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املشتدلص
يسعى العالـ في اآلونة األخيرة إلى تبني سياسة التحػوؿ الرقمػي فػي ػتى المجػا

،إ

أنو في مجاؿ ذوي ا حتياجا الخاصػة فممتقنيػا الرقميػة أىميػة خاصػة فػي تيسػير أمػور حيػاتيـ
والمسػػػاىمة الجػػػادة والقويػػػة فػػػي تػػػربيتيـ وتعمػػػيميـ ،ويتضػػػل ذلػػػؾ فػػػي اىتمػػػاـ قطػػػاع تكنولوجيػػػا
المعمومػػا وا تصػػا
وا تصػا

فػػي مصػػر الػػذي تبنػػي أحػػدت التقنيػػا فػػي مجػػاؿ تكنولوجيػػا المعمومػػا

والتػػي تسػيـ بػػدورىا فػػي إيجػاد حمػػوؿ لمقضػايا الحياتيػػة وعمػػى وجػو الخصػػوص قطػػاع

ذوي ا حتياجا الخاصة باعتبارىـ فئة تحتاج لمدعـ والرعاية.
والدولػػة المصػػرية تيػػتـ بممػػؼ التربيػػة الخاصػػة واأل ػػخاص ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة،
وتعمؿ عمى تقديـ الرعاية الالئقة ليـ ،والتوجيو بضرورة قياـ جميع أجيزة الدولة بالتكامؿ وتوجيػو
كافة الجيود بالتعاوف مع منظما المجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجية تمؾ القضػية كقضػية
مجتمعيػػة يمػػزـ مواجيتيػػا ،ويظيػػر ذلػػؾ فػػي المػػؤتم ار المتعػػددة التػػي تنظميػػا الدولػػة والجامعػػا
المصرية حوؿ ا ستفادة مف التقنيا الرقمية الحديثة في مجاؿ ذوي ا حتياجا الخاصة.
وىػػدف الدراسػػة الحاليػػة ا سػػتفادة مػػف التقنيػػا الرقميػػة الحديثػػة فػػي تربيػػة وتعمػػيـ ذوي
ا حتياجػػا الخاصػػة فػػي مصػػر ،مػػف خػػالؿ تطػػوير تعمػػيميـ بمػػدارس التربيػػة الخاصػػة ،وتمكيػػنيـ
رقميػاو وذلػػؾ تما ػػياو مػػع التوجػػو الرقمػػي العػػالمي والمحمػػي .كمػػا بػػرز أىميػػة الدراسػػة الحاليػػة فػػي

تقديـ ا ىتماـ والعوف لممعػاقيف تحػ مظمػة مصػر الرقميػة

مػف منظػور إنسػاني فحسػ بػؿ مػف

منظػػور اجتمػػاعي واقتصػػادي وتربػػوي أيضػاو .واسػػتخدـ الباحػػت فػػي ىػػذه الدراسػػة المػػني الوصػػفي
واستمارة تحميؿ العوامؿ مف أجؿ جمع وتحميؿ المعموما حوؿ موضوع الدراسة.

وفػػي نيايػػة ىػػػذه الدراسػػة قػػدـ الباحػػػت تصػػو ارو مقترحػػاو لتربيػػػة وتعمػػيـ ذوي ا حتياجػػػا

الخاصة لالستفادة مف التقنيا الرقمية الحديثة ،وذلؾ مف خال ؿ؛ التعػرؼ عمػى واقػع تربيػة وتعمػيـ
ذوي ا حتياجا الخاصة في ظؿ التطور الرقمي الذي يغزو العالـ اآلف ومػف ثػـ رصػد احتياجػاتيـ
مػف التقنيػا الرقميػػة المسػاعدة ،والتعكيػػد عمػى ذلػؾ إعالميػاو ،ورصػد الميزانيػا الالزمػة لمتطبيػػؽ،
وتػػدري الك ػوادر الب ػػرية التػػي تنفػػذ ىػػذا الم ػػروع وتػػذليؿ المعوقػػا التػػي يمكػػف أف تظيػػر أثنػػا

التطبيػػؽ وذلػػؾ حتػػى تسػػتفيد تمػػؾ الفئػػة مػػف التطػػور التقنػػي العػػالمي الحػػالي بمػػا يخفػػؼ مػػف حػػدة
إعاقاتيـ ويسيؿ عممية تعميميـ بال كؿ الجيد.

الكمما المفتاحية  :التقنيا الرقمية - -ذوو ا حتياجا الخاصة -التوجو الرقمي
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" A proposed Vision For Educating People With Special Needs in
Light of The Egyptian State’s Tendency to Benefit From Digital
Technologies "
summary
The world has recently sought to adopt a policy of digital
transformation in various fields, but in the field of people with special needs,
digital technologies have a special importance in facilitating their lives and
contributing seriously and strongly to their education and education, and this is
evident in the interest of the information and communication technology sector
in Egypt, which adopts the latest technologies In the field of information and
communication technology, which in turn contributes to finding solutions to
life issues, in particular the sector of people with special needs, as they are a
group in need of support and care.
The Egyptian state cares about the issue of disability and people with
special needs, and works to provide them with appropriate care, and directs the
need for all state agencies to integrate and direct all efforts in cooperation with
civil society organizations and the private sector to confront this issue as a
societal issue that needs to be confronted, and this appears in the multiple
conferences organized by the state And Egyptian universities on making use of
modern digital technologies in the field of people with special needs.
The current study aimed to take advantage of modern digital
technologies in raising and educating people with special needs in Egypt, by
developing their education in special education schools, and empowering them
digitally, in line with the global and local digital trend. The importance of the
current study also emerged in providing attention and assistance to the disabled
under the umbrella of Digital Egypt, not only from a human perspective, but
from a social, economic and educational perspective as well. In this study, the
researcher used the descriptive approach and factor analysis form in order to
collect and analyze information about the subject of the study.
At the end of this study, the researcher presented a vision for the
education of people with special needs to take advantage of modern digital
technologies, through; Identifying the reality of raising and educating people
with special needs in light of the digital development that is now invading the
world, and then monitoring their needs for assistive digital technologies,
emphasizing this in the media, allocating the necessary budgets for
implementation, training the human cadres that implement this project and
overcoming the obstacles that may appear during implementation. This is in
order for this category to benefit from the current global technical development
in a way that alleviates the severity of their disabilities and facilitates the
process of their education in a good manner.
Key words: People With Special Needs- Digital Technologies
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اجلزء األول
اإلطاز التنهيدي للدزاسة
مكدمة الدزاسة:
التغير والتجديد ىػو سػنة الحيػاة ،فاانسػاف دائمػاو مػا يتطػور أو بػاألحر يطػور نفسػو

وفقاو لمحاجة ،فالعالـ اآلف ي يد وسي يد تطو ارو ىائالو في التقنيا الرقميػة التػي تسػاعده عمػى

تيسير أمور الحياة ،وحرصاو عمى نتائ أفضؿ وأسرع فػي ذا الوقػ  .والػذي يػدفع المجتمعػا

دائماو لالستفادة مف التقنيػا الرقميػة ىػو سػعييا ل فضػؿ فاانسػاف بطبيعتػو يسػعى ألف يكػوف
مميز وأفضؿ .والتقنيا الرقمية ليا دور ميـ وبارز في التعميـ عموماو وليا دور أىـ في تعمػيـ
ذوي ا حتياجا الخاصة عمى وجو الخصوص.

ويتسػػـ العصػػر الحػػالي بػػالتطور التكنولػػوجي ،بػػؿ أصػػبل يسػػمى عصػػر التكنولوجيػػا،
وربما يعود ذلػؾ إلػى التطػور التقنػي الكبيػر فػي كافػة المجػا

 ،فمقػد تطػور وسػائؿ ا تصػاؿ

ب ػػكؿ متسػػارع ،كمػػا تضػػاعف إمكانػػا الحواسػػي  ،وقػػد رافػػؽ ىػػذا التطػػور تغيػػر كبيػػر فػػي
المنظومة التربوية ،إذ تغير بنية المنيػاج ،وتغيػر األسػالي واألدوا والوسػائؿ المسػتخدمة،
وتعػػدد مصػػادر المعرفػػة؛ إذ لػػـ يعػػد المعمػػـ المصػػدر الوحيػػد لممعرفػػة ،فػػالتعميـ أصػػبل أف ُيعمػػـ

الطال ػ كيػػؼ يػػتعمـ ،ذلػػؾ لالسػػتفادة مػػف مزايػػا أدوا التقنيػػة الحديثػػة مثػػؿ اآليبػػاد والتابمػػ ،
والحواسػػي المحمولػػة ،والسػػبورة التفاعميػػة ،واانترن ػ فػػي التعمػػيـ والػػتعمـ ،لػػذا ف ػ ف اسػػتخداـ
التكنولوجيا وأدوا التقنية الحديثة فػي التعمػيـ والػتعمـ وخاصػة تعمػيـ ذو ا حتياجػا الخاصػة

مفروضػػا عمػػى كػػؿ أمػػة تسػػعى إلػػى النمػػو وا زدىػػار والمعاصػػرة (ممػػدوا العنػػزي ،
اقعػػا
و
أصػػبل و و
7107ـ ،ص.)7
ولقد أصبح التقنيا الحديثة جز او

يتج أز مف التفاصيؿ اليوميػة لحيػاة المسػتخدميف

في ال رؽ األوسط ب كؿ ف لمغاية .واألمر الالف أكثر مف ىذا في الواقػع ،فػي ىػذا العصػر
الغني بالتقنية الحديثة ،ىو أف الفروقا التي كان سائدة بيف ما ىو قديـ وما ىو جديػد ،ومػا
ىو مخصص لمعمؿ وما ىو مخصػص لمترفيػو ،قػد بػدأ بالتال ػي ،إذ ستصػبل التقنيػة سػريعاو

وسيمة لمتخاط مع العالـ والتحاور معػو بػد و مػف أف تكػوف مجػرد أداة يػتـ اسػتخداميا لغػرض

واحػػد محػػدد .ولػػو تػػـ النظػػر إلػػى السػػموؾ ال ػرائي لممسػػتخدميف فػػي منطقػػة ال ػػرؽ األوسػػط،
عنػػدما يتعمػػؽ األمػػر بالتقنيػػة الحديثػػة ،لُػ ِ
ػوحظ أف ىنالػػؾ جػػيالو جديػػداو يولػػد ،يختمػػؼ تمام ػاو عمػػا
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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سبقو مف األجياؿ .جيالو ذكياو ،يفيـ التقنية تماماو ،ويريد المزيد منيػا ويتوقػع األفضػؿ منيػا كػؿ
يوـ .وىنا يكمف التحدي الحقيقي لصانعي التقنية فػي أف يكونػوا بمسػتو طموحػا ىػذا الجيػؿ

وأف يكون ػوا قػػادريف عمػػى تمبيػػة احتياجاتػػو المتزايػػدة .وعمػى الصػػعيد التقنػػي الصػػرؼ ،مػػا يبحػػت
عنو الجيؿ الجديد مف مستخدمي التقنية في ال رؽ األوسط ،ىو الحصوؿ عمػى تقنيػا عاليػة
الػػػذكا  ،واألناقػػػة ،ومتطػػػورة القػػػد ار واامكانػػػا  ،عمػػػى أف تكػػػوف سػػػيمة ا سػػػتخداـ ومعتدلػػػة

األسعار في آف واحد( .محمد جابر خمؼ اهلل7101 ،ـ ،ص.)75

وأ ػػار العديػػد مػػف الدراسػػا السػػابقة إلػػى أىميػػة التقنيػػا الرقميػػة فػػي مجػػاؿ التعمػػيـ

عمومػاو ولػذوي ا حتياجػا

الخاصػة ب ػكؿ خػاص ،فقػد أ ػار (Borba, M. and Others,

) 2018الػػى أىميػػة التقنيػػا الرقميػػة فػػي تنميػػة ميػػا ار كػػؿ مػػف الطال ػ والمعمػػـ وأف لمتقنيػػا
التعميمية أثػر فعػاؿ فػي تػدعيـ عمميػا الػتعمـ .كمػا أ ػار) (Avogadro, P.,2016فػي دراسػتو
إلى أف أنظمة التعمـ الرقمية المدعومة ب مكانا التواصؿ ا جتماعي تعمػؿ عمػى تعزيػز وتنميػة
القػيـ األخالقيػػة اايجابيػة .كمػػا أكػد دراسػػة ) (Cherner, T., & Curry, K.,2017عمػػى
أىميػػة اعتبػػار الحاجػػا المعرفيػػة لممعممػػيف مػػف التقنيػػا التعميميػػة الرقميػػة واعتبػػار وجي ػا
نظرىـ؛ لضماف التطوير.
كمػا أكػد دراسػة (  (Douglass,2004عمػى أىميػة تمقػي معممػي التربيػة الخاصػة
تػػػدريبا مسػػػتمرة فػػػي مجػػػاؿ التقنيػػػا الرقميػػػة المسػػػاندة المسػػػتخدمة مػػػع األطفػػػاؿ مػػػف ذوي
ا حتياجػػا الخاصػػة وبين ػ الدراسػػة أىميػػة عاليػػة ألدوا التكنولوجيػػا الرقميػػة المسػػاندة فػػي
عمميػة تعمػػيـ الطمبػػة فػي مرحمػػة التربيػػة الخاصػة المبكػػرة .كمػػا أكػد

دراسػػة ( Gustafson,

 )2006عمػى أىميػة تمقػي معممػي ااعاقػة العقميػة لميػا ار التقنيػا الرقميػة فػي تعمػيـ وتربيػة
ذوي ا حتياجػػػػا الخاصػػػػة .وأظيػػػػر نتػػػػائ دراسػػػػة (2007

 )Virga,بػػػػعف معممػػػػي ذوي

ا حتياجػػا الخاصػػة يػػدركوف فوائػػد وأىميػػة اسػػتخداـ التكنولوجيػػا الرقميػػة المسػػاندة مػػع ذوي
ا حتياجا الخاصة.

كمػػا قػػاـ (راضػػي أبػػو ى ػواش  )7118 ،بدراسػػة ىػػدف التعػػرؼ عمػػى واقػػع اسػػتخداـ

التكنولوجيػػا الرقميػػة مػػع األف ػراد ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة ومعيقػػا اسػػتخداميا ،وقػػد أظيػػر

نتػػػائ الدراسػػػة بػػػعف درجػػػة اسػػػتخداـ التكنولوجيػػػا الرقميػػػة تراوحػػػ بػػػيف ا سػػػتخداـ المتوسػػػط
والمتدني ،وأف أعمى درجة كان لصالل استخداـ تكنولوجيا الحاسػ اآللػي الحاسػو  .كمػا أكػد
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091
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(تيػاني الجػػوفي7118 ،ـ) فػي دراسػػتو عمػى أىميػػة امػتالؾ أفػراد الدراسػة مػف المعممػيف درجػػة
عاليػػة لػػػبعض الكفايػػػا كت ػػػغيؿ الحاسػػػو  ،ومراعػػاة األمػػػف والسػػػالمة عنػػػد اختيػػػار التقنيػػػا

الرقميػػة لتعمػػيـ ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة .وأظيػػر نتػػائ دراسػػة ( )Bigelow, 2008بػػعف
المعممػػيف يػػدركوف فوائػػد وأىميػػة اسػػتخداـ التكنولوجيػػا الرقميػػة ،كمػػا أ ػػار نتػػائ الدراسػػة إلػػى

المعيقا و ار استخداـ التكنولوجيا الرقمية داخػؿ ررفػة الصػؼ .كمػا ىػدف دراسػة ( Steve,
 )S, Maich, K, 2014إلػى دعػـ ا حتياجػا التعميميػة لكػؿ الطمبػة فػي الفصػؿ الدراسػي
ال امؿ بما في ذلؾ ذوي ا حتياجا

الخاصة ،مف خالؿ التكنولوجيا الرقميػة المسػاعدة ،كمػا

أوصػ ىػػذه الدراسػػة األنظمػػة المدرسػػية ومحػػؿ صػػنع القػرار عمػػى تعزيػػز قػػدرة المعممػػيف ب ػػكؿ
مستمر حتى يتسنى ليػـ ا سػتخداـ الفعػاؿ ألدوا وأجيػز التكنولوجيػا الرقميػة المسػاعدة مػع
الطمبة ذوي ا حتياجا التعميمية الخاصة.

