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 : مشتدمص

ذوى اإلعاقددة العاميددة ىدددا الب ددث ال ددالو إلددو ومددر تلددور ماتددرح لتدددريب التالميددذ 
 .  كورنا جائ ة موء فو عمو بعض المست دثات التكنولوجيةالبسيطة 

مددن  لتربيددة الفكريددة بم افظددة كفرالشدديخ( تمميددذ بمدرسددة ا51مددن   ب ددثوتكونددت عينددة ال
 .،وعينة من بعض المدرسين والموجييناالعاقة الذىنية الاابمين لمتعمم ذويالتالميذ 

قائمددة بدداىم المسددت دثات التكنولوجيددة المناسددبة مددر التالميددذ وتمثمددت أدوات الب ددث فددو 
م المعوقدات التدو ت دول دون اسدت دام ىدذة الفئدة واسدتبانة هىدالمعاقين ذىنيدا الادابمين لمدتعمم 

عمدو ذوى اإلعاقدة العاميدة البسديطة لممست دثات التكنولوجية وتلدور ماتدرح لتددريب التالميدذ 
مسددت دثات تكنولوجيددة مناسددبة لطبيعددة وقددد أسددفرت نتددائج الب ددث عددن وجددود  .بعددض منيددا

اهسدداليب –المددواد التعميميددة – اهجيددزة فددو مجدداالت التالميددذ المعدداقين ذىنيددا الاددابمين لمددتعمم 
بعدض المعوقددات التددو ت دول دون اسددت داميم ليددا تمثمدت فددو م دداور وعددن وجددود  التدريسدية(

. تاددديم تلددور اهجيددزة والبرمجيددات –اإلدارة المدرسددية  -المعممددين - الددة بالتالميددذ انفسدديم
مسدت دثات التكنولوجيدة فدو عمو بعض الذوى اإلعاقة العامية البسيطة ماترح لتدريب التالميذ 
 موء المعوقات الساباة.

 :المفتا ية الكممات
 التكنولوجية المست دثات - اإلعاقة العامية البسيطة –التدريب  –ماترح  تلور
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 :ةكذمامل

يشيد مجتمعنا العربو المعالر ل وة عممية لترشيد العمل االجتماعو فو كل الميادين 
بغية الم اق بركب التطور  ذوى اال تياجات ال الة؛والمجاالت الم تمفة،  الة مجال 

ومن المسمم بو أن ذوى اال تياجات  ،تكنولوجيالومعايشة عالم تسيدتو  اليا المعرفة وا
ال الة ىم  فئات  بشرية قد الزمت االنسانية منذ فجر التاريخ لعوامل م تمفة مرمية 

ئات دفعت باالنسانية إلو مواجية ووراثية واجتماعية وبيئية م تمفة، بل أن قلور ىذه الف
 با تياجاتيا والتلدى لمشكالتيا تبعًا لمعتاداتيا وامكاناتيا ومعارفيا عبر التاريخ باسالي

 انبثات عن ال برات ال ياتية لكل مجتمر. 
 ويعيش طالب المدارس الملرية سواء كانت مدارس عاديين أم ذوى ا تياجات  الة
ظرًفا استثنائًيا ىذه اهيام ملا ًبا لجائ ة فيروس كورونا المستجد، كتعميق الدراسة ل ين 
إشعار آ ر، واالكتفاء بالدراسة عبر االنترنت وىذا أمر لم يتدرب عميو كثير من الطالب، 
وكثير من التساؤالت يتداولوىا عبر وسائل التوالل االجتماعو بينيم منيا؛ ىل سيتم تاجيل 

الدراسو؟  أم سيتم إلغائو؟ أم ما ىو ملير كل منا ؟، ناىيك عن العزل المنزلو و ظر  الفلل
التجوال، كل ذلك شكل مغًطا عمييم، ووًلد  الة من عدم التوازن النفسو ناتجة من اللراع 
بين الومر الاائم والمطالب البيئية واالستجابة المناسبة ليذه المطالب، فالبعض استطاع أن 

عالء مشاعره السمبية بممارسة الريامة أو تفعيل  يجد أساليب مناسبة إلشباع مطالبة وا 
مواىبو كالرسم أو الموسياو وغيرىا، وبعض آ ر جمس يجًتر مشاعره النفسية السمبية وبات 

وتاوم عمو فادان اهمل والشعور  دا عميو بوادر المشكالت النفسية،أسير التفكير السمبو فب
؛ لذا يجب الب ث عن بدائل  Eric,2018)المرتفر والمغط النفسو   بالياس واإل باط والامق

 لذوي اإل تياجات ال الة.
ذوى اال تياجات ال الة والسيما ذوى االعاقة الذىنية   وتدريب  يث تمثل قمية تعميم 

ت ديًا  ماريا لألمم والمجتمعات المتادمة عمو  د سواء ؛ هنيا قمية إنسانية بالدرجة 
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% من 51أن تعوق  تادم اهمم، باعتبار أن أنيم يمثمون نسبة التال عن  اهولو، يمكن
مجموع السكان عمو المستوى الم مو والدولو، وتشكل ىذه اهعداد الكبيرة فاقدا تعميميا، ييدد 
االقتلاد الوطنو والعالمو، وطباا لبعض اال لائيات المعمنة عمو االنترنت فان عدد المعاقين 

%منيم فو الدول النامية، ويوجد فو ملر 01مميون ش ص أكثر من 011فو العالم يبمغ 
مميون معاقا طباا ال لائيات ىيئة اليونيسيا التو أعدت دراسة عن 0منيم  من أكثر من 

%، غير أن تاديرات الجياز 7.17 جم االعاقة بين االطفال الملريين كشفت أنيا تمثل 
وى اال تياجات ال الة فو ملر بمغ عددىم المركزى لمتعبئة العامة واال لاء أوم ت أن ذ

نسمة وأن ىذا العدد فو زيادة مستمرة، وميما ا تمفت اال لاءات 130ألفا و06مميونين و
وتماربت اهرقام فالمشكمة اهكبر تتمثل فو كيفية مساعدة ىذه الفئات عمو التغمب عمو 

بدال من أن يكونوا عالة والتعايش مر االعاقة وترويميا للال يم  المشكالت التو تواجييم
 ( 01، 0151،  الباتر عمو أسرىم.

وتعد االعاقة الذىنية من أ طر وأشد االعاقات التو يمكن أن يتعرض ليا الفرد؛هن ىذه 
فيلعب ، االعاقة تؤدى الو عدم قدرة الفرد عمو االستفادة من البيئة التو يعيشون فييا

فيكون العالم بالنسبة ليم ، جودىم االنسانوعمييم أن ي ااوا التكيا المرورى لمستمزمات و 
فتبدو عمييم مظاىر االمطرابات النفسية ، م تمفا فو المفيوم عما ىو عميو فو ال اياة

والسموكية الم تمة وظيفيا ولذا يجب االىتمام بيذه الفئة والتركيز عمو الجوانب االيجابية 
ول بيم الو أقلو درجة ممكنة مما يؤدى الو الول، لدييم فو اطار عمم النفس االيجابو

تسمح بيا قدراتيم  وامكاناتيم وكذا االنتاال بيم من دافعية سالبة معطمة الو دافعية موجبة 
 ( 300 ،0151نشطة ترفر معدل اهداء.  عبدالوا د، 

 أفراد من% 3 العادية الظروا فو الذىنية اإلعاقة من يعانون الذين اهفراد عدد ويبمغ
 ال دمات وقلور التغذية سوء من تعانو التو المجتمعات فو ذلك عن النسبة وتزيد المجتمر

 بعض فو الذىنية اإلعاقة نسبة أن تبين الااىرة مدينة عمو أجريت دراسة الل ية، وفو
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ذا عدد من% 7 بمغت اه يان  لدينا يكون تفاؤالً  اهكثر بالنسبة أ ذنا السكان، وا 
 طفل 0111 من أكثر تستوعب ال الموجودة المؤسسات عدد وأن ذىنياً  معاق 51611111

 (.551، 0150فيمو،   ملرية أسرة مميون 0 منيا تعانو التو المشكمة  جم هدركنا
يتمح مما سبق أن اإلعاقة الذىنية تمثل الثال فو عدد ونسبة ذوى اال تياجات 

%من 73 والو ال الة  يث يلل عددىم إلو أكثر من مميون ونلا المميون معاق بنسبة 
مما يؤكد عمو  تمية دراسة  لائليم والب ث عن  اجمالو عدد ذوى اال تياجات ال الة؛

 كافة ال مول لمشكالتيم وكيفية التغمب عمييا.
وعمو ذلك تركز االىتمام بالمعاقين ذىنيًا فو العديد من المواثيق والاوانين الم مية 

