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 املستخلص

 ،واقع استخدام التكنولوجيا املساعدة لطلبة ذوي اإلعاقة الكشف عنتسعى الدراسة احلالية إىل 

استجا�ت أفراد العينة يف حتليل  NVivo مت استخدام أسلوب التحليل النوعي �ستخدام بر�مجحيث 

مت تصنيف املقابالت حبسب البيا�ت الدميوغرافية واالستجا�ت الكمية ألفراد عينة ، عن األسئلة املفتوحة

، ) اليت مت حتديدها يف الرب�مجCoding Classificationالدراسة �ستخدام تصنيف الرتميزات (

 مجيع اإلعاقات �جلامعة. أظهرت نتائج الدراسة �ن ا وطالبة ممثلنيطالبً  ٢٠ املقننة تكونت عينة املقابلة

طلبة ذوي  ا اتضح من قبل املستجيبني على أن توفري التكنولوجيا املساعدة يف اجلامعة يساعدهناك إمجاعً 

�ا تزيد من رغبتهم واستعدادهم للتعلم، كما أن الطلبة ذوي إحيث  ؛وبشكل كبري يف التعلم اإلعاقة

التكنولوجيا املساعدة مبختلف أشكاهلا تلعب  إنا حنو الدمج، حيث ا إجيابي� تلكون اجتاهً اإلعاقة �جلامعة مي

 -ا يف تسهيل عملية الدمج، وتعمل على تعزيز قدرا�م ومتكينهم للتفاعل مع ا�تمع التعليميا كبريً دورً 

السلطان قابوس من مه جامعة ومن الواضح، أنه وعلى الرغم مما تقدِّ ، األكادميي واحلياة االجتماعية

تسهيالت وخدمات يف جمال التكنولوجيا املساعدة للطلبة ذوي اإلعاقة، فإنه ال تزال هناك حتد�ت 

ة تواجههم. كما يتبني �ن هناك فئات معينة من املعاقني ال تزال تواجه صعو�ت خاصة من ذوي يدراس

اشة خيدم املكفوفني، وأن مكربات اخلط جهزة املزودة بقارئ شاإلعاقة البصرية، متثلت يف ضعف كفاءة األ

  تفتقد للجودة. وبناًء على هذه النتائج مت وضع العديد من التوصيات واملقرتحات.

  .التكنولوجيا املساعدة، الطلبة ذوي اإلعاقة، سلطنة عمان، التعليم العايل: الكلمات املفتاحية

  
  



��� 

Abstract 
 
This study seeks to reveal the reality of using assistive technology for 

students with disabilities. The qualitative analysis method using NVivo 
program was used to analyze the sample members' responses of the open 
questions. The interviews were categorized according to demographic data 
and quantitative responses of the study sample individuals using the Coding 
Classification that was identified in the program. The structured interview 
sample consisted of ٢٠ male and female students representing all disabilities 
at the University.Findings showed that there is a consensus evidenced by the 
respondents that providing assistive technology at the university greatly 
helps them in learning as it increases their desire and willingness to learn. 
The students with disabilities at the University have a positive trend towards 
inclusion, as assistive technology in its various forms plays a great role in 
facilitating inclusion, works to enhance their capabilities and enables them 
to interact with the educational-academic community and social life. It is 
clear that despite the facilities and services provided by Sultan Qaboos 
University in the field of assistive technology for students with disabilities, 
there are still study challenges facing them. It turns out that there are certain 
groups of persons with disabilities specially people with visual disabilities 
still face special difficulties represented in the inefficient accessory devices 
of the screen reader that serves the blinds and the inadequacy of font 
enlargers. Based on these results, several recommendations and suggestions 
were specified. 

Keywords: Assistive technology, Students with disabilities, Oman, 
Higher education 
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  :مقدمة

العديد من التطورات يف جمال تكنولوجيا املعلومات  ةخري شهد العامل يف اآلونة األ

واالتصاالت وتعدد وسائطها ووسائلها، مما ساعد وبشكل كبري يف توظيفها يف جماالت احلياة 

يعانون من العديد من  نوالذي ،سواء لألفراد العاديني أو األفراد من ذوي اإلعاقة ،املختلفة

وغريها من اإلعاقات اليت قد حتول دون  ،السمعيةأو  ،سواء احلركية، أو البصرية ،اإلعاقات

قيامهم �ألعمال أو الواجبات املنوطة �م. كما مل تقف هذه األدوات التكنولوجية عند 

ا متكافئة االستخدام فحسب، بل عملت على تفعيل دمج ذوي اإلعاقة ومنحهم فرصً 

من األفراد حباجة إىل �عتبارهم أفراًدا جتمعنا �م صفات متعددة مشرتكة؛ وهم كغريهم 

التواصل مع البيئة احمليطة �م. لذلك كان من املهم استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تعليمهم 

ومساعد�م للتغلب على عجزهم، مبا يساعد يف عملية دمج املعاقني يف األنشطة ا�تمعية 

  بشكل عام، ويف التعليم بشكل خاص. 

لة فعالة ملساعدة الطلبة ذوي اإلعاقة وغريهم على كما تُعد التكنولوجيا املساعدة وسي

وتزويدهم �لتسهيالت التعليمية املطلوبة. ومع ذلك، غالًبا ما يتم  ،الوصول إىل تعليمهم

وخالل عمليات  ،ال يالئم عملهم الدراسي أثناء فرتة ما قبل اخلدمة إعداد املعلمني بشكلٍ 

ية االحتياجات التكنولوجية للطلبة ذوي اإلعاقة، التطوير املهين املستمر، مما ال ُيسهم يف تلب

وحيرمهم الفرصة للوصول إىل التكنولوجيا، خاصة إذا أضفنا لذلك عدم التوفر وارتفاع التكلفة 

  احملدودين.

يف أجهزة احلاسوب واألجهزة  Appleو Microsoft وحتتوي كل من أنظمة التشغيل

نة، يسهل الوصول إليها واستخدامها. وميكن أن احملمولة، على تكنولوجيا مساعدة مضمَّ 

تساعد هذه التكنولوجيا املدجمة املعلمني يف التعرف على التكنولوجيا ومساعدة الطلبة الذين 
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يعانون من إعاقات حسية وجسدية وتعليمية وانتباهية، وقد يكون هلا تطبيقات عملية مع 

  .)١((٢٠١٧ ,Koch)التصميم العام للتعلم 

العديد من الدراسات الضوء على استخدامات طلبة ذوي اإلعاقة يف لذلك سلطت 

املستوى اجلامعي (يف اجلامعات أو الكليات) للتكنولوجيا املساعدة يف التعليم. وكمثال على 

ذلك، فقد اعرتف الكونغرس �لتكنولوجيا املساعدة كحاجة قابلة للتطبيق لألشخاص ذوي 

. وقد أسفر التشريع، الذي أعيد ١٩٨٨وجيا يف عام ر قانون التكنولاإلعاقة، عندما مرَّ 

، عن العديد من الربامج واخلدمات اليت ساعدت األشخاص ذوي ١٩٩٤تفويضه يف عام 

أصدر م ١٩٨٨اإلعاقة يف الوصول إىل أجهزة تكنولوجيا املعلومات واستخدامها. ويف عام 

ير نظام فعال لتقدمي خدمات الكونغرس قانون التكنولوجيا، الذي قدم األموال للوال�ت لتطو 

  التكنولوجيا املساعدة لألشخاص من مجيع األعمار ومجيع اإلعاقات.

، وألزم مشاريع قانون التكنولوجيا ١٩٩٤وأعيد تفويض قانون التكنولوجيا يف عام 

احلكومية �ن تزيل احلواجز النظامية اليت تعوق اقتناء واستخدام أجهزة وخدمات التكنولوجيا 

 .)٢()(٢٠٢٠ ,Bryant & Seay)يف الوقت املناسب املساعدة 

إىل ما يواجه بعض طلبة ذوي اإلعاقة يف غالبية الدول  )٣()٢٠١٩ويشري فارس (

العربية، من صعو�ت عديدة حتد من مواصلة الكثريين لتعليمهم اجلامعي، مثل غياب البنية 

وعدم توفر التمويل الكايف إلجراء تعديالت تناسب  ،التحتية الداعمة يف اجلامعات

احتياجا�م من بناء مرافق صحية، ومنحدرات، و�يئة قاعات احملاضرات واملختربات مبا يالئم 

الطلبة ذوي اإلعاقة احلركية، وتوفري املواد الدراسية �ساليب خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

                                      
(١) Koch, K. (٢٠١٧). Stay in the Box! Embedded assistive technology improves access for students with 

disabilities. Education Sciences, ٨٢ ,(٤)٧. 
(٢) Bryant, B. R., & Seay, P. C. (٢٠٢٠). Republication of the Technology-Related Assistance to Individuals with 

Disabilities Act: Relevance to Individuals with Learning Disabilities and Their Advocates. Journal of 
Learning Disabilities, ٨٠ ,(٢)٥٣. 

الفنار لإلعالم، متوفر:  م تعليم ذوي اإلعاقة يف اجلامعة األردنية،مسار آمن لدع ،)٢٠١٩فارس، عمار ( (٣)

https://www.al-fanarmedia.org/ar/٢٠١٩/٠١/  
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بلغة اإلشارة والصور لتمكني األشخاص  وعدم توفر إشارات وشواخص إرشادية ،البصرية

  عاقة السمعية من التنقل والوصول إىل مرافق اجلامعة ومبانيها املختلفة.ذوي اإل

  :مشكلة الدراسة

املساعدة للطلبة  �يت هذه الدراسة لتحاول الكشف عن واقع استخدام التكنولوجيا

ون الطلبة بتقدمي ئشحيث تقوم جامعة السلطان قابوس من خالل عمادة  ؛ذوي اإلعاقة

خدمات وأجهزة تكنولوجية مساعدة ومساندة للطلبة ذوي اإلعاقة وتدر�م عليها، مما 

يساعدهم يف كافة اجلوانب التعليمية والتعلمية. ويتم تقدمي تلك اخلدمات هلم عرب قسم 

خاص �لطلبة ذوي اإلعاقة، والذي يضم وحدة خاصة للتكنولوجيا املساندة. وحيرص القسم 

ى توفري جهاز تكنولوجيا مساند للطالب، كل حسب إعاقته وطبيعتها. كما يقوم هذا عل

وجتهيزها بشكل يتناسب مع طبيعة اإلعاقة لدى  ،لكرتونيةالقسم بتهيئة املناهج واملراجع اإل

  .الطلبة

السلطان قابوس،  وعلى الرغم مما يُقدَّم للطبة ذوي اإلعاقة من دعم تكنولوجي جبامعة

يتمثل بتزويدهم �ألجهزة، إال أن اإلشكالية يف توظيفها من خالل إدخال الربجميات والذي 

املناسبة، واليت تساعدهم يف عملية الدمج يف التعليم ال تزال غري واضحة؛ خاصة وأنَّ أعضاء 

هيئة التدريس �جلامعة ال ميتلكون املهارة الكافية يف كيفية مساعدة ذوي اإلعاقة يف توظيفها 

تعليم؛ حيث إن لكل إعاقة متطلبات معينة ومستحد�ت تكنولوجية خاصة ترتبط بنوع يف ال

 El، ودراسة الشورجبي ()١()٢٠١٨اإلعاقة ودرجتها وطبيعتها. حيث أشارت دراسة عجوة (

Shourbagi, البصر  ضعيفيالطلبة أن  إىل )١()٢٠١٧، والعاين واملوسوي ()٢( )٢٠١٧

                                      
طان قابوس لتكنولوجيا لاستخدام الطالب ذوي اإلعاقة البصرية يف جامعة الس ،)٢٠١٨عجوة، عائشة ( (١)

، Route Educational and Social Science Journal املعلومات واالتصاالت ألغراض التعلم ومعيقات الوصول،

Vol ١٧٢ - ١٣٠، (٧)٥.  

