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 ملخص 

عتبر مهارات األماف من المهارات الضركرية في الحياة اليومية للطفل ذم اإلعاقة ت
ل كتعرضو العقلية ألنها تعتمد على كيفية مواجهة كتجنب الحوادث التى تلحق بو األذ

للخطر، كألف األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقلية المتوسطة يعجزكف عن كقاية أنفسهم من 
المخاطر كخاصة من لم يكتسب مهاراتها أك لم يشارؾ في برامج تدريبية في ىذا 
الصدد، كلذلك يجب التزكد بالخبرة كالتجربة لمواجهة المواقف ذات الخطورة، 

ا ىدفت الدراسة الى التعرؼ على فاعلية برنامج لذ، ت األماف كالتدريب علي مهارا
فى  للتعلم القابلين العقلية االعاقة لطبلب األماف بالمنزؿ مهارات تنميةفى  محوسب

المدارس المطبقة للدمج بمحافظة الداخلية سلطنة عماف،  كيتكوف مجتمع الدارسة 
رس المطبقة في المداالملتحقين  ( طالب كطالبو ىم طبلب الدمج العقلي 210)من 

( طالب كطالبة 16كتتكوف عينة الدراسة من)، بمحافظة الداخلية لبرنامج الدمج العقلي
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ها الى مجموعتين ضابطة معينة الدراسة، تم تقسي ( سنوات10:6تتراكح أعمارىم من )
تم اعداد مقياس  تحقيق ىدؼ الدراسةل ك، طالب كطالبة (8)كتجريبية عدد كل منهما 

برنامج محوسب لتنمية إعداد  ( عبارات ، كتم8منزؿ يتكوف من )مهارات األماف بال
 كتم التأكد من صدؽ كثبات األداة كصبلحيتها للتطبيق، ،مهارات األماف بالمنزؿ 

( بين 0.05فركؽ دالو احصائيا عند مستول داللة )كتوصلت الدراسة لوجود 
 جميع محاكر ىمتوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل التطبيق كبعده عل

،  " البعدمالقياس  لصالحمهارات األماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم مقياس 
( بين متوسطات درجات 0.05"توجد فركؽ دالو احصائيا عند مستول داللة )كما 

مهارات األماف  جميع محاكر مقياس المجموعة التجريبية كالمجموعة كالضابطة على 
 البعدمفى القياس التجريبية المجموعة  لصالح قليا القابلين للتعلمبالمنزؿ للمعاقين ع

 ( بين متوسطات0.05توجد فركؽ دالو احصائيا عند مستول داللة )ال ، بينما "
مهارات األماف بالمنزؿ المجموعة التجريبية على القياس البعدم كالتبعي لمقياس 

تحويل دركس  كتوصي الدراسة .عيالتتبالقياس  لصالحللتعلم  القابلين عقليا للمعاقين
 .المهارات الحياتية الي برامج تفاعلية ككرتونية

المعاقين عقليا القابلين -مهارات األماف بالمنزؿ-كلمات افتتاحية: برنامج محوسب
 سلطنو عماف. –للتعلم 

Abstract: 

Safety skills are essential skills in the daily life of a mentally 

handicapped child because they depend on how they confront 

and avoid accidents that cause harm and endanger them, and 

because children with intermediate mental disabilities are 
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unable to protect themselves from risks, especially those who 

have not acquired their skills or Participates in training 

programs in this regard, and therefore must be equipped with 

experience and experience to confront the dangerous situations 

and training on safety skills, so the study aimed to identify the 

effectiveness of a computerized program in the development of 

home safety skills for students of mental disability learning in 

schools Applied for integration in the Governorate of the 

Interior Sultanate of Oman, the study community consists of 

(210) students of the mentally integrated pupils enrolled in the 

schools applied to the program of mental integration in the 

governorate of the interior, and the study sample consists of (16) 

students aged (10:6) years of study sample, has been Divided 

into two groups of officers and pilot each (8) students, and to 

achieve the goal of the study was prepared a measure of safety 

skills in the home consists of (8) phrases, and a computerized 

program for the development of safety skills in the home, was 

ascertained the sincerity and stability of the tool and validity of 

the application, and the study found The differences in the 

statistic function at the indication level (0.05) between the 

average grades of the experimental group members before and 

after the application on all the areas of the home safety skills 

measure for the mentally handicapped to learn in favor of 

dimensional measurement  ", as " There are statistically 

significant differences at a level of (0.05) between averages 

Grades of the experimental group, the group and the officer on 

all axes of the home safety skills measure for the mentally 

handicapped who are able to learn for the experimental group 

in the dimensional measurement, while there are no statistically 

significant differences at the level of (0.05) between the averages 

of the experimental group on the measurement Dimensional and 

accessory for the measure of home safety skills for the mentally 

handicapped who are able to learn in favor of the tracking 
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measurement. The study recommends transforming life skills 

lessons into interactive and cartoon programs. 

key words: A computerized program-home safety skills-

mentally handicapped persons with learning disabilities-

Sultanate of Oman. 

 مقدمة:

ازداد اىتماـ كثير من المجتمعات في العصر الحاضر بذكم االحتياجات الخاصة 
بوجهو عاـ كذكم االعاقة العقلية بوجو خاص لكونها مشكلة متعددة الجوانب كاالبعاد 
كلذلك تحتاج لرعاية طبية كصحية، كاجتماعية كنفسية، كتأىيلية، كىذه األبعاد تتداخل 

عاكف بين األجهزة المختلفة للحد منها أك خفض درجتها، مع بعضها، كلذا يجدر الت
كقد حاكؿ المختصوف في ميادين الطب كاالجتماع كالتربية كغيرىم التعرؼ على ىذه 
الظاىرة من حيث طبيعتها، كمسببتها كطرؽ الوقاية منها، كأفضل السبل لرعاية االطفاؿ 

 ذكم االعاقة العقلية.

يب االطفاؿ ذكم االعاقة العقلية، فيرم بعض كلقد اختلفت اآلراء في تعلم كتدر 
الباحثين كالمهنيين أف ىذا الطفل كالطفل العادم ينمو تدريجيا، كيتعلم المعلومات 
كيكتسب المهارات تدريجياى، إال إف معدؿ النمو كالتعلم كاالكتساب عنده أقل من 

إف أساليب تعليمو قرينو العادم من النواحي الجسمية كالعقلية كاالجتماعية، كبالتالي ف
كتأىيلو كبرامجو تختلف كما ككيفان عن أساليب تعلم العاديين كبرامج تأىيلهم. 

 (2013)سليماف،
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كتلعب الرعاية التربوية كالتعليمية دكران أساسيان في اعداد الطفل ذكم االعاقة العقلية 
، كلما  للحياة في المجتمع، كتستطيع أف تستغل قدراتو كامكاناتو الي أقصى حد ممكن

كانت القدرات العقلية للطفل ذكم االعاقة العقلية محدكدة كال تسمح باالستفادة من 
االنشطة التربوية التي تقدـ لزمبلئو العاديين بالطرؽ العادية، فاف ذلك أكجب أف نوفر 

 (2001لو نوع من البرامج كالخدمات التربوية الخاصة. )سليماف،

و بسيطة يطلق عليهم أيضان القابلوف للتعلم، كىم كاالطفاؿ ذكم االعاقة العقلية بدرج
كما أنهم أطفاؿ يمكن تقديم لهم الخدمة التعليمية بشكل فردم في فصوؿ الدمج،  

لي التكرار في تعليمهم ككذلك الحاجة الي جذب إمن ضمن خصائصهم الحاجة 
 (2016االنتباه كالتشويق بسبب ما يتصفوف بو من تشتت كقلو تركيز. )الشرقاكم،

كتقضى خصائص االطفاؿ ذكم االعاقة العقلية بوجو عاـ في ضوء احتياجاتهم نوع من 
التربية األمانية لتزكيدىم بخبرات التعامل مع كافة مواقف الحياتية داخل أك خارج 

 المنزؿ كذلك لعده أسباب منها:

عاقة العقلية كىذه المواقف إلتعدد كتنوع المواقف الحياتية التي تقابلها ذكم ا .1
 بل سلوكيات معينة للتعامل معها تجنبا للضرر.تط

ضعف قدرة ذكم االعاقة العقلية على التمييز بين أكجو الشبة كاالختبلؼ في  .2
 المواقف التي يقابلنها مما يعرضهم للخطر.

عاقة العقلية المتوسطة اذين إلطفاؿ ذكم األكثرة االخطار التي يتعرض لها ا .3
باألطفاؿ العاديين، ما يدفعنا لنضاعف يتمتعوف بقدرة عقلية متدنية مقارنة 
 (2008منية. )شرؼ، ألاالىتماـ بهم من حيث توفير الجوانب ا
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كلذلك فإف مهارات االماف تعتبر من المهارات الحيوية كالضركرية جدان في الحياة 
عاقة العقلية كذلك بسبب الحوادث المترتبة علي عدـ إلاليومية للطفل ذم ا

 عاقة كالظركؼ التعليمية.إلتوقف إتقانها على درجة اإتقاف ىذه المهارات، كي

ماف الفرعية التالية: مهارات تجنب المنبهات البسيطة، ألكتتضمن مهارات ا
كمهارة استعماؿ السكين، كمهارات تجنب إشعاؿ الكبريت، كمهارة عبور 

خر، مهارات استعماؿ األدكات الكهربائية ألالشارع، كمهارة التنقل من مكاف 
 (1999ت ركوب السيارة. )الركساف،كمهارا

 مشكلة البحث:
رغم التطور التكنولوجي الموجود في عصرنا الحالي ككجود برامج تعتمد علي الصوت 
كالصورة كالحركة كالتي تسمي ببرامج الوسائط المتعددة التي تتميز بالمتعة كالتشويق 

معامل كمبيوتر متوفرة  كجذب االنتباه البلـز لتعليم ىذه الفئة من االطفاؿ كبرغم كجود
في المدارس، كعلي الرغم من التأثير القوم لهذه البرامج على تنمية المهارات 
المختلفة لدم ذكم اإلعاقة العقلية، إال أف ىذه الفئة لم تحظ بوجود برامج منتجة 
خاصة بهم،  تساعد المعلمين علي تسهيل مهمتهم في تهيئة ىذه الفئة كتعليمهم؛ لما 

مج من مميزات  في جذب االنتباه، كإعادة التكرار لمرات متعددة دكف تعب لهذه البرا
 أك ملل، ككذلك تساعد كل طفل التعلم حسب مستواه العقلي. 

كقد أثبتت الكثير من الدراسات فعالية البرامج اإللكتركنية كالوسائط المتعددة في رفع 
لتي توصلت إلي فعالية مستوم المهارات المكتسبة لهذه الفئة مثل دراسة ميخائيل ا

برنامج تعلم ذاتي في التربية األمانية باستخداـ الكمبيوتر لتعليم األطفاؿ ذكم اإلعاقة 
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(، كدراسة لونجوف التي توصلت إلى فاعلية 2010العقلية ذاتيا. )ميخائيل كاخركف،
برامج الوسائط المتعدد في إكساب األطفاؿ المعوقين في المرحلة المتوسطة بعض 

 (Longone&others, 2003) . .ات الحياتيةالمهار 

إال أف برامج الكمبيوتر التي توجد في المدارس برامج ترفيهية خاصة باألطفاؿ 
الطبيعيين الذين ليس لديهم إعاقات، كال تراعي طبيعة ىذه الفئة؛ فبل توجد برامج 

 معدة لهم كمناسبة لهؤالء األطفاؿ. 

في مدراس  القابلين للتعلم المعاقين عقليان عداد برنامج لفئة إمما شجع الباحث في 
الدمج يعتمد على الوسائط المتعددة كالكمبيوتر، كيتناسب مع أطفاؿ ىذه الفئة 
كيساعد معلمات كأكلياء أمور ىذه الفئة في تنمية اكساب ىذه الفئة بعض المهارات 

 الحياتية )مهارات االماف بالمنزؿ( التي تخدمهم في حياتهم.

