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برنامج ذواتفاعلية للتلميذات ي ما الو لتنمية العلوم ح مق محوسب

املتوسطة باملرحلة سيطة ال العقلية عاقة  

لطفي محمد يح موك*أمينة ع أحمد ي أما ، 

السعودية ية العر اململكة ان، جا جامعة بية، ال لية اصة، ا بية ال   .زقسم

ي* و لك يد   sa.edu.jazanu@alotfy: ال

  :املستخلص

عاقــة ذوات التلميــذات لــدى ي مــا للــو املتطلبــة ات ــا امل تنميــة اليــة ا اســة الد دفت راســ ر

اســــــة الد أداة تطبيــــــق تــــــم ا، ــــــداف أ ولتحقيــــــق املتوســــــطة، باملرحلــــــة ــــــسيطة ال إعــــــداد(رالعقليــــــة

ن ع) الباحثت اشتملت وال تـوافر: ًقبليا، مـدى لتعرف وذلك املصو املتطلبـةراملقياس ات ـا رامل

تــضمن حيــث املتوســط، و بالــصف امللتحقــات عقليــا املعاقــات التلميــذات لــدى ي مــا لللــو ً

وتــــم15املقيــــاس البــــدائل، ن بــــ مــــا تختــــار أن التلميــــذة ــــ وع ة، مــــصو مواقــــف ل شــــ ــــ ة، رعبــــا ر

يـة التجر ــة املعا مـادة تطبيـق عــد أخـر مـرة ـا املق(ىتطبيق املحوســب نـامج حال ذلــك)ـ عـد و ،

ـــــا قوام عينـــــة ـــــ ع وذلـــــك بعيـــــا، بمحافظـــــة) 30(ًت ـــــسيطة ال العقليـــــة عاقـــــة ذوات مـــــن تلميـــــذة

ــــ إ اســـة الد عينـــة تقـــسيم تــــم حيـــث ن، املجمـــوعت ذو ـــ التجر املــــن اســـة الد واتبعـــت ان، رجـــا ر ز

يـة التجر ـة املعا ملـواد عرضـت قـد يـة، تجر خـر و ضـابطة، ما أحد ن، نـامجا(ىمجموعت ل

حــــصائية)املحوســـب ـــزم ا برنـــامج باســـتخدام إحـــصائيا البحثيــــة ض الفـــر ـــة معا تـــم وقـــد ،ً و

جتماعيـــــــة ـــــــSPSSللعلـــــــوم إ اليـــــــة ا اســـــــة الد نتـــــــائج وتوصـــــــلت دال-: ر، ذات فـــــــر يوجـــــــد قال

املـــــصو املقيــــاس ـــــ ع والــــضابطة يــــة التجر ن املجمـــــوعت جــــات د تــــب متوســـــطي ن بــــ رإحــــصائيا ر ر ً

ا ــــــلتنميـــــة القب القيـــــاس ــــــ ي مــــــا للـــــو املتطلبــــــة ات ــــــا ن- .رمل بــــــ إحــــــصائيا دال فـــــر ًوجــــــود ق

ات ـــا امل لتنميـــة املـــصو املقيـــاس ـــ ع والـــضابطة يـــة التجر ن املجمـــوعت جـــات د تـــب رمتوســـطي ر رر

البعدي القياس ي ما للو جـات- .املتطلبة د تـب متوسطي ن ب إحصائيا دال فر روجود ر ً ق

ناملجموعـــة القياســـ ـــ ي مـــا للـــو املتطلبـــة ات ـــا امل لتنميـــة املـــصو املقيـــاس ـــ ع يـــة رالتجر ر

والبعـــدي ـــ يـــة-. القب التجر املجموعـــة جـــات د تـــب متوســـطي ن بـــ إحـــصائيا دال فـــر يوجـــد رال ر ً ق

ــ ب والت البعــدي ن القياســ ــ ي مــا للــو املتطلبــة ات ــا امل لتنميــة املــصو املقيــاس ــ رع ــ. ر و

حاتضو واملق التوصيات من مجموعة إ اسة الد توصلت النتائج تلك   .رء

املفتاحيـــة لمـــات املرحلـــة:ال العقليـــة، عاقـــة ي، مـــا الـــو محوســـب، برنـــامج ات، ـــا امل رتنميـــة

عقليا املعاقات التلميذات   .ًاملتوسطة،
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The Effectiveness of a Proposed Computerized Program in 
Science in Developing Safety Awareness of Students with 

Limited Mental Disability in the Middle Stage 
Amina Yahya Mohammad Lotfy*, Amany Ahmad Issa Mawkely 
Department of Special Education, Faculty of Education, Jazan 
University, KSA. 
*Email: alotfy@jazanu.edu.sa 
ABSTRACT: 
The present study aimed to develop the skills of safety awareness 
among students with limited mental disabilities in the middle stage. 
The instruments were developed by the researchers for fulfilling the 
study purpose including pictorial scale so as to identify the availability 
of the skills required for safety awareness among mentally 
handicapped students enrolled in the first middle class. The scale 
included 15 statements, in the form of pictorial situations, and the 
student had to choose between alternatives. The study participants 
included 30 students with mild mental disabilities in Jazan governorate 
and the study adopted the experimental method and the study 
participants were assigned into two groups, one of them is control, and 
the other is experimental. The participants were exposed to the 
experimental treatment materials (the computerized program), and the 
research hypotheses were treated statistically using the Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) program. The results of the study 
revealed that there is no statistically significant difference between the 
mean scores ranks of the experimental and control groups on the 
pictorial scale for developing the skills required for safety awareness 
in the pre-test. There is a statistically significant difference between 
the mean scores rank of the experimental and control groups on the 
pictorial scale for developing the skills required for safety awareness 
raising in the post test. There is a statistically significant difference 
between the mean scores rank of the experimental group on the 
pictorial scale for developing the skills required for safety awareness 
in the pre and post scales. There is no statistically significant 
differences between the mean scores rank of the experimental group 
on the pictorial scale for developing the skills required for safety 
awareness in the post and following measurements. The study assigned 
a set of recommendations and suggestions in the light of the results 
attained.   
Keywords: skills development, computerized program, safety 
awareness, mental disability, mentally disabled, middle stage. 
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  .املقدمة
داد وانــــب زا ا متعــــددة ــــا و ل ؛ ــــا ا عــــصرنا ــــ العقليــــة عاقــــة ذو بتعلــــيم يتمــــام

م، خصائص وفق يل والتأ الرعاية من د مز يحتاج العقلية عاقة ذو مع فالتعامل عاد، يو
ن العــاديًعقليــافاملعــاق مــن م بــأقرا نــة مقا تــد ل ــش ات ــا امل ــسبو ك و ريتعلمــو ر ر ن لــذان ن،

ن العادي علم أساليب عن وكيفا كما يختلف م وتد م عليم سبل ًفإن ً   ).2013سليمان،(ر
بيــــة ال ممانيــــةعـــد إكــــسابتطلبــــاتمــــن ــــ إ ــــس ــــ ال الفعالـــة بيــــة يذوالتالميــــذال

ـــا،عاقـــة بامل القيـــام ـــ ع م ـــساعد ـــ ال مـــة الال والـــسلوكيات ات ـــا وامل ف املعـــا مـــن زالعديـــد ر مر
ـ الوقـوع دو خـصائصو،خطـارنالتعليمية العقليـةالتالميـذتقتـ عاقـة ضـوءو ،يذو ـ

م بية،احتياجا ال من ممانيـةنوع ـد و املواقـفل افـة مـع التعامـل ات ـ وبخ داخـلخـارج
خاص ل ش و الصف، سأثناء غرفة سرتد الـو.العلومودر تحقيـق فـإن يلذا للتالميـذمـا

مية بالغ أمرا عد خاص، ل ش العقلية عاقة وذو عام ل ش عاقة ًذو ي  .ي
ـــ عت اتاملو لرـــا يلـــواملتطلبـــة اتمـــا ـــا امل ـــرمـــن الفعالـــةال بيـــة ال ـــ ـــس ـــاإ تنمي

ذو لدى ا أليوتحسي العقلية، وتجنـباعاقة ـة مواج كيفيـة ع ـقخطـارعتمد ت ـ ال
فاملعـــاق بالتالميـــذ، وًعقليـــاذى ـــ وقـــصو ـــز أرلديـــھ يمكـــن ـــ ال املخـــاطر مـــن نفـــسھ نقايـــة

ـــــا ل سعلـــــمأثنـــــاءيتعـــــرض اســـــةالعلـــــومودر د أكـــــدت فقـــــد أ)Rosenbloon,2008(ر، ـــــ ميـــــةع
ب اتذوطفالرتد ا م ع العقلية رعاقة املختلفةي املواقف   .مان

املتطلبـةوتنميـة ات ـا يلـولرامل عاقـةمـا ذو وأنيلــدى البـد عــدةتالعقليـة ـ ع قـوم
ـــا م أساســـية، والأ: مبـــادئ

ً
ـــ:  التفك ـــ ع ـــعتمـــاد ال ـــشطة و دوات اختيـــار ـــ والتخطـــيط

ــــم مع ناســــب ات قــــد ــــ وخصائــــصمروترا ثانيــــاالعقليــــة اصــــة: ًم، ا شــــادات ــــ ع رعتمــــاد
وأ البــــد ــــ وال ـــسيطةنباألمـــان، و ة قــــص ات عبــــا ــــو رت ــــن العقليــــةح عاقــــة ذو ــــ ع ل يــــس

ا وتنفيذ ا م   .ف
لتعلـيمبـأ) 2008(شـرفوأشـار عديــدة طـر نـاك اتيذوطفـالقن ــا امل العقليـة رعاقـة

يــــةمانيــــة ال العلــــوم منــــا خــــالل مــــن ســــواء الــــو، يم بمفــــا يوالغنيــــة أمــــا خــــالل، مــــن و
تن حة مق مستوبرامج م ل ىلد املتطلبة ات ا يلورامل   .ما

بيةأوحيث ال تنظـيممانيةن ـ اسـات ع ا مـن ـا ل ملـا ك مية أ ا ل قضية ىوالوقائية
وتجنـب ـوادث ا ـ الوقـوع مـن حمايتـھ دف تھ، ي و الفرد ن ب يجـبخطـارالعالقة لـذا نأ،

امل اســـــية الد املراحـــــل ـــــ العلـــــوم منـــــا ـــــا خاصـــــةرتول ميـــــة أ ذو،ختلفـــــة فئـــــة مـــــع يوخـــــصوصا ً

ــــ ع م ملــــساعد العقليــــة؛ ئــــةإعاقــــة الب مــــع م عالقــــ تــــنظم ــــ ال يحة الــــ الــــسلوكيات تبــــاع
م   .املحيطة

خــصبا، مجــاال تمثــل ــ وال يــة، ال باملوضــوعات الغنيــة اســية الد املنــا مــن العلــوم عــد ًو ً
ر

الـــــو تحقيـــــق ـــــ م ـــــس أن ييمكــــن ألــــذومـــــا حيـــــث عاقـــــة، اني بـــــذلكموضـــــوعا ـــــسمح
للتلميذ اليومية ياة با ا تباط   .رال

بيــة ال يم مفــا ن تــضم ــم امل مــن أنــھ يبــدو ذلــك ضــوء ــ ــامانيــةو ل ــة ا امل رواملتطلبــات
بيـــــة ال بمتطلبـــــات للوفـــــاء وذلـــــك املختلفـــــة، التعلـــــيم مراحـــــل ـــــ العلـــــوم منـــــا ،مانيـــــةضـــــمن

التالميــذ ــةومــساعدة مواج ــ ع عاقــة ذو فئــة مــن والتالميــذ عــام ل ـــوادثخطــاريــش وا
م سالم ع فاظ   .وا

العـــاتق العلـــوم معلـــم ـــ ع الـــوفيقـــع تنميـــة ـــ ـــ يك التوجيـــھمـــا خـــالل مـــن م لـــد
إ تناسـب سـلوكيات علـم نحـو شـاد مــنرو مـن رشـادات وأوالـسالمة بـرامج تقـديم ــشطةخـالل

الوساعد تنمية ع يم م ما ،(لد   ).2010ع
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البلطـــــان أشـــــار املعرفـــــة)2014(فقـــــد تنميـــــة ة ـــــسمانيـــــةوربـــــضر ي ـــــ ح العلـــــوم ـــــ ملعل
أيـــــض ـــــا معرف املـــــوادًللتالميـــــذ عـــــن موضـــــوعات تـــــضمن العلـــــوم؛ ـــــ ح ـــــ مق برنـــــامج خـــــالل مـــــن ا،

اء ر الك مع والتعامل رائق وا ة   .الكيماو
التلميـــذ للـــوفتعلـــيم املتطلبـــة ات ـــا امل ـــسيطة ال العقليـــة عاقـــة ذوات يرات البـــدمـــا ،

ياة ل العلوم س تد لتحقيق و ي روأن   .ن
الثـــــ ب ـــــس والتكنولوجيــــة، العلميـــــة املجـــــاالت ــــ ـــــائال تقـــــدما ــــديث ا العـــــصر د ــــش

ً ةً رو
أ وال ائلة، ال عماملعلوماتية دو املختلفة رامجھ و اسوب ل ا ف الترصبح والـتعلم،لية عليم

املعلــــــمتمــــــاموأصـــــبح مــــــن بــــــدال املــــــتعلم ــــــ ع منــــــصب ن
ً

مــــــن بــــــدال املعرفــــــة عــــــن والبحــــــث ،
ً

س التـد وطر اتيجيات اس ن فالتحس ا، راستقبال املع،ق بمواكبـة عليـھ ن القـائم لوماتيـةألـزم
املختلفةوإ التعليمية املجاالت ل اسوب ا  .دخال

أ ت تطـــــو اســـــوســــاليبروقــــد وا التقنيــــة ناســـــتخدام تمـــــام وأضــــ التعلـــــيم، ــــ ب
ر تطـــو ـــ ع املتبعـــينـــصب أســـاليبســـاليب اســـتحداث أو اســـوب، ا باســـتخدام س التـــد ـــ رة

أ ا ف اسوب ل يمكن ساىأخر اسيةن الد املنا ودعم تحقيق   .رم
أف مـــن اســـوب ذا علـــيم مجـــال ـــ ديثـــة ا التقنيـــة الوســـائل موـــم واكـــسا عاقـــة، ي
ات ــا ياتيــةساســيةرامل وســرعةوا يــاة ا ر مظــا افــة مــع التفاعــل ــ م كفــاء ــادة ــدف ز،

ــ عتماديــة وعــدم ســتقاللية مــن قــدر ــ أك تحقيــق ــ ــساعد ممــا ــا؛ ف م وانــدماج م تفــاعل
م   .حيا

أ اســوب ــفا علي وســيط ــ؛صــبح تنــوع مــن يــوفره ممــااملــؤثراملــا لــوان و الــصوتية ت
م اتس ا امل نالتالميذلدىرتنمية   ًعقليااملعاق

ـ الفع التعامـل استد الذي مر بأسره؛ العالم اجتاحت ال ونا؛ و جائحة ظل رففي
املوضــوعات اســتكمال ــ ــم م دو اســوب با للتعلــيم وأصــبح التعليميــة؛ التقنيــات مــع روالفعــال

وأيـضا اسـية، ًالد وتقنيــاتر بـرامج اســتخدام خـالل مـن العلميــة ات ـا امل عــض وتنميـة توصـيل رــ
عاقة ذو مع يوخاصة ً.  