جتماعية واالنسانية والتو امايا االنسانية واالوالعالمية وبات االىتمام بيذه الفئة من أىم ال
ليا من اهبعاد التربوية والوقائية والعالجية فاد شيد ىذا العلر اىتمامًا كبيرًا ومتزايدًا فو 
أعداد الب وث واال تبارات وتاديم البرامج ليم ؛ليكونوا عنالر فعالة ت دم أنفسيم 

 (51، 0155الجزار،  ومجتمعاتيم. 
تمام فو السنوات اه يرة يتوجو ن و توظيا التكنولوجيا فو التربية وقد بدأ اإلى

فو المجاالت التربوية والل ية والطبية والتكنولوجية فو زيادة  إذ ساعدت التطورات ، ال الة
 وىناك أسباب رئيسية  ، اإلىتمام بتاديم أفمل البرامج لألفراد ذوى ال اجات ال الة

                                           : التكنولوجيا فو مجال التربية ال الة وىو كما يموت فز است دام وتوظيا 
تساعد تكنولوجيا التعميم فو توفير أكثر من طرياة تدريس لما ت تويو من برامج تعميمية  -5

 ذوى اال تياجات ال الة. متنوعة وم تمفة تراعو مستويات التالميذ

يجاد فلل دراسو مموء بال يوية والنشاط.تساعد فو تغيير طرائق ال -0  تدريس التاميدية وا 

 تساعد تكنولوجيا التعميم ذوى اال تياجات ال الة عمو الايام بواجباتيم المطموبة منيم. -3

تساعد تكنولوجيا التعميم فو  ل اللعوبات اهكاديمية مثل لعوبات الاراءة والكتابة   -1
 (1، 0150، وال ساب.  الا طانو
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أن الغرض اهساسو لتوظيا   ( 11 ،0117، عبد المطياو  ،  عبداهللويرى 
، المست دثات التكنولوجية مر ىؤالء التالميذ ىو ت سين نواتج الفرد المرتبطة بإستاالليتو

، فو المدرسة وفو المجتمر الم مو، ومساىماتو، ومشاركتو فو ال ياة اليومية، وعالقاتو
دراك مالدى يم فو است دام وتوافاو الكمو وعمو المعمم مساعدت تمك التكنولوجيا فو إكتشاا وا 

  ىذه الفئة من قدرات والعمل عمو توظيفيا بما ي دم مستابميم المينو.
لاد فت ت التكنولوجيا المساعدة لفئات ذوي اال تياجات ال الة عمو ا تالا أنواع 

أماميم فو البيت والمدرسة ىذه الفئات العمرية أو طبيعة ا تياجاتيم اهبواب وكسرت ال واجز 
والعمل واهماكن العامة.ّ فاد مكنتيم من أن يعيشوا  ياتيم بلورة طبيعية فو كثير من 

 .اه يان وجعمتيم ين رطون فو مجتمعاتيم بلورة مرمية منتجين فييا ال عالة عمييا
 (1 ،0155، زىدى 

ميذ المعاقين ذىنيا من ممن المست دثات التكنولوجية التو يمكن است داميا مر التالو 
"الاابمين لمتعمم" الوسيط التعميمو المت رك ؛ يث ثبت أنو أداة مؤثرة فو عممية التوجيو 

وعند  ،واالرشاد فو البرامج التعميمية المادمة لمتالميذ المعاقين ذىنيا  الاابمين لمتعمم(
التعمم وبالتالو  است دامو فو ىذه البرامج يزيد من مدى انتباىم وتركيزىم وت فيزىم لعممية

وبالتالو ، الوقت الذى يظل فيو التمميذ المعاق ذىنيا"الاابل لمتعمم"  منتبيًا أثناء عممية التعمم
 يث أن توظيا التكنولوجيا للالح  .يؤثر بفاعمية عمو الادر المكتسب من المعمومات

 التالميذ المعاقين ذىنيا "الاابمين لمتعمم" لو العديد من الفوائد منيا:
 االعتماد  اتيم اليومية باستااللية وتاميلتمكينيم من االعتماد عمو النفس وممارسة  ي

  .عمو اهش اص الم يطين بيم هداء مياميم
 ت سين اهداء وجودة العمل فو الميام اليومية 
  إكسابيم الميارات والمعارا والثاافة من  الل إتا ة الولول لملادر التعمم والوسائط

  .المتعددة
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 ينيم اقتلاديا من  الل تسييل  لوليم عمو فرص العمل والتوظيا.تمك 
  دمج االش اص ذوى اال تياجات ال الة فو المجتمر من  الل إتا ة مشاركتيم فو

 (53 ،0153، االنشطة الريامية والثاافية والترفييية.  الااسمو
مية التو ومن ثًم باتت الرؤية  تمية ومرورية لمواجية الت ديات المستابمية الدا 
والمتمثل ، تشكميا فئة ذوى اال تياجات ال الة لمتربية عامة ولتكنولوجيا التعميم  الة

لمتزايد المم وظ فو أعدادىم فماًل عن أىمية  البعض منيا فو تميين ىؤالء المتعممين ؛نظراً 
، اجتماعية، دراسة الواقر المعالر وما ت ممو طياتر من آثار وت ديات فكرية

 .وتداعيات فو المستابل، ة،موروثات ثاافيةتانية،تنموي
كامل منظومة تكنولوجيا التعميم والتربية ال الة لتوفير الوسائل المناسبة توبذلك ت
وفو ظل الطفرة فو المست دثات التكنولوجية المرتبطة بتعميم ذوى اال تياجات ، ليت دى إعاقتو

ئل تمكنو من ت دى إعاقتو ألبح فو متناول التمميذ ذى ال اجو الذىنية وسا، ال الة
 .واالستفادة من كل عنالر العممية التعميمية  الة الملادر والمواد التعميمية

 (1 ،0110 لالح،
وتعتبر تنمية ميارات الطالب عند التعامل مر التطبياات التكنولوجية والتو تشمل 
اهدوات واهجيزة والتو تساعده فو اكتساب المعمومات والمعارا والميارات ال الة بمجاالت 
تكنولوجيا ال اسبات ووسائل االتلال وشبكات المعمومات من اهمور الميمة؛ مما يؤثر بدوره 

عداد وتييئة بيئة مممة عمو سموكيات ا لطالب وتنشئتيم تنشئة عممية وثاافية وسياسية وا 
بالملادر المتعددة لمب ث من  الل توظيا  دمات شبكة االنترنت وغيرىا ، ويعمل عمو 
تاىيل الطالب فو التعامل مر التطبياات ال ديثة والتفاعل معيا بإيجابية لتنمية االتجاىات 

 التطبياات التكنولوجية المرغوبة ن و توظيا است دام 
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 :البححاالحشاض مبشكمه 

ذوى إن أىم ماتسعو إليو أىداا تكنولوجيا التعميم لمفئات ال الة و الو لمتالميذ 
ىو الولول بيم إلو أقلو درجة  (المعاقين ذىنيا الاابمين لمتعمماإلعاقة العامية البسيطة (

من التكيا مر البيئة اإلجتماعية واالستااللية والشعور بالذاتية ؛لتكفل ليم  ياة جيدة أقرب 
كما أن است دام الوسائل التكنولوجية فو العممية التعميمية ي اق العديد ، ماتكون إلو الطبيعة

فاد  .بلورة مسموعة ومرئية مشوقة والعممية ،فيو تعرض ليم المفاىيم المعرفية ،من الفوائد
أ ذت العديد من اهب اث والدراسات التربوية تركز  ديثًاعمو الوسائل التانية فو مجال التربية 

ومن بين  ،واشباع  اجات ىذه الفئة، لما ليا من أثر فو تنمية العممية التعميمية، ال الة
إلو دراسة واقر است دام  يث ىدفت  يث ( 0151دراسة منال ال ازمو، ،ىذه الدراسات

ال اسب اآللو فو مراكز اهطفال المعاقين والتعرا عمو معوقات است دامو وكانت من أىم 
نتائجيا اسيامات ال اسب اآللو اإليجابية فو تنمية الميارات المعرفية واالبتكارية لدى 

اتيح لمفئات اهطفال ذوى اإل تياجات ال الة وأن من أبرز المعوقات عدم مناسبة لو ة المف
ال الة عدم وجود  طة إلنتاج البرمجيات ال اسوبية والتو ت دم المناىج ال الة ليذه 

 .الفئات
( التو ىدفت إلو قياس فاعمية اهلعاب التعميمية فو تنمية 0151 ،دراسة  عبد الاادر

 الل وذلك من ، بعض الميارات ال ياتية لدى التالميذ المعاقين ذىنيا "الاابمين لمتعمم"
وقد أشارت النتائج إلو فاعمية اهلعاب المادمة فو تنمية ، مجموعة من اهلعاب ذات الاواعد

 بعض الميارات ال ياتية لدييم
(إلو ت ديد إ تياجات المعاقين لمتكنولوجيا 0151 ،كما ىدفت دراسة  الزىرانو

