتبة

 املتوسط
درجة 

 املوافقة

 6 1.004 ييت ل  3.68  سم تديي  وما  ادزا  يا عا تدل عاس عسا . 1
 1 0.99 ييت ل  3.78 ع ت ات تص    عألوما  عا دزا . 2

3 
عطىىىىى يعت  عاي تاىىىىى  عاتالتتىىىىى  ا    ىىىىى   إا تحتبىىىىى  عام لالىىىىىاى 

 حام عامدزس ي  و يا يام.
 9 0.985 ييت ل  3.51

 4 0.963 ييت ل  3.71  م  ب عسمالسعم عام لالاى عاي تا  إود  عتتال ي     عإل مي ت. 4

5 
زدل  اةا  ع ماا  عام لالاى  ااا  عافد   إعأللتىي  عيملا  عاتليي 

 يد ت  االتا ص عا دت  إا عط يعت حام عامدزس.
 3 0.959 ييت ل  3.72

 2 0.946 ييت ل  3.76 يحسإ ي  عام لالاى عاي تا  عاما تس ي عا    عاليتا . 6

7 

عاىىس ي إعاماهبىى  ا تل تىىبف إ إااىىاج عأليىىد  يىىف  لىى  عافمىىاى  غاىىات
عاتالمتىى  زىىدل  اةاىى   يىىد عام لالىىاى عاي تاىى  يىىا عامل ىىاي إ  ىىذ 

 عاي  باما إتبف عامل اي عامل بساعامد 

 5 0.99 ييت ل  3.71

 8 1.017 ييت ل  3.65 تلدت  عامح ي يا   ع   عاد ت  رااج عسمالسعم عام لالاى عاي تا . 8

9 
عامل ي يف  دل عام لالاى عاي تاى   م  ىب تىس لب ي تىو ا  ىدت 

  ل  عسمالسعيما ي    يسمل .
 7 0.917 ييت ل  3.66

 - 78703. م تفعة 3.6868 المتوسط العام 

عاتعالىاى عامىا تحىدل  إي تدفاىم عاتل تىبف إ إااىاج عأليىد  ا م لالىاى عاي تاى  يىا  يحىد  اياى يلىيعى * مر ظة  
   إيحا ىس4  إيدعيىذ   5يدعيىذ ي ىس      ىا عااحىد عامىاااي )  إا عط يعت حاىم عامدزىس تس لط عا    

  .1   إيبي يدعيذ ي س   2   إيبي يدعيذ  3  

 تعالىىاى عامىىا تحىىدل  إي ا يىىاي تلىىس يعى عاتل تىىبف إ إااىىاج عأليىىد   6 منىى  يىىا عافىىسإل )
  ييت لىى  وىىاجى  س وىى  امدزىىسا م لالىىاى عاي تاىى  يىىا تىىس لط عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم عمي تىىدفا 

ىىىىا ا تعاىىىىا  عاىىىى ا ع متستىىىى  عاس عسىىىى  زسىىىىب يقاىىىىال اا ىىىىيى عاالتاسىىىىا  يتىىىىا  ىىىىسل   ىىىىا   ي إ اىىىى  إيلم
عاتل تبف إ إاااج عأليد   دعومدي يعالىاى  راىاج عسىمالسعم عام لالىاى عاي تاى  يىا تىس لط عا   ى   إا 
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  عامىا King et al., 2017 بىاد إآ ىيلف )   إتم ىذ هى ر عاامافى  يىل   عسى عط يعت حام عامدزىس
 با ى  اا  ي يل تا عا      إا عطى يعت حاىم عامدزىس إيىس تا عاا ىذ إعا  ى   دعومىدي يعالىاى 

 "اكتفاع ت بفالة امج الزك البو يالة"ي ا عاتيت   عألإاا واجى عاع ا    رااج عسمالسعم عام لالاى عاي تا   
  عامىا  بىا  Alghamdi, 2021سا)  عسى  عا ايى يىل افى زبىه تم ىذ هى ر عاام  إها  س و  ييت ل 

يبما يل تد عا      إا عط يعت حام عامدزس  اا  ي  لص عامتدل  يف إاع   عاميتا  إعامل ىاي ياتتى  
 إلت ىىىف ت سىىىبي هىىى ر عاامافىىى  إيلىىىام    ا لىىىام   اسىىىام  يىىىام تلاىىىا عاملااىىى  إتا بىىى ها  ع ىىى  عا تىىى  عاس عسىىىا

