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 :  وشتدمص

ذوى اإلعاقددة العدميدددة إلددو و ددو تردددؾر مدتددرح لتدددري  التالميددد  ىدددا الثحددح الحدددال  
 عمو بعض السدتحدثات التكشؾلؾجية. الثديظة 

مددؽ  لتربيددة الفكريددة بسحاكغددة كفرالذدديخ( تمسيدد  بسدرسددة ا51مددؽ   ثحددحوتكؾنددع عيشددة ال
 .،وعيشة مؽ بعض السدرسيؽ والسؾجييؽاالعاقة ال ىشية الدابميؽ لمتعمؼ ذوي التالمي  

قائسددة بدداىؼ السدددتحدثات التكشؾلؾجيددة السشاسددثة مددو التالميدد  أدوات الثحددح كدد  وتسثمددع 
واسدتثانة هىدؼ السعؾقدات التدو تحدؾل دون اسدتخدام ىد ة الف دة السعاقيؽ ذىشيدا الددابميؽ لمدتعمؼ 

عمدو ذوى اإلعاقدة العدميدة الثدديظة لمسدتحدثات التكشؾلؾجية وتردؾر مدتدرح لتددري  التالميد  
مدددتحدثات تكشؾلؾجيددة مشاسددثة لظ يعددة رت نتددائج الثحددح عددؽ وجددؾد وقددد أسددف .بعددض مشيددا

اهسددالي  –السددؾاد التعميسيددة –كددو مجدداالت  اهجيدد ة التالميدد  السعدداقيؽ ذىشيددا الدددابميؽ لمددتعمؼ 
بعددض السعؾقددات التددو تحددؾل دون اسددتخداميؼ ليددا تسثمددع كددو محدداور وعددؽ وجددؾد  التدريدددية(

. تدددد ؼ ترددؾر اهجيدد ة وال رمجيددات –ارة السدرسددية اإلد -السعمسدديؽ -خاصددة بالتالميدد  انفددديؼ
عمو بعض السددتحدثات التكشؾلؾجيدة كدو ذوى اإلعاقة العدمية الثديظة مدترح لتدري  التالمي  

  ؾء السعؾقات الدابدة.

 :السفتاحية الكمسات
 التكشؾلؾجية السدتحدثات - اإلعاقة العدمية الثديظة –التدري   –مدترح  ترؾر
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 :ةكذوامل

يد مجتسعشا العربو السعاصر صحؾة عسمية لترشيد العسل االجتساعو كو كل السياديؽ  ذ
بػية المحاق برك  التظؾر  والسجاالت السختمفة، خاصة مجال ذوى االحتياجات الخاصة؛

ومؽ السدمؼ بو أن ذوى االحتياجات  ،تكشؾلؾجيالومعا ذة عالؼ تديدتو حاليا السعركة وا
د الزمع االندانية مش  كجر التاريخ لعؾامل مختمفة مر ية الخاصة ىؼ  ك ات  بذرية ق

ووراثية واجتساعية وبي ية مختمفة، بل أن قرؾر ى ه الف ات دكعع باالندانية إلو مؾاجية 
  احتياجاتيا والتردى لسذكالتيا تثعًا لسعتدداتيا وامكاناتيا ومعاركيا ع ر التاريخ باسالي

 سو. ان ثدع عؽ الخ رات الحياتية لكل مجت
ذوى االحتياجات الخاصة والسيسا ذوى االعاقة ال ىشية   وتدري  حيح تسثل قزية تعميؼ 

تحد ًا حزاريا لألمؼ والسجتسعات الستددمة عمو حد سؾاء ؛ هنيا قزية إندانية بالدرجة 
% مؽ 51اهولو،  سكؽ أن تعؾق  تددم اهمؼ، باعتثار أن أنيؼ  سثمؾن ندثة التدل عؽ 

عمو السدتؾى السحمو والدولو، وتذكل ى ه اهعداد الك يرة كاقدا تعميسيا، ييدد مجسؾع الدكان 
االقتراد الؾطشو والعالسو، وطثدا لثعض االحرائيات السعمشة عمو االنترنع كان عدد السعاقيؽ 

%مشيؼ كو الدول الشامية، ويؾجد كو مرر 01مميؾن شخص أكثر مؽ 011كو العالؼ ي مغ 
ؾن معاقا طثدا الحرائيات ىي ة اليؾنيديف التو أعدت دراسة عؽ ممي0مشيؼ  مؽ أكثر مؽ 

%، غير أن تدديرات الجياز 7.17حجؼ االعاقة بيؽ االطفال السررييؽ كذفع أنيا تسثل 
السرك ى لمتع  ة العامة واالحراء أو حع أن ذوى االحتياجات الخاصة كو مرر بمغ عددىؼ 

زيادة مدتسرة، وميسا اختمفع االحراءات  ندسة وأن ى ا العدد كو130ألفا و06مميؾنيؽ و
وتزاربع اهرقام كالسذكمة اهك ر تتسثل كو كيؽية مداعدة ى ه الف ات عمو التغم  عمو 

والتعا ش مو االعاقة وترويزيا لرالحيؼ بدال مؽ أن  كؾنؾا عالة  السذكالت التو تؾاجييؼ
 ( 01، 0151،  الثاتو عمو أسرىؼ.

خظر وأشد االعاقات التو  سكؽ أن يتعرض ليا الفرد؛هن ى ه وتعد االعاقة ال ىشية مؽ أ
ؼيرع  ، االعاقة تؤدى الو عدم قدرة الفرد عمو االستفادة مؽ ال ي ة التو  عيذؾن كييا
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ؼيكؾن العالؼ بالشدثة ليؼ ، عمييؼ أن  حددؾا التكيف الزرورى لسدتم مات وجؾدىؼ االندانو
كت دو عمييؼ مغاىر اال ظرابات الشفدية ، دةمختمفا كو السفيؾم عسا ىؾ عميو كو الحؿي

والدمؾكية السختمة وعيؽيا ول ا  ج  االىتسام بي ه الف ة والتركي  عمو الجؾان  اال جابية 
مسا يؤدى الو الؾصؾل بيؼ الو أقرو درجة مسكشة ، لدييؼ كو اطار عمؼ الشفس اال جابو

كعية سالثة معظمة الو داكعية مؾجثة تدسح بيا قدراتيؼ  وامكاناتيؼ وك ا االنتدال بيؼ مؽ دا
 ( 300 ،0151نذظة تركو معدل اهداء.  ع دالؾاحد، 

 أكراد مؽ% 3 العاد ة الغروا ك  ال ىشية اإلعاقة مؽ  عانؾن  ال يؽ اهكراد عدد وي مغ
 الخدمات وقرؾر التغ  ة سؾء مؽ تعان  الت  السجتسعات ك  ذلػ عؽ الشدثة وت يد السجتسو

 بعض ك  ال ىشية اإلعاقة ندثة أن ت يؽ الداىرة مديشة عمو أجريع اسةدر  الرحية، وك 
 لديشا  كؾن  تفاؤالً  اهكثر بالشدثة أخ نا الدكان، وإذا عدد مؽ% 7 بمغع اهحيان

 طفل 0111 مؽ أكثر تدتؾع  ال السؾجؾدة السؤسدات عدد وأن ذىشياً  معاق 51611111
 (.551، 0150كيس ،   مررية أسرة ن مميؾ 0 مشيا تعان  الت  السذكمة حجؼ هدركشا

يتزح مسا س ق أن اإلعاقة ال ىشية تسثل الثدل كو عدد وندثة ذوى االحتياجات 
%مؽ 73الخاصة حيح  رل عددىؼ إلو أكثر مؽ مميؾن ونرف السميؾن معاق بشدثة حؾالو 

مسا يؤكد عمو حتسية دراسة خرائريؼ والثحح عؽ  اجسالو عدد ذوى االحتياجات الخاصة؛
 اكة الحمؾل لسذكالتيؼ وكيؽية التغم  عمييا.ك

وعمو ذلػ ترك  االىتسام بالسعاقيؽ ذىشيًا كو العديد مؽ السؾاثيق والدؾانيؽ السحمية 
جتساعية واالندانية والتو والعالسية وبات االىتسام بي ه الف ة مؽ أىؼ الدزا ا االندانية واال

دد شيد ى ا العرر اىتسامًا ك يرًا ومت ايدًا كو ليا مؽ اهبعاد التربؾية والؾقائية والعالجية ك
أعداد الثحؾث واالختثارات وتدد ؼ ال رامج ليؼ ؛ليكؾنؾا عشاصر كعالة تخدم أنفديؼ 

 (51، 0155الج ار،  ومجتسعاتيؼ. 
وقد بدأ اإلىتسام كو الدشؾات اهخيرة يتؾجو نحؾ تؾعيف التكشؾلؾجيا كو التربية 

كو السجاالت التربؾية والرحية والظ ية والتكشؾلؾجية كو زيادة  إذ ساعدت التظؾرات ، الخاصة
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 وىشاك أسثاب رئيدية  ، اإلىتسام بتدد ؼ أكزل ال رامج لألكراد ذوى الحاجات الخاصة
                                           : تحف  استخدام وتؾعيف التكشؾلؾجيا كو مجال التربية الخاصة وىو كسا يمو

شؾلؾجيا التعميؼ كو تؾكير أكثر مؽ طريدة تدريس لسا تحتؾيو مؽ برامج تعميسية تداعد تك -5
 ذوى االحتياجات الخاصة. متشؾعة ومختمفة تراعو مدتؾيات التالمي 