 يث أولت ، المساعدة بإست دام تكنولوجيا المعمومات ولعوبات توظيفيا فو مراكز التاىيل
بمرورة إعطاء ال وافز الكافية النتاج البرمجيات واهجيزة المساعدة إلستت دام  الب ثنتائج 

  .ا من االستفادة منياالتكنولوجيا المدعومة بالمغة العربية ليتمكنو 
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( فاعمية برنامج كمبيوتر باست دام الوسائط المتعددة 0151دراسة  اسماعيل ،
فو تنمية ميارات االتلال المغوي المتا ر من عاميًا فئة الاابمين لمتعمم  دراسة 

ىدا الب ث إلو معرفة أثر برنامج المستوى باست دام الوسائط المتعددة فو  تجريبية(
 ت االتلال المغوي لممتا رين عاميًا.تنمية ميارا

( إلو معرفة مدى فاعمية برنامج قائم عمو 0151 ،كما ىدفت  دراسة  نظير
المست دثات التكنولوجية فو تنمية الميارات ال ياتية لذوى اإلعاقة الذىنية "الاابمين لمتعمم" 

الجانب  ان بعض ىذه المست دثات ت اق فاعمية أكبر فو ت ليل الب ثوأشارت نتائج 
 ليؤالء التالميذ. ال ديثةالمعرفو المرتبط بميارات است دام بعض اهجيزة التكنولوجية 

إلو أىمية توظيا مست دثات تكنولوجيا التعميم فو  ت العديد من المؤتمرات دعكما     
 تاىيل وتدريب ذوى اإلعاقة فو المجتمر الملرى فو ظل التادم العممو واالتجاىات ال ديثة

وم اإلعاقة والتاىيل بجامعة الدولو اهول لكمية عم العمموالمؤتمر ومن بين ىذه المؤتمرات 
بعنوان االتجاىات المعالرة فو تعميم وتاىيل ذوى اإلعاقة  استكشاا 0150الزقازيق،  

 الواقر واستشراق المستابل( 
 ال ظا البا ث قام بي التوومن  الل الزيارات الميدانية لبعض مدارس التربية الفكرية 

بعض اهدوات  است دم البا ث يث بيم، أن بعميا يفتار إلو اهجيزة التكنولوجية ال الة 
واقر ىذه المدارس من  يث توظيا المست دثات كبطاقة مال ظة واستبيان لموقوا عمو 

أن التانيات المتوافرة من  اسبات وبرمجيات التمبو  وتبين أيماً ، التكنولوجية من عدميا
 .إلو ناص اهجيزة والمواد التعميمية فو ىذه المدارسباالمافة  ا تياجاتيم بدرجة كافية

 ت ديد أىم المست دثات التكنولوجية المناسبة ليذه الفئة لذا فإن ثمة  اجة ماسة إلو 
 ؛معيم وتدريبيم عمييا التكنولوجية  وتاديم تلور ماترح لكيفية توظيا بعض المست دثات

اهمر الذى سياودىم مستاباًل العتمادىم عمو االستاالل الذاتو وتنمية قدراتيم عمو التكيا 
 مر علر المعمومات والتانية ال ديثة.
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   :البححأسئمة 

 كما يلى : تهفإنه يمكن تحديد اسئل البحثمن خالل االحساس بمشكلة 

 متالميذ المعاقين ذىنيا "الاابمين لمتعمم" ؟ل المناسبة التكنولوجيةالمست دثات ما   -5
 مددددا المعوقددددات التددددو ت ددددول دون اسددددت دام التالميددددذ المعدددداقين ذىنيددددا "الاددددابمين لمددددتعمم" -0

 لممست دثات التكنولوجية؟
 بعددددض عمددددو لمددددتعمم الاددددابمين ذىنيدددداً  المعدددداقين التالميددددذ لتدددددريب ماتددددرحال تلددددورال مددددا -3

 ؟ التكنولوجية المست دثات

 :البحح أهذاف

 لمتالميذ المعاقين ذىنيا الاابمين لمتعمم. المناسبة  التعرا عمو المست دثات التكنولوجية -5
المعوقدات التدو ت دول دون اسدت دام التالميدذ المعداقين ذىنيدا الادابمين لمدتعمم التعرا عمدو  -0

 لممست دثات التكنولوجية.
 عمددددو بعددددض المعدددداقين ذىنيددددا الاددددابمين لمددددتعمم لتدددددريب التالميددددذتاددددديم تلددددور ماتددددرح  -3

 المست دثات التكنولوجية.

 البحح: ةهنًأ

 تادديم بعدض المسدت دثات التكنولوجيددة المناسدبة لمتالميدذ المعدداقين ذىنيدا الادابمين لمددتعمم -5
 لتس يرىا للال يم .

تاددديم لددورة عددن الواقددر الفعمددو إلسددت دام بعددض المسددت دثات التكنولوجيددة فددو تعمدديم   -0
التالميددذ المعدداقين ذىنيددا "الاددابمين لمددتعمم" وبالتددالو إمكانيددة الوقددوا عمددو جوانددب الاددوة 

 .لدعميا أو جوانب الالور لم اولة التغمب عمييا
بدرامج ومنداىج الكترونيدة تادديم  من  يث التالميذ المعاقين ذىنيا الاابمين لمتعمممساعدة  -3

 تتناسب مر طبيعتيم.
مساعدة التالميذ المعداقين ذىنيدا "الادابمين لمدتعمم" عمدو زيدادة الدافعيدة ن دو الدتعمم  يدث  -1

 يادم ليم وفق ا تياجاتيم ورغباتيم.
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 عمى الحدود التالية: البحث قتصرا :البحححذود 

دوى اإلعاقددة اللقميددة تقددديم تصددور ضقتددرح لتدددريذ الت ضيدد  الحدددود الضوعددوعية:  –
 عمى بلض الضستحدثات التكنولوجية. البسيطة

 ضحافظة كفرالشيخ.بالتربية الفكرية  رسةالحدود الضكانية: ضد –
 .الت ضي  الضلاقين  هنيا القابمين لمتلممالحدود البشرية: بلض  –

 املصطمحات :

 : التعمًه تكيىلىجًا مشتحذثات

 :التعريفات لتمك عرض يمو وفيما التعميم تكنولوجيا مست دثات  ول التعريفات تعددت
، مينددةالو ، عمميددةالو ، مجددالال الجديددد فددو  عددن عبددارة التعمدديم تكنولوجيددا مسددت دثات أن
 – التعميميدددة االسددتراتيجيات – البشدددرية الاددوى – التعميميدددة المددواد – اهجيدددزة  يمددم فالمجددال
 المددروس المدنظم االسدت دام تعنو والعممية( اإلنتاج – التلميم – الب ث – النظرية – التاويم

 عدن يندتج ب يدث رشيداً  است داماً  واست داميا منو واالستفادة، ذكرىا السابق الثمانية لممكونات
 مينددة أنيددا عمددو ليددا نظرتددو أمددا، التعميمددو النظددام فددو تغييددراً  ت دددث لددال ة تعميميددة بيئددة ذلددك

 و مفيدة عاليدة ميدارة ذوي أشد اص تدوافر مدن البدد التعمديم تكنولوجيا بانشطة لمايام أنو فتعنو
 (0110 ما اهلل، .  اهنشطة بيذه لمايام  معينة وعممية نظرية

 االعاقة الزهيًة:تعشيف 

 American Association On Mentalتعريا جمعيدة التدا ر العامدو اهمريكيدة  

Reatardation  والذى ينص عمو أن  االعاقة الذىنية أداء عامو عام دون المتوسدط بفدرق
جوىرى، مل وب بان فاض فو  السموك التوافاو، يظير  الل المر مدة االرتاائيدة مدن العمدر( 
والي تما ىذا التعريدا فدو ممدمونو الجدوىرى عدن تعريدا منظمدة اللد ة العالميدة، كمدا ورد 

عدن –وان كاندت جوىريدة –الي تمدا إال فدو جزيئدات م ددودة فو دليميا الدولو وتلنيفيا، كما 
لجمعية الطدب النفسدو اهمريكيدة ويدذكر التعريدا   –تعريا الدليل الش لو واال لائو الثالث
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اه يدر أن االعاقدة الذىنيدة قدد تكدون نتيجدة آلفدات فدو السدموك التدوافاو، بينمدا اليدذكر تعريدا 
قة السببية، يماا إلو ذلدك أن تعريدا جمعيدة الطدب جمعية التا ر العامو اهمريكية ىذه العال

النفسو يمديا لففدات فكدرة العجزفدو السدموك التدوافاو، فدو  دين أن جمعيدة التدا ر العامدو ال 
تشددير إلددو مفيددوم العجددز بددل إلددو مفيددوم اآلفددو وىندداك فددارق بددين االثنددين، أمددا فيمددا عدددا ذلددك 

 (06، 0150فالتعريفان متفاان.  عسل، 
عريددا عمددو بعددض العنالددر والم ددددات الميمددة لالعاقددة الذىنيددة وقددد اشددتمل الت

 منيا:
 :  Significant Indicators حمذدات دالة –أ

فاالعاقات الذىنية تشير الو وجود لعوبات أساسدية فدو الدتعمم وأداء مجموعدة م ددودة 
مددن ميددارات ال يدداة اليوميددة، وبالتددالو تظيددر أوجددو ناددص وقلددور دال ووامددح فددو اكتسدداب 
الميدددارات التكيفيدددة ذات اللدددبغة المفاىيميدددة واالجتماعيدددة والعمميدددة التدددو تتددداثر بشدددكل  ددداص 
بالابة الفرد أوبتش يص االعاقة الذىنية، وفدو الماابدل التتداثر بيدا جواندب أ درى لددى اهفدراد 

 كالومر الل و أوال الة المزاجية لمفرد.