أث فاعوقــد اســـات الد مـــن ـــ الكث ـــت فـــعرب ـــ املحوســـبة امج ــ ال لـــدىىمـــستورليـــة ات ـــا رامل
نالتالميـــذ ـــاًعقليـــااملعـــاق م ن: ، وأمـــ ميخائيـــل اســـة رغـــوثرد إ )2008(و ـــا نتائج توصـــلت ـــ ـــال

بية ال املحوسبة امج ال عمانيةفاعلية ذو اسةيلتعليم ود العقلية،  )Longone,2003(راقة

أثب ياتيةوال ا ات ا امل عض تنمية اسوب ا فاعلية   .رت
ـدان اسـة د اسـتدفت زوقد لـدى) م2016(ر ت ـا امل لتنميـة اسـوب ا ـ ع قـائم برنـامج ربنـاء

نتــــــائج وتوصـــــلت عاقـــــة، ذويذو التالميــــــذ مـــــع املحوســــــبة امج ـــــ ال تلـــــك فاعليــــــة ـــــ إ اســـــة يالد ر
  .عاقة

دادتوقــد اســـةزا الد ميـــة اليـــةرأ ذوا مـــن ة ـــ كب فئـــة دفت اســـ ـــا و حتياجـــاتيـــ
قـة بطر العلمية ف واملعا املعلومات م ل لتقدم سيطة، ال العقلية عاقة فئة و أال اصة، را

ا للعصر ومواكبة  .اسيطة
ع ــ ــالباحثتــانممـا وســيلةع اســوب ا تقنيــة اســتخدام ميــة أ ــ ع الــضوء ــسليط

التع عملية تلميذاتمساعدة لدى العلوم والتعلم سيطةليم ال العقلية   .عاقة
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اسة الد لة   :رمش
مــا أخطــر يإن حياتــھعــا ــ العقليــة عاقــة ذو الــسلوكية؛يمنــھ أســاليبھ معظــم أن ــو

ــــــسم وت بالــــــذات ذى و الــــــضر ــــــاق وإ ــــــشاطاآلــــــربالــــــضعف، ــــــل يوجــــــھ ألنــــــھ ذلــــــك ن، ھاتخر
الشاذ السلوك أساليب نحو ن. وطاقاتھ املعـاق تواجـھ ـ ال املـشكالت ـم أ مـن فـإن ـًعقليـالـذا

الــو مـستو ى يىتـد اتمـا ـا رجــعمانيــةروامل و م؛ انـا وإم م ا قـد لــضعف يجـة ن م؛ رلـد
للقــصو بيــةذلــك ال وقــضايا يم مفــا ـــة معا ــ ــ الوا سمانيـــةر بمـــدا اســة الد منــا رــ ر

بيــــة ال بمجـــال تمــــام ضـــعف ــــ ع تبــــة م يجـــة كن ــــة الفكر بيـــة ــــذهمانيــــةال ســـ راملــــدا
يم،(   ).2014إبرا

التالميــــــذ تنميــــــة ميـــــــة أ مــــــن الــــــرغم ــــــ للــــــووع املتطلبـــــــة ات ــــــا يرامل والـــــــسلوكياتمــــــا
نمانيــة املعــاق التالميــذ لـــھ يتعــرض مــا ضــوء ــ ا واســتخدام ـــًعقليــا، وتحــديات مخــاطر مــن

س املــــدا ــــ ــــة الفكر بيــــة ال بــــرامج الــــت ما أن إال اليوميــــة، يــــاة را وقاصــــرة،ز خاليــــة ــــو ت ــــاد نت
الـــسلوكيات، تلـــك نميـــة ب تمـــام تفقـــدباال الـــدينرأشـــا نو اســـة رد العلـــوم) م2007(ر كتـــب أن ـــ إ

الــــسعوديةبتدائيــــةحلـــةللمر يــــة العر اململكــــة بيــــة،ــــ ال متطلبــــات اتمانيــــةتتــــضمن ــــا روم
يالــــــــو ــــــــمــــــــا عــــــــدمت وا منخفــــــــضة، ــــــــسب الطبيعيــــــــةأب ث ــــــــوا لل الوقائيــــــــة بيــــــــة ال رعــــــــاد

وأيـــضا امليدانيـــةًوالـــصناعية، ات ـــا الز خـــالل ـــرومـــن العم ب التـــد ـــة،رـــ الفكر بيـــة ال س رملـــدا
انبلوحفقد ا قصو وجود يرظ وما بالـصف ن امللتحقـ العقليـة عاقـة ذوات للـدى

ــــ التلميــــذات ة قــــد مــــدى عــــن ســــة املد ــــ املعلمــــات أي اســــتطالع خــــالل مــــن وذلــــك راملتوســــط، ر ر
انب يا ن. ما للمعاق العلوم ملقر نان الباحث رجوع لًعقليارو ـش املتوسـط، و لبالـصف

أ وجد ي للومبد املتطلبة ات ا امل تنمية م س افية موضوعات تتضمن ال يرا   .ما
اســــاتوقــــد الد مــــن العديــــد نتــــائج يــــع،2017محمــــد،( رأوصــــت ؛2016،يوســــف؛2017رم؛

، ــــــو وا بيــــــة) 2013محمــــــد بال متعلقــــــة موضــــــوعات يتــــــضمن ــــــ عل محتــــــو تقــــــديم ة يبــــــضر ور
صــــــفمانيــــــة وال صــــــفية ــــــشطة أ تقــــــديم وكــــــذلك ف، املعــــــا اكــــــساب ــــــ فعــــــال ل ــــــش م ــــــس رية

للـــو املتطلبـــة ات ـــا يروامل شـــمـــا مـــن عليميـــة ـــشطة وا بـــرامج وتـــصميم ســـلوكياتأ، تنميـــة ا
مان ات ا    .روم

ي العلومرقرملو وقا العقليـةردو عاقـة لـذو مـان تحقيق مـن،ييتمثل م تمكـ ـ وال
اليوميـــ يــاة ا شـــياء مــع سالتعامــل تــد وأن البـــد فــالعلوم العقليـــةرة، عاقــة ذو يللتالميـــذ

العلوم منطلق ياةمن  .ل
الد ـــ طرحــــھ تـــم مـــا خـــالل امجومـــن ــــ ال ـــت أثب فقـــد اســـة؛ الد ات ــــ بمتغ املتعلقـــة راســـات ر

ـاملحوسبة ا الـوفاعلي يتنميـة عامـة،التالميـذلـدىمـا بـصفة اصـة ا حتياجـات يذو
عاقــــة أســــبابيوذو ــــم أ مـــــن أن حيــــث خاصــــة، بــــصفة عاقـــــةالتالميــــذوقــــوعالعقليــــة يذو

ــــ قــــصو؛خطــــارالعقليــــة امج رــــو ــــ ــــماالتعليميــــةال ل باالب،ملقدمــــة املتطلبــــةتمــــام ات ــــا رامل
يلول إما أيضا يجة ون م، يـؤديًلد ممـا م أنفـس حمايـة ـ ع م ا قـد قـصو رـ ـر الوقـوعإ

لــذا خطــاء، اصــةــ ا بيــة ال مجــال ــ ن املتخصــص ــ ع س،يتوجــب التــد وطــر رواملنــا  ؛ق
ستمــــام للــــوربتــــد املتطلبــــة ات ــــا يرامل منــــامــــا ضــــمن ا لــــذاوتــــضمي قامــــتالعلــــوم،

لتنميـةالباحثتان العلـوم ح مق محوسب برنامج لبتصميم املتطلبـة ت ـا يلـورامل لـدىمـا
ذوات املتوسطةالطالبات باملرحلة سيطة ال العقلية   .عاقة
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لإل اليــــــة ا اســــــة الد ــــــس لة املــــــش ــــــذه ل للتــــــصدي ومحاولــــــة الــــــصدد ــــــذا ــــــ عــــــنرو جابــــــة
ي س الرئ   :السؤال

العلـوم ـ ح ــ مق محوسـب برنـامج فاعليـة لتنميـةـمـا املتطلبـة ات ــا يلـورامل للتلميــذات مـا
سيطة ال العقلية عاقة املتوسطة؟ذوات   باملرحلة

اسة  الد مية ما :رأ ن، ناحيت من اسة الد مية أ  :رتتمثل
أوال

ً
ة:  النظر   : تتمثل :مية

 ب تمــــام ــــ البحــــوث ة يالــــونميــــةرنــــد العلــــوم مــــا مقــــر خــــالل ذوات للتلميــــذاترمــــن
برنامج خالل من سيطة ال العقلية حعاقة   .محوسبمق

 ب يالونميةتمام سيطةالطالباتلدىما ال العقلية عاقة  .ذوات
 و دو الوأرتوضيح تنمية يمكن ا خالل من وال العلوم يمية الطالباتما   .لدى

التطبيقية: ًثانيا   :تتمثل :مية

 محوســـب تـــد برنـــامج وتقـــديم العلـــومرتـــصميم للتنميـــةـــ املتطلبـــة ات ـــا يلـــورامل  مـــا
اسوب ا خالل من سيطة ال العقلية عاقة  .لذوات

 أ ــ ا العلــوم ــ معل أنظــار الــولفــت يميــة العلــوممــا مقــر س تــد عنــد الــصف رداخــل ر
سيطةللتلميذات ال العقلية عاقة  .ذوات

 الــو نميــة ب تمــام ة بــضر املتعلقــة حــات واملق التوصــيات مــن مجموعــة يورتقــديم مــا
اتھ ا للروم سيطةاتذوتلميذاتاملختلفة ال العقلية   .عاقة

اسة الد   : ردف

 لتنميـــــــة املتطلبـــــــة ات ـــــــا يلـــــــورامل ا مـــــــا العقليـــــــةلتلميـــــــذاتلـــــــدى عاقـــــــة باملرحلـــــــةذوات
 .املتوسطة

اسة الد ات   :رمتغ

 املستقل العلوم: املتغ ح املق املحوسب نامج  .ال
 ع التا يالو: املتغ املتوسطة ما باملرحلة سيطة ال العقلية عاقة ذوات   .للتلميذات

اتامل اسةجرائيةصط   :رللد
املحوســ نــامج مــن :بال سلــسلة تحــو ــ ال التقديميــة ض العــر مجموعــة بأنــھ إجرائيــا يعــرف و ً

بالو املتعلقة ات ا وامل ات وا يرداف ـشطةما مـن مجموعـة خـالل مـن العلـوم،
غــــرضي الــــتعلم، عمليــــة ل ــــس ــــ وال ، واللــــو ركــــة وا للــــصوت مــــؤثرات ـــا اتاملتنميــــة نتخلل رــــا

ل يلواملتطلبة اسةما الد عينة   .رلدى
للــــــو املتطلبــــــة ات ــــــا يرامل ــــــ :مــــــا ف عر ــــــايمكــــــن بأ ات اًإجرائيــــــا ـــــــا وامل ف املعــــــا رمــــــستو ر ى
بالو املتعلقة ات تجا يو والـسلوكيةاعادذات،ما والوجدانية املعرفية ـلثالثة؛ وال ،

املعاقةتمكن يدةمنًعقلياالتلميذة ا الوقوع املعرفة وتفادي ا نفس منو،خطارماية
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العلميــــــــة املوضــــــــوعات عــــــــض ن تــــــــضم بيــــــــةخـــــــالل بال العالقـــــــة نــــــــامج،مانيــــــــةذات ال داخــــــــل
ـــا وم ـــا: املحوســـب، وأخطا ـــاء ر بالك ونيـــة–راملعرفـــة ال ر بـــالظوا ث–املعرفـــة وا بـــال راملعرفـــة

مــــنالطبيعيــــة، ـــــا عل تحــــصل ـــــ ال جــــة بالد املتطلبــــةروتحـــــدد ات ـــــا للم املــــصو راملقيـــــاس وللـــــ ر
ي   . ما

ـــــسيطة ال العقليـــــة عاقــــة إجرائيـــــا:يذو فــــھ عر مكـــــن عاقـــــة ًو ذوات التلميـــــذات م بـــــأ
املل املتوســــطة باملرحلــــة ــــسيطة ال سالعقليــــة بمــــدا امللتحقــــات املتوســــط، و بالــــصف رتحقــــات ل

العقليــــــة الــــــسعوديةعاقـــــة يـــــة العر باململكــــــة ان ـــــ وج يا صــــــ جــــــات،بمحافظـــــة د واح ـــــ ت روالل
ن بــ مــا م ــا جــة،) 70-55(ذ اســةرد الد أداة م علــ طبـــق ــي املــصو( رالال عـــديا)راملقيــاس و قبليــا ،ً ً

م عدد ان و بعيا،  .تلميذة) 30(ًوت

اسةالأداة   : رد

 لتنميةاملقياسامل ل رصو املتطلبة ات ا يلورامل العقليةلدىما عاقة ذوات التلميذات
سيطة   .ال

ية التجر ة املعا   : مواد

 ح املق املحوسب نامج   .العلومال

اسة من   :رالد
وجــوداتبعــت ــ ع القــائم ــ التجر املــن اليــة ا اســة نرالد تجر:مجمــوعت يــةمجموعــة

عرضـ بحيث ضابطة، لتنتومجموعة ح ـ املق املحوسـب نـامج لل يـة التجر املجموعـة ميـةفقـط
للتلميــذاتالــو ىمــستو ى وذوامــا ــسيطة، ال العقليــة عاقــة نتمــتت القياســ ن بــ نــة راملقا

والبعدي اتاملالقب يـةلـول املتطلبةرا التجر للمجموعـة ى ومـا اتمـت، ـة لبيانـاتمعا
قًإحـــــصائي الفـــــر معرفـــــة ـــــدف طـــــرأتوا ـــــ املجموعـــــةال ـــــ يـــــة ع التطبيـــــقالتجر ـــــ عـــــد  ،العم

ذلك حصائيةاستخداممتولتحقيق   :التاليةساليب

 وكس ل و نومعامل املرتبطت ن ت للعي املتوسطات ن ب ق الفر ولداللة  .ن
 متوسطات ن ب نة للمقا ت و مان التجررمعامل والضابطةاملجموعة  .ية
 نباخ كر ألفا  .ومعامل
 تباط   .رمعامالت

اسة الد   :رحدود
ع الية ا اسة الد حدود   :راقتصرت

الزمانية دود ا :ا الد للعام ي الثا ا الد رالفصل   .م2020/م2019ر
انيــــةا امل تطبيــــق: ــــدود املعاقــــاتأداةتــــم التلميــــذات مــــن عينــــة ــــ ع اســــة سًعقليــــارالد ربمــــدا

انالعقليةعاقة وج يا ص السعوديةبمحافظة ية العر   .باململكة
املوضوعية دود تنميةاقتصرت:ا ع اسة املتطلبةرالد ات ا يلولرامل الطالبـاتما لـدى

املتوسطة باملرحلة سيطة ال العقلية عاقة   .ذوات
ة ـشر ال ـدود مـن:ا ونــة م التلميــذاتتلميـذة)30(عينـة عاقـ مـن امللتحقــاتذوات العقليـة ة

املتوسط و   .لبالصف
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السابقة والبحوث اسات والد النظر رطار   .ي
خـالللتناو مـن اسـة الد ات ـ متغ اسـة الد ـذه ـ الـسابقة والبحوث اسات والد النظر رطار ر ر ي

ما ن، سي ئ ن رمحو  :ر
العقليةخصائص: لوراملحو عاقة ذو املتطلبةيالتالميذ ات ا يللوروامل مما   .لد

ي الثـــــا العقليـــــة:راملحــــو عاقــــة لـــــذو العلــــوم علـــــيم مجــــال ـــــ ديثــــة ا التقنيـــــات ياســــتخدام
سيطة   .ال

أوال
ً

و:  لاملحو   :ر
للو املتطلبة ات ا وامل سيطة ال العقلية عاقة ذو التالميذ رخصائص يي مما   .لد

أوال
ً

العقل:  عاقة ذو التالميذ سيطةيخصائص ال   ية
أحد العقلية عاقة بعاقاتعد تـص إعاقـةطفـالال ـ ف الرشـد؛ سـن ـ ح املـيالد مـن

وانـــب ا اثيــة–طبيـــة (متعــددة ـــة–اجتماعيـــة–رو و ا) تر عـــض مـــع وانـــب ا تلــك وتتـــداخل
ـ ع امـل مت ل ـش لتـؤثر ـطفـالالـبعض، ـم ف ، ـ طبي ل ـش يـاة ا سـة مما عـن م رفتعـيق