لي إعاقة العقلية بحاجة إلطفاؿ ذكم األعلى أف ا (vicent,2008) كتؤكد دراسة
دكات الحادة مثل السكين ككذلك إزالة أك لملمة ألاكتساب مهارات استخداـ بعض ا

رض أك من بعض أماكن في ألطباؽ كاالكواب المنكسرة بصورة أمنو كسليمة من األا
طفاؿ لحماية أنفسهم أللهؤالء االمطبخ أك تنظيف الزجاج القابل للكسر يعد أمران ىامان 

 من المواقف ذات الخطورة.

على مهارات  على أىمية التدريب (Tava Rosenbloon,2008) كتؤكد دراسة
عاقة العقلية كعلى أىمية التدريب على ىذه المهارات في اإلاألماف لؤلطفاؿ ذكم 
 شكل مواقف طبيعية.
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ر من الدراسات كاالبحاث، كنذكر كمما يدؿ على أىمية مهارات األماف ما أكدتو الكثي
طفاؿ الذين في مرحلة المدرسة األتوصلت الي أف  (lisamariem2000)منها دراسة

كذكم احتياجات تعليمية كصحية خاصة ىم بحاجو أكبر إلي برامج االماف كالحماية 
 من االخطار بشكل أكبر حيث يكوف معدؿ اصابتهم أكبر.

  -البحثية في التساؤؿ التالي: في ضوء ما سبق يمكن صياغة المشكلة 

ماف بالمنزؿ لؤلطفاؿ المعاقين ألما فاعلية برنامج محوسب مقترح في تطوير مهارات ا
 عقليا القالبين للتعلم؟

 أىمية البحث:
 تتمثل أىمية الدراسة الحالية في التالي

 أىمية نظرية:

التي تسهم الدراسة الحالية في إلقاء الضوء على بعض الحقائق كالمهارات  .1
طفاؿ ألماف داخل المنزؿ كالتي يجب يتدرب عليها األتضمن توفير مهارات ا

 القابلين للتعليم. المعاقين عقليان 
القابل للتعلم  تسهم في توضيح أىمية دكر األسرة في حماية الطفل المعاؽ عقليان  .2

 خطار داخل المنزؿ.األمن 

 االىمية التطبيقية:

ماف ألكاالسرة في تنمية مهارات اتصميم برنامج محوسب يساعد المعلمة  .1
 القابلين للتعلم. بالمنزؿ لدل المعاقين عقليان 
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ماف داخل المنزؿ ألباء كالمعلمين كالمربيين إلى أىمية مهارات األلفت أنظار ا .2
 كأىمية تعليمها لؤلطفاؿ المعاقين عقليان القابلين للتعلم.

 لبحث:اأىداؼ 
 ماف بالمنزؿ لدم المعاقين عقليان أللتنمية مهارات ا برنامج محوسب تصميم .ُ

 القابلين للتعلم.
ماف بالمنزؿ لدل ألمهارات ا تنمية المحوسب على البرنامج تأثير على التعرؼ .ِ

 القابلين للتعلم. المعاقين عقليان 

 مصطلحات الدراسة
 األطفاؿ المعاقين عقليا القابلين للتعلم: .1

درجة كرغم  75ة قد يصل إلى (، كفي حاالت نادر 70-50يتراكح ذكائهم ما بين )
أنهم يعانوف من صعوبات التعلم إال أف أفراد ىذه الفئة يمكنهم الوصوؿ إلى مستوم 

( سنوات، كقد 9-6الصف الثالث أك الرابع االبتدائي كيتراكح عمرىم العقلي ما بين )
 أطلق على ىذه الفئة "قابلوف للتعلم" من قبل المختصين بالتربية الخاصة لما لهم من
قدرة على االستفادة من البرامج التعليمية، لكن تقدمهم يكوف بطيئا بالمقارنة 

 (2009بالعاديين. )خليفة،

 برنامج محوسب: .2
عرؼ على أنو: تقديم المحتول التعليمي مع ما يتضمنو من شركحات كتمارين 
كتفاعل كمتابعة بصورة جزئية أك شاملة في الفصل أك عن بعد بواسطة برامج 

 (2003". )العريفي ، زكنة في الحاسب اآللي أك عبر شبكة اإلنترنتمتقدمة مخ
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 مهارات االماف: .3
عاقة العقلية على القياـ بأداء السلوكيات المناسبة عند إلىي قدرة االطفاؿ ذكم ا

تعاملهم مع المواقف الحياتية التي تشكل خطورة عليهم، كيوفر القياـ بهذه 
خطار بالنسبة لهم عند أدائها بمستوم ألالسلوكيات المناسبة االماف كتجنب ا

ماف داخل المنزؿ كتتركز في ألمعين من الدقة كالسرعة، كتشمل مهارات ا
 (2013المنازؿ. )سليماف،

  فركض الدراسة
( بين متوسطات درجات 0.05ا عند مستول داللة )توجد فركؽ دالو احصائين  (1

ماف بالمنزؿ ألهارات اأفراد المجموعة التجريبية قبل التطبيق كبعده على مقياس م
 .لصالح القياس البعدم

( بين متوسطات درجات 0.05ا عند مستول داللة )احصائين  ة"توجد فركؽ دال (2
ماف بالمنزؿ ألالمجموعة التجريبية كالمجموعة كالضابطة على مقياس مهارات ا

 لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدم لمقياس العناية بالذات".
( بين متوسطات درجات 0.01دالو احصائيا عند مستول داللة ) ال توجد فركؽ (3

ماف ألالمجموعة التجريبية على القياس البعدم كالتبعي لمقياس مهارات ا
 بالمنزؿ.

 حدكد الدراسة: 
 -تتحدد الدراسة الحالية بما يلي: 

 ماف بالمنزؿ ألحدكد موضوعية: كىو فاعلية برنامج محوسب في تنمية مهارات ا
 ا القابلين للتعلم.عقلين للمعاقين 
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  2018/2019حدكد زمانية: الفصل الدراسي االكؿ من العاـ الدراسي 
  سلطنة عماف-حدكد مكانية: فصوؿ الدمج بمحافظة الداخلية 

 طار النظرم كالدراسات السابقة: اإل

 مهارات األماف:
ىي تلك المهارات التي يجب إكسابها للطفل كالتي تمكنو من إحداث تغيير في  

سلوكو مما يمكنو من حماية نفسو من التعرض للحوادث كاألخطار داخل المجتمع 
 (۸۰۰۲)ميخائيل، امين، برغوت، 

( بأنها تلك المهارات كالسلوكيات التي يجب أف يتبعها َُِِكما عرفها )سليم،   
المدرسة( حتى  –الشارع  –الطفل المعاؽ في المواقف الحياتية المختلفة )المنزؿ 

افظة على سبلمتو الشخصية كسبلمة األخرين كتجنب اإلصابات يمكنو المح
 كالحوادث. 

( بأنها تلك المهارات التي تعتمد على كيفية مواجهة ٢ََِكما عرفها )كادم، 
األخطار كتجنب األماكن التي من المحتمل أف تسبب ضرران على سبلمة الفرد أك الغير 

اية أنفسهم من المخاطر كخاصة حيث أف أكثر ذكم اإلعاقة العقلية يعجزكف عن كق
الذين لم يخضعوا ألم برامج تدريبية أك لعدـ اكتسابهم مهارات في ىذا الصدد 
كمركرىم بخبرات كافية، كإف الظركؼ العامة التي يتعرض لها أم طفل ىي نفسها التي 
من المحتمل أف يتعرض لها ذكك اإلعاقة العقلية لكنو غير مهيأ للتعامل معها كليست 

 الخبرة الكافية، كلذلك يجب التزكد بالتجربة كالخبرة لمواجهة المواقف الخطرة  لديو
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ترل حناف رستم "أف مهارات االماف تهدؼ إلى إكساب الطفل خبرات كمهارات الزمة 
كسبلمة األخرين بجانبو من خبلؿ تدريبو كمعايشتو للمحافظة على سبلمتو الشخصية 

يتعرض لها خارج أك داخل المدرسة كالمنزؿ  لبعض المواقف كالظواىر التي يمكن أف
 حتى يتمكن من تفادم أك تقليل حجم األضرار كالخسائر التي يتعرض لها.

( المهارة بأنها القدرة على األداء المنظم المتكامل لؤلعماؿ 2008عرفت )بدير، 
 الحركية المعقدة بدقة كسهولة مع التكيف للظركؼ المتغيرة المحيطة بالعمل.

( بأنها أداء يتم في سرعة 2000ها )حميده، النجدم، عرفة، راشد، القرش،كما عرف
كدقة كيختلف نوع األداء باختبلؼ نوع المادة كطبيعتها كخصائصها كالهدؼ من 
تعليمها، كالقدرة على أداء عمل معين بإتقاف مع االقتصاد في الوقت كالجهد كتحقيق 

 (2011األماف. ) في: علی، 

ائيان بأنها مجموع االستجابات التي تصدر من األطفاؿ المعاقين كيعرفها الباحث إجر 
عقليان القابلين للتعلم عند تعرضهم للمخاطر البيئية كالتي تبين مدل قدرتهم على كقاية 
أنفسهم من ىذه المخاطر كتحدد بالدرجة التي يحصل عليها ىؤالء األطفاؿ على 

 مهارات األماف المستخدـ في الدراسة الحالية. 

يمكن إجماؿ أسباب كقوع الطفل المعاؽ عقليا في الخطر إلى الحركة الزائدة، ك 
كالنشاط الزائد، كضعف قدرات الطفل، كخوؼ أك جوع األطفاؿ يجعلهم يأكلوف 
كيشربوف ما تصل إليو أيديهم، كعدـ معرفة األطفاؿ المعاقين عقليا بقواعد األماف في 

 ي توجيو أطفالهم.المواقف المختلفة، كضعف خبرات الوالدين ف
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 تصنيف مهارات األماف:
 المهارات لثبلثة أنواع  (Lowenstein)تصنيف ليونستين 

 (Intellective skills)  مهارة ذىنية 

 (Social skills)  مهارات اجتماعية 

 مهارات شخصية .(Personal Skills)  ،(1992)الشعواف 

 تصنيف مهارات األماف أيضان إلى ثبلث أنواع:

 رفية.مهارات مع 

 .مهارات حركية 

  .مهارات اجتماعية 

 ماف الي:ألكيصنف الباحث مهارات ا

 ماف داخل المنزؿ:ألمهارات ا 

كىي المهارات التي تضمن سبلمة المعاؽ كعدـ تعرضو لؤلخطار داخل المنزؿ 
مهارات تشغيل االجهزة -مهارات اشعاؿ الثقاب-مثل )مهارات استعماؿ السكين

 اآلالت الحادة(مهارات استخداـ -الكهربية

 ماف خارج المنزؿ:ألمهارات ا 
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كىي المهارات التي تضمن سبلمة المعاؽ كعدـ تعرضو لؤلخطار خارج المنزؿ 
مهارات ركوب كسائل -مثل الشارع كالبيئة المنزلية مثل )مهارات عبور الشارع

 مهارة طلوع كنزكؿ السلم(.-مهارات عبور اشارة المركر-المواصبلت

 لمهارات األماف: ساسية ألالمبادئ ا
يمكن تقليل عدد كخطورة اإلصابات التي من الممكن أف يتعرض لها الطفل من خبلؿ 

  (Advanced Planning ay kallas)إتباع المبادئ األساسية لمهارات األماف: 

األكؿ: يعتمد على التفكير كالتخطيط في اختيار المعدات كاألنشطة التي تتناسب مع  
العتبار قدرات الطفل كمستول النمو بهدؼ تشجيع اكتساب الطفل مع األخذ في ا

 مهارات جديدة آمنة لتنمية االستقبلؿ لؤلطفاؿ مع مراعاة أمنهم كسبلمتهم. 