 تداعد كو تغيير طرائق التدريس التدميد ة وإ جاد كرل دراسو مموء بالحيؾية والشذاط. -0

 صة عمو الؿيام بؾاجثاتيؼ السظمؾبة مشيؼ.تداعد تكشؾلؾجيا التعميؼ ذوى االحتياجات الخا -3

تداعد تكشؾلؾجيا التعميؼ كو حل الرعؾبات اهكاد سية مثل صعؾبات الدراءة والكتابة   -1
 (1، 0150، والحداب.  الدحظانو

أن الغرض اهساسو لتؾعيف   ( 11 ،0117، ع د المظيفو  ، ويرى  ع دهللا
، تحديؽ نؾاتج الفرد السرتثظة بإستدالليتوالسدتحدثات التكشؾلؾجية مو ىؤالء التالمي  ىؾ 

، كو السدرسة وكو السجتسو السحمو، ومداىساتو، ومذاركتو كو الحياة اليؾمية، وعالقاتو
تمػ التكشؾلؾجيا كو إكتذاا وإدراك مالدى وتؾاكدو الكمو وعمو السعمؼ مداعدتيؼ كو استخدام 

   ميؼ السيشو.ى ه الف ة مؽ قدرات والعسل عمو تؾعيفيا بسا  خدم مدتد
لدد كتحع التكشؾلؾجيا السداعدة لف ات ذوي االحتياجات الخاصة عمو اختالا أنؾاع 
ى ه الف ات العسرية أو ط يعة احتياجاتيؼ اهبؾاب وكدرت الحؾاج  أماميؼ ك  ال يع والسدرسة 
والعسل واهماكؽ العامة.ّ كدد مكشتيؼ مؽ أن  عيذؾا حياتيؼ برؾرة ط يعية ك  كثير مؽ 

 .هحيان وجعمتيؼ يشخرطؾن ك  مجتسعاتيؼ برؾرة مر ية مشتجيؽ كييا ال عالة عميياا

 (1 ،0155, زىدى 
مؽ  سؽ السدتحدثات التكشؾلؾجية التو  سكؽ استخداميا مو التالمي  السعاقيؽ ذىشيا و 

"الدابميؽ لمتعمؼ" الؾسيط التعميسو الستحرك ؛حيح ث ع أنو أداة مؤثرة كو عسمية التؾجيو 
وعشد  ،رشاد كو ال رامج التعميسية السددمة لمتالمي  السعاقيؽ ذىشيا  الدابميؽ لمتعمؼ(واال 

استخدامو كو ى ه ال رامج ي يد مؽ مدى انتثاىؼ وتركي ىؼ وتحفي ىؼ لعسمية التعمؼ وبالتالو 
الو وبالت, الؾقع ال ى  غل ؼيو التمسي  السعاق ذىشيا"الدابل لمتعمؼ"  مشت يًا أثشاء عسمية التعمؼ
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حيح أن تؾعيف التكشؾلؾجيا لرالح  .يؤثر بفاعمية عمو الددر السكتد  مؽ السعمؾمات
 التالمي  السعاقيؽ ذىشيا "الدابميؽ لمتعمؼ" لو العديد مؽ الفؾائد مشيا:

 االعتساد  اتيؼ اليؾمية باستداللية وتدميلتسكيشيؼ مؽ االعتساد عمو الشفس ومسارسة حي
  .داء مياميؼعمو اهشخاص السحيظيؽ بيؼ ه

 تحديؽ اهداء وجؾدة العسل ك  السيام اليؾمية 
  إكدابيؼ السيارات والسعارا والثداكة مؽ خالل إتاحة الؾصؾل لسرادر التعمؼ والؾسائط

  .الستعددة
 .تسكيشيؼ اقتراد ا مؽ خالل تدييل حرؾليؼ عمو كرص العسل والتؾعيف 
  خالل إتاحة مذاركتيؼ كو دمج االشخاص ذوى االحتياجات الخاصة كو السجتسو مؽ

 (53 ،0153, االنذظة الريا ية والثداؼية والتركييية.  الداسسو
ومؽ ثًؼ باتع الرؤية حتسية و رورية لسؾاجية التحد ات السدتد مية الداخمية التو 

والستسثل , تذكميا ك ة ذوى االحتياجات الخاصة لمتربية عامة ولتكشؾلؾجيا التعميؼ خاصة
لمت ايد السمحؾظ كو أعدادىؼ كزاًل عؽ أىسية  يؽ ىؤالء الستعمسيؽ ؛نغراً الثعض مشيا كو تسي

, اجتساعية, دراسة الؾاقو السعاصر وما تحسمو طياتو مؽ آثار وتحد ات ككرية
 .وتداعيات كو السدتد ل, تدشية,تشسؾية,مؾروثات ثداؼية

ل السشاسثة كامل مشغؾمة تكشؾلؾجيا التعميؼ والتربية الخاصة لتؾكير الؾسائتوب لػ ت
وكو عل الظفرة كو السدتحدثات التكشؾلؾجية السرتثظة بتعميؼ ذوى االحتياجات , ليتحدى إعاقتو

أصثح كو متشاول التمسي  ذى الحاجو ال ىشية وسائل تسكشو مؽ تحدى إعاقتو , الخاصة
 .واالستفادة مؽ كل عشاصر العسمية التعميسية خاصة السرادر والسؾاد التعميسية

 (1 ،0110 صالح,
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 :البححاالحشاض مبشكمْ 

ذوى إن أىؼ ماتدعو إليو أىداا تكشؾلؾجيا التعميؼ لمف ات الخاصة وخاصو لمتالمي  
ىؾ الؾصؾل بيؼ إلو أقرو درجة  (السعاقيؽ ذىشيا الدابميؽ لمتعمؼاإلعاقة العدمية الثديظة (

ليؼ حياة جيدة أقرب  مؽ التكيف مو ال ي ة اإلجتساعية واالستداللية والذعؾر بال اتية ؛لتكفل
كسا أن استخدام الؾسائل التكشؾلؾجية كو العسمية التعميسية  حدق العديد , ماتكؾن إلو الظ يعة

كدد  .والعمسية برؾرة مدسؾعة ومرئية مذؾقة ،كيو تعرض ليؼ السفاـيؼ السعرؼية ،مؽ الفؾائد
التدشية كو مجال التربية  أخ ت العديد مؽ اهبحاث والدراسات التربؾية ترك  حديثًاعمو الؾسائل

ومؽ بيؽ  واشثاع حاجات ى ه الف ة., لسا ليا مؽ أثر كو تشسية العسمية التعميسية, الخاصة
حيح ىدكع إلو دراسة واقو استخدام حيح ( 0151دراسة مشال الحازمو،, , ى ه الدراسات

ع مؽ أىؼ الحاس  اآللو كو مراك  اهطفال السعاقيؽ والتعرا عمو معؾقات استخدامو وكان
نتائجيا اسيامات الحاس  اآللو اإل جابية كو تشسية السيارات السعرؼية واالبتكارية لدى 
اهطفال ذوى اإلحتياجات الخاصة وأن مؽ أبرز السعؾقات عدم مشاسثة لؾحة السفاتيح لمف ات 
الخاصة عدم وجؾد خظة إلنتاج ال رمجيات الحاسؾبية والتو تخدم السشاىج الخاصة لي ه 

 .اتالف 
( التو ىدكع إلو ؾياس كاعمية اهلعاب التعميسية كو تشسية 0151 ،دراسة  ع د الدادر

وذلػ مؽ خالل , بعض السيارات الحياتية لدى التالمي  السعاقيؽ ذىشيا "الدابميؽ لمتعمؼ"
وقد أشارت الشتائج إلو كاعمية اهلعاب السددمة كو تشسية , مجسؾعة مؽ اهلعاب ذات الدؾاعد

 يارات الحياتية لدييؼبعض الس
(إلو تحديد إحتياجات السعاقيؽ لمتكشؾلؾجيا 0151 ،كسا ىدكع دراسة  ال ىرانو

حيح أوصع , السداعدة بإستخدام تكشؾلؾجيا السعمؾمات وصعؾبات تؾعيفيا كو مراك  التاىيل
ام بزرورة إعظاء الحؾاك  الكاؼية النتاج ال رمجيات واهجي ة السداعدة إلستتخد الثححنتائج 

  .التكشؾلؾجيا السدعؾمة بالمغة العربية ليتسكشؾا مؽ االستفادة مشيا
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( كاعمية برنامج كس يؾتر باستخدام الؾسائط الستعددة ك  0151دراسة  اسساعيل ،
ىدا  تشسية ميارات االترال المغؾي الستاخر مؽ عدميًا ك ة الدابميؽ لمتعمؼ  دراسة تجري ية(

سدتؾى باستخدام الؾسائط الستعددة ك  تشسية ميارات االترال الثحح إلو معركة أثر برنامج ال
 المغؾي لمستاخريؽ عدميًا.

( إلو معركة مدى كاعمية برنامج قائؼ عمو 0151 ،كسا ىدكع  دراسة  نغير
السدتحدثات التكشؾلؾجية كو تشسية السيارات الحياتية ل وى اإلعاقة ال ىشية "الدابميؽ لمتعمؼ" 

ن بعض ى ه السدتحدثات تحدق كاعمية أك ر كو تحريل الجان  ا الثححوأشارت نتائج 
 السعركو السرتثط بسيارات استخدام بعض اهجي ة التكشؾلؾجية الحديثو ليؤالء التالمي .

