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بسم الله الرحمن الرحيم
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فصول الحاسب اآللي

كربى  مع  بال�شراكة  اخلريي  املبادراتي  العمل  لتاأ�شي�س  م�شعى  يف 
الربامج  عدد  اجلمعية  تتبنى  الوطنية..  االقت�شادية  املوؤ�ش�شات 
عالج  يف  الفاعلة  خدماتها  ل�شالح  واملادي  املعنوي  الدعم  حل�شد 
وتعليم وتاأهيل االأطفال املعوقني، وذلك بهدف تعظيم الفائدة وت�شارع 

اال�شتفادة من هذه اخلدمات.

مقدمة
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وعلى مدى ثالثين عامًا
متكنت اجلمعية عرب منظومة مراكزها الع�شرة 

املنت�شرة يف خمتلف مناطق اململكة، من :

اإر�شاء بنية اأ�شا�شية من التقنيات 
احلديثة واملتطورة يف جميع اق�شامها 

ووحداتها املتخ�ش�شة يف جمال تاأهيل 
هذه الفئة الغالية من االأطفال.

 ا�شتخدام امل�شتجدات التكنولوجية 
بهدف احلد من االثار ال�شلبية لالإعاقة 

على االأطفال حيث قامت با�شتحداث 
ف�شول لتعليم احلا�شب االآيل.
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في مراكز الجمعية
واحدة  االآيل  احل�شاب  ف�شول  تعد 
توفرها  التي  التاأهيلية  الربامج  من 

اجلمعية ملن�شوبيها، من اجل :

االأطفال  مكت�شبات  تنمية 
املعوقني املعرفية واملعلوماتية

الك�شف عن مواهبهم

مما  قدراتهم  وتنمية 
يعزز ثقتهم باأنف�شهم

ت�شهل تفعيل برامج دمج االأطفال 
بعد  العام  التعليم  مدار�س  يف 

تخرجهم من اجلمعية.
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نشأة الحاسب اآللي: 
اأ�شبح احلا�شب االآيل اأكرث االأدوات 

التكنولوجية ا�شتخدامًا يف برامج 
الرتبية اخلا�شة

فقد اأ�شبح م�شدرًا 
م�شاعدًا ومهمًا للمعوقني 

لالعتماد على اأنف�شهم 
وال�شعور باال�شتقاللية 

دون احلاجة الى م�شاعدة 
االخرين 

وهي من العوامل 
النف�شية املهمة التي 

ت�شجع هذه الفئة 
الغالية ال�شتكمال 

براجمهم التعليمية 
والتاأهيلية
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مواكبة التطور
هذا  مواكبة  على  اجلمعية  حر�شت  ولذلك 

التطور الذي ي�شاهم مب�شاعدتهم على :

وقد مت اإفتتاح اأول ف�شل حا�شب اآيل يف الق�شم التعليمي يف مركز 
امللك فهد بالريا�س يف عام 1990م. و كان يحتوي على :

التوا�شل مع املجتمع

طابعة

التخاطب 

عدد )6(
اأجهزة �شخر

التعبري عن ال�شعور

برامج تعليمية 
وترفيهة للمرحلة 

االإبتدائية
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عدد الفصول :
املراحل  خمتلف  يف  املقبولني  االأطفال  عدد  زيادة  ظل  يف 
التعليمية  االأق�شام  تدعيم  على  حر�شت  باجلمعية،  التعليمية 
باالحتياجات وامل�شتلزمات من و�شائل تعليمية متطورة وكذلك 

بزيادة عدد ف�شول احلا�شب االيل حيث خ�ش�شت

التمهيدي  ملرحلة  ف�شلني 
والطفولة املبكرة

ف�شل للمرحلة 
االبتدائية الفكرية 
والتعليم العام من 
ال�شف االأول اإيل 

ال�شف الثالث ابتدائي
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املعلمات يف  وتدريب عدد من  تاأهيل  حر�شت اجلمعية على 
املعوقني  االأطفال  لتعليم  وتاأهيلهن  االآيل،  احلا�شب  جمال 
تقنياته حتى  اتقان  االيل وطرق  ا�شتخدام احل�شاب  مبادئ 
واالملام  رهبة  دون  اجلهاز  مع  التعامل  من  االأطفال  يتمكن 
بكيفية العمل عليه وا�شتخدامه كو�شيلة للتعبري والتوا�شل مع 

