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 المستخلص:

 تعلم بيئات الحالي عصرنا في التعليمية مؤسساتنا من كثير أصبحت

 وأصبحت أيضا من الضرورة القصوى لكل االنترنت، شبكة على الكترونية

 المتالحقة التغيرات ظل في وخاصة سواء حد على والنامية المتقدمة المجتمعات

 القائم التعليم من النوع هذا أن وخاصة الحديثة، االتصاالت ريعة  لتكنولوجياوالس

 وخدمات فرصا تقدم بذاتها قائمة تعلم افتراضية منظومات ضمن ُيقدم الشبكات على

 في أنظمة المتضمنة والمحددات الصعوبات تتعدى قد الكترونية تعليمية ومقررات

 مهمة التعليمية ومحتوياتها االلكترونية المقررات كانت التقليدي، فإذا التعليم

 أيضًا.  للمعاقين قصوى أهمية ذات فهي للعاديين بالنسبة

 االلكتروني التعلم ذوي االحتياجات الخاصة في الطالب حق من وانطالقا

 الطالب من المهملة الفئة استهدف هذه الذي البحث هذا جاء المجتمع، أفراد كباقي

إعاقتهم  والتي  بسبب معطلة إنتاجية وقدرات طاقات يهملد والتي العربي عالمنا في

 لهم ُقدم ما إذا المجتمع، لصالح وجه أكمل على واستثمارها منها االستفادة يمكن

 وفق التعليمية محتوياتها ُصممت مقررات الكترونية به مناسبا الكترونيا تعليما

 على المنتشرةااللكتروني  التعلم برامج ضمن بهم خاصة علمية ومواصفات أسس

  .االنترنت شبكة

 الفنية : وهو معرفة المواصفات ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث

 التعلم ذوى االحتياجات الخاصة  في للطالب التعليمي المحتوى والتربوية لتصميم

 ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي األهداف الفرعية التالية: االلكتروني،

ذوى االحتياجات  للطالب التعليمي المحتوى لتصميم العامة األسس معرفة-1

 الخاصة على شبكة االنترنت.

 معرفة وظائف تكنولوجيا التعليم وأهميتها لذوي االحتياجات الخاصة.--2

 .معرفة معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة--3

مواصفات تم إتباع المنهج واألسلوب الوصفي،للتعرف على ال:منهج الدراسة

الفنية والتربوية لتصميم المحتوى التعليمي من خالل تحليل نتائج الدراسات 

 .والبحوث السابقة

 زيادة فى والتعليم عن بعد, اإللكتروني التعليم أسلوب فاعلية : وجدالنتائج

 المعرفي المرتبط بالمهارات لدى الطالب ذوى االحتياجات الخاصة. التحصيل

 التوصيات:

 تطوير-2بعد الطالب ذوى االحتياجات الخاصة.  عن التعليم نطاق توسيع-1

مع القدرات الخاصة لذوي  لتتوافق التدريس وطرق اإللكترونية المقررات

 .االحتياجات الخاصة
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ـ التعليم ذوي االحتياجات الخاصة  –المحتوى التعليمي  -التعليم عن بعدالكلمات الدالة: 

 االلكتروني .

Abstract: 
Many of our educational institutions have become in 

our time environments electronic learning on the 

Internet, and also became absolutely necessary for all 

developed societies and developing alike, especially in 

light of the rapid and quick to modern communications 

technology changes, especially that this type of 

education-based network offers within learning systems 

virtual stand-alone offering opportunities and services 

and electronic educational decisions may exceed the 

difficulties and limitations contained in the traditional 

education systems, if the courses electronic educational 

mission and its contents for ordinary it is of paramount 

importance for the disabled also. 

On the basis of the right of students with special 

needs in the e-learning like other members of the 

community, came this research, which targeted these 

neglected student category in the Arab world and that 

they have the capacity and productivity are disabled 

because of their disability, which can be utilized and 

invested to the fullest for the benefit of the community, if 

they gave them educated electronically appropriate 

decisions by electronic educational content designed 

according to the principles of their own scientific and 

specifications within the e-learning programs circulating 

on the Internet. 

The main objective of this research: a knowledge of 

the technical and educational specifications for the 

design of educational content for students with special 

needs in e-learning, and the ramifications of this main 

goal the following objectives: 
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1-knowledge of the general principles for the design 

of educational content for students with special needs on 

the Internet 

2_knowledge of the functions of educational 

technology and its importance for people with special 

needs 

3 - Knowledge of the use of educational technology 

barriers for people with special needs. 

Methodology: The following descriptive approach and 

method, to identify the technical and educational 

specifications for the design of educational content 

through the analysis of the results of previous studies 

and researches. 

Results: found the effectiveness of e-learning 

method, and distance education to increase the collection 

of knowledge-related skills among students with special 

needs. 

Recommendations: 

1-expanding distance education with special needs 

students. 2-development of e-courses and teaching 

methods to conform with the capacity for people with 

special needs 

Descriptors: Distance learning, educational content, special 

needs e-learning 

 

 االستشهاد المرجعي:

. 
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 Introductionالمقدمة

 هائلـة،  تطـورات  الحـالي  العصـر  في التعليمية المنظومة وتشهد

 والتعلـيم  واالتصـاالت  المعلومـات  تكنولوجيـا  توظيـف  نتيجة وذلك

 بمـا  التعليميـة  المنظومة عناصر جميع في ذلك أثر وقد اإللكتروني،

 وطـرق  والـتعلم،  يمللتعل وأساليب واستراتيجيات مقررات من تتضمنه

 التعليميـة،  العمليـة  وكفاءة فاعلية زيادة إلى ذلك أدى وقد للتدريب،

 الـتعلم  فـر   أتاح مما والشعوب؛ الدول بين المكانية الحواجز وإزالة

 .مكان وأي وقت أي في الجميع، أمام

 الحـالي  عصـرنا  في التعليمية مؤسساتنا من كثير وقد أصبحت

االنترنت ،وأصبحت أيضا من الضرورة  بكةش على الكترونية تعلم بيئات

 فـي  وخاصة سواء حد على والنامية المتقدمة المجتمعات القصوى لكل

 الحديثـة،  االتصـاالت  والسـريعة  لتكنولوجيـا   المتالحقة التغيرات ظل

 ضـمن  ُيقـدم  الشـبكات  علـى  القـائم  التعليم من النوع هذا أن وخاصة

 ومقـررات  وخدمات فرصا متقد بذاتها قائمة تعلم افتراضية منظومات

 في أنظمة المتضمنة والمحددات الصعوبات تتعدى قد الكترونية تعليمية

 ومحتوياتهـا  االلكترونيـة  المقـررات  كانـت  التقليـدي، فـإذا   التعلـيم 

 أيضًا. للمعاقين قصوى أهمية ذات فهي للعاديين بالنسبة مهمة التعليمية

لهم تحـدًيا  تمثل قضـية تعلـيم ذوي االحتياجـات الخاصـة وتـ هي     

حضارًيا لألمم والمجتمعات؛ ألنها قضية إنسانية بالدرجة األولى، يمكـن  

% 11أن تعوق تقدم األمم، باعتبار أن المعوقين يمثلون نسبة ال تقل عن 

من مجموع السكان على المستوى المحلي والدولي، وتشكل هذه األعـداد  

دد االقتصـاد  الكبيرة من ذوي االحتياجـات الخاصـة فاقـًدا تعليمًيـا يهـ     

 الوطني والعالمي.