 Establishing Policles ; and)الثاني: كضع سياسات كمبادئ لتوجيو السبلمة 

Guidelines)  
لسلوؾ الذم يعتبر مقبوؿ تعتمد على إرشادات األماف التي تحتوم على بيانات حوؿ ا

توجيهو كمعرفة الطفل لما ينبغي كما ال ينبغي القياـ بو، كعندما  ئفي رعاية الطفل كمباد
تكوف سياسات كمبادئ التوجيو في مستول نمو الطفل فإنها تعزز التعاكف للعب مع 
الطفل كاالستخداـ األمن للمعدات، كيجب أف يتم تشجيع السلوؾ المناسب 

ماف، كما يجب أف تعتمد سياسات كمبادئ التوجيو على عبارات كاضحة إلرشادات األ
كقصيرة كبسيطة حيث يستطيع الطفل فهمها كإتباعها كيمكن إعطاء شرح موجز حوؿ 

 الحاجة إليها.
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يقع على األسر كالمعلمين مسؤكلية كبيرة كىي اإلشراؼ كالتوجيو لؤلطفاؿ لحمايتهم 
حيث أنو كلما صغر السن كانت مسؤكلية  كإلكسابهم سلوكيات األماف المناسبة،

حمايتو أعقد، كلكن كلما كبر الطفل زادت حركتو كمهارتو المعرفية كقدرتو على التعامل 
كنتيجة لذلك يكوف اإلشراؼ أكثر تعقيدان، كتتأثر جودة المراقبة بمستول األنشطة التي 

 يمارسها األطفاؿ.

ى معرفة المواقف اآلمنة كالمواقف غير لذا نجد اف تدريب األطفاؿ المعاقين عقليان عل
األمنة يساعدىم في تحقيق السبلمة كاألماف، كيأتي ىذا من خبلؿ تقديم نموذج 
يحتذم بو ىؤالء األطفاؿ لتطوير مهارات األماف لديهم، كتقديم مجموعة من األنشطة 

 (    2011كالتدريبات التي تساعدىم في ذلك. )علي،

 اف:أسس اختيار مهارات األم    

إلى مجموعة من األسس الضركرية التي يجب مراعاتها ( ۵۹۹۱يشير )عبد الغفار،  
  عند اختيار المهارات األمانية كىي كما يلي:

 .مدم حاجة الطفل الملحة للتزكد بتلك المهارة األمانية .1
 .مدل مبلئمة المهارة األمانية لعمر الطفل .2
 .يةمدل توفر الفرص المتاحة لممارسة المهارة األمان .3
 مدل إسهاـ المهارة األمانية في دمج الطفل.  .4
 .مدل توفر اإلمكانات كالوسائل للتدريب على تلك المهارة األمانية .5
 مدم حاجة الطفل لهذه المهارة األلمانية في المستقبل.  .6
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 قدرة الطفل على تعلم المهارة األماني         .7

لمواقف األمنية كالمواقف غير على معرفة ا ان أف تدريب األطفاؿ المعاقين عقلي لذا نجد
اآلمنة يساعدىم في تحقيق السبلمة كاألماف، كيأتي ىذا من خبلؿ تقديم نموذج 
يحتذم بو ىؤالء األطفاؿ لتطوير مهارات األماف لديهم، ك تقديم مجموعة من األنشطة 
كالتدريبات التي تساعدىم في ذلك، كىذا ما رعاه الباحث عند اختيار األنشطة 

ت التي يحتوم عليها البرنامج التدريبي المحوسب المستخدـ في الدراسة كالتدريبا
الحالية، كما يمكن تحقيق ذلك من خبلؿ محاكاة تصرفات القائمين على رعاية 
كتأىيل ىؤالء األطفاؿ كالوالدين كالمعلمين مما يساعد ىؤالء األطفاؿ على التصرؼ 

اف كاكتسابو المزيد من المعلومات السليم في المواقف المختلفة كتمنحو الشعور باألم
 التي تساعده على التمييز بين ما ىو خطر كبين ما ىو آمن . 

 استخداـ الحاسب اآللي في مجاؿ ذكم اإلعاقة العقلية: 
يعد الحاسب اآللي من األنشطة ذات الفائدة للطفل المعاؽ عقليان حيث يمثل متنفسان 

عدـ الثقة بالنفس، باإلضافة إلى إمكانية لو من جو الدراسة الذم يشعر فيو بالفشل، ك 
االستفادة منو كوسيلة مساعدة في توظيف قدراتو كتنمية مهاراتو التي يصعب انجازىا 
من خبلؿ المواد الدراسية كحدىا، كذلك يسهم الكمبيوتر كوسيط تعليمي بما يوفره 

لمعاقين األطفاؿ ا من تنوع في اللوف كالصوت، كمؤثرات صوتية في استثارة دافعية
 ( ۸۰۵۰عقليان للتعلم كاكتساب المهارات ككذلك سهولو التكرار. )ميخائيل، جميل، 

 أىمية استخداـ الحاسب اآللي في تعليم المعاقين عقليان: 
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تزكدنا التقنيات التعليمية باألسلوب األمثل الذم يجعل عملية التعلم أكثر 
ث يمكنهم استخداـ التكنولوجيا في فائدة للتبلميذ المعاقين عقليان القابلين للتعلم حي

كل مظاىر تعلمهم مع إتاحة الفرصة لهم للتعديل من معدؿ سرعة البرامج التدريبية 
لتناسب قدراتهم كإمكاناتهم المحدكدة كيعد ذلك أكلى خطوات تحسين نموىم 

 ( (Karsh,1990 المعرفي

اىم في إكساب كما أف الحاسب اآللي من أكثر التقنيات الحديثة التي يمكن أف تس
المعاقين عقليا القابلين للتعلم مهارات العناية بالذات من خبلؿ البرامج المختلفة التي 
يعتمد عليها، ككذلك من خبلؿ المؤثرات المرئية كالمسموعة التي تجذب انتباه ىؤالء 
األطفاؿ كتجعل التدريبات محببة كمشوقة لهم ليكتسبوا ىذه المهارات مثل تدريبهم 

ة التعامل مع األشياء كالمواد الخطرة، كيفية التعامل مع مصادر الحرائق على كيفي
كاألشياء الساخنة، كيفية التعامل مع الكهرباء كاالستعماالت المختلفة بها. كىذا يمكن 
تحقيقو من خبلؿ البرامج المختلفة التي يشملها الحاسب اآللي حيث يقدـ لفئة 

يد من الخدمات في مجاالت مختلفة، حيث المعاقين عقليان القابلين للتعلم العد
نجحت الحواسيب في مد يد العوف لهذه الفئة في مجاالت القراءة كالكتابة كاإلمبلء 
كالرياضيات كتنمية المهارات الكبلمية، ككذلك في القدرة على التكيف مع المجتمع 

ىذه  كفى تعزيز المهارات الدراسية المختلفة. كإذا كاف الحاسب اآللي قد قدـ كل
الخدمات لفئة المعاقين عقليان القابلين للتعلم في تنمية المهارات المختلفة التي سبق 
ذكرىا فإنو بالتالي يجعل من األسهل تنمية مهارات العناية بالذات لدل ىذه الفئة من 

 (2010األطفاؿ. )الغامدم،
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 مشكبلت استخداـ الحاسوب مع المعاقين عقليان:
مع ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة ال يخلو من إف استخداـ الحاسب اآللي 

عقبات كمشكبلت، منها ما يتعلق بالتبلميذ، كالبعض األخر ذك عبلقة بالمدرسين، 
 (2002كجزء منها يتعلق بالبرامج الحاسويية... )ليندسی 

% فقط من 10( أف الدراسات أظهرت بأف 1992حيث ذكر )السرطاكم كآخركف، 
ب في فصولهم على الرغم من توفرىا لديهم كالسبب في المعلمين يستخدموف الحاسو 

ذلك حسب الدراسة يعود إلى عدـ توفر برمجيات مناسبة لمستول التبلميذ، كىناؾ 
أيضان مشاكل تتعلق بالتنظيم الزمني الستخداـ الحواسيب، أما العنصر العاـ فهو افتقار 

 المعلمين إلى مهارة استخداـ تلك الحواسيب.

 الذىنية:تصنيف اإلعاقة 
 متجانسة لوجود فركؽ فردية كاضحة إف اإلعاقة الذىنية لدل األطفاؿ تعتبر غير

بينهم تبعا لدرجة اإلعاقة أك سببها، أك شكلها أك احتياجها، كلذلك فقد ظهرت 
العديد من التصنيفات المتعددة التي تصنف اإلعاقة الذىنية؛ كالتصنيف الطبي 

كمتبلزمة دكاف، أك االستسقاء الذم يصنفها بحسب الشكل أك السبب  
، أك القصاع، أك القماءة. PKUالدماغي، أك صغر ككبر حجم الجمجمة، أك 

أك التصنيف التربوم الذم يصنفها بحسب القابلية للتعليم، أك القابلية للتدريب، 
 (.1998أك االعتمادية )الركساف، 

فوف في مستول يختل كمن مبررات تصنيف اإلعاقة الذىنية؛ أف المعاقين ذىنيان 
قدراتهم الذىنية كالسلوكية كنضجهم االجتماعي، ككضعهم الجسمي، كيختلفوف  
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كذلك من حيث األسباب التي أدت إلى إعاقتهم الذىنية، كعبلكة على ذلك 
فإنهم ليسوا على درجة كاحدة في قدراتهم على التعلم كالتدريب كالتكيف 

ية شديدة، لذلك فهم االجتماعي األسوياء فإنهم يعانوف من مشاكل جسم
 (. 2003يحتاجوف إلى الكثير من العناية كالرعاية )زيتوف، 

 التصنيف التربوم:

يتم التصنيف في ىذا التوجيو التربوم من ناحية تربوية، فنجد التصنيف يربط كل 
أف من  فئة من الفئات بما ىو متوقع منها على المستول التربوم، فنجد مثاالن 

للتعلم كنرل كيف تم ربط تسمية الفئة بقدرة أصحاب ىذه الفئات فئة التقابلين 
الفئة على التعلم، كبناءان على ىذا النظاـ فإف التصنيف يصنف ذكم اإلعاقة 

 -العقلية كما يلي: 

  فئة القابلين للتعلم: كتشمل مجموعة األفراد الذين بإمكانهم أف يتقنوا
بالذات كمهارات بعض المهارات األكاديمية األساسية كمهارات العناية 

 الحياة اليومية كالمهارات االجتماعية كمهارات التواصل كغيرىا.
  فئة القابلين للتدريب: كتشمل مجموعة األفراد القادرين على تعلم أساليب

 كطرؽ العناية بالذات كقليل من المهارات األكاديمية
 ذين فئة االعتماديين أك غير القابلين للتدريب: كتشمل مجموعة األفراد ال

يحتاجوف إلى برامج رعاية طويلة األمد في مراكز رعاية داخلية متخصصة 
 (. 2006)مسعود، 
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إلى تطوير لعبة كارتونية لتعليم األطفاؿ في ( Liu, Zhen ,2006ىدفت دراسة )
الصين مهارات األماف المركرم، كاستندت الدراسة على الخصائص النفسية 

بللها تفاعلو مع شخصيات اللعبة كقاـ كالعقلية المعرفية للطفل ليتعلم من خ
الباحث بتصميم سيناريو كشخصيات للعبة تتمكن من إظهار المشاعر 
كالتفاعبلت لجذب انتباه الطفل، كيمكن تشغيل اللعبة على الكمبيوتر الشخصي 
أك من خبلؿ شبكة اإلنترنت، كالطفل الذم يستخدـ اللعبة يتعلم مهارات األماف 

عل كبأماف حيث تكوف اللعبة كواقع افتراضي، كتوصلت المركرم بأسلوب التفا
الدراسة إلى ضركرة توفير كسائل جديدة لتعليم األطفاؿ مهارات األماف المركرم 

 في الصين.
 ( دراسةColles, Chaire: et al,2007 ) 1 ىدفت الدراسة الي قياس

بر فاعلية استخداـ ألعاب الكمبيوتر للتدريب على مهارات األماف ألنها تعت
كسيلة فعالة إلكساب المهارات لؤلطفاؿ، يعتمد تدريبهم على التكرار 
كتأخير الوقت كالرقابة من الكبار، كيمكن استخدامها في المنزؿ 
كالمدرسة، ألف األطفاؿ لديهم صعوبة في االنتباه كالمراقبة كالتفاعل مع 
 األحداث البيئية كالتنفيذ كالتخطيط، كلديهم سلوؾ اندفاعي، فهم غير

طفل  32قادرين على إتباع القواعد كالتعليمات، كتكونت عينة الدراسة من 
سنوات قسموا إلى مجموعتين ضابطة كتجريبية،  10 -4من عمر 

كاستخدـ الباحث اختبار لقياس مهارات األماف في الشارع كمع الحرائق، 
كاستخدـ لعبة الكمبيوتر للتدريب على مهارات السبلمة من الحريق كعبور 

ريق كتم التدريب من خبلؿ القياـ بإجراءات صحيحة في خطوات الط
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صغيرة كتدريجية كبما أسلوب المدح كالجوائز للتشجيع على االستمرارية 
للعب كتعتبر األلعاب فعالة في تدريب األطفاؿ، ككسيلة لمساعد فم على 
تحقيق ىذه األىداؼ كثم استخداـ شرطين لمتابعة جميع األطفاؿ للتأكد 

ر ما تعلموه بعد الدكرة سلوكيا، كأكضحت نتائج القياسات القبلي من إظها
كالبعدم كالتبعي فاعلية اللعبة لؤلطفاؿ كاكتسابهم المهارات كالتأكد من 

 تعميم الخبرات المتعلمة في مواقف أخرل.