مشكلة الدزاسة:
زالػ التقنيػػا التكنولوجيػػة الحديثػػة بعيػػداو عػػف واقػػع ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة فػػي

مصر ،فال زاؿ ا عتماد عمى الوسػائؿ التقميديػة ىػو األسػاس فػي تربيػة وتعمػيـ ىػؤ

األطفػاؿ،

بالررـ أف العالـ يتطور ويتقدـ في المجاؿ التقني وخاصة لفئة ذوي ا حتياجػا الخاصػة وذلػؾ
مف منطمؽ أنيا فئة تحتاج لمرعاية والمساعدة.
ولقػد تولػػد أحسػاس الباحػػت بالم ػكمة مػػف بعػػض الزيػا ار ا سػػتطالعية التػي قػػاـ بيػػا
بمػػدارس التربيػػة الفكريػػة ومػػدارس الصػػـ والمكفػػوفيف وبػرام الػػدم حيػػت رصػػد الباحػػت أنػػو
زالػػػػ الوسػػػػائؿ والتقنيػػػػا التقميديػػػػة متبعػػػػة فػػػػي تعمػػػػيـ ذوي ا حتياجػػػػا الخاصػػػػة وأف ذوي
ا حتياجا الخاصة لػـ يعخػذوا نصػيبيـ مػف تمػؾ التقنيػا الرقميػة الحديثػة التػي تسػيؿ عمميػة
تربيتيـ وتعميميـ.
لذلؾ تحدد م كمة الدراسة الحالية في النقاط التالية:



افتقػػار المؤسسػػػا التربويػػة والتعميميػػػة لػػذوي ا حتياجػػػا الخاصػػة لموسػػػائؿ التكنموجيػػػة
الحديثة.



قمػػة تػػوافر مراكػػز خػػدما ذا طبيعػػة رقميػػة لالحتياجػػا الخاصػػة بالكميػػا والجامعػػا
لخدمة ذوي ا حتياجا الخاصة الممتحقيف بمؤسسا التعميـ العالي.
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الحاجة الى تقنيا رقميػة تتناسػ مػع كػؿ إعاقػة لػد الطػال ذوي ا حتياجػا الخاصػة
حتى يتمكنوا مف ا نخراط في المجتمع.



أف التقدـ في مجاؿ تربية وتعميـ ذوي ا حتياجػا الخاصػة لػـ يواكػ العصػر الرقمػي ممػا
جعػػؿ المػػدارس ريػػر مواكبػػة لعصػػر التقنيػػة الرقميػػة مػػف خػػالؿ نػػدرة تػػوفير ىػػذه التقنيػػا
لتالميذىا.



الحاجة الماسة لذوي ا حتياجا الخاصة إلى أف يتعمموا كيفية استخداـ التقنيا الرقمية
ألرراض التعميـ والتدري .

تشاؤال ت الدزاسة:
سع الدراسة الحالية لإلجابة عمى التساؤؿ اآلتي:
كيؼ يمكف ا ستفادة مف التقنيا الرقمية الحديثػة فػي تربيػة وتعمػيـ ذوي ا حتياجػا الخاصػة
في مصر؟
ولإلجابة عف التساؤؿ الرئيس لمدراسة بد مف ااجابة عف التساؤ

الفرعية اآلتية:

س :0ما مفيوـ التربية الخاصة لذوي ا حتياجا الخاصة؟ ،وما أىـ أبعادىا؟
س :7ما التقنيا الرقمية الحديثة لذوي ا حتياجا الخاصة؟
س :3ما المقصود بالتعمـ الرقمي لذوي ا حتياجا الخاصة؟
س :4ما واقع التقنيا الرقمية الحديثة في مجاؿ التربية الخاصة في مصر؟
س :5مػا التصػور المقتػرا لتطػوير بػرام تربيػة وتعمػيـ ذوي ا حتياجػا الخاصػة فػػي
مصر مف منطمؽ توجو الدولة المصرية نحو ا ستفادة مف التقنيا الرقمية؟

أهداف الدزاسة:
تحدد أىداؼ الدراسة الحالية في النقاط التالية:
 التعرؼ عمى التقنيا الرقمية وكيفية توظيفيا في تربية وتعميـ ذوي ا حتياجا الخاصة.



تحسيف عممية ا تصاؿ والعالقا ا جتماعية لمختمؼ ذوي ااعاقػا المعرفيػة والحسػية أو
الحركية لذوي ا حتياجا الخاصة مف خالؿ استغالؿ التكنولوجيا الرقمية..

 السػعي لتطػوير الميػػا ار والقػد ار التعميميػػة المتعػددة لػذوي ا حتياجػػا الخاصػة بمسػػاعدة
التقنيا الرقمية الحديثة.
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 مسػاعدة ذوي ا حتياجػا الخاصػة عمػى التعامػؿ مػع مػواد المقػر ار
ػبكة اانترنػ

عمػى

االكترونيػة المقدمػة

والقػدرة عمػى العمػؿ المسػتقؿ بالوسػيمة التػي تناسػ

إمكانػاتيـ

واستعداداتيـ.
 تحديد الصعوبا والمعوقػا التػي تواجػو تربيػة وتعمػيـ ذوي ا حتياجػا الخاصػة فػي مصػر
في ضو عصر التقنية الرقمية.
 وضع تصور مقترا عمى
ا حتياجا

كؿ مجموعة مف ا قتراحا

لالرتقا

بتربية وتعميـ ذوي

الخاصة في مصر في ضو عصر التقنية الرقمية ب كؿ يضمف توفير الفرص

التعميمية المناسبة ليـ ،ويمبي احتياجاتيـ الخاصة.

أهنية الدزاسة:
نبع أىمية الدراسة والحاجة إلييا مف عدة جوان ىي- :
 -التقنيا

الرقمية تعمؿ عمى تطوير قد ار

ذوي ا حتياجا

الخاصة المعرفية واكسابيـ

معارؼ وثقافة وقيـ مجتمعيـ باستخداـ األجيزة االكترونية ومحتويا الوسائط المتعددة.
 مواكبة الدراسة لالىتماـ العالمي بتربية ذوي ا حتياجا الخاصة. -إد ارؾ الدوؿ والمجتمعا

المختمفة لحجـ وخطورة م كمة ااعاقة وكيفية رعاية ىؤ

األفراد واعداد كوادر متخصصة ومواكبة لعصر التقنية الرقمية لتربيتيـ وتعميميـ.
 يمكف ليذه الدراسة أف تسيـ في زيادة وعى المسئوليف عف التربية الخاصة والقائميفعمى تربية وتعميـ ذوي ا حتياجا الخاصة ،وادراؾ دورىـ في تربية ىؤ
بالخدما

التعميمية المقدمة ليـ ،ووضع البرام

األفراد وا رتقا

التعميمية والتعىيمية المناسبة واعداد

كوادر متخصصة مواكبة لعصر التقنية الرقمية لتربيتيـ وتعميميـ.
 -حاجة ذوي ا حتياجا

الخاصة في مصر إلى مزيد مف الدراسا

والبحوت التي تستيدؼ

تطوير العممية التعميمية ليـ وفؽ التوجو الرقمي الحديت المتبع عالمياو.

ميهج الدزاسة:
استخدـ الباحػت فػي الدراسػة الحاليػة عمػى المػني الوصػفي باعتبػاره أسػمو ايضػاا
خصػػائص الظػػاىرة أو حالػػة معينػػة ،كمػػا ىػػي كائنػػة فػػي الواقػػع وتفسػػيرىا وتحديػػد عالقاتيػػا،
والمتغي ار المحيطة بيا بااحداثيا التػي تقػود إلػى تعميمػا متباينػة وسػيتـ اسػتخداـ المػني
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الوصػػػفي فػػػي وصػػػؼ وتفسػػػير النتػػػائ وتحميميػػػا فػػػي عبػػػا ار واضػػػحة ومحػػػددة لموصػػػوؿ إلػػػى
تعميما والتوصؿ إلى حموؿ لمم كمة.
وتـ استخداـ الباحت المني الوصفي مف خالؿ الدراسة الحالية فيما يعتي- :
 إعداد ااطار النظري لمدراسة عف تطوير برام تربية وتعميـ ذوي ا حتياجا الخاصة
في مصر في ضو التقنيا الرقمية الحديثة.
 قياـ الباحت بتطبيؽ أداة الدراسة عمػى عينػة الدراسػة وىػـ؛ العػامميف بمػدارس ااعاقػة
العقميػػػة (مػػػدارس التربيػػػة الفكريػػػة) ،ومػػػدارس ااعاقػػػة البصػػػرية (مػػػدارس النػػػور)،
ومػػػدارس ااعاقػػػة السػػػمعية (مػػػدارس األمػػػؿ) ،واادا ار التربويػػػة والتعميميػػػة لمتربيػػػة
الخاصة ومراكز التوحد األىمية.
 وصؼ وتفسير النتائ وتحميميا في عبا ار واضحة لموصوؿ إلى تعميما والتوصؿ
إلى حموؿ لمم كمة وكاف ذلؾ في أبرز المقترحا التي عرضيا الباحت.
 وضع تصػور مقتػرا لتطػوير بػرام تربيػة وتعمػيـ ذوي ا حتياجػا الخاصػة فػي مصػر
رقمياو.

حدود الدزاسة:
اقتصر الباحت في موضوعو عمى التعرؼ عمى واقع تربية وتعميـ ذوي ا حتياجا
الخاصة في ضو التوجو الرقمي العاـ لمدولة المصرية .واقتصر

الدراسة عمى مدارس

ااعاقة العقمية (مدارس التربية الفكرية) ،ومدارس ااعاقة البصرية (مدارس النور) ،ومدارس
ااعاقة السمعية (مدارس األمؿ) ،وبرام الدم  ،واادا ار

التربوية والتعميمية لمتربية الخاصة

ومراكز التوحد في محافظة سوىاج.

أدوا ت الدزاسة:
اعتمد الباحت في ىذه الدراسة عمى المقػابال الغيػر مقننػة مػع القػائميف عمػى تربيػة
ذوي ا حتياجا الخاصة ببرام التربية الخاصة بوزارة التربية والتعمػيـ وكػذلؾ اسػتخدـ الباحػت
استمارة تحميؿ العوامؿ لمتعرؼ عمى نقاط القوة ونقاط الضعؼ فيما يخػص البيئػة الرقميػة لػذوي
ا حتياجا الخاصة.
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مصطلخا ت الدزاسة:
ذوو االحتياجا ت اخلاصة
يعػػرؼ ذوو ا حتياجػػا الخاصػػة بػػعنيـ األطفػػاؿ الػػذيف يختمفػػوف عػػف أقػرانيـ العػػادييف
في واحدة أو أكثر مف الخصائص التي تؤثر عمى عممية الػتعمـ فتحػوؿ دوف قػدرتيـ عمػى تعمػـ
الميا ار األكاديمية (ق ار ة – كتابة – حسا ) بػنفس مسػتو أقػرانيـ ،أو قػد يتميػزوف بقػد ار
عاليػػة فػػي تعمػػـ ىػػذه الميػػا ار بصػػورة تفػػوؽ أق ػرانيـ ،وفػػي ىػػذه الحالػػة يتحػػتـ إج ػ ار بعػػض
التعػػػديال فػػػي البػػػرام التربويػػػة والخػػػدما المقدمػػػة ليػػػؤ

الخاصة (عبد العزيز السيد ال خص7114 ،ـ ،ص.)08

األطفػػػاؿ ،أي فػػػي بػػػرام التربيػػػة

وىـ "مجموعة مف أفراد المجتمع رير األفراد العػادييف بالنسػبة لخصائصػيـ الجسػمية،

والنفسػػية والعقميػػة ،األمػػر الػػذي يتطم ػ تػػوفير الرعايػػة الخاصػػة ليػػـ بمػػا يتناس ػ مػػع قػػدراتيـ
وامكانػػػاتيـ وظػػػروفيـ الخاصػػػة ،حتػػػى يمكػػػف الوصػػػوؿ بيػػػـ إلػػػى مسػػػتو أفضػػػؿ مػػػف التوافػػػؽ

ال خصي وا جتماعي" (محمد سالمة رباري7113 ،ـ ،ص)03

وعػػرؼ الباحػػت ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة إجرائيػػاو فػػي ىػػذه الدراسػػة باألطفػػاؿ الػػذيف

يعانوف مف إعاقة بصرية أو إعاقة عقمية أو إعاقة سمعية أو الذيف يعانوف مػف إعاقػة التوحػد
بالمدارس الحكومية والمراكز الخاصة في جميورية مصر العربية.

التقنية الرقمية:

ىي" األدوا التي تقوـ بتغذية ومعالجة وتخػزيف ثػـ بػت واسػتخداـ المعمومػا الرقميػة

والنصية والمصورة والصوتية عف طريؽ تقنيا الحاس اآللي وا تصا

ومف امثمتيػا أجيػزة

الكمبيػػػوتر واليواتػػػؼ المحمولػػػة وأجيػػػزة ت ػػػغيؿ الفيػػػديو والصػػػو وتطبيقػػػا الويػػػ و ػػػبكا

التواصػػؿ ا جتمػػاعي والواقػػع ا فتراضػػي والوسػػائط المتعػػددة"(راش د سػػعيد الزىرانػػي7114 ،ـ،
ص)35

وعػػػػرؼ الباحػػػػت التقنيػػػػة الرقميػػػػة بعنيػػػػا كػػػػؿ األدوا والوسػػػػائؿ ذا الطػػػػابع الرقمػػػػي

والتكنولػػوجي والتػػي يمكػػف أف تسػػاعد ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة فػػي تعمػػيميـ وتعمميػػـ وتحسػػف
مف تواصميـ مع اآلخريف.
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خطوا ت الشري يف الدزاسة:
لإلجابة عف تساؤ

الدراسة الحالية وتحقيؽ أىدافيا ،سار الدراسة وفقاو لإلج ار ا اآلتية:

أو و :تنػػاوؿ الباحػػت م ػػكمة الدراسػػة وتسػػاؤ تيا وأىميتيػػا وأىػػدافيا ومنيجيتيػػا ومصػػطمحاتيا
وحدودىا وذلؾ مف خالؿ الجز األوؿ مف الدراسة بعنواف "ااطار التمييدي".

ثانيػػػاو :أجػا الباحػػت عػف التسػػاؤؿ األوؿ مػف تسػاؤ

الدراسػػة :مػا مفيػػوـ التربيػة الخاصػػة؟،

وما أىـ األبعػاد؟ مػف خػالؿ تخصػيص البنػد األوؿ مػف الدراسػة بعنػواف " التربيػة الخاصػة وأىػـ

األبعاد".
ثالثػاو :أجػػا الباحػػت عػػف التسػػاؤؿ الثػػاني مػػف تسػػاؤ

الدراسػػة :مػػا التقنيػػا الرقميػػة الحديثػػة

لػذوي ا حتياجػػا الخاصػػة؟ مػػف خػػالؿ تخصػػيص البنػد الثػػاني مػػف الدراسػػة بعنػواف " :التقنيػػا

الرقمية الحديثة لذوي ا حتياجا الخاصة ".
رابعػاو :أجػػا الباحػػت عػػف التسػػاؤؿ الثالػػت مػػف تسػػاؤ

الدراسػػة :مػػا المقصػػود بػػالتعمـ الرقمػػي

لػػذوي ا حتياجػػا الخاصػػة؟ مػػف خػػالؿ تخصػػيص البنػػد الثالػػت مػػف الدراسػػة بعن ػواف " :الػػتعمـ
الرقمي لذوي ا حتياجا الخاصة ".
خامس ػاو :أجػػا الباحػػت عػػف التسػػاؤؿ الرابػػع مػػف تسػػاؤ

الدراسػػة :مػػا واقػػع التقنيػػا الرقميػػة

الحديثػػة فػػي مجػػاؿ التربيػػة الخاصػػة فػػي مصػػر؟ مػػف خػػالؿ تخصػػيص البنػػد الثالػػت مػػف الدراسػػة
بعنواف" :واقع التقنيا الرقمية الحديثة في مجاؿ التربية الخاصة في مصر".
سادساو :أجا الباحت عف التساؤؿ الخامس مف تساؤ

الدراسة :ما التصور المقترا لتطػوير

برام تربية وتعميـ ذوي ا حتياجا الخاصة فػي مصػر مػف منطمػؽ التقنيػا الرقميػة الحديثػة؟

مف خالؿ تخصيص البند الخامس مف الدراسة بعنواف " :التصػور المقتػرا لتطػوير بػرام تربيػة
وتعميـ ذوي ا حتياجا الخاصة في مصر مف منطمؽ التقنيا الرقمية الحديثة".

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 6062 -

عدد سبتمبر-ج4243 )98( -5م

تصور مقترح لتربية ذوي االحتياجات الخاصة ...