وإن االهتمام بتلك الفئة مطلب دينـي لجميـع األديـان، ومطلـب     

سياسي عماًل بمبدأ تكافؤ الفر  والتعليم للجميـع، ومطلـب اقتصـادي    

ألنهم فئة غير قليلة، واالهتمام بهم يسـاعد فـي دفـع عجلـة االقتصـاد      

سيج المجتمع، وزيادة الدخل القومي، ومطلب اجتماعي ألنهم جزء من ن
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ينعكس صالحهم على صالح المجتمـع ككـل، ومطلـب تربـوي ألنهـم      

أبناؤنا، ومـن حقهـم علينـا أن نحسـن تـربيتهم وتعلـيمهم، إن هـؤالء        

يرغبون في التعليم ويتمنون االنخراط في المجتمع، يعيشـون حيـاتهم   

ويمارسون أنشطتهم باحترام وتقدير، خاصة أنه إذا كان لديهم قصـور  

معينة، فإن لديهم قوة وطاقة في نواح أخرى، ربما أكثر من في ناحية 

 العاديين، ومن ثم يجب استثمارها وتوظيفها بالشكل الصحيح.

 الـتعلم  ذوي االحتياجـات الخاصـة فـي    الطالب حق من وانطالقا

 استهدف هـذه  الذي البحث هذا جاء المجتمع، أفراد كباقي االلكتروني

 وقدرات طاقات لديهم والتي العربي ناعالم في الطالب من المهملة الفئة

 واسـتثمارها  منها االستفادة إعاقتهم  والتي يمكن بسبب معطلة إنتاجية

 الكترونيـا  تعليمـا  لهـم  ُقـدم  مـا  إذا المجتمع، لصالح وجه أكمل على

 أسـس  وفـق  التعليمية محتوياتها ُصممت مقررات الكترونية به مناسبا

 االلكتروني المنتشـرة  التعلم برامج ضمن بهم خاصة علمية ومواصفات

 االنترنت. شبكة على

 يشتمل أن يمكنه االنترنت شبكة على الفعال االلكتروني والمحتوى

 جميـع  المتـزامن، وأيضـا   وغيـر  المتزامن االتصال وسائل جميع على

 اإلشارة لغة عروض بجانب معا اللفظية وغير اللفظية البصرية الوسائل

 (.Daniel ، (2004.9امل.متك الكتروني تعليمي محتوى في

 The Research: مشككةلة الث ككل سالالتككا     -1

problem 

 يمكن تحديد مشكلة البحث من خالل األسئلة التالية:

 E-Learningااللكترونـي   التعليمـي  ماذا يقصد بـالمحتوى -1

Content؟ 

ما هي أهـم متطلبـات التعلـيم االلكترونـي لـذوى االحتياجـات       -2

 الخاصة؟
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المهــارات الالزمــة للتعلــيم االلكترونــي لــذوى مــا هــي أهــم -3

 االحتياجات الخاصة؟

ذوى  للطالب التعليمي المحتوى لتصميم العامة ما هى األسس-4

 االحتياجات الخاصة على شبكة االنترنت؟

معرفة وظائف تكنولوجيا التعليم وأهميتها لـذوي االحتياجـات    -5

 الخاصة؟ 

علـيم لـذوي االحتياجـات    ما هي معوقات استخدام تكنولوجيا الت-6

 الخاصة؟

 Significance of the Studyأهمية الث ل -2

 :يلي فيما البحث هذا أهمية تكمن

 التنميـة  أسـاليب  فـي  والمتالحقة، السريعة، التغيرات مواكبة-1

 ينتج وما تكنولوجيا تعليم ذوى االحتياجات الخاصة، قطاع في البشرية

 التنمية أهداف لتحقيق الظروف أفضل بتهيئة تتعلق بحثية قضايا عنها

 المستمرة البشرية

نحـو فـي تقـديم     المسئولين توجيه في البحث هذا نتائج تفيد-2 

الرؤى المستقبلية والخدمات والبـرامج التعليميـة الخاصـة، والحلـول     

اإلبداعية المبتكرة لمشكالت التعليم، والتـي تسـهم فـي إعـادة صـياغة      

ذوى االحتياجـات الخاصـة بشـكل    وتصميم المحتوى التعليمي المقدم ل

 يساعدهم في الحصول على المعلومة بسهولة ويسر.

 االلكترونيـة  المقـررات  كفـاءة  توجيه نظر المسئولين لرفـع -3

الطـالب ذوى االحتياجـات    مـن  الفئـة  هـذه  يتناسـب مـع   بما وفاعليتها

 الطالب. لهؤالء المقررات هذه به تقوم الذي الدور أهمية ومع الخاصة،
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 Study objectives:داف الث لأه-3

 ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا البحث : وهو معرفة المواصفات

ذوى االحتياجات  للطالب التعليمي المحتوى والتربوية لتصميم الفنية

ويتفرع من هذا الهدف الرئيسي  االلكتروني، التعلم الخاصة  في

 األهداف الفرعية التالية:

 E-Learningااللكتروني  ميالتعلي معرفة المقصود بالمحتوى -1

Content. 

 أهم متطلبات التعليم االلكتروني لذوى االحتياجات الخاصة. -2

 أهم المهارات الالزمة للتعليم االلكتروني لذوى االحتياجات الخاصة. -3

ذوى االحتياجات  للطالب التعليمي المحتوى لتصميم العامة األسس -4

 الخاصة على شبكة االنترنت.

جيا التعليم وأهميتها لذوي االحتياجات معرفة وظائف تكنولو -5

 الخاصة.

 معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصة. -6

 Search Terms مصطل ا  الث ل-4

ــوى ــي المحت ــي  التعليم  E-Learningااللكترون

Content: 

ُيعر َّف المحتوى التعليمي ب نه المعلومات والمعارف التي يتضمنها 

والتي تهدف إلى تحقيق أهداف تعليمية منشودة، وهذه  المقرر الدراسي،

مطبوعة علـى   المعلومات والمعارف ُتقد َّم للطالب في أشكال متعددة، إما

صورة رموز، أو أشكال أو صور، أو معادالت،وإما ُتقد َّم إليـه فـي قالـب    

بصري، أو سمعي، أو سمعي بصري. وفي التعليم عن بعـد يـتم تحويـل    

 .لكتروني رقمي تفاعليكل ذلك إلى محتوى إ
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 التعلم فى التعليمي التصميم ان )8 ، 2005 الصالح، بدر( ويشير

 مخرجـات  تكـون  ان :االفتراضات أهمها من عدد على يعتمد االلكتروني

 بالفاعليـة  يتسـم  الـذى  التعلـيم  أفضـل  وان ومحـددة،  واضحة التعلم

 مختلفة، اتتقني من يتعلموا ان يمكن وان المتعلمين والجاذبية، والكفاءة

 الدراسـية،  والمجاالت االعمار جميع على تنطبق للتعليم مبادئ وتوجد

 قـرارات  اسـاس  وأهدافـه  الـتعلم  وسياق المتعلمين خصائص وان تكون

  التصميم.

 نهأ )، Bunker & Vardi ، 2002 16 " )وفيردى بنكر،“ ويؤكد

 خصائص االهتمام بدراسة ينبغي االلكتروني المحتوى تصميم عند

 & Fajardo)وآخرون احتياجاتهم ،ويرى فاجاردو، وإشباع متعلمين؛ال

et. Al:455 ، 2006)داخل التفاعل في البصري تعلمهم دعم ضرورة 

 في مثال بكثرة الرسوميه الروابط كاستخدام االلكتروني المقرر

 .النصية الروابط من حيرة واقل أسرع ألنها التفاعلى تصميم المحتوى

االلكتروني فى هذه الدراسة  التعليمي لمحتوىل التعريف اإلجرائي

 التعليمية المادة عناصر بين التكامل على هو المحتوى  التعليمي القائم

 تكنولوجيـا  الطالـب  تصميمه ويدرسـه  فى االلكتروني التعليم وتقنيات

المعلم في أي وقت وفى أي  مع متزامن غير أو متزامن؛ بشكل وتفاعليا

 مكان.

 E –Learningلةالرسنياإل الالعليم مفهوم

 الحديثة التعليم أساليب من أسلوب االلكتروني التعليم ويعتبر

 آليات استخدام فيه ويتم بعد، للتعليم عن ومكملة معززة وصيغة

 اتصال محلية وشبكات آلية حاسبات من الحديثة التعليم تكنولوجيا

 تكنولوجيا تقنية استخدام أي ،متعدد إلكترونيه ووسائط وعالمية،

 وتبادل واستقبال إيصال في أنواعها بجميع لمعلومات واالتصاالتا

 وسهولة. بيسر المعلومات
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 سائل و استخدام منذ االلكتروني التعليم مفهوم انتشار بدأ وقد

 استخدام و التقليدية الفصول في إللقاء الدروس اإللكترونية العرض

 وانتهاء ذاتي،والتعليم ال الفصلي التعليم عمليات في المتعددة الوسائط

 والتفاعل الحضور للطالب تتيح التي االفتراضية و الذآية الفصول ببناء

 اإلنترنت تقنيات خالل من أخرى دول في تقام وندوات مع محاضرات

 للتعليم جديدة صيغة اإللكتروني التعليم لذا يعتبر التفاعلي والتلفزيون

 بعد. عن

 نتيجة سعيناتالت منتصف في اإللكتروني التعليم مفهوم ظهر

 لخدمة وتوظيفها واالتصاالت، لتكنولوجيا المعلومات الواسع لالنتشار

 تناولته آما من المسميات العديد اإللكتروني التعليمية،وللتعليم العملية

التعليم  بالكمبيوتر، التعليم : المسميات هذه ومن المختلفة األدبيات

 تكنولوجيا بواسطة التعليم المتعددة، بالوسائط التعليم باالنترنت،

 التعليمية، التكنولوجية طريق عن والتعليم واالتصاالت، المعلومات

 بتعدد التعليم اإللكتروني تعريفات تعددت ولقد الويب، خالل من التعليم

 التعريفات: هذه ومن المجال بهذا المهتمين التربويين

 من حاسب الحديثة االتصال آليات باستخدام للتعليم طريقة

 بحث، واليات ورسومات وصورة صوت من المتعددة ووسائطه هوشبكات

 أم بعد عن سواء كانت اإلنترنت بوابات وكذلك ومكتبات إلكترونية،

 إيصال في أنواعها بجميع استخدام التقنية هو الدراسي، الفصل في

 وأكبر فائدة. جهد وأقل وقت ب قصر للمتعلم المعلومة

 التعليم إن "يرى الذي ،) 2115والجندي،علياء ، آلل،زآريا ( تعريف

 في والمعلومات االتصاالت استخدام تقنيات عن عبارة اإللكتروني

 اإللكتروني، والتدريب التعليم لتشمل التعليم لعملية المطلوبة النشاطات

 اإللكتروني.
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 التي بعد عن التعليم أشكال أحد م( ب نه 2115 تعريف)زيتون،

 واالنترنت الدولية المعلومات شبكة إمكانيات وأدوات على تعتمد

 التفاعل طريق محدد عن تعليمي محتوى دراسة في اآللية والحاسبات

 ."والمحتوى والمتعلم الميسر المعلم مع المستمر

 على يطلق مصطلح : هواإللكتروني التعريف اإلجرائي للتعليم

 أي في التعلم وتيسير وتعزيز وتقديم لبناء التعليمية التقنيات استخدام

 عن اإلنترنت شبكة باستخدام خالل، البحث من وذلك مكان وأي قتو

 العلمية البيانات، والمنتديات قواعد و الرقمية المكتبات في المعلومات

 إلقاء .دراستها المطلوب للمتعلم اإللكترونية التعليمية المواد توفير ،مع

 بين التفاعلية اإللكترونية الفصول طريق عن والدروس المحاضرات

 المتعددة اإللكترونية التعليمية الوسائل والمتعلم، توفير معلمال

 وفيديو. وصورة صوت ،من الوسائط

ــوم ا ــة  ألمفه ــات الخاص ــال ذوى االحتياج  طف

students with special needs  

هم أولئك األطفال الذين يختلفون عـن أقـرانهم فـي واحـدة أو     

ل دون قـدرتهم  أكثر من الخصائص التي تؤثر على عملية التعلم فتحو

على تعلـم المهـارات األكاديمية)قراءة،كتابة،حسـاب( بـنفس مسـتوى      

أقرانهم، أو قد يتميزون بقدرات عالية فى تعلم هذه المهـارات بصـورة   

تفوق أقرانهم كثيرًا،وفـي مثـل هـذه الحـاالت يتحـتم إجـراء بعـ         

ــؤالء       ــة له ــدمات المقدم ــة والخ ــرامج التربوي ــي الب ــديالت ف التع

 اء هيئة التدريس بقسم الصحة النفسية بجامعة الفيوم()أعضاألطفال.