إلو أىسية تؾعيف مدتحدثات تكشؾلؾجيا التعميؼ كو  تاىيل ع العديد مؽ السؤتسرات دعكسا     
ومؽ  كو عل التددم العمسو واالتجاىات الحديثة وتدري  ذوى اإلعاقة كو السجتسو السررى 

ؾم اإلعاقة والتاىيل بجامعة الدولو اهول لكمية عم العمس السؤتسر بيؽ ى ه السؤتسرات 
بعشؾان االتجاىات السعاصرة كو تعميؼ وتاىيل ذوى اإلعاقة  استكذاا 0150ال قازيق،  

 الؾاقو واستذراق السدتد ل( 
 الحعقام بيا الثاحح  الت ة لثعض مدارس التربية الفكرية ومؽ خالل ال يارات السيداني

بعض اهدوات  استخدم الثاحححيح بيؼ، أن بعزيا  فتدر إلو اهجي ة التكشؾلؾجية الخاصة 
واقو ى ه السدارس مؽ حيح تؾعيف السدتحدثات كثظاقة مالحغة واست يان لمؾقؾا عمو 

الستؾاكرة مؽ حاسثات وبرمجيات التم و أن التدشيات  وت يؽ أ زاً ، التكشؾلؾجية مؽ عدميا
 .إلو ندص اهجي ة والسؾاد التعميسية كو ى ه السدارسباال اكة  احتياجاتيؼ بدرجة كاؼية

 تحديد أىؼ السدتحدثات التكشؾلؾجية السشاسثة لي ه الف ة ل ا كإن ثسة حاجة ماسة إلو 
 ؛معيؼ وتدري يؼ عمييا وتدد ؼ ترؾر مدترح لكيؽية تؾعيف بعض السدتحدثات التكشؾلؾجية 

اهمر ال ى سيدؾدىؼ مدتؿثاًل العتسادىؼ عمو االستدالل ال اتو وتشسية قدراتيؼ عمو التكيف 
 مو عرر السعمؾمات والتدشية الحديثة.
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  :البححأسئمة 

 كمب يلى : تهفإنه يمكن تحديد اسئل البحثمن خالل االحسبس بمشكلة 

 تالمي  السعاقيؽ ذىشيا "الدابميؽ لمتعمؼ" ؟مل السشاسثة السدتحدثات التكشؾلؾجيةما   -5
 ما السعؾقات التو تحؾل دون استخدام التالمي  السعاقيؽ ذىشيا "الدابميؽ لمتعمؼ" -0

 لمسدتحدثات التكشؾلؾجية؟
 بعض عمو لمتعمؼ الدابميؽ ذىشياً  السعاقيؽ التالمي  لتدري  سدترحال ترؾرال ما -3

 ؟ التكشؾلؾجية السدتحدثات

 :البحح أِذاف

لمتالميددد  السعددداقيؽ ذىشيدددا الددددابميؽ  السشاسدددثة  التعدددرا عمدددو السددددتحدثات التكشؾلؾجيدددة -5
 لمتعمؼ.

السعؾقددات التددو تحددؾل دون اسددتخدام التالميدد  السعدداقيؽ ذىشيددا الدددابميؽ التعددرا عمددو  -0
 لمسدتحدثات التكشؾلؾجية.لمتعمؼ 

 عمدددو بعدددض مؼلتددددري  التالميددد  السعددداقيؽ ذىشيدددا الددددابميؽ لمدددتعتددددد ؼ تردددؾر مدتدددرح  -3
 السدتحدثات التكشؾلؾجية.

 البحح: ةِىٗأ

 تددد ؼ بعدض السددتحدثات التكشؾلؾجيددة السشاسدثة لمتالميد  السعدداقيؽ ذىشيدا الددابميؽ لمددتعمؼ -5
 لتدخيرىا لرالحيؼ .

تدددد ؼ صددؾرة عددؽ الؾاقددو الفعمددو إلسددتخدام بعددض السدددتحدثات التكشؾلؾجيددة كددو تعمدديؼ   -0
لمددتعمؼ" وبالتددالو إمكانيددة الؾقددؾا عمددو جؾاندد  الدددؾة  التالميدد  السعدداقيؽ ذىشيددا "الدددابميؽ

 .لدعسيا أو جؾان  الدرؾر لسحاولة التغم  عمييا
بدرامج ومشداىج الكترونيدة تددد ؼ  مؽ حيح التالمي  السعاقيؽ ذىشيا الدابميؽ لمتعمؼمداعدة  -3

 تتشاس  مو ط يعتيؼ.
لداكعيدة نحدؾ الدتعمؼ حيدح مداعدة التالمي  السعداقيؽ ذىشيدا "الددابميؽ لمدتعمؼ" عمدو زيدادة ا -1

  ددم ليؼ وكق احتياجاتيؼ ورغثاتيؼ.
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 :البحححذٔد 

 عمو الحدود التالية: الثحح قتررا 

 دوى اإلعاقدة العدميدة الثدديظةتدد ؼ ترؾر مدترح لتددري  التالميد  الحدود السؾ ؾعية: 
 عمو بعض السدتحدثات التكشؾلؾجية.

 كغة كفرالذيخ.سحابالتربية الفكرية  رسةالحدود السكانية: مد
 .التالمي  السعاقيؽ ذىشيا الدابميؽ لمتعمؼالحدود الثذرية: بعض 

 املصطمحات :

 : التعمٗي تكٍٕلٕجٗا وشتحذثات

 :التعريفات لتمػ عرض يم  وؼيسا التعميؼ تكشؾلؾجيا مدتحدثات حؾل التعريفات تعددت
، سيشددةالو ، ميددةعسالو ، سجددالال الجديددد كددو  عددؽ عثددارة التعمدديؼ تكشؾلؾجيددا مدددتحدثات أن
 – التعميسيدددة االسدددتراتيجيات – الثذدددرية الددددؾى  – التعميسيدددة السدددؾاد – اهجيددد ة   زدددؼ كالسجددال

 السددروس السدشغؼ االسدتخدام تعشد  والعسمية( اإلنتاج – الترسيؼ – الثحح – الشغرية – التدؾيؼ
 عدؽ يشدتج بحيدح اً رشيد استخداماً  واستخداميا مشو واالستفادة، ذكرىا الدابق الثسانية لمسكؾنات

 ميشددة أنيددا عمددو ليددا نغرتددو أمددا، التعميسدد  الشغددام كدد  تغييددراً  تحدددث صددالحة تعميسيددة بي ددة ذلددػ
 وخمؽيدة عاليدة ميدارة ذوي  أشدخاص تدؾاكر مدؽ البدد التعميؼ تكشؾلؾجيا بانذظة لمؿيام أنو كتعش 
 (0110خمف هللا، .  اهنذظة بي ه لمؿيام  معيشة وعسمية نغرية

 الزٍِٗة: االعاقةتعشٖف 

 American Association On Mentalتعريف جسعيدة التداخر العدمدو اهمريكيدة  

Reatardation  وال ى يشص عمو أن  االعاقة ال ىشية أداء عدمو عام دون الستؾسدط بفدرق
جؾىرى، مرحؾب بانخفاض كو  الدمؾك التؾاكدو،  غير خالل السرحمدة االرتدائيدة مدؽ العسدر( 

يدف كدو مزدسؾنو الجدؾىرى عدؽ تعريدف مشغسدة الردحة العالسيدة، كسدا ورد وال ختمف ى ا التعر 
عدؽ –وان كاندع جؾىريدة –كو دليميا الدولو وترشيفيا، كسدا ال ختمدف إال كدو ج ي دات محددودة 

لجسعية الظد  الشفددو اهمريكيدة ويد كر التعريدف   –تعريف الدليل الذخرو واالحرائو الثالح
نتيجدة آلكدات كدو الددمؾك التدؾاكدو، بيشسدا اليد كر تعريدف  اهخيدر أن االعاقدة ال ىشيدة قدد تكدؾن 

جسعية التاخر العدمو اهمريكية ى ه العالقة الد  ية،  زاا إلو ذلػ أن تعريدف جسعيدة الظد  
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الشفدو  زيف لآلكدات ككدرة العج كدو الددمؾك التدؾاكدو، كدو حديؽ أن جسعيدة التداخر العدمدو ال 
و وىشدداك كددارق بدديؽ االثشدديؽ، أمددا ؼيسددا عدددا ذلددػ تذددير إلددو مفيددؾم العجدد  بددل إلددو مفيددؾم اآلكدد

 (06، 0150كالتعريفان متفدان.  عدل، 
وقددد اشددتسل التعريددف عمددو بعددض العشاصددر والسحددددات السيسددة لالعاقددة ال ىشيددة 

 مشيا:
 :  Significant Indicators حمذدات دالة –أ

سؾعدة محددودة كاالعاقات ال ىشية تذير الو وجؾد صدعؾبات أساسدية كدو الدتعمؼ وأداء مج
مددؽ ميددارات الحيدداة اليؾميددة، وبالتددالو تغيددر أوجددو ندددص وقرددؾر دال ووا ددح كددو اكتددداب 
السيددارات التكيؽيددة ذات الرددثغة السفاـيسيددة واالجتساعيددة والعسميددة التددو تتدداثر بذددكل خدداص 
باصابة الفرد أوبتذخيص االعاقة ال ىشية، وكدو السدابدل التتداثر بيدا جؾاند  أخدرى لددى اهكدراد 

 لؾ و الرحو أوالحالة الس اجية لمفرد.كا

    Intellectual Functioning Deficitفى األداء العكمى الٕظٗفى  سقصٕ –ب 
( درجدة أوأقدل مدؽ درجدات أحدد االختثدارات 71 –71 حدد اهداء العدمو بالحرؾل عمدو  

و هكددراد ( أى بسددددار انحددراكييؽ معيددارييؽ عددؽ الستؾسددط الظ يعددIOالسدششددة لسعددامالت الدد كاء  
السجتسو  تدريثا ويج  أن  عتسد عمو ذلػ عمو اجدراء عسميدات تديديؼ تتزدسؽ االسدتفادة بؾاحدد 
 أو أكثر مؽ اختثارات ال كاء العام التو يتؼ تظ يديا كرد ا عمو اهطفال السفحؾصيؽ عمو حده.