    Intellectual Functioning Deficit  الىظًفى العكمى فى األداء  سقصى –ب 
( درجدة أوأقدل مدن درجدات أ دد اال تبدارات 71 –71ي دد اهداء العامو بال لول عمدو  

( أى بمادددار ان ددرافيين معيدداريين عددن المتوسددط الطبيعددو هفددراد IOالماننددة لمعددامالت الددذكاء  
ادة بوا دد المجتمر  تاريبا ويجب أن يعتمد عمو ذلك عمو اجدراء عمميدات تايديم تتمدمن االسدتف

 أو أكثر من ا تبارات الذكاء العام التو يتم تطبيايا فرديا عمو اهطفال المف ولين عمو  ده.
 :Adaptive Behavior Deficitقصىس فى الشمىك التكًفى  –ج 

يكفو قلور اهداء العامو الوظيفو بمفرده لتلنيا الفرد عمو أنو يعدانو مدن االعاقدة  ال
يجب أن يعانو الفدرد مدن أوجدو قلدور أونادص وامدح فدو الميدارات الذىنية، وامافة الو ذلك 

 التكيفية، أى الميارات الالزمة لمساعدتو عمو أداء ميام ال ياة اليومية بنجاح.
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عامددددددددا  50تظيددددددددر ىددددددددذه االعاقددددددددة  لدددددددددى الطفددددددددل قبددددددددل الولددددددددول الددددددددو سددددددددن  –د
OriginatesBeforAge18: 
العمر الذى عدادة مايمدطمر فيدو –الاانونية يمثل من النا ية –فعيد الميالد الثامن عشر 

أفدراد المجتمددر بددادوار الفدرد الراشددد ولكددن ربمددا يكدون مددن اهكثددر مناسدبة ومددر معددايير عمريددة 
 (Hatton, 2012, 4م تمفة لممجتمعات اال رى عمو مستوى العام 

 لمنعاقني رهيًا الكابمني لمتعمه: اإلجشائٌالتعشيف 

( درجدة ذكداء عمدو مايداس الدذكاء سدتانفورد 71 –11 ىم اهفراد الدذين ي لدمون عمدو 
بنيددو الطبعددة ال امسددة والمفتددرض أن يكونددوا مايدددين بمدددارس التربيددة الفكريددة وكددذلك بعمدديم 
متواجد فو المدارس العادية فو فلول الدمج مر أقرانيم العاديين وىؤالء التالميذ لددييم الاددرة 

 لنظر الو أقرانيم العاديين.عمو التعمم ولكن بلورة متدرجة وبطيئة عند ا

 : Covied -19 املشتجذ كـىسوىا فريوض
 المدرض تسدبب قدد والتدو المعروفدة الكورونا فيروسات إلو ينتمو الذي الفيروس ذلك 
 فددو مددؤ رًا ظيددر والددذي بالجائ ددة، العالميددة اللدد ة منظمددة ولددفتو والددذي وال يددوان، لإلنسددان
 واإلرىدداق ال مددو فددو المرمددية أعرامددو وتتجمددو ،0156 نيايددات فددو اللددينية يوىددان مدينددة

 اللدغيرة الاطيدرات طريدق عدن اإلنسدان إلدو الفيدروس ىذا ينتال  يث ، واآلالم الجاا والسعال
 أن يمكدن كمدا يعطدس، أو بدو الملداب الشد ص يسدعل عنددما الفيدم أو اهنا من تتناثر التو
 عمددو المتندداثرة الاطيددرات  ددالل مددن المرمددية ال الددة تمددك لددو مسددبباً  لإلنسددان الفيددروس ينتاددل

 (.WHO,2020  بالش ص الم يطة اهسطح

 إجشاءات البحح:

 لإلجابة عمو أسئمة الب ث قام البا ث باإلجراءات التالية:
إعداد قائمدة بداىم المسدت دثات التكنولوجيدة المناسدبة مدر التالميدذ المعداقين ذىنيدا الادابمين  -5

وذلك فو موء  اإلطار النظرى والدراسات الساباة التو تناولت مسدت دثات تكنولوجيدا  لمتعمم
وقد تكوندت الاائمدة وقد تم عرض ىذه الاائمة عمو مجموعة من ال براء والم كمين  التعميم

   :من ثالث مجاالت ىو
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المجددال اهول: اهجيددزة التعميميددة، وقددد اشددتممت عمددو سددبعة مددن اهجيددزة التعميميددة وىددو   –
جيداز عدرض الوسدائط   –جياز العدرض البلدرى–السبورة التفاعمية   – الكمبيوتر التعميمو

 الموبايل التعميمو(   –الفيديو التفاعمو  –التميفزيون التعميمو  –المتعددة
مواد التعميمية، وقد اشتممت عمو عشرة من المدواد التعميميدة وىدو   المجال الثانو: مجال ال  –

أدوات   –أفدددالم الفيدددديو التفاعميدددة  –المجسدددمات والعيندددات والنمددداذج والرسدددومات التعميميدددة
 اهلعاب اإللكترونية التعميمية(.  –الكتب اإللكترونية –التوالل اإلجتماعو 

، وقدددد اشدددتممت عمدددو سدددبعة مدددن اهسددداليب المجدددال الثالدددث: مجدددال اهسددداليب التدريسدددية  –
التعمددديم –التعمددديم المتنادددل  –الواقدددر اإلفترامدددو   –التدريسدددية وىدددو   التعمددديم اإللكتروندددو

 المبرمج(.
إعددداد اسددتبانة لموقددوا عمددو أىددم المعوقددات التددو ت ددول دون اسددت دام التالميددذ المعدداقين  -0 

ونت االستبانة فدو لدورتيا اهوليدة ، تكذىنيا لمتدريب عمو بعض المست دثات التكنولوجية 
 من أربعة م اور كالتالو 

 .50 –5فارة( من 50الم ور اهول :معوقات  الة بالمعمم، واشتممت عمو   -
الم ددور الثددانو: معوقددات  الددة بالتالميددذ المعدداقين ذىنيددا الاددابمين لمددتعمم ،واشددتممت عمددو  –

 .07 –-53فارة ( من51 
 فاددددرة ( مددددن 51الم ددددور الثالددددث: معوقددددات  الددددة بدددداإلدارة المدرسددددية، واشددددتممت عمددددو   –

00– 10. 
الم دددور الرابدددر: معوقدددات  الدددة بالبرمجيدددات واهجيدددزة التكنولوجيدددة، وقدددد اشدددتممت عمدددو  –

 .13 –13فارات( من 51 
مدن فادرات( 51الم ور ال امس: معوقات  الة بالت طيط والتدريب، واشتممت أيمدًا عمدو   –

11– 01. 

لتدريب التالميذ المعاقين ذىنيا الاابمين لمدتعمم عمدو بعدض المسدت دثات إعداد تلور ماترح  -3
 .التكنولوجية 
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 ىتائج البحح:    

ما أىم المست دثات التكنولوجية المناسبة  لمتالميذ المعاقين  اإلجابة عمى الشؤال األول:
 ذىنيا الاابمين لمتعمم؟

 0 ساب التكرارات والنسب المئوية واست دام ا تبار كاتم لالجابة عمو السؤال اهول     
من  قائمة باىم المست دثات التكنولوجيةلمعرفة داللة الفروق بين استجابات الب ث عمو 

  يث أىمية المست دث التكنولوجو من عدم مناسبتو فو المجاالت الم تمفة اهجيزة التعميمية
 اهساليب التدريسية( -التعميميةاد المو  -

نجد أن الكمبيوتر التعميمو والتميفزيون أ ذا الترتيب اهول من  يث  :جمال األجهزة التعمًنًة 
 %( من عينة الب ث.511اهىمية وقد أكد عمو ذلك  

وجاء فو الترتيب الثانو من  يث اهىمية جياز عرض الوسائط المتعددة وأكد عمو 
بينما جاء فو الترتيب الثالث الموبايل التعميمو وقد أكد  .ن عينة الب ث%( م65ذلك  والو  