ويمكن تصنيف ذوى االحتياجات الخاصة إلى مجموعـات فرعيـة   

 بغرض التعليم على النحو التالي:

   ،االختالفــات فــي الجانــب العقلي"المتفــوقين عقليــًا والموهــوبين

 وكذلك المعوقين عقليًا.

 ."االختالفات الحسية"إعاقة سمعية أو بصرية 
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 ــلوكية أو  اال ــية أو سـ ــطرابات شخصـ ــات السلوكية"اضـ ختالفـ

 اضطرابات نمائية عامة أو شاملة.

 .االختالفات البدنية"إعاقات حركية أو أمراض عضوية مزمنة 

   االختالفات الشديدة والمتعددة "شلل دماغي وإعاقة عقلية،أو صـمم

 وكف بصر،أو إعاقة سمعية أو عقلية..ألخ

  مثل التوحد الطفو لي.)أعضـاء هيئـة   االضطرابات النمائية الشديدة

 التدريس بقسم الصحة النفسية بجامعة الفيوم(

ــذوي االحتياجــات الخاصــة  ــي ل : يعــرف ذوو التعريــف اإلجرائ

االحتياجات الخاصة ب نهم األفراد الذين ينحرفـون عـن المتوسـط فـي     

جانب أو أكثر من جوانب الشخصية سـواء أكـان جسـدًيا أم عقلًيـا أم     

تماعًيا يحول بينهم وبين تحقيق التوازن والسـلوك العـادي،   نفسًيا أم اج

مما يترتب عليـه عـدم القـدرة علـى متابعـة الترتيبـات المدرسـية أو        

الخدمات التعليمية، وهذا يتطلـب تعلـيمهم مـن خـالل بـرامج خاصـة       

 متضمنة وسائل تكنولوجية مالئمة لهذه القدرات.

صفي،للتعرف على إتباع المنهج واألسلوب الو تم منهج الدراسة 

المواصفات الفنية والتربوية لتصميم المحتوى التعليمي من خالل 

 .تحليل نتائج الدراسات والبحوث السابقة

 النظري للدراسة اإلطار

 :The needs of e-learning   اإللةالرسني الالعليم حاجا 

 الحالي، العصر علينا فرضها التي الحاجات من مجموعة هناك

، عنه بديل ال الذي االستراتيجي الخيار يم اإللكترونيالتعل تجعل والتي

 : م( مايلي 2119 )مريم الفالح إليها أشارت آما الحاجات هذه ومن

 . وزمان مكان وأي وقت أي في المستمر التعليم إلى الحاجة-1
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 وظروفهم المتعلمين حاجات يراعي الذي المرن التعليم إلى الحاجة -2

 .الخاصة

 مع والمعلومات الخبرات وتبادل اآلخرين مع اصلالتو إلى الحاجة-3

 . الغير

 . التعليم في الراغبين لجميع تعليمية فر  توفير إلى الحاجة-4

 .العصر لهذا المطلوبة والمؤهالت المهارات اكتساب إلى الحاجة -5

 : advantages of e-learning اإللةالرسني الالعليم مميزا 

 قلوب في له جعلت عدة بمزايا اإللكتروني التعليم يمتاز

 مستوى وإثراء لتحسين يتسابقون إليه وحاًل هامة مكانة التربويين

 (:2113الغراب،  بها)إيمان أدلت آما المميزات هذه ومن التعليم

 ال قد والتي التعليمية والوسائل التعليم مساعدات من العديد استخدام-1

 .والبصرية ةالسمعي الوسائل من من المتعلمين العديد لدى تتوافر

 األخطاء وتصحيح النتائج على والتعرف والسريع الفوري التقييم .-2

 .سريع بشكل

 في الذاتية لتحقيق نتيجة متعلم لكل الفردية الفروق مراعاة .-3

 .االستخدام

 الشبكة على المختلفة بالمواقع االتصال نتيجة المعرفة مصادر تعدد .-4

 .العالمية

 ، ويخطئ فيتعلم الطالب لتجربة نتيجة الخصوصية من جو توفير .-5

 غير أو سهلة يراها التي المراحل تخطي بع  يمكنه أنه آما

 .مناسبة

 بمحدودية المرتبطة القبول فر  وتوسيع التعليم نطاق توسيع -6

 .الدراسية األماكن 

 . التدريبي أو التعليمي المحتوى وتحديث تعديل يسهل حيث المرونة-7
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 بدون المناسب المحتوى وإيصال المتعلم مستوى تحديد على القدرة-8

 .تقييد

  e-learning requirements مالطلثا  الالعليم ا لةالرسني

يمكن تصنيف متطلبات التعليم االلكتروني وفقًا لمجموعات 

مستخدمي هذا النوع من التعلم وما ينطوي عليه من أنشطة تعليمية 

 (2115فهيم، التودري،مصطفىكما يلي: )

 تعلمون والمستفيدون:الم -1

        يتطلب المتعلمون ونميزهم من المستفيدين معرفة:

  حث المتعلم علي التعليم واالعتماد علي النفس، وخلق جيل

 من المتعلمين مسئولين عن تعلمهم.

 .الموارد المساعدة 

 .أوصاف األحداث في مجال التعليم 

 المدرسون، والباحثون، ومطورو المقررات الدراسية: -2

 ويتطلب أفراد هذه الفئات ما يلي:

 .أوصاف البرمجيات واألجهزة المصممة لمساندة التدريس 

 .قواعد البيانات والمواد المرجعية المتاحة على الويب 

 .أوصاف األحداث في مجال التعليم 

  سظائف تةنولوجيا الالعليم سأهميالها لذسي ا حالياجا  الخاصة

مية في العقود األخيرة، ازدادت أهمية استخدام الوسائل التعلي

وأصبحت تلعب الدور الرئيس في عملية تدريس كل التالميذ سواء 

أكانوا من ذوي االحتياجات الخاصة أم غيرهم من التالميذ العاديين، 

حيث تساعد الوسائل التالميذ على التغلب على كثير من العقبات التي 

جتماعي تحول دون استقاللهم، كما أنها تيسر عملية تواصلهم اال

 وترفع من مقدرتهم على استيعاب وتطبيق مهارات الحياة اليومية.
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إن استخدام الوسائل التكنولوجية في حياة التالميذ من ذوي  

االحتياجات الخاصة لها عديد من اإليجابيات التي تعود عليهم سواء 

أكان ذلك من الناحية النفسية أم األكاديمية أم االجتماعية أم 

فقد أثبتت دراسات كثيرة أن استخدام بع  الوسائل االقتصادية. 

التعليمية كالحاسب اآللي مثاًل له دور كبير في خف  التوتر. حيث 

تتوفر فيها كثير من البرامج المسلية واأللعاب الجميلة التي تدخل 

البهجة والسرور في نفوس هؤالء التالميذ، وبالتالي تخفف كثيًرا من 

لديهم، وبذلك يستخدم كثير من المعلمين  حدة التوتر والقلق النفسي

 هذه الوسيلة كمعزز إيجابي أو سلبي في تعديل سلوكهم.

