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 (573 الرقم في الكتالوج:)

 

ييية فيييي ا ت يييال  ييية مييين  يييعوبا  جما فيييي احييييان كثييييرط يعييياني اطفيييال وبيييالوون ةوم محدوديييية تطوريا

يا  الكثيرط التي تواجههم في مجا   ادائية اخرى. ا ت يال اليدا م والبيديل  والتوا ل، إلى جانب التحدا

التي تمكان األطفال والبالوين من التعامل مع احتياجا  مركبية  )ا.د.ب( يشكال إحدى سبل التدخل العالجي

في مجال التوا ل. يمكان "ا.د.ب" من تنفية توا ل مع المحيط بمسا دط منظوما  تجرم مالءمتها لكيل 

 فرد بحسب احتياجاته.

امية، وحواسييب ا ت يال بخا ية، تتر بة المتمثلة في استيعاب اسيتخدام "ا.د.ب" بعا افي  ميع العملية المركا

بطياقم ميا.ر  -فيميا يتعلاي  - عوبا  قد تيددم فيي نهايية المطياف إليى .جر.يا. ا سيتيعاب النياج  يتعلاي 

ين مين اسيتوالل حواسييب ا ت يال اسيتوال  ق يويا فيي الحيياط اليوميية.  باإل يافة إليى  د المهن يمكا متعدا

دط، وحيول  ةلك، فإن المفا.يم والمواقف والت ورا  التيي يحملهيا افيراد الطياقم حيول التكنولوجييا المسيا ة

 تطبي  ا ستخدام اليومي لوسائل "ا.د.ب"،   تقل ا.مية  ن ةلك.

دط او اجهيزط "ا.د.ب"  الدراسا  التي فح   اداء ومواقيف افيراد الطياقم تعاملي  ميع التكنولوجييا المسيا ة

را  ومفا.يم .د ء بما يتعل  بال دط  لى نحو  ام، لكنها لم تتناول ت وا حواسييب كوسيائل ات يال المسا ة

حديثيية، و  بعملييية اسييتيعاب اسييتخدامها.  ييالوط  لييى ةلييك، لييم تشييمل األبحييات السييابقة المهيين المختلفيية 

د  المتداخلة في .ةه العملية. من .نا فإن الهدف من البحت الحالي .و فحي  ومراجعية مفيا.يم طياقم متعيدا

محدودياة التطورية، وةلك من خالل التمحور المهن حيال استخدام حواسيب ات ال لدى بالوين من ةوم ال

 في مدلول .ةه المفا.يم في  ملياا  استيعابها وتطبيقها.

 

( كيف ينظر المهنياون إلى إيجابييا  وسيلبياا  اسيتخدام حواسييب  ا ت يال فيي  يفوف 1: أسئلة البحث

يية التطورييةف كيييف ينظير المهنياييون إليى دور الحاسييوب كي دا ط ات ييال ليدى .ييد ء البيالوين ةوم المحدوديا

( كيف يتعامل افراد الطاقم مع تجربة التفا ل بينهم وبين بالوين من ةوم المحدودية التطورية 3البالوينف 



 

 

( كييف يتعاميل افيراد الطياقم ميع  ملياية اسيتيعاب اسيتخدام 4الةين يتوا لون بمسا دط حواسيب ا ت الف

ام افراد الطاقم حول ت ثير اسيتخدام حواسييب ( ما .و ر5حواسيب ا ت ال في  فوف .د ء البالوينف 

ميها و لى محيطهمف   ا ت ال  لى مستخدة

 

افيراد  8جرى استخدام منهجيية البحيت النيو يا إلدارط البحيت الحيالي.  يدا  فئية البحيت  منهجّية البحث:

يية فييي سيين  -طيياقم العيياملين فييي بييي  نو ييام  فمييا فييو . 21مركييز نهييارم للبييالوين ةوم محدودييية تطوريا

شييارك  فييي البحييت اثنتييان مميين المعالةجييا  بالتشييويل، وخبيرتييان فييي مجييال الناطيي  والتوا ييل اللوييوم، 

يزط الحواسييب، والميديرط المهنياية للمدسسية. جيرى اختييار المشياركا  بواسييطة  ومركازتيا  يفوف، ومركا

ه.   اختيار  يانا  موجَّ

 

ة مقيابال   ميقية مبنياية جزئييا، وجيرى جرى تجمييع البيانيا  بواسيط -( مقابال   ميقة1ادوا  البحت: 

اُجريي  اربيع مشيا.دا   ليى مجمو يا  شيمل   -( مشيا.دط متداخلية2تسجيلها  يوتيا ثيم نقلي  كتابييا   

 المشاركا  في البحت وبالوين يستخدمون حواسيب ات ال. جرى ت وير المشا.دا  بالفيديو.