املجتمع فئات ل من تمام و الرعاية إ ة م   .حاجة
النفـسية ضـطرابات يص ـ ل امس ا الدليل طلق ـ) DSM-5,2013(و طفـالع

تلك م بأ العقلية عاقة ـطفاليذو ـز أو العص النمو اضطراب من عانو نالذين
وا ـــــ العق ــــم أدا ـــــسم و العامــــة، العقليـــــة ة عـــــنرالقــــد م ـــــا ذ معــــدل قـــــل و ، بالقــــصو رلتكيفـــــي

اء70 الذ س مقاي ع جة   .رد
و بـــــــا مـــــــن كـــــــال م عـــــــرف و

ً
يـــــــر م) م2015(ز التوافـــــــقطفـــــــالبـــــــأ م يمكـــــــ الـــــــذين

علــم ـستطيعو ــم ف ـم، ل املناسـبة ات ــ ل التعـرض خــالل مـن يـاة ا متطلبــات مـع نوالتكيـف
اديمية ات ا   .رامل

الــس فـات التعر ـوتؤكـد ع ــطفــالنأابقة قـصو م لــد العقليـة عاقــة ذو رمـن ي
ـ العق الـوظيفي التكيفـي،داء م سـلوك ـ ع يـؤثر اليوميـةممـا يـاة ا متطلبـات ناحيــة ،مـع مـن

واملجتمعيـــــة ـــــصية ال جتمـــــااملـــــسؤلية و بـــــو ال الـــــدعم لتقـــــديم اجـــــة ا أمـــــس ـــــ ـــــم ف ي،
م ل   .والنف

ال عاقة ذو سيطةيخصائص ال   .عقلية
م وخصائــص العقليـة عاقـة ذو اســة بد املعنيـة دبيـات مــن العديـد يـش ـار وم انيــل،(:،

،؛2018 وصا والدة القمش،2010ا طيب،2011؛ ا ـسمو)2013؛عبيد،2013؛ ي م بأ ن،
الــدعم وتقــديم ــم، مع التعامــل عنــد ــا ومراعا ــا م ســتفادة يمكــن ــصائص، ا مــن بمجموعــة

ومن م، ل موالرعاية يأ ما صائص، ا   :تلك

 العق الوظيفي داء  .رقصو
 النمائية العمليات  .رقصو
 املثابرة ع ة القد  .رعدم
 اللغة  .تأخر
 والدقيقة ة الكب ركية ا ات ا امل رقصو  .ر
 محدودة ة لغو  .حصيلة
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 ي ر ا البصر التآز ة يصعو  .ر
 ات ا امل رقصو ممار نفعالية، و املجتمعجتماعية م تكيف  .عيق

 ركة ا وفرط ت ش لل عالية  .قابلية
 ا اك إد ة وصعو املجردة يم املفا م ف  .رعدم
 جتماعية املواقف  .الفشل
 التعليمية ام امل إتمام  .الفشل
 م لد الدافعية  .قلة

ال تــر العقليـــة، عاقــة ذو خــصائص عـــن ذكــر مـــا ضــوء ــ ىو مجموعـــةي توضــع أن باحثتـــان
الضوابط وأنمن البد عتبار، ن ع ا،تؤخذ وم سيطة، ال العقلية عاقة ذو عليم   :يعند

 التعامل لة وس ة وا علمية شطة وأ وسائل  .استخدام
 حياتية مواقف العلمية املادة ب معترت عكس ح ياة، ل  .العلوم
 ل الس من العلمية املادة املجردتنظيم إ املحسوس ومن الصعب،  .إ
 والسمعية ة البصر تات املش جميع عن التعلمأثناءالبعد  .عملية
 الصعبة يم املفا توضيح ع للمساعدة لوان و الصو  .راستخدام

 الذاتية م سرع وفق و ي  .نالتعلم
 التكرار اتيجية اس  .استخدام
 و ن ا ال ع ية املب سات املما   .دلةراستخدام
 الھ أش افة ب ز التعز  .استخدام
 التكيف ع م ساعد الواقع، من بة قر علمية موضوعات ن  .تضم
 من العلمية يم املفا وسمعيةختقديم ة بصر ات مث   .وحسيةالل

لل: ًثانيا املتطلبة ات ا يورامل ذولما العقليةيدى   .عاقة
باأل الــــشعو املريحظـــى مـــن ــــ كب تمــــام با نمـــان يــــةتخصــــص تر ـــ ع ن علــــيمالقــــائم يذوو

نــؤمن أن ــ ب ي إذ اصــة، ا آحتياجــات ئــة ب يتلقــىللطفــل ــمنــة أد دو برامجــھ ــا رشــعوىنف
آعدم ئة ب لتوافر ندعو وحينما أنمنةمان، أوال فالبد للطفل،

ً
ـيھكـسبن  ل لـھ تؤ ـ ال ة ـا رامل

خطـــار و ـــوادث ا شـــر مـــن أن؛يـــأمن يمكـــن ـــ فالطفـــلال بـــھ، املحيطـــة ئـــة الب ـــ ـــا ل يتعـــرض
ا ج خا أو سة املد داخل سواء باألمان خاصة ات ا م عدة ساب اك إ ريحتاج ر   .ر

العلميـــةو بيــــة ال إطــــار ــــيبــــدو،ـــ ع اصــــةفـــراداملحافظــــة ا حتياجــــات بــــصفةيذو
خاصــة،عامـة بـصفة العقليـة عاقـة ـا،يوذو وتجن املخــاطر، ـ م وقـوع ـامـن م ـد أحــد؛وا

العلـــــوم س تـــــد ـــــداف أمـــــر،رأ أا،ًأساســـــياًلبـــــومتطاًوأصـــــبح العلـــــوميجـــــب منـــــا تتـــــضمنھ ـــــن
املختلفــــة التعليميــــة م،املراحــــل ل تـــــؤ ــــ ال ات ــــا وامل واملعلومــــات ف باملعــــا م ـــــد تز خــــالل رمــــن ر و

آمنة الوقوعياة  .خطارندو
بيـــــة ــــــمانيــــــةفال حتياإكـــــسابع اصــــــةيذو ا اصــــــةجــــــات ا ســــــاليب و ف راملعـــــا

بمــــصا فــــھ عر و مــــان، ــــا، يــــةوكيفخطــــار ردلتحقيــــق ــــشاط تفاد مــــن ــــد ا لتحقيــــق؛مندو
ل  .موملجتمعممان

بيـــة ال عـــد ـــ مانيـــة و آمنـــة يـــاة الفـــرد ـــل تؤ ـــ ال الفعالـــة بيـــة ال مجـــاالت مـــن مجـــال
يمــــــأله ــــــاملخــــــاطرمجتمــــــع وال ايــــــ، التتعلم الســــــتخدام الــــــسليمة قــــــة الطر ــــــا خالل مــــــن لفــــــرد
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العــــادات نمـــو ـــ تــــؤثر ـــ ال ات ـــ ا مجموعــــة ـــ أو بأمـــان، ــــا مع التعامـــل ـــستطيع و ـــزة، ج و
مــــن ــــد وا عمــــال ــــذه مخــــاطر مــــن تقــــي ــــ ال ف واملعــــا ــــات تجا و ات ــــا روامل ــــار شــــرف،(رآثا

2008.( 
بيةدفو العامانيةال بناء السليمةإ ةدات املرغو قيـامأثنـاء يجابيةوالسلوكيات

ــالفــرد الوقــوع وتجنــب ن، خــر وســالمة ســالمتھ ــ ع محافظــة العــادي ــشاط ــخطــاربال ال
وادث ا أو جتماعية أو سمية ا ضرار ب  .س

يفالو بيةما ال إليھ س امانيةوالذي دف املخاطس من الوقاية وتجن من،ر
ـــــد تز دفـــــعفــــرادوخــــالل مـــــن تمكــــن ـــــ ال ادفــــة ال والـــــسلوكية والوجدانيـــــة املعرفيــــة ات بـــــا

ـــشاطاتھ ســــة مما مـــن ـــتمكن و مـــان، لتحقيــــق ـــا، نوع ـــان مـــا م مــــصادر ًمبتعـــدارضـــرار  عـــن
فيحياخطار  .مجتمعھآمنةحياة،

الو عرف يو القيامما ع الطفل ة مـعربقد م عـامل عنـد املناسـبة الـسلوكيات بأداء
املختلفــة ــ(املواقـف ســة-لامل املحافظــة) الــشارع–راملد يمكــن ــ ح م، علــ ة خطــو ل ـش ــ روال

ن خــر وســالمة ــصية ال ســالمتھ ــ حاجــة،)2012ســليم،(ع ــ العقليــة عاقــة ذو عــد يو
ا مـــــن العديـــــد ـــــ ع م تـــــد خـــــالل مـــــن مـــــان تحقيـــــق ـــــ شـــــاداترإ اتبـــــاع خـــــالل مـــــن رملواقـــــف

بـالو املتعلقة يوالتعليمات فمـا الـو، يتنميـة العقليـةمـا عاقـة ذو مـساعد؛يلـدى
املخاطر الوقوع   .تجنب

الز عرفـھ دسورو لفو شـ ــات Lazoros& Shackelford(2009)رو واتجا ات قـد مـدى ربأنـھ
السل اتخاذ إ لھ تؤ ال لألخطارالتلميذ التعرض عند السليم     .وك

شــــرف عـــرف يالــــو) 2008(و نبأنــــھمــــا املعــــاق التالميــــذ ــــد وتز الًعقليــــاوإمــــداد بأشــــ
ـو و خطـره، حيـاة مواقـف ضـھ ع عنـدما نفـسھ ـ ع فـاظ ا مـن تمكنـھ ال ات ا وامل نالو ر

أو ه ــ لغ أو لنفـــسھ ب ــس ال دو ــا، ع بتعـــاد و ــا مواج ــ ع بـــأينقــادر ــا ف ش عــ ـــ ال ئــة الب
  .رضر

الو ف عر مكن يو بأنھما املعاقًإجرائيا الطالب ة بمجموعـةًعقليارقد القيـام ـ ع
الــو ــ ع الدالــة ات ــا امل يرمــن نفــسھمــا مايــة ســلوكھ ــ ــ غي إحــداث مــن تمكنــھ ــ وال ،

الوقوع    .خطاروتفادي
للمعــاق نــضمن أن ـ ب ي شــعوًليــاعقإذ ــى أد دو برامجــھ ـا ف يتلقــى آمنــة عليميــة ئـة رب ن

ن أن اوال يجـــب ولكـــن طر، ُبــا ً
يـــأمنكـــ ـــي ل لـــھ تؤ ـــ ال ات ـــا امل إنرسبھ يمكـــن ـــ ال املخـــاطر شـــر

الصف وخارج داخل سية املد التعليمية ئة الب ا ل ي،(ريتعرض   ).2016مغر
مية الوأ يتنمية نما  :ًعقلياللمعاق

ت للــونميــةإن املتطلبــة ات ــا يرامل دو مــا ــا وفعــال رل ــم التث،م بيــة ال مــن قيفيــةكنــوع
ن واملعاق عامة بصفة ن للعادي قبلًعقلياالوقائية، طر ا وقوع ملنع س ف خاصة، بصفة

ع ضرار ب سب و فالفـرادحدوثھ نتالميـذ، ـًعقليـااملعـاق قـصو م املتطرلـد ات ـا لبـةرامل
يللــــــــــــــو مــــــــــــــا،مــــــــــــــا ــــــــــــــذا تو مــــــــــــــنرأشــــــــــــــا العديــــــــــــــد وإليــــــــــــــھ الــــــــــــــسابقةدبيــــــــــــــات اســــــــــــــات  رالد

)، ــــــــــــــي،؛2017رشــــــــــــــوان،م؛2018يالــــــــــــــشرقاو ــــــــــــــي،م؛2016مغر عبــــــــــــــاس،2014العر م؛2014م؛
ــ)م2008شــرف،؛Wright& Wollery,2011 م؛2013ســليمان، إ ماســة حاجــة ــ ـــم ف تنميـــةلــذا

ات ا امل وقبطررتلك  .مختلفةفعالة
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وامل واملعلم سة املد ا داف أ تحقيق ا وأسالي ا وسائل خالل من ا دو ز لو ر ر
ة، والبصر السمعية نواملعينات املعاق س تد ع والقائم العلوم ملعلم  :بأنًعقليارفيمكن

 نيوف للمعاق ادفة ات خ لتجنبًعقليار ا سا اك ع م بخطارملساعد س ـمال ل
 .رضرا

 نفـــراددويـــز مـــعًعقليـــااملعـــاق التعامـــل ـــ ع ن عـــ وأســـاليب مخطـــارقبطـــر ضـــ ع ـــ ال
ذه أثار من التقليل ي،( خطاردف  ).م2014العر

 الويقد من نوع يم نما لتعمـيمًعقلياللمعاق وذلـك م بـرامج ـ مـو أوليـاء روإشـراك
ا ملواقف والتعلم ب التد أثر ةرانتقال املشا  .ياة

 ني املعاق اتًعقلياوجھ ـا امل م وإكسا م، تقابل ال املخاطر من م سالم ع املحافظة رإ
ممانية ل ة  ).م2008شرف،(ورالضر

 ني للمعـاق مناسـبة أمانيـة ب تـد أسـاليب ـًعقليـارقدم ع م ـساعد ـ ال ـشطة باأل دة مـز و،
ب   .رالتد

نالتالميذف إيًعقليااملعاق حتياجاتنحتاجو م، مانيةتلبية ـل لتقـديراقحقـتيح
بالنفسل بالثقة والشعو التعليميةرلذات م حيا ع إيجابيا ينعكس مما ،ً. 

اســات الد مــن العديــد ــش ــارو وم ، : )، ــ يم،؛Ramdos etal,2012؛2008ع ) 2014إبــرا
ـــ ذوإ مـــن اص ـــ أيأن العقليـــة عرضـــةعاقـــة ـــ املعرفيـــةك ة القـــد قـــصو ب ـــس طـــر رل ر

ذكر فقد م، لد سية اتأ (Ramdos et al.,2012)وا ـا امل سـلوكيات ع م تد رن ـ،مانيـةر ين
مـــــن ـــــ كب قــــدر توجيـــــھ تـــــم لــــذا م، لـــــد عاقـــــة ات مــــستو عـــــن النظـــــر غــــض ســـــتقاللية م لــــد

املق امج ــــ ال ر تطــــو نحــــو ــــمتمــــام ل تلــــك؛دمــــة تتــــضمن وقــــدبحيــــث ات، ــــا ترامل اســــة رأشــــا رد
ــ أ)2008(ع ـــ قـــإ م لـــد اصــة ا حتياجـــات ذو ـــين للـــورصو املتطلبـــة ات ــا يرامل ،مـــا
موأنــ حاجــا مــع ناســب ي بمــا العلــوم منـــا ر تطــو خــالل مــن تنميتــھ يمكــن ممانيــةھ ا روقـــد

الـــو مقيـــاس الباحـــث اســــتخدم حيـــث م، نمـــو يوخـــصائص امــــا ـــوالـــذي ع اختبــــار: شـــتمل
املواقــــــف–تحــــــصي ــــــ التــــــصرف ــــــ ع ة القــــــد تجــــــاه–راختبــــــار يمقيــــــاس وتوصــــــلتمــــــا ،

تنميـــة ـــ العلـــوم منـــا ر تطـــو فاعليـــة ـــ إ اســـة للـــورالد املتطلبـــة ات ـــا يرامل عينـــةمـــا لـــدى
يم إبرا اسة د وذكرت اسة، رالد التالميذ) 2014(ر العقليـةأن عاقـة املريذو ـةـ العمر -9(حلـة

بـــالو) 11 اصـــة ا ات ــا امل ـــ قــصو م لـــد رعــام، ير ومــا برنـــامجالباحثتـــاناســتخدمتقـــد،
من مجموعة يحو ح عيمق م لتد للورشطة املتطلبة ات ا يرامل معما ناسب ي بما