  دراسة(Mechling ,2008 بمراجعة الدراسات التي رکزت علی تدريس )
عاقات العقلية كالصعوبات النمائية عبر مهارات األماف كالسبلمة لذكم اإل

( 36( كبلغت )2006 – 1976ثبلثين عاما خبلؿ الفترة الممتدة من )
دراسة في التعرؼ على االستراتيجيات المعتمدة في تنمية مهارات األماف 
الشخصي كأظهرت النتائج أف المهارات التي تناكلتها الدراسات في ست 

 7طوط المشاة كعبور الشارع بأماف )مجاالت رئيسية ىي: السير على خ
دراسات(. تطبيق مهارات  6دراسات(. الوقاية من الحوادث المنزلية )

 7اإلسعافات األكلية )متضمنة التعرؼ كاإلببلغ عن اإلصابات( )
دراسات(.  6دراسات(. دراسات اىتمت بالتعامل كمحادثة الغرباء )

 5فوف في الطوارئ )دراسات(. استخداـ التلي 5السبلمة من الحرائق )
دراسات(. كاستندت منهجية الدراسة على معايير محددة عند اختيارىا 
للدراسة، كاستخداـ التصميم التجريبي كمنهجية للدراسة المختارة، كأف 
يكوف مجاؿ الدراسة ىو تقويم مجاؿ تعليم مهارة السبلمة كاألماف لعينة تم 

أف الدراسات المنشورة  تشخيصها كاإلعاقة عقلية، كتوصلت الدراسة إلى
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قد حددت درجات معينة للنجاح في إكساب األطفاؿ ذكم اإلعاقات 
العقلية )الخفيفة إلى الحادة( لمهارات األماف كالسبلمة، ككانت أكثر 

 الطرؽ فاعلية ىي المحاكاة كالنمذجة.

  دراسة(Brown& Gillard ,2009 ) ىدفت الدراسة إلى اكتساب
بأساليب تعلم تتم في الفصل الدراسي، ككاف  مهارات األماف على الطريق

الطفل لديو صعوبات تعلم شديدة، كدرست مهارات السبلمة بواسطة كركت 
مصورة في الفصل، كعندما قاـ بالتطبيق خارج الفصل أظهر نتائج جيدة، 
كأكضحت الدراسة أىمية تعليم مهارات السبلمة على الطريق داخل الفصل 

هارات االجتماعية المعقدة في الخصاؿ بواسطة أكال، كأنو يمكن تعلم الم
 نماذج بسيطة كالكركت المصورة بدال من النماذج الحية.

 دراسة (Barr, Jenifer; et al,2009)  استقصائية من خبلؿ مقابلة
مديرم التعليم في مرحلة الطفولة كدكر الرعاية كقد ركزت الدراسة على 

دة من حيث أنواع الحوادث، معرفة مهارات السبلمة كعوامل الخطر المحد
كاإلصابات بسبب )الحريق كحوادث الطرؽ( كاستراتيجيات حدكث 
الحرائق، كالوقاية من اإلصابة كذلك من خبلؿ منهج عن األماف كطرؽ 
تربوية كالمستول االجتماعي الثقافي، كىدفت الدراسة إلى رسم خريطة 

مربين على مهارات لبرامج تعلم ,سبلمة الموارد في بيئة الطفولة كتعرؼ ال
األماف كتعليمها كتقدير النتائج المتعلقة بتعليم شركط السبلمة كطرؽ 
تدريسها، كاعتمدت إجراءات الدراسة على االستقصاء من خبلؿ المقابلة 
للحصوؿ على معلومات كبيانات كمية كنوعية عن خرائط تعليم مهارات 
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يحتمل أف يشمل  األماف، كأظهرت النتائج أف مفهـو األماف مصطلح كاسع
مجموعة كبيرة من المفاىيم مثل السبلمة البدنية أك سبلمة المعلومات 
المقدمة للوالدين لتوفير بيئة آمنة ألطفالهم، كأف المسئولية تتطلب الشراكة 
بين المعلمين كاآلباء لمفاىيم األماف التي ركزت عليها الدراسة كما أف 

من التعلم المبكر، كيوجد  سبلمة البيئة تعتبر مهمة حيث تمكن الطفل
عوامل تؤثر على فعالية برامج السبلمة منها: تقديم المشورة كالدعم 

 األسرم لتوفير بيئة أمانة من خبلؿ 
كاستقباؿ مصادر محلية من المستشفيات كالمراكز المجتمعية كالبحث عن 
برامج األماف، كتؤثر التكاليف المادية على طبيعة الخدمات المقدمة من 

ارتفاع أجر الموظفين كضبط األماف على الطرؽ كالمركر كالسيارات حيث 
كاالتصاالت، كإتباع السبلمة في مجاؿ التعليم من حيث األماف في 
مجاالت الزراعة، كالمياه كفي المجاؿ المنزلي ممثبل في الحرائق، كاألخذ 

من بمشورة اآلباء كاألمهات للتعرؼ على الموارد التعليمية المراد تعلمها، ك 
أىم نتائج الدراسة أنو ال توجد حاجة متزايدة لمزيد من البحوث للتحقق 
من العوامل التي تؤثر على إيصاؿ موارد التعليم كبرامج األماف في تربية 
كرعاية الطفولة المبكرة حيث توجد حاجة ماسة لتقييم كتنمية قدرات 

وانب القصور األطفاؿ لتنفيذ األماف بطريقة فعالة، كتكلفة أقل، كمعالجة ج
التي تسبب أخطار كبيرة لؤلطفاؿ من إصابات خطيرة أك الوفاة أك 

 الحوادث.
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 دراسة (Anastasia, Alvviadou,2010 ) ىدفت الدراسة إلى فحص
العبلقة بين االنتباه كاالنتفاء عند التفريق بين المكاف األمن كالمكاف الخطر 

ي قدرات األطفاؿ عند عند عبور الطريق كالتعرؼ على تأثير االستقبللية ف
تحديد الموقع األمن لعبور الطريق، كاستخدمت الدراسة استراتيجية 
المحاكاة ألربع كعشرين موقعا من أماكن عبور المشاة لتحقيق المتغيرات 

طفبل من  40)االنتباه كاالنتقاء( للتأثير على الطفل، كشملت عينة الدراسة 
موعتين بناء على مقياس ذكاء ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة قسمت إلى مج

 Nearest Schoolغير لفظي، ككل المشتركين درسوا في مدرسة نيرست 
 10.5للتربية الخاصة كيعيشوف في نفس المنطقة تتراكح أعمارىم ما بين 

سنة قسما إلى مجموعتين، كاستخدمت الباحثة أدكات مثل  12.3إلى 
كتم تصميم اختبار لتقييم اختبار األرقاـ لقياس االستقبللية لدل األطفاؿ 

االنتباه العصبي البصرم لتقييم الدقة لدل الطفل كقدرتو على التركيز 
بشكل انتقائي كتم تصميم البيئة االفتراضية لتدريب األطفاؿ على اختيار 
مكاف العبور الصحيح كتكوف مطابقة للواقع، كاستخلصت الباحثة كجود 

كاختبلفات األداء لتقليل فركؽ ذات داللة إحصائية بين المجموعتين 
التشتت أثناء األداء في البيئة الحقيقية كليتحقق ذلك يجب أف يكوف 
االنتباه البصرم كالتدخل كالمحفزات أقول، كأكدت الباحثة على ضركرة 
إجراء المزيد من البحوث لتحديد الجوانب التي يمكن االىتماـ بما لزيادة 

كاألماف في الطريق لؤلفراد ذكم االنتباه كالتخطيط للتدرب على السبلمة 
 اإلعاقة العقلية.
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 دراسة.(Mansell, Leanne; et al,2010 ) ك ىدفت الدراسة البحث
عن  مجموعة متنوعة من األخطار التي يتعرض لها الطفل في البيئة الفقيرة 
في الحضر كالريف، ككيفية توفير بيئة آمنة لؤلطفاؿ في سن ما قبل 

رنامجين األكؿ لؤلسر التي تسكن في الحضر المدرسة، كقد تم تطبيق ب
أسرة،  288أسرة، كالثاني التي تسكن في الريف كعددىا  499كعددىا 

كاستخدمت الدراسة أداة تقييم يستخدمها األطفاؿ لتمييز الخطر الذم 
يتعرض لو الطفل، كشملت أماف الطفل في المنزؿ، كالسيارة، كالسبلمة 

تم إجراء تقييم لمواقف اآلباء من الشخصية كالعبلقات في األسرة، ك 
اإلصابة التي يتعرض لها الطفل، أشارت النتائج إلى أطفاؿ مرحلة ما قبل 
المدرسة في األسر ذات الدخل المنخفض أكثر عرضة لؤلخطار من قبيل 
الحريق كالتسمم كاألدكات الحادة التي تشكل خطرا باإلضافة إلى 

رة كىم أكثر عرضة لئلصابات الصراعات كالخبلفات األسرية كتفرؽ األس
 كالحوادث.

 دراسة (Lui, zhen: Chai, van Jie ,2011)  ىدفت إلي توضيح
أىمية تعلم مهارات األماف ألطفاؿ صينيين حيث تعتبر كسائل التكنولوجيا 
كاإلنترنت كالبرمجيات إحدل كسائل التعليم اإللكتركني الحديثة ككسيلة 

لؤلطفاؿ، حيث أف تصميم برامج للتربية جديدة لتطوير البرمجيات التعليمية 
المركرية كآداب تناكؿ الطعاـ باستخداـ كرتوف ثبلثي األبعاد يساعد الطفل 
على استكشاؼ المعرفة عن طريق تفاعلو مع النظاـ التجريبي كيجعل تعلم 
مهارات األماف أكثر حيوية كتفاعلية كإثارة االىتماـ الطفل، كسعت الدراسة 
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االفتراضي ثبلثي األبعاد لمساعدة األطفاؿ على اكتساب  إلى تفعيل الواقع
مهارات السبلمة كاألماف كمساعدة األطفاؿ على االستكشاؼ كقد أشارت 
النتائج األكلية للدراسة إلى فعالية ىذه الطريقة لتنمية مهارات األماف لدل 

 عينة من األطفاؿ الصينيين.