)٢( involvement in inclusive classrooms for students with learning disabilities at  Parental). ٢٠١٧El Shourbagi S. (

Omani schools as perceives by teachers. Journal of Psychology Cognition. ١٣٧-١٣٣ ,(٢)٢.  
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 عانوني وأن األخريين فون،كفو الطلبة امل هايستخدمجيا مما للتكنولو  ربأك ايستخدمون تنوعً 

 وتربوية، تكنولوجية،و  بشرية،، وأن هناك حتد�ت البصر ضعيفي زمالئهم  منربأك صعو�ت

  تواجه تطبيقهم للتعلم �ستخدام التكنولوجيا. إداريةو 

األجهزة لية دمج عفاكما أشارت الدراسات السابقة اليت ُأجريت يف السلطنة، إىل 

ذوي اإلعاقة، ملا هلا من أثٍر واضٍح يف تدريس الطلبة وبر�مج الواتساب  النقالة، التكنولوجية

، وأن استخدامهم للربجميات اإللكرتونية يتيح هلم احلرية الدراسي حتصيلهمحتسني مستوى يف 

  .)٢()٢٠١٧ ،العلوييف اختيار الوقت املناسب إلجناز واجبا�م (

التكنولوجيا املساعدة  استخدامواقع  للكشف عنالدراسة جاءت هذه من هنا 

هم، يف تعليمومدى توظيفها جامعة السلطان قابوس  يف ذوي اإلعاقةطلبة للاملقدَّمة 

والكشف عن توجهات هؤالء الطلبة حنو اخلدمات املقدَّمة هلم، وآراءهم حول مستواها 

  .التعليم، مبا يساعد يف دمج الطلبة ذوي اإلعاقة يف وجود�ا

  أسئلة الدراسة:

  تطرح الدراسة السؤال الرئيس اآليت: 

جبامعة السلطان  استخدام التكنولوجيا املساعدة يف تعلم الطلبة ذوي اإلعاقةمدى ما 

  ؟من وجهة نظرهم قابوس

                                      
= 

ذوي االحتياجات يف دعم العملية التعليمية ل Moodleاستخدام بر�مج  ،)٢٠١٧العاين، وجيهة واملوسوي، علي ( (١)

مة يف املؤمتر الدويل السادس حول تكنولوجيا املعلومات ورقة مقدَّ اخلاصة من طلبة جامعة السلطان قابوس، 

)، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وجامعة السلطان قابوس، ICTA٢٠١٧واالتصاالت وموصليتها (

  عمان. - مسقط

بر�مج تعليمي قائم على اسرتاتيجية الصف املقلوب عرب اهلواتف الذكية يف فاعلية  ،)٢٠١٧العلوي، سلمى ( (٢)

ورقة  ،التحصيل األكادميي يف مادة الدراسات االجتماعية للطلبة املكفوفني يف الصف الثامن بسلطنة عمان

 ٢١ - ١٩ ،(ICTA٢٠١٧)مقدمة يف املؤمتر الدويل السادس لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وموصليتها 

  مسقط. ،، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وجامعة السلطان قابوس٢٠١٧ديسمرب 
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  ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة اآلتية:

اإلعاقة جبامعة السلطان  ما واقع استخدام التكنولوجيا املساعدة يف تعلم الطلبة ذوي -١

 قابوس من وجهة نظرهم؟

ما توجهات الطلبة ذوي اإلعاقة جبامعة السلطان قابوس حنو اخلدمات املوجهة هلم يف  -٢

  جمال التكنولوجيا املساعدة؟

  :أهداف الدراسة

  سعت الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:

طلبة جامعة السلطان  الكشف عن واقع استخدامات التكنولوجيا املساعدة لدى -١

 واليت تساعد يف دجمهم يف التعليم. ،قابوس

ف توجهات الطلبة ذوي اإلعاقة جبامعة السلطان قابوس حنو اخلدمات املوجهة هلم تعرّ  -٢

  .يف جمال التكنولوجيا املساعدة

  األمهية النظرية للدراسة:

 يا تساهم هذه الدراسة يف تقدمي إطار فكري عن العالقة بني التكنولوج

  املساعدة وفاعليتها يف دمج الطلبة من ذوي اإلعاقة يف التعليم.

  تتضمن الدراسة العديد من أمناط التكنولوجيا املساعدة، اليت يتم توظيفها

يف العديد من اجلامعات العربية واألجنبية، واليت تساعد الباحثني واملهتمني يف بناء برامج 

  تعليمية موجهة لذوي اإلعاقة.

 لدراسة يف التعرف على التكنولوجيا املساعدة األكثر شيوًعا تسهم هذه ا

  واستخداًما يف مساعدة ذوي اإلعاقة على التعلم. 

  ُتسهم الدراسة يف التعرف على أبرز التحد�ت اليت تواجه املعاقني يف

  .استخدامهم التكنولوجيا املساعدة يف التعلم

  األمهية التطبيقية للدراسة:
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  مبا �يت:تتمثل أمهية الدراسة 

  تساعد أعضاء هيئة التدريس �جلامعة للتعرف على التكنولوجيا اليت يستخدمها الطلبة

  ذوي اإلعاقة يف التعلم وأساليب تطبيقها يف التعليم.

  تساعد املشرفني على تعلم الطلبة ذوي اإلعاقة، يف تقدمي الدعم التكنولوجي املناسب مبا

  حيقق إدماجهم يف التعليم بسهولة.

 د الطلبة ذوي اإلعاقة للتعرف على املهارات اليت ينبغي أن ميتلكوها لتحقيق عملية تساع

  إدماجهم يف التعليم.

  ُتسهم نتائج الدراسة يف التعرف على أبرز التحد�ت اليت تواجه عملية دمج الطلبة ذوي

  اإلعاقة يف التعليم، وأساليب التعامل معها.

 يق، مبا حيقق توظيف املستحد�ت التكنولوجية تقدِّم هذه الدراسة توصيات قابلة للتطب

  يف تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة يف اجلامعات. 

  حدود الدراسة:

  اقتصرت الدراسة احلالية على احلدود املوضوعية اآلتية:أوًال: احلدود املوضوعية: 

  استخدام التكنولوجيا املساعدة من قبل الطلبة ذوي اإلعاقة.  - ١

  التكنولوجيا املساعدة.التحد�ت يف استخدام  - ٢

  نوع وسائل التواصل �ستخدام التكنولوجيا املساعدة. - ٣

  اجتاهات ذوي اإلعاقة حنو الدمج يف التعليم. - ٤

  دور اجلامعة يف توفري التكنولوجيا املساعدة يف تعلم الطلبة ذوي اإلعاقة. - ٥

  جامعة السلطان قابوس.�نًيا: احلدود املكانية: 

) ٤٠اقتصرت الدراسة احلالية على عينة مقصودة مكونة من (�لًثا: احلدود البشرية: 

  من خمتلف السنوات الدراسية �جلامعة. احلركية والبصريةطالًبا وطالبة من ذوي اإلعاقة 

يف فصل  ٢٠/٢/٢٠٢٠ - ١٠/٢/٢٠٢٠مت تطبيق املقابلة يف الفرتة رابًعا: احلدود الزمنية: 

  .٢٠٢٠الدراسي ربيع 
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  مصطلحات الدراسة:

 غري أو معقدة أداة أو وسيلة كل ":املساعدة على أنه ف مفهوم التكنولوجيايعرَّ 

 ذوي للتالميذ التعليمية املادة وتسهيل شرح �دف اخلاصة الرتبية معلمو يستخدمها معقدة

  .)١()٦، ٢٠١٦اخلاصة" (املالح،  االحتياجات

 ،"أي شيء من معدات أو نظام منتج :وميكن تعريف التكنولوجيا املساعدة ��ا

 ،ور، والذي يستخدم ليزيد من احملالت، أو مت تعديله أو طُ سواء كان مت احلصول عليه جتار�� 

أو حيسن من القدرات الوظيفية لألفراد من ذوي االحتياجات" (براينت وآخرون،  ،أو حيافظ

٢()٣٤٩ ،٢٠١٢( .  

كل أداة أو جهاز أو وسيطة يستخدمها والتعريف اإلجرائي للتكنولوجيا املساعدة:  

اإلعاقة جبامعة السلطان قابوس �دف فهم وتوضيح املواد التعليمية، ومن هذه  والطلبة ذو 

ات الوسائل: أجهزة احلاسوب الشخصية وبرجميات التواصل، وأجهزة التسجيل، ومكربِّ 

  لكرتونية، واألشرطة املسجلة.الصوت واإلبصار، والكتب اإل

ذوي اإلعاقة ��م: األفراد الذين ينحرفون عن املتوسط  )٣()١٢، ٢٠١٤تع (يعرِّف البا

يف جانٍب أو أكثر من جوانب الشخصية، جسمي، أو عقلي، أو لغوي، أو اجتماعي، أو 

  انفعايل.

الطلبة ذوي اإلعاقة على أ�م: "الذين ختتلف  )٤()١٣، ٢٠٠٤ويعرِّف اخلطيب (

خصائصهم وحاجا�م جوهر�� عن خصائص وحاجات الطلبة العاديني، أو الطلبة ذوي 

  القدرات التعليمية والتحصيلية املتوسطة".

                                      
  .٦، صلوكةاأل ،القاهرة ،تكنولوجيا التعليم وذوي االحتياجات اخلاصة ،)٢٠١٦املالح، �مر () ١(

  .٣٤٩، صصفوف الدمجتعليم الطلبة ذوي اإلعاقة يف  ،)٢٠١٢براينت، د�ن، مسيث، ديبريا، وبراينت، براين ( )٢(

  .١٢ص ،تكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة والوسائل املساعدة ،)٢٠١٤الباتع، حسن ((٣)

  .١٣ص ،تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة يف املدرسة العادية ،)٢٠٠٤اخلطيب، مجال ( (٤)
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دمج هؤالء الطلبة على أنه: تلك العملية اليت تشمل  )١()٢٦، ٢٠١٢ويعرِّف السعيد (

ارس التعليم، بغض النظر عن الذكاء أو املوهبة أو اإلعاقة أو مجيع الطلبة يف فصول ومد

املستوى االجتماعي واالقتصادي، أو اخللفية الثقافية للطالب، كما يتضمن دمج األطفال 

ذوي اإلعاقة يف املدارس أو الفصول العادية مع أقرا�م العاديني، مع تقدمي خدمات الرتبية 

  اخلاصة واخلدمات املساندة. 

كن تعريف ذوي اإلعاقة إجرائي�ا ��م طلبة اجلامعة الذين لديهم قصور حسي وهنا مي

أو إدراكي وانفعايل، مما يرتتب عليه عدم مقدرته على متابعة الرتتيبات الدراسية أو اخلدمات 

التعليمية، وهذا يتطلب تعليمهم من خالل برامج خاصة متضمنة وسائل تكنولوجية مالئمة 

  هلذه القدرات.

  ار النظري:اإلط

يُعد مدخل تكنولوجيا التعليم املساعدة من املداخل املهمة، واملساندة لعملية تعلم 

وتعليم طلبة ذوي اإلعاقة، ويساعد يف تصميم التعليم هلذه الفئة، ومعاجلة مشكالته. ويضع 

لتعليم يف اعتباره مجيع العوامل اليت ميكن أن تؤثر يف العملية التعليمية، مبا يهدف إىل حتقيق ا

الفعال، ويتم خالل ذلك مراعاة خصائص الطلبة من ذوي اإلعاقة وحاجا�م التعليمية، ونوع 

وتساعد التكنولوجيا على التغلب على الكثري من العقبات اليت حتول دون  اإلعاقة وطبيعتها.

استقالليتهم، وتيسر عملية تواصلهم االجتماعي، وترفع مقدر�م على استيعاب وتطبيق 

  .)٢()٢٠١٤ات يف حيا�م اليومية (الباتع، املهار 

وتتنوع أساليب استخدام التكنولوجيا املساعدة احلديثة يف التعليم يف ظل ظهور 

تعلم؛ ومن أمثلتها مؤمترات الفيديو التعليم و المستحد�ت تكنولوجية متمثلة يف 

                                      
، القاهرة: مكتبة أجنلو ،املصادرالدمج األكادميي والتجهيزات الفيزيقية للفصول وغرف  ،)٢٠١٢لسعيد، هال (ا (١)

  .٢٦ص

القاهرة: دار اجلامعة  ،تكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة والوسائل املساعدة ،)٢٠١٤الباتع، حسن ( (٢)

  اجلديدة.
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)Videoconferencesاملؤمترات املسموعة ،(  )Audioconferences املسموعة )، املؤمترات

)، الفيديو التفاعلي Hyper Text)، النص الفائق (Tele-audioconferencesعن بعد (

)Interactive Video) الوسائط الفائقة ،(Hypermedia الوسائط املتعددة التفاعلية ،(

)Interactive Multimedia) النظم اخلبرية ،(Expert Systems ،والكمبيوتر التفاعلي ،(

 Eyeيوترية، واأللعاب التعليمية الكمبيوترية، وتكنولوجيا التحديق �لعني (واحملاكاة الكمب

Gaze ،والتخاطب الصويت، والتصفح �لصوت عرب اإلنرتنت، والتسجيالت املسموعة ،(

)، واخلادم الرتبوي Satellite Programsوالتسجيالت املرئية، وبرامج األقمار الصناعية (

)Pedagogical Serverل بواسطة الكمبيوتر ()، واالتصاComputer Mediated 

Communication) والربامج التعليمية غري املشرتكة اخلاصة بكل فئة ،((Disjointed 

Incremental ُلكرتونية (عد، واملدرسة اإل، والتعليم عن بE-School واجلامعة االفرتاضية ،(

)Virtual University خدم كمصادر لكرتونية تستإ)، هذا �إلضافة إىل وسائط

)، E-mailلكرتوين ()، الربيد اإلE-Bookلكرتوين (الكتاب اإل :للمعلومات، ومن أمثلته

)، قواعد E- Libraryلكرتونية ()، املكتبة اإلOnline Discussionsاملناقشات املباشرة (

)، رسومات بيانية وتكوينات خطية مسموعة Online Databasesالبيا�ت املباشرة (

)Audio Graphics) املعمل االفرتاضي ،(Virtual Laboratory املتحف االفرتاضي ،(

)Virtual Museumsقاعات الدراسة االفرتاضية ،(  )Virtual Classrooms املتعلم ،(

)، التدريب االفرتاضي على اإلنرتنت، االستدعاء املباشر على Virtual Learnerاالفرتاضي (

وميكن إمجاهلا كما هو  .)On Demand Coursesلطلب ()، املقررات حتت اCall-Inاهلواء (

  ).١موضح يف شكل (
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) املستحد�ت التكنولوجية (املصدر: اجلمعية العمانية لتقنيات التعليم، ١شكل (

١()٢٠١٧(  

وعندما نذكر تكنولوجيا التعليم املساعدة، فإن ذلك يشري إىل أية وسيلة تعليمية 

، ةلكرتونيإن تكون أصل املادة العلمية أيشرتط هنا تساعد يف فهم املادة العلمية، وال 

والتكنولوجيا احلديثة تقدم خدمة خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة، ورؤى مستقبلية وحلول 

يساعدهم  إبداعية مبتكرة ملشكالت التعليم، من خالل إعادة املادة العلمية وتقدميها بشكلٍ 

يف احلصول على املعلومة، كما تساعدهم يف تطبيق وممارسة والتدريب والتجريب الفعلي، 

الذي يكسبهم املعارف واملهارات االجتماعية للتواصل بفاعلية، وتنشيط قدرا�م العقلية، 

                                      
  عمان. -مسقط ،٢٠١٧نوفمرب  ٩ - ٧مطوية املؤمتر الدويل الرابع،  ،)٢٠١٧اجلمعية العمانية لتقنيات التعليم ((١)