اجلزء الثاىي
اإلطاز اليظسي للدزاسة وأهه اليتائج
يقوـ الباحت بااجابة عف تساؤ

الدراسة مف خالؿ ااطار النظري التالي:

أوالً :مفهوو الرتبية اخلاصة لروي االحتياجا ت اخلاصة وأهه أبعادها:
( )1مفهوو الرتبية اخلاصة لروي االحتياجا ت اخلاصة:
قصػػػد بالتربيػػػة الخاصػػػة ،أنيػػػا مجموعػػػة البػػػرام والخطػػػط وا سػػػتراتيجيا المصػػػممة
ُي َ
خصيص ػاو لتمبيػػة ا حتياجػػا الخاصػػة باألطفػػاؿ ريػػر العػػادييف ،وت ػػتمؿ عمػػى طرائػػؽ تػػدريس

وأدوا وتجييػػػ از ومعػػػدا خاصػػػة ،بااضػػػافة إلػػػى خػػػدما مسػػػاندة (عبػػػد العزيػػػز ال ػػػخص،

وآخػػروف ،0997 ،ص .)65بينمػػا "حسػػف ػػحاتو ،وزين ػ النجػػار7113 ،ـ ،ص"98ينظ ػراف

إلػى التربيػػة الخاصػػة عمػى أنيػػا نظػػاـ ييػتـ بتربيػػة األفػراد الػذيف ينتمػػوف إلػػى فئػا تختمػػؼ فػػي
المسػتو العػػادي ،سػوا كػػاف ىػذا ا خػػتالؼ فػي الخصػػائص الجسػمية أو العقميػػة ،ومػف أمثمػػة
ىذه الفئا الصـ والبكـ والمكفوفوف والمتفوقوف عقمياو وكذلؾ ضعاؼ العقوؿ.

أما مصػطمل الفئػا الخاصػة يقػوـ عمػى أسػاس أف المجتمػع يتكػوف مػف فئػا متعػددة،

وأف مػػف بػػيف تمػػؾ الفئػػا فئػػا تػتػػػفرد بخصوصػػية معينػػة ،و ي ػػتمؿ ىػػذا المصػػطمل عمػػى أي
كمما ت ػير إلػى سػب تمػؾ الخصوصػية (عبػد العزيػز ال ػخص7114 ،ـ ،ص .)71أمػا ذوو

ا حتياجػػا الخاصػػة فيقػػوـ ىػػذا المصػػطمل عمػػى أسػػاس أف فػػي المجتمػػع أف ػراداو يختمفػػوف عػػف

عامة أفراد المجتمع ،ويعزو المصطمل السب في ذلؾ إلػى أف ليػؤ

األفػراد احتياجػا خاصػة

يتفردوف بيا دوف سواىـ ،وتتمثؿ تمػؾ ا حتياجػا فػي بػرام أو خػدما أو طرائػؽ أو أسػالي
أو أجيػػزة وأدوا أو تعػػديال تسػػتوجبيا كميػػا أو بعضػػيا ظػػروفيـ الحياتيػػة ،وتحػػدد طبيعتيػػا
وحجميا ومدتيا الخصائص التي يتسـ بيا كؿ فرد منيـ.
وىػػػذا يعنػػػي أف مفيػػػوـ ذوي ا حتياجػػػا الخاصػػػة يمتػػػد لي ػػػمؿ عمػػػوـ األطفػػػاؿ الغيػػػر
عادييف .ورير العادييف ت مؿ جميع المعاقيف ب عاقة حسػية أو عقميػة أو حتػى التفػوؽ العقمػي
والموىبػػة ،إ أف الباحػػت يركػػز فػػي مفيػػوـ ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة عمػػى المعػػاقيف ب عاقػػا
حسػػية مػػف بػػيف ااعاقػػا الػػثالت؛ وىػػي ااعاقػػة البصػػرية والسػػمعية والعقميػػة باعتبػػار أف مثػػؿ
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ىذه ااعاقا يتـ تخصيص مدارس تربية خاصة ليـ ،وكذلؾ فصوؿ ممحقػة بالمػدارس العاديػة
في مصر.
ويقصد الباحت بالتربية الخاصة في ىذه الدراسػة مجموعػة مػف األسػالي التعميميػة ذا
المنظّمػػة لعمميػػة تعمػػيـ ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة ،حيػػت تحتػػوي عمػػى مػػواد
الطبيعػػة الرقميػػة ُ
عدا خاصة ،طرائؽ تربوية واج ار ا عالجية ذا تقنية رقمية.
وم ّ
تعميمية ُ

( )2أهداف الرتبية اخلاصة لروي االحتياجا ت اخلاصة:

تيدؼ التربية الخاصة إلى تربية وتعميـ ذوي ا حتياجا الخاصة وتػدريبيـ كتسػا الميػا ار

المختمفػػػة التػػػي تسػػػاعدىـ عمػػػى التكيػػػؼ مػػػع الواقػػػع .ويػػػر "سػػػعيد محمػػػد السػػػعيد7116 ،ـ،
ص "05أف أىداؼ التربية الخاصة تتمثؿ في اآلتي:

 تحقيػػػػؽ الكفػػػػا ة ال خصػػػػية :فتسػػػػعى التربيػػػػة الخاصػػػػة إلػػػػى مسػػػػاعدة األفػػػػراد ذوي
ا حتياجا الخاصة عمى الحياة ا ستقاللية وا كتفا والتوجيو الذاتي وا عتمػاد عمػى
النفس.
 تحقيػػػؽ الكفػػػا ة ا جتماعيػػػة :وذلػػػؾ بغػػػرس وتنميػػػة الخصػػػائص واألنمػػػاط السػػػموكية
الالزمة لمتفاعؿ وبنا العالقا ا جتماعية المثمرة مع اآلخريف.
 تحقيػػػؽ الكفػػػا ة المينيػػػة :مػػػف خػػػالؿ إكسػػػا ذوي ا حتياجػػػا الخاصػػػة بعضػػػاو مػػػف
الميا ار اليدوية والخب ار الفنية المناسبة لطبيعة إعاقتيـ واستعداداتيـ.

والتربية الخاصة واحدة مف مسػاعي الػدوؿ المتقدمػة لػدعـ تميػز ونيضػة ػعوبيا ،فبػالعمـ يػتـ
ت كيؿ مالمل المستقؿ ،لذا يزداد ا ىتماـ يوـ بعد يوـ بالتربية الخاصة ررب وة في بمػوغ أىػدافيا

السامية؛ ومف أىـ تمؾ األىداؼ أيضاو( :مؤسسة التحاضير الحديثة7170 ،ـ)

 اكت ػػاؼ األطفػػاؿ الػػذيف يحتػػاجوف إلػػى التربيػػة الخاصػػة وذلػػؾ باسػػتخداـ أدوا الت ػػخيص
تبعا لكؿ نوع مف أنواع ااعاقا .
والقياس المعتمدة
و
عالميا ،و
 العمؿ عمى استحدات عدد مف الوسائؿ التعميمية المتميػزة التػي تعػيف المعمػـ وطالػ التربيػة
الخاصة خالؿ رحمة التعميـ.
 إتاحػػة ب ػرام تعميميػػة متخصصػػة فػػي التربيػػة الخاصػػة بمػػا ي ػػمؿ كافػػة المراحػػؿ التعميميػػة
لمختمؼ ا عاقا .
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 ا عتمػاد عمػى اسػتراتيجيا معتمػػدة وموثوقػة لمتػدريس بمػػا يقػدـ الػدعـ لكػػؿ فئػة مػف فئػػا
التربية الخاصة ،وذلؾ لبموغ اىداؼ التربية الخاصة.
 العمػػؿ عمػػى إعػػداد مجموعػػة مػػف الب ػرام الوقائيػػة لإلعاقػػة ،ممػػا يعمػػؿ عمػػى تقميػػؿ فػػرص
حدوت ااعاقا وكذلؾ الحاجػة إلػى بػرام التربيػة الخاصػة ،والتػي تكمػؼ الػدوؿ الكثيػر مػف
الرعاية والع

المادي.

 احت ػراـ وجػػود الكثيػػر مػػف الفػػروؽ الفرديػػة بػػيف األطفػػاؿ؛ وى ػو مػػا يجعػػؿ مسػػؤولي التربيػػة
الخاصػػة والمعممػػيف يمنحػػوف األطفػػاؿ فرصػػة لمنمػػو العقمػػي وفقوػػا لمػػا يمتمػػؾ كػػؿ مػػنيـ مػػف
قد ار عقمية واستعداد نفسي وميوؿ.

 إعػػداد جيػػؿ مثقػػؼ وواعػػي يمكنػػو تحػػدي ااعاقػػة وقيرىػػا ،لمواجيػػة المسػػتقبؿ ومػػا بػػو مػػف
تحديا .
 اكتسا عػدد مػف الميػا ار وتنميػة الػبعض اآلخػر لكػي تقػؿ الفجػوة بػيف طالػ ا حتياجػا
الخاصة والطال العادي.
 تنمية الميا ار العقمية لمطال لرفع نسبة استيعابيـ لممعموما الدراسػية التػي يػتـ عرضػيا
عمييـ في المدرسة ،مع توظيفيا بما يخدـ الحياة ا جتماعية والعممية لدييـ.
 بػػت الم ػػاعر اايجابيػػة فػػي الطػػال ممػػا يزيػػد مػػف ثقػػتيـ فػػي أنفسػػيـ وقػػدراتيـ مػػع رفػػع
مستو تكيفيـ مع البيئة المحيطة.
ومػػػف األىػػػداؼ األساسػػػية لمتربيػػػة الخاصػػػة ،ىػػػي تعىيػػػؿ وتعمػػػيـ وتربيػػػة األطفػػػاؿ ذوي
ا حتياجا الخاصة ،بمختمؼ الفئا  ،وتقػديـ التػدري الجيػد ليػـ حتػى يػتـ اكسػابيـ الميػا ار
واامكانيػػا عمػػى حس ػ قػػدراتيـ العقميػػة والصػػحية والنفسػػية ،وذلػػؾ يػػتـ وفػػؽ خطػػط مدروسػػة
وبرام خاصة بيـ يتـ دراسػتيا عمػى يػد أفضػؿ بػاحثيف العػالـ ليقػدموا ىػذه الخدمػة عمػى أكمػؿ

وجو ،ويمكف تحقيؽ ىذه األىداؼ مف خالؿ التالي( :أية ناصر7171 ،ـ)

 القيػػاـ بالك ػػؼ عػػف ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة ،وتحديػػد أمػػاكنيـ وحػػا تيـ الصػػحية
بالتفصيؿ ،وذلؾ لسيولة تقديـ ىذه الخدمة ليـ.
 تحديد مواى كؿ طفؿ ومدة استعداده لمتعمـ وتحديد قدراتو بدقة وكيفية استثمارىا فػي
التعمـ.
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 الك ؼ عمى مد احتياجا الطفؿ الفكرية والتربوية والتعىيمية ،وذلؾ لتقديـ البرنػام
المناس لو.
 اسػػػػتخداـ الوسػػػػائؿ الحديثػػػػة ،فػػػػي تقػػػػديـ أفضػػػػؿ صػػػػورة مػػػػف الػػػػتعمـ ،وتمكػػػػيف ذوي
ا حتياجا الخاصة بالتعمـ لموصوؿ إلى أعمى الدرجا الفكرية التػي يمكػف أف يصػموا
ليا.
 تنميػػة الحػواس والميػػا ار ليػػـ والتخطػػيط الجيػػد لالسػػتفادة مػػف قػػدراتيـ بعقصػػى درجػػة
ممكنة.

( )3فلشفة الرتبية اخلاصة لروي االحتياجا ت اخلاصة:
وتكمػػف فمسػػفة التربيػػة الخاصػػة لػػذوي ا حتياجػػا الخاصػػة فػػي فمسػػفة التربيػػة السػػائدة
والمسػتمدة مػػف فمسػػفة المجتمػع ،والتػػي تػػنعكس فػي النظػػاـ التعميمػػي ومػا يقدمػػو مػػف سياسػػا
موجية نحو تحقيػؽ أىػداؼ المجتمػع ،إ أنيػا تركػز ب ػكؿ رئيسػي عمػى دراسػة وتفعيػؿ التغيػر

السموكي ل فراد المعاقيف (.)Joan, d. 2002, p121.

وبالتالي تمكينيـ مف الوصوؿ إلى مستويا نجاا عالية ،واكسابيـ المعرفة والميػا ار

والقػيـ المتطمبػػة ليصػػبحوا أعضػػا مسػػئوليف فػػي مجتمػػع ديمقراطػػي ،حيػػت تقػػوـ فمسػػفة التربيػػة
الخاصة عمى أف لكؿ طفؿ قد ار يج أف تنمى قدر اامكاف ،ففمسفة العمؿ مع المعػاقيف تقػوـ
عمى حقيقة أنو ررـ وجود بعض العجز فػي قػد ار األفػراد المعػاقيف ،إ أف ىػذا العجػز

يحػرـ

الفرد مف كؿ قدراتو وامكاناتو بؿ قػد يكػوف ىنػاؾ بعػض التعػويض فػي قػد ار أخػر تظيػر عنػد
الفرد ويتفوؽ فييا إلى ٍ
حد كبير (كمير فييـ7115 ،ـ ،ص.)87
وعميػػو ف ػ ف فمسػػفة التربيػػة الخاصػػة لممعػػاقيف تعكسػػيا الفمسػػفة التربويػػة المسػػتمدة مػػف

فمسفة المجتمع ،التي تنعكس في النظاـ التعميمي وما يقدمو مف سياسا موجية نحو تحقيػؽ
أىػػداؼ المجتمػػع ،ومػػع التحػػوؿ الػػذي حػػدت فػػي الفمسػػفة ا جتماعيػػة ونظرتيػػا إلػػى المعػػاقيف،
ترتػ عمييػا ظيػػور عػدة فمسػػفا انعكسػ رؤيػػة كػؿ فمسػفة منيػػا فػي تربيػػة وتعمػيـ المعػػاقيف،
ومػػف ى ػذه الفمسػػفا ؛ الفمسػػفة الجبريػػة والتػػي تنظػػر إلػػى ااعاقػػة عمػػى أنيػػا نػػوع مػػف القضػػا
والقدر

دخؿ لمب ر فيو ،والفمسفة الحتمية البيولوجيػة والتػي تنظػر إلػى النمػو عمػى أنػو نػات

لمتفاعؿ بيف المتغي ار الوراثية واألبعاد البيئية ،وعميو ف ف القصػور أو العجػز نػات عػف تفاعػؿ

بيف خصائص الوراثة وظروؼ البيئة (.عب العلين هحو عب العلين1331 ،م‘ ص)3-0
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ومع تزايد الرؤية اايجابية لمتربية الخاصػة كػاف بػد مػف ا ستفسػار عمػا سػوؼ تقدمػو
التربية الخاصة ل طفػاؿ المعػاقيف فػي نطػاؽ فمسػفتيا و التػي يتعػذر عمػى المدرسػة العاديػة أف
تقدمػػو لممعػػاقيف فػػي نطاقي ػا ،فالتربيػػة الخاصػػة مطالبػػة ببػػذؿ قصػػار جيػػدىا لمسػػاعدة ىػػؤ
المعػػاقيف عمػػى التكيػػؼ السػػوي مػػع البيئػػة التػػي يعي ػػوف فييػػا منػػذ المحظػػة األولػػى التػػي تولػ
رعايتيـ فييا وذلؾ في سبيؿ إعدادىـ ااعداد الجيد لمواجيػو تحػديا المسػتقبؿ و التػي تتمثػؿ
فػػي التغمػػ عمػػى م ػػكمة ممارسػػة الحيػػاه اليوميػػة بصػػوره طبيعيػػة فػػي مجتمػػع البػػالغيف مػػف

األسويا  (.ابراهين عباس الزهيري7113 ،ـ ،ص)31

يتضػػل ممػػا سػػبؽ عرضػػو أف فمسػػفة التربيػػة الخاصػػة تنبػػع مػػف الفمسػػفة العامػػة لمتربيػػة

والفمسػفة العامػة لمتربيػػة تنبػع مػػف المجتمػع أي أف المجتمػع ىػػو الػذي ي ػػكؿ فمسػفتو التربويػػة
الخاصػػػة بػػػو وبالتػػػالي فػػػ ف المجتمػػػع ىػػػو الػػػذي ي ػػػكؿ فمسػػػفة التربيػػػة الخاصػػػة بكػػػؿ جوانبػػػو
ومجا تو الثقافية والسياسية وا جتماعية والدينية ،كمػا أف فمسػفة التربيػة الخاصػة تعمػؿ عمػى
تمبيػػػة حاجػػػا ذوي ا حتياجػػػا الخاصػػػة تما ػػػياو مػػػع مبػػػدأ تكػػػافؤ الفػػػرص والنظػػػرة العالميػػػة
لمديموقراطية والمساواة في الحقوؽ والواجبا  .ففمسفة التربية الخاصة تركز عمى المعػاؽ كعنػو

إنساف بغض النظر عف إعاقتو التي يعاني منيا.

( )4أهنية الرتبية اخلاصة
لمتربية الخاصػة أىميػة كبيػرة فػي أي مجتمػع لمػا تقػوـ بػو مػف وظيفػة قوميػة مػف حيػت
ا ىتماـ بقطاع عريض مف المجتمع وىـ األطفاؿ ذوو ا حتياجا الخاصػة لمػا تػوفره ليػـ مػف
خدما تربوية تسيـ في تربية وتعميـ ىذه الفئة والتي كان ميممة لفترة كبيرة ،كمػا أف التربيػة
الخاصػة لػـ تظيػر أىميتيػػا فػي الػدوؿ العربيػػة ومصػر إ فػي وقػ متػػعخر وخاصػة بعػدما ثبػ
لمتربوييف المتخصصيف في مجاؿ التربية الخاصة أىميتيا وفعاليتيا وخصوصػاو فػي الػدوؿ التػي
كاف ليا األسبقية مثؿ الدوؿ األوربية.