كما أثبتت عديد من الدراسات سواء العربية منها واألجنبية 

فاعلية الوسائل التعليمية في عالج كثير من المشكالت السلوكية 

ت في والنفسية للتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة، كما أنها ساهم

خف  سلوك النشاط الزائد وتحسن بع  السلوكيات المصاحبة له 

 كتشتت االنتباه واالندفاعية وفرط الحركة.

يتضح مما سبق أن لتكنولوجيا التعليم دوًرا مهًما في عمليتي 

تعليم وتعلم ذوي االحتياجات الخاصة، ومن ثم يجب أن يعرف معلم 

حتياجات الخاصة الدور التربية الخاصة عند تعليمه لألطفال ذوي اال

زينب  المهم والكبير للوسائل التعليمية بمختلف أشكالها وأنواعها.)

 (2113،محمد أمين

ويمكن تلخيص أوجه اإلفادة من تكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات 

 الخاصة في النقاط التالية:

تسهم في عالج مشكلة الفروق الفردية بين ذوي االحتياجات  .1

الفروق الفردية التي تظهر بوضوح بين أفراد  الخاصة، حيث تعالج

الفئة الواحدة، فتقدم وسائل تكنولوجيا التعليم مثيرات متعددة 

للمتعلمين، وكلما استخدمت وسائل متعددة ومتنوعة أمكن مساعدة 

ذوي االحتياجات الخاصة على اختالف قدراتهم واستعداداتهم ونمط 

 تعلمهم على التعلم بشكل أفضل.
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كوين اتجاهات مرغوب فيها: تساعد تكنولوجيا التعليم تسهم في ت .2

في تكوين اتجاهات موجبة لدى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، 

مثل: )اتباع النظام والتعاون( مما يساعد الطفل على التكيف 

 االجتماعي.

تكوين وبناء مفاهيم سليمة: يؤدي تنويع استخدام وسائل  .3

االحتياجات الخاصة إلى تكوين تكنولوجيا التعليم المقدمة لذوي 

وبناء مفاهيم سليمة لديهم، فعندما يعرض المعلم مثًلا لصور 

ونماذج عن أنواع الطيور المختلفة مثًلا، يتكون لدى المتعلم مفهوم 

 سليم عن الطيور.

إكساب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة المهارات األكاديمية  .4

: يتطلب تعلم المهارة الالزمة لتكيفهم مع المجتمع المحيط بهم

واكتسابها مشاهدة نموذج لألداء، وممارسة هذا األداء، وكال 

 األمرين يتطلب االستعانة بوسائل تكنولوجيا التعليم.

تعالج اللفظية والتجريد: تساعد تكنولوجيا التعليم ذوي  .5

االحتياجات الخاصة على تجنب نطقهم وكتابتهم لأللفاظ دون 

إدراك مدلولها، ومن ثم تقلل من القدرة على التفكير المجرد 

للفئات الخاصة من خالل توفير خبرات حسية مناسبة. مما يوسع 

 مجال الخبرات لديهم.

يا التعليم تغذية راجعة فورية والسيما تقدم وسائل تكنولوج .6

برمجيات الكمبيوتر التي تمكن ذوي االحتياجات الخاصة من معرفة 

خط  أو صواب استجابتهم بشكل فوري، وتعزيز استجاباتهم والذي 

 يؤدي بدوره إلى تثبيت االستجابات الصحيحة وت كيد عملية التعلم.

ة لذوي االحتياجات إمكانية تكرار الخبرات: من خالل إتاحة الفرص .7

الخاصة الستخدام البرمجيات المختلفة وجعل االحتكاك بينهم وبين 

ما يتعلمونه احتكاًكا مباشر فعاًل، والتي تعد مطلًبا تربوًيا تفرضه 

 طبيعة اإلعاقة.



 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..تصميم وإنتاج المحتوى التعليمي                                    عزة محمود أمين شحاتة  د. 

 

  - 81 - 

توفير مميزات خارجية تعوض التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة  .8

 الضعف في مثيرات االنتباه لديهم.

ات التعليمية أكثر فاعلية، وأبقى أثًرا، وأقل احتماًلا تجعل الخبر .9

 للنسيان وتفيد في تبسيط المعلومات المقدمة.

المساعدة في نمو جميع المهارات )العقلية واالجتماعية واللغوية  .11

 والحسية والحركية( لدى طفل ذوي االحتياجات الخاصة.

فر  تقليل اإلعاقات أو إزالة أثرها، بما يساعد على تحسين   .11

 تعلمهم وزيادة فر  إبداعهم.

المشاركة الفعالة بشكل كامل في الفصول التعليمية العامة،   .12

وإثراء المنهج، وزيادة الحافز أو الباعث، وتشجيع التعاون وزيادة 

 االستقاللية، وتدعيم التقدير الذاتي، والثقة بالنفس.

 تقليل االعتماد على اآلخرين، مع جعل هؤالء األطفال مندمجين .13

مع مجتمعهم والتواصل معه من خالل المشاركة في األنشطة 

 (2119االجتماعية، وتنمية مهاراتهم الحياتية. فارعة حسن محمد ،

 توحد طفل (عنKatherine Schnaufer) ،2112وقد تحدثت

 حاجات لتلبية الحاسوب توظيف استطاعت المعلومات وكيف إحدى لدى

 داخل التقنيات أن توافر وأكدت لديه، التعليم وتحقيق الطفل هذا

 التعليم . أساليب في ينوع الصفية الغرفة

في ضوء ما سبق يجب أن يعلم المعلم أن الطفل من ذوي 

االحتياجات الخاصة حياته محدودة جًدا،فتفاعله مع العالم أكثر 

محدودية من تفاعل الطفل الطبيعي، ومن ثم يجب توفير الخبرات التي 

ا من خالل دور تكنولوجيا التعليم يحتمل تعرضه للحرمان منه

 ووسائلها المختلف.

 



 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..تصميم وإنتاج المحتوى التعليمي                                    عزة محمود أمين شحاتة  د. 

 

  - 88 - 

نماذج تطثيقية إلدخال تةنولوجيا الالعليم في تربية ذسي 

 ا حالياجا  الخاصة 

تختلف النماذج التطبيقية إلدخال تكنولوجيا التعليم في تربية 

ذوي االحتياجات الخاصة باختالف نوع كل إعاقة، وخاصة اإلعاقة 

لعقلية واإلعاقة السمعية واإلعاقة الحركية. وفيما البصرية واإلعاقة ا

 يلي بع  النماذج المناسبة لكل نوع من اإلعاقات على النحو التالي:

بالنسبة لإلعاقة البصرية: يتطلب إدخال تكنولوجيا التعليم لذوي 

 اإلعاقة البصرية ما يلي:

 إعداد خطة إلنتاج بع  البرمجيات لتلبية احتياجات المكفوفين. -

زيادة االهتمام بتوفير احتياجات المعاقين بصريا من المعامل  -

 وأجهزة االستماع والقراءة والكتابة وغيرها.