مقــــ ا الذاتيــــة،رد م موســــرع لــــد النمــــو مــــنوقــــد .وخــــصائص الباحثتــــان اســــاتاســــتفادت رالد
إعدادوالبحوث حصائيةالسابقة ساليب وإستخدام اسة الد   .رأداة
حـــــتوا ـــــيق مغر اســـــة ل)2016(رد ـــــشاط ال جـــــداو ـــــ ع قـــــائم نلبرنـــــامج ســـــلوكياتتحـــــس

بية نمانية ال املعاق الـسعوديةًعقليـالدى يـة العر باململكـة القـصيم عينـةبمنطقـة تـضمنت ،
اســة نًيــاعقلمعــاق) 12( رالد بـــ مــا م أعمــا اوح ــ ت للـــتعلم ـــعــام،) 11-9(رقابــل ا م تقــسيم وتــم

وتم ية، وتجر ضابطة ن ـمجموعت إ يـة التجر املجموعة ض ـعر ع القـائم التـد نـامج رال
بيــة ال ســلوكيات ن تحــس ــ نــامج ال فاعليــة ــ إ اســة الد وتوصــلت ة، املــصو ــشطة رجــداو ر ل

المانية عينة اسةلدى   .رد
عبـــــاساســـــوقــــد اســـــة د لـــــدى) 2014(ردفت الـــــسلوكيات مـــــستو تحديـــــد ـــــ ـــــالتالميـــــذىإ

ـــة الفكر بيــة ال اس الوقائيــة، رمــد للـــسلوكيات العلــوم كتــب تنـــاو مــدى مـــدى،لوتحديــد ومعرفــة
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الــــــسلوكيات تنميــــــة ــــــ الوقائيــــــة والــــــسلوكيات يم املفــــــا عــــــض يتــــــضمن ح ــــــ مق برنــــــامج فعاليــــــة
لـــــدى نميـــــذالتالالوقائيـــــة ـــــع،ًعقليـــــااملعـــــاق الر الـــــصفوف تالميـــــذ ـــــ ع اســـــة الد اقتـــــصرت روقـــــد

ن املعـــاق والــــسادس ـــامس والــــسلوكياتًعقليــــاوا ــــة، الفكر بيـــة ال اس مــــد ــــ للـــتعلم ن رالقــــابل
الــــص ــــ العلــــوم بكتــــب املتــــضمنة الـــثالثفالوقائيـــة ــــو ،وف إ اســــة الد ارتوصــــلت نــــامجفاعليــــة ل

التالمي إكساب ح ناملق املعاق الوقائيةًعقلياذ السلوكيات   .عض
تو اسةرأشا منرد كال

ً
و وا ر،Tessa,2011،) م2013(محمد الـضر مـن بـات أنـھ يإ و

ـــة ج مـــن العقليـــة م ا قـــد لـــضعف مـــان، ســـلوكيات العقليـــة عاقـــة ذو مـــن التالميـــذ رعلـــيم ي
باإل املحيطــــة، ئـــة الب ــــ ــــم تحـــيط ــــ ال طـــر ا ر مظــــا ة ـــ ــــوك إ ــــسلوكياتضـــافة م وعــــ قلـــة

ـــوخطـــارتجنـــب ي أن ـــ ب ي كمـــا ـــا مع التعامـــل جــــةنوكيفيـــة ود مـــستو عـــن النظـــر غـــض و ر، ى
م لد   .عاقة

لــذ العلــوم علــيم بمجـــال ن واملتخصــص ن تمــ امل ــ ع يتوجــب بـــأنلــذا العقليــة عاقــة يو
ا يــــةويبـــادر تد بـــرامج ـــشطة،ربتقـــديم وأ موضـــوعات شـــأيتحـــو املتطلبــــةةتنميـــامــــن ات ـــا رامل

يللـو الفئـةمـا تلـك ـلـدى وال مـع، يـد ا التعامـل ـ م لــساعد ـش ودوشـياء نآمــن،
ن، خــــر ــــ ع بيــــةأحيــــثعتمــــاد ال ــــا إل ــــس ــــ ال ــــة امل اجــــات ا مــــن مــــان تحقيــــق ن

املعــــ. مانيـــة تقـــديم ـــ م ــــس علـــيم ــــ عل محتـــو تقـــديم يجــــب ــــاتيلـــذا تجا و ت ـــا وامل ف را ر
بية بال س،(مانيةاملتعلقة   ).م2019رفا

داف يالوأ نما   :ًعقلياللمعاق
الو            يدف مساعدةما نالتالميذإ يًعقليااملعاق مما كال

ً
: 

 يو قــد ومــا بـھ، يحــيط ومــا تـھ بي عــن معلومــات ـساب مخــاطرجـھااك مــن ئـة الب ــذه ومــاــ ،
ا وشر ا آذا ن خر جنب و ا لتجن يفعل أن  ).2008شرف،( يجب

 وتقليــــلتنميــــة ــــا، م ســــتفادة و ا عناصــــر واســـــتخدام ئــــة الب مــــع التعامــــل ات ــــا خطـــــاررم
تبة اامل مع التعامل  .ع

 اتتنمية م إيجابيةاتجا اساعد تالف يمكن ال وادث وا لألخطار التعرض عدم  .ع
 طررتد ا لعالمات عة السر ستجابة ع التالميذ  .ب
 وادث ا وقوع عند وف ا من والتقليل بالنفس والثقة الضبط يم،( تنمية  ).2014إبرا
 مــن يــتمكن ــ ح ن، خـر وأمــان نفــسھ أمـان عــن لية باملــسؤ التالميـذ لــدى حــساس وتنميـة

والالمباالة نانية من  .التخلص

 وا من قواعد ئةتطبيق والب والطرقات وامل سة املد للسالمة   ).2008شرف،( ر

للووعاد املتطلبة ات ا يرامل   :ما
ناتجـــةفــرادإن ة، ــ ط ا املواقــف اك إد مــن ــى أد حـــد م لــد العقليــة عاقــة ذو رمــن ي

العقليـــة ات القـــد ـــ القـــصو رعـــن حار ـــ صـــابة معـــدالت ترتفـــع لـــذلك ـــسية، وا لـــةواملعرفيـــة
ســـــتجابةخطـــــار ـــــ ع ن قـــــاد ـــــ غ ـــــم ف واملجتمـــــع، ـــــ وامل ســـــة املد رـــــ العاديــــــةلر او عة الـــــسر

أما ع فاظ ل ا اتباع الواجب حتياطات ع التعرف أو   .مللمواقف
ـــوأشـــار للـــوأن) 2008(ع املتطلبــــة ات ـــا يرامل بمـــا تــــد يجـــب ـــ ال ات ــــا امل إحـــدى ر؛ ر

حتياجفراد املخاطريذو م وقوع احتمال من د ل ا، عل اصة ا جـھ، ات وخا رامل ل
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تحــيط ــخطــارحيــث صــنفبــالفرد وقـــد ــان، م للــوــل املتطلبــة ات ــا يرامل ثـــالثمــا ــ إ
سة، ئ عاد ـ(ورأ املعر ي–البعد الـسلو يالبعـد–البعـد مـن)الوجـدا مجموعـة أدرج وقـد ،

املتطلبة ات ا يللورامل تلكما من عد ل عدعادتحت ل مع ناسب ي  .بما
أيـــــض ــــــاًوأشـــــار ات) 2011 (ع ـــــا بامل تمــــــام ميـــــة ــــــمانيـــــة،ربأ ملعل ا اكـــــسا ة وروضــــــر

اصة،العلوم ا حتياجات ذو التالميذ ثم   .يومن
للــــو) 2018(يالــــشرقاوصــــنفقـــدو املتطلبــــة ات ـــا يرامل تــــدمــــا خــــالل العلــــوممـــن س ر

ثــــالث ــــ إ ــــسيطة، ال العقليــــة عاقــــة ذو معرفيــــة:أنــــواعيللطــــالب ات ــــا ات–رم ــــا -حركيـــــةرم
ات ا صنو،اجتماعيةرم اقد نف للـوإوآخر املتطلبة ات ا يرامل ـداخـلمـا تلـك(لامل ـ و

ســال تتــضمن ــ ال ات ــا إرامل ات ــا كم طــر، ل عرضــھ وعــدم اترمتھ ــا م الثقــوب، يلــشغرشــعال
اســتخدام يــة، ر الك ــزة ــادةج ا ــ) الت بالتعامــل تتعلــق ــ وال ــ امل خــارج ات ــا م لوأيــضا ر ً

الــــدرج ل ونــــز طلــــوع ة ــــا وم املواصــــالت ــــوب و والــــشارع اســــة.رر د عــــن اليــــة ا اســــة الد روتختلــــف ر
الــس) م2018(صـابر اســة الد ــ املوجــودة ات ــا امل تلــك عـن مختلفــة ات ــا م حــددت ــا أ رــ ر ،ابقةر

، ـــــ امل داخـــــل الـــــسالمة ات ـــــا بم فقـــــط اســـــتھ د تمـــــت ا ـــــ لوال ر فئـــــةر مـــــن اســـــة الد عينـــــة انـــــت رو
ن املرحلـــةًعقليـــااملعـــاق للــــوأ ،بتدائيــــةــــ املتطلبـــة ات ــــا امل حـــدد فقــــد اليـــة ا اســــة الد رمـــا ر

ي محددةما أسس املتوسطةوفق املرحلة اسية الد واملرحلة  .ر،
للوعاد يالتعليمية العقليةما عاقة   :يلذو

شــرف ــش ثالثــة) 2018(و توجــد أن ــ بــالوأإ مرتبطــة عليميــة يعــاد عاقــةمــا يلــذو
و   :العقلية،

 للــو ــ املعر يالبعـد يم: مـا واملفـا املعلومــات ــساب إك تــضمن ةمانيــةو وللقــد ــا م روف
ياة ا ا وتطبيق ا توظيف  .ع

 للـوالبعـد ــي يدا قيـام: مــا ــ تمثـل عــنو ومعلوماتـھ، فــھ معا عـن ــ املع بـاألداء رالفــرد
لقواعــــد الــــسليمة ســــة باملما يــــرتبط ــــو ف ــــا، وتــــأثر ــــا تقبل ــــ وال بــــاملوقف املــــرتبط رالــــسلوك

مان شادات  .روإ

 ي مـــا للــــو ي الوجـــدا واملعلومـــات: البعـــد يم املفـــا بتقبــــل ـــرتبط والمانيــــةو ــــ، ـــا تـــأثر
ســــتجابة ن تبــــ ــــ ال ــــات تجا و الــــسلوك حــــسنمانيــــةتوجيــــھ ــــر تظ ــــ وال يحة، الــــ

ي ما الو ع تدل استجابات ستد ال املواقف  .التصرف

ــــذه املتعلقــــةعــــادو واملعلومــــات ف املعــــا ــــسب يك فــــالفرد الــــبعض، ا ببعــــض مرتبطــــة رالثالثــــة
ي ثـــم ـــا، م ف و تلـــكباألمـــان، ضـــوء ـــ أمانيـــة اســـتجابة بـــأداء يقـــوم ثـــم ـــا، وتـــأثرا ـــا ل تقـــبال ًبـــدي ً

ف واملعا   .راملعلومات
والـــصلة العالقـــة ذات دبيــات ـــ ع طــالع ضـــوء ــ و اليـــة ا اســة الد حـــددت  ،روقــد

للوعاد املتطلبة ات ا للم سة يرالرئ اما وم ي:؛ والوجدا ي والسلو املعر   .البعد
ا للوأسس املتطلبة ات ا امل يرختيار   :ما

والبحوث اسات الد من العديد عنـدأرش ـا مراعا يجـب ال سس من مجموعة ناك ن
ي ما و ات، ا امل تلك   :رتحديد

 ة ا امل بتلك ود لل ة امل الطفل حاجة  .مانيةرمدى
 ة ا امل مالئمة المانيةرمدى واملرحلة الطفل اسيلعمر  .ةرد
 ت ا امل سة ومما لتعلم املتاحة الفرص توفر رمدى  .مانيةر
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 ات ا امل تلك لتعلم والوسائل انات م توفر  .رمدى

 ات ا امل ذه ل الطفل حاجة  .رمدى
 امل علم ع الطفل ة  .مانيةرةارقد
 العقلية عاقة لذو ركية وا العقلية ات للقد ات ا امل يمناسبة ر  .ر
 و انات إم توافر ةمدى ا امل ع ب التد رسائل ر  .و
 ة ا امل ع ب التد انية إم رمدى  .ر

ن للمعـــاق ات ـــا امل تلــك علـــيم أن نجـــد مـــانًعقليــارلــذا و الـــسالمة تحقيــق ـــ م ـــساعد ،س
بـــــرامج خـــــالل مــــــن ذلـــــك تحقيـــــق مكـــــن ـــــمو ل مــــــعتقــــــدم ناســـــب ي بمـــــا الذاتيــــــة م ســـــرع فـــــق و و،

م واحتياجا م   .خصائص
املتط ات ا امل يف يرتص ما للو   :لبة

أنـــــواع، عـــــة أ ـــــ إ العقليـــــة عاقـــــة لـــــذو ي مـــــا للـــــو املتطلبـــــة ات ـــــا امل يف تـــــص ريمكـــــن ير
  ):2018شرف،(

 اديمية أ أمانية ات ا ـتم: رم و ـم والف فـظ ا يتطلـب والـذي املعر ادي بالتعلم ترتبط
و طــر، ا وعالمـات ات إشـا ـ ع ــالتعرف ـة، نظر ة بـصو تـھ رمعا مــاكنر و طـرة، ا املـواد

املألوفة غ شياء مع التعامل وطر ة، قالضا  .ر

 ات ـــا ـــتم: أدائيـــةمانيـــةأرم و بـــاألداء، القيـــام يتطلـــب والـــذي ـــي ر ا ـــ ا بـــالتعلم وتـــرتبط
ــــــــزة ج واســــــــتخدام ــــــــق، ر ا مــــــــن الوقايـــــــة أدوات اســــــــتخدام عمليــــــــة، قــــــــة بطر تـــــــھ معا

وتناو ية، ر ةلالك  .دو
 ـــــا وجدانيـــــةأاترم املتـــــصل: مانيـــــة ي الوجـــــدا بـــــالتعلم ـــــاتوتـــــرتبط تجا و امليـــــو لبجوانـــــب

باألمانية القيام نحو االستجابة امانيةدوار، والتأثر ا وتقبل ،. 