ولقد حظي التربية الخاصة في اآلونة األخيػرة باىتمػاـ كبيػر لعػدة أسػبا وىػي كػاآلتي( :وزارة

التربية والتعميـ ،بوابة الخدما االكترونية7118 ،ـ).

 حاجػػػة ذوي ا حتياجػػػا الخاصػػػة لمرعايػػػة النفسػػػية والصػػػحية ا ػػػعارىـ بػػػعنيـ أفػػػراد
نافعوف في المجتمع.
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 الجيػػػؿ أحيانػػػاو بػػػعحواؿ ذوي ا حتياجػػػا الخاصػػػة ،وباألعمػػػاؿ التػػػي مػػػف الممكػػػف أف
يؤدوىا والتعكيد عمى عدـ رمرىـ بال فقة.

 توفير بيئة رنية بالمثي ار لممعاقيف.
 نقػػؿ ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة مػػف الحالػػة التػػي ىػػـ فييػػا إلػػى وضػػع أفضػػؿ فػػي ػػتى
المجا

.

 حاجة ذوي ا حتياجا الخاصة إلى تنمية قدراتيـ ا عتيادية ،وتحقيؽ الكفايػة الذاتيػة
وا جتماعية المينية وا قتصادية.
 حاجػػة ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة إلػػى ااحسػػاس بالرضػػا والمتعػػة فػػي الحيػػاة دوف أف
تعمؿ ااعاقة عمى عورىـ باليعس.
 حاجػػة ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة إلػػى مسػػاىمتيـ فػػي الحيػػاة ا جتماعيػػة والن ػػاطا
المتعددة التي تتناس وامكاناتيـ المختمفة.
 حاجة ذوي ا حتياجا الخاصة إلى تحقيؽ التوافؽ ال خصي بحيػت يػتمكف كػؿ مػنيـ
مف تكويف عالقا اجتماعية سميمة.
 تزايػػد أعػػداد ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة حتػػى وصػػم نسػػبتيـ إلػػى ح ػوالي  : 07مػػف

مجموع سكاف العالـ.

ثاىياً :التكييا ت السقنية احلديثة لروي االحتياجا ت اخلاصة:
ذوو ا حتياجا الخاصة ىـ أفراد تجمعيـ مع أقػرانيـ العػادييف صػفا متعػددة م ػتركة
وىـ مثؿ جميع األفراد بحاجة إلى التواصؿ مع البيئة المحيطة بيـ ب ػكؿ جيػد لػذلؾ مػف الميػـ
استخداـ التكنولوجيا الحديثة في تربيتيـ وتعميميـ ومساعدتيـ لمتغم عمػى عجػزىـ ،والتواصػؿ
مع البيئة المحيطة بيـ ب كؿ جيد وسيؿ.
والتقنيا الرقميػة لػذوي ا حتياجػا الخاصػة ىػي وسػائؿ التكنولوجيػا الحديثػة المختمفػة
التي تنمي قدرتيـ وتعينيـ عمى القياـ باألعماؿ اليومية الحياتية ،وتحسف قدراتيـ عمػى الػتعمـ،
وىي مرحمة جديدة مف المراحؿ التي قطعتيا األدوا واألجيزة التي ابتكرىا اانساف واسػتخدميا
في التغم عمى إعاقاتو وتطويعيا لتعويض ما ينقصو وفقػاو لنػوع إعاقتػو و ػدتيا ،وقػد ػيد

ىػػذه األدوا طفػػرة عظيمػػة فػػي عصػػر الثػػو ار الصػػناعية والتكنولوجيػػة ومػػا وصػػم إليػػو خػػالؿ

العقود الماضية في مجاؿ التعميـ وا تصاؿ (ابتساـ محمود صادؽ الغناـ7113 ،ـ ،ص.)31
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فائقة عمى توفير إمكانية الوصوؿ إلى كؿ الطال  ،وزيادة القدرة

يضـ األجيزة
عمى الوصوؿ إلى مني التعميـ العاـ .والتقنيا الرقمية مصطمل امؿ
ّ
المساندة والتوافقية والتعىيمية ل فراد ذوي ااعاقة ،ويحتوي كؿ ما يمكف أف يستخدـ لتعويض
القصور في بعض القد ار

( )Richey, R., Silber, K., & Ely, D. 2008وتتراوا بيف

األجيزة منخفضة التقنية مثؿ ماسؾ القمـ الخاص بالكتابة وأدوا

وأجيزة أكثر تقدماو مثؿ

المعينا السمعية أو النظا ار  ،أو األجيزة مرتفعة التقنية مثؿ الكمبيوتر ذي البرنام الخاص
بمساعدة الطال ذوي عسر الق ار ة (.)Salminen, A., Petrie, H., Ryan, S.2005a
وىناؾ العديد مف التقنيا
ا حتياجا

الرقمية لمختمؼ ااعاقا

مثؿ التقنيا

الرقمية لذوي

الخاصة الذىنية ،وااعاقة السمعية ،وااعاقة البصرية ،وااعاقة الجسمية،

وا ضطرابا النمائية ،وصعوبا التعمـ وااعاقا الخفية.
فػػػيمكف إيجػػػاد حمػػػوؿ لمعظػػػـ الم ػػػكال التػػػي يعػػػاني منيػػػا األ ػػػخاص ذوو ااعاقػػػا
الجسمية باستخداـ أدوا منخفضة التقنية بطريقة بسيطة جداو .فمثالو يمكف أف نجعؿ الوصػوؿ
ممكنػػػاو لمعديػػػد مػػػف األدوا والػػػتعمـ والترفيػػػو بتغييػػػر نػػػوع المقػػػبض ،ويمكػػػف تعػػػديؿ أجػػػ از مػػػف

الكامي ار ليسػتطيع الطالػ أف يمسػكيا ،ويمكػف تعػديؿ مقػبض المقػص ،أو ريػره مػف األدوا .
ويمكػػف اسػػتخداـ بعػػض األدوا التعميميػػة البسػػيطة الموجػػودة فػػي األسػواؽ كوسػػائؿ تكنولوجيػػا
مسػػاندة مثػػؿ الحػػروؼ الخ ػػبية الكبيػػرة ،واآل

وايماف فوزي7119 ،ـ ،ص.)03

الحاسػػبة ،ومػػا إلػػى ذلػػؾ (فارعػػة حسػػف محمػػد

إف ااعاقة البصػرية يمكػف أف تحػدت نتيجػة مجموعػة متنوعػة مػف األسػبا مثػؿ بعػض

األمراض ،والصػدما  ،وم ػكال قبػؿ أو فػي أثنػا أو عنػد الػو دة ،وريرىػا مػف األسػبا التػي
يمكػػف أف تػػؤدي إلػػى درجػػا متفاوتػػة مػػف فقػػداف البصػػر تت ػراوا بػػيف كػػؼ البصػػر التػػاـ وتػػعثر
الرؤية في عيف واحدة فقط ،وىناؾ درجا مختمفػة مػف ااعاقػة البصػرية مثػؿ الرؤيػة الجزئيػة،
وضعؼ البصر ،وكؼ البصر القانوني ،أو كؼ البصر التػاـ ،ومػف الميػـ أف نالحػظ أنػو عنػدما
يكػػوف ال ػػخص كفيفػػاو تمامػػاو ف نػػو يحتػػاج عػػادة إلػػى اسػػتخداـ المزيػػد مػػف المسػػاعدة وكػػذلؾ

التكنولوجيػػا مرتفعػػة التقنيػػة ،وتقنيػػا معقػػدة لمق ػ ار ة والكتابػػة والتنقػػؿ( Scherer M, and

.)others, 2007
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فينػػاؾ الكثيػػر مػػف المع ػ واأللعػػا الخاصػػة موجػػودة لػػدعـ ميػػا ار المع ػ وتطػػور نمػػو
الطفؿ ذي ااعاقة البصرية .ومعظـ المع ال ائعة تكوف متاحػة فػي ػكؿ مكبػر ،وىنػاؾ أيضػاو

كػػرو المع ػ المكبػػرة والتػػي تػػتـ الكتابػػة عمييػػا بخػػط بػػارز وتكػػوف متاحػػة لمسػ ّػياو ،فض ػالو عػػف
إصدا ار برايؿ مف األلعا المعروفة ،وألعػا الكمبيػوتر التػي تؤكػد عمػى الػنص واألصػوا بػد و
مف الرسوما (ابتساـ محمود صادؽ الغناـ7113 ،ـ ،ص.)35

كمػػػا يوجػػػد بعػػػض حمػػػوؿ التقنيػػػا الرقميػػػة المتاحػػػة لمرسػػػـ والتعػػػرؼ عمػػػى األ ػػػكاؿ

اليندسية ،مثؿ الجداوؿ ،والتػي يمكػف أف يػتـ بنػا القطاعػا فييػا بخيػوط الصػوؼ أو العصػي
الصغيرة التي تستخدـ كقطاعا وتجميعيا في كؿ ىندسي .طابعا الػنقش الحاليػة يمكػف أف
لمسياو يمثؿ المحتو المرسوـ لممؼ ما ،في حيف أنو يمكف أف تػتـ ترجمػة المحتػو
تنت ورقاو
ّ

النصي إلى طريقة برايؿ ،ويمكف الطباعة مبا رة مف أي تطبيؽ قيػد الت ػغيؿ بالوينػدوز .ىنػاؾ

أيضػاو بعػض نمػاذج البرمجيػػا التػي تػدعـ الن ػاط المرسػػوـ ل

ػخاص المكفػوفيف عمػى جيػػاز

الكمبيوتر مف خالؿ إعطا ردود فعؿ سمعية (ابتساـ محمود صادؽ الغناـ7113،ـ).

وىناؾ العديد مف مداخؿ التقنيا الرقمية التي تساعد الطال ذوي ضػعاؼ السػمع عمػى

التواصؿ المفظي مثػؿ ا عتمػاد عمػى التغذيػة المرتػدة ،سػوا البصػرية أو الممسػية ،التػي تحػوؿ
أنمػاط كػالـ ال ػػخص ضػعيؼ السػمع إلػػى الكػالـ النمػوذجي ،أو تػػوفير بػدائؿ لمتواصػؿ ال ػػفيي
مثػػػؿ العػػػروض البصػػػرية (ترجمػػػة الكػػػالـ المنطػػػوؽ إلػػػى مكتػػػو ) التػػػي يقرؤىػػػا المسػػػتمع ،أو

الترجمة بمغة اا ارة الوطنية (زين محمد أميف7118 ،ـ ،ص.)09
وأ ار (زكريا الكيالي ،فراس محمد7103،ـ ،ص )73إلى ٍ
عدد مف ا تجاىا
والتطو ار الحديثة في التكنولوجيا التعميمية لتعميـ ذوي ااعاقة السمعية كما يمي:

أجيزة التحويؿ بالياتؼ Telephone Relay Devices:وتعكػس ىػذه التسػمية وظيفػة ىػذه
األجيزة؛ حيت أف ال خص األصـ الذي يستخدـ ىذا النظاـ ي ترؾ في خدمة ترحيؿ المكالمػا
تحوؿ المكالمة الياتفية المكتوبة إلى مكالمػة ىاتفيػة عاديػة
الياتفية عبر محطة ترحيؿ خاصة ِّ
لمتواصؿ مع األ خاص رير الم تركيف في الخدما الخاصة.

أجيزة اا رساؿ بالذبذبا المعدلة FM Transmission:تيدؼ ىذه األجيزة إلى تحسيف قػدرة
األفراد ذوي ااعاقة السمعية عمى السمع بوضوا وبخاصة في المواقؼ الصفية؛ ألف المسػافة،
والصػػد  ،والضوضػػا تعيػػؽ رالبػػاو قػػدرة ال ػػخص ذي ااعاقػػة السػػمعية عمػػى فيػػـ اا ػػا ار
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الصػػػوتية بوضػػػوا با عتمػػػاد عمػػػى المعينػػػا السػػػمعية .وتسػػػتطيع أجيػػػزة اارسػػػاؿ بالذبػػػذبا
المعدلػػة التغمػ عمػػى ىػػذه الم ػػكال فػػي األوضػػاع الصػػفية .وعمػػى الػػررـ مػػف ذلػػؾ ،فػ ف ىػػذه
األجيػػزة

تسػػتخدـ بػػديالو لممعينػػا السػػمعية ولكنيػػا أدوا معػػززة ليػػا .وعنػػد اسػػتخداـ ىػػذه

األجيزة ،يتكمـ المعمـ عبر ميكروفوف ويستقبؿ الطال الصو بمستقبؿ عمى أذنيو أو بػالمعيف
السػػمعي .و تسػػتخدـ األسػػالؾ الموصػػمة فػػي ىػػذه الحػػا

ممػػا يتػػيل لممعمػػـ ولمطػػال الحركػػة

بحرية في ررفة الصؼ .ويستخدـ أحياناو جيا ازو معد و يسمى الػدائرة السػمعية ،Audio Loop
وبػػو ينتقػػؿ الصػػو مػػف مصػػدره مبا ػػرة إلػػى أذف الطال ػ عبػػر أسػػالؾ موصػػمة أو باسػػتخداـ

الموجا الصوتية المنقولة عبر ترددا .)FM
األجيػزة ا ىتزازيػة الممسػية  Vibrotactile Device:يتكػوف الجيػاز ا ىتػزازي الممسػي مػف
ميكروفوف ومستقبؿ وىو محمؿ صوتي إلكترونػي يضػعو ال ػخص األصػـ عمػى رسػغو ،وييػدؼ
ىذا الجيػاز إلػى مسػاعدة ال ػخص ذي ااعاقػة السػمعية عمػى الػوعي باألصػوا البيئيػة وذلػؾ
بتحويؿ األصوا إلى اىت از از يتعمـ ال ػخص األصػـ كيفيػة تفسػيرىا بػالخبرة والتػدري  .ويمكػف
تحسف قدرة ال خص عمى ق ار ة ال فاه وقدرتو عمى الكالـ.
ليذه األجيزة أيضاو أف ِّ

األجيػزة المسػاعدة عمػى السػمع Assistive Listening Devices ALDS :ىػي أدوا
إلكترونيػػة تمكػػف األ ػػخاص ذوي ااعاقػػة السػػمعية مػػف اسػػتخداـ البقايػػا السػػمعية لػػدييـ ب ػػكؿ
أفضػػؿ .وت ػػمؿ ىػػذه األجيػػزة السػػماعا الطبيػػة ،وأجيػػزة اارسػػاؿ الصػػوتي الخاصػػة ،واألجيػػزة
االكترونية التي توظؼ حاستي البصر والممس.
البرام المعنونة  Captioned Programs:تساعد برام التمفزيوف وأفالـ الفيػديو المعنونػة
األ خاص الصـ عمػى متابعػة األحػدات عنػد م ػاىدة األخبػار أو األفػالـ ،إلػ  .وتحقػؽ البػرام
المعنونة أىدافيا مػف خػالؿ كتابػة أىػـ الكممػا المنطوقػة أسػفؿ ال ا ػة كالعبػا ار التػي تكتػ
عنػػػد ترجمػػػة األفػػػالـ والبػػػرام األجنبيػػػة .والبػػػرام المعنونػػػة نوعػػػاف أحػػػدىما متػػػوفر لجميػػػع
الم ػػاىديف؛ وثانييمػػا خػػاص مػػف خػػالؿ ا ػػتراؾ ،ويحتػػاج فيػػو الم ػػاىد إلػػى اسػػتخداـ جيػػاز
لتحميؿ ال فرة  Decoderحتى يحصؿ عمى العنونة المطموبة.
المعينػػا السػػمعيةHearing Aids :المعػػيف السػػمعي ىػػو أداة تكنولوجيػػة لتضػػخيـ الصػػو
تعمػؿ بالبطاريػة ،ويتكػوف المعػيف السػمعي مػف ثالثػة أجػ از ىػي ( Norwich, B., Lewis,

:)A.2001
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 ميكروفوف :ووظيفتو التقاط الموجا الصوتية وتحويميا إلى طاقة كيربائية.
 مضخـ صو  :وىو سػمؾ خػاص يزيػد ػدة الصػو  ،ومسػتقبؿ وىػو عبػارة عػف أداة
تحوؿ الطاقة الكيربائية إلى صو مف جديد.
ِّ

 القالػ  :قطعػػة بالسػػتيكية توضػػع فػػي األذف وتنقػؿ الصػػو مػػف المعػػيف السػػمعي إلػػى
القناة السمعية.
يحػوؿ الكػالـ مػف
جياز تحويؿ الكالـ المسموع إلى كتابة عمى ال ا ة :وىو عبػارة عػف ىػاتؼ ِّ