زيادة االهتمام بتوفير أجهزة الكتابة المسطرية وتزويد مدراس  -

 المكفوفين بها.

زيادة االهتمام بتوفير أجهزة الكمبيوتر المهنية التي تعمل  -

 ت.باستخدام اللمس والذبذبا

العمل على زيادة أعداد طابعات برايل واألجهزة الصوتية مع  -

إعداد نشرات خاصة بلغة برايل لنشر الفكر الجديد للتطوير بين 

 مدارس المكفوفين.

بالنسبة لإلعاقة العقلية: يتطلب إدخال تكنولوجيا التعليم لذوي 

 اإلعاقة العقلية ما يلي:

بوية المتعددة لتغطية التوسع في إعداد برامج بالوسائط التر -

احتياجات هذه الفئة بهدف حفز قدرات التفكير الكامن والمستتر 

 لإلبداع واالبتكار.

تطبيق توصيات ومقترحات البحوث والدراسات التي اهتمت  -

 بإدخال أو تطبيق مصادر تكنولوجيا التعليم لذوي اإلعاقة العقلية.
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ية، مع إعداد ضرورة توفير أجهزة كمبيوتر في الفصول الدراس -

 البرامج التعليمية المناسبة لهذه الفئة،

زيادة االهتمام بالزيارات الميدانية لدورها الكبير في مساعدة  -

 ذوي اإلعاقة العقلية على التكيف االجتماعي مع المحيطين بهم.

االعتماد بشكل كبير على استخدام الحواس من خالل توفير  -

ة أم عينات أم نماذج ب نواعها المجسمات سواء أكانت أشياء حقيقي

 المختلفة، وهذا من ش نه مساعدتهم على تركيز االنتباه.

بالنسبة لإلعاقة السمعية: يتطلب إدخال تكنولوجيا التعليم لذوي 

 اإلعاقة السمعية ما يلي:

ضرورة مسرحة المناهج الدراسية للصم وضعاف السمع، ويقصد  -

ي تتخذ من المسرح شكًلا ومن بها تلك الوسيلة التربوية البصرية الت

المقرر الدراسي مضمونا، بحيث تساعد األصم وضعيف السمع على 

الفهم بسهولة من خالل إثارة حواسه، وتركز على استخدام المسرحة 

كوسيلة تعليمية من خالل التطبيق الفعلي لها من قبل الصم أنفسهم، 

 وية.فيتحول التدريس من التلقين والجمود إلى التفاعل والحي

باالستعانة ب جهزة اللغة الصناعية أو ما يسمى باللغة المنطوقة  -

أو المكتوبة، وهو نظام لغوي مصمم وفق نظام الكمبيوتر والذي يشبه 

إلى حد كبير اللغة العادية الطبيعية، ويهدف مشروع اللغة الصناعية 

إلى مساعدة األطفال الصم وضعاف السمع على التعبير عن أنفسهم بلغة 

نطوقة أو مكتوبة، ومن أمثلة أجهزة اللغة الصناعية: كمبيوتر م

كيروزيل، وكمبيوتر بالوميتر، وكمبيوتر أومنيكم، وكمبيوتر 

زايجو، وكمبيوتر اراس، وكمبيوتر التعبير اللفظي، وكمبيوتر 

 يونيكم.

 استخدام برامج الوسائط المتعددة التي تركز على الرؤية. -

 التكنولوجية السمعية المتنوعة. االعتماد على المستحدثات -

 التوسع في إنتاج شرائط فيديو باستخدام لغة اإلشارات. -
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 المساعدة على قراءة الصور والتعامل معها. -

بالنسبة لإلعاقة الحركية: يتطلب إدخال تكنولوجيا التعليم لذوي 

 اإلعاقة الحركية ما يلي:

ا يلزم نحو زيادة االهتمام بحصر اإلعاقة الحركية التخاذ م -

 اكتشافهم وتعليمهم ورعايتهم.

تطويع أجهزة الكمبيوتر لتتناسب مع احتياجات هذه الفئة،  -

فكثير من الطلبة ال يستطيعون مسك القلم في الكتابة كحاالت الشلل 

أو الشلل الدماغي، فيمكن ألجهزة الكمبيوتر المساعدة في  النصفي

 ذلك.

نات، مثل: حامل الكتاب توفير بع  األدوات واألجهزة والمعي -

واألوراق وأحزمة لربط بع  الطلبة في الكرسي نظًرا لعدم توازنهم 

 أثناء الجلوس.

توفير بع  التقنيات التي تساعد في تنمية الحركات الدقيقة  -

 كاأللعاب التعليمية الدقيقة.

معوقا  اسالخدام تةنولوجيا الالعليم لذسي ا حالياجا  

 الخاصة

التي تحول دون االستخدام األمثل للوسائل هناك بع  المعوقات 

التكنولوجية المعينة لذوي االحتياجات الخاصة، لعل أبرزها سرعة 

تطوير البرامج ما يجعل فئة المعوقين بعيدة لوقت طويل من اللحاق 

لالستفادة من آخر هذه التطورات. كما أن ارتفاع تكاليف تجهيز 

متطلبات نوع اإلعاقة قد تبلغ األجهزة واألدوات التكنولوجية المكيفة ل

الكثير بالنسبة للبرامج الخاصة ونفقات تكوين الجهاز. وتلك النفقات 

ال تقوى على تحملها بع  فئات ذوي االحتياجات الخاصة حتى داخل 

المجتمعات المتقدمة، ويمكن تقسيم معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم 

 لذوي االحتياجات الخاصة إلى ما يلي:



 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..تصميم وإنتاج المحتوى التعليمي                                    عزة محمود أمين شحاتة  د. 

 

  - 898 - 

: المعوقات التي تحول دون االستخدام األمثل للوسائل أوًلا

 التعليمية التي تتعلق بمعلم ذوي االحتياجات الخاصة:

عدم توفر دورات تدريبية أثناء الخدمة في مجال استخدام  -

 الوسائل في التعليم.

عدم الت هيل بشكل كاف الستخدام الوسيلة التعليمية خالل  -

 .سنوات الدراسة وفترة اإلعداد

اعتقاد معلمي ذوي االحتياجات الخاصة أن استخدام الوسائل  -

التعليمية يحتاج إلى مجهود أكبر من التدريب بالطريقة العادية، ويعد 

ضعف إعداد المعلمين في المرحلة الجامعية على استخدام الوسائل 

 التعليمية له عالقة وثيقة بهذا الجانب.