 :Adaptive Behavior Deficit قصٕس فى الشمٕك التكٗفى –ج 
دمو الؾعيفو بسفرده لترشيف الفرد عمو أنو  عانو مدؽ االعاقدة  كفو قرؾر اهداء الع ال

ال ىشية، وا اكة الو ذلػ  ج  أن  عانو الفدرد مدؽ أوجدو قردؾر أونددص وا دح كدو السيدارات 
 التكيؽية، أى السيارات الالزمة لسداعدتو عمو أداء ميام الحياة اليؾمية بشجاح.

 عاوـــــــا 11ســـــــَ  تظّـــــــش ِـــــــزٓ االعاقـــــــة  لـــــــذ  الطفـــــــن قبـــــــن الٕ ـــــــٕه ا   –د
OriginatesBeforAge81: 

العسر ال ى عدادة ما زدظمو ؼيدو – سثل مؽ الشاحية الدانؾنية –كعيد السيالد الثامؽ عذر 
أكددراد السجتسددو بددادوار الفددرد الراشددد ولكددؽ ربسددا  كددؾن مددؽ اهكثددر مشاسددثة و ددو معددايير عسريددة 

 (Hatton, 0150, 1مختمفة لمسجتسعات االخرى عمو مدتؾى العام 
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 لمىعاقني رٍِٗا الكابمني لمتعمي: اإلجشائ٘لتعشٖف ا

( درجدة ذكداء عمدو مؿيداس الد كاء سدتانفؾرد 71 –11ىؼ اهكراد ال يؽ  حردمؾن عمدو  
بشيددو الظثعددة الخامدددة والسفتددرض أن  كؾنددؾا مديددديؽ بسدددارس التربيددة الفكريددة وكدد لػ بعزدديؼ 

ادييؽ وىؤالء التالمي  لددييؼ الدددرة متؾاجد كو السدارس العاد ة كو كرؾل الدمج مو أقرانيؼ الع
 عمو التعمؼ ولكؽ برؾرة متدرجة وبظي ة عشد الشغر الو أقرانيؼ العادييؽ.

 إجشاءات البحح:

 لإلجابة عمو أس مة الثحح قام الثاحح باإلجراءات التالية:
ؽ إعداد قائسدة بداىؼ السددتحدثات التكشؾلؾجيدة السشاسدثة مدو التالميد  السعداقيؽ ذىشيدا الددابمي -5

وذلػ كو  ؾء  اإلطار الشغرى والدراسات الدابدة التو تشاولدع مددتحدثات تكشؾلؾجيدا  لمتعمؼ
وقد تكؾندع الدائسدة وقد تؼ عرض ى ه الدائسة عمو مجسؾعة مؽ الخ راء والسحكسيؽ  التعميؼ

   :مؽ ثالث مجاالت ىو

عميسيددة وىددو السجددال اهول: اهجيدد ة التعميسيددة، وقددد اشددتسمع عمددو سددثعة مددؽ اهجيدد ة الت  –
جيداز   –جيداز العدرض الثردرى –الد ؾرة التفاعميدة   – الكس يؾتر التعميسو

  –الفيدددديؾ التفددداعمو  –التميف يدددؾن التعميسدددو  –عدددرض الؾسدددائط الستعدددددة
 السؾبايل التعميسو( 

السجال الثانو: مجال السؾاد التعميسية، وقد اشتسمع عمدو عذدرة مدؽ السدؾاد التعميسيدة وىدو   –
أكدددالم الفيدددديؾ   –والعيشدددات والشسددداذج والرسدددؾمات التعميسيدددة   السجددددسات

اهلعددداب   –الكتددد  اإللكترونيدددة –أدوات التؾاصدددل اإلجتسددداعو   –التفاعميدددة
 اإللكترونية التعميسية(.

السجدددال الثالدددح: مجدددال اهسدددالي  التدريددددية، وقدددد اشدددتسمع عمدددو سدددثعة مدددؽ اهسدددالي    –
التعمديؼ الستشددل  –الؾاقدو اإلكترا دو   –التدريدية وىو   التعمديؼ اإللكتروندو

 التعميؼ الس رمج(.–
إعدداد اسدتثانة لمؾقددؾا عمدو أىدؼ السعؾقددات التدو تحدؾل دون اسددتخدام التالميد  السعدداقيؽ  -0 

, تكؾنددع االسددتثانة كددو صددؾرتيا ذىشيددا لمتدددري  عمددو بعددض السدددتحدثات التكشؾلؾجيددة 
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 اهولية مؽ أربعة محاور كالتالو 
 .50 –5كدرة( مؽ 50:معؾقات خاصة بالسعمؼ، واشتسمع عمو   السحؾر اهول -
السحددؾر الثددانو: معؾقددات خاصددة بالتالميدد  السعدداقيؽ ذىشيددا الدددابميؽ لمددتعمؼ ،واشددتسمع عمددو   –

 .07 –-53كدرة ( مؽ51 
 كدددددرة ( مددددؽ 51السحددددؾر الثالددددح: معؾقددددات خاصددددة بدددداإلدارة السدرسددددية، واشددددتسمع عمددددو    –

00– 10. 
بدددو: معؾقدددات خاصدددة بال رمجيدددات واهجيددد ة التكشؾلؾجيدددة، وقدددد اشدددتسمع عمدددو السحدددؾر الرا  –

 .13 –13كدرات( مؽ 51 
كدرات( مدؽ 51السحؾر الخامس: معؾقات خاصة بالتخظيط والتدري ، واشتسمع أ زًا عمو    –

11– 01. 

لتدددددري  التالميدددد  السعدددداقيؽ ذىشيددددا الدددددابميؽ لمددددتعمؼ عمددددو بعددددض إعددددداد ترددددؾر مدتددددرح  -3
 .ات التكشؾلؾجية السدتحدث

 ٌتائج البحح:    

ما أىؼ السدتحدثات التكشؾلؾجية السشاسثة  لمتالمي  السعاقيؽ ذىشيا  اإلجابة عمى الشؤاه األٔه:
 الدابميؽ لمتعمؼ؟

 0حداب التكرارات والشد  الس ؾية واستخدام اختثار كاتؼ لالجابة عمو الدؤال اهول         
 قائسة باىؼ السدتحدثات التكشؾلؾجيةبات الثحح عمو لسعركة داللة الفروق بيؽ استجا

مؽ حيح أىسية السدتحدث التكشؾلؾجو مؽ عدم مشاس تو كو السجاالت السختمفة اهجي ة 
 اهسالي  التدريدية( -اد التعميسيةالسؾ  - التعميسية

مدؽ  نجدد أن الكس يدؾتر التعميسدو والتميف يدؾن أخد ا الترتيد  اهول جماه األجّـز  التعمٗىٗـة:    -5
 %( مؽ عيشة الثحح.511حيح اهىسية وقد أكد عمو ذلػ  

وجاء كو الترتي  الثانو مؽ حيح اهىسية جياز عرض الؾسائط الستعددة وأكد عمو ذلدػ 
بيشسا جاء كو الترتي  الثالح السؾبايل التعميسو وقد أكدد عمدو  .%( مؽ عيشة الثحح65حؾالو  

لترتيدد  الرابددو الفيددديؾ التفدداعمو والددد ؾرة %( مددؽ عيشددة الثحددح. يميددو كددو ا07ذلددػ حددؾالو  
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%( مدؽ عيشدة الثحدح وتتفدق ىد ه الشتدائج مدو دراسدة 03التفاعمية   وقد أكد عمو ذلػ حؾالو  
 .(0155 ع دالسشعؼ، 

 جماه املٕاد التعمٗىٗة:  -2

نجد أن السؾاد التعميسية مؽ السجدسات والشساذج أخ ت الترتي  اهول مدؽ حيدح اهىسيدة 
%( مددؽ عيشددة 07التعميسيددة اإللكترونيددة ثددؼ أكددالم الفيددديؾ التفاعميددة كسددا أكددد   يمييددا اهلعدداب

الثحح عمو أىسية الرسؾمات التعميسية لمتالمي  السعداقيؽ ذىشيدا الددابميؽ لمدتعمؼ وأخد ت الترتيد  
 .الخامس مؽ حيح اهىسية 

يؽ %( مددؽ عيشددة الثحددح عمددو أىسيددة الكتدد  اإللكترونيددة لمتالميدد  السعدداق06كسددا أكددد  
تمييدددا كدددو اهىسيدددة أكدددالم الفيدددديؾ  ذىشياالددددابميؽ لمدددتعمؼ وكاندددع الدادسدددة مدددؽ حيدددح الترتيددد 

 .%( 05التفاعمية حيح بمغع ندثة مؾاكدة عيشة الثحح مؽ حيح أىسيتيا  
 جماه األسالٗب التذسٖشٗة: -3

%( مددؽ عيشددة 61كددإن الؾاقددو اإلكترا ددو جدداء كددو الترتيدد  اهول وقددد أكددد عمددو أىسيتددو      
وجدداء كددو الترتيدد  الثددانو اهسددمؾب التدريدددو الدددائؼ عمددو الؾاقددو السعدد ز حيددح أكددد  الثحددح.