%( من عينة الب ث. يميو فو الترتيب الرابر الفيديو التفاعمو والسبورة 07عمو ذلك  والو  
%( من عينة الب ث وتتفق ىذه النتائج مر دراسة 03التفاعمية   وقد أكد عمو ذلك  والو  

 .(0155 عبدالمنعم، 
 جمال املىاد التعمًنًة: -1

نجد أن المواد التعميمية من المجسمات والنماذج أ ذت الترتيب اهول مدن  يدث اهىميدة 
%( مددن عينددة 07يمييددا اهلعدداب التعميميددة اإللكترونيددة ثددم أفددالم الفيددديو التفاعميددة كمددا أكددد  

مدتعمم وأ دذت الترتيدب الب ث عمو أىمية الرسومات التعميمية لمتالميذ المعداقين ذىنيدا الادابمين ل
 .ال امس من  يث اهىمية 

%( مددن عينددة الب ددث عمددو أىميددة الكتددب اإللكترونيددة لمتالميددذ المعدداقين 06كمددا أكددد  
تمييدددا فدددو اهىميدددة أفدددالم الفيدددديو  ذىنياالادددابمين لمدددتعمم وكاندددت السادسدددة مدددن  يدددث الترتيدددب

 .%( 05 التفاعمية  يث بمغت نسبة موافاة عينة الب ث من  يث أىميتيا 
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 جمال األسالًب التذسيشًة: -2

%( مددن عينددة 61فددإن الواقددر اإلفترامددو جدداء فددو الترتيددب اهول وقددد أكددد عمددو أىميتددو      
وجدداء فددو الترتيددب الثددانو اهسددموب التدريسددو الاددائم عمددو الواقددر المعددزز  يددث أكددد  الب ددث.

ويميدو مدن  يدث  الاابمين لمدتعمم.%( من عينة الب ث عمو أىميتو لمتالميذ المعاقين ذىنيا 00 
ميتددو  ددوالو وأكددد عمددو أى اهىميددة لمتالميددذ المعدداقين ذىنيددا الاددابمين لمددتعمم التعمدديم اإللكترونددو

وجدداء فددو الترتيددب الرابددر التعمدديم المدددمج  يددث أكددد عمددو أىميتددو  %( مددن عينددة الب ددث.01 
%( مدن عيندة الب ث.ويميدو الدتعمم التشدداركو ثدم الدتعمم المتنادل الادائم عمدو الجددوال 01 دوالو  

 .التعميمو وأ يرا التعمم المبرمج 

مددا معوقددات اسددت دام المسددت دثات التكنولوجيددة مددر التالميددذ :   الشــؤال الجــاىىعمــى  اإلجابــة
   المعاقين ذىنيا الاابمين لمتعمم ؟

  مسة م اور كما يمو : من  وتكونت تم رلد المعوقات
أواًل : معوقددات  الددة بددالمعمم، تمثمددت فددو ناددص ميددارات اسددت دام المسددت دثات التكنولوجيددة 

 لديو، وناص  براتو باست دام اهجيزة التعميمية .
 اابمين لمتعمم: وتمثمت فيما يمو:ثانيًا: معوقات  الة بالتالميذ المعاقين ذىنيا ال

يواجو التالميذ المعداقين ذىنيدا الادابمين لمدتعمم مشدكالت فدو اسدت دام اهجيدزة التعميميدة  -
 بسبب قلورىم اإلدراكو وبعض المشكالت ال سية لدييم.

معا قدرة التالميذ المعاقين ذىنيًا الاابمين لمدتعمم عمدو التمييدز بدين اهجيدزة مدن  يدث  -
 والتشغيل.التوقيا 

  وا التالميذ من است دام اهجيزة  شية تعطمو . -
 ثالثًا: معوقات  الة باإلدارة المدرسة: وتتمثل فو التالو:

ناص الدورات التدريبية التو تعادىا  و دة التدريب بالمدرسة لتنميدة ميدارات اسدت دام  -
 المست دثات التكنولوجية لدى المعممين.

اسدت دام المسدت دثات التكنولوجيدة مدر التالميدذ المعداقين ناص تشجير المعممين عمدو  -
 ذىنيا الاابمين لمتعمم.
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البيئددة التعميميددة غيددر مالئمددة إلسددت دام اهجيددزة التعميميددة لددناص المسددا ة والتمديدددات  -
 الكيربائية.

 ناص فنيين الليانة فو المدرسة إللالح اهجيزة . -
مجيددز بشددكل جيددد يتناسددب مددر التالميددذ  معمددل ال اسددب اآللددو الموجددود بالمدرسددة غيددر -

 المعاقين ذىنيا الاابمين لمتعمم.
 وقت ال لة غير كاا إلست دام تطبياات المست دثات التكنولوجية . -

 رابعًا: معوقات  الة بالبرمجيات واهجيزة، تمثمت فيما يمو:
ين ذىنيددا البددرامج الموجددودة أعدددت  ليلددًا لمعدداديين والتوجددد برمجيددات لمتالميددذ المعدداق -

 الاابمين لمتعمم وبالتالو فالبرمجيات غير مالئمة.
  اجة اهجيزة إلو ليانة دورية. -
 البرمجيات ودليل است داميا غير متاح بالمغة العربية. -
 تتطور البرمجيات بسرعة التتناسب مر التالميذ المعاقين ذىنيا الاابمين لمتعمم. -

 تدريب، وتمثمت فيمايمو : امسًا : المعوقات ال الة بالت طيط وال
عدم وجود  طة لمتابعدة نتدائج اسدت دام المسدت دثات التكنولوجيدة مدر التالميدذ المعداقين  -

 ذىنيا الاابمين لمتعمم.
عدددم وجددود  طددة وامدد ة لتبنددو إد ددال المسددت دثات التكنولوجيددة مددر التالميددذ المعدداقين  -

 ذىنيا الاابمين لمتعمم.
والتثايفية لموعو باىميدة اسدت دام المسدت دثات التكنولوجيدة ناص عدد الدورات التدريبية  -

 والتدريب عمو ميارات است داميا.
التلدور الماتدرح لتددريب التالميدذ المعداقين ذىنيدا الادابمين لمدتعمم  مدا :الجابة عمى الشؤال الجالح ا

 ؟.عمو بعض المست دثات التكنولوجية 
والدراسدات السداباة وأىدم المعوقدات التدو تدم تم بناء التلور الماترح فو مدوء الب دوث  

 رلدىا وذلك فو موء ال طوات التالية:
 أواًل : اليدا من التلور الماترح.

 ثانيًا : اهسس التو قام عمييا التلور الماترح.
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 : الفئة المستيدفة فو موء التلور الماترح.ثالثاً 
 : م توى التلور الماترح وم اورهرابعاً 

 - و هبعاد التلور الماترح:وفيما يمو شكل تومي
  



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

 محاور التصور الفئة المستهدفة األســس الهدف

 

 تطوير
التغلب على 

 المعوقات

حتمية 

 التوظيف

المنهجية 

 المنظمة

 للمستحدث 

التالميذ 

المعاقين 

 ذهنيا  

القائمين 

 مهميعلى تعل

تحديد 

 االحتياجات 

 

تهيئة 

المناخ 

 التعليمي

 

التنفيذ 

 والمتابعة 

 

 

 التقويم

التحسين 

والتطوير 

 المستمر 

 

 التصـور المقتـرح

تحديد 

 هدافاال



 -وفيما يمو شرح لتمك ال طوات بشوء من التفليل:
 إن من أىم ما يسعو إليو التلور الماترح مايمو : واًل : اهلذف مً التصىس املكرتح:أ

التغمب عمو أىم المعوقات التو ت ول دون توظيا المست دثات التكنولوجية   -5
 وتطبيااتيا الم تمفة مر التالميذ المعاقين ذىنيًا الاابمين لمتعمم.

تاديم بعض اإلجراءات والماتر ات لتنفيذىا عمو أرض الواقر عند م اولة است دام   -0
 معاقين ذىنيا الاابمين لمتعمم.وتوظيا بعض المست دثات التكنولوجية مر التالميذ ال

إمكانية ت ايق أقلو استفادة لفئات ذوى اإل تياجات ال الة والسيما التالميذ  -3
المعاقين ذىنيًا الاابمين لمتعمم من المست دثات التكنولوجية وقدراتيا اليائمة عمو 

 اإلسيام فو تعميميم والتغمب عمو مشكالتيم الم تمفة.

د ال مساعدة الاائمين عمو العمم -1 ية التعميمية بلفة عامة عند م اولة تبنو وا 
 المست دثات التكنولوجية فو عممية التعميم.

 ثاىًًا: األسص التى قاو عمًها التصىس املكرتح :

 - يث قام التلور الماترح عمو مجموعة من اهسس واإلعتبارات أىميا مايمو :
أن التكنولوجيا ال ديثة بما ت ممو من ثورة االتلاالت والمعمومات باتت ظاىرة علرية  -5

تغزو  ياتنا اليومية مما يستوجب اه ذ بيا فو نظامنا التعميمو بشكل أكثر وأوسر 
 انتشارًا مما ىو عميو اآلن. 