االخرين ب�شهولة وي�شر. 
ومن اجل ذلك مت اتخاذ العديد من االإجراءات للقيام بتعليم 

االأطفال املعوقني احلا�شب االيل وذلك من خالل التايل:  

دور معلمات فصول الحاسب األلى:
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اجراء تعديالت على مكونات اأجهزة احلا�سب1

من  متنعهم  اعاقات  لديهم  الذين  االأطفال  يتمكن  حتى  وتطويرها 
وهذا  ذلك.   وغري  بو�شوح..  ال�شا�شة  روؤية  او  الكيبورد  مع  التعامل 
املهني، الالتي �شاهمن مع معلمات  العالج  اأخ�شائيات  بالتعاون مع 
احلا�شب يف تقييم قدرات االأطفال اجل�شدية وامكانياتهم يف التعامل 

مع االأجهزة. 

�سعوبات �سديدي الإعاقة يف التعامل مع احلا�سب الآيل2

احلا�شب  مع  التعامل  يف  �شعوبات  االإعاقة  �شديدي  االأطفال  يواجه 
مع  دورية  ب�شورة  والتعاون  بالتوا�شل  املعلمات  تقوم  ولذلك  االيل 
اأخ�شائيات العالج املهني فيما يخ�س تدري�س هو االأطفال بعد تقييم 
تنمية  على  والعمل  االإدراكية،  االأطفال  لقدرات  احلا�شب  معلمات 
هذه القدرات لتاأهيل االأطفال للتعامل مع احلا�شب االيل وا�شتيعاب 

الدرو�س التدريبية.
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تقييم الأطفال من قبل املعلمات عند بداية كل ف�سل درا�سي3

تقييم  اجل  من  درا�شي  ف�شل  كل  بداية  عند  حيوي  بدور  املعلمات  تقوم 
االأطفال اجلدد الذين التحقوا للجمعية حتى يتمكن من ر�شد وت�شجيل قدرات 
املنا�شبة،  التعليمية  الربامج  و�شع  ذلك  على  وبناء  طفلة،  كل  وامكانيات 
واالأ�شاليب والو�شائل املالئمة لتح�شني قدراته من خالل تعلم احلا�شب االيل . 

متخ�س�سات لو�سع برنامج متكامل لكل طفل4

ت�شع املتخ�ش�شات يف املجال التعليمي باجلمعية برنامج متكامل لكل 
طفل يت�شمن جدول جلل�شات تعليم احلا�شب االآيل لالأطفال، وذلك 
من خالل التوا�شل املبا�شر مع معلمات الف�شول وتنظيم ور�س عمل 
لتطوير  واالأ�شاليب  الو�شائل  اأف�شل  الى  الو�شول  بهدف  ذلك  حول 

قدرات االأطفال يف هذا املجال.

الأهداف و قدرات الأطفال5

اختيار و�شراء الربامج التعليمية والرتفيهية املنا�شبة لالأطفال.
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7

الأهداف و قدرات الأطفال

القواعد العلمية للطريقة ال�سحيحة جللو�س الطفل

العمل على حتديد وكتابة و�شياغة االأهداف التعليمية مبا يتنا�شب مع 
قدرات االأطفال والعمل على تطويرها وتدري�شها.

اأمام  الطفل  جللو�س  ال�شحيحة  للطريقة  العلمية  القواعد  تطبيق 
اجلهاز من حيث امل�شافة واالرتفاع امام اجلهاز مع ربط حزام االأمان وو�شع 
)جوي �شتيك( من جهة اليد امل�شتخدمة للطفل قبل البدء يف اعطاء الدر�س.