اصة بقواعد استخدام ضعف إلمام معلمي ذوي االحتياجات الخ -

الوسائل التعليمية، وبالتالي يقلل من استخدام المعلمين لها، وهي نتيجة 

 طبيعية لضعف اإلعداد، وعدم توفر الدورات أثناء الخدمة.

اعتقاد معلمي ذوي االحتياجات الخاصة عدم جدوى الوسائل  -

 التعليمية في تعليمهم.

استخدام الوسيلة اعتقاد معلمي ذوي االحتياجات الخاصة أن  -

التعليمية يحول دون اإلسراع في إنهاء المنهج الدراسي في وقته 

 المحدد.

ثانًيا: المعوقات التي تحول دون االستخدام األمثل للوسائل 

 التعليمية التي تتعلق بذوي االحتياجات الخاصة:

سوء استخدام التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة لألجهزة  -

 ا وحدهم.عند استخدامهم له

بدنية لدى التالميذ من ذوي االحتياجات وجود مشكالت حسية أو -

 الخاصة والتي تحد من قدرتهم على استخدام الوسيلة التعليمية.



 م(2104)يولية/ديسمرب3،ع2مج            جملة التعليم عن بُعد والتعليم املفتوح

  ..تصميم وإنتاج المحتوى التعليمي                                    عزة محمود أمين شحاتة  د. 

 

  - 898 - 

عدم رغبة التالميذ في استخدام الوسائل التعليمية، ومن ثم  -

يجب البحث عن األسباب المؤدية إلى عزوف التالميذ عن استخدام 

 ة.الوسائل التعليمي

 ينسى التالميذ بسرعة ما تعلموه بواسطة األجهزة التكنولوجية. -

يواجه التالميذ صعوبة في كيفية استخدام الوسائل التعليمية  -

 بسبب قصورهم اإلدراكي سواء أكان هذا اإلدراك عقلًيا كان أم حسًيا.

ثالًثا: المعوقات التي تحول دون االستخدام األمثل للوسائل 

 تتعلق باإلدارة المدرسية لذوي االحتياجات الخاصة:التعليمية التي 

عدم وجود فني لتشغيل وصيانة األجهزة التعليمية بالمدرسة أو  -

 المعهد.

عدم توافر أجهزة وأدوات وسيلة تعليمية كافية في المعهد/  -

 البرنامج.

خلو الكتب الدراسية من التوجيهات التي تؤكد ضرورة استخدام  -

 .الوسائل التعليمية

 صعوبة نقل بع  األجهزة التكنولوجية إلى الفصول الدراسية. -

 بعد الفصول الدراسية عن مركز التعلم بالمدرسة أو المعهد. -

عدم توفر برمجيات الكمبيوتر التعليمية المالئمة لمستوى  -

 التالميذ بفئاتهم المختلفة.

ية، عدم تهيئة الفصول الدراسية فنًيا الستخدام الوسائل التعليم -

 سواء أكان ذلك من حيث المساحة أم التوصيالت الكهربائية.

عدم وجود كتيب إرشادي بالمعهد/ المدرسة يوضح ما هو  -

 متوفر من األجهزة والوسائل التعليمية وكيفية استخدامها.

عدم جودة كثير من األجهزة التعليمية، أو أنها غير صالحة  -

 لالستعمال.
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 علم بالمدرسة/ المعهد.عدم وجود مركز لمصادر الت -

انعدام التنسيق بين المدرسين الستخدام األجهزة التكنولوجية  -

 المتوفرة، مما يؤدي إلى الفوضى واالرتجالية.

عدم ت كيد إدارة المدرسة/ المعهد على معلمي ذوي االحتياجات  -

 .الخاصة بضرورة استخدام التكنولوجيا في التدريس

 المعاقين للطالب مىالالعلي الم الوى لالصميم نماذج

 :ا لةالرسني الالعلم فى سمعيا

 Katja & et. Al)     ailb.،( 2006 ألب مشروع-1

 للمحتـوى  جديـد  نظام تصميم إلى المتقدم المشروع هذا يهدف

 فيمـا  اإلشـارة األلمانيـة   للغـة  فيـديو  يقدم الذي االلكتروني التعليمي

 النظـام  هذا وصمم .التعليمي المحتوى في النصو  كافة مع يتناسب

 والكتابـة،  القـراءة  تحسين مهارات في الراغبين البالغين للصم خصيصا

 المشـروع  هـذا  ويقـدم  .عليها والمحافظة لديهم، الرياضية والمهارات

 االلكترونـي  التعليمى المحتوى من تصميم جديد نموذج الصم للطالب

 ةالخاص بلغتهم تعلمهم مصير تقرير خالله من مرة ألول يمكنهم الذى

 .)اإلشارة لغة(

 
 ailbألب  مشروع في سمعيا للمعاق االلكتروني التعليمي ( المحتوى1شكل )

)Katja & et. al.، 2006، 7( 
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 AILB: مشروع سمات

 ألـب  مشروع داخل للشرح كلغة األلمانية اإلشارة لغة استخدام 

AILB ، ويمكن)اإلشارة الكتابة ولغة لغة( بلغتين المعلومات تقدم حيث 

 يسـهل  ممـا  الحاجة، عند نصيه قطعه لكل اإلشارة لغة فيديو اعاسترج

 لدى االلكتروني التعلم دوافع وتقوية المحتوى التعليمي وتحسين نشر

 أن شـعورا  الصـم  يمـنح  مستقل ذاتي بتعليم والسماح .سمعيا المعاقين

 اهتمام. محط والثقافي كيانهم اللغوي

 طريـق  عـن  قـرة ف لكـل  األلمانيـة  اإلشارة لغة فيديو استرجاع 

 عرض ليتم النص المكتوب؛ أمام التي اإلشارة عرض أيقونة على الضغط

 المتعلمـين  على يجب ألنه وذلك .مباشرة األلمانية اإلشارة لغة فيديو

 ذلك في صعوبات وجدوا وإذا .المكتوب أوال النص قراءة محاولة الصم

 .اإلشارة لغة فيديو مشاهدة يمكنهم

 للفيـديو  خـوا   ثالثةب اإلشارة لغة فيديو عرض“ISDN” و 

DSL”  و “ LAN ”. من الحصول الصم المستخدمين يتمكن وبذلك 

 أحـدث  اسـتخدام  بشـرط  .لديهم النت وصلة تناسب التي الخاصية على

 لعـرض  لـديهم  متصفح االنترنـت  في تايم الكويك برنامج من نسخة

 .اإلشارة فيديو

 مختلفـة  لبقوا إلى المحتوى بشاشات البصرية األيقونات ترمز 

 الصـم  باحتياجـات  على دراية هم الذين أنفسهم الصم الباحثين صممها

 للتصور.