ويميدو مدؽ حيدح  %( مؽ عيشة الثحح عمو أىسيتو لمتالمي  السعاقيؽ ذىشيا الدابميؽ لمدتعمؼ.00 
سيتددو حددؾالو وأكددد عمددو أى السعدداقيؽ ذىشيددا الدددابميؽ لمددتعمؼ التعمدديؼ اإللكترونددو اهىسيددة لمتالميدد 

وجدداء كددو الترتيدد  الرابددو التعمدديؼ السدددمج حيددح أكددد عمددو أىسيتددو  %( مددؽ عيشددة الثحددح.01 
%( مدؽ عيشددة الثحح.ويميدو الددتعمؼ التذداركو ثدؼ الددتعمؼ الستشددل الدددائؼ عمدو الجددؾال 01حدؾالو  

 .ؼ الس رمج التعميسو وأخيرا التعم
مددا معؾقددات اسددتخدام السدددتحدثات التكشؾلؾجيددة مددو التالميدد   : الشــؤاه الجــاٌى   عمــى   اإلجابــة

  السعاقيؽ ذىشيا الدابميؽ لمتعمؼ ؟
 خسدة محاور كسا يمو : مؽ  وتكؾنع تؼ رصد السعؾقات

تسثمدددع كدددو نددددص ميدددارات اسدددتخدام السددددتحدثات : معؾقدددات خاصدددة بدددالسعمؼ،  أٔاًل
 لد و، وندص خ راتو باستخدام اهجي ة التعميسية .التكشؾلؾجية 
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: معؾقات خاصة بالتالمي  السعاقيؽ ذىشيدا الددابميؽ لمدتعمؼ: وتسثمدع ؼيسدا ثاًٌٗا
 يمو:

يؾاجددو التالميدد  السعدداقيؽ ذىشيددا الدددابميؽ لمددتعمؼ مذددكالت كددو اسددتخدام اهجيدد ة التعميسيددة  -
 يؼ.بد   قرؾرىؼ اإلدراكو وبعض السذكالت الحدية لدي

 عف قدرة التالميد  السعداقيؽ ذىشيدًا الددابميؽ لمدتعمؼ عمدو التسييد  بديؽ اهجيد ة مدؽ حيدح  -
 التؾؾيف والتذغيل.

 خؾا التالمي  مؽ استخدام اهجي ة خذية تعظمو . -
 : معؾقات خاصة باإلدارة السدرسة: وتتسثل كو التالو:ثالجًا

  بالسدرسددة لتشسيددة ميددارات اسددتخدام ندددص الدددورات التدري يددة التددو تعددددىا  وحدددة التدددري -
 السدتحدثات التكشؾلؾجية لدى السعمسيؽ.

ندص تذجيو السعمسيؽ عمو استخدام السدتحدثات التكشؾلؾجية مو التالمي  السعداقيؽ ذىشيدا  -
 الدابميؽ لمتعمؼ.

ال ي ددة التعميسيدددة غيدددر مالئسدددة إلسدددتخدام اهجيددد ة التعميسيدددة لدددشدص السدددداحة والتسديددددات  -
 بائية.الكير 

 ندص كشييؽ الريانة كو السدرسة إلصالح اهجي ة . -
معسددل الحاسدد  اآللددو السؾجددؾد بالسدرسددة غيددر مجيدد  بذددكل جيددد يتشاسدد  مددو التالميدد   -

 السعاقيؽ ذىشيا الدابميؽ لمتعمؼ.
 وقع الحرة غير كاا إلستخدام تظ يدات السدتحدثات التكشؾلؾجية . -

 هجي ة، تسثمع ؼيسا يمو:: معؾقات خاصة بال رمجيات واسابعًا
ال دددرامج السؾجدددؾدة أعددددت خريردددًا لمعدددادييؽ والتؾجدددد برمجيدددات لمتالميددد  السعددداقيؽ ذىشيدددا  -

 الدابميؽ لمتعمؼ وبالتالو كال رمجيات غير مالئسة.
 حاجة اهجي ة إلو صيانة دورية. -
 ال رمجيات ودليل استخداميا غير متاح بالمغة العربية. -
 درعة التتشاس  مو التالمي  السعاقيؽ ذىشيا الدابميؽ لمتعمؼ.تتظؾر ال رمجيات ب -
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 : السعؾقات الخاصة بالتخظيط والتدري ، وتسثمع ؼيسايمو : خاوشًا
عدددم وجددؾد خظددة لستابعددة نتددائج اسددتخدام السدددتحدثات التكشؾلؾجيددة مددو التالميدد  السعدداقيؽ  -

 ذىشيا الدابميؽ لمتعمؼ.
السددتحدثات التكشؾلؾجيدة مدو التالميد  السعداقيؽ ذىشيدا  عدم وجؾد خظة وا حة لت شو إدخال -

 الدابميؽ لمتعمؼ.
ندددص عدددد الدددورات التدري يددة والتثؿيؽيددة لمددؾعو باىسيددة اسددتخدام السدددتحدثات التكشؾلؾجيددة  -

 والتدري  عمو ميارات استخداميا.
ا الددابميؽ لمدتعمؼ عمدو ماالترؾر السدترح لتدري  التالمي  السعاقيؽ ذىشي :الجابة عمى الشؤاه الجالح ا

 ؟.بعض السدتحدثات التكشؾلؾجية 
تؼ بشاء الترؾر السدترح كو  دؾء الثحدؾث والدراسدات الددابدة وأىدؼ السعؾقدات التدو تدؼ  

 رصدىا وذلػ كو  ؾء الخظؾات التالية:
 أواًل : اليدا مؽ الترؾر السدترح.

 ثانيًا : اهسس التو قام عمييا الترؾر السدترح.
 ة السدتيدكة كو  ؾء الترؾر السدترح.: الف ثالثاً 
 : محتؾى الترؾر السدترح ومحاورهرابعاً 

 -وؼيسا يمو شكل تؾ يحو هبعاد الترؾر السدترح:



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 محاور التصور الفئة المستهدفة األســس الهدف

 

 تطوير
لب على التغ

 المعوقات
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 التوظيف
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التالميذ 

المعاقين 

 ذهنيا  

القائمين 

 مهميعلى تعل

تحديد 

 االحتياجات 

 

تهيئة 

المناخ 

 التعليمي

 

التنفيذ 

 والمتابعة 

 

 

 التقويم

التحسين 

والتطوير 

 المستمر 

 

 التصـور المقتـرح

تحديد 

 هدافاال



 -وؼيسا يمو شرح لتمػ الخظؾات بذوء مؽ التفريل:
 مؽ أىؼ ما  دعو إليو الترؾر السدترح مايمو : إن ٔاًل : اهلذف وَ التصٕس املكرتح:أ

التغم  عمو أىؼ السعؾقات التو تحؾل دون تؾعيف السدتحدثات التكشؾلؾجية   -5
 وتظ يداتيا السختمفة مو التالمي  السعاقيؽ ذىشيًا الدابميؽ لمتعمؼ.

تدد ؼ بعض اإلجراءات والسدترحات لتشفي ىا عمو أرض الؾاقو عشد محاولة   -0
يف بعض السدتحدثات التكشؾلؾجية مو التالمي  السعاقيؽ ذىشيا استخدام وتؾع
 الدابميؽ لمتعمؼ.

إمكانية تحديق أقرو استفادة لف ات ذوى اإلحتياجات الخاصة والسيسا التالمي   -3
السعاقيؽ ذىشيًا الدابميؽ لمتعمؼ مؽ السدتحدثات التكشؾلؾجية وقدراتيا اليائمة عمو 

 مذكالتيؼ السختمفة.اإلسيام كو تعميسيؼ والتغم  عمو 

مداعدة الدائسيؽ عمو العسمية التعميسية برفة عامة عشد محاولة ت شو وإدخال  -1
 السدتحدثات التكشؾلؾجية كو عسمية التعميؼ.

 ثاًٌٗا: األسص التى قاً عمّٗا التصٕس املكرتح :

 -حيح قام الترؾر السدترح عمو مجسؾعة مؽ اهسس واإلعتثارات أىسيا مايمو :
كشؾلؾجيا الحديثة بسا تحسمو مؽ ثؾرة االتراالت والسعمؾمات باتع عاىرة أن الت -5

عررية تغ و حياتشا اليؾمية مسا  دتؾج  اهخ  بيا ك  نغامشا التعميس  بذكل 
 أكثر وأوسو انتذارًا مسا ى  عميو اآلن. 

 أن السدتحدثات التكشؾلؾجية كعسمية مشيجية مشغسة ك  صسيؼ عسمية التعميؼ والتعمؼ  –0
 تدتظيو أن تمع  دورًا ىامًا ك  كاكة عشاصر الشغام التربؾي بؾجو عام.