تكنولوجيا التعلم •

التفاعلي

تكنولوجيا التعلم •

التفاعلي

تكنولوجيا •

التصميم التعليمي

تكنولوجيا التعلم •

الذكي

السبورات والطاوالت (التعلم الذكي 
)التفاعلیة/ والصفوف الذكیة 

نظم التكنولوجیا الذكیة في التعلیم

نظم التعلم والتدریس الذكیة

نظم اإلشراف األكادیمیة االلكترونیة

إدارة البیانات وتطبیقاتھا في /استخراج
التكنولوجیا 

الحوسبة السحابیة

بیئات النمذجة في التعلیم

التعلیم للترفیھ

- أدوات وتطویر المحتوى: تكنولوجیا التألیف

تصمیم مقررات ومناھج التعلم اإللكتروني 

العوامل البشریة وبیئة العمل والواجھات 
التعلیمیة 

تطبیقات االتصاالت والوسائط المتعددة 
التفاعلیة

الحوسبة واسعة االنتشار في التعلیم

التعلم المنغمس واالفتراضي

الواقع المعزز والمتنقل في التربیة

بیئات المحاكاة في التربیة

التلعیب

خبرات المستخدم

تفاعل الدماغ مع الحاسوب 

 ةوتطبیقات الویب الداللی web 2.0نماذج 
في التعلیم

التعلم القائم على الویب

الویكي والمدونات

وسائل اإلعالم االجتماعیة والتعلم المدعم

التطبیقات في التعلیم :إنترنت األشیاء

BYOD )في مجال التعلیم ) اجلب جھازك
والتعلم

المصادر التربویة المفتوحة

).MOOCS(المقررات الكبیرة المفتوحة 
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و�هيلهم حىت ال يتعرضوا ملشكالت نفسية وتربوية، و�لتايل يسهل اندماجهم يف ا�تمع 

  .)١()٢٠١٤(الباتع،  .ا على أسرهم وجمتمعهمال عبئً  ،منتجني افرادً أوا ويصبح

اإلعاقة كل  ويرى بعض الباحثني ضرورة الدمج الشامل حبيث يتلقى الطلبة ذو 

ويستطيعون  ،نه هلم احلق يف املمارسات التعليميةإحيث  ؛تعليمهم يف بيئة التعليم العادي

يمية، ويعترب التفاعل والشعور �النتماء واملشاركة االستفادة من االندماج يف البيئة التعل

من تصميم التعليم بشكل  أبعاد مهمة للدمج، وعليه ال بدَّ  ابفاعلية يف النشاط االجتماعي ذ

هؤالء حيث يشري  ،)٢()٨٥، ٢٠١٤يناسب حاجات التعليم الفردية (براينت وآخرون، 

منها ما  ؛ذوي االحتياجات اخلاصة من التقنيات املساعدة لنيإىل أن هناك نوعالباحثون 

والتلفزيون  ) متمثلة �حلاسوب وبرجمياته املختلفة،Electronic Techيكون بشكل إلكرتوين (

) No Electro Techلكرتوين (إوالفيديو، ومسجل الكاسيت، ومنها ما هو غري  التعليمي،

السبورة، والكتاب، والصور، وا�سمات، واللوحات، والسبورة  :ومن أمثلتها

  .وغريها من الوسائل غري الكهر�ئية أو اإللكرتونية  الطباشريية

) تكنولوجيا التعليم لذوي ١٩٩٤ف مجعية التكنولوجيا واالتصاالت عام (وتعرِّ 

 إدارة وتقوميو  واستخدام وتطوير تصميم يف والتطبيق النظرية :االحتياجات اخلاصة ��ا

 مع والتعامل والتعلم، التعليم عملية لتيسري ؛ذوي االحتياجات اخلاصة �ألفراد اخلاصة الربامج

  .)٣()٢٠١٤(الباتع،  .الشخصية وقدرا�م ومسا�م خربا�م إلثراء التعلم املتنوعة مصادر

                                      
   تكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة والوسائل املساعدة. ،)٢٠١٤الباتع، حسن ((١)

دمحم  :ترمجة ،تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة يف صفوف الدمج ،)٢٠١٢راينت، د�ن، مسيث، ديبريا، وبراينت، براين ( (٢)

  .٨٥ص مساعيل، عمان: دار الفكر.إحسن 

   تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة والوسائل املساعدة.تكنولوجيا  ،)٢٠١٤الباتع، حسن ((٣)
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 Assistiveمفهوم التكنولوجيا املساعدة  من اإلشارة إىل أنَّ  بدَّ  وهنا ال

Technology)) الذي عّرفته مؤسسة (IDEA, أو نظام منتج ،أية مادة :يف أنه )١()١٩٩٧، 

لذوي   أو شيء معدل أو مصنوع وفًقا للطلب يهدف لز�دة الكفاءة العلمية والوظيفية

ويكاد ُجيمع املتخصصون يف هذا ا�ال على هذا التعريف الذي يشري  االحتياجات اخلاصة.

جيا التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة ال يقتصر فقط على اجلانب إىل أن مسمى التكنولو 

 :التكنولوجي مبفهومها، ولكنه يعين أية مادة تستخدم لتعليم هذه الفئة. ومن هنا ميكن القول

إننا عندما نذكر مصطلح التكنولوجيا املساعدة، فليس املقصود �ا 

ية تساعد يف تسهيل فهم املادة العلمية واإللكرتونيات، وإمنا أية وسيطة تعليم  األجهزة  فقط

هلذه الفئة، حىت وإن كانت السبورة والطباشري والكتاب، فإ�ا تعترب تكنولوجيا تعليمية 

  مساعدة.

واليت  ،عندما نتحدث عن أجهزة التكنولوجيا املساعدة فإننا نقصد الوحدة نفسها

أو  ،ملكفوفني على التنقل)ا (مثل عصاة هوفر ملساعدة األشخاص اميكن هلا أن تكون عنصرً 

يقصد �ا معدات معينة مثل (الكراسي املتحركة ملساعدة ذوي اإلعاقة احلركية، أو نظام منتج 

، والغاية من هذه األجهزة هي )مثل احلاسوب ذي املخرجات الكالمية، واحلاسوب الناطق

يساعد اللوح  فمثًال  ؛تعزيز القدرة على الوصول واالستقاللية لألفراد من ذوي اإلعاقة

 الشاشة الطالب التخاطيب الطالب على التواصل مبنحه فرصة للكالم، يف حني يساعد مكربِّ 

  ذي الرؤية الضعيفة من مشاهدة الكلمات بسبب عرض أفضل هلا على الشاشة املكربة.

ا، ا ممكنً لكرتونية أمرً ) للقراءة الناطقة للشاشة من القراءة اإلJAWSوجتعل برجميات (

أجهزة احلاسوب �يت بسماعات لتضخيم الصوت، ويساعد ذلك يف قراءة الشاشة فمعظم 

ا فني، وفاقدي السمع البسيط، أو من لديهم صعوبة يف اللغة املكتوبة، وميكن أيضً و كفملل

االستماع �دف التعلم �ألشرطة املسجلة، واستخدام املعينات السمعية، إضافة إىل أجهزة 

                                      
(١) IDEA- U.S. Department of Education (١٩٩٧). Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), available: 

https://sites.ed.gov/idea/ 
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ألواح التواصل (اإللكرتونية وغري اإللكرتونية)، والطابعة، ومكرب التكنولوجيا املساعدة مثل 

للصوت، وأجهزة الطباعة، والتواصل �ستخدام عروض مكّربة على الفيديو والتلفاز، وخمرج 

فون، وإشارة طرق يالصوت احلاسويب، وكذلك استخدام أنظمة اإلشارة (كإشارة رنة التل

  .)١()٢٠١٢(براينت وآخرون،  ).براين الناطقوبر�مج  ،الباب، ومنبه الدخان املضيء

فراد؛ كما تساعد هذه التكنولوجيا وتساعد التكنولوجيا املساعدة على حتسني أداء األ

الطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة على فعل األشياء اليت ال يستطيع فعلها بدون اجلهاز. 

ه أو صنعه ليساعد الفرد من ذوي شيء مت اقتناؤ  و�لتايل فإن التكنولوجيا املساعدة هي أيُّ 

 من دون استخدام هذه ا أو مستحيًال عاقات على حتقيق املهام، واليت سيكون أداؤها صعبً اإل

  .)٢()٣٤٨، ٢٠١٢(براينت وآخرون،  .األجهزة

على الرغم من اجلدل حول موضوع دمج الطلبة ذوي اإلعاقة مع أقرا�م من الطلبة 

ا �ن عملية الدمج هي انعكاس لفلسفة مجاعً إن هناك نه ميكن القول أأالعاديني، إال 

إنسانية، وأ�ا توفر نقلة أخالقية لرعاية هذه الفئة ضمن البيئة املناسبة، ويشري السعيد 

والذي بدا من العزل التام عن  ،إىل التطور الذي شهده موضوع الدمج )٣()٢٨ ،٢٠١٢(

ا�تمع، للوصول إىل مرحلة املؤسسات اخلاصة اليت توفر ما يسمى �إليواء املعزول عن 

  واليت اتسمت بتقدمي برامج تتناسب مع قدرات هذه الفئة. ،ا�تمع، مث إىل مرحلة التأهيل

مبدأ دمج  - ةوخاصة املهتمة �جلوانب اإلنساني-وقد تبنت كثري من الدول املتقدمة 

والذي أكدته هيئة األمم املتحدة �عال�ا  ،ذوي االحتياجات اخلاصة مع أقرا�م العاديني

سنة دولية للمعاقني، حتت شعار (املساواة واملشاركة الكاملة)، مث جاء اإلعالن  م١٩٨١

                                      
  .٣٤٨ص ،تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة يف صفوف الدمج ،)٢٠١٢ا، وبراينت، براين (براينت، د�ن، مسيث، ديبري ) ١(

  املرجع نفسه. )٢(

، القاهرة: مكتبة أجنلو ،الدمج األكادميي والتجهيزات الفيزيقية للفصول وغرف املصادر ،)٢٠١٢السعيد، هال ((٣)

  .٢٨ص
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العاملي حول الرتبية للجميع، ليحث اجلميع على ضرورة محاية ذوي االحتياجات اخلاصة من 

عطائهم نفس احلقوق يف التعليم مثل العاديني، حبيث ال يتم التمييز بينهم وبني إالتمييز، و 

غريهم ومتنح هلم الفرص التعليمية، وتتاح مشاركتهم لالستفادة من اخلدمات اليت يقدمها 

  ومها: ،الدمج مان يقوم عليهان أساسيآمن هنا ظهر مبد ؛ا�تمع

 الفئات مع مراعاة الفروق الفردية.الدمج الكلي لبعض  املبدأ األول:

  الدمج اجلزئي يف الفصول امللحقة يف املدارس العادية.املبدأ الثاين: 

إىل أن الطلبة ذوي اإلعاقة حباجة أكرب إىل خدمات تربوية  )١()٢٠٠٤يشري اخلطيب (

 اكو�م يعانون من حالة عجز حسي أو عقلي أو جسمي تفرض قيودً   ؛خاصة وداعمة

 الفروق اخلدمات تسهم وبشكل فاعل يف عالج مشكلة هن هذإحيث  ؛شديدة عليهم

 مفاهيم وبناء إضافة إىل تكوين ،يف التعليم ةمرغوب اجتاهات تكوين بينهم، وتسهم يف الفردية

 سليمة حول التعليم لديهم.

فإن اجلامعة تسعى لتقدمي  ،وعن واقع الطلبة ذوي اإلعاقة جبامعة السلطان قابوس

ا السرتاتيجية الدمج التعليمي هلذه الفئة من الطالب. وبلغ عدد طالب م وفقً رعاية شاملة هل

وال ختتلف شروط قبول هذه الفئة �جلامعة  ،م٢٠١١ا وطالبة يف عام ) طالبً ١٣٥هذه الفئة (

الذي  )٢()٢٠١٠ ,Alqaryoutiعن شروط قبول الطالب العاديني. وتشري دراسة القريويت (

) من اإل�ث من طالب جامعة ١٢ا من الذكور و() طالبً ٢٨أجرى دراسة وصفية لعدد (

إىل وجود فروق ذات داللة  - إعاقا�م بني البصرية واجلسدية تنوعتْ  واليت-  السلطان قابوس

هم حول املعوقات اليت حتول دون دمج الطالب بسبب نوع اإلعاقة، كما ئإحصائية يف آرا

  ل بني درجة اإلعاقة والنوع.أشارت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية للتفاع

                                      
   دار وائل. ،عمان ،املدرسة العاديةتعليم الطلبة ذوي اإلعاقة يف  ،)٢٠٠٤اخلطيب، مجال ( (١)

(٢) Alqaryouti, I, A. (٢٠١٠). Inclusion the Disabled Students in Higher Education in Oman, International Journal 

for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), ٢٢٢-٢١٦ ,(٤)١. 
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و�إلضافة للجامعة، تستخدم العديد من املؤسسات يف سلطنة عمان تكنولوجيا 

مساعدة لذوي اإلعاقة منها يف مدارس الدمج �لتعليم األساسي، ومعهد عمر بن اخلطاب 

ا ا مبدئي� قدم تعليمً يحيث حيرص املعهد على اقتناء أجهزة تكنولوجية مساعدة، و  ؛للمكفوفني

الستخدام تلك األجهزة. إضافة إىل مجعيات النور للمكفوفني، اليت تقوم �قتناء أجهزة 

وتوزيعها على املستفيدين من الطلبة ذوي اإلعاقة، كما تقوم بتنفيذ  ،تكنولوجية مساعدة