اهداف فريق العمل اخلا�س بالطالب8

ح�شور اجتماعات اهداف فريق العمل اخلا�س بالطالب يف بداية كل 
ف�شل درا�شي وتطبيق االأهداف املقررة مع الفريق وتنفيذها. 
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10

10

الأهداف و قدرات الأطفال

مدي ا�ستجابة الطفال لتعلم احلا�سب الآيل

تفرير �سهري للمتابعة

يف  املدى  والق�شرية  البعيدة  التعليمية  االأهداف  وكتابة  �شياغة 
�شهادات االأطفال بتحقق االأهداف وطباعتها يف نهاية الف�شل الدرا�شي.

وذلك  االيل،  احلا�شب  لتعلم  االطفال  ا�شتجابة  مدي  تطور  ر�شد 
جل�شات  من  امل�شتفيدين  االطفال  بعدد  اح�شائي  حتليلي  خالل  من 

احلا�شب وعدد اجلل�شات يف نهاية كل �شهر.

التعليمي  الق�شم  مديرة  الى  �شهر  كل  نهاية  يف  متابعة  تقرير  و�شع 
مبركز اجلمعية، ير�شد تطور برنامج تعليم االأطفال للحا�شب االيل 
التي تواجه  والتحديات  االأطفال  اأهدافه وتطور حاالت  ومدى حتقق 

املعلمات يف ذلك.
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• اإن�شاء اأول مركز بحثي متخ�ش�س يف �شئون االإعاقة »مركز امللك 	
�شلمان الأبحاث االإعاقة »

•  تنظيم اربعة موؤمترات دولية عن االإعاقة والتاأهيل.	
•  تبني اجلمعية جلائزة دورية متنح يف جمايل:	
•  اخلدمة االإن�شانية.	
•  جائزة التميز للمعوقني.	
•  تبني برنامج دمج الطالب والطالبات املعوقني يف مدار�س التعليم 	

العام والنجاح يف دمج ع�شرات املئات من خريجي اجلمعية.
• القطاع 	 من�شاآت  يف  واملعوقات  املعوقني  توظيف  برنامج  تبني   

اخلا�س بالتعاون مع عدد اجلهات، ومن نتائجه اتاحة املئات من 
فر�س العمل للمعوقني.

•  تقدمي خدمات رعاية �شاملة الأكرث من ثالثة اآالف طفل وطفلة �شنويًا.	

 إنجازات الجمعية:
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•  اإ�سه�م اجلمعية يف حتديث وثيقة املنظمة الدولية للإع�قة والت�أهيل.	
•  تبني فكرة النظ�م الوطني للمعوقني يف اململكة، واإجن�ز م�سروع النظ�م.	
• الكرمي 	 القراآن  حلفظ  �سلم�ن  بن  �سلط�ن  الأمري  ج�ئزة  تبني   

ع�سرين  مدي  على  فع�ليته�  يف  �س�رك  والتي  املعوقني  للأطف�ل 
اخلليج  دول  من  وعدد  اململكة  من�طق  ك�فة  من  اللف  ع�مً� 

العربي.
•  تطوير منهج متك�مل لتعليم الأطف�ل املعوقني بدعم من برن�مج 	

اخلليج العربي )الأجفند(.
•  اإ�سدار جملة » اخلطوة« وهي متخ�س�سة عن الإع�قة.	
•  امل�س�همة يف توفري منظومة من الت�سهيلت واخلدم�ت للمعوقني 	

يف املن�س�آت الع�مة واملرافق واملوؤ�س�س�ت احلكومية. 
• اإق�مة ع�سرة مراكز يف الري��ض، مكة املكرمة، املدينة املنورة، 	  

ع�سري.  الر�ض،  الب�حة،  اجلوف،  الري��ض،  جنوب  ح�ئل،  جدة، 
والتعليم  العلج  جم�لت  يف  متخ�س�سة  جم�نية  خدم�ت  تقدم 

والت�أهيل للأطف�ل املعوقني من �سن امليلد حتى الث�نية ع�سرة.
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عدد األطفال المخدومين في 
فصل الحاسب اآللي من عام 

2006 إلى 2016م
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201610

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200 189

176
166

154 161 161
149

112
102

82 87
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مركز الملك فهد بالرياض

الرقم المجاني: 8001241118
الرقم الموحد:920006222

ص.ب 8557  الرياض 11492
هاتف: 0118807000 – فاكس: 0114543521

info@dca.org.sa :البريد اإللكتروني