ا عاىييي يىف عتفاهىاى عاتل تىبف عإليفا اى  تفىار   يا ى    ىAlanazi, 2019اتىا  بىا   ااى  عالاىاا )
 عسىىىىمالسعم عاملااىىىى   م  ي  لىىىىص عاىىىىس ي عاتىىىىا ا  تىىىى    يلىىىىممي يىىىىا عسىىىىمالسعم عألومىىىىا  عا دزاىىىى  يسىىىىلب 

 ع ت ات تص  مما. 
    إهىىا  س وىى  ييت لىى "م  آريالالة التطبيقالالات ال قميالالة التالالو تالال عم البغالالة الع  يالالة"ت بمىىا ع ىىا   

  عامىا   ىيت يبمىا يل تىد عا   ى  Alghamdi, 2021 عس  عا ايسا )إتم ذ ه ر عااماف  يل  ما د  
لت ىف ت سىبي إ  إا عط يعت حام عامدزس ياي هااك زاو  إل  اج ت لالاى تل اتا  ياا    عاليتا   

ه ر عااماف  ياي عمسىمالسعم عا لىال ا م لالىاى عاي تاى  يىا عا تى  عاس عسىا  مىاري يلا  بممىا ادسىمالسعم 
   يتىىىا يلاىىىا  ي يحسإ يىىى  عام لالىىىاى عاي تاىىى  Alghayth, 2019) ى عا   ىىى إت لبممىىىا مزمااوىىىا

عامل اتا  عاما تس ي عا    عاليتا  يسمدوب   ا عاتل تبف إ إاااج عأليىد  عسىمالسعم عام لالىاى ي  ىاج  
  ىىى    ىىىا سىىىلب  عاتتىىىال  يىىىا زىىىال إوىىىس عاتل تىىىدي  إ  إااىىىاج عأليىىىد  ت لالىىىام م  ىىىس ي عا  ىىى  عاليتاىىى  

دلي عات ي عى ياسمالسعم عاتد  سبم  ب يىامي عسىمالسعي   ىمي عاتىدى ياا  ى  عإل ف بالى  يتتتام ام 
إ  بىىيمع وىىاجى عاع ىىا    إ  ىىذ عات ىىي عى يا  سىىمي يىىل  ىىيق عاتىىد   إ تلاىىا  سىىاابب تل اتاىى    ىىي .

"  إهىىا ت ميالالل التطبيقالالات ال قميالالة المخططالالة لبطببالالة  آ) ااالالط اف ايالالو التو الال  مكبالال  ماريالالا  "
  إت لىىا عانىىدج هىى ر Alghamdi, 2021عا ايىىسا )إتم ىىذ هىى ر عاامافىى  يىىل   عسىى   س وى  ييت لىى   

عاامىىا د   ىىا تىىاربي عا فىىد  عاي تاىى  عامىىا يفىىب عالتىى    ىىا سىىسها يىىا يحاإاىى  امسىىالبي ياعيىىا عسىىمالسعم 
عاملااىى  يىىىا   ىىىات عامل ىىىاي إ  ىىىا إوىىى  عاالتىىد  عسىىىمالسعم عام لالىىىاى عاي تاىىى  امىىىس لط عا   ىىى   إا 

 س.عط يعت حام عامدز



  يـاجينـن معـد/ حس & يـا الطلحــأ/ مه

 

 

132 

فالالالو اسالالالتجابات  ((a≤0.05هالالالل هجالالالا  فالالال آة  ات ر لالالالة إ طالالالالية عجالالال  مسالالالتوب ال  لالالالة "
المعبمالاليو آأآليالالاء اممالالوك  الالود آاقالالت توظيالالو التطبيقالالات ال قميالالة فالالو تالال كس  الطببالالة مالالو  آ) 

 "سجة(؟12إلى  10سجوات، مو  9إلى  6ااط اف ايو التو   تعزب لمتغي  عم  الطالب  مو 
ا ملىيى   ىىا يىا   ع  ا ىىت هاااى  يىىيإق  عى  ماىى   زتىا ا  يىىا عسىمفاياى عاتل تىىبف إ إااىىاج 

يىىد  زىىدل إع ىىل تدفاىىم عام لالىىاى عاي تاىى  يىىا تىىس لط عا   ىى  يىىف  إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس عأل
 Independent)ى  البامبف يسىمل مبف )ع م ا   عمعسمالستي   تي عا ااب. مدى يم بي ما ح لم 