برامج تدريبية على استخدامها، كما تقوم بعض الشركات بتوفري أجهزة تكنولوجية مساعدة، 

  موظفني من ذوي االحتياجات اخلاصة. يف حال وجود

 :الدراسات السابقة

 الطلبة ذوي اإلعاقة يف واقع على التعرف إىل )١()٢٠١٨لقد هدفت دراسة ديوا (

 الدراسة واختذت، العاديني زمالئهم نظر وجهة من وذلك ،السودانية احلكومية اجلامعات

 الطلبة بني الفروق على التعرف إىل راسةدال هذه دفته كما ا،منوذجً  اجلزيرة جامعة

 نظر وجهة من اجلزيرة جامعة تقدمها اليت اخلدمات من االستفادة يف اإلعاقة ذوي والطالبات

  العاديني. زمالئهم

 اخصيصً  الباحث أعدها �ستبانة مستعينة الوصفي املنهج راسةدال استخدمت

 اجمتمعً  احلكومية اجلزيرة جبامعة العاديني والطالبات الطلبة راسةدال اختذت ألغراض الدراسة،

 االستبانة، لفقرات لالستجابة من بعض الكليات، وطالبة اطالبً  ٨٨٨ عدد اختيار ومت هلا،

، حيث SPSSاالجتماعية  للعلوم اإلحصائية احلزم بر�مج �ستخدام الدراسة نتائج حتليل متو 

 والطالبات الطلبة واقع تقييم يف العاديني والطالبات الطلبة بني فروق وجود النتائجأظهرت 

 الدراسي، املستوى إىل تعزى املقدمة من اخلدمات االستفادة يف اخلاصة االحتياجات ذوي

 �جلامعات اإلعاقة ذوات للطالبات املقدمة اخلدمات وتقنني تطوير بضرورة الدراسة أوصتو 

                                      
والطالبات ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلامعات احلكومية من وجهة نظر واقع الطلبة  ،)٢٠١٨ديوا، مكي ( (١)

  .٦٥ - ٤٨ ص: )،٤١جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلنسانية، ( ،زمالئهم العاديني
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 إدارةو  اإلعاقة ذوي �مور تعىن جامعية كلية كل داخل هيئة إنشاء وبضرورة، السودانية

  و�م.ئش

يف  املساعدة التكنولوجيا دور لتكشف عن )١()٢٠١٦وجاءت دراسة علي و�دي (

 �لدول ا ومعوقات تطبيقهاهلاحلر  والتداول يف النفاذ للمعلومات بصر��  املعاقني فئة دمج

 سواء الكتب، هذه إلنتاج واجهتها اليت والصعو�ت العربية، وعرضت الدراسة أهم املشاكل

 حيث أو من ي،ديز  بطريقة �وعية املعلومات احملولة اخلاصة والتأليف النشر حقوق حيث من

 عرض وقد املتخصصة واملؤهلة، البشرية الكوادر نقص حيث أو من ،واألجهزة الربامج تكلفة

 خالل اتباع املشكالت، ومن هذه حلل متت اليت الفعلية احملاوالت نتائجه ضمن من البحث

يف  حسني طه مكتبة أعضاء من املكونة الدراسة عينة على متت واليت امليدانية الدراسة منهج

 أن إىل البحث توصل البصر) وضعاف املكفوفني( البصرية عاقاتذوي اإل من سكندريةاإل

 وتوجههم، يديز  لتقنية البصرية عاقاتذوي اإل استخدام احنصار عنها نتج املشكالت هذه

 يف والسرعة واالستقاللية عنصر النفاذ �ا يتوفر حديثة كوسيلة اإلنرتنت استخدام إىل الدائم

  املعلومات. على احلصول

 وألول-  العربية النشر دور بتعاون األمل آفاق لفتح مبادرة هناك أن البحث واستنتج

 أنه إىل البحث وتوصل ،"كتيب" مبشروع املعلومات ألوعية لكرتونيةاإل �حةاإل مبجال - مرة

 الدولية واملنظمات املدين ا�تمع مؤسسات من قبل تُبذل اليت اجلهود من الرغم على

 عاقاتاإل ذوي دمج على تساعد اليت الربجميات نتاجإ شركات قبل من يُبذل وما املختلفة،

أو  العربية، للدول اسرتاتيجية واضحة توجد ال نهأ إال ؛للمعلومات النفاذ جمتمع يف البصرية

 وتسخريها ،املساعدة املعلومات تكنولوجيا مكانياتإ استثمار أجل من عربية عمل خطة

                                      
علوماتية  �إل�حة املدور التكنولوجيا املساعدة يف دمج فئة املعاقني بصر��  ،)٢٠١٦علي، منال، و�دي، سوهام ( (١)

وقائع املؤمتر السنوي الثاين والعشرين جلمعية املكتبات  ،ومعوقات تطبيقها �لدول العربية ،والتداول احلر

فرع اخلليج العريب �لتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية، فرع اخلليج العريب، وا�لس الوطين للثقافة والفنون  املتخصصة/

   .٢١بريل إملستقبلية ملهنة املكتبات واملعلومات، الكويت وعنوانه: التحد�ت ا - واآلداب
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 حاول ولذا ا�تمع، يف البصرية عاقةاإل ذوي شخاصاأل ودمج ،كامًال  النفاذ جماالت لفتح

 والدويل احمللى التعاون آفاق فتح يف تساعد اليت واملقرتحات التوصيات بعض طرح البحث

  .�ملستقبل املشكالت هذه حلل

 من لطلبة املساندة الدعم لتقييم خدمات )١()٢٠١١وجاء هدف دراسة اخلشرمي (

طلبة ذوي اإلعاقة العينة الدراسة من جمموعة من اخلاصة، تكونت  االحتياجات ذوي

سعود، وطبق فيها أداة االستبانة، ومت حتليل النتائج �ستخدام  امللك جبامعةالبصرية واجلسدية 

 ال �جلامعة املعاقني الطلبة عينة نصف يقارب ما أن إىل الدراسة نتائج وتشري .SPSSبر�مج 

 من إجيابية أكثر آراء الذكور اجتاه وكان ،الحتياجا�م مهيأة اجلامعة مباين أن على يتفقون

  املكانية. التسهيالت مالئمة مدى حول اإل�ث

 والطلبة اإلعاقة ذوي من الطلبة بني االجتماعي التفاعلإىل أن  الدراسة توصلت كما

 يف واإلداريني التدريس هيئة �عضاء العالقة كذلك كبري، حد إىل إجيابية املعاقني غري من

 اتقريبً  %٦٨ أن كما الفعال، االجتماعي للدمج إجيايب مؤشر وهو إلجيابية،متثلت � اجلامعة

  .احتياجا�م تراعي اجلامعة يف املستخدمة التدريس طرق أن على يوافقوا ال منهم

 إىل النتائج أشارت فقد �جلامعة اخلاصة مركز االحتياجات خبدمات يتعلق وفيما

 واألجهزة الوسائل توفري يف اخلاصة االحتياجات مراكز دور عن سلبية وانطباعات توجهات

 للطلبةاالختبارات  لتقدمي مناسبة أماكن لتحديد تنسيقها عدم كذلك التعليم، على املعينة

 األكادميي، الطلبة جناح يف كبري بشكل تؤثر هامة أمور وهي اخلاصة، االحتياجات ذوي من

 خاصة ميزانية توفر عدم هو املستلزمات تلك توفري منعت اليت األسباب أحد تكون وقد

  فيها.الكوادر  عدد وقلة، اخلاصة االحتياجات مبراكز

                                      
تقييم خدمات الدعم املساندة للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة جبامعة امللك  ،)٢٠١١اخلشرمي، سحر ((١)

  .١٣٤ - ٩٩، ٢٣العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية،  سعود،
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فقد هدفت إىل وضع اسرتاتيجيات تطوير اخلدمات  )١()٢٠١١أما دراسة شحادة (

املقدمة لذوي اإلعاقة البصرية يف مؤسسات رعاية املكفوفني يف قطاع غزة، وقد هدفت إىل 

التعرف على واقع اخلدمات املقدمة لذوي اإلعاقة البصرية يف مؤسسات رعاية املكفوفني يف 

ا املنهج الوصفي �ستخدام بطاقة قطاع غزة، واسرتاتيجيات تطويرها. استخدم الباحث فيه

املكفوفني املتلقني للخدمة  ةاملقابلة وورشة عمل وتطبيق استبانة، ومشلت عينة الدراسة الطلب

ا العاملني يف مؤسسات رعاية املكفوفني يف يف املراحل الدراسية (الثانوية، اجلامعية)، وأيضً 

يف جودة ومستوى  كشفت نتائج الدراسة عن وجود ضعف عام على األغلبغزة. و 

اخلدمات املقدمة لذوي اإلعاقة يف ضوء االسرتاتيجيات املقرتحة لتطوير اخلدمات املقدمة، 

وذلك من وجهة نظر املستطلعني. وقد أوصى الباحث بضرورة تطوير الربامج التعليمية لذوي 

  اإلعاقة، وخاصة تلك اليت تساعدهم يف العملية التعليمية. 

 )٢()٢٠١٧والروسان ويوسف واخلطايبة والشرمان ( وجاءت دراسة أبو ملحم،

لتكشف عن واقع األشخاص يف املكفوفني يف ا�تمع األردين، من حيث قدر�م على 

ا قد ن كان ا�تمع األردين فعلي� إو  ؛التكييف واالندماج يف خمتلف النشاطات االجتماعية

أداء أدوارهم وخدمة متّكن من دجمهم والتعامل معهم كأشخاص عاديني، قادرين على 

جمتمعهم بشكل سليم. مث هدفت الدراسة حملاولة الكشف عن دور تقنيات التكييف احلديثة 

اخلاصة �ملكفوفني يف تفعيل هذا التمكني والدمج ا�تمعي، وذلك من وجهة نظر املكفوفني 

  أنفسهم.

                                      
مؤسسات رعاية  يف لذوي اإلعاقة البصرية اسرتاتيجيات تطوير اخلدمات املقدمة ،)٢٠١١شحادة، حازم ((١)

  رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة غزة، فلسطني. ،املكفوفني يف قطاع غزة

دور التقنيات احلديثة يف  ،)٢٠١٧بو ملحم، دمحم؛ والروسان، صفوت؛ واخلطايبة، يوسف؛ والشرمان، يوسف (أ (٢)

قسم العلوم  ميدانية من وجهة نظر املكفوفني إقليم الوسط،دمج املكفوفني ومتكينهم يف ا�تمع األردين: دراسة 

  االجتماعية، كلية عجلون اجلامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، األردن.
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نة قصدية، اتبع الباحث منهج التحليل الوصفي، واستخدم أداة االستبانة، وكانت العي

ا. ومت حتليل البيا�ت �ستخدام األساليب اإلحصائية، وهو مكفوفً  ٥٢حيث تكونت من 

. وقد أظهرت النتائج وجود دور مرتفع ملختلف التقنيات التكيفية اليت SPSSـــبر�مج ال

أي أن املكفوفني يعتقدون  ؛ن سواء األجهزة الناطقة، أو األجهزة األخرىو استخدمها املكفوف

  التقنيات التكيفية هلا دور مهم يف دجمهم ومتكينهم يف ا�تمع التعليمي واالجتماعي.�ن 

وأن سكان  ،ا �مهية هذه األدوات من اإل�ثوتبني النتائج أن الذكور أكثر إحساسً 

ا من �قي املناطق �مهية هذه األدوات، كما هو احلال �لنسب املدن هم أكثر اهتمامً 

عليا. وأوصت الدراسة بتوصيل كل ما هو جديد يف األجهزة ألفراد للحاصلني على شهادة 

  وتعريفهم بدورها وأمهيتها. ،هذه الفئة

فقد سلطت الضوء على أبرز التقنيات  )١()٢٠١٩أما دراسة إبراهيم وبوعيشة ( 

التكنولوجيا احلديثة املستخدمة لذوي اإلعاقة البصرية. مت استخدام املنهج الوصفي، من 

ل املعلومات اليت مت مجعها من الدراسات السابقة واإلحصاءات العاملية ملنظمة خالل حتلي

 على املكفوفون �ا حيصل اليت الطريقة يف تؤثر البصرية اإلعاقات إنحيث  ؛الصحة العاملية

 األدوات مالحظة خالل من التعلم يف فرصهم من وحتد �م، احمليطة البيئة من املعلومات

 تلك ومن املدربني، -اخلربة ذوي من خاصة مهارات تعلم إىل حيتاجون فهم ؛حوهلا البصرية

 استخدام يف هي الكفاءات - للمكفوفني األمريكية املؤسسة حدد�ا واليت- اخلاصة املهارات

 وأجهزة احلاسوب استخدام مهارات إكسا�م على تشتمل اليت واحلاسوب التكنولوجيا

 �ستخدام والكتابة القراءة مهارات تعليم يتضمن الذيوالكتابة،  القراءة مهارات، و االتصال

 للبقا� فعال استعمال علىهم تدريبأو  ،البصرية األدواتو  الكبرية واحلروف أسلوب برايل

 مثل املستخدمة األساليب استخداممن خالل  واالستقاللية اآلمن التنقلوأمهية  ،البصرية

                                      
ا�لة العربية  ،تقنيات تكنولوجيا التعليم احلديثة لذوي اإلعاقة البصرية ،)٢٠١٩مال (آإبراهيم، سامية، وبوعيشة، (١)

  .٨٨- ٦٩)، ٦(لعلوم اإلعاقة واملوهبة، 
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 لغة كاستخدام االجتماعي التفاعل ومهاراتالتنقل،  أدوات من وغريها الطويلة العصى

 حيثُ  املستقل العيش ومهارات ،الشخصي الضبطى، ومهارة األخر  البصرية واملفاهيم اجلسم

  ة.احلياتي �ألنشطة القيام على تساعدهم خاصة أساليب نو املكفوف يتعلم

 اإلعاقة بذوي اخلاصة التعليم تكنولوجيا توفري على وقد أوصت الدراسة �مهية العمل

 مقاييس بوضع العايل التعليم وزارة تقوم ، وأناملكفوفني مدارس مجيع يف احلديثة البصرية

 التكنولوجيا وتوظيف استخدام من التمكني إىل تسعى ،اجلامعات يف جديدة تدريس

 لتدريب تكوينية دورات تقدمي ، �إلضافة إىل ضرورةالبصرية اإلعاقة لذوي احلديثة التعليمية

 من يتمكنوا حىت ،احلديثة التعليمية الوسائل استخدام على البصرية اإلعاقة ذوي معلمي

 .صائبٍ  وبشكلٍ  بسهولةٍ  استخدامها

لتكشف عن واقع توظيف تكنولوجيا املعلومات  )١()٢٠١٣دية ( وجاءت دراسة أبو

، وقد اختارت يف األردن  �لكلية اجلامعية للعلوم التطبيقيةيف تعليم الطلبة املعاقني بصر�� 

 يف كلية اجلامعة للعلوم التطبيقية من الطلبة املعاقني بصر��  ةا وطالبطالبً  ١٨الباحثة عينتها من 

هداف الدراسة، �إلضافة إىل مجع أ. واستخدمت أداة االستبانة لتحقيق ٢٠١٣ - ٢٠١٢للعام 

معلومات حول  معلومات من وحدة التقنيات املساعدة يف الكلية اجلامعية، وذلك الستقصاء

 SPSS. ومت حتليل البيا�ت �ألساليب اإلحصائية دورها يف دعم ومساعدة املعاقني بصر�� 

ا معادلة جتمان للتجزئة معامل ارتباط بريسون، ومعامل ارتباط سبريمان بروان، وأيضً  :مثل

ية كرونباخ، والتكرارات واملتوسطات احلساب لفاأالنصفية، �إلضافة إىل معامل ارتباط 

  والنسب املئوية.