أن السدتحدثات التكشؾلؾجية ال تعش  الؾسائل والسؾاد واهدوات. وإنسا ى  أشسل مؽ   –3
ذلػ وأعؼ، كي  أسمؾب ك  العسل وطريدة التفكير والتشغيؼ والتخظيط والتشفي  

 والتدؾيؼ.
تحدثات التكشؾلؾجية ك  نغامشا التعميس  إنسا يشر  ك  ان االىتسام بتؾعيف السد  –1
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السدام اهول عمو السشيج وعشاصره، ويكاد  كؾن معدومًا ك  ال رامج السددمة 
لمتالمي  السعاقيؽ ذىشيًا الدابميؽ لمتعمؼ ل لػ وج  االىتسام بالددر الكاك  ك  

 .استخدام السدتحدثات التكشؾلؾجية ك  مجال ال رامج السددمة ليؼ
أن العشا ة بف ة التالمي  السعاقيؽ ذىشيًا الدابميؽ لمتعمؼ ك  أي مجتسو مؽ   –1

السجتسعات أحد الدالئل عمو تددم السجتسو، ل لػ كإن ى ه الف ة ك  أشد الحاجة 
إلو أنؾاع خاصة مؽ السدتحدثات التكشؾلؾجية لتشسية قدراتيؼ واعتساد وتدشيات 

 بية الخاصة. مشاسثة لكل ك ة لتحديق وبرامج التر 
مو عيؾر الشساذج السدترحة لتربية ورعا ة التالمي  السعاقيؽ ذىشيًا الدابميؽ لمتعمؼ   –0

الت  تيدا إلو دمجيؼ مو الظمثة الشغاميؽ ك  السدارس، إ اكة إلو عيؾر بعض 
السدتحدثات التكشؾلؾجية السداعدة ك  السجتسعات الستددمة بدأت مذاكميؼ 

االستفادة مؽ طاقاتيؼ الكامشة أسؾة ب مالئيؼ العادييؽ باالنحدار. وبدأ ىؤالء 
 بفزل تمػ التدشيات الت  تعد ج ءًا ميسا مؽ نغام الدعؼ الستكامل ليؼ .

 الفئة املشتّذفة وَ التصٕس املكرتح: ثالجًا:

 دتيدا ى ا الترؾرالسدترح ك ة التالمي  السعاقيؽ ذىشيًا الدابميؽ لمتعمؼ وك لػ 
ىشاك مجسؾعة مؽ الكفا ات يشثغو أن تتؾاجد لدى مؽ يت شو و يؼ ، الدائسيؽ عمو تعميس

 : ياى ا الترؾر مش

 مؽ وبالسجتسو ناحية مؽ بالعسل عالقتو وط يعة التكشؾلؾجية السدتحدثات ط يعة كيؼ -5
 .أخرى  ناحية

 تكشؾلؾجيا مدتحدثات مجاالت شتو ك  والسدتسرة الستالحدة التظؾرات متابعة  -0
 .التعميؼ

 ونتائجيا أسثابيا وتحميل والسجتسو والتدشية العمؼ تفاعل عؽ الشاتجة الدزا ا كيؼ -3
 .حياليا السشاسثة الدرارات واتخاذ

 التكشؾلؾجية التظ يدات عمييا قامع الت  العمسية والشغريات والسفاـيؼ السثادئ معركة -1
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 .واستخداميا معيا التعامل وقؾاعد التظ يدات ى ه بتركي  الخاصة السعمؾمات ومعركة
 مذكالتو وحل لركاىيتو اليؾمية حياتو ك  السؾجؾدة التكشؾلؾجية التظ يدات ستخداما -1

 .ولسجتسعو لو الفائدة  حدق صحيح باسمؾب وذلػ
 .التكشؾلؾجية السدتحدثات مو لمتعامل الالزمة والعدمية العسمية السيارات إتدان -0
 االجتساعية ثاراآل وكيؼ التكشؾلؾجية السدتحدثات الستخدام اهخالؾية الحدود تحديد -7

 .الحدود تمػ تخظ  عمو السترتثة والدانؾنية والذرعية
 .معيا والتعامل المغة تمػ مؽ اهدنو الحد وكيؼ التكشؾلؾج  السدتحدث لغة إتدان -0
 ك  دورىا وتددير الثذر حياة ك  التعمؼ تكشؾلؾجيا مدتحدثات باىسية الؾع  -6

 .ركاىيتيؼ
 واتجاىاىؼ التاثير إمكانية  –سؾء عمو ت تتر  الت  واه رار اهخر بالؾجو الؾع  -51

 .التغير نحؾ اال جاب 
 .التكشؾلؾجية السدتحدثات تجاه اال جاب  االتجاه -55
 .الجديدة اهككار تجري  إلو السيل -50
 .الستاحة لمتكشؾلؾجيا اهمثل االستخدام ندل عمو الددرة -53
 .أقرانيؼ عؽ التعميس  الؾع  -51
 . لمسعمؾمات كؾسيمة ماإلعال وسائل عمو واالعتساد السغامرة ح  -51

  ذسل الترؾر عدة محاور أىسيا مايمو: :خاوشًا : حمتٕ  التصٕس املكرتح ٔحمأسٓ
 احملٕس األٔه: حتذٖذ األِذاف:  

أن أي تظؾير أو محاولة التغم  عمو أي معؾقات البد وأن  كؾن لو مجسؾعة مؽ 
تكؾن ى ه اهىداا  اهىداا تحدد مدارات العسل وخظؾاتو حتو يتؼ تحؿيديا، والبد أن

 معمشة لمجسيو، وأن تكؾن وا حة ال لثس كييا وال غسؾض.
 وبشاًء عميو  ج  عسل ما يم  لتحديق ى ا السحؾر:  

أن يدرك الدائسؾن عمو تعمؼ التالمي  السعاقيؽ ذىشيًا سؾاء السعمسيؽ أو إدارة السدرسة   –5
لتؾعيف السدتحدثات  أو حتو أولياء اهمؾر إدراكًا واعيًا تحديد أىداا وا حة

 التكشؾلؾجية ك  مشاىج ىؤالء التالمي . 



 ......................................................تصور مقرتح لتدريب التالميذ ذوى اإلعاقة العقلية ......

أن تتسحؾر أىداا استخدام السدتحدثات التكشؾلؾجية وترشيفاتيا السختمفة مو   –0
التالمي  السعاقيؽ ذىشيًا الدابميؽ لمتعمؼ ك  إطار اهىداا العامة لمتعميؼ الت  تتفق 

ق اهىداا السرجؾة مؽ استخدام بدورىا مو اهىداا العامة لمسجتسو، كمك  تتحد
السدتحدثات البد وأن يراع  عشيا الؿيؼ الثداؼية الدائدة، أو بعثارة أخرى  ج  أال 

 تتعارض تمػ  اهىداا مو أيديؾلؾجية السجتسو.
أن يتؼ و و نؾعيؽ مؽ اهىداا، اهول، أىداا قريثة السدى أو ما  ظمق عميو   –3

اا خاصة بفترة زمشية قريرة. والشؾع الثان  مؽ أىداا معرؼية، وى  نؾعية مؽ اهىد
 اهىداا بعيدة السدى أو ما  ظمق عميو اهىداا االستراتيجية. 

والغرض مؽ ذلػ أن يرى السعمسؾن وأولياء اهمؾر ثسار استخدام السدتحدثات عمو السدى 
م الدري  كي داد إ سانيؼ بسا  حددو تمػ السدتحدثات ويدعؾن إلو م يد مؽ االستخدا

 والتؾعيف لتحديق اهىداا بعيدة السدى.
 أن تكؾن ى ه اهىداا واقعية وترتثط بحاجات ومظال  السجتسو.  –1
أن تسثل ى ه اهىداا حاًل لسذكالت تعمسية حؿيؿية لمتؾعيف االستراتيج  الفعال   –1

 لتكشؾلؾجيا التعميؼ.
 احملٕس الجاٌ٘:  حتذٖذ االحتٗاجات ٔاملتطمبات:  

د االحتياجات والستظمثات  ج  إجراء دراسات مدحية لجسيو مدارس ك  يتؼ تحدي
التربية الفكرية ودورات، والسديريات التعميسية وأ زًا الؾزارة لمتعرا عمو احتياجات 
ومتظمثات التالمي  السعاقيؽ ذىشيًا الدابميؽ لمتعمؼ مؽ السدتحدثات التكشؾلؾجية 

لسدحية ك  التعرا عمو السؾارد واالمكانات وتظ يداتيا السختمفة. وتفيد ى ه الدراسات ا
الستؾكرة ك  الؾاقو الفعم ، وحتو ال  كؾن ىشاك تكرار أو تزارب يشتج عشو إىدار لمؾقع 

 والجيد والسال ال ي يش ل مؽ أجل نذر وتؾسيو قاعدة االستخدام التكشؾلؾج . 
 ولتحديد االحتياجات والستظمثات  ج  االىتسام بالتعرا عمو ما يم : 

االمكانات الثذرية: وتتسثل ك  مدى تؾاكر السعمسيؽ السؤىميؽ لمتعامل مو السدتحدثات   –5
 التكشؾلؾجية وتظ يداتيا السختمفة. 

 مدى تؾاكر أخرائ  تكشؾلؾجيا التعميؼ وكش  الؾسائل التعميسية.  –
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مدى تؾاكر كشييؽ متخرريؽ إلجراء عسميات الريانة واإلصالح واهجي ة والسعدات   –
 اهدوات.و 

مدى تؾاكر إدارة جيدة لتشغيؼ استخدام السدتحدثات التكشؾلؾجية واالستفادة مشيا أك ر   –
 استفادة.