 محتوى جعل واالختبارات والتدريبات، الصفحات، قوالب استخدام 

 .أيسر المشروع هذا في االلكتروني التعليم

 بشكل ومنظم متجانس، تصميم وضع المشروع هذا تضمن كما 

 على األصم وبذلك يكون .القوالب على المعتمد المحتوى لهيكل واضح

 هـذه  ميكانيكية وتساعد .المحتوى في قالب كل بوظيفة كاملة دراية

 .النص انقرائية تحسين على القوالب
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 طريـق  عن االلكتروني للمحتوى والتوضيحات الشروحات عمل 

 هـذا  ويعتبـر  .والتفـاعالت البصـرية   للعمليات، خاصة نماذج استخدام

 لغـة  لوجـود  بصـريا  المـوجهين  للمتعلمـين  يةاألهم غاية في اإلجراء

 .تعليمي كوسيط اإلشارة

 يحدث الذي االلتباس من بدال التعليمي المحتوى على التركيز 

 اسـتخدام  مـن خـالل   وذلـك  المكتوبة، النصو  لفهم المحاولة أثناء

 مترجم أو مدرس إلى يحتاجوا لن فالصم وبالتالي .اإلشارة لغة فيديو

 ب نفسهم. التعلم بل يستطيعون نصو ال هذه لترجمة إشاري

 الصـم  للمتعلمـين  النطـاق  الواسع اإلشارة للغة المرئي التقديم 

 متعـددة  بـدمج األشـكال   وذلك بعد، عن اإلشارة لغة لهم تقدم اللذين

 .المحتوى داخل معها الوسائط

 ،ITOM (Drigas & Kouremenos : أيتوم مشروع-2

2005) 

 بلغـة  المحتـوى  عن كاملة سخهن اإلشارة لغة ترجمة وفيه تقدم

 للطالـب  يمكن فإنه اإلشارة؛ لغة رؤية مترجم بجانب .األصلية اإلشارة

 مشـاهدة  يمكن كما .)الفيديو( المرئي المحتوى من ثابتة صور رؤية

 صعوبة من بالرغم الفرعية بالعناوين مزوده الصور المتحركة نسخة

مشـرفي   ُبجيـر  ذيالـ  األمـر  اإلشارة لغة مترجم رؤية بجانب متابعتها

 الصـعب  مـن  ألنـه  الثابتة الصور بع  اختيار ITOM أيتوم مشروع

 .البع  بعضها بجوار المتحركة الصور متابعة

 HTML اإلنترنـت  تصـفح  برنـامج  ITOM األيتـوم  ويستخدم

 Real Player. بالير الريال بوصلة مزود
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 أيتـوم  مشـروع  فـي  سمعيا للمعاق االلكتروني التعليمي ( المحتوى2شكل )

ITOM Drigas & et. Al.)، 2004 ) 

 إمكانيات تعرض الحالي الوقت في ITOM أيتوم وعروض

 :حيث الشبكة، على فيديو محتوى أي لمشاهدة مختلفة

 .مكتوبة عناوين مع األصلي المحتوى مشاهدة يمكن .1

 األصلي، المحتوى من الصور مع اإلشارة بلغة التعليق مشاهدة يمكن .2

 كل عرض ليتم أجزاء صغيرة؛ إلى ألصليا المحتوى ُيقسم حيث

 .اإلشارة بلغة مزودة بالهولندية األجزاء هذه

 المحتوى؛ من بجزء خاصة إضافية معلومات أحيانا هناك يكون كما .3

 لغة إلى المكتوبة باإلضافة الهولندية باللغة عرضها يتم حيث

 .اإلشارة

 أجزاء نم جزء في ذاتية اختبارات أسئلة عن اإلعالن يتم ما وغالبا .4

 .أيضا ولغة اإلشارة المكتوبة الهولندية باللغة المحتوى
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 النالائج  

 فى والتعليم عن بعد, اإللكتروني التعليم أسلوب فاعلية وجد .1

المعرفي المرتبط بالمهارات لدى الطالب ذوى  التحصيل زيادة

 االحتياجات الخاصة.

 يةوالتربو الفنية المواصفات بع  تقديم فى البحث هذا ساهم .2

 التعلم فى المعاقين سمعيا للطالب التعليمي المحتوى لتصميم

 االلكتروني.

وقلة  وجد أحيانا افتقاد مهارات حسن استخدام الوسائل التعليمية .3

اإللمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات لدى بع  

 طالب ذوي االحتياجات الخاصة وبع  مدارس التربية الخاصة.

ئل التكنولوجية في حياة التالميذ من ذوي إن استخدام الوسا .4

االحتياجات الخاصة لها عديد من اإليجابيات التي تعود عليهم 

سواء أكان ذلك من الناحية النفسية أم األكاديمية أم 

 االجتماعية.

ُصممت  التى التعليمية المحتويات من واقعية نماذج تم استعراض .5

 المتاحة لكترونياال التعلم بيئات فى سمعيا للمعاقين خصيصا

 االنترنت. شبكة على

تم استعراض بع  نماذج تطبيقية إلدخال تكنولوجيا التعليم في  .6

 تربية ذوي االحتياجات الخاصة.

 الالوصيا  سالمقالرحا 

 تنطلق تيجيات للتعليم واسترا سياسات وضع إلى الدولة تبادر أن .1

 والتقني، التطور العلمي عجلة مع وتتواكب العصر حاجات من

 التحوالت من لالستفادة وتكنولوجية تربوية خطط وضع تبنىوت

 البشرية الشاملة التنمية مشاريع في العلمية
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بعد للطالب ذوى  االلكتروني  والتعليم عن التعليم نطاق توسيع- .2

 االحتياجات الخاصة. 

مع القدرات  لتتوافق التدريس وطرق اإللكترونية المقررات تطوير- .3

 .الخاصة الخاصة لذوي االحتياجات

ضرورة نشر الوعي االلكتروني فى جميع مدارس التربية الخاصة  .4

 بجمهورية مصر العربية.

ضرورة حث الطالب واألستاذ لذوى االحتياجات الخاصة على  .5

استخدام نمط التعلم االلكتروني والتدريب عليه فى معالجة عيوب 

 . اللغة والنطق والكالم

 .ح التعلم االلكترونيضرورة توفير التجهيزات الالزمة إلنجا .6

 المراجع
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 انعهًً انًترًر ،انخبصخ االحزٍبجبد روي رعهٍى فً ذٌثخانح انزكُىنىجٍب دور أيٍٍ، يحًذ زٌُت -9
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 . 3112انمبهرح، انزعهٍى،

 وانزطجٍمددبد، انًفهددىو: انخبصددخ انفئددبد رعهددٍى ركُىنىجٍددب ، فددىزي وإًٌددبٌ يحًددذ حسددٍ فبرعددخ -11
 .3112زت،انك عبنى: انمبهرح
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