 ات ــــا اجتماعيـــــةأرم بــــ: مانيــــة القيـــــام يتطلــــب والــــذي جتمـــــا بــــالتعلم معينـــــةأوتــــرتبط دوار
وتتم اجتماعية، ات ا م م جماعـةرتكس ـ اك االشـ عاونيـة، قـة بطر الـتعلم ـذا ة معا

ا وغ ولية، سعافات وجماعة ق، ر ا   .إطفاء

سيطة ال العقلية عاقة ذو لدى ي ما الو تحقق العلوم عليم يدو    :ر
عاقـــــة   ذو ـــــساعد ــــ ال باملوضـــــوعات غنيــــة علميـــــة مــــادة بأنـــــھ العلــــوم مقـــــر ــــسم يي ر

تبـاطالعقلية إ تـرتبط ـ ال التعليميـة ات املقـر مـن عـد العلـوم فمقـر ياة، ل العلوم علم رع ر ر
عاقـة بـذو املحيطـة ئـة الب ـ شـياء مـع التعامـل ـ الـسليمة والطـر اليوميـة، يـاة با يوثيق ق

  .العقلية
املجـــــاالت مـــــن عـــــد علميـــــة، ب وتجـــــا ـــــشطة وأ ات ـــــ خ مـــــن ـــــھ تحو ومـــــا العلـــــوم رفمـــــادة

ومـااملشوق م ميـول وتنميـة العقلية، عاقة ذو حاجات إشباع ا خالل من يمكن ال ة، واملث ية
ا ـــشط أ ـــ و ـــشار ـــم يجعل ممـــا علميـــة، ـــات اتجا مـــن ذلـــك ـــ وغ اســـتطالع، حـــب مـــن م نلـــد

وإيجابية   ).م2015لطفي،(بفاعلية
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الفـــردف ـــا ف ش عـــ ـــ ال ئـــة بالب تباطـــا ا املـــواد ـــ أك مـــن العلـــوم مـــادة
ً

رر للظـــوا وتنـــاوال ،
ً

يتطلـب العلـوم علـم و علـيم فـإن وعليـھ بـھ، املحيطة حداث اكو وإد املرتبطـةرمعرفـة يم املفـا
م املحيطة ئة للوقوع،بالب   .خطارًتفاديا

لطفيكما النمـوأن) م2015(ىتر ـ ت ـ ال ـسية التد شطة م أ من العلوم يمادة ر
ـــ املعر ـــ العقليـــةيـــذالتالملـــدىالعق عاقـــة مراعـــاةيذو مـــع ـــشطة دو تفعيـــل فـــإن لـــذا ر،

م انـــــا إم ر وتطـــــو م ا ـــــا م تنميـــــة ـــــ فعـــــال بـــــدو يقـــــوم التالميـــــذ ـــــؤالء ن بـــــ الفرديـــــة ق رالفـــــر ر و
  .العقلية

العلــوم س بتـــد تمـــو وامل واملتخصــصو اء ـــ ا ــر رو ن ن عـــام،ى ل ـــش اصــة ا للفئـــات
خـــــاص ل ـــــش العقليـــــة عاقـــــة ال،يوذو ـــــن ذ ـــــشيط ت تحقيـــــق ـــــ دو العلـــــوم ملـــــادة تلميــــــذرأن

ـــشاطات ال ــ الـــبعض م عــض مـــع التالميــذ مـــشاركة خــالل مـــن ــذا و العقليـــة، اتــھ قد ة ثا رواســ ر
، ــــــسو ق و ، يالحظـــــو حيـــــث ساســـــية، العلـــــم عمليـــــات ســـــوا يما أن ـــــم ل ـــــسمح بمـــــا نالعلميـــــة ن ر

الطبي ر الظـــــوا ــــــصفو و ن، فـــــسر و ، تجو ـــــست و ، توقعـــــو نو ن يمكــــــون ثـــــم ومـــــن م، حــــــول معيـــــة
ات ــــا امل تلــــك ومــــن ــــا، املتــــضمنة ات ــــا امل ــــساب راك التعليميــــة: ر ات ــــا ات)اديميــــة(رامل ــــا وامل ر،

دائيةجتماعية ـ.و سا دفـھ العلـوم س ـرفتد ع م مـساعد العقليـة عاقـة ذو يمـع
واملــــ الـــسليم، ــــ والتفك اك، د و ــــم الف ــــ ع م قــــد ن رتحـــس وحــــلر ــــة مواج ــــ يجابيــــة شاركة

  .املشكالت
ــــمــــنالتالميــــذف إ العلــــوم، ملــــادة م اســــ د خــــالل مــــن يحتــــاجو العقليــــة عاقــــة رذو ن ي

العلميــة، يم املفــا م وإكــسا ياتيــة، ا م ا ــا م ن وتحــس الــتعلم، عمليــة ــ م حواســ راســتخدام
م املحيطة ئة الب خصائص م ف م ساعد   .ال

ع ســـــــبق ـــــــوممـــــــا ع طـــــــالع خـــــــالل مـــــــن الباحثتـــــــان اســـــــتفادت فقـــــــد دبيـــــــاترضـــــــھ؛
السابقةو والبحوث اسات الية،رالد ا اسة الد ات بمتغ يراملتعلقة   :يما

 لتنميــة املــصو املقيــاس ــ تمثلــت ــ وال اســة الد أداة راختيـار لر املتطلبــة ات ــا يلــورامل مــا
سيط ال العقلية عاقة ذوات التلميذات  .ةلدى

 اسة الد لعينة املناسبة املواقف اختيار ا ومراعا ، املصو املقياس عاد أ رتحديد  .ر
 اسة الد لعينة اسية والد ة العمر املرحلة راختيار  .ر
 مع يتوافق ما و م، واستعدادا م ا قد مع ناسب ت ال العلمية املوضوعات عـادرتحديد

ما بالو املرتبطة ات ا للم يفات  .يروالتص

 ي ما للو املتطلبة ات ا امل م لتقو املناسبة قة الطر  .راختيار
 الية ا اسة الد تھ انت ال ن املجموعت ذو التجر امل سلوب  .راختيار
 اسة الد داف أ لتحقيق املناسبة حصائية ساليب   .راختيار

ي:ًثانيا الثا   :راملحو
ديثة ا التقنيات العقليةل العلومعليماستخدام عاقة سيطةيذو   .ال

الفعــــــالعتمــــــد التواصــــــل ــــــ ع التفــــــاع التعلــــــيم اســــــوب،نظــــــم وا املــــــتعلم ن بــــــ مــــــا
ذلـــــــك تطلــــــب حــــــةو املطر املعلومـــــــات وإواســــــتقبال املـــــــتعلم اســــــتجابة يل ـــــــ التغذيـــــــةو عطائــــــھ

التليــــــت؛الراجعــــــة اســــــتجابتھم ة ــــــ مــــــن فتقــــــديم،أكــــــد علمــــــھ، عــــــز ليــــــةالعلماملــــــادةزو ــــــش
سلسل أم يحقق ع افيـةومتتا ال الفرصـة املـتعلم إعطـاء ـ ع يؤكد الذي الفردي، التعلم داف

قد وفق التعلم عملية وسرعتھرإلتمام   .اتھ
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ذو  علـــيم مجـــال ـــ الفاعلـــة التكنولوجيـــة التقنيـــات أبـــر أحـــد رامجـــھ و اســـوب يفا ز
اصــــــــــة ا الوقــــــــــت. حتياجــــــــــات تــــــــــوفر ية اســــــــــو ا مجيــــــــــات التعلــــــــــيمفال عمليــــــــــة ــــــــــ ــــــــــد وا

ذيفي،(والتعلم   ).2007ا
الـــــــشرقاوقــــــدو ذو) 2016(يأشــــــار للتالميـــــــذ التعليميــــــة ــــــدمات ا تقـــــــديم يمكــــــن يأنــــــھ

ية اسـو ا امج ال خالل من وجذاب مشو ل ش سيطة ال العقلية عمـل .قعاقة اسـوب فا
ـــ تنـــوع مـــن يـــوفره ملـــا ـــ علي والـــصوتوســـيط املـــتعلمناللـــو دافعيـــة مـــن ـــد تز ـــ ال ركـــة، وا

متكر ل ش و ا عرض ولة س وكذلك ات، ا امل ساب واك رللتعلم   .ر
اسوبف ا خالل تصميممن الوعليميةبرامجيمكن يلتنمية التالميـذمـا لـدى

العقليــــــــة عاقـــــــة مذلـــــــك،يذو بــــــــا ان تجــــــــذب ـــــــ ال واملــــــــسموعة املرئيـــــــة املــــــــؤثرات خـــــــالل مــــــــن
م ع ـــــ ـــــاو وم والـــــسالمة، بـــــاألمن اصـــــة ا ات ـــــا امل ـــــسبوا دوات: رليك باســـــتخدام يتعلـــــق مـــــا

الــــــــــساخنة شــــــــــياء و رائــــــــــق ا مــــــــــصادر مــــــــــع التعامــــــــــل كيفيــــــــــة اســــــــــةفقــــــــــد. املعمليــــــــــة، د رأكــــــــــدت
نجـــــاح) 2010(الغامـــــدي ـــــ عاقـــــةع ذو لـــــدى املختلفـــــة ات ـــــا امل تنميـــــة ـــــ املحوســـــبة امج ـــــ يال ر

  .العقلية
ا ألن جميــعًونظـرا مـع يـص ــانالتالميـذاسـوب ف م، وخصائـص م أعمـا ربمختلـف

ذو مــن خاصــة التالميــذ، مــع التقنيــة تلــك يوظفــوا أن املنــا س تــد بطــر ن املعنيــ ــ ع يلزامــا رق ً

عقل،(العقليةعاقة ، شق   ).2010أبو
خلفــــاو اســــة د يوتؤكــــد ديثــــة) 2017(ر ا التقنيــــة الوســــائل كأحــــد اســــوب ا دو ــــ رع

مجــــــةالفعا ال فاعليــــــة اســــــة الد نتــــــائج ــــــرت أظ حيــــــث ــــــسيطة، ال العقليــــــة عاقــــــة ذو مــــــع رلــــــة ي
العقلية عاقة ذو عليم   .ياملحوسبة

العقلية عاقة ذو عليم ديثة ا التقنيات استخدام مية   يأ
فائـــــدة ـــــ أك الـــــتعلم عمليـــــة يجعـــــل الـــــذي مثـــــل باألســـــلوب ديثـــــة ا التقنيـــــات دنـــــا وتز

حيــثًعقليــاللتالميـذ مت، ــممكــ علم ر مظــا ــل ــ ديثــة ا مالتقنيــات انــا وإم م ا قــد روفــق
اصة ا م   .وسرع

اســـةو د مــــان) Lui& chai,2011(رـــش ات ـــا م علـــم ـــ املحوســــبة امج ـــ ال ميـــة أ ـــ رإ
ـي ثال كرتـو باسـتخدام محوسب برنامج استخدمت حيث ـعـادنلألطفال، ع الطفـل ـساعد

ا ـم اســةف الد وسـعت وتفاعليــة، ـة حيو ـ أك ل ــش الطعـام تنــاو آداب علـم و حولـھ، مــن ئـة رلب ل
ـــــي ثال ـــــ ا ف الواقـــــع تفعيـــــل ـــــ الـــــسالمةطفـــــالملـــــساعدةعـــــادإ ات ـــــا م ـــــساب اك ـــــ رع

مــــان ــــ.و ج اســــة د روتــــر علـــــيم) 2017(ى ــــ وأثــــر فاعليــــة الكمبيــــوتر ــــ ع القائمـــــة امج ــــ لل بــــأن
السلوكياتمنطفال عاقة  .مانيةيذو

الثقفـــــي اســـــة د ذو) م2012(روتؤكـــــد علـــــيم ـــــ ـــــا وفاعلي املحوســـــبة امج ـــــ ال دو ـــــ يع ر
س التــــد لعمليـــة والتنفيــــذ التخطـــيط ــــ ـــا دمج خــــالل مـــن اديميــــة، ات ـــا امل عــــض رعاقـــة ر

بوصو حيـافرادلوذلك ـ سـتقاللية تحقيـق مـن ـد مز ا عاقة اسـوبيذو فا أداةم،
ذو لــــدى ــــة ا وامل املعرفيــــة القــــصو جوانــــب ــــة معا ــــ ــــساعد و س، التــــد عمليــــة ــــ يفعالــــة ر رر

عام ل ش    .عاقة
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أكدتو اسةقد الواقـع )Wright& Wollery,2011(رد تقنية ذات املحوسبة امج ال فاعلية
لتعلــــيم ــــ ا العقليـــــةفـــــرادف عاقــــة ــــايذو للم طـــــرمانيـــــةراتوالتوحــــد مــــستخدمة ق،

اللفظي ث وا والنمذجة اة   .املحا
اسةوأ د أيضا ركدت ً)Ramdoss & et al,2012 (مـع اسوب ا برامج استخدام فاعلية ع

ـزفراد عز ـ ا ـدف ـ ال املـستقبلية البحـوث توجيـھ ـ ع أيـضا وأكـدت العقليـة، عاقة ًذو ي
ال ات ا وم اليومية ياة ا ات ا رم بيةر وال   .مانيةسالمة

اسة د توصلت مـنروقد كال
ً

ـ) Ramdoss, Sathiyapra; et al, 2012(و)2016(الـديب إ
يم املفا عض علم املحوسبة امج ال اتفاعلية ا عاقةلألطفالروامل ذو   .يمن

الد من عرضھ سبق ما ع عقيبا رو دوً ع أكدت وال السابقة، والبحوث راسات
وابر ديثة ا التقنية عاقةملحوسبةامج وذو عام، ل ش اصة ا حتياجات ذو يعليم ي

ل بأن القو يمكن خاصة، بصفة املحوسبةلالعقلية امج كبل وتنميةاردو اتكساب ا رامل
للو ياملتطلبة أما سة املد داخل ارسواء ج خا العقلرو عاقة بذو املحيطة ئة ،يةيالب

اساتتناولتفقد الد فئات رعض العقليةالسابقة عاقة ذو واملتوسطةيمن سيطة مماال ،
اختيار ع الية ا اسة الد الباحثتان وأيضارساعد ة، العمر والفئة اسة الد ًعينة ر

اليةتحديد ا ا صو ية التجر ة املعا س،رمواد التد وأساليب ز التعز طر رمستخدمة ق
ح، املق املحوسب نامج ال أداخل تنميةوال ا بدو املعنية والبحوث اسات الد ركدت ر

العقلية عاقة ذو ات ا يم   .ر
اسة الد ض رفر   :و

 يوجد إحصائياال دال ًفر ـق ع والضابطة ية التجر ن املجموعت جات د تب متوسطي ن رب ر
الو لتنمية املصو يراملقياس القبما  .القياس

 يوجد إحصائياال دال ًفر ـق ع والضابطة ية التجر ن املجموعت جات د تب متوسطي ن رب ر
الو لتنمية املصو يراملقياس البعديما  .القياس

 يوجـــد إحــــصائياال دال ًفـــر املقيــــاسق ـــ ع يــــة التجر املجموعـــة جـــات د تــــب متوســـطي ن ربـــ ر
الو لتنمية يراملصو الما ن والبعديالقياس  .قب

 يوجـــد إحــــصائياال دال ًفـــر املقيــــاسق ـــ ع يــــة التجر املجموعـــة جـــات د تــــب متوســـطي ن ربـــ ر
الو لتنمية يراملصو بما والت البعدي ن   .القياس

اسة الد   .رإجراءات
ــن اســــةمــ ناتبعــــت: رالد املجمــــوعت ذو ــــ التجر املــــن اليــــة ا اســــة تــــمرالد حيــــث تقــــسيم،

اســـــ الد أحـــــدرعينـــــة ن، مجمـــــوعت ــــــ إ خـــــرة و ضــــــابطة، عرضــــــتىما يـــــة ــــــةتجر املعا ملـــــواد
ية املحوسب(التجر نامج   ).ال

ح املق املحوسب نامج   :ال
نامج ال إعداد   :مصادر

ندت حالباحثتـــان اســ ـــ املق املحوســـب نــامج ال إعـــداد املتطلبـــةـــ ات ـــا امل مـــن يتــضمنھ رومـــا
يللو مصادرما عدة يع ما   :تضمنت
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 مـــن العديــــد ـــ ع تناولـــتطـــالع ــــ ال الـــسابقة اســـات والد ــــة النظر املتطلبــــةرطـــر ات ـــا رامل
يللــو بيــةمــا العقليــةمانيــةوال عاقــة وذو عــام بوجــھ اصــة ا حتياجــات يلــذو ي

خاصة  .بصفة

 عاقـــةا س مـــدا بـــبعض امليدانيـــة ة ارـــ وجـــا يا صـــ بمحافظـــة ـــة يـــةزالفكر العر باململكـــة ن
 .السعودية

 علــــيم مجــــال ــــ املحوســــبة امج ــــ ال ــــ ع للــــوطــــالع املتطلبــــة ات ــــا يرامل نمــــا للمعـــــاق
 .ًعقليا

 ة الفكر بية ال س بمدا املتوسط و للصف العلوم مقر رمراجعة ل  .ر
 التالميذاحتياجات  لوميو
 العق عاقة ذو مو وأولياء العلوم معل اء يآ ر  .ليةر

ح املق املحوسب نامج ال داف   :أ
حـــــدف ـــــ املق املحوســـــب نـــــامج تنميـــــةإال اتاملـــــ لرـــــا يلـــــواملتطلبـــــة لــــــدىمـــــا العلـــــوم ـــــ