 االمكانات الساد ة:  وتتسثل ك :    –0
 مدى تؾاكر اهجي ة واهدوات التكشؾلؾجية الحديثة.  –
الراحة الالزمة  مدى تؾاكر حجرة أو مكان مشاس  لألجي ة واهدوات مجي ة باهثاث وس ل  –

 لسدتخدم  السدتحدثات التكشؾلؾجية بتظ يداتيا السختمفة.
 االمكانات السالية: وتتسثل ك :    –3 
مدى تؾاكر السي انيات الالزمة لذراء مدتم مات السدتحدثات التكشؾلؾجية مؽ شرا ط   –

 .... وما إلو ذلػ. CDود دكات و 
سيؽ والدائسيؽ عمو التالمي  السعاقيؽ ذىشيًا مدى االىتسام بررا مكاكآت مشاسثة لمسعم  –

 الدابميؽ لمتعمؼ.

 احملٕس الجالح: تّٗئة املٍاخ التعمٗى٘:  

أن أي عسل جيد البد وأن  دثدو إعداد جيد، وأولو خظؾات اإلعداد ولتعامل 
التالمي  السعاقيؽ ذىشيًا مو السدتحدثات التكشؾلؾجية بتظ يداتيا السختمفة ىؾ تيي ة 

 و ال ي ة العمسية السشاسثة والكاؼية لتد ل ى ه السدتحدثات وتؾعيفيا كسا  ج .السشاخ أ
وتيي ة السشاخ التعميس  الستؿثال السدتحدثات التكشؾلؾجية واستخداميا مو 
التالمي  السعاقيؽ ذىشيًا الدابميؽ لمتعميؼ،  ج  أن يتزسؽ مجسؾعة مؽ الخظؾات أىسيا 

 ما يم :  
ربية والتعميؼ بؾجو عام وكو مجال التربية الخاصة عمو وجو تؾعية العامميؽ بالت  –5

الخرؾص باىسية تؾعيف السدتحدثات التكشؾلؾجية وتظ يداتيا السختمفة مو التالمي  
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السعاقيؽ ذىشيًا الدابميؽ لمتعمؼ وتؾعية السعمسيؽ الدائسيؽ عمو معمسييؼ بؾجو خاص 
وىؾ ما  سكؽ أن  دسو بالتش ؤ وك لػ تؾعية أولياء اهمؾر باىسية السدتحدثات ليؼ 

 التكشؾلؾج  أو التؾعية التكشؾلؾجية.
التدري  عمو إتدان المغة اإلنجمي ية الت  ى  لغة معغؼ السدتحدثات التكشؾلؾجية،   –0

 والالزمة لالستخدام والتعرا عمو امكانيات اهجي ة واهدوات التكشؾلؾجية الحديثة.
لمسعمسيؽ لمتدري  عمو استخدام السدتحدثات تشغيؼ الدورات التدري ية الجادة   –3

 التكشؾلؾجية وكيؽية االستفادة مشيا أك ر استفادة مسكشة. 
إصدار اهدلة والكتيثات السرجعية الت  تتشاول كل مدتحدث مؽ السدتحدثات   –1

التكشؾلؾجية عمو حدة مؽ حيح السكؾنات وطريدة التذغيل، واليدا مؽ استخدامو، 
 ا  فيد  السعمسيؽ ك  الرجؾع إلييا وقع الحاجة.وأمثمة تؾ يحية بس

عرض تجارب وخ رات بعض الدول الستددمة ك  ى ا السجال مسا  فيد ك  كيف تؼ   –1
 استخدام وتؾعيف ى ه السدتحدثات ك  مجال عسميا بتمػ الدول.

إعداد خظة عمو السدتؾى الدؾم  إلدخال السدتحدثات التكشؾلؾجية ك  جسيو السدارس   –0
 و عام ومدارس التربية الفكرية بذكل خاص والتدري  عمو استخداميا.مؾج

 أن يترف الست شؾن لمسدتحدثات التكشؾلؾجية بالكفا ات التالية: -7
 مؽ وبالسجتسو ناحية مؽ بالعسل عالقتو وط يعة التكشؾلؾجية السدتحدثات ط يعة كيؼ  –

 .أخرى  ناحية
 تكشؾلؾجيا مدتحدثات ومياديؽ مجاالت شتو ك  والسدتسرة الستالحدة التظؾرات متابعة  –

 .التعميؼ
 ونتائجيا أسثابيا وتحميل والسجتسو والتدشية العمؼ تفاعل عؽ الشاتجة الدزا ا كيؼ  –

 .حياليا السشاسثة الدرارات واتخاذ
 التكشؾلؾجية التظ يدات عمييا قامع الت  العمسية والشغريات والسفاـيؼ السثادئ معركة  –

 .واستخداميا معيا التعامل وقؾاعد التظ يدات ى ه بتركي  الخاصة ؾماتالسعم ومعركة
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 مذكالتو وحل لركاىيتو اليؾمية حياتو ك  السؾجؾدة التكشؾلؾجية التظ يدات استخدام  –
 .ولسجتسعو لو الفائدة  حدق صحيح باسمؾب وذلػ

 .كشؾلؾجيةالت السدتحدثات مو لمتعامل الالزمة والعدمية العسمية السيارات إتدان  –
 االجتساعية اآلثار وكيؼ التكشؾلؾجية السدتحدثات الستخدام اهخالؾية الحدود تحديد  –

 .الحدود تمػ تخظ  عمو السترتثة والدانؾنية والذرعية
 .معيا والتعامل المغة تمػ مؽ اهدنو الحد وكيؼ التكشؾلؾج  السدتحدث لغة إتدان  –
 ك  دورىا وتددير الثذر حياة ك  تعمؼال تكشؾلؾجيا مدتحدثات باىسية الؾع   –

 .ركاىيتيؼ

 احملٕس الشابع:  التٍفٗز ٔاملتابعة:  

كالتشفي  عسمية مكسمة لسا سثديا مؽ تحديد لألىداا واالحتياجات والستظمثات، 
وك لػ مؽ تيي ة لمسشاخ التعميس ، وبدونو كإن كل ى ا كان لؼ  كؽ أما الستابعة كي  

 رامج أو السذروعات تشف  بالظرق الستفق عمييا، ولك  تيدا إلو التاكد مؽ أن ال
 :يتحدق ى ا السحؾر  ج  مراعاة 

 ج  تجربة السدتحدثات التكشؾلؾجية وبعض ترشيفاتيا ك  مجسؾعة صغيرة مؽ   –5
السدارس ق ل تعسيسيا عمو جسيو السدارس، وذلػ لتجش  الخدائر واهخظاء الفادحة 

 كييا إذا تؼ التعسيؼ مثاشرة. الت  قد تحدث والت   سكؽ الؾقؾع 
تؾكير احتياجات متظمثات ال ي ة التعميسية مؽ اهجي ة والسعدات واهدوات التعميسية   –0

 السظمؾبة.
تظ يق برامج خاصة باستخدام السدتحدثات التكشؾلؾجية  كؾن السدتيدا مشيا   –3 

 التالمي  السعاقيؽ ذىشيًا الدابميؽ لمتعمؼ.
رة وحدىا مد ؾلية تشفي  ومتابعة تؾعيف السدتحدثات التكشؾلؾجية أال تتحسل الؾزا  –1

مو التالمي  السعاقيؽ ذىشيًا الدابميؽ لمتعميؼ، إذ  ج  عمو كل مؤسدة مؽ السؤسدات 
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التعميسية عمو اختالا مدتؾياتيا بدءًا مؽ السدرسة وحتو السديرية التعميسية أن 
 تتحسل مد ؾلياتيا ك  ذلػ ووقو امكانياتيا.

أن تتؼ عسمية تدؾيؼ تؾعيف السدتحدثات التكشؾلؾجية ك  مجال تعميؼ التالمي    –1
السعاقيؽ ذىشيًا الدابميؽ لمتعميؼ برفة دورية مشتغسة لمتعسق عمو نداط الدؾة وأوجو 

 الزعف والدرؾر، وك لػ لتعرا عمو مدى تحدق اهىداا السرجؾة. 
ؽ بؾاسظيا الحكؼ عمو نتائج استخدام تحديد السعايير والسداييس والدؾاعد الت   سك  –0

 السدتحدثات التكشؾلؾجية مو التالمي  السعاقيؽ ذىشيًا الدابميؽ لمتعمؼ.

 احملٕس اخلاوص: التكٕٖي :

والتدؾيؼ ىشا ييدا إلو ؾياس مدى نجاح أو كذل ال رامج ك  تحديق اهىداا 
سرة لو ك  جسيو السرجؾة، كسا أنو ال  عدل أن يتؼ التشفي  وتكؾن ىشاك متابعة مدت

خظؾاتو دون أن  كؾن ىشاك عسمية تدؾيسية سؾاء مدرؾدة أو غير مدرؾدة مؽ جان  
الدائسيؽ عمو أمر ى ه ال رامج الدائسة عمو السدتحدثات التكشؾلؾجية. ولك  يتحدق ى ا 

 السحؾر  ج  مراعاة ما يم :  
د تداىؼ ك  دراسة السدتحدثات ومعركة خرائريا وكؾائدىا والسذكالت الت  ق  –5

 حميا.
 دراسة الجدوى التربؾية لمسدتحدث مدارنة بالظرق التدميد ة.  –0
 التخظيط السدروس والسشدرج إلدخال السدتحدث حد  ال ي ة التعميسية.  –3
 إعيار الجان  اإل جاب  مؽ السدتحدث ومحاولة الديظرة عمو مداوئو والحد مشيا.  –1
 .بالفائدة مشو  قتشاع التامإلجراء التعديل واالتجري  السدتحدث عمو عيشات صغيرة   –1
  ج  أن نراعو ق ل تؾعيف أى مدتحدث تكشؾلؾجو االحتياطات التالية:  -0
أن يتشاس  السدتحدث مو ط يعة التالمي  السعاقيؽ ذىشيا الدابميؽ لمتعمؼ   –7

 وخرائريؼ السعرؼية والجدسية والعدمية.
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اتيؼ وداكعا لمتغم  عمو مذكالتيؼ والرعؾبات أن  كؾن ى ا السدتحدث مم يا لحاج  –0
 التو يؾاجيؾنيا.