Sample T-Testىى  ىىمدى م ا   امدطىىا   ماىى  عا ىىيإق يىىا عسىىمفاياى  يىىيع   باىى  عاس عسىى  ح لم
  ي7يا عافسإل   ي )   إواجى عااما د  تاااب تي عا يم بي 

 ( Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( لعينتني مستقلتني )( 7جدول رقم )
 .طبقًا الختالف متغري عمر الطالبللفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة 

 عمر الطالب ورــــــــاحمل
عدد 

 العينة

املتوسط 
 احلسابي

 االحنراف
 التعليق الداللة Tقيمة  املعياري

يبي  عا   0.915 0.107 88666. 3.5771 150 9- 6يف  عألإلي عاتتباعى
 96893. 3.5646 104 12 - 10يف   زتا اما

 عاتا اي عاس لااى
يبي  عا   0.815 0.234 83953. 3.5324 150 9- 6يف 

 86049. 3.5577 104 12 - 10يف   زتا اما

يبي  عا   0.717 0.363 77584. 3.6719 150 9- 6يف  عاتعالاى عاتااهي
 80618. 3.7083 104 12 - 10يف   زتا اما

 اىىس  ام تدوىىس يىىيإق  عاىى   زتىىا ا  ىى  م   7)  منىى  يىىف  ىىدل عاامىىا د عاتدطىىح  يىىا عافىىسإل
يىىا عسىىمفاياى عاتل تىىبف إ إااىىاج عأليىىد  زىىدل إع ىىل تدفاىىم عام لالىىاى   (a=0.05يسىىمد  عاسماىى  

 اىا  6عاي تا  يا تس لط عا     يف  إا عطى يعت حاىم عامدزىس تلىا  اتم بىي  تىي عا ااىب )يىف 
. إلت ىف ت سىبي هىى ر عاامافى  يىاي تدفاىىم عام لالىاى عاي تاى  يىىا سىىا  12 اىا  10يىف إ سىادعى   9

عامدزىس م  مىاري يتىيز ممي عالتيلى  يىف إومى   ظىي يل تىبمي  تس لط عا     يف  إا عط يعت حاىم
إ إاااج  يد هي. إم تم ذ ه ر عااماف  يل  ا   عس  سايل    ظيعم  اا  ي عاس عساى عاسايل  اىي تم ىيق 

  اا يم بي عاتيز   عالتيل  ا     .
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فالالو اسالالتجابات  ((a≤0.05هالالل هجالالا  فالال آة  ات ر لالالة إ طالالالية عجالال  مسالالتوب ال  لالالة "
المعبمالاليو آأآليالالاء اممالالوك  الالود آاقالالت توظيالالو التطبيقالالات ال قميالالة فالالو تالال كس  الطببالالة مالالو  آ) 

 "ااط اف ايو التو   تعزب لمتغي  الجج  لبمعبميو آأآلياء امموك   ب ، أنثى(؟
ق  عى  ماى   زتىا ا  يىا عسىمفاياى عاتل تىبف إ إااىاج ا مليى   ىا يىا   ع  ا ىت هاااى  يىيإ 

ا عأليد  زدل إع ل تدفام عام لالاى عاي تا  يا تس لط عا     يىف  إا عطى يعت حاىم عامدزىس ح لمى
)ى  البامىىىىىبف يسىىىىىمل مبف ع م ىىىىىا   عمعسىىىىىمالستىىىىىي  عافىىىىىاط ا تل تىىىىىبف إ إااىىىىىاج عأليىىىىىد . ىىىىىمدى يم بىىىىىي م
(Independent Sample T-Test  ا ما  عا يإق يا عسمفاياى  يىيع   باى  عاس عسى  ح لمى   امدطا 
  ي8  ي )  إواجى عااما د  تا  دطحما عافسإل عافاط ا تل تبف إ إاااج عأليد  مدى يم بي م

 ( Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( لعينتني مستقلتني )(: 8) جدول
 نس للمعلمني وأولياء األمورطبقًا ملتغري اجلللفروق بني استجابات أفراد عينة 

 ورــــــــاحمل
اجلنس للمعلمني 

 وأولياء األمور

عدد 
 العينة

املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 التعليق الداللة Tقيمة  املعياري

يبي  عا   0.119 1.566 92007. 3.7195 69   ي امآد  المميزات 
 91551. 3.5170 185   تا  زتا اما