وقد توصلت الدراسة إىل أنه على الرغم من اجلهود املبذولة يف كلية اجلامعة للعلوم 

التطبيقية ملساعدة هذه الفئة يف التكيف مع طبيعة اإلعاقة ومتطلبا�ا املادية واألكادميية يف 

                                      
 �لكلية اجلامعية واقع توظيف تكنولوجيا املعلومات يف تعليم الطلبة املعاقني بصر��  ،)٢٠١٣دية، هناء ( أبو(١)

   رسالة ماجستري غري منشورة، الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية، فلسطني. ،للعلوم التطبيقية
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و�م ئ شا من القصور يف توظيف تكنولوجيا للمعلومات لتسيريإال أن هناك نوعً  ؛الكلية

  التعليمية، ورفع مستوى الشراكة واملشاركة اإلجيابية للطالب املعاق.

العوامل اليت تؤثر على قبول التكنولوجيا من قبل الطلبة ذوي اإلعاقة يف كلية وحول 

لتكشف عن  )١()٢٠١٦ ,Ellisيليس (إكاليفورنيا، جاءت دراسة   ا�تمع الصغرية يف ضواحي

ر يف الطلبة ذوي اإلعاقة حول استخدام التكنولوجيا فيما يتعلق بنجاحهم املتصوَّ  تصورات

الكلية. وركزت على استخدامات الطلبة ذوي اإلعاقة العامة للتكنولوجيا، واليت متثلت يف 

 Livescribeتدوين املالحظات وحماضرات التسجيل الصويت �ستخدام جهاز (

Smartpen( ما يتعلق �ذه اخلدمة كشفت عن أ�م قد يواجهون ن خربة الطالب فيإ، حيث

 Technologyعوائق أمام جناحهم. وكان اإلطار النظري هو منوذج قبول التكنولوجيا (

Acceptance Model َّد عاملي الفائدة املتصّورة والسهولة املتصورة لالستخدام ) الذي حد

رة لالستخدام، هي: ث شروط ميسَّ مع توفر ثال ،للتنبؤ مبدى قبول هؤالء الطلبة للتكنولوجيا

 .إدراج املستخدم يف اجلهاز، والتدريب، والدعم

وُأجريت هذه الدراسة النوعية يف كلية ا�تمع العامة الصغرية يف ضواحي مشال  

اختيار أربعة مشاركني مؤهلني من الناحية  كاليفورنيا املعروفة �سم الكلية الزرقاء. ومتَّ 

الدميوغرافية من عينة قصدية، للمشاركة يف مقابالت شبه مقننة متعمقة لتبادل اآلراء حول 

مة هلم، ومت تقدمي البيا�ت يف شكل دراسة مرافقهم التعليمية والتكنولوجيا املساعدة املقدَّ 

اس معايري اختيار حمددة. ومت استخدام ا املشاركة على أسحالة؛ وطُلب من املشاركني عمدً 

  للتحليل. Creswell تصميم البحث النوعي لكريسويل

يتمتع الطلبة ذوو اإلعاقة �النفتاح  - وبشكل عام- وقد كشفت الدراسة أنه 

وأن من يستخدمو�ا منهم ينظرون إىل  ،واالستعداد الستخدام التكنولوجيا كوسيلة للتكيف

للتسجيل الصويت بشكل إجيايب للغاية. أوصت  ) املستخدمLivescribe Smartpenجهاز (
                                      

(١) Ellis, K. R. (٢٠١٦). Students with disabilities’ perceptions of assistive technology, the Livescribe smartpen, 

audio recording, and note-taking service accommodations (Doctoral dissertation).  
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واالخنراط يف حمتوى الدورة  ،الدراسة �نه جيب تشجيع الطلبة على تدوين املالحظات

حىت ال يتم إيقاف استخدام اجلهاز بناًء على انعدام  ؛التدريبية لبناء الثقة يف قدرا�م اخلاصة

  الثقة �م.

حول مدى تّلقي معظم  )١()٢٠١٦ ,.Lersilp et alويف دراسة لريسلب وآخرون (

الطلبة الذين مت تشخيص إعاقتهم يف مدارس التعليم اخلاص التايالندي تكنولوجيا مساعدة 

والفوائد املرجوة منها، فقد مت إجراء مسح حول درجة توفري واستخدام واحتياجات 

التكنولوجيا املساعدة، وكذلك وجهات نظر أصحاب املصلحة الرئيسيني فيما يتعلق مبعايري 

توفري هذه التكنولوجيا يف مدارس التعليم اخلاص. مت اختيار املشاركني بطريقة أخذ العينات 

 ،طالًبا من ذوي اإلعاقات البصرية أو البدنية أو السمعية أو الذهنية ١٢٠القصدية، ومشلوا 

من أصحاب املصلحة الرئيسيني  ٢٤ومن أربع مدارس تعليم خاص يف شيانغ ماي، �يالند؛ 

واملعاجلني املدرسيني). و�لفت  ،ومديري املدارس ،مي الرعاية واملعلمنيأو مقدِّ  ،�ء(مثل اآل

  .األدوات من قائمة مرجعية للتكنولوجيا املساعدة ومقابلة شبه مقننة

أظهرت النتائج أنه مت توفري فئة من التكنولوجيا املساعدة للطلبة ذوي اإلعاقة، كانت 

التواصل" مث "املرافق". عالوة على ذلك، مت تزويد الطلبة أعالها "اخلدمات"، تليها "وسائل 

ذوي اإلعاقات اجلسدية يف الغالب �لتقنيات املساعدة، ولكن أولئك الذين يعانون من 

 ٥إعاقات بصرية حيتاجون إليها أكثر. وأخريًا، تتكون معايري توفري التكنولوجيا املساعدة من 

أنظمة التعلم، ودليل اإلنتاج  ،دارة املستقلة للمدارساإل ،املنظور الشمويل ،مكّو�ت: التعاون

�ت من ثالثة ويتم حتفيز تلك املكوِّ  ،للمستخدمني، وتطوير مركز التكنولوجيا املساعدة

  واملدارس.  ،واملؤسسات اخلاصة ،مصادر رئيسية، هي: احلكومة

                                      
(١) Lersilp, S., Putthinoi, S., & Chakpitak, N. (٢٠١٦). Model of providing assistive technologies in special 

education schools. Global journal of health science, ٣٦ ,(١)٨. 
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ات درجة توفري واستخدام واحتياج )١()(٢٠١٦ ,Lersilpوتناولت دراسة لريسلب 

يف دراسة   ،التكنولوجيا املساعدة واخلدمات التعليمية للطلبة ذوي اإلعاقة يف التعليم العايل

مجع البيا�ت من استبيان أكمله  كمية أجريت يف ست جامعات تقع يف مشال �يالند. متَّ 

إضافة لتطوير قائمة  ،ا من ذوي اإلعاقة، والذين التحقوا �ذه اجلامعاتطالًبا جامعي�  ١٤٠

مرجعية للتكنولوجيا املساعدة واخلدمات التعليمية من ثالثة أجزاء (من حيث: توفريها 

ومت تطوير أدوات الدراسة من قبل الباحثني والتأكد من صدق  ،واستخدامها ومتطلبا�ا)

مث مت حتليل البيا�ت الكمية من خالل اإلحصاء  ،حمتو��ا بواسطة ثالثة متخصصني

  وصفي.ال

أشارت نتائج هذه الدراسة إىل أن اخلدمات التعليمية وفرت هلؤالء الطلبة القدرة على 

اإلعاقة  والوصول أكثر للتكنولوجيا املساعدة. عالوة على ذلك، استخدم الطلبة ذو 

كما مت استكشاف   ،التكنولوجيا املساعدة، وحصلوا على اخلدمات التعليمية ألسباب خمتلفة

  بات التكنولوجيا املساعدة للطلبة مع كل نوع من أنواع اإلعاقة.استخدامات ومتطل

بفحص نتائج خدمة  )٢()٢٠١٧ ,Malcolm & Rollكما قام مالكومل ورول (

التكنولوجيا املساعدة املتعلقة �ألداء والرضا عن املهام األكادميية الشائعة (�ستخدام مقياس 

الطلبة ذوي اإلعاقة للتكنولوجيا املساعدة األداء املهين الكندي)، وكذلك كيفية استخدام 

وجتربتها (�ستخدام مسح استخدام التكنولوجيا املساعدة).  ،خلدمات التكنولوجيا املساعدة

ا من ذوي االحتياجات اخلاصة الدراسة االستقصائية. وكشفت تلك طالبً  ٣٥٠أكمل 

ء الطلبة مع الدراسة عن استخدام التكنولوجيا املساعدة بشكل ملحوظ من قبل هؤال

ا لوجه، وأ�م استخدموا التكنولوجيا املساعدة اخلاصة �عاقتهم على تفضيلهم للتدريب وجهً 

                                      
(١) Lersilp, T. (٢٠١٦). Assistive technology and educational services for undergraduate students with disabilities 

at universities in Northern Thailand. Procedia Environmental Sciences, ٦٤-٦١ ,٣٦.  
(٢) Malcolm, M. P., & Roll, M. C. (٢٠١٧). The impact of assistive technology services in post-secondary 

education for students with disabilities: Intervention outcomes, use-profiles, and user-experiences. Assistive 
Technology, ٩٨–٩١ ,(٢)٢٩. https://ezproxysrv.squ.edu.om:٢١٣٩/١٠.١٠٨٠/١٠٤٠٠٤٣٥.٢٠١٦.١٢١٤٩٣٢ 
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أ�م يف األسبوع، وأ�م استخدموا التكنولوجيا املساعدة يف جمموعة متنوعة من  ٣األقل 

  البيئات، وشعروا أن التكنولوجيا املساعدة أثرت بشكل إجيايب على جناحهم األكادميي.

ويعتقد الباحثان أن الطلبة سيواصلون استخدام التكنولوجيا املساعدة بعد التخرج؛ 

 أن تساهم نتائج الدراسة يف قاعدة األدلة خلدمات التكنولوجيا املساعدة للتمكني من وأمًال 

وتلبية االحتياجات املتغرية للعدد املتزايد من طلبة اجلامعات ذوي اإلعاقة.  ،حتسني خدما�ا

من العمل لتوضيح الطرق اإلضافية اليت يستخدمها الطلبة  وأوصى الباحثان �حلاجة إىل مزيدٍ 

أو  ،يف توظيف التكنولوجيا املساعدة (مثل إدارة الوقت، وشبكات التواصل االجتماعية)

ل التكنولوجيا املساعدة، والتفضيالت الشخصية ية (مثل: مدى تقبُّ جماالت اخلربة الذات

  ألدوات أو أجهزة التكنولوجيا املساعدة).

لتهدف إىل فحص  )١()٢٠١٧ ,.Silman et alمان وآخرون (يوجاءت دراسة سل

الكيفية اليت ساعدت �ا التكنولوجيا املستخدمة يف مجعية قربص الرتكية للمكفوفني يف 

ليم والتعلم والعمليات اإلدارية لضعاف البصر. مت استخدام أساليب البحث عمليات التع

النوعي جلمع البيا�ت وحتليلها. واسُتخدمت دراسة حالة للتحقق من كيفية تسهيل 

التكنولوجيا املستخدمة يف اجلمعية لعمليات التعلم والتعليم والعمليات اإلدارية لضعاف 

حيث �لف املشاركون يف الدراسة من معلمني وطالبني  البصر. ومت اختيار العينة قصد�� 

  ومدير واحد.

وأظهرت النتائج أنه مبساعدة التكنولوجيا، كان املشاركون يف الدراسة متحمسني 

بعض، ومع األشخاص خارج مؤسستهم؛ ومل الوميكنهم التواصل بسهولة مع بعضهم  ،للغاية

اركة قراراته مع املعلمني، وإمنا فّضل القنوات ا الستخدام التكنولوجيا يف مشيكن املدير مضطر� 

غري الرمسية لتوصيل قراراته. ومع ذلك، هناك نقص يف األجهزة التكنولوجية مثل املاسح 

                                      
(١) Silman, F., Yaratan, H., & Karanfiller, T. (٢٠١٧). Use of assistive technology for teaching-learning and 

administrative processes for the visually impaired people. Eurasia Journal of Mathematics, Science & 
Technology Education, ٤٨١٣-٤٨٠٥ ,(٨)١٣.  
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واليت من  ،الضوئي التلقائي عايل السرعة للكتب والكتب املستوردة املطبوعة بطريقة برايل

  شأ�ا حتسني نوعية حياة أعضاء اجلمعية.