 أن يتؼ تجري  ى ا السدتحدث عمو عيشة مشيؼ ق ل ت شيو وتؾعيفو.  –6
 و و خظة قابمة لمسرونة والتغيير إلستخدام السدتحدث التكشؾلؾجو.  –51

 ويتظم  مايمو: التحشني ٔالتطٕس املشتىش: لشادض:احملٕس ا
العررية وكل ماىؾجديد كو مجال تكشؾلؾجيا التعميؼ مؽ السسكؽ أن  مؾاكثة التغيرات .5

 ديؼ كو مداعدة التالمي  السعاقيؽ ذىشيا الدابميؽ لمتعمؼ كو تعميسيؼ وكو حياتيؼ برفة 
 عامة.

وعو جسيو العامميؽ كو مجال ذوى االحتياجات الخاصة برفة عامة والسعاقيؽ ذىشيا  .0
التظؾير والتحديؽ السدتسر وأىسية التعرا عمو كل الدابميؽ لمتعمؼ برفة خاصة باىسية 

 ماىؾ جديد ومدتحدث كو طرائق التدريس لي ه الف ة.

أن  كؾن ىشاك ؾيادة كعالة تعسل عمو ترسيخ ثداكة ومشاخ تشغيسو لتؾعيف  .3
 السدتحدثات التكشؾلؾجية مو التالمي  السعاقيؽ ذىشيا الدابميؽ لمتعمؼ.

الدابميؽ لمتعمؼ وتم ية احتياجاتيؼ ورغثاتيؼ ومراعاة تددير التالمي  السعاقيؽ ذىشيا  .1
 حدؾقيؼ.

ترسيؼ برامج تعميسية ومشاىج دراسية واختيار اهسالي  التعميسية  التو تؤىميؼ ميشيا  .1
 هسؾاق العسل السشاسثة ليؼ.

 اإلستخدام اهمثل لشغؼ وتكشؾلؾجيا التعميؼ وما دتجد مشيا مؽ تظ يدات. .0

ميسية  والتجارب السختمفة التو أسيسع كو تحديؽ عسمية اإلنفتاح عمو الشغؼ التع .7
 التعميؼ والرعا ة ليؤالء التالمي .
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 املشاجع

(. واقرررس ادرررالحاس ااآللدرررع اااررري وناهقلمرررد وررري نظرررل   نال رررح و ررر ان  ا نررر  6002) ،أروى خضررر أ
 ، كلية ااا  ية، جلناة ااطلك داهد.رسالة ماجدتير غير مشذؾرةالط حلة االباحائية، 

(. ولعليررة ب مررلن  كطريررهم  الدررالحاس ااهدررلئ  ااطااررحده ورري مظطيررة ن ررلرا  6002) ،نآلطهدلعي إدررط
 .درادرل  اافوهارةنرلرة  .درادرة مر يريرة.االمصلل االغهي الطاأخ ين عقليرل  ااقرلبلين الراال 

 025-021(:22)03 :نص 
ااطاررلقين ااظطيررة (. واقررس ادررالحاس اآللدررع ااارري ورري ن األررا جط يررة ا  وررلل 6000) ،نظررللااآللزني

رسدالة  .ن لرا  ا  ولل ذوي االحايلجل  االلصرة نرن وج رة مار  ااطرحو ا  وااطالطرل 
 نكة ااطك نة.  .كلية ااا  ية .جلناة أس ااق ى  .ماجدتير غير مشذؾرة

 ااقل  ه. .دار ااوك  .مدتحدثات تكشؾلؾجيا التعميؼ ك  عرر السعمؾماتية(. 6002) ،وايحااآللولوي 
  13:جلناة  ظفل

. جلنارررررررة ااطلرررررررك عررررررررح  تكشؾلؾجيدددددددا التعمددددددديؼ كددددددد  التربيدددددددة الخاصدددددددة(. 6006) ،خلاحاا شررررررريحي
 ااساهدية..اااايا

عطرلن، سديكؾلؾجية اهطفدال غيدر العدادييؽ  مددمدة كد  التربيدة الخاصدة((. 6000) ،ولروق اا ودلن
 ا ردن : دار ااوك .

اارررررلنلين وررررري ن األرررررا اااأ يررررر  (. نرررررحاخ  وناهقرررررل  مطكرررررين ا6002) ى،خلاح،ااسلفلمى،يلدررررر ااا  ام
مجمددددة  .اطسررررلعحه ااطاررررلقين نررررن ادررررالحاس ااكظهاهجيررررل ااطسررررلعحه ااكظهاهجيررررل ااطالهنررررل 

 .  804 – 635 :020ع :ااكهيت .دراسات الخميج والج يرة العربية
(. مآلحوررح احايلجررل  ااطاررلقين الاكظهاهجيررل ااطسررلعحه الدررالحاس 6002) ،خلاح،ااسلفلمى،يلدرر ااا  امي

مجمددة دراسددات الخمدديج يررل ااطالهنررل  وصرراه ل  مهفيو ررل ورري ن األررا اااأ يرر  . مكظهاهج
 .والج يرة العربية والكؾيع

(. كوليل  نال  ااا  يرة االلصرة ورى مهفيرت نسراآلحكل  مكظهاهجيرل اااالري  6004)  ، ظلدىااقآلفلمى
مجمددددة الجامعددددة اإلسددددالمية لمدراسددددات التربؾيددددة عررررر  ودررررلئ  اااهاصرررر  ا جاطررررلعى. 

 008-41:(8)62:يةوالشفد
( االدررررا اميريل  اااحريسررررية ااطرئطررررة ااررررحري  ااارنيرررر  نررررن ذوي ا علقررررة 6000) ،ناربررررةااقآلفلمي

 : رؤى، مطلذج ونافلبل . ورقة عسل مؽ مؤتسر تظؾير التعميؼااوك ية، 
دار ااوكرر   .20ط .سدديكؾلؾجية ذوي االحتياجددات الخاصددة وتددرتي يؼ(. 6001) ،عرررحااطفلعااق يفي



 ......................................................تصور مقرتح لتدريب التالميذ ذوى اإلعاقة العقلية ......

 ااقل  ه.  .ااا  ي
 ااقل  ه. .درا ااوك  ااا  ي .1. طسيكؾلؾجية ذوي الحاجات الخاصة(. 6000) -

(.أكرر  ادررالحاس ب مررلن  ماليطرري ورري مظطيررة ن ررلرا  ااآللدرره  6006)،وررداداارهااررحه  نصررفوى،،ااقطش
 (0)85:عطلن .مجمة العمؾم التربؾيةاحى ا  ولل ااطالقين عقليل ، 

دار  .(. درررريكهاهجية ا  وررررلل ذوي االحايلجررررل  االلصررررة6003) ،خلي ، ااطاليفررررة،نصررررفوىااقطش
 عطلنااطسي ه الظش  واااهزيس.

(. ب ملن  محريرى نقا ح قلئ  علرى اااالري  ااطرحن  ااظطيرة اارر ن رلرا  ادرالحاس 6004)،أن دهيحان
مجمددة تكشؾلؾجيددا .مارر  إداره اارراال  اطالطررل  اااالرري  اااررلس وررى ااططلكررة ااا  يررة ااسرراهدية 

 .210-81:255:يةالترب
( واقس مهفيت ااطساآلحكل  اااكظهاهجية وناهقل  ذاك وي نحارس ااضوة ااغ  ية 6008) ،علىشقهر

 .(6) 63 :، ااالهس ا مسلميةجمة جامعة الشجاحموقفلع غاه نن وج ة ما  ااطالطين، 
الحايلجررل  (. ن ررلرا  مصررهي  ورريل  ويررحوه ااالرري  ااطوررل ي  اارطلايررة ارر وي ا6000) ،أحطررحعرررح ااطظا 

السدؤتسر العمسد  الددابو لمجسعيدة العربيدة االلصة نن ااطالقين ذ يظرل  ااقرلبلين الاالري  . 
لتكشؾلؾجيددا التربيددة  الددتعمؼ اإللكتروندد  وتحددد ات الذددعؾب العربيددة : مجتسعددات الددتعمؼ 

 ، . نا ح ااحرادل  ااا  هية . جلناة ااقل  ه.التفاعمية مرر

لء أنرررهر ااارنيررر  ااطارررلقين وك يرررل وعرقا رررل بررربار ااطاغيررر ا  (.حلجرررل  أوايررر6006) ،على هدرررلوى 
 .210-203 (:82)0:نص  ،مجمة كمية التربية،جامعة عيؽ شسس"درادة نساقرلية.

(. ناهقل  ادالحاس اااقظيل  ااااليطية االلصة وي محري  ااارني  ااطاللورين 6003)  هدلوى ،على
السددؤتسر العمسدد  اهول لددددؼ طحوظررة اا يررل ، عقليررل ، كطررل وررحرك ل نالطرره ااا  يررة ااوك يررة ا

 50 – 51الرددحة الشفدددية، التربيددة الخاصددة بددديؽ الؾاقددو والسددامؾل كدد  الفتددرة مدددؽ 
 ، كلية ااا  ية، جلناة بظ ل.يؾليؾ

 