 دراسة (Wright, Tessa:Wollery, Mark,2011) فت الدراسة ىد
التعرؼ على التدخبلت التعليمية )الفصل الدراسي، التعلم في الطريق، 
استخداـ تقنية الواقع االفتراضي( لعبور الطريق مع األفراد ذكم اإلعاقة، 
كأجريت الدراسات على مجموعات من األطفاؿ كالكبار ذكم اإلعاقة 

عمارىم ما بين العقلية البسيطة كالمتوسطة كالشديدة كالتوحد، كتراكحت أ
عاـ، كاستخلص الباحثاف أف أسلوب الفصل الدراسي ناجح عند  20 – 5

تعميم المهارات ألنها تعتمد على تحليل المهاـ، من خبلؿ ىذا العرض 
 للدراسات كانت ىناؾ أربعة استنتاجات ىي:

  ،أف التعليم في الطرؽ العامة كاف أكثر فعالية )عن طريق الفصل الدراسي
أك الواقع االفتراضي( عندما تم تغييم المشاركين في شوارع جانب لطريق، 

 فعلية.
  عدد استخداـ التدريس في الفصوؿ الدراسية، ينبغي أف يهتم المعلموف

 باستخداـ استراتيجيات التعزيز لتعميم المهارات في الشارع الفعلي.
  أف استخداـ مهارة تحليل المهمة في الشارع في السلوكيات التالية: توقف

ند غاية الرصيف، النظر إلى اليسار كاليمين، كالمشي بسرعة، كالمشي ع



فاعلية برنامج محوسب في تنمية مهارات األماف بالمنزؿ لطبلب االعاقة العقلية القابلين للتعلم ..دراسة 
 ميدانية )محافظة الداخلية( سلطنة عماف ..صابر محمود الشرقاكم

 

 8112 ديسمبر(  13المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية .. العدد )
119

 

في ممر، يعتمد على شكل الشارع )عبور الشارع دكف تقاطع، عبور في 
 التقاطعات مع عبلمات كقف، عبور في التقاطعات مع إشارات المركر(.

  أف الدراسات تستخدـ مجموعة متنوعة من الممارسات التعليمية محددة
ر الوقت كغيرىا من الفتيات، كالنمذجة كالحث اللفظي، لعب مثل تأخي

األدكار كالمحاكاة مع الماكينات المصغرة كنماذج من الشوارع، التعليمات 
 العامة كالتعزيز كالتغذية الراجعة.

 دراسة (Ramdoss, Sathiyapra; et al, 2012)  ىدفت الدراسة إلي
تعزيز مهارات الحياة اليومية التحقق من فعالية استخداـ برامج الكمبيوتر ل

)التنقل، استخداـ كسائل المواصبلت، التسوؽ، إعداد الطعاـ( لؤلفراد 
ذكم اإلعاقة العقلية، كىذا االستعراض للدراسات قاـ على أساس تقييم 
النتائج من استخداـ برامج التدخل بالكمبيوتر، تحديد توجهات الممارسين 

توجيو البحوث المستقبلية التي ، تحفيز ك CBIكالراغبين في استخداـ 
تهدؼ إلى تعزيز مهارات الحياة اليومية لؤلشخاص ذكم اإلعاقة العقلية 

، كأكدت معظم الدراسات على أىمية البرامج المعتمدة CBIباستخداـ 
على الكمبيوتر لؤلفراد ذكم اإلعاقة العقلية كخصوصا اإلعاقة العقلية 

امج المعتمدة على الكمبيوتر لها المتوسطة، كتشير الدراسات إلى أف البر 
مستقبل مهم لتعزيز تنمية مهارات الحياة اليومية، كتوجد حاجة ملحة إلى 
إجراء المزيد من البحوث حوؿ أىمية برامج التدخل بالكمبيوتر في ىذا 

 الصدد. 
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 ،( ىدفت الدراسة الي بناء برنامج تدريبي 2013دراسة )سليماف كاخركف
رج المنزؿ كتوصلت الدراسة الي بناء برنامج لتنمية مهارات االماف خا

( جلسة موزعو على أربع محاكر كالتالي، جلسة افتتاحية، 43يتكوف من )
( جلسات، مهارات االماف 8مهارات االماف في الشارع )عبور الطريق(، )

( جلسة، مهارات االماف في الشارع 12في الشارع )السير في الشارع(، )
جلسات، مهارات االماف في المدرسة أك ( 8)كسائل المواصبلت(، )

 ( جلسة، جلسة ختامية.13المؤسسة التعليمية، )

 التعقيب على الدراسات السابقة:

  اتفقت معظم البحوث كالدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تناكلها العينة
من األطفاؿ المعاقين عقليا كمن ىذه الدراسات دراسة أنستازيا 

(3121(Anastasia, . Ramdoss, Sathiyapra; et al, 2012)) 

  أكدت نتائج معظم ىذه الدراسات على فعالية البرامج التدريبية في تنمية مهارات
( كما 2005األماف لدل األطفاؿ المعاقين كمن ىذه الدراسات دراسة محمد )

كضعت بعض الدراسات برامج تدريبية لمهارات االماف مثل دراسة )سليماف 
 ((Ramdoss, Sathiyapra; et al, 2012 (،2013كاخركف،

  استخدمت معظم البحوث كالدراسات السابقة مجموعة من المقاييس الخاصة
بمهارات األماف كقد استفاد الباحث من ذلك في إعداد مقياس مهارات األماف 
الخاص بهذه الدراسة، ككذلك استفاد من تلك الدراسات في اختيار 
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يقدـ من خبللها البرنامج التدريبي المستخدـ في االستراتيجية التعليمية التي 
 الدراسة الحالية، ككذلك في اختيار حجم كسن كنسبة ذكاء.

  بينت الدراسات أىمية استخداـ البرامج المحوسبة كالمحاكاة كالواقع االفتراضي
كاأللعاب الكرتونية كأثرىا في اكساب المعاقين عقليان مفهـو األماف كبينت أنو ال 

لطفل تعلمها إال عن طريق خلق جو من اإلثارة كالمرح كحب يستطيع ا
االستطبلع كإتباع النظاـ في نفس الوقت كاكتسابها يكوف بصورة أفضل عن 

 ,(Liu, Zhen ,2006) .طريق ممارسة السلوؾ األمن بالفعل كالتدريب عليو

(Anastasia, Alvviadou,2010) (Lui, zhen: Chai, van Jie ,2011) 

 سة:منهج الدرا

اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج التجريبي، ألنها تهدؼ إلى التعرؼ على فاعلية  
برنامج محوسب في تنمية مهارات االماف بالمنزؿ لطبلب االعاقة العقلية القابلين 

 للتعلم كذلك كفقا للتصميم التجريبي.

كىم طبلب ( طالب كطالبة 210: تتكوف مجتمع الدراسة من )مجتمع الدراسة: ثانيان 
 –اإلعاقة العقلية القابلين للتعلم كالملحقين ببرامج الدمج العقلي بمحافظة الداخلية 

 سلطنة عماف

( طالب كطالبة من طبلب اإلعاقة 16: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة: ثالثان 
 سلطنة –العقلية القابلين للتعلم كالملحقين ببرامج الدمج العقلي بمحافظة الداخلية 

 عماف:  
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( طالب كطالبة من طبلب اإلعاقة العقلية القابلين 8المجموعة التجريبية: كتتكوف من )
 للتعلم     

( طالب كطالبة من طبلب اإلعاقة العقلية القابلين 8المجموعة الضابطة: كتتكوف من )
 للتعلم

  :أدكات الدراسة: رابعان 

 ت التالية:استخدـ الباحث في الدراسة الحالية األدكا         

 مقياس مهارات االماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم.  -1
 .محوسب لتنمية مهارات األماف لدل المعاقين عقليا القابلين للتعلمبرنامج  -2

 كفيما يلي تفصيل ذلك:

 القابلين للتعلم. )إعداد: الباحث(. مقياس مهارات االماف بالمنزؿ للمعاقين عقليان 

 كصف المقياس:

دؼ ىذا المقياس إلى التعرؼ على مدم توفر مهارات االماف لدم المعاقين عقليان يه
( عبارات يوجد أماـ كل منها ثبلثة اختيارات )أكافق 9القابلين للتعلم، حيث تضمن )

 (.1، 2، 3غير موافق(، تحصل على الدرجات ) –أكافق  –بشدة 

 طريقة تصحيح المقياس:
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( أماـ كل 1، 2، 3استخداـ تقدير ثبلثي متدرج )يتم تصحيح المقياس عن طريق     
 غير موافق(. –أكافق  –عبارة باختيار )أكافق بشدة 

 كقد اتبع الباحث فى إعداد المقياس الخطوات التالية: 

 خطوات تصميم المقياس:

تم تصميم ىذا المقياس للتعرؼ على مدل توافر مهارات األماف بالمنزؿ لدل األطفاؿ 
القابلين للتعلم كذلك بعد االطبلع على األطر النظرية كالمقاييس حوؿ المعاقين عقليان 

طرؽ تنمية مهارات االماف كفيما يلي عرض لبعض ىذه المصادر، كالمقاييس التي 
اىتمت بتنمية مهارات األماف كالتي اطلع عليها الباحث كاستفاد منها فى إعداد مقياس 

علم. كمنها: دراسة تناكلت مهارات األماف مهارات االماف للمعاقين عقليا القابلين للت
(Anastasia,2010)1.(Barr,2009) (Ramdoss, 2012)  

قاـ الباحث بتحديد أىم العبارات التي تضمنها المقاييس، كيتكوف المقياس الحالي      
 ( عبارات.9فى صورتها األكلية من)

 : البرنامج التدريبي المحوسب
الحاسب اآللي الذم أصبح في متناكؿ الجميع دكران تلعب التكنولوجيا الحديثة خاصة 

ىامان في تعليم الطفل كنموه فهو يساعد الطفل على تعلم خصائص األشياء كاألحداث 
التي تدكر حولو ككذلك التفاعل مع البيئة المحيطة بو من خبلؿ األنشطة المرئية 

و كمن أىم كالمسموعة التي يحتوم عليها كمن ثم تنمية المهارات الحياتية لدي
المهارات التي يجب تنميتها لدل األطفاؿ بصفة عامة كذكم اإلعاقة العقلية بصفة 
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خاصة ىي مهارات العناية بالذات كمهارات األماف، كذلك ألف المظهر العاـ للطفل 
يعكس انطباع المحيطين كالمجتمع كطريقة التعامل معو كمدم تقبلهم لو، كما أف 

احلو العمرية للكثير من األخطار في المنزؿ كخارج الطفل قد يتعرض في مختلف مر 
المنزؿ كفي المدرسة مثل التعامل مع المقابس الكهربائية كبعض اآلالت 
الحادة)السكين كشفرات الحبلقة( كبعض األجهزة الكهربية ) المكواة ، السخاف ( 

كاف لذلك دعت الحاجة إلى االىتماـ باألطفاؿ كتوعيتهم لتفادم تلك المخاطر كإذا  
ىذا األمر مهم بالنسبة للطفل العادم فإنو أكثر أىمية بالنسبة للطفل المعاؽ عقليان 
لذلك تعد تنمية مهارات األماف من المهارات الضركرية لؤلطفاؿ المعاقين عقليا حتى 
تكوف لديهم القدرة على تجنب الوقوع في تلك المخاطر التي يكوف لها أكبر األثر 

  على حياتهم كمستقبلهم .

 مصادر إعداد البرنامج:
 يستند الباحث في إعداد البرنامج التدريبي على عدة مصادر تضمنت ما يلي: 

االطبلع على العديد من األطر النظرية كالدراسات التي تناكلت مهارات  .1
األماف لدل ذكم االحتياجات الخاصة بوجو عاـ كالمعاقين عقليا بوجو 

 خاص. 
لنظرية كالدراسات التي تناكلت مهارات االطبلع على العديد من األطر ا .2

 األماف لدل ذكم اإلعاقة العقلية. 
القياـ ببعض الزيارات الميدانية لمدرسة التربية الفكرية كمدارس الدمج  .3

 لمعرفة المخاطر التي يتعرض لها ىؤالء األطفاؿ.