يبي  عا   0.583 0.550 92568. 3.4948 69   ي الثانو  السببيات
 81706. 3.5606 185   تا  زتا اما

يبي  عا   0.355 0.926 92242. 3.7617 69   ي الثالث  المعيقات
 73100. 3.6589 185   تا  زتا اما

 اىس  ام تدوىس يىيإق  عاى   زتىا ا  يا ى  م 8  ىي )  من  يف  دل عااما د عاتدطح  يا عافسإل
يا عسمفاياى عاتل تبف إ إااىاج عأليىد  زىدل إع ىل تدفاىم عام لالىاى عاي تاى    (a=0.05يسمد  عاسما  

عافىاط ا تل تىبف إ إااىاج عأليىد  )  ىي  يا تس لط عا     يف  إا عط يعت حام عامدزس تلا  اتم بي 
لىىاى عاي تاى  يىىا تىىس لط . إ ىىس تىىسل هى ر عاامافىى    ىىا تسىاإا عاال ةاىى  عاتليةاىى  زىدل تدفاىىم عام لا  تىا 

عا   ىى  يىىف  إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس اىىس  عاىى  د  إعإل ىىاث يىىف  يىىيع  عالباىى    ىىا زىىس سىىدعج. إتالم ىىو 
  زبىىه إوىىسى ييإ ىىام  عى  ماىى  Alshaer, 2018هىى ر عاامافىى  يىىل يىىا تدتىى ت  ااىى    عسىى  عا ىىا ي )

مل ىىذ يتىىس  عمسىىملسع   زتىىا ا   ىىبف يل تىىا إيل تىىاى عا   ىى  يىىف  إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس ةاتىىا  
 عاتلييا امدفام إع ماا  عام لالاى عاي تا  يا يتا ساتمي عامس لسا  اتاا  عاتل تبف.
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فالالالو اسالالالتجابات  ((a≤0.05هالالالل هجالالالا  فالالال آة  ات ر لالالالة إ طالالالالية عجالالال  مسالالالتوب ال  لالالالة "
المعبمالاليو آأآليالالاء اممالالوك  الالود آاقالالت توظيالالو التطبيقالالات ال قميالالة فالالو تالال كس  الطببالالة مالالو  آ) 
ااط اف ايالو التو ال  تعالزب لمتغيال  المؤهالل العبمالو  ابتال الو، آمتوسالط، آبالانو)، آ كالالوكسو ، 

 "آركاسات عبيا(؟
عاتل تىبف إ إااىاج إا مليى   ا يا   ع  ا ت هااا  يىيإق  عى  ماى   زتىا ا  يىا عسىمفاياى 

عأليىىد  زىىدل إع ىىل تدفاىىم عام لالىىاى عاي تاىى  يىىا تىىس لط عا   ىى  يىىف  إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس 
ىى  )ليإسىى ال إعمل  " تل تىىايبىىي عاعم م ىىا   عمعسىىمالستىىي  عاتؤهىى  عال تىىا. ىىمدى يم بىىي ما ح لم

Kruskal Wallis Test "   ىمدى م اح لم امدطا   ما  عا يإق يا عسمفاياى  ييع   با  عاس عس 
  ي9  ي )  إواجى عااما د  تا  دطحما عافسإل عاتؤه  عال تايم بي 

 "Kruskal Wallis Test " كروسكال واالس(نتائج اختبار )(: 9) جدول
 ة الدراسة طبقًا ملتغري املؤهل العلميللفروق بني استجابات أفراد عين

 املؤهل العلمي ورــــــــــــاحمل
عدد 

 العينة

 متوسط
 الرتبة

قيمة 
 مربع كاي

 التعليق الداللة

 امآد  المميزات

 105.56 8 ع مسع ا

 عا   0.000 41.358
  زتا اما

 93.05 20 يمدس 
 92.31 72 را دا 

 143.92 133 ي ااد لدل
 185.31 21   عساى   اا

 الثانو  السببيات

 123.63 8 ع مسع ا

 عا   0.000 33.215
  زتا اما

 82.38 20 يمدس 
 108.68 72 را دا 

 133.40 133 ي ااد لدل
 199.10 21   عساى   اا

 الثالث  المعيقات

 116.13 8 ع مسع ا

 عا   0.000 44.212
  زتا اما

 88.88 20 يمدس 
 93.72 72 را دا 

 141.43 133 ي ااد لدل
 196.19 21   عساى   اا
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 اس  ام تدوس ييإق  عا   زتا ا  يا   9  ي ) يف  دل عااما د عاتدطح  يا عافسإل  من 
يىىا عسىىمفاياى عاتل تىىبف إ إااىىاج عأليىىد  زىىدل إع ىىل تدفاىىم عام لالىىاى   (a=0.01يسىىمد  عاسماىى  