حػػديت صػػوتي لكػػالـ مكتػػو يقػػرؤه األصػػـ ويػػرد عميػػو ،وكعنيػػا مكالمػػة ىاتفيػػة عاديػػة تمام ػاو،
فالياتؼ يعتمد عمى تكنولوجيا بسيطة كان تستخدـ بالفعػؿ فػي أ ػيا أخػر  ،وىػي تكنولوجيػا

تحويؿ الحديت إلى نص مكتو  ،فالياتؼ عبارة عف ا ة مرئية يستقبؿ عمييػا األصػـ حػديت
المػػتكمـ فػػي ػػكؿ نػػص مكتػػو بعػػد أف يقػرأه يػػرد عمػػى المتحػػدت لػػو بالكتابػػة أيض ػاو مػػف خػػالؿ
ا ػػة تعمػػؿ بػػػالممس ،ويقػػوـ اليػػػاتؼ بتحويػػؿ الكػػالـ المكتػػػو إلػػى كػػػالـ مسػػموع لم ػػػخص

العادي(عبد الغني اليوزبكي7117 ،ـ ،ص.)40

ػرياو ،وتعتبػػر
أمػػا بالنسػػبة لمطػػال ذوي اضػػط ار طيػػؼ التوحػػد فمعظميػػـ متعممػػوف بصػ ّ
الصػػور ىػػي لغػػتيـ األولػػى ،والكممػػا ىػػي لغػػتيـ الثانيػػة ،ولػػذلؾ تػػتـ معالجػػة المعمومػػا لػػدييـ
ب ػػكؿ أفضػػؿ عنػػدما ينظػػروف إلػػى الصػػور أو الكممػػا لمسػػاعدتيـ عمػػى تصػػور المعمومػػا .
وتجعؿ التكنولوجيا الصور البصرية أكثر سيولة ليؤ

الطال لمحفاظ عمى انتبػاىيـ .ويعػاني

بعػػػض الطػػػال ذوي اضػػػط ار التوحػػػد مػػػف الحساسػػػية السػػػمعية ويكونػػػوف أكثػػػر قػػػدرة عمػػػى
ا سػػتجابة ل صػوا المنخفضػػة ،ومػػف خػػالؿ اسػػتخداـ أجيػػزة الكمبيػػوتر يمكننػػا بسػػيولة ضػػبط
مستويا الصو المناسبة وفقاو حتياجا الطال  .وبعض األفراد ذوي اضط ار طيػؼ التوحػد

رير قادريف عمى فيـ التسمسؿ؛ ولذلؾ يمكف أف تقمؿ التكنولوجيػا مػف عػدد الخطػوا المطموبػة
انجاز ميمة أو إعطا تمثيؿ مرئي لخطوا الميمة في تسمسؿ .عمى سبيؿ المثػاؿ ،اسػتخداـ
تطبيؽ مياـ التسمسػؿ مثػؿ ميػا ار الحيػاة اليوميػة ،والتػي تحتػوي عمػى خيػا ار لمتسمسػؿ مثػؿ
ا ختيػػػار مػػػف قػػػوائـ الكممػػػا المطبوعػػػة ،أو الكممػػػا والصػػػور ،أو الصػػػور والصػػػو فقػػػط أو

الصور مف دوف صو (محمد عطية خميس7113 ،ـ ،ص.)30

في كثير مف األحياف ،يعاني بعض الطال ذوي اضط ار طيؼ التوحػد مػف صػعوبة فػي

الميػػا ار الحركيػػة الدقيقػػة ممػػا يجعػػؿ الكتابػػة اليدويػػة صػػعبة ،وتسػػاعد التكنولوجيػػا عمػػى تقميػػؿ
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ااحباط وزيادة تمتع الطال بالتعمـ مع الكتابة اليدوية أو الرسػـ باسػتخداـ لوحػة المفػاتيل ،أو
ال ا ػػة التػػي تعمػػؿ بػػالممس ،أو تحويػػؿ الكػػالـ إلػػى نػػص مكتػػو وىنػػاؾ أيض ػاو بعػػض الطػػال
الذيف

يستطيعوف استخداـ الكالـ لمتواصؿ عند زيادة الضغوط ،وقد يحتاجوف إلى المزيػد مػف

الوسائؿ المعززة انتػاج األفكػار والكممػا المفظيػة؛ ولػذلؾ يمكػنيـ اسػتخداـ التكنولوجيػا كجيػاز
إخػػراج صػػو لمتحػػدت بالنيابػػة عػػنيـ ،ومسػػاعدتيـ عمػػى التعبيػػر عػػف أنفسػػيـ بطالقػػة .أمػػا
بالنسبة إلى األطفاؿ رير المفظييف الذيف يعانوف مف التوحد فمف األسيؿ ليـ ربط الكممػا مػع
الصور إذا كانوا يستطيعوف رؤية الكمما المطبوعػة والصػور معػاو .ويمكػف ل ػبكة اانترنػ أف
تعطي وصو و ريػر محػدود إلػى الصػور والكممػا  ،فينػاؾ العديػد مػف تطبيقػا التواصػؿ المعػزز

البديؿ التي يمكف اسػتخداميا مػف قبػؿ األفػراد الػذيف يعػانوف مػف اضػط ار طيػؼ التوحػد (كمػاؿ
عبد الحميد زيتوف7113 ،ـ ،ص.)56

وقد استطاع وسائؿ التواصؿ المعزز والبديؿ مسػاعدة األفػراد الػذيف كػانوا ريػر قػادريف

عمى الكالـ أو التعبير عف أنفسيـ ،وت ػمؿ نظػـ التحػديؽ بػالعيف ،اسػتخداـ الحػروؼ ،وعػرض
الصور .وقد فتح أجيزة الكمبيوتر ال خصية وأنظمة الت ػغيؿ القياسػية عالمػاو جديػداو لمطػال

ذوي اضط ار طيػؼ التوحػد لمتفاعػؿ وجيػاو لوجػو ،والكتابػة ،وان ػا وتقػديـ العػروض ،ويسػر

الم اركة في بيئتيـ والمدرسة والعمػؿ والمجتمػع .وأصػبح تكنولوجيػا الكمبيػوتر الرقميػة سػمة
سائدة مػف سػما الحيػاة اليوميػة ،وىػي وسػيمة ػعبية متزايػدة لمتواصػؿ ا جتمػاعي ،وقػد أد

انت ػػار تكنولوجيػػا اليػػاتؼ الج ػواؿ ريػػر المكمفػػة إلػػى تغييػػر كبيػػر فػػي كيفيػػة تقػػديـ الخػػدما
التعميمية والسموكية ل فراد الذيف يعانوف مف التوحد ،وقد تنوع ىذه التكنولوجيػا مػف اليواتػؼ
التي تعمؿ بالممس إلى أجيزة الكمبيوتر الموحي ،وأجيزة الكمبيػوتر النقالػة ،ومػف مميزاتيػا أنيػا
عالميػاو ( Salminen, A., and others.
أكثػر سػيولة فػي ا سػتخداـ ،وأرخػص ،ومتاحػة
ّ
.)(2004b

ويمكف لمكمبيػوتر أف يكػوف نقطػة انطػالؽ جيػدة لتحفيػز الطػال ذوي ااعاقػا الفكريػة
لمتعمـ؛ حيت إنػو يعتبػر أداة نموذجيػة لمبػالغيف واألطفػاؿ ،ويمكنػو أيضػاو أف يعػزز عمميػة الػتعمـ
واكتسا الميا ار األساسية ،وزيادة الػدافع وتقػدير الػذا  ،ومػع ذلػؾ يمكػف أف يواجػو الطػال

ذوو ااعاقة الفكرية بعض العقبا عند استخداـ أدوا تكنولوجيا المعموما وذلؾ فيما يخػص
كيفية استخداـ الجياز .فقد يكوف مف الصع استخداـ لوحة مفاتيل أو الفػعرة ليػؤ
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حيػػت إنيػػـ يعػػانوف مػػف الػػبط ونقػػص دقػػة تػػازر اليػػد والعػػيف ،وم ػػكال ا سػػتجابة ،وضػػعؼ
الػػذاكرة .وىنػػاؾ حمػػوؿ مختمفػػة فػػي متنػػاوؿ اليػػد لتقميػػؿ ىػػذه الصػػعوبا  ،ويمكػػف ا عتمػػاد عمػػى
أجيزة النفػاذ المختمفػة  Access devicesأو خيػا ار النفػاذ  Access options،واختيػار

الحؿ الصحيل يعتمػد بوضػوا عمػى كفػا ة الطالػ واألىػداؼ التعميميػة عمػى حػد سػوا (صػبحي

أحمد محمد سميماف7116 ،ـ ،ص.)001

وقد يكوف اختيار الكمبيوتر ستخدامو ب ػكؿ فػردي جػذاباو ،وكػذلؾ أكثػر إنتاجيػة لممعمػـ

الذي يعمؿ مع الطال ذي ااعاقة الفكرية والضعؼ اادراكي .ومػع ذلػؾ ،فػ ف وضػع الكمبيػوتر

منعػػز و يزيػػد مػػف عزلػػة الطالػ ؛ ولػػذلؾ مػػف المفضػػؿ م ػػاركة المواقػػؼ التعميميػػة لمكمبيػػوتر مػػع
زمالئػػو .ويػػدعـ ذلػػؾ العمػػؿ فػػي مجموعػػا صػػغيرة ،أو فػػي أزواج اقامػػة عالقػػا مػػف خػػالؿ
المساعدة المتبادلة بيف الطال  ،وربط جميع الطػال باألن ػطة الجماعيػة؛ حيػت ينفػذ الجميػع
 بمػػا فػػي ذلػػؾ الطال ػ ذو ا حتياجػػا الخاصػػة  -جػػزوا مػػف الميمػػة الم ػػتركة .وقػػد أثبت ػالمنػػاى التربويػػة الجديػػدة نجػػاا ىػػذا األسػػمو  -إذا مػػا اسػػتخدـ بانتظػػاـ -فػػي الحصػػوؿ عمػػى
ػار ا جتماعيػػة وزيػػادة دافػع الفػػرد ( Katz, J. & Mirenda, P.
نتػائ أفضػػؿ فػػي الميػ ا

)2002.

ويواجو الطال ذوو صعوبا التعمـ م كال في التعبير ال ػفيي ،وا سػتماع ،والتعبيػر

بالكتابػػػة ،وميػػػا ار القػػػ ار ة األساسػػػية أو الفيػػػـ ،والرياضػػػيا  .وعػػػالوة عمػػػى ذلػػػؾ ،يثيػػػر ىػػػذا
الوضع بعض الم ػكال فػي التعمػيـ العػاـ ،مثػؿ ا كتسػا والحفػظ ،والفيػـ التمقػائي لمنصػوص
المعقدة ،وحؿ الم كال  ،وتستمر ىذه الصعوبا طواؿ الحيػاة ،بػالررـ مػف أف بعػض التحسػف
أو ال ػػفا قػػد يحػػدت مػػع مػػرور الوقػ  .ولػػذلؾ ىنػػاؾ بعػػض التكنيكػػا وبعػػض أدوا التقنيػػا
الرقمية التي يتـ استخداميا لدعـ تعميـ وتعىيؿ ىؤ

الطػال  .ويمكػف لمكمبيػوتر أف يسػاعدىـ

عمػػػى التغمػػػ عمػػػى ىػػػذه الم ػػػكال  ،وأف تصػػػبل التقنيػػػا الرقميػػػة أداة لمػػػتعمـ (

Fouzia

.)Khursheed, 2015
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ثالثاً :التعله السقني لروي االحتياجا ت اخلاصة:
ُيعػ ّػرؼ الػػتعمـ الرقمػػي لػػذوي ا حتياجػػا الخاصػػة بعنػػو «النظريػػة والتطبيػػؽ فػػي تصػػميـ
وتطػػوير واسػػتخداـ وادارة وتقػػويـ البػػرام الخاصػػة بػػاألفراد ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة لتيسػػير
عممية التعميـ والتعمـ ،والتعامؿ مع مصػادر الػتعمـ المتنوعػة اثػ ار خبػراتيـ وسػماتيـ وقػدراتيـ

ال خصية» (حسف محمد عبد العاطي7101 ،ـ).

كمػػا تُعػػرؼ التقنيػػا التعميميػػة الخاصػػة بالطمبػػة ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة بعنيػػا( :أي

مػػادة أو قطعػػة ،أو نظػػاـ منػػت  ،أو ػػي معػػدؿ أو مصػػنوع وفقػاو لمطمػ بيػػدؼ زيػػادة الكفػػا ة

العممية والوظيفيػة لمطمبػة ذوي ا حتياجػا الخاصػة) .وُيقصػد بالتقنيػا لػيس فقػط األجيػزة أو
االكترونيا  ،إنما يقصد بيا أي وسيمة تعميميػة تسػاعد فػي تسػييؿ فيػـ المػادة العمميػة ،حتػى
إف كان ػ السػػبورة والطبا ػػير والكتػػا  ،تعػػد تقنيػػا تعميميػػة مسػػاعدة .ويقسػػـ بعػػض البػػاحثيف
التقنيػػا التعميميػػة المسػػاعدة لمطمبػػة ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة إلػػى التقنيػػا الرقميػػة؛ ومػػف
أمثمتيػػػا الحاسػػػ اآللػػػي وبرامجػػػو المختمفػػػة ،والتمفزيػػػوف التعميمػػػي ،والفيػػػديو ،وجيػػػاز عػػػرض
البيانػػا  Data Showوالسػػبورة الذكيػػة وريرىػػا مػػف األجيػػزة االكترونيػػة .والتقنيػػا ريػػر
االكترونية؛ ومف أمثمتيػا الكتػا  ،والسػبورة ،والصػور ،والمجسػما  ،وريرىػا مػف األجيػزة ريػر

الكيربائية أو االكترونية( .أحمد عبد ال ارضي7101،ـ ،ص.)67

وأ ػػار (بمجػػوف7119 ،ـ) إلػػى أف أىميػػة اسػػتخداـ التقنيػػا الرقميػػة التعميميػػة فػػي

مجاؿ تعميـ ذوي ا حتياجا الخاصة تتمثؿ في أنيا:

 تػػؤدي دو ارو ىامػاو فػػي معالجػػة الفػػروؽ الفرديػػة بػػيف الطمبػػة ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة.
فتتنوع طرائؽ وأسالي التعميـ بما يناس قد ار كؿ منيـ.

 تفيػػد فػػي تعمػػيـ الطمبػػػة ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة األنمػػػاط السػػموكية المررػػو فييػػػا
واكسابيـ المفاىيـ المعقدة.
 تسػػػاعد فػػػي التغمػػػ عمػػػى ا نخفػػػاض فػػػي القػػػدرة عمػػػى التفكيػػػر المجػػػرد لمطمبػػػة ذوي
ا حتياجا الخاصة ،وذلؾ بتوفير خب ار حسية مناسبة.
 تقوـ الوسائؿ التعميميػة والتكنولوجيػة بػدور ىػاـ فػي ت ػويؽ الطػال ذوي ا حتياجػا
الخاصة وزيادة دافعيتيـ واقباليـ عمى التعمـ.
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 تسػػاعد عمػػى تك ػرار الخب ػ ار وتجعػػؿ ا حتكػػاؾ بػػيف الطمبػػة ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة
وبػػػيف مػػػا يتعممػػػو احتكاكػػػاو مبا ػػػ ارو وفعػػػا و ،والػػػذي يعػػػد مطمبػػػاو تربويػػػاو تفرضػػػو طبيعػػػة

ااعاقة.

 تسػػػاعد عمػػػى زيػػػادة التحصػػػيؿ وتكػػػويف اتجاىػػػا موجبػػػة ل طفػػػاؿ ذوي ا حتياجػػػا
الخاصة.
 تسػػاعد عمػػى إكسػػا الطمبػػة ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة الميػػا ار األكاديميػػة الالزمػػة
لتكيفيـ مع المجتمع المحيط بيـ.
 المساعدة في نمو جميع الميػا ار (العقميػة وا جتماعيػة والمغويػة والحسػية والحركيػة)
لد الطمبة ذوي ا حتياجا الخاصة.
 التقميؿ مف آثار ااعاقة ،ب كؿ يساعد الطمبة ذوي ا حتياجا الخاصػة عمػى تحسػيف
فرص تعمميـ وزيادة فرص إبداعيـ.
 الم ػػاركة الفعالػػة ب ػػكؿ كامػػؿ فػػي الفصػػوؿ التعميميػػة العامػػة ،واثػ ار المػػني  ،وزيػػادة
الحػػافز أو الباعػػت ،وت ػػجيع التعػػاوف وزيػػادة ا سػػتقاللية ،وتػػدعيـ التقػػدير الػػذاتي،
والثقة بالنفس.
 تقميػػػؿ ا عتمػػػاد عمػػػى اآلخػػػريف ،مػػػع جعػػػؿ ىػػػؤ

األطفػػػاؿ منػػػدمجيف مػػػع مجػػػتمعيـ

والتواصػػػؿ معػػػو مػػػف خػػػالؿ الم ػػػاركة فػػػي األن ػػػطة ا جتماعيػػػة ،وتنميػػػة ميػػػاراتيـ
الحياتية.