 األسس التي يقـو عليها البرنامج:  
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 يعتمد البرنامج الحالي على األسس التالية:
تأكيد العلماء كالباحثين كالمتخصصين في مجاؿ اإلعاقة العقلية على  .1

أىمية إعداد البرامج التدريبية المحوسبة لتنمية مهارات األماف لدل 
األطفاؿ المعاقين عقلية القابلين للتعلم، كمن ىؤالء العلماء كالباحثين 

1 3117(، دراسة )2017كالمتخصصين الذين أكصوا بذلك: دراسة على )

Claire دراسة ،)(Ramdoss,2012) 1دراسة(Liuzhen,2006)  
االطبلع على العديد من األطر النظرية كالدراسات السابقة التي تناكلت  .2

كمن ىذه الدراسات: دراسة محمد  ان مهارات األماف عند المعاقين عقلي
 ( .Joseph, 3117، دراسة جوزيف )(۸۰۰۱)

المستخدمة في تنمية مهارات  االطبلع على مجموعة من البرامج التدريبية .3
 األماف لدل األطفاؿ المعاقين عقليان.

 أىداؼ البرنامج:  
األىداؼ العامة للبرنامج التدريبي: يسعى البرنامج الحالي إلى تحقيق ىدؼ رئيسي 

 ىو: 
تدريب األطفاؿ المعاقين عقليا على مهارات األماف بالمنزؿ كما ينبثق عن ىذا الهدؼ 

 على النحو التالي:مجموعة أىداؼ كىي 
 اىتماـ برامج الدمج بتنمية مهارات األماف لدل ىذه الفئة من األطفاؿ.  .1
 على زيادة ثقتهم بأنفسهم أثناء التعامل مع مساعدة األطفاؿ المعاقين عقليان  .2

 البيئة المحيطة. 
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تدريب المعلمين على كيفية تنمية مهارات األماف بالمنزؿ عند األطفاؿ  .3
 كبالوسائل كاألساليب كالطرؽ كالفنيات التي تساعد في تنميتها.  عقليان  المعاقين

 إكساب بعض أسر األطفاؿ المعاقين عقليان بعض المهارات البلزمة للتعامل .4
األماف بالمنزؿ لدل مهارات مع أطفالهم، كالذم يكوف لو أكبر األثر في تنمية 

 أطفالهم. 
لبيئة المحيطة من خبلؿ تنمية إكساب األطفاؿ مهارات التعاكف مع ا .5

 مهارات األماف لديهم. 

 أىمية البرنامج: تتضح أىمية البرنامج التدريبي فيما يلي:
يستمد البرنامج الحالي أىميتو من ضركرة كجود برامج تدريبية لتنمية  .1

مهارات األماف بالمنزؿ لذكم اإلعاقة العقلية المتوسطة حيث يسهم 
 ي توفير متطلبات الحياة بصورة امنو.ف –إلى حد كبير  –البرنامج 

القابلين  يساعد البرنامج التدريبي في اكساب األطفاؿ المعاقين عقليان  .2
للتعلم مهارات األماف بالمنزؿ لتفادم الحوادث كالمخاطر التي قد 

 يتعرضوف لها في البيئة المحيطة بهم. 
يب التي يساعد في اكساب ىذه الفئة من األطفاؿ للطرؽ كالوسائل كاألسال .3

 تساعدىم في الوقاية من األخطار التي تواجههم.
إتاحة الفرصة لؤلطفاؿ لتكوين مناخ طيب يسوده الهدكء كالطمأنينة أثناء  .4

 التعامل مع البيئة المحيطة بهم دكف الخوؼ من مخاطرىا. 
استخداـ التكنولوجيا الحديثة في تنمية المهارات المختلفة لدل ىذه الفئة  .5

 بينها مهارات األماف بالمنزؿ. من األطفاؿ كمن 
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إدراؾ القائمين على رعاية كتأىيل ىؤالء األطفاؿ لضركرة إعداد برامج  .6
 تدريبية لتنمية مهارات األماف بالمنزؿ لدل ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة. 

 قياس النتائج:

فنواتج البرنامج تحدد كأىداؼ سلوكية تصبح بشكل رئيسي معيار األداء يمكن 
 كتقديره كتقويمو، كىنا تقاس النتائج من خبلؿ القياس البعدم  مبلحظتو

 المحتول النظرم للبرنامج:

( جلسات كقد قاـ الباحث بتحديد األىداؼ لكل موضوع من 9تضمن البرنامج )
 موضوعات البرنامج سابقة الذكر.

 المحتول العلمي للبرنامج: 

 التعليم المبرمج كالمحاكاة:

جحة كالشيقة المستخدمة في تدريب ذكم االحتياجات من األساليب النا يعتبر
الخاصة، حيث يتم عرض البرنامج على السبورة التفاعلية كالكمبيوتر على الطبلب 
بصورة جماعية كبصورة فردية، كتقـو المعلمة بعرض الحلقات )الجلسات( ثم تطلب 

الصحيح كتقويم من الطالب التطبيق مباشرة، مع تقييم ما يفعلو الطالب كتعزيز السلوؾ 
 السلوؾ الخاطئ. 

 الفئة المستهدفة:
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القابلين  ( طفبل من األطفاؿ المعاقين عقليان 8تم تطبيق البرنامج على عينة قوامها ) 
 للتعلم ببرامج الدمج العقلي بمحافظة الداخلية بسلطنة عماف.

 المدل الزمني للبرنامج:  
( جلسات بواقع 9أسبوع )( 5)قدريستغرؽ البرنامج التدريبي في تطبيقو فترة زمنية ت
 ( دقيقة.40جلستين أسبوعيان، كتستغرؽ مدة الجلسة الواحدة )

 فصوؿ الدمج العقلي بمحافظة الداخلية       مكاف التدريب:

 الفنيات المستخدمة في البرنامج التدريبي: 
 .المساندة االجتماعية- 4التعزيز.   -ّ    النمذجو.- ۸لعب الدكر.  -1

 معلمات الدمج العقلي بمحافظة الداخلية بمدارس الحلقة االكلي.   المدربوف:

 رابعا الخطوات اإلجرائية للدراسة:

جمع المادة العلمية الخاصة باإلطار النظرم للدراسة من الكتابات العلمية  .1
كالتربوية، كالدراسات السابقة المتصلة بموضوع الدراسة، كاستخبلص أكجو 

 االستفادة منها.
 .اس األماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلمإعداد مقي .2
برنامج تدريبي )محوسب( لتنمية مهارات االماف في المنزؿ لؤلطفاؿ  .3

 القابلين للتعلم المعاقين عقليان 
انتقاء العينة من طبلب كطالبات الدمج العقلي، كتقسيمهما الى مجموعتين  .4

 ضابطة كتجريبية.
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 الدراسة )الضابطة كالتجريبية(التأكد من التجانس بين مجموعتي  .5

 :تكافؤ مقياس مهارات االماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم

قاـ الباحث بالتأكد من التجانس بين مجموعتي الدراسة في ضوء عدة متغيرات، ىي  
العمر الزمني، كدرجة الذكاء، كالجنس، مقياس األماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين 

، كذلك بتطبيق المقاييس ذات الصلة بتلك المتغيرات، كتحليل نتائجها، كقد للتعلم
استخدـ الباحث الختبار التجانس بين المجموعتين التجريبية كالضابطة اختبار"ت "  

Independent Sample-t-test  :للمجموعات المستقلة ، كفيما يلي توضيح ذلك 

 أ( العمر الزمني:

لمجموعتين التجريبية كالضابطة من طبلب الدمج العقلي لقد تم اختيار طبلب ا     
 ( سنة. 10-6بمحافظة الداخلية، كقد تراكح العمر الزمني ألفراد العينة ما بين )

كلتحديد مدل تكافؤ عينة الدراسة التجريبية كالضابطة من حيث العمر الزمني تم      
 استخداـ اختبار "ت" للمجموعات المستقلة.

ؽ بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية كالضابطة في العمر ( الفرك 1جدكؿ )
 الزمني كمستوم دالالتها

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة
 المعيارل

درجة 
 الحرية

مستول  قيمة ت 
 الداللة
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 غير دالة 0.952 14 1.50594 7.3750 8 الضابطة

 1.64208 7.3750 8 التجريبية

( يتضح عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بين 1ابق )من نتائج الجدكؿ الس     
متوسطات درجات المجموعتين التجريبية كالضابطة في العمر الزمني، مما يشير إلى 

 تكافؤ مجموعتي الدراسة فى العمر الزمني.

لقد تم اختيار طبلب المجموعتين التجريبية كالضابطة من طبلب الدمج   ب( الجنس:
كلتحديد مدل  ( اناث. 8( ذكر، )8من الذكور كاالناث )العقلي بمحافظة الداخلية، 

تكافؤ عينة الدراسة التجريبية كالضابطة من حيث التجانس تم استخداـ اختبار "ت" 
 للمجموعات المستقلة.

( الفركؽ بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية كالضابطة في الجنس 2جدكؿ )
 كمستوم دالالتها

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة
 المعيارل

درجة 
 الحرية

مستول  قيمة ت 
 الداللة

 غير دالة 0.552 14 02227. 1.0625 8 الضابطة

 04854. 1.0521 8 التجريبية

( يتضح عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بين متوسطات 2من نتائج الجدكؿ السابق )
ير إلى تكافؤ درجات المجموعتين التجريبية كالضابطة في العمر الزمني، مما يش

 مجموعتي الدراسة فى العمر الزمني.
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لقد تم اختيار طبلب المجموعتين التجريبية كالضابطة من طبلب الدمج  ج( الذكاء:
( درجة 74-65العقلي بمحافظة الداخلية، كقد تراكح درجة الذكاء ألفراد العينة بين )

 على مقياس ستانفورد بنية. 

سة التجريبية كالضابطة من حيث درجة الذكاء تم كلتحديد مدل تكافؤ عينة الدرا    
 استخداـ اختبار "ت" للمجموعات المستقلة.

( الفركؽ بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية كالضابطة في درجة 3جدكؿ )
 الذكاء كمستوم دالالتها

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة
 المعيارم

درجة 
 الحرية

مستول  قيمة ت 
 الداللة

 غير دالة 841.0 14 3.46410 67.0000 8 ابطةالض
 3.66450 68.5000 8 التجريبية

( يتضح عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيا بين متوسطات 3من نتائج الجدكؿ السابق ) 
درجات المجموعتين التجريبية كالضابطة في درجة الذكاء، مما يشير إلى تكافؤ 

 مجموعتي الدراسة فى درجة الذكاء.