سيطة ال العقلية عاقة ذوات   .التلميذات
ح املق املحوسب نامج ال مية   :أ

خالل من نامج ال مية أ   :تت

 وجـــ ة ضـــر مـــن ميتـــھ أ نـــامج ال لتنورـــستمد محوســـبة بـــرامج للـــوميـــةود املتطلبـــة ات ـــا رامل
ي سيطةما ال العقلية عاقة  .لذوات

 ـ نـامج ال املعاقـةـساعد التلميــذة تتفـادي املحيطــةخطـارأن ئـة الب ـ ـا ل تتعــرض ـ وال
 .ا

 للمعاقـــات الفرصــــة ـــيح نــــةًعقليــــاي والطمأن ـــدوء ال ــــسوده منـــاخ ــــ يـــتعلمن لــــمعأثنـــاءأن
املخاطر الوقوع دو العلوم، س ندر  .و

 دو ــــ ديثــــةالتقنيــــةيو العقليــــةمجــــالــــا عاقــــة ذو للــــويعلــــيم املتطلبــــة ات ــــا رامل
ي  .ما

 املحوسـبة امج ـ ال تـصميم ة لـضر العقليـة عاقـة ذوات يـل وتأ عايـة ـ ع ن القـائم اك رإد ر ور
للولتنمية املتطلبة ات ا يرامل اداخلما ج وخا سة راملد  .ر

النتائج   :قياس
مكــــــننــــــواتج و داء معيــــــار ــــــ ئ ل ــــــش تــــــصبح إجرائيــــــة ــــــداف كأ تحــــــدد نــــــامج رال

خــالل مـــن وتقـــاس لتنميـــةمالحظتــھ، املـــصو للمقيــاس البعـــدي للـــو رالقيـــاس املتطلبـــة ات ــا رامل
ي نما املعاق   .ًعقليالدى

ح املق املحوسب نامج ال إعداد   :مراحل
مــــــنقامــــــت مجموعــــــة تــــــضمن والــــــذي ح ــــــ املق املحوســــــب نــــــامج ال بإعــــــداد الباحثتــــــان

العلميــة للــواملوضــوعات املتطلبــة ات ــا امل وفــق ير، مــسبقا،مــا ا تحديــد تــم ــ متــضمنةًوال
رة ظا عن الناجمة املخاطر ، وال الرعد رة ظا عن الناجمة املخاطر اء، ر الك بأخطار قاملعرفة

املخــ الــشمس، عــكــسوف الناجمــة ــةاطر الكيماو املــواد اســتخدام مــنن الناجمــة رائــق ا خطــر ،
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ــسد، ا ــ ع ا وســقوط الــسائلة واملــواد شــعاعات عــن الناجمــة ــا،املخــاطر ل خطــارالتعــرض
الطبيعيــــــة، ث ــــــوا ال عــــــن العقليــــــةرالناجمــــــة عاقــــــة ذوات التلميــــــذات ــــــا تتعلم أن يجــــــب ــــــ وال

املتوســـــطة، باملرحلـــــة ـــــسيطة وليـــــةال تھ بـــــصو إعـــــداده تـــــم قبــــــل،رحيـــــث مـــــن تحكيمـــــھ تـــــم ثـــــم
تية باملراحل املحوسب نامج ال مر وقد للتطبيق، ز جا أصبح ح ن   :املتخصص

أوال
ً

والتصميم:  عداد   :مرحلة
املحوسب .1 نامج ال عض: ىمحتو نامج ال للوتتضمن املتطلبة ات ا يرامل خاللما من ،

لـــسات ا مـــن ـــدافمجموعـــة بأ محـــددة ـــ، ر وقـــد العينـــة، طبيعـــة مـــع ناســـب ت وإجرائيـــة
ا م ف ل س ح مصو ل ش العلمية يم املفا  .رتقديم

املحوسـب .2 نـامج ال ـ س التـد وطـر املـستخدمة اتيجيات رسـ مجموعــة: ق نـامج ال تتـضمن
ـا وم املحوســب، نـامج ال ملحتـو املالئمـة س التــد وطـر اتيجيات سـ ىمـن اللفظــي: رق ـث ا

وار–النمذجة–  .التكرار–ا
الراجعــة .3 والتغذيـة ــز التعز ــز: قطـر التعز أسـاليب مــن العديـد ــ ع املحوسـب نــامج ال ىاحتـو

مسموع أو ي مر  .سواء
املـــــستخدمة .4 مجيــــات فـــــالش: ال برمجيــــات تـــــصميم برنـــــامج) adobe flash(تـــــم واســـــتخدام

برن) Photoshop(الفوتوشوب ا تباإلضافة و البو س وف  )PowerPoint office(رامج
املناسبة .5 م التقو وسائل   .تحديد

نامج ال ا إل ند س ال جتماعية و ة بو وال النفسية   :سس
ا م سس؛ عض ضوء نامج ال بناء   :تم

 ن ا وال دلة ع ية املب سات املما ع بأنواعھ(رعتماد ز  )التعز
 الظر املحيطةيئة اسةأثناءوف الد عينة مع ناسب ت وال نامج ال  .رتنفيذ
 مفضلة دايا يقدم جلسة ل اء إن  .التلميذاتلدىعند
 ب للتد افية منية ملدة نامج ال راستمرار   .ز

دفة املس   :الفئة
ــــاتــــ قوام عينــــة ــــ ع ح ــــ املق املحوســــب نــــامج ال تطبيــــق مــــن) 15(م املعاقــــاتتلميــــذات

العقليـــــةربدًعقليــــا عاقـــــة س بمــــدا ـــــسيطة ورجـــــة بالـــــصف امللتحقـــــات املتوســـــطة لباملرحلــــة
يـــــةاملتوســـــط التد ـــــة املعا مـــــادة بتطبيـــــق الباحثتـــــان وقامـــــت املحوســـــب( ر، نـــــامج ضـــــوء) ال ـــــ

الــصو وقــراءة اســوب ا اســتخدام ات ــا مل الطالبــات رامــتالك ونيــةر أخــذلك عــد وذلــك اء، رآ
العل   .وممعلمات

حمد املق املحوسب نامج ال تطبيق   :ة
نامجقاستغر تقدرتطبيقھال منية ة مـنبواقـعأسابيع )6(بـزف جلـسات ـلثـالث

واستغرقت الواحدةأسبوع، لسة ا   .دقيقة) 30(مدة
نامج ال صالحية من  :التحقق

بيـــــة ال مجــــال ــــ ن املتخصـــــص مــــن مجموعــــة ـــــ ع إعــــاداده عــــد نـــــامج ال عــــرض تــــك
الـذيا ـدف لل نـامج ال مالئمـة مـدى مـن للتحقـق وذلك اصة، ا الفئات س تد ومنا راصة

تــم ن املحكمــ اء آ ضــوء ــ و نــامج ال ــا عل املطبــق الفئــة وخــصائص واحتياجاتــھ أجلــھ مــن روضــع
تط تـــــــم وقـــــــد لـــــــسات، وا املواقـــــــف عـــــــض صـــــــياغة ـــــــبيـــــــقإعـــــــادة ع نـــــــامج املجموعـــــــةأال فـــــــراد

ية   .التجر



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )األول(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 

 

63 

ال   :نامجىمحتو
للــــو املتطلبــــة ات ــــا امل مـــن مجموعــــة العلــــوم ــــ ح ـــ املق املحوســــب نــــامج ال ريتـــضمن

ي ــــمــــا املتــــضمنة ــــام وامل ــــشطة نفيــــذ ب م قيــــام خــــالل مــــن وذلــــك م، لــــد ــــا تنمي ــــدف ،
ــ ع بنــاء نــامج لل ــ العل املحتــو تحديــد تــم نــامج، ــعــادىال ال واملجــاالت تساســية رأشــا

املتعلقــة واملواقــف ف املعــا مــن مجموعــة ــ ع نــامج ال اعتمــد الــسابقة، والبحــوث اســات الد ــا رل ر
للو املتطلبة ات ا يربامل اء( ما ر الك مع التعامل ة ا ونيـة–رم ال ر الظـوا مع التعامل ة ا رم

الطبيعيـة– ث ـوا ال مـع التعامـل ة ـا رم ـ). ر ع نـامج ال ثـ) 18(اشــتمل بواقـع جلــساتجلـسة، الث
لــسة ا مــدة واح ــ ت بــا، تقر ونــصف ر شــ نــامج ال تطبيــق اســتغر وقــد ، أســبوع ــل ًمــن ) 30(ق

التا النحو ع لسات ا وتمت   :دقيقة،
العلوم:) 1(لجدو ح املق املحوسب نامج ال لساتجلسات ا وعدد الزمنية واملدة ا داف   وأ

لسة ا لسة  بيان ا   دف
عدد

لسات   ا

ل وا   سة
الود، من جو وخلق العينة بأفراد ف التعر دف يدية تم

لسات ا لبقية التلميذات يئة   و
2  

من لسات ا
إ الثانية

  السادسة

وتجنب حياتنا اء ر الك مية أ ع الناجمةخطارالتعرف
ا مع التعامل يحة ال السلوكيات خالل من ا   ع

5  

من لسات ا
إ عة السا

عشر ادية   ا

ونية ال ر الظوا ع سوف( التعرف وا علم) الكسوف و
يحة ال االسلوكيات مخاطر   .تجنب

5  

من لسات ا
إ عشر الثانية

عشرال عة   سا

ع نالتعرف اك وال الزالل الطبيعية ث وا لوالسيورال
اخطاروتجنب ع يحةالناجمة ال السلوكيات علم و

تلك ثظل وا   .رال
5  

الثامنة لسة ا
  عشر

السابقة لسات ا تم ملا   1  مراجعة

نامج ال م   :تقو
التا مراحل عدة وفق م التقو عملية   :تمت

القب م تمو: التقو بقبلقد نامجالبدء ال   .تطبيق
امل م تم: رحالتقو إأثناء وقد موضـوع مـن نتقال يتم ال بحيث نامج ال جلسات آخـرتطبيق ـ

مقبو ل ش اتمامھ من التأكد عد   .لإال
ي ـــا ال م تـــم: التقـــو املـــصووقـــد املقيـــاس تطبيـــق خـــالل اســـة(رمـــن الد اســـة) رأداة الد عينـــة ـــ ( رع

ية التجر   ).العينة
ـــ ب الت م نـــامج: التقـــو ال تطبيـــق مـــن ر شـــ ر مـــر عـــد تـــم البعـــدي(ووقـــد أثـــر) التطبيـــق بقـــاء لبيـــان

  .التعلم



فاعلیة برنامج محوسب مقترح في العلوم لتنمیة الوعي األماني 
  البسیطة بالمرحلة المتوسطةعقلیةللتلمیذات ذوات اإلعاقة ال

  محمد لطفيأمینة یحیى . د
  موكليىحمد عیساأماني . أ

 

 
 

 
 

 

64 

معل دليل العلومإعداد   :م
ــ البح والغــرض املحوســب، نــامج لل العــام ــدف ال ــ تو مقدمــة ــ ع الــدليل ىاحتــو
ــــ العلــــوم معلـــم ــــساعد تنفيذيـــة والتعليمــــات شـــادات و جرائيــــة، الـــسلوكية دافــــھ وأ رمنـــھ،

نـامج ال ـ املتـضمنة املوضـوعات ع أيضا واشتملت العقلية، عاق ذو ع نامج ال ًتطبيق ي
خــــاللامل علميــــة، موضــــوعات مــــن يتــــضمنھ ومــــا املحوســــب نــــامج ال تنفيــــذ تــــم وقــــد 18حوســــب،

  .جلسة
مــــن مجموعــــة ــــ ع م عرضــــ تــــم املعلــــم، ودليــــل املحوســــب نــــامج ال إعــــداد مــــن ــــاء ن عــــد و
اصـــــة، ا بيـــــة وال اصـــــة، ا الفئـــــات س تـــــد وطـــــر منـــــا مجـــــال ـــــ ن املتخصـــــص ن راملحكمـــــ ق

ع للتعرف العلوم، حيثومعل من م ا   :رآ

 أجلھمدى من وضعت ال دافھ أ مع نامج ال محتو ساق  .ىا
 العقلية عاقة ذو التالميذ واحتياجات صائص املتضمنة املوضوعات مالئمة  .يمدى
 العلمية املادة سالمة  .مدى

م صـــو ـــ والـــدليل نـــامج ال أصـــبح ـــذلك و ن، املحكمـــ الـــسادة اء آ ضـــوء ـــ التعـــديل تـــم روقـــد ار
اسة الد عينة ع ذلك عد طبقت وال ائية   .رال

اسة الد   :رأداة
للـــو املتطلبـــة ات ـــا امل لتنميـــة املـــصو راملقيـــاس ير العقليـــةمـــا عاقـــة ذوات التلميـــذات لـــدى

سيطة الباحثتان(ال   ).إعداد
املقياس   :دف

للو املتطلبة ات ا امل يرتنمية عاقـةمـا ذوات التلميـذات امللتحقـاتلـدى ـسيطة ال العقليـة
املتوسط و الصف ة الفكر بية ال س لبمدا   .ر

املصو املقياس بناء   :رخطوات
للــو املتطلبــة ات ــا امل يرلتحديـد قامــتمــا ــسيطة، ال العقليــة عاقــة ذوات التلميــذات لــدى

تية طوات با   :الباحثتان

 لأل واملقايالرجوع السابقة اسات والد العالقةردبيات ذات  .س
 لـــذو العلـــوم علـــيم مجـــال ـــ ن واملتخصـــص العلـــوم معلمـــات مـــع ـــصية مقـــابالت يإجـــراء

وأولياء العقلية،  .رموعاقة

 املتطلبة ات ا امل تحديد تم سبق يللـورومما العقليـة،مـا عاقـة ذوات التلميـذات لـدى
الثالثة ا عاد أ خالل  ).لسلوكيةا–الوجدانية–املعرفية(من

 للـــــو املتطلبـــــة ات ـــــا امل مـــــن مجموعـــــة ـــــ ع املـــــصو املقيـــــاس راشــــتمل ير ـــــمـــــا يو كمـــــا ،
ي دو  :لا
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للو:)2(لجدو املتطلبة ات ا يرامل ةما ا م ل إلجادة املقابلة ة املصو املواقف قام روأ   رر
ات  م ا ة  رامل املصو املواقف قام رأ   ر

ا  1 ر الك مع التعامل ة ا   5-1  ءرم

ونية  2 ال ر الظوا مع التعامل ة ا   10-6  رم

الطبيعية  3 ث وا ال مع التعامل ة ا رم   15-11  ر

  15  املجموع  

عليماتوصف   :املقياسو
للــــو املتطلبــــة ات ـــــا امل تــــوفر مــــدى ــــ ع التعـــــرف املــــصو املقيــــاس دف راســــ ير لـــــدىمــــا

العقليــةالتلميــذات عاقــة وذوات بالــصف املقيــاسلامللتحقــات تــضمن حيــث 15املتوســط،
ة، مــــــصو مواقـــــف ل شــــــ ــــــ ة، رعبـــــا ـــــمر ــــــسة، ئ عــــــاد أ ثـــــالث ــــــشمل ــــــ: رو املعر البعــــــد–البعــــــد

ي ي–الوجدا اآل و ة، املصو املواقف من عدد عد ل تحت ندرج و ي، السلو   :رالبعد

املعر .1 عدد: البعد تحتھ ندرج ة5و مصو  .رمواقف
ي .2 الوجدا ندرج: البعد عددو ة5تحتھ مصو  .رمواقف
ي .3 السلو عدد: البعد تحتھ ندرج ة5و مصو  .رمواقف

للو املتطلبة ات ا امل ضمن ذا ل يرو وما ،:  

 اء ر الك مع التعامل ة ا  .رم
 ال مع التعامل ة ا ونيةرم ال ر  ظوا
 الطبيعية ث وا ال مع التعامل ة ا رم  .ر

ما البدائل ن ب ما تختار أن التلميذة اوع نظر ة وج من مناسب   .تراه
املقياس يح ت قة   :طر

ســــــتجابة و جــــــة د ــــــ ع يحة الــــــ ســــــتجابة تحــــــصل بــــــأن املقيــــــاس، يح تــــــ ريـــــتم
للمقياس العليا جة الد فتصبح صفر، ع اطئة صفر15را ف املتدنية جة الد اما جة، رد   .ر