م والتعمم أن المست دثات التكنولوجية كعممية منيجية منظمة فو لميم عممية التعمي  –0
 تستطير أن تمعب دورًا ىامًا فو كافة عنالر النظام التربوي بوجو عام.

نما ىو أشمل من ذلك   –3 أن المست دثات التكنولوجية ال تعنو الوسائل والمواد واهدوات. وا 
 وأعم، فيو أسموب فو العمل وطرياة التفكير والتنظيم والت طيط والتنفيذ والتاويم.

وظيا المست دثات التكنولوجية فو نظامنا التعميمو إنما ينلب فو الماام ان االىتمام بت  –1
اهول عمو المنيج وعنالره، ويكاد يكون معدومًا فو البرامج المادمة لمتالميذ المعاقين 
ذىنيًا الاابمين لمتعمم لذلك وجب االىتمام بالادر الكافو فو است دام المست دثات 

 مادمة ليم.التكنولوجية فو مجال البرامج ال
أن العناية بفئة التالميذ المعاقين ذىنيًا الاابمين لمتعمم فو أي مجتمر من المجتمعات   –1

أ د الدالئل عمو تادم المجتمر، لذلك فإن ىذه الفئة فو أشد ال اجة إلو أنواع  الة 
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من المست دثات التكنولوجية لتنمية قدراتيم واعتماد وتانيات مناسبة لكل فئة لت ايق 
 رامج التربية ال الة. وب

مر ظيور النماذج الماتر ة لتربية ورعاية التالميذ المعاقين ذىنيًا الاابمين لمتعمم التو   –0
تيدا إلو دمجيم مر الطمبة النظامين فو المدارس، إمافة إلو ظيور بعض 
المست دثات التكنولوجية المساعدة فو المجتمعات المتادمة بدأت مشاكميم باالن سار. 

دأ ىؤالء االستفادة من طاقاتيم الكامنة أسوة بزمالئيم العاديين بفمل تمك التانيات وب
 التو تعد جزءًا ميما من نظام الدعم المتكامل ليم .

 الفئة املشتهذفة مً التصىس املكرتح: ثالجًا:

يستيدا ىذا التلورالماترح فئة التالميذ المعاقين ذىنيًا الاابمين لمتعمم وكذلك الاائمين 
ىناك مجموعة من الكفايات ينبغو أن تتواجد لدى من يتبنو ىذا التلور و عمو تعميميم ، 

 : يامن
 من وبالمجتمر نا ية من بالعمل عالقتو وطبيعة التكنولوجية المست دثات طبيعة فيم -5

 .ىأ ر  نا ية
 .التعميم تكنولوجيا مست دثات مجاالت شتو فو والمستمرة المتال اة التطورات متابعة  -0
 وات اذ ونتائجيا أسبابيا وت ميل والمجتمر والتانية العمم تفاعل عن الناتجة الامايا فيم -3

 . ياليا المناسبة الارارات
 التكنولوجية التطبياات عمييا قامت التو العممية والنظريات والمفاىيم المبادئ معرفة -1

 .واست داميا معيا التعامل وقواعد التطبياات ىذه بتركيب ال الة المعمومات ومعرفة
 وذلك مشكالتو و ل لرفاىيتو اليومية  ياتو فو الموجودة التكنولوجية التطبياات است دام -1

 .ولمجتمعو لو الفائدة ي اق ل يح باسموب
 .التكنولوجية المست دثات مر لمتعامل الالزمة والعامية العممية الميارات إتاان -0
 االجتماعية اآلثار وفيم التكنولوجية المست دثات الست دام اه القية ال دود ت ديد -7

 .ال دود تمك ت طو عمو المترتبة والاانونية والشرعية
 .معيا والتعامل المغة تمك من اهدنو ال د وفيم التكنولوجو المست دث لغة إتاان -0
 .رفاىيتيم فو دورىا وتادير البشر  ياة فو التعمم تكنولوجيا مست دثات باىمية الوعو -6
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 واتجاىاىم التاثير إمكانية  –سوء عمو تترتب التو واهمرار اه ر بالوجو الوعو -51
 .التغير ن و االيجابو

 .التكنولوجية المست دثات تجاه االيجابو االتجاه -55
 .الجديدة اهفكار تجريب إلو الميل -50
 .المتا ة لمتكنولوجيا اهمثل االست دام نال عمو الادرة -53
 .أقرانيم عن التعميمو الوعو -51
 . لممعمومات كوسيمة اإلعالم وسائل عمو واالعتماد المغامرة  ب -51

 يشمل التلور عدة م اور أىميا مايمو:: خامشًا : حمتىى التصىس املكرتح وحماوسه
 احملىس األول: حتذيذ األهذاف:  

م اولة التغمب عمو أي معوقات البد وأن يكون لو مجموعة من أن أي تطوير أو 
اهىداا ت دد مسارات العمل و طواتو  تو يتم ت ايايا، والبد أن تكون ىذه اهىداا معمنة 

 لمجمير، وأن تكون وام ة ال لبس فييا وال غموض.
 وبناًء عميو يجب عمل ما يمو لت ايق ىذا الم ور:  

تعمم التالميذ المعاقين ذىنيًا سواء المعممين أو إدارة المدرسة أو أن يدرك الاائمون عمو   –5
 تو أولياء اهمور إدراكًا واعيًا ت ديد أىداا وام ة لتوظيا المست دثات التكنولوجية 

 فو مناىج ىؤالء التالميذ. 
أن تتم ور أىداا است دام المست دثات التكنولوجية وتلنيفاتيا الم تمفة مر التالميذ   –0

معاقين ذىنيًا الاابمين لمتعمم فو إطار اهىداا العامة لمتعميم التو تتفق بدورىا مر ال
اهىداا العامة لممجتمر، فمكو تت اق اهىداا المرجوة من است دام المست دثات البد 
وأن يراعو عنيا الايم الثاافية السائدة، أو بعبارة أ رى يجب أال تتعارض تمك  اهىداا 

 لمجتمر.مر أيديولوجية ا
أن يتم ومر نوعين من اهىداا، اهول، أىداا قريبة المدى أو ما يطمق عميو أىداا   –3

معرفية، وىو نوعية من اهىداا  الة بفترة زمنية قليرة. والنوع الثانو من اهىداا 
 بعيدة المدى أو ما يطمق عميو اهىداا االستراتيجية. 

همور ثمار است دام المست دثات عمو والغرض من ذلك أن يرى المعممون وأولياء ا
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المدى الاريب فيزداد إيمانيم بما ي ااو تمك المست دثات ويسعون إلو مزيد من االست دام 
 والتوظيا لت ايق اهىداا بعيدة المدى.

 أن تكون ىذه اهىداا واقعية وترتبط ب اجات ومطالب المجتمر.  –1
ة  اياية لمتوظيا االستراتيجو الفعال أن تمثل ىذه اهىداا  اًل لمشكالت تعممي  –1

 لتكنولوجيا التعميم.
 احملىس الجاىٌ:  حتذيذ االحتًاجات واملتطمبات:  

كو يتم ت ديد اال تياجات والمتطمبات يجب إجراء دراسات مس ية لجمير مدارس 
التربية الفكرية ودورات، والمديريات التعميمية وأيمًا الوزارة لمتعرا عمو ا تياجات ومتطمبات 
التالميذ المعاقين ذىنيًا الاابمين لمتعمم من المست دثات التكنولوجية وتطبيااتيا الم تمفة. 

الدراسات المس ية فو التعرا عمو الموارد واالمكانات المتوفرة فو الواقر الفعمو،  وتفيد ىذه
و تو ال يكون ىناك تكرار أو تمارب ينتج عنو إىدار لموقت والجيد والمال الذي ينزل من 

 أجل نشر وتوسير قاعدة االست دام التكنولوجو. 
 ولت ديد اال تياجات والمتطمبات يجب االىتمام بالتعرا عمو ما يمو: 

االمكانات البشرية: وتتمثل فو مدى توافر المعممين المؤىمين لمتعامل مر المست دثات   –5
 التكنولوجية وتطبيااتيا الم تمفة. 

 مدى توافر أ لائو تكنولوجيا التعميم وفنو الوسائل التعميمية.  –
فنيين مت للين إلجراء عمميات الليانة واإللالح واهجيزة والمعدات مدى توافر   –

 واهدوات.
مدى توافر إدارة جيدة لتنظيم است دام المست دثات التكنولوجية واالستفادة منيا أكبر   –

 استفادة.
 االمكانات المادية:  وتتمثل فو:    –0

 مدى توافر اهجيزة واهدوات التكنولوجية ال ديثة.  –
مدى توافر  جرة أو مكان مناسب لألجيزة واهدوات مجيزة باهثاث وسبل الرا ة   –

 الالزمة لمست دمو المست دثات التكنولوجية بتطبيااتيا الم تمفة.
 االمكانات المالية: وتتمثل فو:    –3 
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مدى توافر الميزانيات الالزمة لشراء مستمزمات المست دثات التكنولوجية من شرايط   –
 .... وما إلو ذلك. CDو  وديسكات

مدى االىتمام بلرا مكافآت مناسبة لممعممين والاائمين عمو التالميذ المعاقين ذىنيًا   –
 الاابمين لمتعمم.