 ات األماف للمعاقين بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم:مهار د( 

قاـ الباحث بالتجانس بين أفراد المجموعتين التجريبية كالضابطة على مقياس مهارات  
االماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم قبل تطبيق البرنامج التجريبي ، كمن ثم 



فاعلية برنامج محوسب في تنمية مهارات األماف بالمنزؿ لطبلب االعاقة العقلية القابلين للتعلم ..دراسة 
 ميدانية )محافظة الداخلية( سلطنة عماف ..صابر محمود الشرقاكم

 

 8112 ديسمبر(  13المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية .. العدد )
132

 

قياس مهارات االماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا فقد طبق الباحث على كلتا المجموعتين م
القابلين للتعلم ،  للتحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية كالضابطة قبليان على مقياس 
مهارات االماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم ، كتم استخداـ اختبار "ت" 

متوسطي درجات  للمجموعتين المستقلتين كذلك للتعرؼ على داللة الفركؽ بين
المجموعتين التجريبية كالضابطة قبل تطبيق البرنامج التجريبي، كالجدكؿ التالي يوضح 

 تلك النتائج :

( الفرؽ بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية كالضابطة على مقياس 4جدكؿ )
كمستوم مهارات االماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم في القياس القبلي 

 دالالتها
  

 المػػػػقيػػػاس

 المحاكر

االنحراؼ  المتوسط  العدد المجموعة
 المعيارم

درجة 
الحر 

 ية

مستول  قيمة ت 
 الداللة

مهارات 
االماف 
 بالمنزؿ

 التجريبية

 الضابطة

8 

8 

1.069 

1.111 

0.08267 

0.14548 

)غير 0.493 0.741 14
 دالة(

ين متوسطي درجات ( عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية ب4من الجدكؿ )
المجموعتين التجريبية كالضابطة علي: مقياس مهارات االماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا 

 القابلين للتعلم في القياس القبلي أم قبل تطبيق البرنامج التجريبي.
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كىذا يشير إلى تجانس مجموعتي الدراسة التجريبية كالضابطة على: مقياس مهارات  
 القابلين للتعلم.  عقليان  ماف بالمنزؿ للمعاقينألا

 تطبيق البرنامج التجريبي:

/  2018( أسابيع خبلؿ العاـ الدراسي 5تم تطبيق البرنامج التجريبي على مدم)     
بواقع جلستين أسبوعيا   7/11/2018الى 1/10/2018ـ كذلك في الفترة  2019

 ( دقيقة40كل جلسة )

 القياس البعدم: .1

الماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم، على تم تطبيق مقياسي مهارات ا     
مجموعتي الدراسة )التجريبية كالضابطة( عقب انتهاء تطبيق البرنامج مباشرة في 

7/11/2018 

 القياس التتبعي: .2

تم تطبيق مقياس مهارات االماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم، على      
لضابطة( بعد مركر شهر كنصف من انتهاء البرنامج مجموعتي الدراسة )التجريبية كا

 كذلك لمعرفة مدم استمرار فعالية البرنامج التجريبي المستخدـ.

 تحليل البيانات كتلخيصها من خبلؿ األساليب اإلحصائية المبلئمة. .3
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 عرض النتائج كتفسيرىا، كصياغة توصيات الدراسة في ضوء تلك النتائج. .4

 صدؽ المقياس:  

للمعاقين عقليا  مهارات االماف بالمنزؿ إعداد الصورة األكلية لمقياسقاـ الباحث ب
( عبارات كتم عرض المقياس بصورتهم األكلية 10القابلين للتعلم كالذم تكوف من )

على عدد من المحكمين، من األساتذة المتخصصين فى التربية الخاصة كالصحة 
(، كقد طلب 10تعليم كعددىم )ف=النفسية كعلم النفس التربوم كالعاملين بالتربية كال

 من سيادتهم الحكم على صبلحية المقياس للتطبيق على العينة في ضوء ما يلي: 

 .تحديد مدم انتماء كل عبارة للبعد الخاص التي تنتمي إليو 
  .تحديد مدم كضوح صياغة كل عبارة من عبارات المقياس 
  إبداء أم مبلحظات حوؿ تعديل أك إضافة أك حذؼ ما يلـز . 

 فى ضوء توجيهات المحكمين قاـ الباحث بما يلي:

 .إعادة صياغة بعض العبارات 
 ( عبارة من مقياس مهارات األماف في المنزؿ للمعاقين 1تم حذؼ عدد )

عقليا لعدـ كضوحهم كالحاجة لهم ليصبح عدد عبارات المقياس 
 ( عبارة.9النهائية)

 80كثر من بلغت نسبة االتفاؽ بين المحكمين على المقياسين أ.% 
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تم حساب صدؽ المحكمين على عبارات مقياس مهارات صدؽ المحكمين: 
( عبارة كتم تعديل العبارات كفقان آلراء 9األماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم )

 (، كاشتمل المقياس محور كاحد. 10السادة المحكمين كعددىم )ف=

مهارات االماف في المنزؿ ى مقياس ( نسبة اتفاؽ المحكمين عل5جدكؿ رقم )
 للمعاقين عقليا القابلين للتعلم

 نسبة االتفاؽ  رقم العبارة  نسبة االتفاؽ  رقم العبارة  نسبة االتفاؽ  رقم العبارة 
1 90% 4 90% 7 90% 
2 100% 5 100% 8 100% 

3 100% 6 100% 9 100% 

هارات االماف في المنزؿ كما قاـ الباحث بحساب الثبات لمقياس م  :  الثبات -
( يوضح 6للمعاقين عقليا القابلين للتعلم بطريقة معامل الفا كرك نباخ، كالجدكؿ )

 معامل الثبات للمقياس ككل.

 ( معامبلت ثبات مقياس مهارات االماف بالمنزؿ6جدكؿ )
 الثبات بطريقة ألفا كركنباخ عدد العبارات

9 0.794 

( أف مقياس مهارات االماف في المنزؿ للمعاقين عقليا 6يتبين من الجدكؿ السابق )
 القابلين للتعلم يتمتع بدرجات مرتفعة من الثبات مما يشير إلى الوثوؽ بنتائج المقياس.
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 : األساليب اإلحصائية المستخدمة: خامسان 

اـ مجموعة من قاـ الباحث بمعالجة البيانات التي تم الحصوؿ عليها باستخد     
 األساليب اإلحصائية باالعتماد على حزمة البرامج اإلحصائية للعلـو االجتماعية

(spss):كذلك الختبار صحة فركض الدراسة كالتحقق من صدؽ كثبات أدكاتها 

 معامل الفا كرك نباخ. -2
 -Independent Sample –tالمستقلتيناختبار "ت" للمجموعتين  -3

Test  
  Paired Sample –t- Testالمرتبطتين  اختبار "ت" للمجموعتين -4

 مربع ايتا لقياس حجم التأثير. -5

 نتائج الدراسة
 أكالن: عرض نتيجة الفرض األكؿ:  

( بين 0.05توجد فركؽ دالو احصائيا عند مستول داللة )كالذم ينص على: " 
متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل التطبيق كبعده على مقياس مهارات 

 اف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم" لصالح القياس البعدم "األم

كللتحقق من صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بمقارنة متوسطات درجات أفراد المجموعة 
التجريبية قبل تطبيق البرنامج بمتوسط درجات نفس المجموعة بعد تطبيق البرنامج 

قليا القابلين للتعلم لصالح القياس مهارات األماف بالمنزؿ للمعاقين ع كذلك لمقياس
-Paired، كقد استخدـ الباحث اختبار "ت" للمجموعات المرتبطة البعدم "
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Samples-t-Test  للكشف عن داللة الفرؽ بين القياسين )باستخداـ برنامجSPSS 

.v21   ) ( تلك النتائج.7كيوضح الجدكؿ التالي  ) 

ة كقيمة" ت " لدرجات أفراد المجموعة ( المتوسطات كاالنحرافات المعياري7جدكؿ )
التجريبية قبل كبعد تطبيق البرنامج على مقياس االماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين 

 للتعلم.

االنحراؼ  المتوسط  العدد القياس  المقياس
 المعيارل 

درجة 
 الحرية

مستول  قيمة ت 
 الداللة 

مقياس 
مهارات 

 االماف

 0.05 12.979 7 330300. 1.1111 8 قبلي

 365960. 2.1667 8 بعدم دالة

بين متوسطي درجات أفراد  ( كجود فرؽ داؿ احصائيان 7أم أنو يتضح من جدكؿ )
مهارات األماف المجموعة التجريبية قبل كبعد تطبيق البرنامج معهم كذلك على مقياس 

 .بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم لصالح القياس البعدم

 من الجدكؿ السابق ما يلي: كيتضح

  أنو بمقارنة متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية فى التطبيقين
القبلي كالبعدم لمقياس مهارات األماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين 

 للتعلم لصالح القياس البعدم، لوحظ أف: 
 المتوسط البعدم أعلى من المتوسط القبلي فى مقياس مهارات األماف 

القابلين للتعلم، حيث كاف المتوسط القبلي  بالمنزؿ للمعاقين عقليان 
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كقد أرجع الباحث ذلك إلى (، 2.11( كالمتوسط البعدم )1.11)
 البرنامج المطبق على أفراد المجموعة التجريبية. 

  أف قيم )ت( دالة إحصائيان بين متوسطات درجات أفراد المجموعة
( على 0.05لبعدم، عند مستول داللة )التجريبية فى القياسين القبلي كا

القابلين للتعلم. كلذا تم  األماف بالمنزؿ للمعاقين عقليان  مهاراتمقياس 
 أم أف:قبوؿ الفرض األكؿ 

 ( بين متوسطات 0.05عند مستول داللة ) احصائيان  ةتوجد فركؽ دال
مهارات على مقياس درجات أفراد المجموعة التجريبية قبل التطبيق كبعده 

 لصالح القياس البعدم".القابلين للتعلم  اف بالمنزؿ للمعاقين عقليان األم
  بين متوسطي درجات أفراد  أم أنو يتضح كجود فرؽ داؿ احصائيان

المجموعة التجريبية قبل كبعد تطبيق البرنامج معهم كذلك على محاكر 
 القابلين للتعلم ان مهارات األماف بالمنزؿ للمعاقين عقلي

 كؿ:ألجة الفرض اتفسير كمناقشة نتي
أف استخداـ البرنامج ساعد أفراد المجموعة التجريبية على تحسين أدائهم  -

على مقياس مهارات األماف بالمنزؿ للمعاقين عقليان مقارنة بأداء نفس 
 المجموعة قبل تطبيق البرنامج.

مما سبق يمكن القوؿ بأف صحة الفرض الرابع في الدراسة الحالية قد تحقق،  -
أف أداء أفراد المجموعة التجريبية لمهارات االماف قد أصبحت  كىو ما يعنى

أكثر إيجابية بعد تلقى البرنامج المحوسب كىذا ما يثبت أف استخداـ البرامج 
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المحوسبة كااللكتركنية يزيد من اتقاف المعاقين عقليان للمهارات االماف حيث 
ليمي أكثر إثارة أنو طريقة التعليم باستخداـ تلك البرامج تجعل المناخ التع

 كتشويق كتساعد في المحاكاة كالنمذجة.
 كتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من:  

للبرامج االلكتركنية كالكمبيوتر على تنمية كتتفق نتيجة الفرض االكؿ على التأثير اإليجابي 
 .(Liu,zhen,2006) (Lui,zhen&chai,van,2011) 1مهارات االماف بالمنزؿ

مكن القوؿ من خبلؿ النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، ككذلك كبالتالي ي
النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة إلى أف استخداـ البرنامج يعد من البرامج 

  الفعالة كالفعالة في تنمية مهارات األماف بالمنزؿ للمعاقين عقليان القابلين للتعلم.

 عرض نتائج الفرض الثاني:
( 0.05عند مستول داللة ) احصائيان ة توجد فركؽ داللذم ينص على: "كا 

بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية كالمجموعة كالضابطة على مقياس األماف 
 بالمنزؿ لصالح المجموعة التجريبية في القياس البعدم لمقياس األماف".

ت أفراد المجموعة كللتحقق من صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بمقارنة متوسطات درجا
 الضابطة كمتوسطات أفراد المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج كذلك لمقياس

، كقد األماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم لصالح المجموعة التجريبية "
 Paired-Samples-t-Testاستخدـ الباحث اختبار "ت" للمجموعات المرتبطة 
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كيوضح  (   SPSS .v21ين القياسين )باستخداـ برنامج للكشف عن داللة الفرؽ ب
 (  تلك النتائج8الجدكؿ التالي )

( المتوسطات كاالنحرافات المعيارية كقيم " ت " لدرجات أفراد المجموعة 8جدكؿ )
 التجريبية كالمجموعة الضابطة بعد استخداـ البرنامج مقياس مهارات االماف

نحراؼ اال المتوسط  العدد القياس  المقياس
 المعيارل 

درجة 
 الحرية

مستول  قيمة ت 
 الداللة 

مقياس 
مهارات 

 االماف

 0.05 11.553 14 11011. 1.1250 8 ضابطة

 23002. 2.1667 8 تجريبية

 

بين متوسطي درجات أفراد  ( كجود فرؽ داؿ احصائيان 8أم أنو يتضح من الجدكؿ )
وعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج المجموعة التجريبية كمتوسطي درجات أفراد المجم

معهم كذلك على مقياس مهارات األماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم لصالح 
 المجموعة التجريبية.