املقياس تصميم   :خطوات
مـــدى ـــ ع للتعـــرف املـــصو املقيـــاس تـــصميم للـــورتـــم املتطلبـــة ات ـــا امل يرتـــوفر مـــا

العقليـــة،للتلميـــذات عاقـــة ـــذوات ع طـــالع عـــد وذلـــك املتوســـط، و بالـــصف لامللتحقـــات
بتحديــد الباحثتــان قامــت حيــث العالقــة، ذات س بطاقــات) 15(املقــاي خــالل مــن عــرض ة، رعبــا

استجابتان بطاقة ل تحت ندرج و ة، م)ال-عم(رمصو التلميذةلتختار   .ما
املقياس لتطبيق الزمنية   :املدة

للــو املتطلبـــة ات ــا امل لتنميـــة املــصو املقيـــاس رطبــق ير وملـــدةمـــا اســية د حـــصة رــ
  .دقيقة45
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للمقياس ية السيكوم صائص   :ا
مـن ونـت ت ـ وال للمقياس، ولية ة الصو بإعداد الباحثتان مـن) 15(رقامت عـرض ة، رعبـا

بطاقـات نخـالل املتخصــص سـاتذة مــن ن املحكمـ مــن مجموعـة ــ ع ا عرضـ تــم وقـد ة، رمــصو
م وعــــدد العلــــوم، س تــــد وطــــر واملنــــا اصــــة ا بيــــة ال مجــــال رــــ صــــالحية)5(ق ــــ ع كــــم ل ،

ي ما ضوء العينة ع للتطبيق   :املقياس

 املقياس مفردات من مفردة ل صياغة وضوح مدى  .تحديد
 و ات العبا مناسبة البحثرمدى عينة صائص  .رالصو
 املوقف عن التعب ع ة الصو مالئمة  .رمدى
 ذلك مر لزم إن ضافة و ذف ا أو للتعديل مالحظات أية  .إبداء

ي بما الباحثتان قامت ن املحكم السادة ات توج ضوء   :و

 ا عديل املطلوب املفردات  .صياغة

 للموقف املالئمة غ الصو عض  .رغي

نصدق الـسادة: املحكم اء آل وفقـا ، املـصو املقيـاس مفـردات ـ ع ن املحكمـ صـدق حـساب رتـم
ً ر

ي دو ا وذلك ن،   :لاملحكم
الو:)3(لجدو لتنمية املصو املقياس ع ن املحكم اتفاق يرسبة ذواتما للتلميذات

سيطة ال العقلية   عاقة
ة العبا رقم تفاق  ر ة  سبة العبا رقم تفاق  ر   سبة

1  85٪  9  90٪  

2  90٪  10  90٪  

3  90٪  11  100٪  

4  90٪  12  100٪  

5  100٪  13  100٪  

6  100٪  14 90٪  

7  90٪  15  90٪  

8  90٪      

أعاله دو ا من ت مقبولة،لو سبة و للمقياس، ن املحكم السادة اتفاق   .سبة
الداخ   :الثبات

للمق الداخ الثبات بحساب الباحثتان نباخ،قامت ألفاكر قة بطر املصو وياس ر
دو للمقياس) 4(لوا الثبات معامل   .يو
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نباخ) 4(لجدو ألفاكر قة بطر املصو املقياس ثبات ومعامل  ر

املفردة   رقم
قة بطر الثبات

نباخ   وألفاكر
املفردة   رقم

قة بطر الثبات
نباخ   وألفاكر

1  0.683  9  0.591  

2  0.704 10  0.683  

3  0.422 11  0.475 

4  0.514 12  0.540  

5  0.612  13  0.483  

6  0.490  14  0.722  

7  0.514 15  0.412  

8  0.586      

أعاله دو ا من ساو،ليت نباخ ألفاكر قة طر باستخدام الثبات معامل يأن ،)0.562(و
ائية ال تھ صو املقياس أصبح ذلك و إحصائيا، دال ثبات معامل و رو ً.  

للو املتطلبة ات ا يرامل سيطةما ال العقلية عاقة ذوات   :للتلميذات
ــــافؤ الباحثتــــانقامــــت الت ــــبحــــساب ع والــــضابطة يــــة التجر ن املجمــــوعت أفــــراد ن بــــ
املــصو للــولل راملقيــاس املتطلبــة ات ــا يرم وذلـــكمـــا ح، ــ املق املحوســب نــامج ال تطبيــق قبــل

ن بـــ ق الفـــر داللـــة ـــ ع املجمتوســـطيوللتعـــرف جـــات د رتـــب قبـــلر والـــضابطة يـــة التجر ن مـــوعت
املحوســــب، نــــامج ال تجــــاه،تطبيــــق أحــــادي التبــــاين تحليــــل باســــتخدام ــــيوذلــــك ــــدو لوا

النتائج تلك   :يو
تجاه :)5(لجدو أحادي التباين افؤ) ANOVA(تحليل الت الضابطةساب ن املجموعت ن ب

القب القياس ية   والتجر

  القياس
مجموع

عاتامل   ر
جات رد
ة ر   ا

متوسط
عات   املر

قيمة
  ف

ىمستو
  الداللة

ن املجموعت ن   0,300  1  0,300  ب

ن املجموعت   28  29,867  داخل

  29  30,167  املجموع
1,067  

0,281  
0,600  

دالة   غ

يت أعاله دو ا بلغتلمن الداللة مستو الداللة) 0,600(ىأن مستو مما) 0,005( ىعند
ان ع تيدل يةافؤناك والتجر الضابطة ن املجموعت ن   .ب
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ا ا وتفس اسة الد   :رنتائج
و الفــــرض ــــيــــنص: لنتــــائج ع توجــــد" الفـــــرض إحـــــصائياال دال ًفــــر تـــــبق متوســــطي ن ربــــ

الــو لتنميــة املــصو املقيــاس ــ ع والــضابطة يــة التجر ن املجمــوعت جــات رد ير القيــاسمــا ــ
  "القب

ــــ مــــن تــــمــــذاةوللتحقــــق ــــاختبــــاراســــتخدامالفــــرض ت و ن؛ مــــان مــــستقلت ن تــــ لعي
يـــة والتجر الــضابطة ن املجمـــوعت جـــات د تـــب متوســـطي رــساب ـــر القب القيـــاس ـــدو،ـــ لوا

ذلك يو   :التا
الضابطة) z(قيمة :)6(لجدو ن املجموعت جات د تب متوسطي ن ب ق للفر حصائية ا رودالل ر و

املق ع ية الووالتجر لتنمية املصو يرياس القبما  القياس
متوسط  العدد  املجموعة  املتغ

  الرتب
الرتب ىمستو  zقيمة  مجموع

  الداللة

  247,50  16,50  15  الضابطة

ية  217,50  15  التجر

مقياس
الو

ي   ما
  30  املجموع

14,50  

  

دالة  0,681   غ

من قيمة،أعالهلدوايت جـاتوللفر" z"أن د تـب متوسـطي ن ب رق نر املجمـوعت
يــة والتجر يالــوتنميــةملقيــاسالــضابطة قيمــة)0,681(بلغــت مــا ــ و ــ، إحــصائياغ ًدالــة

مـستو ـ)٠.٠٥(ىعند ع ـذا و ـيالـصفرالفـرضلقبـو، ع يـنص والـذي ذاتال" ، فـر قيوجـد
جـــــات د تـــــب متوســـــطي ن بـــــ إحـــــصائية رداللـــــة الـــــر ن املقيـــــاساملجمـــــوعت ـــــ ع يـــــة والتجر ضابطة

الو لتنمية يراملصو القبما   .القياس
ينتائج الثا ع: الفرض الفرض توجد "ينص إحصائياال دال ًفر جاتق د تب متوسطي ن رب ر

الو لتنمية املصو املقياس ع والضابطة ية التجر ن يراملجموعت   "البعديسقياالما
من تـمـذاةوللتحقق ملعرفـة اسـتخدامالفـرض ن؛ مـستقلت ن ملجمـوعت ـ ت و مـان اختبـار

ن، املجموعت جات د تب متوسطي ن ب ق الفر رداللة ر ذلكو يو التا دو   :لوا
جات" z"قيمة:)7(لجدو د تب متوسطي ن ب ق للفر حصائية ا رودالل ر نو املجموعت

البعد القياس والضابطة ية   يالتجر

  العدد  املجموعة  املتغ
متوسط

  الرتب
مجموع
  الرتب

  zقيمة
ىمستو

  الداللة

  120 8  15  الضابطة

ية  345  15  التجر
الو مقياس

ي   ما
  30  املجموع

23  
  

  دالة 4,796

من قيمة،أعالهلدوايت نللفر" z"أن املجمـوعت جـات د تـب متوسـطي ن ب رق ر و
القياس ية والتجر قيمـة)4,796(بلغتالبعديالضابطة ـ و مـستو، عنـد إحـصائيا ىدالـة ً

ــ)٠.٠٥( ع يــنص والــذي البــديل، املوجــھ الفــرض وقبــو الــصفر الفــرض فــض ــ ع ــذا و ل، ي " ر
جـــات د تـــب متوســـطي ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات فـــر ريوجـــد ر يـــةق والتجر الـــضابطة ن املجمـــوعت

الو لتنمية املصو املقياس يرع البعديال ما   .قياس
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الثالـــــثنتــــائج  ـــــ: الفـــــرض ع الفـــــرض توجــــد "يــــنص إحـــــصائياال دال ًفـــــر تـــــبق متوســـــطي ن ربــــ
الـــــو لتنميــــة املـــــصو املقيـــــاس ــــ ع يـــــة التجر املجموعـــــة جــــات رد ير ـــــــــمـــــا القب ن القياســـــ

  .والبعدي
تم الفرض ة من دواستخداموللتحقق وا ن مرتبطت ن ت لعي وكسو ل و لاختبار ن

ذلك يو   :التا
جات" د"قيمة):8(لجدو د تب متوسطي ن ب ق للفر حصائية ا رودالل ر يةو التجر املجموعة

والبعدي القب ن   .القياس

  الرتب  العدد  القياس
عدد

  الرتب
مجموع
  الرتب

متوسط
  الرتب

قيمة
  "د"

ىمستو
  الداللة

  صفر  صفر  صفر  السالبة
  15  القب

  8  120  15  ةاملوجب

ة ساو     صفر  امل
  15  البعدي

    15  املجموع

  دالة  3.457

أعــاله ــدو ا مــن قيمــة،ليتــ جــات" د"أن د تــب متوســطي ن بــ ق رللفــر ر املجموعــةو
ــ يــة نالتجر والبعــديالقياســ ـــ املــصوالقب الــورللمقيــاس يلتنميـــة ،)3,457(بلغـــت مــا

ــ ع ــذا و إحــصائيا، دالــة قيمــة ــ ــارفــضًو ع يــنص والــذي ، الــصفر توجــد" يلفــرض قفــرال
إحصائيا الـوًدال لتنميـة املـصو املقيـاس ـ ع يـة التجر املجموعـة جات د تب متوسطي ن رب ر ر

ي نما عالقياس ينص والذي املوجھ البديل الفرض وقبو والبعدي، قفرتوجد" لالقب
إحصائيا الًدال املجموعـة جات د تب متوسطي ن رب الـور لتنميـة املـصو املقيـاس ـ ع يـة رتجر

ي والبعديما القب ن  .القياس
ــع الرا الفــرض ــ: نتـائج ع الفــرض توجـد"يـنص إحــصائياال دال ًفــر جــاتق د تــب متوســطي ن ربـ ر

الو لتنمية املصو املقياس ع ية التجر يراملجموعة بما والت البعدي ن   .القياس
من استخداموللتحقق تم الفرض دوة وا ن مرتبطت ن ت لعي وكسو ل و لاختبار ن

ذلك يو   :التا
  

ية" د"قيمة :)9(لجدو التجر املجموعة جات د تب متوسطي ن ب ق للفر حصائية ا رودالل ر و
ن بالقياس والت   .البعدي

  الرتب  العدد  القياس
عدد

  الرتب
مجموع
  الرتب

متوسط
  الرتب

  "د"قيمة
ىمستو

  الداللة

  2  6  3  السالبة
  15  البعدي

  صفر  صفر  صفر  املوجبة

ة ساو     12  امل
ب   15  الت

    15  املجموع

1.732  
دالة   غ

0.083 
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أعــاله ــدو ا مــن قيمــة،ليتــ ن" د"أن القياســ جــات د تــب متوســطي ن بــ ق رللفــر ر و
بلغـــت املـــصو للمقيـــاس ـــ ب والت قيمـــة)1,732(رالبعـــدي ـــ و ــــ، ع ـــذا و إحـــصائيا، دالـــة ـــ ًغ

ـــــ ع يـــــنص والـــــذي ، الـــــصفر الفـــــرض يقبـــــو توجـــــد" ل إحـــــصائياال دال ًفـــــر تـــــبق متوســـــطي ن ربـــــ
الــــو لتنميــــة املــــصو املقيــــاس ــــ ع يــــة التجر املجموعــــة جــــات رد ير البعــــديمــــا ن القياســــ ــــ

ب   .والت

النتائج    :مناقشة
عـرض ـزء ا ـذا نـاو اسـةلي الد اسـةوتفـسرنتـائج الد أسـئلة ضـوء ـ ا ومناقـش را

العالقة ذات البحثية حات واملق التوصيات وعرض ا ض  :ووفر
ا اســـة الد دفت تراســـ للـــوميـــةناليـــة املتطلبـــة ات ـــا يرامل أمـــا وقـــد اســـة، الد نتـــائج ـــرت رظ

ا افاعلية نامج حملحوسبل تنميـةاملق للـوـ املتطلبـة ات ـا يرامل التلممـا ذواتلـدى يـذات
املتوســــــطة، باملرحلــــــة العقليــــــة اســــــةعاقــــــة الد نتــــــائج ــــــرت أظ نــــــامجرحيــــــث لل ة ــــــ الكب ة رالقــــــد

املحوسب نامج ال واملستخدمة املتنوعة ساليب و مشوقة شطة أ من ھ يحو وما   .املحوسب
ـــــــرت أظ التحليـــــــلحيـــــــث ينتـــــــائج وحـــــــصا عـــــــدم لللفـــــــرض دالوجـــــــودعـــــــن قفـــــــر

م ًإحصائيا ن لتنميـةب املـصو املقيـاس ـ ع يـة والتجر الـضابطة املجموعـة جـات د تب رتوسطي ر ر
يالو القبما   .القياس

ـــ القـــصو طبيعـــة تفـــسر يجـــة الن ـــذه أن الباحثتـــان روتـــر نامـــتالكى املجمـــوعت كـــال
يــــــة والتجر مالــــــضابطة اســــــتجابا خــــــالل مــــــن ي، مــــــا للــــــو املتطلبــــــة ات ــــــا املقيــــــرامل ــــــ اسع

تنميـــة ــ ـــساعد يــة تد امج ـــ ب التــدخل ـــستد ممــا ، راملــصو للــور املتطلبـــة ات ــا يرامل مـــا
اســـة الد عينـــة مـــعرلـــدى تتفـــق يجـــة الن ـــذه و مـــن، كـــال اســـة د مثـــل الـــسابقة؛ اســـات الد عـــض

ً
ر  (ر

س، شـــــوان،2019رفـــــا ـــــي،م؛2017رم؛ عبـــــاس،2016مغر يم،؛2014م؛ ،م؛2014إبـــــرا يخلفـــــاو
،2010الغامــــــــــدي،؛2013ســــــــــليمان،؛2014طــــــــــان،البيل؛2017 ــــــــــ ع ن؛2008؛ وأمــــــــــ ميخائيــــــــــل

رغـــوث، بيـــة) Ramdos etal,2012 ؛2008و ال ات ـــا م ـــ الفئـــة تلـــك لــــدى قـــصو ربوجـــود مانيــــةر
يوالــو نــامجمــا ب التــدخل اســتد ممــا ــ يــةوالبي ــورتد اتأ ــا امل تلــك ــ تن إثرائيــة رشطة