كمػػػا أ ػػػار (صػػػبحي سػػػميماف7116 ،ـ ،ص )71إلػػػى أف التقنيػػػا التعميميػػػة لػػػذوي

ا حتياجا الخاصة يمكف أف تتمثؿ في:

 الوسػػائؿ التعميميػػة السػػمعية :وت ػػمؿ التسػػجيال الصػػوتية :مثػػؿ (تعمػػيـ المغػػا  ،تسػػجيؿ
القصػػص والنصػػوص المقػػررة فػػي المػػني  ،تعمػػيـ لفػػظ الكممػػا ) .وكػػذلؾ ت ػػمؿ الب ػرام
ااذاعيػػػة التعميميػػػة :تُعػػػد مػػػف أنسػػػ الوسػػػائؿ التعميميػػػة السػػػمعية لمطمبػػػة ذوي ااعاقػػػة

البصػػػرية .وت ػػػمؿ أيضػػػاو الكتػػػ الناطقػػػة :وىػػػي عبػػػارة عػػػف تسػػػجيؿ نػػػص الكتػػػا عمػػػى
األ رطة الصوتية أو ا سطوانا .

 الوسػػائؿ التعميميػػة الممسػػية :وت ػػمؿ العػػداد الحسػػابي  Abacus.والنمػػاذج والمجسػػما
التعميمية ،والعينا  :وىي إحػد الوسػائؿ التعميميػة التػي تؤخػذ مػف البيئػة دوف إجػ ار أي
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تعديؿ أو تغيير عمييا ،حيت تساعد عمى دراسة الموضوعا ريػر المتػوفرة فػي المجتمػع،
والرسوما البارزة :وىي أكثر الوسائؿ انت ػا ارو فػي مػدراس الطمبػة ذوي ااعاقػة البصػرية،
والصور الممسية والتي يمكف مف خالليا تفسير العالقا بيف األ ػيا واألحػدات بفاعميػة،
والخرائط والك ار األرضية والموحا التعميمية.
 الوسػػائؿ التعميميػػة السػػمعية البصػػرية :وت ػػمؿ التمفزيػػوف التعميمػػي خاصػػة لمطمبػػة ذوي
ااعاقػػة السػػمعية ،والوسػػائؿ المتعػػددة الكمبيوتريػػة الناطقػػة .و ػػبكة المعمومػػا الدوليػػة،
والوسػػػائؿ التعميميػػػة مػػػف البيئػػػة المحميػػػة ،والمتػػػاحؼ والمعػػػارض ،والزيػػػا ار الميدانيػػػة أو
الرحال التعميمية.

بعض اليناذج السقنية املياسبة لكل ىوع مً ذوي االحتياجا ت اخلاصة:
فبالنسػػبة لإلعاقػػة البصػػرية :يتطم ػ إدخػػاؿ تكنولوجيػػا التعمػػيـ لػػذوي ااعاقػػة البصػػرية
إعػػداد خطػػة انتػػاج بعػػض البرمجيػػا لتمبيػػة احتياجػػا المكفػػوفيف .وزيػػادة ا ىتمػػاـ بتػػوفير
احتياجا المعاقيف بصرياو مف المعامؿ وأجيزة ا ستماع والق ار ة والكتابة وريرىا .وكػذلؾ زيػادة
ا ىتماـ بتوفير أجيزة الكتابة المسطرية وتزويد مػدراس المكفػوفيف بيػا .وأيضػاو زيػادة ا ىتمػاـ

بتػػوفير أجيػػزة الكمبيػػوتر المينيػػة التػػي تعمػػؿ باسػػتخداـ الممػػس والذبػػذبا  .والعمػػؿ عمػػى زيػػادة
أعداد طابعا برايؿ واألجيزة الصوتية مع إعداد ن ػ ار خاصػة بمغػة برايػؿ لن ػر الفكػر الجديػد
لمتطوير بيف مدارس المكفوفيف (بو يؿ وآخروف7114 ،ـ ،ص.)60

أمػػا بالنسػػبة لإلعاقػػة العقميػػة :فيتطمػ إدخػػاؿ تكنولوجيػػا التعمػػيـ لػػذوي ااعاقػػة العقميػػة؛

التوسع في إعداد برام بالوسػائط التربويػة المتعػددة لتغطيػة احتياجػا ىػذه الفئػة بيػدؼ حفػز
قػػػد ار التفكيػػػر الكػػػامف والمسػػػتتر لإلبػػػداع وا بتكػػػار ،وتطبيػػػؽ توصػػػيا ومقترحػػػا البحػػػوت
والدراسػػا التػػي اىتم ػ ب دخػػاؿ أو تطبيػػؽ مصػػادر تكنولوجيػػا التعمػػيـ لػػذوي ااعاقػػة العقميػػة.
وأيضػػػاو ضػػػرورة تػػػوفير أجيػػػزة كمبيػػػوتر فػػػي الفصػػػوؿ الدراسػػػية ،مػػػع إعػػػداد البػػػرام التعميميػػػة

حاليػا معيػـ ،مػع األخػذ فػي ا عتبػار
المناسبة ليذه الفئة ،ومف أجيزة الكمبيوتر التي تسػتخدـ و
زيادة ا ىتماـ بالزيا ار الميدانية لدورىا الكبير في مساعدة ذوي ااعاقة العقميػة عمػى التكيػؼ
ا جتماعي مع المحيطيف بيـ .وا عتماد ب ػكؿ كبيػر عمػى اسػتخداـ الحػواس مػف خػالؿ تػوفير
المجسما سوا أكان أ يا حقيقية أـ عينا أـ نمػاذج بعنواعيػا المختمفػة ،وىػذا مػف ػعنو

مساعدتيـ عمى تركيز ا نتباه (إس ار رأف محمد عمي يا 7114 ،ـ ،ص.)83
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وبالنسػػبة لإلعاقػػة السػػمعية :يتطم ػ إدخػػاؿ تكنولوجيػػا التعم ػيـ لػػذوي ااعاقػػة السػػمعية؛
ضػػرورة مسػػرحة المنػػاى الدراسػػية لمصػػـ وضػػعاؼ السػػمع ،ويقصػػد بيػػا تمػػؾ الوسػػيمة التربويػػة
ػكال ومػػف المقػػرر الدراسػػي مضػػمونا ،بحيػػت تسػػاعد األصػػـ
البصػػرية التػػي تتخػػذ مػػف المسػػرا ػ و
وضػعيؼ السػػمع عمػػى الفيػػـ بسػيولة مػػف خػػالؿ إثػػارة حواسػو ،وتركػػز عمػػى اسػػتخداـ المسػػرحة

كوسيمة تعميمية مف خػالؿ التطبيػؽ الفعمػي ليػا مػف قبػؿ الصػـ أنفسػيـ ،فيتحػوؿ التػدريس مػف
التمقيف والجمود إلى التفاعؿ والحيوية .وا سػتعانة أيضػاو بػعجيزة المغػة الصػناعية أو مػا يسػمى
بالمغة المنطوقة أو المكتوبة ،وىو نظاـ لغوي مصمـ وفؽ نظاـ الكمبيوتر والذي ي بو إلػى حػد

كبيػػر المغػػة العاديػػة الطبيعيػػة ،وييػػدؼ م ػػروع المغػػة الصػػناعية إلػػى مسػػاعدة األطفػػاؿ الصػػـ
وضػػعاؼ السػػمع عمػػى التعبيػػر عػػف أنفسػػيـ بمغػػة منطوقػػة أو مكتوبػػة ،ومػػف أمثمػػة أجيػػزة المغػػة
الصػػػناعية :كمبيػػػوتر كيروزيػػػؿ ،وكمبيػػػوتر بػػػالوميتر ،وكمبيػػػوتر أومنػػػيكـ ،وكمبيػػػوتر زايجػػػو،
وكمبيػػوتر اراس ،وكمبيػػوتر التعبيػػر المفظػػي ،وكمبيػػوتر يػػونيكـ ،مػػع اسػػتخداـ ب ػرام الوسػػائط
المتعددة التي تركز عمى الرؤية ،وا عتمػاد عمػى المسػتحدثا التكنولوجيػة السػمعية المتنوعػة،
والتوسػػع فػػػي إنتػػػاج ػػػ ارئط فيػػديو باسػػػتخداـ لغػػػة اا ػػػا ار  ،والمسػػاعدة عمػػػى قػػػ ار ة الصػػػور

والتعامؿ معيا (عبد الغني اليوزبكي7117 ،ـ ،ص.)67

وبالنسػػبة لإلعاقػػة الحركيػػة :يتطم ػ إدخػػاؿ تكنولوجيػػا التعم ػيـ لػػذوي ااعاقػػة الحركيػػة؛

زيػػادة ا ىتمػػاـ بحصػػر ااعاقػػة الحركيػػة تخػػاذ مػػا يمػػزـ نحػػو اكت ػػافيـ وتعمػػيميـ ورعػػايتيـ،
وتطويػع أجيػزة الكمبيػوتر لتتناسػ مػع احتياجػػا ىػذه الفئػة ،فكثيػر مػف الطمبػة
مسػػؾ القمػػـ فػػي الكتابػػة كحػػا

يسػػتطيعوف

ال ػػمؿ النصػػفي أو ال ػػمؿ الػػدماري ،فػػيمكف ألجيػػزة الكمبيػػوتر

المسػػاعدة فػػي ذلػػؾ ،وتػػوفير بعػػض األدوا واألجيػػزة والمعينػػا مثػػؿ؛ حامػػؿ الكتػػا واألوراؽ
ظػػر لعػػدـ تػػوازنيـ أثنػػا الجمػػوس ،وتػػوفير بعػػض
وأحزمػػة لػػربط بعػػض الطمبػػة فػػي الكرسػػي ن وا
التقنيػػا التػػي تسػػاعد فػػي تنميػػة الحركػػا الدقيقػػة كاأللعػػا التعميميػػة الدقيقػػة (زين ػ محمػػد
أميف7118 ،ـ ،ص.)51

وبالنسػػبة لػػذوي طيػػؼ التوحػػد فينػػاؾ بػرام تعميميػػة وتربويػػة يمكػػف أف تخفػػؼ مػػف حػػدة

ااعاقة فعمى سػبيؿ المثػاؿ تطبيػؽ ( )Autism helpالمسػاعد لطفػؿ التوحػد فػي المنػزؿ ،ىػو
عبارة عف أدوا تعميمية ،تساعد عمى ترديد المفردا والنطؽ والمغػة والغػذا وتعميماتيػا .وىػي
تركز عمى مواطف القوة لد ىذه الفئة بطريقة فريدة مف نوعيػا ،بعرضػو صػو ارو تعميميػة ممونػة
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مف واقع الحياة .وىو ي مؿ العديد مف المي از  ،بعرضو( 74صورة) تمثؿ العػالـ الحقيقػي .وقػد
ثبػ أف األطفػاؿ الػذيف يعػانوف مػف التوحػد يسػتجيبوف ب ػكؿ أفضػؿ لمصػور ،بػد و مػف الرسػػوـ

التوضػػيحية ،وأف تعمميػػـ البصػػري ىػػو أكثػػر الوسػػائؿ جػػدو  .وتنقسػػـ الصػػور المنتقػػاة ،عمػػى
أساس تحديد مراحػؿ المغػة التعبيريػة ،إلػى ( 3مجموعػا ) ،مػا يزيػد مػف قػدرة الطفػؿ عمػى فيػـ

المفاىيـ بمعدؿ مناس (جريدة البياف7170 ،ـ).

وكػذلؾ برنػام ( )Autism Xpressالمجػاني ،واحػد مػف التطبيقػا المتخصصػة بفئػة

التوحد ،لممساعدة عمى النطؽ وتعمـ الكمما  .وي جع ىذا البرنام األطفاؿ المصػابيف بالتوحػد
عمػى التعبيػػر عػف عػواطفيـ وتمييزىػػا ،إذ يعػرض التطبيػػؽ ( 07ز ارو) عمػػى ػكؿ رسػػوـ كرتونيػػة
لتعبي ار الوجو المختمفة ،وكيؼ ي عر ال خص ،وكذلؾ برنػام ( )I Converseبرنػام آخػر
مفيد ،وىو مخصص ألطفاؿ التوحد الذيف لـ يتقنوا النطؽ بعد .فالبرنام يعػرض سػ أيقونػا
كبيرة ،تمثؿ مواضيع لالحتياجا األساسية ألي طفؿ ،مثؿ الطعػاـ ودورة الميػاه والنػوـ وريرىػا.
وعنػػد الضػػػغط عمػػػى أحػػد ىػػػذه المواضػػػيع ،يػػتـ ت ػػػغيؿ صػػػو  ،وأيضػػاو تمثيػػػؿ مرئػػػي لتوضػػػيل

المطمو (جريدة البياف7170 ،ـ).

معوقا ت استدداو التكييا ت السقنية لروي االحتياجا ت اخلاصة:
أ ػػار ىيئػػة اليونيسػػؼ فػػي ورقػػة العمػػؿ الخاصػػة بالتكنولوجيػػا المسػػاندة ل طفػػاؿ ذوي
ااعاقة والتي تدور حوؿ خمؽ فرص لمتعميـ والدم والم اركة إلى أنػو يمكػف لمتقنيػا الرقميػة
أف تقمؿ أو تمغي الحواجز بػيف الطالػ والبيئػة المحيطػة بػو ،فااعاقػة ىػي نتيجػة التفاعػؿ بػيف
الطفؿ ذي ا حتياجػا الخاصػة والبيئػة التػي تعيػؽ م ػاركتو عمػى قػدـ المسػاواة مػع اآلخػريف،

ولكػػػف الحصػػػوؿ عمػػػى ىػػػذه التكنولوجيػػػا لػػػيس ممكنػػػاو دائمػػػاو بسػػػب المعوقػػػا التاليػػػة (حسػػػف

البيالوي7108 ،ـ ،ص:)85

قمػػة الػػوعي لػػد العديػػد مػػف األ ػػخاص ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة وأسػػرىـ :حيػػت لػػدييـ وعػػي
محدود بمنتجا وخدما التقنيا الرقمية وأحياناو

يكوف لدييـ وعػي بوجودىػا مػف األسػاس؛

وىػػذا يجعػػؿ مػػف الصػػع عمػػى الطػػال وأسػػرىـ معرفػػة مػػا ىػػي التقنيػػا الرقميػػة المتاحػػة أو

المناسبة وكيؼ يمكف أف تكػوف مفيػدة ،ولػذلؾ بػد لممػدارس والمؤسسػا التعميميػة والتعىيميػة
مف أف تقػوـ بزيػادة الػوعي حػوؿ التقنيػا الرقميػة وأىميػة اسػتخداميا .وأيضػاو ىنػاؾ دور ميػـ
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لوسػػػائؿ ااعػػػالـ المختمفػػػة فػػػي زيػػػادة الػػػوعي باسػػػتخداـ التقنيػػػا الرقميػػػة ل

ػػػخاص ذوي

ا حتياجا الخاصة.
نقػػص الت ػػريعا والسياسػػا والبػرام الوطنيػػة :فقػػد أ ػػار منظمػػة الصػػحة العالميػػة إلػػى أف
ىنػػاؾ عديػػداو مػػف الػػدوؿ ليسػ لػػدييا ت ػػريعا ذا صػػمة بالتقنيػػا الرقميػػة ،وبعضػػيـ ليس ػ

لديو سياسا قائمة فيمػا يتعمػؽ بتػوفير التقنيػا الرقميػة ،وي ػير ذلػؾ إلػى أف تػوفير التقنيػا
الرقميػػة بالنسػػبة إلػػى كثيػػر م ػف الػػدوؿ لػػيس مػػف األولويػػا ؛ ولػػذلؾ ىنػػاؾ أىميػػة كبيػػرة لوضػػع
الت ريعا والسياسا التي تمزـ الحكوما بتوفير أجيزة التقنيػا الرقميػة لكػؿ طالػ  ،واقرارىػا
في الخطة الفردية لو ،وتوفير الموارد المالية ل رائيا.
نقص الخدما  :فكثي ارو ما تكوف خػدما التقنيػا الرقميػة قميمػة العػرض وتقػع بعيػداو عػف مكػاف
وجػػود األطفػػاؿ ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة ،وىنػػاؾ عديػػد مػػف الػػدوؿ لػػـ تبػػدأ فػػي ب ػرام تتعمػػؽ

بتػػوفير التقنيػػا الرقميػػة ،ومػػف المالحػػظ أنػػو نػػاد ارو مػػا تممػػؾ المنظمػػا ريػػر الحكوميػػة الم ػوارد