دراسته لتحديد آراء املتخصصني يف التعليم فيما  )١()٢٠١٨ ,Ahmed( وأجرى أمحد

يتعلق �ستخدام التكنولوجيا املساعدة يف الفصول الدراسية، وألن هناك ارتباط كبري بني ما 

يعتقده الناس وما ميارسونه فيما يتعلق �لتكنولوجيا املساعدة، فإنه ينبغي على املعلمني أن 

وكيف ميكن أن ُيشّكل اخلربة التعليمية الكاملة ويؤثر فيها مع الطلبة  ،وا �ذا االرتباطيقرُّ 

ذوي اإلعاقة. وكان الباحث يعتزم الكشف عن العوامل الكامنة وراء عدم توفر التكنولوجيا 

املساعدة خالل فرتة الفصل الدراسي، وكذلك حتديد مواقف الناس جتاه دعم األفراد ذوي 

 مناهج التعليم العام خالل الفصل الدراسي. شارك يف اإلعاقة، وحقهم يف الوصول إىل

من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس من جامعة ميدويسرتن يف الوال�ت املتحدة.  ٢٨الدراسة 

وطُلب منهم  ،وُسئل املشاركون عما إذا كانوا يدعمون استخدام التكنولوجيا املساعدة أم ال

�ملائة من  ٧٥لتكنولوجيا املساعدة. وقد أفاد حتديد العقبات اليت قد متنعهم من استخدام ا

املشاركني أنه مت السماح هلم �ستخدام التكنولوجيا املساعدة أثناء الفصل الدراسي، بينما مل 

  منهم. ٪٢٥يفعل 

وفيما يتعلق �لتأثري اإلجيايب الستخدام التكنولوجيا املساعدة على األداء األكادميي 

أن التكنولوجيا املساعدة حتدث فرًقا كبريًا يف أداء الطلبة،  ٪٩٦للطلبة ذوي اإلعاقة، يعتقد 

من املشاركني ال يرون ذلك. وأوضح املشاركون الذين يوافقون على التأثري اإلجيايب  ٪٣لكن 

للتكنولوجيا املساعدة أن التكنولوجيا املساعدة ميكن أن تساعد الطلبة على أداء املهام اليت 

ك، تُعد التكنولوجيا املساعدة إحدى عناصر االسرتاتيجيات اليت يواجهو�ا. عالوة على ذل

  جيب على املعلمني التفكري فيها ملساعدة األطفال يف التغلب على حتد��م بشكل أفضل.

                                      
(١) Ahmed, A. (٢٠١٨). Perceptions of using assistive technology for students with disabilities in the classroom. 

International Journal of Special Education, ١٣٩-١٢٩ ,(١)٣٣.  
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حول ما يقّدم للطلبة ذوي  )١()٢٠١٩ ,.Goegan et alكما قام جيوجان وآخرون (

ة بعد ز�دة أعدادهم يف اجلامعات، مبا يف خاص ،اإلعاقة يف احلرم اجلامعي يف أماكن إقامتهم

  ذلك التكنولوجيا املساعدة.

وقد أجرى الباحثون هذه الدراسة، لز�دة فهمهم حول االستخدام املتقطع 

إذ ميكن أن تساعد التكنولوجيا  ؛للتكنولوجيا املساعدة من قبل هذه الفئة من الطلبة

اجات التعلم؛ ومع ذلك فإنه ال يزال هناك املساعدة هؤالء الطلبة يف جمموعة متنوعة من احتي

  .العديد منهم مل يُقبل على استخدامها، على الرغم من الفوائد اليت ميكن أن توفرها هلم

وطُلب من الطلبة حتديد  ،مت مجع كل من بيا�ت االستبيان الكمي والبيا�ت النوعية

)، ٪٣٣ا كانت صعوبة التعلم (إعاقتهم األساسية، ومع الثالثة األكثر شيوًعا اليت مت حتديده

واالضطراب النفسي (مثل اضطراب القلق  ،٪)١٨.٤واضطراب نقص االنتباه/ فرط النشاط (

). ووجد الباحثون أن العوامل الفردية كانت أكثر أمهية من البيئة أو ٪١٨.٤أو االكتئاب 

على ا من خالل جتارب الطلبة يف التدرب وحتققوا أيضً  ،خصائص التكنولوجيا نفسها

التكنولوجيا املساعدة، أن جودة جتربة التدريب وليس جمرد حضور التدريب هو ما حيفزهم 

على االستمرار يف استخدام تلك التكنولوجيا. عالوة على ذلك، قدم الباحثون توصيات 

ا ملقرتحات مرتبطة مون التدريب للطلبة بشكل مجاعي. وتوفر النتائج أساسً لألفراد الذين يقدِّ 

  اخلدمات املقّدمة للطلبة الذين يستخدمون التكنولوجيا املساعدة.�لدعم و 

ومن خالل ما مت عرضه من الدراسات السابقة تبني أن هناك توجًها واضًحا حول 

، من خالل تسليط  دور التكنولوجيا املساعدة يف دمج فئة املعاقني، خاصة فئة املعاقني بصر��

حلديثة، واليت متنح هلم فرًصا أكرب يف التعليم، وأن هذا الضوء على أبرز التقنيات التكنولوجية ا

ية وتفاعلية. وهذا ما أشارت له دراسة إبراهيم لواتصا تكنولوجية مهارات كسبهماالستخدام يُ 

                                      
(١) Goegan, L. D., Le, L., Rioux, B. P., & Daniels, L. M. (٢٠١٩). Examining Factors that Support Continued Use 

of Assistive Technology by Postsecondary Students with Disabilities. Canadian Journal for New Scholars in 
Education/Revue canadienne des jeunes chercheures et chercheurs en éducation, (١)١٠.  
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، ودراسة )٣()٢٠١٣، ودراسة أبو دية ()٢()٢٠١٦، ودراسة علي و�دي ()١()٢٠١٩وبوعيشة (

يف اقرتاح اسرتاتيجيات تطوير  )٥()٢٠١١ادة (، كما اهتمت دراسة شح)٤()٢٠١١اخلشرمي (

اخلدمات التعليمية املقدمة لذوي اإلعاقة، وكذلك اهتمت دراسة أبو ملحم وآخرون 

يف الكشف عن قدرة ذوي اإلعاقة يف التكيف واالندماج يف خمتلف األنشطة  )٦()٢٠١٧(

  من أجل تفعيل دورهم يف خدمة ا�تمع. ةاالجتماعي

ذلك، فقد تناولت العديد من الدراسات املعوقات اليت تواجه ذوي و�إلضافة إىل 

اإلعاقة واملتمثلة يف النقص يف األجهزة التكنولوجية، وسبل التغلب عليها، كما يف دراسة 

، حيث أثبتت )٨()٢٠١٧ ,.Silman et alودراسة سيلمان وآخرون ( )٧()٢٠١٦ ,Ellisإيليس (

                                      
ا�لة العربية  تقنيات تكنولوجيا التعليم احلديثة لذوي اإلعاقة البصرية، )،٢٠١٩إبراهيم، سامية، وبوعيشة، آمال ((١)

  .٨٨- ٦٩)، ٦لعلوم اإلعاقة واملوهبة، (

التكنولوجيا املساعدة يف دمج فئة املعاقني بصر�� �إل�حة املعلوماتية دور )، ٢٠١٦علي، منال، و�دي، سوهام ((٢)

وقائع املؤمتر السنوي الثاين والعشرين جلمعية املكتبات  والتداول احلر، ومعوقات تطبيقها �لدول العربية،

لس الوطين للثقافة والفنون املتخصصة/ فرع اخلليج العريب �لتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية، فرع اخلليج العريب، وا�

  .٢١الكويت وعنوانه: التحد�ت املستقبلية ملهنة املكتبات واملعلومات، إبريل  - واآلداب

 �لكلية اجلامعية واقع توظيف تكنولوجيا املعلومات يف تعليم الطلبة املعاقني بصر��  ،)٢٠١٣دية، هناء ( أبو(٣)

  ، الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية، فلسطني.رسالة ماجستري غري منشورة ،للعلوم التطبيقية

تقييم خدمات الدعم املساندة للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة جبامعة امللك )، ٢٠١١اخلشرمي، سحر ((٤)

  .١٣٤ - ٩٩، ٢٣العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية،  سعود،

لذوي اإلعاقة البصرية مؤسسات رعاية املكفوفني اسرتاتيجيات تطوير اخلدمات املقدمة  ،)٢٠١١شحادة، حازم ((٥)

  رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة غزة، فلسطني. ،يف قطاع غزة

دور التقنيات احلديثة يف دمج  ،)٢٠١٧أبو ملحم، دمحم؛ والروسان، صفوت؛ واخلطايبة، يوسف؛ والشرمان، يوسف ((٦)

، قسم العلوم ة من وجهة نظر املكفوفني إقليم الوسطاملكفوفني ومتكينهم يف ا�تمع األردين: دراسة ميداني

  االجتماعية، كلية عجلون اجلامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، األردن.
(٧) Ellis, K. R. (٢٠١٦). Students with disabilities’ perceptions of assistive technology, the Livescribe smartpen, 

audio recording, and note-taking service accommodations (Doctoral dissertation).  
(٨) Silman, F., Yaratan, H., & Karanfiller, T. (٢٠١٧). Use of assistive technology for teaching-learning and 

administrative processes for the visually impaired people. Eurasia Journal of Mathematics, Science & 

Technology Education, ٤٨١٣-٤٨٠٥ ,(٨)١٣.  
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 هم لتبنيهاواستعدادعلى استخدام هذه التكنولوجيات فتاح الطلبة �النهؤالء  الدراسات متتُّع

وحاملي الشهادات العليا  سكان املدنو  الذكور اهتمام مع أوضاعهم اخلاصة، مع فللتكيُّ 

أشارت إىل بعض  )١()٢٠١١. غري أن نتائج دراسة اخلشرمي (ذه األدواتبصورة أكرب �

هلؤالء الطلبة حنو توفر اخلدمات واملرافق ومستواها ونوعيتها يف مؤسسا�م،  سلبيةال توجهاتال

راسة احلالية لتستفيد من تلك الديف عمليات تعلمهم. لذلك جاءت  هايف توظيف وخاصة

 ذوي اإلعاقةطلبة للاملقّدمة التكنولوجيا املساعدة خدمات ن واقع م النتائج، �دف التحقق

هم، والكشف عن توجهات هؤالء الطلبة يف تعليممدى توظيفها و جامعة السلطان قابوس  يف

  حنو اخلدمات املقدَّمة هلم وآرائهم حول مستواها وجود�ا. 

 :منهجية الدراسة وإجراءا�ا

 Qualitativeالنوعي ( املنهج أسلوب التحليل النوعي، ضمناستخدام  متَّ 

Approach يف إجراء هذه الدراسة، حيث يعد من املناهج اليت تتيح للباحثني التعمق يف (

دراسة الظاهرة، والوصول إىل معلومات تفصيلية دقيقة عن مشكلة الدراسة وفهمها (أبو 

. وعادة ما يتطلب أسلوب التحليل النوعي مجع البينات الكمية (الفقرات، )٢()٢٠١٣عالم، 

بطريقة استقرائية مع الرتكيز على املعاين اليت يذكرها املشاركون. الكلمات)، مث يتم حتليلها 

ويتم فيما بعد إجراء إدخال للنصوص الواردة من املشاركني (عينة املقابلة) يف بر�مج حتليل 

وقد متت . استجا�ت أفراد العينةليتم فيما بعد القيام بتحليل  ، NVivoنوعي حاسويب مثل 

  ة مقننة جلمع البيا�ت واملعلومات. االستعانة �ستمارة مقابل

  

  

  
                                      

تقييم خدمات الدعم املساندة للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة جبامعة امللك )، ٢٠١١اخلشرمي، سحر ( (١)

  .١٣٤ - ٩٩، ٢٣العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية،  سعود،

  والنوعي واملختلط، عمان، األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع.)، مناهج البحث الكمي ٢٠١٣أبو عالم، رجاء ( )٢(
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 أداة الدراسة:

مت تصميم استمارة مقابلة مقننة بعد مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة اليت 

تناولت دور التكنولوجيا املساعدة يف تعليم ذوي اإلعاقة، نذكر هنا دراسة سليمان وآخرون 

)Silman et al., ٣()٢٠١٦، وعلي و�دي ()٢()٢٠١٩، وإبراهيم وبوعيشة ()١()٢٠١٧( 

) سؤاًال مفتوًحا توزعت على أربعة ١٣. وتضمنت استمارة املقابلة ()٤()٢٠١١واخلشرمي (

حماور رئيسية، متثلت يف حمور وصف الوضع احلايل الستخدام التكنولوجيا املساعدة، وحمور 

وفري التكنولوجيا التواصل مع الزمالء، وحمور اجلانب الشخصي، وحمور دور اجلامعة يف ت

املساعدة يف تعلم الطلبة ذوي اإلعاقة. كما تضمنت استمارة املقابلة مقدِّمة عن هدف 

  الدراسة، وتوضيح سرية التعامل مع استجا�ت املشاركني يف الدراسة. 

  الصدق والثبات:

مت التحقق من صدق أسئلة املقابلة املقننة من خالل حتكيمها من قبل مخسة أعضاء 

هيئة تدريس متخصصني يف تكنولوجيا التعليم، وكذلك متخصصني من عمادة شئون الطلبة/ 

قسم رعاية ذوي اإلعاقة بعمادة شئون الطلبة جبامعة السلطان قابوس، ومت األخذ جبميع 

  مالحظا�م.