 يتضح من الجدكؿ السابق ما يلي:

أنو بمقارنة متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية كالمجموعة الضابطة فى  -
ارات األماف بالمنزؿ للمعاقين عقلياى القابلين للتعلم، التطبيق البعدم لمقياس مه

 لوحظ أف:
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متوسط المجموعة التجريبية أعلى من متوسط المجموعة الضابطة على مقياس  -
( كللمجموعة 2.16مهارات األماف حيث بلغ المتوسط للمجموعة التجريبية )

 (.1.12الضابطة )

 وعة التجريبية. كقد أرجع الباحث ذلك إلى استخداـ البرنامج للمجم

( بين متوسطي درجات 0.05أف قيم )ت( دالة احصائيا عند مستول داللة ) -
المجموعتين التجريبية كالضابطة في مقياس مهارات األماف بالمنزؿ. كلذا تم 

 قبوؿ الفرض الثامن، أم أف:
بين متوسطات درجات ( 0.05عند مستول داللة ) احصائيان  ة"توجد فركؽ دال -

يبية كالمجموعة كالضابطة على مقياس العناية بالذات للمعاقين المجموعة التجر 
عقليان القابلين للتعلم لصالح المجموعة التجريبية فى القياس البعدم لمقياس 

 ." مهارات العناية بالذات

كالرسم البياني التالي يوضح متوسطات المجموعة الضابطة كالمجموعة التجريبية  -
كر مقياس مهارات األماف بالمنزؿ للمعاقين فى التطبيق البعدم كذلك فى محا

 عقليا القابلين للتعلم.

" لتحديد حجم تأثير المتغير 2استخدـ الباحث مقياس مربع إيتا "  حجم التأثير: 
 المستقل كىو: البرنامج المحوسب على المتغير التابع كىو: مهارات االماف بالمنزؿ. 

(. جاءت النتائج كما ىي d، )2كباستخداـ األساليب اإلحصائية لحساب قيمتي
 (:9موضحة في الجدكؿ التالي )
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( نتائج حسابات حجم التأثير الستخداـ البرنامج على المتغير التابع كىو: 9جدكؿ )
 مهارات االماف بالمنزؿ

 حجم التأثير dقيمة  مربع ايتا قيمة ت االماف بالمنزؿ

 كبير 4.48 1.12 11.55 القيمة

المقابلة لها يتضح أف حجم تأثير البرنامج   d""، كقيمة "2" كبمبلحػظة كل قيمة من
 ( .4.48للمقياس ككل ) d"كاف كبيران ألف قيمة "

( أف حجم تأثير العامل المستقل )البرنامج المحوسب( 9يتضح من الجدكؿ رقم )
( أكبر من dعلى العامل التابع )مقياس مهارات االماف بالمنزؿ( كبير، نظران ألف قيمة )

(0.8.) 

 مناقشة كتفسير نتيجة الفرض الثالث:
ىذا كيمكن تفسير ذلك التطور اإليجابي الذم حدث في أداء أفراد المجموعة 

التجريبية في القياس البعدم مقارنة بالمجموعة الضابطة على مقياس مهارات األماف 
اف بالمنزؿ، في أف معظم مهارات األماف يصعب تحقيقها كتدريبها عمليان اال بعد اتق

التلميذ ذلك كىذا بسبب خطورة ما يتعرض لو التلميذ نتيجة عدـ اتقاف المهارة، لذا 
جاءت أىمية البرامج المحوسبة كااللكتركنية في توفير جو المحاكاة كالتعلم بالنموذج 

ألفراد المجموعة التجريبية كىذا مالم يتحقق في نتائج القياس البعدم للمجموعة 
اخضاعهم للبرنامج التدريبي)المحوسب(.كتتفق ىذه  الضابطة، كيرجع ذلك لعدـ



فاعلية برنامج محوسب في تنمية مهارات األماف بالمنزؿ لطبلب االعاقة العقلية القابلين للتعلم ..دراسة 
 ميدانية )محافظة الداخلية( سلطنة عماف ..صابر محمود الشرقاكم

 

 8112 ديسمبر(  13المجلة العربية لدراسات وبحوث العلوم التربوية واالنسانية .. العدد )
143

 

 1(Liu,zhen,2006)النتيجة مع نتائج دراسات كل من: 

(Lui,zhen&chai,van,2011). 

كبالتالي يمكن القوؿ من خبلؿ النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية، ككذلك 
رنامج يعد من البرامج النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة إلى أف استخداـ الب

 الفعالة في تنمية مهارات األماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم.

 عرض نتائج الفرض الثالث:
( بين 0.05"ال توجد فركؽ دالو احصائيا عند مستول داللة )كالذم ينص على: 

ات مهار متوسطات درجات المجموعة التجريبية على القياس البعدم كالتتبعي لمقياس 
 ".األماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم

كللتحقق من صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بمقارنة متوسطات درجات أفراد المجموعة 
مهارات األماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا  التجريبية في القياس البعدم كالتبعي لمقياس

-Paired عات المرتبطة ، كقد استخدـ الباحث اختبار "ت" للمجمو "القابلين للتعلم

Samples-t-Test  للكشف عن داللة الفرؽ بين القياسين )باستخداـ برنامج
SPSS. v21) ( تلك النتائج10كيوضح الجدكؿ التالي ) 
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( المتوسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة " ت " لدرجات أفراد 10جدكؿ )
اس مهارات االماف للمعاقين المجموعة التجريبية فى القياسين البعدم كالتتبعي على مقي

 عقليا القابلين للتعلم

المقياس
القياس 
العدد 
المتوسط 

االنحراؼ  
المعيارم

درجة الحرية 
 

قيمة ت
مستول الداللة 

 

مقياس 
مهارات 

 االماف

2.3193 8 بعدم
 .33310
 

 غير دالة 1.196 14

2.1667 8 تتبعي
 .19698
 

 

داؿ احصائيا بين متوسطي درجات  ( عدـ كجود فرؽ10أم أنو يتضح من الجدكؿ )
أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدم كالتبعي بعد تطبيق البرنامج معهم كذلك 

 على محاكر مقياس مهارات األماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم.

بية كالرسم البياني التالي يوضح متوسطات القياسين البعدم كالتتبعي للمجموعة التجري
 كذلك فى مقياس مهارات األماف بالمنزؿ للمعاقين عقليا القابلين للتعلم.
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 مناقشة كتفسير نتيجة الفرض الثالث:
يرجع الباحث احتفاظ أفراد المجموعة التجريبية ما اكتسبوه من مهارات تناكؿ الطعاـ، 

بسبب  كحدكث تغير طفيف بعد فترة المتابعة، بأف تأثير البرنامج قد ثبت لديهم كذلك
المتابعة المستمرة من قبل االسرة كالمعلمات للحفاظ على ما اكتسبوه من مهارات 
األماف، ككذلك لبلىتماـ كحرص االسرة الشديد علي سبلمة أطفالهم جعلهم يتابعوف 
أطفالهم بعد انتهاء البرنامج كيحرصوف على اكتسابهم لتلك المهارات ألىميتها 

 ,1(Lui,zhen&chai,van,2011) (Yens(Liu, zhen,2006) للمعاؽ.

hung&chin,hungk,2005). 

 توصيات الدراسة:

 في ضوء النتائج السابقة توصي الدراسة باآلتي:

اعداد برامج محوسبو تستهدؼ تقديم مهارات األماف للمعاقين عقليان داخل كخارج  .1
 المنزؿ.

جو عاـ اعداد معلمي كمعلمات المهارات الحياتية للتعامل مع الفئات الخاصة بو  .2
كفئة االعاقة العقلية بوجو خاص، حتى يتم اكسابو مجموعو من الكفايات 

 كالمهارات تمكنو من التعامل الجيد مع طبلب ذكم اإلعاقة العقلية.
تحويل مهارات الحياة اليومية الي برامج تفاعليو ككرتونية لجذب انتباه المعاقين  .3

 عقلياٌ.
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 لنشط، عماف: دار المسيرة للنشر. (. التعلم ا۸۰۰۲بدير، كريماف )
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 (. دليل الوالدين كالمتخصيين فى التعامل مع 2003سليماف، عبد الرحمن سيد )
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 الطفل التوحدم. القاىرة: مكتبة زىراء الشرؽ.     
 نمية مهارات األماف خارج (. برنامج مقترح لت2013سليماف، عبد الرحمن سيد)

   المنزؿ لدل األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقلية المتوسطة. مجلة اإلرشاد النفسي،        
 .477-437، ص ص 34ع      

 (. معجم مصطلحات التخلف العقلي، القاىرة: مكتبة 2001سليماف، عبدالرحمن)
 زىراء الشرؽ.     

 ات األمانية كاالجتماعية للمعاقين (: طرؽ تعليم المهار 2008شرؼ، عبد العليم )
 عقليا. القاىرة، عالم الكتب.     

  (. فاعلية برنامج تدريبي في تغير اتجاىات معلمي 2016الشرقاكم، صابر محمود)
 في فاعلية برنامج تدريبي لتغيير  المهارات الفردية نحو دمج المعاقين عقليان      
 و دمج التبلميذ المعاقين عقلياى، رسالة اتجاىات معلمي المهارات الفردية نح     
 ماجستير، كلية العلـو التربوية، جامعة الجزيرة، السوداف.     

 (. مدل أىمية كتطبيق مهارات الدراسات االجتماعية ۵۹۹۸الشعواف، عبد الرحمن )
 بالمرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية، مركز الدراسات التربوية، كلية      
 التربية، جامعة الملك سعود.     

 (. المهارات األمانية لدل معلمي الطبلب ۸۰۵۵علي، حماده علي عبد المعطي )
 المكفوفين في معاىد كبرامج التربية الخاصة بالمملكة العربية السعودية. مجلة      
 .۸۹۲ – ۸45(، ص ص ۲۰( ع )۵كلية التربية، جامعة عين شمس، ج )     

 (. استخداـ الحاسوب في تنمية بعض ۸۰۵۰ عثماف صالح )الغامدم، عبد اهلل
 المهارات السلوكية كاالجتماعية لدل األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقلية البسيطة،      
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 الثقافة  (. حوسبو التقويم الصفي، عماف: دار2009قطيط، غساف يوسف قطيط )
 للنشر كالتوزيع.     

 (. التدريب الميداني في التربية الخاصة مسار التخلف 2006مسعود، محمود محمد)
 العقلي، الرياض: دار الزىراء للنشر.      

 (. فعالية ۸۰۰۲ميخائيل، إيملی صادؽ، أمين سهى أحمد، برغوت، رحاب صالح )
 ت األماف لؤلطفاؿ المتخلفين عقلية، استخداـ اللعب التمثيلي في تنمية مهارا     
 نحو صناعة آمنة للطفل، كلية رياض األطفاؿ، -المؤتمر العلمي الدكلي األكؿ     
 .۸۰۲- ۵۰۲(، ص ص ۵جامعة اإلسكندرية، مصر، مج )     

 (. فعالية األلعاب التربوية ۸۰۵۰ميخائيل، إيميلي صادؽ، جميل، سميو طو )
 . ان عرفية لدل األطفاؿ المعاقين عقليبعض المهارات الماالليكتركنية في تنمية      
 .۸۹۸-۸۲۲(، ص ص 49(، ع )۵۲مجلة دراسات الطفولة، القاىرة، مج )     

 (. اإلعاقة العقلية اسباب، تشخيص، تأىيل، عماف: دار ۸۰۰۲كادم، أحمد موسى )
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