الماليػػة ،أو القػػدرة عمػػى تطػػوير نظػػـ مسػػتدامة لتوسػػيع تقػػديـ الخػػدما عمػػى نطػػاؽ الدولػػة ،أو
أنيا تركز خدماتيا رالباو عمى أنواع محػددة ومجموعػة قميمػة مػف التقنيػا الرقميػة ،ولػذلؾ فػ ف

تقػػديـ الخػػدما الحاليػػة لػػيس عػػاد و وينطػػوي عمػػى عػػدـ مسػػاواة لػػيس فقػػط بػػيف النػػاس الػػذيف
يعي وف في دوؿ مختمفة ،أو مناطؽ مختمفة في بمد ما ،أو في ظؿ ظروؼ اقتصادية مختمفػة،
ولكف أيضاو بيف األ خاص الذيف يعانوف مف إعاقا مختمفة ،وبػيف األعمػار والمغػا والثقافػا

المختمفة .بااضافة إلى ذلؾ ف ف وصػوؿ األطفػاؿ إلػى التقنيػا الرقميػة يكػوف أقػؿ احتمػا و مػف
ثقافي ػاو بالنسػػبة إلػػى الفتيػػا
وصػػوؿ البػػالغيف إلييػػا ،وفػػي بعػػض المنػػاطؽ ف نػػو مػػف المسػػتحيؿ ّ

الحصوؿ عمى التقنيا الرقمية حيت تتاا ىذه الخدما فقط لمذكور.
نقػػص إنتػػاج التقنيػػا الرقميػػة :ىنػػاؾ عديػػد مػػف الػػدوؿ

يوجػػد بيػػا تصػػنيع وانتػػاج لمنتجػػا

التقنيا الرقمية ،أو أف اانتاج فييا يكوف عمى نطاؽ ضيؽ ليس فقط مػف حيػت الكميػة ولكػف
أيضػاو مػػف حيػػت األنػواع .فضػالو عػػف إمكانيػػة الوصػوؿ المحػػدودة إلػػى المػواد والمعػػدا الالزمػػة
انتػػاج منتجػػا التقنيػػا الرقميػػة يمكػػف أف تعرقػػؿ اانتػػاج ،وذلػػؾ إلػػى جانػ العوامػػؿ المرتبطػػة

بالسوؽ .مف جان آخر يػؤدي الػوعي المحػدود بالتقنيػا الرقميػة أو القػدرة ال ػرائية الضػعيفة
إلى طم محدود عمى ىذه المنتجا ؛ مما يؤدي إلى نقص الدوافع لد منتجييا لمم ػاركة فػي
اانتاج .بااضافة إلى ذلؾ ،قد

يكوف اانتاج المحمي فعا و مف حيػت التكمفػة واألربػاا عنػدما
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تكػػػوف األسػػػواؽ المحميػػػة صػػػغيرة .وأيضػػػاو يمكػػػف لمضػػػرائ عمػػػى الػػػواردا والضػػػرائ المرتبطػػػة

بالتقنيػػػا الرقميػػػة أ ت ػػػجع ال ػػػركا المحميػػػة عمػػػى اسػػػتيراد المػػػواد والمعػػػدا أو منتجػػػا

التقنيا الرقمية .وعمى الررـ مػف أف مجموعػة كبيػرة مػف أنػواع التقنيػا الرقميػة تكػوف متاحػة
عمػى الصػػعيد العػػالمي ،ولكنيػػا

تكػوف متاحػػة فػػي كػػؿ مكػاف ،وأحيانػاو تكػػوف التصػػميما ريػػر

مناسبة في جميع الظروؼ .ولػذلؾ،

تػزاؿ ىنػاؾ حاجػة إلػى بحػوت وتطػوير ليػذه األنػواع مػف

التكنولوجيا ،و بد مف أف نضع في ا عتبار أنو إذا لـ يكف تصميـ منت التقنيا الرقميػة يمبػي
احتياجػػػا الطفػػػؿ واألسػػػرة وتفضػػػيالتيما ،ويكػػػوف مناسػػػباو لبيئػػػة الطفػػػؿ الماديػػػة وا جتماعيػػػة
والثقافية ،فسوؼ يستمر انخفاض الطم عمى ىذه المنتجا .

اكيػاو معوقػا أو
تعذر الوصوؿ إلى البيئة :ت كؿ البيئا التي يتعذر الوصوؿ إلييا
حركيػاو أو إدر ّ
ّ
حواجز أماـ التقنيا الرقمية .فعمػى سػبيؿ المثػاؿ ،عػدـ ااتاحػة فػي وسػائؿ النقػؿ والمواصػال

أو في مراكز الخدمة تمنع الطال مف الوصوؿ السيؿ إلى الخدما والمنتجا التػي يحتػاجوف
إلييػػا .وت ػػمؿ المعوقػػا أو الح ػواجز الماديػػة السػػاللـ أو ااضػػا ة الضػػعيفة ،فػػي حػػيف ت ػػمؿ
المعوقا أو الحواجز المعرفية النصوص رير الواضحة أو الرموز التػي يصػع فيميػا .عػال وة
عمػػػى ذلػػػؾ ،وبغػػػض النظػػػر عػػػف التكمفػػػة فتػػػوافر كرسػػػي متحػػػرؾ لػػػف يكػػػوف الطفػػػؿ قػػػاد ارو عمػػػى
استخدامو في منزؿ أو طريػؽ أو مدرسػة

تتػوفر فػييـ ااتاحػة وامكانيػة الوصػوؿ .وكػؿ ىػذه

المعوقا والحواجز كثي ارو ما تتفاقـ في أثنا الكوارت الطبيعية والصراعا .

نقػػػص المػػػوارد الب ػػػرية :ىنػػػاؾ عػػػائؽ آخػػػر أمػػػاـ التقنيػػػا الرقميػػػة ىػػػو نقػػػص المتخصصػػػيف
المػػدربيف تػػدريباو سػػميماو عمػػى تصػػنيع أو تكييػػؼ المنتجػػا أو تقػػديـ خػػدما التقنيػػا الرقميػػة،
والتي ت مؿ خدما التعىيؿ والتدري عمى ىذه التكنولوجيا.

العوائؽ المالية :ت كؿ تكاليؼ ار منتجا التقنيػا الرقميػة ،والمحافظػة عمييػا ،واسػتبداليا،
والخػػدما المرتبطػػة بيػػا ،وتكػػاليؼ نقميػػا عائقػاو رئيسػاو ،وعػػادة تكػػوف التكػػاليؼ باىظػػة بالنسػػبة

إلى األطفاؿ؛ حيت إنيـ يحتاجوف إلى استبداؿ منتجا التقنيا الرقمية وتعديميا باسػتم ارر فػي
أثنا نموىـ ،ولذلؾ بد مف أف توفر الحكوما الموارد المالية الالزمة ل ار وصػيانة منتجػا
التقنيا الرقمية الالزمة لمطال .
ومما سبؽ تتضل أىميػة تحسػيف فػرص التػدري  ،وتػوفير المنتجػا الجيػدة ،وزيػادة
تػػوفير الخػػدما  .وا عتػػراؼ بالتقنيػػا الرقميػػة فػػي الخطػػط والسياسػػا الوطنيػػة والتنظيميػػة،
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 6001 -

تصور مقترح لتربية ذوي االحتياجات الخاصة ...

عدد سبتمبر-ج4243 )98( -5م

وتوفير الموارد المالية الالزمة ليػا وذلػؾ مػف أجػؿ اسػتغالؿ التقنيػا الرقميػة ا سػتغالؿ األمثػؿ
فػػػي تربيػػػة وتعمػػػيـ ذوي ا حتياجػػػا الخاصػػػة باعتبػػػارىـ فئػػػة تحتػػػاج إلػػػى مزيػػػد مػػػف الرعايػػػة
وا ىتماـ فيـ جز مف أي مجتمع ليـ حقوؽ وعمييـ واجبا .

تعكيب على اإلطاز اليظسي:
ومف خالؿ العرض في ااطػار النظػري السػابؽ حػوؿ التقنيػا الرقميػة الحديثػة والالزمػة لتربيػة
وتعميـ ذوي ا حتياجا الخاصة في مصر يمكف استخالص أىـ وأبرز النقاط اآلتية:
 استفادة األ ػخاص ذوي ا حتياجػا الخاصػة مػف تكنولوجيػا المعمومػا وا تصػا

أمػر

ميـ يػؤثر ب ػكؿ إيجػابي قػوي فػي دمػ األ ػخاص ذوي ا حتياجػا الخاصػة فػي التعمػيـ
والمجتمع.
 عمى الررـ مف اتجاه العديد مف الدوؿ العربية اقرار حقوؽ ذوي ا حتياجػا الخاصػة فػي
دساتيرىا وت ريعاتيا ،إ أف ذوي ا حتياجا الخاصة في معظـ الػدوؿ العربيػة يواجيػوف
صعوبا كثيرة تتعمؽ بسيولة ا ستعماؿ وا ستفادة.


تػزاؿ السياسػػا وا سػػتراتيجيا فػػي مجػػاؿ التقنيػػا الرقميػػة لػػذوي ا حتياجػػا الخاصػػة
رير قادرة حتى اآلف عمى تمبية احتياجا وطموحا ذوي ا حتياجا الخاصة.

 قمة ا ستفادة مف األبحات والدراسا عف التقنيا الرقمية التي تنتجيػا الجامعػا ومراكػز
األبحات فيما يفيد ذوي ا حتياجا الخاصة.
 ىناؾ قصور في التخطيط لمبػرام التعميميػة لػذوي ا حتياجػا الخاصػة لػد إدارة التربيػة
الخاصة.
 عػػػدـ تػػػوافر الرؤيػػػة الواضػػػحة حػػػوؿ تربيػػػة ذوي ا حتياجػػػا الخاصػػػة لػػػد وزارة التربيػػػة
والتعميـ.
 ا عتماد عمى التدريس الجماعي مع ذوي ا حتياجا الخاصػة وعػدـ التنػوع فػي اسػتخداـ
األسالي ذا الطابع الرقمي.
 عػػػدـ التركيػػػػز مػػػػف قبػػػؿ مػػػػدارس التربيػػػػة الخاصػػػة عمػػػػى الميػػػػا ار الفنيػػػة مثػػػػؿ الرسػػػػـ
والموسيقى.
 القصور في المرافؽ الترفييية داخؿ المدارس والتي تعتمد عمى األجيزة الرقمية.
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 عػػدـ مناسػػبة معظػػػـ فصػػوؿ التربيػػة الخاصػػػة لممقػػاييس العالميػػة فيمػػػا يخػػص التقنيػػػا
التعميمية.
تيػػتـ إدارة التربيػػة الخاصػػة با سػػتفادة مػػف التقنيػػا الحديثػػة لتربيػػة ذوي ا حتياجػػا



الخاصة.
 عػػدـ ا سػػتفادة مػػف خب ػ ار بعػػض الػػدوؿ فػػي مجػػاؿ التقنيػػا الرقميػػة ل ػذوي ا حتياجػػا
الخاصة.

زابعاً :واقع التكييا ت السقنية احلديثة لروي االحتياجا ت اخلاصة يف مصس:
إف الدولػػة المصػػرية تسػػػعى اآلف سػػعياو حثيثػػػا عمػػى التحػػوؿ السػػػريع عمػػى الطريػػػؽ

الرقمػػػي ،فقػػػد سػػػع وزارة ا تصػػػا

وتكنولوجيػػػا المعمومػػػا  ،بتييئػػػة البيئػػػة المناسػػػبة عمػػػى

مسػتو اانترنػ باعتبػار أف التحػوؿ الرقمػي يعتمػػد عمػى إنترنػ األ ػيا التػي تيسػر وتسػػاعد
عمى انتقاؿ القطاعا الحكومية أو ال ركا إلى نموذج عمؿ يعتمد عمػى التقنيػا الرقميػة فػي
ابتكار المنتجػا والخػدما  ،كمػا تسػعى الػوزارة إلػى بنػا مصػر الرقميػة والوصػوؿ إلػى مجتمػع
مصػػري يتعامػػؿ رقمي ػاو فػػي كافػػة منػػاحي الحيػػاة ،ولػػذا تعمػػؿ عمػػى تعزيػػز تنميػػة البنيػػة التحتيػػة
لتكنولوجيػػا المعمومػػا وا تصػػا

وتحسػػيف الخػػدما الرقميػػة فػػي الجيػػا الحكوميػػة ،وذلػػؾ

لتحسيف أدا الػو از ار والييئػا الحكوميػة األخػر  ،ورفػع جػودة الخػدما وكفا تيػا مػف خػالؿ
تحسػػيف بيئػػة العمػػؿ ،وتػػوفير الػػدعـ لعمميػػة صػػناعة الق ػرار وايجػػاد حمػػوؿ لمقضػػايا التػػي تيػػـ
المجتمع.
وقػػد قػػاـ الباحػػت مسػػتخدماو اسػػتمارة تحميػػؿ العوامػػؿ تػػـ توجيييػػا إلػػى عينػػة (العػػامميف

بالتربية الخاصة) الدراسة ومنيا استخمص الباحػت أىػـ نقػاط القػوة ونقػاط الضػعؼ فيمػا يتعمػؽ
ب مكانيػػة ا سػػتفادة مػػف التقنيػػا الرقميػػة الحديثػػة فػػي تربيػػة وتعمػػيـ ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة
والتي أجمع عمييا عينة الدراسة وتتمخص ىذه النقاط فيما يمي:

أهه ىكاط الكوة:
 التعكيد الوطني عمى أىمية تربية ذوي ا حتياجا الخاصة بال كؿ المطمو والمتبع
عالمياو وا ستفادة مف التقنيا الرقمية.

 اىتماـ الدولة والقيادة السياسية بذوي ا حتجاجا الخاصة وحقيـ في حياة كريمة.
 ا تجاه العاـ لمدولة نحو السعي الى مصر الرقمية كطبيعة حياة في العصر الحديت.
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 تتػػػوفر التجييػػػ از المدرسػػػية التػػػي تسػػػاعد فػػػي اسػػػتقباؿ التقنيػػػا الرقميػػػة الالزمػػػة
والمناسبة لكؿ إعاقة.
 تمتمؾ مؤسسا التربية الخاصػة مبػاني تمبػي احتياجػا ذوي ا حتياجػا الخاصػة و
ينقصيا ذوي التزود بمختمؼ الوسائؿ والتقنيا الرقمية الحديثة.
 تتنوع مدارس التربية الخاصة وفقاو لكافة أنواع ااعاقة.

ذوي

فعاؿ ك ريؾ أساسي في الك ؼ المبكر عف حا
 قياـ وزارة الصحة بدور ّ
ا حتياجا الخاصة وخاصة في إج ار ا قبوؿ التالميذ في بداية كؿ عاـ.

 درجة الوعي المرتفعة لد المجتمع بعىمية تربية ذوي ا حتياجا الخاصة وفؽ
آليا عممية رقمية حديثة.
 حت الجامعا المصرية والمراكز البحثية عمى إج ار البحوت العممية ذا الصمة
بذوي ا حتياجا الخاصة مف أجؿ التوجو نحو العصر الرقمي وا ستفادة مف
نتائجو.
 تغطية وسائؿ ااعالـ ب كؿ جيد قضية ذوي ا حتياجا الخاصة أماـ الجماىير
المصرية ،وعرض الوسائؿ الرقمية المساندة والتي تخفؼ مف حدة ا عاقة.
 توافر القوانيف والمواد الدستورية التي تميػد لػذوي ا حتياجػا الخاصػة مػف ا سػتفادة
مف التقنيا الرقمية المساندة.

أهه ىكاط الضعف:
 عدـ توفر دو ار تدريبية أثنا الخدمة في مجػاؿ اسػتخداـ التقنيػا الرقميػة فػي تعمػيـ
ذوي ا حتياجا الخاصة.
 قمة تػوافر مي ازنيػة ماليػة تغطػي تػوفير األجيػزة والتقنيػا الرقميػة المسػاندة والمسػاعدة
في تربية وتعميـ ذوي ا حتياجا الخاصة.
 قمة مراكز التدري الخاصة بتػدري العنصػر الب ػري فيمػا يتعمػؽ بالمسػتجدا الرقميػة
العالمية.
 عػدـ التعىيػػؿ ب ػكؿ كػػاؼ سػتخداـ التقنيػػا الرقميػة التعميميػػة خػالؿ سػػنوا الدراسػػة
وفترة ااعداد الجامعي.
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 اعتقػػػاد معممػػػي ذوي ا حتياجػػػا الخاصػػػة أف اسػػػتخداـ التقنيػػػا الرقميػػػة التعميميػػػة
يحتاج إلى مجيػود أكبػر مػف التػدري بالطريقػة العاديػة ،ويعػد ضػعؼ إعػداد المعممػيف
في المرحمة الجامعية عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية لو عالقة وثيقة بيذا الجان .
 ضػػػعؼ إلمػػػاـ معممػػػي ذوي ا حتياجػػػا الخاصػػػة بقواعػػػد اسػػػتخداـ التقنيػػػا الرقميػػػة
التعميميػػة ،وبالتػػالي يقمػػؿ مػػف اسػػتخداـ المعممػػيف ليػػا ،وىػػي نتيجػػة طبيعيػػة لضػػعؼ
ااعداد ،وعدـ توفر الدو ار التدريبية أثنا الخدمة.
 اعتقػػاد معممػػي ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة عػػدـ جػػدو مػػف اسػػتخداـ التقنيػػا الرقميػػة
التعميمية في تعميميـ.
 اعتقاد معممي ذوي ا حتياجػا الخاصػة أف اسػتخداـ التقنيػا الرقميػة التعميميػة يقمػؿ
مف فرص ااسراع مف إنيا المني الدراسي في وقتو المحدد.
 سػرعة تطػػوير البػرام ذا الطبيعػة الرقميػػة ممػػا يجعػؿ فئػػة ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة
بعيدة لوق طويؿ مف المحاؽ لالستفادة مف آخر ىذه التطو ار .
 ارتفػػاع تكػػاليؼ تجييػػز األجيػػزة واألدوا الرقميػػة الالزمػػة والمناسػػبة لكػػؿ إعاقػػة وتمػػؾ
النفقػػػا

تقػػػو عمػػػى تحمميػػػا بعػػػض فئػػػا ذوي ا حتياجػػػا الخاصػػػة حتػػػى داخػػػؿ

المجتمعا المتقدمة.