                                      
(١) Silman, F., Yaratan, H., & Karanfiller, T. (٢٠١٧). Use of assistive technology for teaching-learning and 

administrative processes for the visually impaired people. Eurasia Journal of Mathematics, Science & 
Technology Education, ٤٨١٣-٤٨٠٥ ,(٨)١٣.  

ا�لة العربية  تقنيات تكنولوجيا التعليم احلديثة لذوي اإلعاقة البصرية، )،٢٠١٩إبراهيم، سامية، وبوعيشة، آمال ( (٢)

  .٨٨- ٦٩)، ٦لعلوم اإلعاقة واملوهبة، (

دور التكنولوجيا املساعدة يف دمج فئة املعاقني بصر�� �إل�حة املعلوماتية )، ٢٠١٦علي، منال، و�دي، سوهام ( (٣)

وقائع املؤمتر السنوي الثاين والعشرين جلمعية املكتبات والتداول احلر، ومعوقات تطبيقها �لدول العربية، 

ا�لس الوطين للثقافة والفنون املتخصصة/ فرع اخلليج العريب �لتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية، فرع اخلليج العريب، و 

  .٢١الكويت وعنوانه: التحد�ت املستقبلية ملهنة املكتبات واملعلومات، إبريل  - واآلداب

تقييم خدمات الدعم املساندة للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة جبامعة امللك )، ٢٠١١اخلشرمي، سحر ( (٤)

  .١٣٤ - ٩٩، ٢٣العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، سعود، 
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مت عرض نتائج املقابالت على جزء من استمارة املقابلة املقننة،  وللتأكد من ثبات

والتأكد من درجة مصداقيتها وواقعيتها، ويُعرف هذا األسلوب  ،عينة الدراسة لالطالع عليها

، وأثناء تطبيق هذا األسلوب عرض الباحثون "member-check"�لرجوع للمشاركني أو 

املشاركني لريى درجة موافقتهم عليها، للتأكيد على ثبات النتائج املبدئية على عينة من 

عرض وقد مت  .)١()٢٠٠٨ ,Klenkeالنتائج اليت مت التوصل إليها من خالل املقابالت (

نثى يف شهر مايو أذكور وواحدة  ٢منهم:  ؛٣النتائج على عينة من املبحوثني بلغ عددهم 

دت بعض املالحظات من حيث . وأكدت هذه العينة على صحة االستجا�ت، وأب٢٠٢٠

ن نتائج التحليل تعّرب عن الواقع بكل مصداقية. وهناك عبار�ن كانتا يف حاجة إىل تعديل، إ

) استبدال عبارة (أجهزة ٢( ، اخلط الصوت بعبارة مكربِّ ) استبدال عبارة مكربِّ ١ومها: (

  د بقارئ شاشة خيدم املكفوفني).حاسوب �طقة) بفقرة (بر�مج مزوَّ 

  إجراءات الدراسة:

متَّ بناء دليل لرتميز املقابالت، وذلك من خالل حتليل وحدة الفقرة اليت ورد  - ١

فيها املضمون الفكري، وحسب حماور بتحديد اجلوانب األساسية للوقوف على واقع 

البيا�ت استخدام التكنولوجيا املساعدة يف جامعة السلطان قابوس، من خالل التعرف على 

  للعينة من حيث: التخصص، والنوع، والفصل الدراسي الذي يدرس الطالب فيه.الدميوغرافية 

) جديدة؛ ألن عملية التحليل النوعي Codesمتَّ التأكد من إمكانية إضافة ترميزات (

تتحدد يف ضوء بيا�ت الدراسة، وما ينتج عنها من فهم مستمر للظاهرة اليت يتم دراستها، 

  ).١ترميًزا كما هو موضح يف جدول ( ٤٤٣ن وقد نتج عن هذه العملية أكثر م

مت التحضري إلجراء املقابالت بعد حصر عدد الذين ستتم مقابلتهم �لتعاون مع قسم 

رعاية ذوي اإلعاقة بعمادة شئون الطلبة، والذين أبدوا استعدادهم لتقدمي التسهيالت �ذا 

م، وانتهت بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٠الشأن يف التواصل مع الطلبة. وبدأت املقابالت بتاريخ 

                                      
(١) Klenke, K. ٢٠٠٨. Qualitative Research in the Study of Leadership. Bingley: Group Publishing Limited. 
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دقيقة، ومتت  ٤٠ - ٣٥أ�م، وتراوحت مدة املقابلة بني  ١٠، واستمرت ملدة م٢٠/٢/٢٠٢٠

بشكل فردي حيث كانت املقابالت ُجترى يف سكن الطلبة �لنسبة للذكور، أمَّا �لنسبة 

لإل�ث فقد متت يف قاعات االسرتاحة املخصصة للطالبات �لكليات، ويف أماكن سكن 

  بات، ويف قاعات كلية اآلداب.الطال

  ) عدد رموز استجا�ت عينة الدراسة يف بطاقة املقابلة١جدول (
  عدد الرتميزات إ�ث  عدد الرتميزات ذكور  العناصر  حمور الرتميز  م

 الوضع احلايل .١

الستخدام 

  التكنولوجيا املساعدة 

  ١٨  ٢٢  البحوث عدادإ

  ٢٣  ١٧  للمحاضرات االستماع

  ١٤  ١٦  لطلبةل العروض عدادإ

  ١٤  ١٢  النظرية املقررات

  ٢  ٢  والتكنولوجيا احلاسوب مقرر

التحد�ت يف  .٢

استخدام التكنولوجيا 

  املساعدة 

  ٩  ٧  اجتماعية حتد�ت

  ٢  ٢  حبثية حتد�ت

  ١٥  ٢٠  دراسية حتد�ت

  ٣  ٧  نفسية حتد�ت

نوع وسائل التواصل  .٣

�ستخدام 

  التكنولوجيا املساعدة 

  ١٧  ٢٠  ساتذةاأل مع التواصلسهولة 

ساتذة �ستخدام األ مع التواصل

  اإلمييل

١١  ١٠  

الزمالء �ستخدام  مع التواصل 

  الواتساب 

٢٦  ٢٢  

الزمالء �ستخدام  مع التواصل

  اإلمييل

١١  ١٩  

  ١١  ١٤  الدمج حنو إجيايب اجتاه  اجتاههم حنو الدمج  .٤

  ٤  ٥  الدمج حنو سليب اجتاه

  ٢٤  ٢١  اجلامعةدور ضرورة حتسني 

الدعم املقدم من  .٥

  اجلامعة 

  ٣  ٠  اجلامعة من بسيطدعم 

  ٩  ١١  اجلامعة من كبري دعم

مت تصنيف املقابالت حبسب البيا�ت الدميوغرافية واالستجا�ت الكمية  - ٢

) اليت مت Coding Classificationألفراد عينة الدراسة �ستخدام تصنيف الرتميزات (
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)، وقد ساعد ذلك يف استكشاف العالقات بني اجلوانب Nvivoحتديدها يف بر�مج (

حبسب تصنيفا�ا  ،املختلفة للدراسة عن طريق استخدام املقارنة بني أفراد عينة الدراسة

مما  ،)Coding Comparison Queryوالرتميزات اليت أنتجتها عملية التحليل �ستخدام (

ني جوانب الدراسة، وبناء أمنوذج لفهم واقع استخدام ساعد على حتديد العالقات ب

  التكنولوجيا املساعدة حبسب بيا�ت الدراسة.

   :جمتمع وعينة الدراسة

ا وطالبة للعام طالبً  ٧٢يبلغ عدد الطلبة ذوي اإلعاقة يف جامعة السلطان قابوس 

) ٢جدول (ا يف اجلامعة، ويوضح ، وتعترب إعاقة البصر أكثر شيوعً ٢٠١٩/٢٠٢٠الدراسي 

  وطبيعتها. املقننة عينة املقابلة 

  عينة املقابلة وطبيعتها )٢( جدول
  السنة الدراسية  عاقةنوع اإل التخصصات  العينة  النوع

   ١٠ الذكور

 كلية اآلداب 

  حركي

  ضعف بصر

  كفيف

  حركي أسفل

 سنة سادسة - سنة أوىل

كليات الرتبية، واحلقوق وكلية االقتصاد  ١٠  اإل�ث

 السياسيةوالعلوم 

  كفيف

  ضعف بصر

  سنة رابعة - سنة �نية

نسانية أن معظم عينة الدراسة هم من الطلبة من الكليات اإل )٢(يظهر جدول  

القانون واحلقوق والتجارة واآلداب. كما وأن نوع اإلعاقة متثلت يف اإلعاقات احلركية  :وهي

ة على طلبة من مجيع ا يف سنة الدراسة حيث اشتملت العينوالبصرية، وأن هناك تنوعً 

  السنوات الدراسية.

  :عرض النتائج ومناقشتها

واقع استخدام التكنولوجيا املساعدة، وتوظيفها يف دمج  تسعى الدراسة للكشف عن

 ذوي اإلعاقة يف التعليم يف جامعة السلطان قابوس.
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فراد عينة أوبعد حتليل استجا�ت  ،)Nvivoبعد أن مت إدخال البيا�ت يف بر�مج (

وقد مت حساب تكرار  ،)، فقد مت إجراء حتليل للسحابة الكالمية٢٠املقابلة والبالغ عددهم (

 يف مثل هذا ) مرات فأعلى، وذلك �عتبارها األكثر قبوًال ٥) كلمة، واليت تكررت (٥٠٠(ـلـ

  ). ٢النوع من التحليل. وقد أظهرت نتائج الدراسة السحابة الكالمية املوضحة يف شكل (

  
  ) نتائج السحابة الكالمية الستجا�ت أفراد عينة املقابلة ٢شكل (

  ) التوزيع البياين الستجا�ت أفراد عينة املقابلة.٣ويبني شكل (

  ) التوزيع البياين الستجا�ت أفراد عينة املقابلة٣شكل (



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

��� 

ا ) نتائج حتليل تكرار الكلمات أن أكثر الكلمات تكرارً ٣) و(٢يوضح الشكالن (

يا املساعدة، وكذلك االحتياجات اخلاصة، وهذا يشري إىل أ�ا مرتبطة مبوضوع هي التكنولوج

الدراسة وهدفها. كما أظهرت نتائج الدراسة أن التكنولوجيا املساعدة تليب احتياجات ذوي 

وتساهم وبشكل فاعل يف تعليمهم. وسيتم عرض النتائج فيما يلي مع  ،اإلعاقة يف التعليم

ا �ن كل مستجيب والرتميز (ث) للطالبة األنثى، علمً  ،الب الذكراستخدام الرتميز (ذ) للط

  ا على البيا�ت الشخصية ألفراد عينة الدراسة. ا حفاظً قد أُعطي رقًما تعريفي� 

  :حمور الواقع احلايل الستخدام التكنولوجيا يف التعلم

  :: ا�ال األكادمييأوًال 

�م يستخدمون التكنولوجيا أعلى  امجعو أن مجيع عينة املقابلة قد أأظهرت النتائج 

بشكل كبري يف جماالت عدة يف حياة الطلبة ذوي اإلعاقة، وخاصة يف التعلم. وهناك العديد 

من استخدامات التكنولوجيا املساعدة يف التعلم خاصة، ويف إعداد البحوث؛ حيث وردت 

"أستخدم  :ئًال إىل ذلك قا ١) مرة لدى اإل�ث. فقد أشار ذ/١٨و( ،) مرة لدى الذكور٢٢(

ذلك  ٢التكنولوجيا بشكل عام يف إعداد البحوث واالستماع إىل احملاضرات"، كما أوضح ذ/

وأستخدم اجلهاز املكّرب يف إعداد  ،"أستخدم احلاسوب الناطق يف املذاكرة واالختبار :بقوله

"أستخدم التكنولوجيا بشكل كبري يف  :ذلك بقوهلا ١٢نت ث/البحوث". يف حني بيَّ 

وكذلك أوضحت  .واليت تتطلب إعداد البحوث وإجناز بعض املهام" ،املقررات النظرية

وهي عامل  ،يف وقت املذاكرة وإعداد البحوث واملهام استخدم التكنولوجيا كثريً أ": ١٣ث/

  أساسي لدي".