 احملىس الجالح: تهًئة املياخ التعمًنٌ:  

أن أي عمل جيد البد وأن يسباو إعداد جيد، وأولو  طوات اإلعداد ولتعامل التالميذ 
مر المست دثات التكنولوجية بتطبيااتيا الم تمفة ىو تييئة المناخ أو البيئة  المعاقين ذىنياً 

 العممية المناسبة والكافية لتابل ىذه المست دثات وتوظيفيا كما يجب.
وتييئة المناخ التعميمو الستابال المست دثات التكنولوجية واست داميا مر التالميذ 

 يتممن مجموعة من ال طوات أىميا ما يمو:   المعاقين ذىنيًا الاابمين لمتعميم، يجب أن
توعية العاممين بالتربية والتعميم بوجو عام وفو مجال التربية ال الة عمو وجو  –5

ال لوص باىمية توظيا المست دثات التكنولوجية وتطبيااتيا الم تمفة مر التالميذ 
ممييم بوجو  اص المعاقين ذىنيًا الاابمين لمتعمم وتوعية المعممين الاائمين عمو مع

وكذلك توعية أولياء اهمور باىمية المست دثات ليم وىو ما يمكن أن يسمو بالتنبؤ 
 التكنولوجو أو التوعية التكنولوجية.

التدريب عمو إتاان المغة اإلنجميزية التو ىو لغة معظم المست دثات التكنولوجية،   –0
 هدوات التكنولوجية ال ديثة.والالزمة لالست دام والتعرا عمو امكانيات اهجيزة وا

تنظيم الدورات التدريبية الجادة لممعممين لمتدريب عمو است دام المست دثات التكنولوجية   –3
 وكيفية االستفادة منيا أكبر استفادة ممكنة. 

إلدار اهدلة والكتيبات المرجعية التو تتناول كل مست دث من المست دثات التكنولوجية   –1
المكونات وطرياة التشغيل، واليدا من است دامو، وأمثمة تومي ية  عمو  دة من  يث

 بما يفيد  المعممين فو الرجوع إلييا وقت ال اجة.
عرض تجارب و برات بعض الدول المتادمة فو ىذا المجال مما يفيد فو كيا تم   –1

 است دام وتوظيا ىذه المست دثات فو مجال عمميا بتمك الدول.
المستوى الاومو إلد ال المست دثات التكنولوجية فو جمير المدارس إعداد  طة عمو   –0
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 موجو عام ومدارس التربية الفكرية بشكل  اص والتدريب عمو است داميا.
 أن يتلا المتبنون لممست دثات التكنولوجية بالكفايات التالية: -7

 من وبالمجتمر نا ية من بالعمل عالقتو وطبيعة التكنولوجية المست دثات طبيعة فيم  –
 .أ رى نا ية

 تكنولوجيا مست دثات وميادين مجاالت شتو فو والمستمرة المتال اة التطورات متابعة  –
 .التعميم

 ونتائجيا أسبابيا وت ميل والمجتمر والتانية العمم تفاعل عن الناتجة الامايا فيم  –
 . ياليا المناسبة الارارات وات اذ

 التكنولوجية التطبياات عمييا قامت التو العممية والنظريات والمفاىيم المبادئ معرفة  –
 .واست داميا معيا التعامل وقواعد التطبياات ىذه بتركيب ال الة المعمومات ومعرفة

 مشكالتو و ل لرفاىيتو اليومية  ياتو فو الموجودة التكنولوجية التطبياات است دام  –
 .ولمجتمعو لو الفائدة ي اق ل يح باسموب وذلك

 .التكنولوجية المست دثات مر لمتعامل الالزمة والعامية العممية الميارات إتاان  –
 االجتماعية اآلثار وفيم التكنولوجية المست دثات الست دام اه القية ال دود ت ديد  –

 .ال دود تمك ت طو عمو المترتبة والاانونية والشرعية
 .معيا والتعامل المغة تمك من اهدنو ال د وفيم التكنولوجو المست دث لغة إتاان  –
 فو دورىا وتادير البشر  ياة فو التعمم تكنولوجيا مست دثات باىمية الوعو  –

 .رفاىيتيم
 احملىس الشابع:  التيفًز واملتابعة:  

فالتنفيذ عممية مكممة لما سبايا من ت ديد لألىداا واال تياجات والمتطمبات، وكذلك 
، وبدونو فإن كل ىذا كان لم يكن أما المتابعة فيو تيدا إلو من تييئة لممناخ التعميمو

التاكد من أن البرامج أو المشروعات تنفذ بالطرق المتفق عمييا، ولكو يت اق ىذا الم ور 
 :يجب مراعاة 
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يجب تجربة المست دثات التكنولوجية وبعض تلنيفاتيا فو مجموعة لغيرة من   –5
المدارس قبل تعميميا عمو جمير المدارس، وذلك لتجنب ال سائر واه طاء الفاد ة 

 التو قد ت دث والتو يمكن الوقوع فييا إذا تم التعميم مباشرة. 
توفير ا تياجات متطمبات البيئة التعميمية من اهجيزة والمعدات واهدوات التعميمية   –0

 المطموبة.
المست دثات التكنولوجية يكون المستيدا منيا التالميذ  تطبيق برامج  الة باست دام  –3

 المعاقين ذىنيًا الاابمين لمتعمم.
أال تت مل الوزارة و دىا مسئولية تنفيذ ومتابعة توظيا المست دثات التكنولوجية مر  –1

التالميذ المعاقين ذىنيًا الاابمين لمتعميم، إذ يجب عمو كل مؤسسة من المؤسسات 
 تالا مستوياتيا بدءًا من المدرسة و تو المديرية التعميمية أن تت مل التعميمية عمو ا

 مسئولياتيا فو ذلك ووقر امكانياتيا.
أن تتم عممية تاويم توظيا المست دثات التكنولوجية فو مجال تعميم التالميذ المعاقين  –1

معا ذىنيًا الاابمين لمتعميم بلفة دورية منتظمة لمتعمق عمو نااط الاوة وأوجو ال
 والالور، وكذلك لتعرا عمو مدى ت اق اهىداا المرجوة. 

ت ديد المعايير والمااييس والاواعد التو يمكن بواسطيا ال كم عمو نتائج است دام  –0
 المست دثات التكنولوجية مر التالميذ المعاقين ذىنيًا الاابمين لمتعمم.

 : احملىس اخلامص: التكىيه

دى نجاح أو فشل البرامج فو ت ايق اهىداا المرجوة، والتاويم ىنا ييدا إلو قياس م
كما أنو ال يعال أن يتم التنفيذ وتكون ىناك متابعة مستمرة لو فو جمير  طواتو دون أن 
يكون ىناك عممية تاويمية سواء مالودة أو غير مالودة من جانب الاائمين عمو أمر ىذه 

 و يت اق ىذا الم ور يجب مراعاة ما يمو:  البرامج الاائمة عمو المست دثات التكنولوجية. ولك
 دراسة المست دثات ومعرفة  لائليا وفوائدىا والمشكالت التو قد تساىم فو  ميا.  –5
 دراسة الجدوى التربوية لممست دث ماارنة بالطرق التاميدية.  –0
 الت طيط المدروس والمندرج إلد ال المست دث  سب البيئة التعميمية.  –3
 لجانب اإليجابو من المست دث وم اولة السيطرة عمو مساوئو وال د منيا.إظيار ا  –1
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 .بالفائدة منو  قتناع التامتجريب المست دث عمو عينات لغيرة إلجراء التعديل واال  –1
 يجب أن نراعو قبل توظيا أى مست دث تكنولوجو اال تياطات التالية:  -0
المعاقين ذىنيا الاابمين لمتعمم و لائليم أن يتناسب المست دث مر طبيعة التالميذ   –7

 المعرفية والجسمية والعامية.
أن يكون ىذا المست دث ممبيا ل اجاتيم ودافعا لمتغمب عمو مشكالتيم واللعوبات التو   –0

 يواجيونيا.
 أن يتم تجريب ىذا المست دث عمو عينة منيم قبل تبنيو وتوظيفو.  –6

 يير إلست دام المست دث التكنولوجو.ومر  طة قابمة لممرونة والتغ  –51
 ويتطمب مايمى:التحشني والتطىس املشتنش:  لشادض:احملىس ا

مواكبة التغيرات العلرية وكل ماىوجديد فو مجال تكنولوجيا التعميم من الممكن أن يسيم  .5
 فو مساعدة التالميذ المعاقين ذىنيا الاابمين لمتعمم فو تعميميم وفو  ياتيم بلفة عامة.