خامشاً :التصوز املكرتح لرتبية ذوي االحتياجا ت اخلاصة يف ضوء توجه الدولة املصسية
حنو االستفادة مً التكييا ت السقنية:
بعػد التعػرؼ عمػى نتػائ اسػػتمارة تحميػؿ العوامػؿ والتعػرؼ عمػػى أىػـ نقػاط القػوة ونقػػاط
الضعؼ في ميداف ذوي ا حتياجا الخاصة فيما يتعمؽ بالتقنيا الرقمية الحديثة وما بيػا مػف
نقاط قوة يمكف البنا عمييا ومػا بيػا مػف نقػاط ضػعؼ يمكػف تالفييػا عنػد بنػا تصػور مقتػرا،
وفي نياية ىذه الدراسة يقدـ الباحت تصو ارو مقترحاو لتربية ذوي ا حتياجػا الخاصػة فػي ضػو

التقنيػػا الرقميػػة الحديثػػة .والعمػػؿ عمػػى إيجػػاد الحمػػوؿ العمميػػة لم ػػكالتيـ التػػي تمثػػؿ عوائػػؽ
وقيود تمنعيـ مف ممارسة الحياة المنتجػة فػي مجتمعػاتيـ ،لػذلؾ فمػف الميػـ بػؿ األكثػر أىميػة
أف ُيعاد النظر في عممية تربيػة ذوي ا حتياجػا الخاصػة ،حتػى يحقػؽ تعمػيـ ذوي ا حتياجػا
الخاصػػة فػػي مصػػر أىدافػػو ،وت ػػعر الدولػػة أنيػػا وفػ بواجباتيػػا التربويػػة تجػػاه ىػػؤ األطفػػاؿ
المعاقيف.
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ويمكف تنفيذ التصور المقترا لتربية ذوي ا حتياجا الخاصػة فػي ضػو توجػو الدولػة
المصرية نحو ا ستفادة مف التقنيا الرقمية كما يمي:
 العمػػؿ عمػػى تػػوفير الوسػػائؿ التعميميػػة الرقميػػة فػػي جميػػع معاىػػد وبػرام ذوي ا حتياجػػا
الخاصة ،مع التركيز والحرص عمى توفير الوسائؿ الحديثة التي تراعي سػيولة ا سػتخداـ
وفعالية األدا .
 ضرورة تدري معممي ذوي ا حتياجا الخاصة عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية الرقمية.
 ضرورة وجود أخصائي تكنولوجيا تعميـ لذوي ا حتياجا الخاصة في كػؿ مؤسسػة تربويػة
لذوي ا حتياجا الخاصة.
 ضرورة تفعيػؿ دور رػرؼ المصػادر ،وان ػا مركػز مصػادر تعمػـ فػي كػؿ مدرسػة وبرنػام
تزود معممي ذوي ا حتياجا الخاصة بكؿ ما ىو مسػتحدت فػي مجػاؿ الوسػائؿ التعميميػة
الرقمية ،ويمكف أف تقوـ ىذه المراكز ببرام تدريبية وورش عمؿ لممعمميف.
 مساعدة الطال ذوي ا حتياجا الخاصة عمى اكتسا بعض الميا ار الالزمة لمتعايش
مع المواقؼ التعميمية المختمفة با ستفادة مف التطور الرقمي.
 تمكػيف التربػوييف مػف رعايػة الطػال

ذوي ا حتياجػا الخاصػة وتعمػيميـ بطريقػة أفضػؿ

وااسياـ في إكسا الطال ذوي ا حتياجا الخاصة ميا ار ا تصاؿ الفعاؿ.
 مساعدة المعمميف عمى الوصػوؿ إلػى مصػادر المعمومػا عػف األجيػزة التػي تتناسػ مػع
الطال الذيف يعانوف مف إعاقا جسدية أو بصرية أو سمعية.
 استخداـ أنػواع مختمفػة مػف التقنيػا الرقميػة وا سػتفادة منيػا فػي تحقيػؽ مسػتو أفضػؿ
لمتعميـ والدم .
 تخػػري متخصصػػيف فػػي عمػػوـ ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة قػػادريف عمػػى اسػػتخداـ التقنيػػا
الرقمية في تعميـ األ خاص ذوي ا حتياجا الخاصة ودمجيـ.
فنياو.
 التعاوف والتكامؿ مع المؤسسا التعميمية المختمفة ودعميا ّ

 توعية المجتمع ب كؿ عاـ ،وأسر األطفاؿ ذوي ا حتياجا الخاصػة ب ػكؿ خػاص بعىميػة
التحوؿ الرقمي لذوي ا حتياجا الخاصة.
 ن ر التكنولوجيا الرقمية في المدارس المصرية لذوي ا حتياجا الخاصة.
 إنتاج البرمجيا التعميمية التفاعمية ،واتاحتيا لممتعمميف عمى المستويا كافة.
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 توفير خدمة التعميـ االكتروني بمدارس ذوي ا حتياجا الخاصة.
 توفير خدمة اانترن في المدارس المصرية واتاحتيا لكؿ مف المعمـ والمتعمـ.
 إن ػػا ال ػػبكة القوميػػة لمتػػدري عػػف بعػػد لتيسػػير تنفيػػذ ب ػرام التػػدري حػػوؿ التقنيػػا
الرقمية ،وتوسيع قاعدة اافادة منيا عمى المستويا كافة ،وفي جميع المحافظا .
 تػػػدري الكػػػوادر التعميميػػػة عمػػػى اسػػػتخداـ إنتػػػاج أ ػػػكاؿ تكنولوجيػػػا مختمفػػػة وتصػػػميميا
وتطويرىا.
 تعزيػػز دور التقنيػػػا الرقميػػة فػػػي الحيػػاة اليوميػػػة ل

ػػخاص ذوي ا حتياجػػػا الخاصػػػة

والخدما المقدمة ليـ.
 تمكيف األ خاص ذوي ا حتياجػا الخاصػة مػف اسػتخداـ أحػدت وسػائؿ التقنيػا الرقميػة
وتسييؿ توفيرىا ليـ.
 تقديـ ا ست ا ار المتخصصة حوؿ خدما التقنيا الرقمية ل فراد والمؤسسا .
 التنسػػػيؽ مػػػع الجيػػػا المتخصصػػػة فػػػي المجػػػاؿ الرقمػػػي لتبػػػادؿ الخبػػػ ار وتػػػوفير أحػػػدت
مستجدا التقنيا الرقمية.
 تدري الكوادر وتعىيؿ المتخصصيف في خدما التقنيا الرقمية.
 توفير الدعـ التقني وبرام المتابعة والتعىيؿ لمستخدمي التقنيا الرقمية.
 توفير تسييال لدعـ التمويؿ المادي لمتقنيا الرقمية مف قبؿ الدولة.
 مساعدة الطال ذوي ا حتياجا الخاصة عمى تنمية قدراتيـ وتمكينيـ مػف ا نػدماج فػي
المجتمع ،وتعزيز م اركتيـ وتواصميـ مف خالؿ ا ستفادة مف التحوؿ الرقمي.
 ن ػر الػوعي والمعرفػة بالتربيػة الخاصػة والتقنيػا الرقميػة والخػدما

ذا

الصػمة فػي

المجتمع داخؿ المدارس والجامعا وفي المجتمع ككؿ ،بالتعاوف مع الجيػا والمنظمػا
والمؤسسػا

المختمفػة؛ لتعزيػز تقبػؿ األ ػخاص ذوي ا حتياجػا الخاصػة ودمجيػـ

ولتوسيع قاعدة استخداـ التقنيا الرقمية.
 التروي والتسويؽ ستخداـ التقنيػا الرقميػة ون ػر أفضػؿ التطبيقػا والمعمومػا حػوؿ
األجيزة الرقمية والخدما ذا الصمة.
 تسييؿ الحصوؿ عمى التقنيا الرقمية مف خالؿ إتاحة المعموما وامكانية تقديـ خدما
التقييـ والمساعدة عمى اختيار األدوا والوسائؿ الرقمية.
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 توفير واتاحة المعموما حوؿ التقنيا الرقمية ،وكيفية استخداميا ،مػف خػالؿ قواعػد
بيانا لمصادر التقنيا الرقمية مبا رةو في المراكز أومف خالؿ مواقع عمى اانترن .

 تػدري

األ ػخاص ذوي ا حتياجػا الخاصػة وأسػرىـ ومػدربييـ ومقػدمي الخػدما

ليػـ

والمينييف والمختصيف ،واتاحة فرص التعميـ والتدري لطال وخريجػي الكميػا المختمفػة
خصوصاو كميا التربية) والعامميف في الييئا العامة والخاصة ذا الصمة في المجتمع؛

مػف خػالؿ إعػداد وتنفيػذ بػرام

تدريبيػة متنوعػة حػوؿ أىػـ وأبػرز المسػتجدا الرقميػة

الحديثة.
أساسػػياو مػػف العمميػػة التعميميػػة ومػػف مكونػػا
 العمػػؿ عمػػى جعػػؿ التقنيػػا الرقميػػة جػػز او
ّ

حجػ ار الدراسػػة ،وتػػوفير التقنيػا الرقميػػة لػػذوي ا حتياجػػا الخاصػة فػػي جميػػع المراحػػؿ
مف مرحمة رياض األطفاؿ إلى نياية التعميـ المدرسي.

 التنمية ال اممة لممجتمع المصري
الحديثػػة والمتالحقػػة ،لػػذلؾ

تتـ إ بخمؽ جيػؿ مبػدع قػادر عمػى مواكبػة التغيػ ار

يمكػػف تحقيػػؽ ىػػذه التنميػػة وىنػػاؾ إىمػػاؿ لػذوي ا حتياجػػا

الخاصة في ىذا المجتمع.
 ا طػػػالع عمػػػى الخبػػػ ار العالميػػػة الحديثػػػة فػػػي مجػػػاؿ تربيػػػة ذوي ا حتياجػػػا الخاصػػػة
وا سػػتفادة مػػف خبػ ار العديػػد مػػف الػػدوؿ ااقميميػػة والغيػػر إقميميػػة التػػي تسػػبؽ مصػػر فػػي
مجاؿ التقنيا الرقمية وا قتباس مف ىذه الخب ار .
 ا ستفادة مف اامكانا العممية المصرية في المجاؿ الرقمي في صيارة منظومػة تعميميػة
رقمية لذوي ا حتياجا الخاصة وفؽ إمكانيا المجتمع المصري المادية والب رية.
 توفير بيئة تعميمية رقمية مناسبة لذوي ا حتياجا الخاصة.
 تطػػوير وتحسػػيف أدا كافػػة العػػامميف بمجػػاؿ التربيػػة الخاصػػة وذلػػؾ لتييئػػتيـ لمتعامػػؿ مػػع
التوجو الرقمي الجديد لذوي ا حتياجا الخاصة.
 تػػػوفير الػػػدعـ المػػػادي والمعنػػػوي الػػػذي يكفػػػؿ تػػػوفير األجيػػػزة الرقميػػػة لػػػذوي ا حتياجػػػا
الخاصة.
 تطػػػوير عمميػػػة التػػػدري المينػػػي لمييئػػػة ااداريػػػة القائمػػػة عمػػػى تربيػػػة ذوي ا حتياجػػػا
الخاصة فيما يتعمؽ بالتوجو الرقمي الجديد.
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 إلػزاـ إدا ار التربيػػة الخاصػػة بعمػػؿ دو ار تدريبيػػة لمعػػامميف بمجػػاؿ التربيػػة الخاصػػة حػػوؿ
تربية ذوي ا حتياجا الخاصة وفؽ التقنيا الرقمية الحديثة.
 إن ا فصوؿ تجريبية خاصة ذا طبيعة رقمية مناس كؿ إعاقة كتجربة قبؿ التعميـ.
 إن ػا مراكػز لمتعمػيـ الرقمػي المسػاند لمطػال ذوي ا حتياجػا الخاصػة مػع وضػع بعػػض
المتطمبا الضرورية في ا عتبار ،متضمنة ما يمي:
 oالموقػػػع المناسػػػ يسػػػيؿ الوصػػػوؿ إليػػػو مػػػف قبػػػؿ المسػػػتخدميف مػػػف ذوي ا حتياجػػػا
الخاصة.
 oاألثات واألجيزة مطابقة لممواصػفا القياسػية ،ويسػيؿ اسػتخداميا بواسػطة المسػتفيديف
مف ذوي ا حتياجا الخاصة أو تكييفيا لتالئـ احتياجاتيـ.
 oالميزانية المناسبة لالحتياجا الحقيقية مف التقنيا الرقمية.
 oالك ػوادر الب ػػرية المتخصصػػة والمدربػػة التػػي تغطػػي مختمػػؼ التخصصػػا ذا الصػػمة؛
بنػػػا و عمػػػى الميػػػاـ ااداريػػػة والفنيػػػة والخػػػدما التػػػي يقػػػوـ بيػػػا المركػػػز ،وي ػػػمؿ ذلػػػؾ
متخصصػػيف فػػي التقنيػػا الرقميػػة لمختمػػؼ أن ػواع ااعاقػػا وتكنولوجيػػا التعمػػيـ لمطػػال
ذوي ا حتياجػػا الخاصػػة ،وميندسػػيف ،ومتخصصػػيف فػػي التػػدري وتقػػديـ ا ست ػػا ار
الفنية أو فنييف لصيانة أجيزة وأدوا التكنولوجيا الرقمية المستخدمة.

خامتة:
قدـ الباحت فػي ىػذه الدراسػة " تصػور مقتػرا لتربيػة ذوي ا حتياجػا الخاصػة فػي ضػو
توجػو الدولػة المصػرية نحػػو ا سػتفادة مػف التقنيػػا الرقميػة"؛ وذلػؾ بعػػد تنػاوؿ مفيػوـ التربيػػة
الخاصة ،وأىميتيا ،وأىدافيا ،وأسسيا ومبادئيا ،ووضل الباحت أىـ التقنيػا الرقميػة الحديثػة
لتربية ذوي ا حتياجا الخاصػة وأىػـ التقنيػا التعميميػة ،كمػا قػدـ الباحػت فػي نيايػة الدراسػة
مجموعة مقترحا لمتصور المقترا حوؿ تربيػة ذوي ا حتياجػا الخاصػة فػي مصػر فػي ضػو
توجو الدولة نحو ا ستفادة مف التقنيا الرقمية الحديثة.
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أهه التوصيا ت:
مً خالل اليتائج اليت توصل الباحث إليها يته اقرتاح عدد مً التوصيا ت كاالتي:
 -0ضرورة ن ر الوعي بعىمية تفعيؿ التقنيا الرقمية بالتربية الخاصة.
 -7دراسة إمكانية تطبيػؽ العديػد مػف البحػوت حػوؿ أىميػة اسػتخداـ التقنيػا الرقميػة فػي
تربية وتعميـ ذوي ا حتياجا الخاصة.
 -3ينبغػػي إعػػداد مػػني رقمػػي لػػذوي ا حتياجػػا الخاصػػة يتناسػػ مػػع التوجػػو الرقمػػي
الجديد لمدولة.
 -4ينبغي ا ىتمػاـ بتعسػيس البيئػة الرقميػة مػف عضػو ب ػري فاعػؿ مػدر عمػى التقنيػا
الرقمية الحديثة وكيفية توظيفيا لذوي ا حتياجا الخاصة.
 -5ضرورة ا ىتماـ بتعسيس البيئة التعميمية لذوي ا حتياجا الخاصة بمختمؼ التقنيػا
الرقمية الحديثة المساندة وتوفير الميزانيا المالية الالزمة لذلؾ.
***
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