 

: بعد الح ول  لى الم ادقة لتنفية البحيت مين  8مين ميديرط بيي  نو يام، جيرى اختييار  اإلجراء البحثيا

ا  اء الطاقم/ و بار .د ء  ن موفقتهم الخطياة للمشاركة في البحت، بعد ان تلقوا شروحا  حول .دفه 

 وطريقة تنفيةه. شارك  كل مشاركة في مشا.دتين، وبعد ةلك اجري  مقابلة مع كل واحدط منهن.

البيانا  ُنفة   ملياة منهجياة لتحليل المقيابال  والمشيا.دا .   تحليل البيانا :  ند ا نتهاء من  لمياة جمع

 .cyclic& integrative -جر   ملية ترميز للمعلوما  التي ح لنا  ليها  بطريقة تكاملية ودورية

( تثلييييييييت 1م يييييييداقية البحيييييييت: جيييييييرى تح ييييييييل الم يييييييداقية فيييييييي البحيييييييت الحيييييييالي  بييييييير: 

( ت كييييد 2 ليهيييا فيييي المقيييابال  والمشيييا.دا . بيييين تليييك التيييي ح يييلنا  (Triangulation)معلوميييا 

ها  البحت بمرافقة ومراجعة  ملياة تجميع البيانا ، والترمييز،  -(Conformability)وتثبي  قام  موجا

 وتفسير المعلوما  التي اسُتخل   من المقابال  والمشا.دا .

 

ن حواسيب التوا ل و ملية (  القة بي1تظهر تحليال  النتائج وجود ثالت مو و ا  رئيسياة:  نتائج: 

( التعاميييل ميييع  مليييية 3(  يييعوبا  وفييير  ترافييي  اسيييتخدام حواسييييب التوا يييل  2التوا يييل ةاتهيييا  

رللةبا،   -كمسألة مهّمة ومهنيةة تمميّةب طملبلةن مةل الةش رلمنةبيكيل مةي رل م يةة assimilation ا ستيعاب

 ورللالب ورل بئالت.

 

را  افيراد الطياقم المتعلقية بحنقاش واسييب التوا يل تسيير  ليى متسلسيلة  تت يمان ا  ترا يا  : ت وا

لييب  لييى ال ييعوبا  ابتويياء تحويييل  والتخوفييا  وال ييعوبا  و ييو  إلييى محبيية المجييال ومحيياو   التوا

يية للتوا ييل. يييدمن ا  يياء الطيياقم كييةلك بالمسييا.مة ا سييتثنائياة التييي توفار.ييا  الحواسيييب إلييى وسيييلة مهما

د افراد الطياقم  ليى انا حواسييب التوا يل .يي وسيائل لييي إ ، بينميا  الحواسيب  كوسيلة للتوا ل. يش دا

الهدف الرئيسي .و التوا ل بحد ةاته. الخوف من إلحا  ال رر بالتوا ل قد يشكال السبب الرئيسيا من 

د البحييت الحييالي  لييى مركزيايية  ملييية اسييتيعاب اسييتخدام  وراء  ييدم توسيييع اسييتخدام الحواسيييب. يشييدا



 

 

ي  لمجميل األبعياد المطلوبية يتسيباب فيي توليد الحواسيب كألد دط مالئمة للتوا ل. التنياول المعما وا  مسا ة

 ملياة تطبي  بطيئة جدا تمتدا  لى فترط طويلة، وتشرك افراد طاقم من مجيا    دييدط، لكين .يةه العمليية 

 مهماة، و لى مستوى  ال الحرفياة. 
 
 

 
 