عاي تا  يىا تىس لط عا   ى  يىف  إا عطى يعت حاىم عامدزىس تلىا  اتم بىي عاتؤهى  عال تىا )ع مىسع ا  
اتاا  ي   عاس عساى عال اا زبه تلبف   مىا زتى ت   دا  إت ااد لدل  إ  عساى   اا إيمدس   إرا

  ا    ا يمدس   ت   يلا      ا ا عا  اى. إ س يلد   ا   اا ع ت ىات عاتسىمد  عاتلييىا إعامل اتىا 
اىىىس مي  إعإلاتىىىام عاصىىىايا يامزمااوىىىاى عامل اتاىىى  ا    ىىى  يىىىف  إا عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس  إعيىىىمدك 

د     ا يف عاىد ا ياهتاى  تدفاىم عاملااى  يىا عامل ىاي  هى ر عالدعيى   ىسإ ها  ىس تصىدي  عى  رىي يسم
  ا عسىمفاياى  يىيع  عالباى  يىف زت ى  عاس عسىاى عال اىا  إم تم ىذ هى ر عاامافى  يىل  ا   عسى  سىايل   

  ظيعم  اا  ي عاس عساى عاسايل  اي تم يق  اا يم بي عاتؤه  عال تا.

 :اتــــوصيــــالت
ي )   إطىل  ا تى  ا ابمىا عتتىعامىا تىي عامدتى   اما د عاس عس  ال  يف   يا عامدتااىإيلما ا

يتلا بي تتتاي عام لالاى عاي تا  عاتالتت  امس لط عا   ى  يىف  إا عطى يعت حاىم عامدزىس يىف 
 ل  افا  يالمت   ا حس يف عترا  عاس لا  إتحلبذ   تىا يا ىس  يت اى  امدفاىم عام لالىاى عاي تاى  
يىىىا تىىىس لط عا   ىىى   إا عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس  إتصىىىدي يتتايىىى  ييوىىىل ا تل تىىىبف إ إااىىىاج عأليىىىد  
م ماا  إتلباي يس  يااس   عام لالاى عاي تا  عاتسمالسي   )ت     اج ييعلا تلاا  امتتاي إتييف  

مىس لب عاىدام عام لالاى عاي تا  ياا    عاليتا   ااج   ا عاتلا بي عاتيع  إطلما  إتاإلس عاتل تبف ياا
ام ىىىدلي يمىىىا عتمي عاي تاىىى   تلتىىى   تيعلىىىا يتىىىا   عاىىىمل ي ا تل تىىىبف  )   طىىىاي  يلىىىي   ساسىىىا يىىىا 
     ىيعيد عا  ىااد لدل ي ىمتدم   ىا عامل ىاي عالىا ي   ىا عامصادادواىا ا    ى   إا عطى يعت حاىم 

ا  ىىىااد لدل عامدزىىىس  يتىىىا يسىىىت  يإتازىىى  عا يتىىى  افتاىىىل يل تىىىا عاميتاىىى  عاالاتىىى  يتىىىا يىىىبمي زت ىىى  ع
يايمدك عااللي  عاصاةا  زدل تدفام عاملاا  يا تس لط عا   ى  يىف  إا عطى يعت حاىم عامدزىس )   
 لىىىىس إ ل  تىىىى  امتقاىىىىم  إااىىىىاج عأليىىىىد  زىىىىدل  اةاىىىى  ع ماىىىىا  إتلبىىىىاي عام لالىىىىاى عاي تاىىىى  عاتد تىىىى  

 مىىا د مزمااوىىاى إ ىىس عى   اىىا مي يىىف عا   ىى   إا عطىى يعت حاىىم عامدزىىس  يتىىا يسىىمي يىىا زىىسإث 
 يفا اىى   )هىىىى  تلىىسيي عاىىىس ي عاتىىىا ا يتىىا ينىىىتف تىىىديبي  ب ىى  تل اتاىىى  يىىىاإ   ي ىى      مي ىىىت  إتىىىديبي 