م تلد أيضا عز و ،ً عقليـاى ن للمعـاق املتوسـط و للـصف العلـوم من افتقار إ يجة الن ًلك ل
، املـصو املقياس ع م استجابا بالسلب أثرت وال ي، ما للو املتطلبة ات ا امل تلك رإ ر

القصو ذا ة ملعا املحوسب، نامج بال التدخل استد   .رمما
حــــــصا  التحليــــــل نتــــــائج أيــــــضا ــــــرت أظ وجــــــودًوقــــــد عــــــن ي الثــــــا للفــــــرض دالي قفــــــر

لتنميـةًإحصائيا املـصو املقيـاس ـ ع يـة والتجر الـضابطة املجموعة جات د تب متوسطي ن رب ر ر
يالــو البعــديمــا القيــاس ب،ــ التــدخل أثــر تفــسر يجــة الن ــذه أن الباحثتــان نــامجالىوتــر

إحوســـــبامل ـــــ وفاعليتــــــھ ح، ـــــ حـــــاملق قـــــات الفر تلــــــك تنميــــــةصائيةوحـــــداث ـــــ نـــــامج ال وأثــــــر ،
للو املتطلبة ات ا يرامل سيطةما ال العقلية عاقة ذوات   .لدى

يجــــةوتتفــــق الن ــــاــــذه وم الــــسابقة والبحــــوث اســــات الد مـــــن مجموعــــة ،: (رمــــع ؛2017يخلفـــــاو
، الــديب،2016يوســف،؛2016يالــشرقاو ،2014م؛ ــو وا محمــد الثقفـــي،2013م؛  م؛2012م؛

ــــذيفي،م؛2010وعقـــــل،أبوشــــق  &Wright؛ Lui& chai,2011؛Ramdos etal, 2012؛2007ا

Wollery,2011(،ــ إ ــش ذوممــا مـــع عــام ل ــش العلــوم علـــيم ــ ديثــة ا التقنيــة دو ميـــة يأ ر
العقليـــة ـــ،عاقـــة تتغ لـــم التـــا و يـــة، التجر ـــة املعا ملـــواد تتعـــرض لـــم الـــضابطة فاملجموعـــة

القيـــاس يجــة أيـــ. البعــدين يجــة الن تلـــك الباحثتــان عـــز مـــا ًضايو ــ ــھإ املحوســـبيحتو نـــامج ال
مــشوقة جلــسات ضـــةمــن املعر د املــشا داخــل ــاة للمحا ونمــاذج عليميـــة، ات وفيــديو ، ووصــو ر

عينـــــة ـــــ ع ل ســـــ ممـــــا سلـــــسل، وم ع ومتتـــــا ة الـــــصعو ـــــ إ ولة الـــــس مـــــن ومتـــــدرج ـــــسيط ل ـــــش
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الـتعلم عمليـة اسة للموضـوعاتوتنظـيم،رالد ـ العل ـزالقطـرًوأيـضاىاملحتـو ـالتعز ع قائمـة
عاقة ذو مع بفاعلية واملستخدمة ن ا وال دلة ع ية املب سات ياملما   .العقليةر

وجودوقد عن الثالث للفرض ي حصا التحليل نتائج رت إحصائياأظ دال ًفر نق ب
امل ــــــ ع يــــــة التجر املجموعــــــة جــــــات د تــــــب رمتوســــــطي الــــــور لتنميــــــة املــــــصو يرقيــــــاس ــــــمــــــا

والبعدي القب ن   .القياس
تفسر يجة الن ذه أن الباحثتان ةىوتر املعا ملادة ية التجر املجموعة عرض

ية املحوسب(التجر نامج القياس) ال ن ب إحصائية داللة ذات قات فر وجود ساعد ومما
املجموعة لنفس والبعدي ا،القب و يةأال التجر   .ملجموعة

املحوسبة امج ال استخدام مية أ ع ا نتائج خالل من الية ا اسة الد ت بي روقد
ا وأثر والنمذجة ا ف الوالوا والواقع وم مف يتنمية اتھ،ما ا جوروم

ستطالع وحب ق شو وال املرح البحوث.سوده من العديد مع النتائج تلك واتفقت
ا وم اسات، ،: (روالد ،2017يخلفاو الشرقاو يوسف،2016ي؛ الديب،2016؛ م؛2014م؛

، و وا الثقفي،2013محمد وعقل،2012م؛ أبوشق ذيفي،2010م؛ ا  Ramdos؛2007م؛

etal, 2012؛Lui& chai,2011 ؛Wright& Wollery,2011(.  
إ النتائج تلك أيضا عز ًو قى ا بالواقع نامج ال تباط العينة،را لتالميذ يقي

ث وا ال موضوع اختيار تم ذا وع العام، طوال ة جو تقلبات د ش يا وص ان ج رفمنطقة
التالميذ احتياجات بناء قدمتھ.الطبيعية الذي واملعنو املادي ز التعز دو إ يوأيضا ر ً

التلميذات دافعية أث مما ي، امليدا التطبيق أثناء اس( الباحثتان الد   ).ةرعينة
م ف أثر التقديمية ض والعر الفالش برامج ات الفيديو الستخدام أيضا ان وو
ث وا ال عض مع أو اء ر الك مع يح ال غ التعامل عن الناتجة خطار لبعض رالتلميذات

طر ل م عرض قد ال شياء من ا وغ والفيضانات، والسيو   .لالطبيعية
التحليــــلوقـــد نتـــائج ــــرت وجــــودأظ عــــدم عـــن ــــع الرا للفـــرض ي إحــــصائياحــــصا دال ًفـــر نق بــــ

الــــــو لتنميــــــة املــــــصو املقيــــــاس ــــــ ع يــــــة التجر املجموعــــــة جــــــات د تــــــب رمتوســــــطي ر ير ــــــمــــــا
ب والت البعدي ن   .القياس

تفسر يجة الن ذه أن الباحثتان املحوسب، ىوتر نامج ال عن الناتج التعلم أثر بقاء
و عدم ع ساعد فرمما دالجود إحصائيق الفاعليةاًذات ع يدل مما الوقت، عامل تتغ

املحوسب نامج لل والتطبيقية قيقة   . ا
ع تؤكد الية ا اسة للد عة ض للفر ي حصا التحليل نتائج فإن التا رو ر و

اسات الد معظم مع وتتفق املحوسب نامج ال الصلةرفاعلية املجال ذات   .ذا
  :تالتوصيا

ي ما إ الية ا اسة الد نتائج إليھ توصلت ما ضوء الباحثتان   :رتو

نميـــة .1 ب للـــوتمـــام املتطلبـــة ات ـــا يرامل لمـــا ـــش اصـــة ا حتياجـــات ذو يللتالميـــذ
خاص ل ش العقلية عاقة وذو  .يعام

علــيم .2 ــ ــ التق البعـــد ذات التعليميــة الوســائل اســتخدام ــ ع ــ ك العقليـــةال عاقــة يذو
ياتية وا ساسية ات ا  .رامل

ن .3 للمعاق م س تد التقنية استخدام ع واملعلمات ن املعلم ب رتد  .ًعقليار
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ن .4 املعاق باه ان ذب تفاعلية برامج إ اليومية ياة ا ات ا م ل  .ًعقليارتحو
بيةإلقاء .5 ال ع حدووأمانيةالضوء من التقليل ا عاقةمي لذو املخاطر يث

 .العقلية
بية .6 لل موضوعات عاقة لذو العلوم منا ن ممانيةيتضم خصائص تالئم

م  .واحتياجا

حة املق   :البحوث
الباحثتان ح إضوءتق الية، ا اسة الد إليھ توصلت البحوثرما من مجموعة

ا م حة،   :املق

بية .1 ال ع قائمة العلوم عاقةمانية وحدة ذو للتالميذ البي الو ن يلتحس
املتوسطة  .العقلية

التقنية .2 استخدام ع قائمة اتيجية اس الوقااستخدام ات ا امل عض للتالميذرلتنمية ئية
عاقة  .يذو

بية .3 ال ملتطلبات ية م وصفية اسة سمانيةرد بمدا املتوسطة باملرحلة املعمل رداخل
ال السعوديةعاقة ية العر باململكة  .عقلية

بية .4 ال ع قائمة العلوم وحدة س تد ومانيةرأثر بالنفس التقة نحوتنمية تجاه
املرحلة تلميذات لدى   .ًعقليااملعاقاتبتدائيةاملادة
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ية جن و ية العر   املراجع
ية: أوال العر   :املراجع

ي العر انيا يم، إلكسابف). 2014(رابرا برنامج نطفالاعلية للتعلمًعقليااملعاق ن القابل
للوعض املتطلبة ات ا يرامل ماجست. ما البنات. رسالة والعلوملآلدابلية

بية شمس. وال ن ع   .جامعة
الو). 2014 ( ات ا م عض لتنمية الوالدين يردليل نما املعاق م قابًعقلياألطفال

بية. التعلم ال العل البحث البنات. مجلة شمس. لية ن ع   . 15ع. جامعة
سعيد مجدي عقل، سليمان؛ محمد ، شق ع). 2010(أبو قائم محوسب برنامج فاعلية

ذو الطلبة لدى التقديمية ض العر ات ا م ساب اك صو ا التعليم ياسلوب و ر
اصة ا امعة. حتياجات ا سانيةسلةسل(سالميةمجلة اسات م)رالد ،18،

ص. 2ع   .681- 649ص
هللا عبد يم إبرا املعرفة). 2014( البلطان، لتنمية ح مق تد برنامج يملحضرمانيةرفاعلية

سية املد العلوم بية. رمعامل ال بية. مجلة ال ر. لية ص.161. ع. 1. مج. زجامعة ص
268-318.  

ر ن؛ حس مصطفي ، يبا احمدز م ة). 2015(، بو ال ات املصط م العامة( م بية ال
اصة– ا بية رة). ال ع: القا والتو شر لل ة املصر نجلو   .1ط. زمكتبة

ن حس هللا دخيل نايف عض). 2012(الثقفي، ن تحس اسوب ا باستخدام برنامج فاعلية
لدى اديمية ات ا السمعطفالرامل عاقة ة. يةيذو شو م غ ماجست رسالة . ر

بية ال شمس. لية ن ع   .جامعة
محمد جمال طيب، اصة). م2013(ا ا بية ال ع: الدمام. أسس والتو شر لل املتن . زمكتبة

  1ط
صا محمد مام، عيد؛ فؤاد والدة، ضوء). م2010(ا ياة ا ات ا وم العقلية رعاقة

العقل ة الث: عمان. نظر عدار والتو شر لل   .1ط. زقافة
اشد نجالء ، السلوكيات). 2017(رج تنمية الكمبيوتر ع قائم تد برنامج رفاعلية

التعلممانية ات صعو طر ن املعرض ضة الر ة. وألطفال شو م غ ماجست رسالة . ر
بية ال ق. لية الزقا   .زجامعة

ة نز ، محوسبة). 2017(يخلفاو برمجية مةفاعلية متال تالميذ لدى الفوني الو زتنمية
ع بية، ال عالم مجلة سيا، مد ن املدمح ًداو ر ص28ن ص ،525-548  

أحمد محمد إيمان باستخدام). 2017(رشوان، امل قتصاد حة مق وحدة فاعلية
ن املعاق التالميذ لدى لية امل باألخطار الو لتنمية ة املصو نالًعقليارالقصص قابل

بية. للتعلم ال اج. لية سو   .جامعة
ر دان، تج). 2016(ز ات ا م ن تحس اسوب ا باستخدام تد برنامج رفعالية ر

املرحلة تلميذات لدى ي القرا العسر ع وأثره املعلومات ة املجلة. بتدائيةومعا
املتخصصة الدولية ة بو ص. 7ع. 5مج.ال   .242-218ص
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محمدالديب، الدين عالء عالج). 2014(والء الكمبيوتر باستخدام تد برنامج رفاعلية
من عينة لدى ندسية ال يم املفا عض علم ات ماجست. طفالصعو لية. رسالة

بية شمس. ال ن ع   .جامعة
محمود سمية يع، للتالمي). م2017(ر الوقائية بية ال متطلبات تلبية العلوم كتب ذردو

ا م وع بمدة ا وعالق السعودية ية العر باململكة ا فكر ن بية. ًاملعاق ال لية . مجلة
ر   .زجامعة

سيدسليمان، الرحمن لدى). 2013 (عبد امل خارج مان ات ا م لتنمية ح مق لبرنامج ر
املتوسطةطفال العقلية عاقة النف. يذو شاد ص. 34ع. رمجلة   .477-437ص

محمود صابر ، لطالب). 2018(يالشرقاو بامل مان ات ا م تنمية محوسب برنامج لفاعلية ر
للتعلم ن القابل العقلية ميدانية:  عاقة اسة الداخلية(رد سلطنة) محافظة

ع.عمان سانية، و ة بو ال العلوم حوث و اسات لد ية العر ص13راملجلة ص ،151 -
93.  

برن). 2016( دمفاعلية نحو الفردية ات ا امل معل ات اتجا غ ب تد رامج نر املعاق ج
ماجستًعقليا سالة السودانر، رة، ز ا جامعة ة، بو ال العلوم لية ،.  

العليم عبد ات). 2008(شرف، ا امل عليم رطر نمانيةق للمعاق جتماعية رة. ًعقلياو : القا
الكتب   .عالم

ع عبده ناء ن). 2014(عباس، املعاق التالميذ و ببعضًعقليامدى للتعلم ن القابل
ا ل العلوم كتب تناو ومدى الوقائية العلمية. لالسلوكيات بية لل ة املصر . املجلة

العلمية بية لل ة املصر معية ص. 4ع. 17مج. ا   .121-155ص
ماجدة الدينعبيد، العقلية). 2013(السيداء عدا: عمان. عاقة والتو شر لل صفاء   3ط. زر

حماد ، املعطيهع عبد رت).2008(ع املرحلةطو العلوم للتالميذبتدائيةمنا
الو تنمية وفعاليتھ ن ياملكفوف ة. ما شو م غ اه دكتو رسالة ر البنات. ر . لية

شمس ن ع   .جامعة
ات). 2011( ا املكفوفمانيةرامل الطالب معل اصةلدى ا بية ال رامج و د معا ن

السعودية ية العر بية. باململكة ال لية بية. مجلة ال شمس. لية ن ع ع.1مج. جامعة
ص. 35   .297-245ص

عثمان هللا عبد السلوكية). 2010(الغامدي، ات ا امل عض تنمية اسوب ا راستخدام
لدى جتماعية اطفالو العقلية عاقة جامعةيذو بية، ال لية مجلة سيطة، ل

مج شمس، ن ص. 24ع. 3ع   .853-821ص
ي نو مصطفى العقلية). م2011(رالقمش، سة" عاقة واملما ة شر: عمان". رالنظر لل ة املس دار

ع   .1ط. زوالتو
عيد محمد س، جتماعية). 2019(رفا اسات الد ات ملقر مة الال ي ما و ي ا امل الو عاد را رز

سبتدائيةرحلةبامل نربمدا للمكفوف تقييمية: رالنو اسة ة. رد بو ال لية. املجلة
بية اج. ال سو ص. 57مج. جامعة   .55-29ص

يح أمينة العلمية). 2015(لطفي، يم املفا تنمية التعليمية اتيجيات س عض فاعلية
ن املعاق التالميذ لدى جتماعية ات ا الشاملًعقلياروامل الدمج رسالة. لفصو

ة شو م غ اه ردكتو سانية. ر اسات الد ر. رلية   .زجامعة
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محمد منال ، و ا لطفي؛ ان ج اسب). م2013(محمد، ا باستخدام تد برنامج رأثر
لدى املشكالت حل ات ا وم ي الوجدا اء الذ والسالمة من يم مفا ع رقائم

ناملعاطفال للتعلمًعقلياق ن النفس. القابل وعلم بية ال ية عر اسات . 39ع. رد
  .1ج
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