جمير العاممين فو مجال ذوى اال تياجات ال الة بلفة عامة والمعاقين ذىنيا وعو  .0
الاابمين لمتعمم بلفة  الة باىمية التطوير والت سين المستمر وأىمية التعرا عمو كل 

 ماىو جديد ومست دث فو طرائق التدريس ليذه الفئة.

توظيا المست دثات أن يكون ىناك قيادة فعالة تعمل عمو ترسيخ ثاافة ومناخ تنظيمو ل .3
 التكنولوجية مر التالميذ المعاقين ذىنيا الاابمين لمتعمم.

تادير التالميذ المعاقين ذىنيا الاابمين لمتعمم وتمبية ا تياجاتيم ورغباتيم ومراعاة  .1
  اوقيم.

تلميم برامج تعميمية ومناىج دراسية وا تيار اهساليب التعميمية  التو تؤىميم مينيا  .1
 لمناسبة ليم.هسواق العمل ا

 اإلست دام اهمثل لنظم وتكنولوجيا التعميم ومايستجد منيا من تطبياات. .0

اإلنفتاح عمو النظم التعميمية  والتجارب الم تمفة التو أسيمت فو ت سين عممية التعميم  .7
 والرعاية ليؤالء التالميذ.
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 املشاجع

 أواًل: املشاجع العشبًة: 

(. واقع استخدام الحاسذ اآللي وضلوقاته في ضناهج ضلاهد وبراضج األضل لمضرحمة 6002) ،أروىخعرأ -
 االبتدائية، رسالة ضاجستير غير ضنشورة، كمية التربية، جاضلة الضمك سلود.

(. فاعميدددة برنددداضج كضبيدددوتر باسدددتخدام الوسدددائط الضتلدددددة فدددي تنضيدددة ض دددارات 6002) ،ضحضودإسدددضاعيل -
 :ضصددددر .دراسددددات الطفولددددةضجمددددة  .دراسدددة تجريبيددددة.خرين عقميددددًا القددددابمين لمددددتلمماالتصدددال الم ددددوي لمضتدددد 

03(22:)021-025 

(. واقدددع اسدددتخدام لحاسدددذ اآللدددي فدددي ضراكدددز جضليدددة األطفدددال الضلددداقين لتنضيدددة 6000) ،ضندددالالحازضي -
رسدالة ضاجسدتير غيدر  .ض ارات األطفال  وي االحتياجات الخاصة ضن وج دة نظدر الضدديرات والضلمضدات

 ضكة الضكرضة.  .كمية التربية .جاضلة أم القرى .ضنشورة

 .دار الفكددددددددر .(. ضسددددددددتحدثات تكنولوجيددددددددا التلمدددددددديم فددددددددي عصددددددددر الضلموضاتيددددددددة6002) ،وليدددددددددالحمفاوي -
  13:جاضلة طنطاالقاهرة.

 السلودية..(. تكنولوجيا التلميم في التربية الخاصة . جاضلة الضمك عبد اللزيز6006) ،خالدالرشيدي -

(. سدددديكولوجية األطفددددال غيددددر اللدددداديين )ضقدضددددة فددددي التربيددددة الخاصددددة(عضان، 6000) ،فاروقالروسددددان -
 األردن : دار الفكر.

(. ضداخل وضلوقات تضكين اللاضمين فدي ضراكدز الت هيدل لضسداعدة 6002) ى،خالد،السمطانى،ياسرالزهران -
اسدددات الخمددديج والجزيدددرة ضجمدددة در  .الضلددداقين ضدددن اسدددتخدام لتكنولوجيدددا الضسددداعدة لتكنولوجيدددا الضلموضدددات

 .  804 – 635 :020ع :الكويت .اللربية

(. تحديدددد احتياجدددات الضلددداقين لمتكنولوجيدددا الضسددداعدة السدددتخدام 6002) ،خالد،السمطانى،ياسدددرالزهراني -
تكنولوجيددا الضلموضددات وصددلوبات توظيف ددا فددي ضراكددز الت هيددل . ضجمددة دراسددات الخمدديج والجزيددرة اللربيددة 

 والكويت.

(. كفايددات ضلمددم التربيددة الخاصددة فددى توظيددك ضسددتحدثات تكنولوجيددا التلمدديم 6004)  هنددادى،القحطانى -
-41:(8)62:عبدر وسددائل التواصددل اإلجتضداعى. ضجمددة الجاضلددة اإلسد ضية لمدراسددات التربويددة والنفسددية

008 

( االسدددددتراتيجيات التدريسدددددية الض ئضدددددة لتددددددريس الت ضيددددد  ضدددددن  وي اإلعاقدددددة 6000) ،ضلجبدددددةالقحطاني -
 الفكرية، ورقة عضل ضن ضؤتضر تطوير التلميم: رؤى، نضا ج وضتطمبات.

دار الفكددددر  .20ط .(. سدددديكولوجية  وي االحتياجددددات الخاصددددة وتددددرتيب م6001) ،عبدددددالضطمذالقريطي  -
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 القاهرة.  .اللربي

 القاهرة. .درا الفكر اللربي .1(. سيكولوجية  وي الحاجات الخاصة. ط6000) -

(.أثر استخدام برناضج تلميضي في تنضيدة ض دارات الحاسدوذ لددى 6006)،فؤادالجوالدة  ضصطفى،،القضش -
 (0)85:عضان .األطفال الضلاقين عقميًا، ضجمة اللموم التربوية

دار  .(. سددددديكولوجية األطفدددددال  وي االحتياجدددددات الخاصدددددة6003) ،خميل، الضلايطدددددة،ضصدددددطفىالقضش -
 عضانالضسيرة لمنشر والتوزيع.

(. برندداضج تدددريبى ضقتددرح قددائم عمددى التلمدديم الضدددضج لتنضيددة بلددض ض ددارات اسددتخدام 6004)،أضلسددويدان -
ضجمددددددددة تكنولوجيددددددددا .نظددددددددم إدارة الددددددددتلمم لضلمضددددددددات التلمدددددددديم اللددددددددام فددددددددى الضضمكددددددددة اللربيددددددددة السددددددددلودية 

 .210-81:255:التربية
ة ال ربيدة ( واقع توظيدك الضسدتحدثات التكنولوجيدة وضلوقدات  لدك فدي ضددارس العدف6008) ،عمىشقور -

 .(6) 63 :جمة جاضلة النجاح، اللموم اإلنسانيةضوقطاع غزة ضن وج ة نظر الضلمضين، 
(. ض دددارات تصدددوير فددديمم فيدددديو لتلمددديم الضفددداهيم الجضاليدددة لددد وي االحتياجدددات 6000) ،أحضددددعبدددد الضنلم -

الخاصة ضن الضلاقين  هينًا القابمين لمتلميم . الضؤتضر اللمضي السابع لمجضلية اللربيدة لتكنولوجيدا التربيدة 
الدراسددات  )الددتلمم اإللكترونددي وتحددديات الشددلوذ اللربيددة : ضجتضلددات الددتلمم التفاعميددة ضصددر، . ضل ددد

 التربوية . جاضلة القاهرة.

(.حاجات أولياء أضور الت ضي  الضلاقين فكريا وع قت ا ببلض الضت يدرات ددراسدة 6006) ،عمىهوساوى -
 .210-203 (:82)0:ضصر جاضلة عين شضس، ضستقبمية.ضجمة كمية التربية،

يس الت ضيد  الضتخمفدين (. ضلوقدات اسدتخدام التقنيدات التلميضيدة الخاصدة فدي تددر 6003) هوساوى ،عمدى -
عقميًا، كضا يدرك ا ضلمضو التربية الفكرية بضديندة الريداض، الضدؤتضر اللمضدي األول لقسدم الصدحة النفسدية، 

 يوليو، كمية التربية، جاضلة بن ا. 02 – 01التربية الخاصة بين الواقع والض ضول في الفترة ضن 
 ثاىًًا: املشاجع االجيبًة: 

– Teo, T. (2016). Modelling Facebook usage among university students in 

Thailand: the role of emotional attachment in an extended technology 

acceptance model. Interactive Learning Environments, 24(4), pp745-757. 

– Baberjee, D. (2020). The COVID-19 outbreak: Crucial role the psychiatrists 

can play. Asian Journal of Psychiatry, doi:https://doi.org/10.1/j.ajp.20.4. 
– Cao, W. ; Fang, Z. ; Hou, G. ; Han, M. ; Xu, X. ; Dong, J. and Zheng, J. 

(2020). The psychological impact of the COVID-19 epidemic on college 

students in China. Psychiatry Res. 2020 Mar 20;287:112934. doi: 

10.1016/j.psychres.2020.112934. [Epub ahead of print.] 