عا دزاىىى  إي حلاتمىىىا  إ  بىىىيعم  دتىىىا عا ازتىىىاي يىىىإويعج عاتالىىىس يىىىف عاس عسىىىاى زىىىدل يدطىىىدت   عألومىىىا 
 عاس عس  عاحااا.
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 عـــــــراجـــــــامل

 .  رىىي عسىىمالسعم ت لبىىذ  ىىا ي   ىىا  ظىىام عامدعتىى  يىىف  ىىدل 2019عألزتىىسا    ىىاي  عا يع ىىا  اباىىا. )
 .197-235   10)عاتف   عاسلد ي  ا ميتا  عاالات   ". PECSت ا ل عاتد "

. عط يعياى حام عامدزس عألسط  إعاالتىا ص  إعمسىميعتافااى عا ا  ى  . 2018 دتدى   يا سع. )
  . 2017ع  عا صي. )عالت  عألت ا   ي يا )عاحاا ا  يميوي .  

عامل ىاي يىااتحتدل تىا   وس ىس  ا مل ىاي  ىف    يسىتلي . 2010عاسه اي  وتال  إلد ط  يفىسا. )
] يق إ   [. عاتؤتتي عاسإاا عألإل ا فتعا  عالتا ا  امصادادواا عامل اي  يسل   س  ا  يلس 

  تاي. 
 . يىس  تدفاىم يل تىا عاميتاى  عاالاتى  2015ا. )عا  إ   ي ا ك  عالفتا  يلسا  إعاسإ ا  يىدا 

-587   57  )يف ى    اى  عاميتاى ام لالاى عامل اي عماصميإ ىا يىا يتىدل عاميتاى  عاالاتى . 
553 . 

عامىىس دى عا لااىى  يىىل عطىى يعت حاىىم عامدزىىس عاتتا سىىاى عالدواىى   . 2020عاا للىىاى    ىىيع اي. )
  ع  عا صي. عاتسماس   اا عا حه عال تا.

 . ت ىىدلي ت لبىىذ آ  ىىا   ىىا ي   ىىا عاات وىى  ياا بىىس د املالىىا يمىىا عى زتايىى  2019ا   ياىىاي. )عا  حىى
يف ىىى  عال ىىىدم عاميتدلىىى  عاىىى عى اىىىس  عألح ىىىال  إا عطىىى يعت حاىىىم عامدزىىىس يىىىا يس اىىى  وىىىس . 

 .72-45   7) 3إعاا سا   
 فتدفاىىم عام لالىىاى عاي تاىى  يىىا تىىس لط عا   ىى  يىى إع ىىل . 2022عا  حىىا  يمىىا  يلىىاوباا  زسىىف )

] سىاا   إا عط يعت حام عامدزس يف إومى   ظىي يل تىبمي إ إااىاج  يىد هي يىا يس اى  وىس . 
 وايل  وس . ياوسمبي يبي يا د  [.

 . 2014ع ىىال  يحتىىس   بىى    ديىى   يحتىىس ي ىىي  عاع سىىا  يحتىىس يتىى  ا  إ  ىىد  ىىدع   ييلىىال. )
  ع  عاتسبي .عاميتا  إ  ي عاا ط.  يس    اا يااهد عا حه يا
 . يا  اى  عسىمالسعم  ييفاى  ت ا  اى  يتىتت    ىا  سىال 2017عاع اسا   ع ا   عا ميا  إوسعي. )

عاتف ى  عسميعتافا  عامل اي عاتلييد عإلاصميإ ا يا الا   علمسات عات ي عى اس   ح ال عامدزس. 
 .47-34   3)6  عاميتدل  عاسإاا  عاتمالتت 
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ي مىىىىدم عالىىىىيعيد عامل اتاىىىى  عإلاصميإ اىىىى  إ تا تىىىىما إ  تاحمىىىىا إيلىىىىا بي  . 2018ااىىىىس. )عالمبلىىىىا   
 l.ink/s/fCTP-http://app .تتتاتما إ ااتي  اا ما
يىىاها   ىىيا عافمىىد  عاتمالىى   املالىىا إزتايىى  زلىىدق عألبىىالا   إا هب ىى  زلىىدق عم سىىاي. ) .ى . 

 l.ink/s/cQr-http://app عإل ا  .
 https://2u.pw/HCaosإاع   عامل اي. ) .ى . عاساب  عاماظاتا ا ميتا  عاالات . 

 . 2019عأليام عاتحا  الام  . 2019إاع   عاتح . )
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