ت نتائج الدراسة أن وللمقارنة بني الذكور واإل�ث على مستوى احملاضرات، أظهر 

مقارنة  ؛) مرة٢٣ليها وردت (إمث االستماع  ،استخدامات اإل�ث يف تسجيل احملاضرات

 ،"ممتازة من �حية تسجيل احملاضرات" :اقً إىل ذلك معلِّ  ١حيث أشار ذ/ ؛) مرة�١٧لذكور (

حني  يف .ونالين"أستخدم التكنولوجيا يف االستماع إىل احملاضرات أ" :أنه ٤كما أوضح ذ/
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على ذلك  ١٨وأكدت ث/ ،أ�ا تستخدمها يف "تسجيل احملاضرات وكتابتها" ١٤نت ث/بيَّ 

  ا يف تسجيل احملاضرات واملذاكرة".ستخدمها أيضً أ" :بقوهلا

كما أشارت عينة الدراسة إىل أن التكنولوجيا املساعدة تساعدهم يف إعدادهم 

استجا�ت اإل�ث، حيث ) مرة يف ١٤) مرة لدى الذكور و(١٦حيث وردت ( ؛للعروض

عداد إ�ن التكنولوجيا "تساعدين يف مقرر علم االجتماع السكاين يف  ١أشارت استجابة ذ/

"أستخدمها يف تبادل املعلومات وإجناز املهام كالعروض  :بقوله ٨كما أوضح ذ/  ،العروض"

 وكذلك ."أستخدمها يف إعداد العروض" :ذلك بقوهلا ١٤نت ث/يف حني بيَّ  .والبحوث"

  ا ما أستخدم التكنولوجيا يف العروض واملذاكرة واالختبارات"."غالبً  :بقوهلا ١٥أوضحت ث/

اإلعاقة التكنولوجيا املساعدة  وا �لنسبة إىل نوع املقررات اليت يستخدم الطلبة ذو أمَّ 

خالهلا، فهي املقررات النظرية متمثلة يف املقررات اليت تطرح يف كلية اآلداب، واليت وردت 

"تؤثر  :قائلة ١٣حيث أشارت ث/ ؛) مرة لدى اإل�ث١٤مرات لدى الذكور و( )١٢(

كما   .حيث أحتاج إىل التدوين" ،ا يف مقررات البحوث واملناهجا ملحوظً التكنولوجيا �ثريً 

"أستخدم التكنولوجيا يف مقرر علم اإلعالم يف املشاريع والتحقق  :قائًال  ٢أشارت استجابة ذ/

  .قع املقرر"من صحتها، وتصميم موا

يف حني  ،"أستخدم التكنولوجيا يف مقرر البالغة" :ذلك قائلة ١٩كما أوضحت ث/

"أستخدم التكنولوجيا يف مقرر قضا� يف االقتصاد." وكذلك  :ذلك بقوهلا ١٥نت ث/بيَّ 

  "أحتاج إىل التكنولوجيا يف مقرر البالغة". :ذلك بقوهلا ١٩أكدت ث/

لكل من الذكور واإل�ث يف استخدام ) فقط ٢كما كانت هناك استجابتان (

 :لذلك بقوله ١التكنولوجيا املساعدة يف مقرر احلاسوب والتكنولوجيا، حيث أشار ذ/

ا إىل ذلك أيضً  ١٤"أستخدم التكنولوجيا يف مقرر احلاسوب والتكنولوجيا." وأشارت ث/

تكنولوجيا ومن الواضح أن استخدام ال ."أستخدم التكنولوجيا يف مقرر احلاسوب" :بقوهلا
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يتسق مع طبيعة املقررات؛ إذ ال حيتاج الطالب للتكنولوجيا يف مقرر احلاسوب وهو قائم على 

  .استخدامها فعًال 

  جمال اخلدمات:�نًيا: 

م من اجلامعة يف جمال التكنولوجيا املساعدة لذوي أما �لنسبة إىل مستوى الدعم املقدَّ 

أن هناك حاجة إىل حتسني الوضع احلايل للدعم اإلعاقة، فقد وردت يف استجا�ت العينة إىل 

  �ث.) مرة لدى اإل٢٤ويقابلها ( ،) مرة لدى الذكور٢١م من اجلامعة، حيث وردت (املقدَّ 

وعلى الرغم مما مت ذكره من تعليقات، فإن اجلامعة تقوم بدور كبري يف تقدمي املساعدة 

) مرات لدى ٩دى الذكور و() مرة ل١١يف جمال التكنولوجيا لذوي اإلعاقة، حيث وردت (

ا يتم توفري مجيع األشياء لنا، من "اآلن تقريبً  :إىل ذلك بقوهلا ١١حيث أشارت ث/ ؛اإل�ث

"نعم  :لذلك بقوهلا ١األجهزة الداعمة، ومن الدعم الفين"، كما أشارت استجابة ذ/

"أؤمن بشكل كبري بدعم  :اذلك مؤكدً  ٢كما أوضح ذ/  ،الالبتوب، تواصل املنصة، واملوودل"

يف حني ذكرت  ،فهي توفر األجهزة داخل غرف سكن اجلامعة واجلامعة ذا�ا" ،اجلامعة

ونقوم �الستفادة منها وخاصة يف  ،"نعم، معظم األجهزة متوفرة اآلن :قةذلك معلِّ  ١٢ث/

  ا�ال التعليمي".

يف حني مل  ،�ث) مرات يف استجا�ت اإل٣ا يف جمال الدعم البسيط فقد وردت (أمَّ 

"نعم ولكن املوودل  :ذلك بقوهلا إىل ١٥ترد أي استجابة لدى الذكور، حيث أشارت ث/

ف فيصعب على اجلهاز الناطق قراءته"، وكذلك أوضحت إل، وكذلك اليب دي غري مفعَّ 

  فهي سريعة التلف". ،ذات جودة تات ليسا، ولكن املكربِّ "تقريبً  :ذلك قائلة ١٨ث/

ا من قبل املستجيبني على أن توفري ا واضحً ل �ن هناك إمجاعً عليه ميكن القو و 

�ا تزيد من إحيث  ؛يف التعلم - وبشكل كبري- التكنولوجيا املساعدة يف اجلامعة يساعدهم 

 ,Ellisرغبتهم واستعدادهم للتعليم، وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج دراسة إيليس (
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ذوي اإلعاقة يتمتعون �النفتاح واالستعداد للتعلم من طلبة الواليت أشارت إىل أن  )١()٢٠١٦

خالل استخدام التكنولوجيا املساعدة كوسيلة للتكيف. وكذلك جاءت هذه النتيجة متفقة 

يف أن التكنولوجيا احلديثة تساعد ذوي اإلعاقة  )٢()٢٠١٩مع نتائج دراسة إبراهيم وبوعيشة (

سواء داخل املؤسسات التعلمية أو  ،املختلفة وممارسة األنشطة احلياتية ،يف العيش املستقل

  .خارجها

) واليت تشري ٢٠١٣دية ( يف حني جند أن هذه النتيجة جاءت غري متفقة مع نتائج أبو

و�م ئا يف تيسري ش ال يزال قاصرً إىل أن توظيف التكنولوجيا يف تعليم الطلبة املعاقني بصر�� 

  ا من الصعو�ت يف هذا ا�ال. ون نوعً وأ�م يواجه ،التعليمية �لكليات يف األردن

  :حمور التكنولوجيا املساعدة يف التواصل

 من التواصل، الذي ُتوظف فيه التكنولوجيا نيأظهرت نتائج التحليل �ن هناك نوع

ساتذة �ستخدام الربيد فهناك التواصل مع األ ؛املساعدة من قبل الطلبة ذوي اإلعاقة

) مرة يف ١١) مرات يف استجا�ت الذكور، و(١٠( لكرتوين (اإلمييل) حيث وردتاإل

وهم يتواصلون  ،إىل أن "تعاو�م معي ممتاز ٣حيث أشارت استجابة ذ/ ؛استجا�ت اإل�ث

إىل أن "التعامل مع األساتذة جيد �ستخدام  ١كما أوضح ذ/  ،مييل"معنا عن طريق اإل

ويوجد تعاون  ،مييلطريق اإل �ن "التعاون بسهولة معهم عن ١١نت ث/يف حني بيَّ  .مييل"اإل

  ".�إلمييلا مع األساتذة ذلك بقوهلا "أتواصل غالبً  ١٣وكذلك أوضحت ث/ .من قبلهم"

ا �لنسبة إىل التواصل مع الزمالء، فقد جاء بر�مج الواتساب من أكثر الوسائل أمَّ 

 ؛ث) مرة يف استجا�ت اإل�٢٦) مرة يف استجا�ت الذكور و(٢٢حيث وردت ( ؛استخداًما

كما   ،"أتبادل الدروس �ستخدام الواتساب" :إىل ذلك بقوهلا ١٠حيث أشارت استجابة ذ/
                                      

(١) Ellis, K. R. (٢٠١٦). Students with disabilities’ perceptions of assistive technology, the Livescribe smartpen, 

audio recording, and note-taking service accommodations (Doctoral dissertation).  

ا�لة العربية  ،تقنيات تكنولوجيا التعليم احلديثة لذوي اإلعاقة البصرية ،)٢٠١٩مال (آإبراهيم، سامية، وبوعيشة،  (٢)

  .لعلوم اإلعاقة واملوهبة
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ذلك  ١٣نت ث/يف حني بيَّ  .ا من خالل الواتساب""نتواصل مجيعً  :اقً ذلك معلِّ  ٨أوضح ذ/

 :ذلك بقوهلا ١٨وكذلك أوضحت ث/ ."أتواصل معهم �هلاتف عن طريق الرسائل" :بقوهلا

  جيد يف اجلرو�ت واالتصال". "أتواصل مع الزمالء بشكلٍ 

لكرتوين (اإلمييل)، فقد ويف جانب التواصل مع الزمالء من خالل استخدام الربيد اإل

 ة) مر ١١يف استجا�ت الذكور و( ة) مر ١٩جاءت بتكرار أقل من الواتساب حيث وردت (

جناز املشاريع عن طريق إ" :هلذلك بقول ٤يف استجا�ت اإل�ث، حيث أشارت استجابة ذ/

"وكذلك نتواصل �ستخدام  :اذلك مؤكدً  ٩كما أوضح ذ/  ،مييل)"التكنولوجيا (�ستخدام اإل

إىل أن  ١٥نت ث/ يف حني بيَّ  .ا"ليسهل املهام يل والتواصل مع بعضنا بعضً  ؛مييلاإل

أنه  ٢٠وكذلك أوضحت ث/ .مييل""التفاعل مستمر بشكل ممتاز من خالل الواتساب واإل

مييل يف نفس احلصة، وهذا سهل يل  تتطلب اإلجابة يف نفس الوقت عن طريق اإل"أحيا�ً 

  وأ� أفّضله".

فاعل  ومن خالل عرض النتائج أعاله تبني أن التكنولوجيا املساعدة تساهم وبشكلٍ 

ا مع نتائج وهذا ما جاء متفقً  ،من خالل التواصل مع الزمالء ،يف عملية الدمج االجتماعي

وبر�مج  ،فاعلية دمج األجهزة التكنولوجية النقالةاليت توصلت إىل  )١()٢٠١٧سة العلوي (درا

(العلوي،  وحتسني مستوى حتصيلهم الدراسي ،الواتساب يف تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة

استخدام الوسائل التكنولوجية  يف أنَّ  )٣()٢٠١١دراسة اخلشرمي (، ونتائج )٢()٢٠١٧

                                      
اسرتاتيجية الصف املقلوب عرب اهلواتف الذكية يف فاعلية بر�مج تعليمي قائم على  ،)٢٠١٧العلوي، سلمى ( (١)

ورقة  ،التحصيل األكادميي يف مادة الدراسات االجتماعية للطلبة املكفوفني يف الصف الثامن بسلطنة عمان

 ٢١ - ١٩ ،(ICTA٢٠١٧)مقدمة يف املؤمتر الدويل السادس لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وموصليتها 

  مسقط. ،لعربية للرتبية والثقافة والعلوم وجامعة السلطان قابوس، املنظمة ا٢٠١٧ديسمرب 

  املرجع نفسه. (٢)

تقييم خدمات الدعم املساندة للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة جبامعة امللك  ،)٢٠١١اخلشرمي، سحر ( (٣)

  .١٣٤ - ٩٩، ٢٣العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، سعود، 

)  
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املساعدة لدى ذوي اإلعاقة جبامعة امللك سعود يساعدهم يف تعزيز التفاعل االجتماعي بني 

وكذلك مع أعضاء هيئة  ،الطلبة ذوي اإلعاقة وبينهم وبني الطلبة العاديني وبشكل كبريٍ 

  التدريس واإلداريني �جلامعة.

  :الدمج جتاه ذوي االحتياجات اخلاصة حنواحمور 

 ؛الدمج ا حنوا واضحً جيابي� إا أظهرت نتائج حتليل استجا�ت أفراد عينة أن هناك اجتاهً 

) �١١ث (مقارنة �إل ،) مرة١٤الدمج لدى الذكور ( حيث بلغ تكرار االجتاه اإلجيايب حنو

إىل أنه "مقتنع بشكل �م �لتعاون مع األشخاص  ٩، حيث أشارت استجابة ذ/مرة

والتكنولوجيا تسهل يل هذه العملية من خالل التواصل  ،ألنه يسهل أداء مهامي ؛العاديني

ا، والتكنولوجيا هلا دور يف تفاعلي معهم "ممتاز جد�  :ذلك بقوله ١٠كما أوضح ذ/ معهم."

ا، ��ا "مقتنعة بدرجة عالية جد�  ١٢نت ث/يف حني بيَّ  .من خالل جرو�ت التواصل"

 ١٤وكذلك أوضحت ث/ .املهارات من خالل التواصل معهم" وأجدها فرصة للخروج لتنمية

  ا، ويعزز من قدراتنا والتفاعل بني اجلميع، كما فيه عدل للجميع".�ن الدمج "ممتاز جد� 

ا حنو ا إجيابي� توضح النتائج أعاله �ن الطلبة ذوي اإلعاقة �جلامعة ميتلكون اجتاهً 

لية ما يف تسهيل عا كبريً أشكاهلا تلعب دورً ن التكنولوجيا املساعدة مبختلف إحيث  ؛الدمج

األكادميي واحلياة  -الدمج، وتعمل على تعزيز قدرا�م ومتكينهم للتفاعل مع ا�تمع التعليمي

-يف دراسته �ن املعاقني  )١()٢٠١٧ليه أبو ملحم وآخرون (إوهذا ما أشار  ،االجتماعية

اإل�ث يف دور التكنولوجيا املساعدة يف ا أكثر إجيابية من ميتلكون حس�  -خاصة الذكور منهم

  ا �مهية عملية الدمج يف التعليم.ا واضحً عملية الدمج، وأن هناك توجهً 

                                      
دور التقنيات احلديثة يف دمج  ،)٢٠١٧أبو ملحم، دمحم؛ والروسان، صفوت؛ واخلطايبة، يوسف؛ والشرمان، يوسف ( ١(

قسم العلوم املكفوفني ومتكينهم يف ا�تمع األردين: دراسة ميدانية من وجهة نظر املكفوفني إقليم الوسط، 

  األردن. االجتماعية، كلية عجلون اجلامعية، جامعة البلقاء التطبيقية،
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 ؛الدمج ا حنوا سلبي� كما أظهرت نتائج حتليل استجا�ت أفراد العينة أن هناك اجتاهً 

 ،) مرات٥حنو االجتاه السليب حنو الدمج لدى الذكور ( جيايبحيث بلغ تكرار االجتاه اإل

"أشعر براحة أكرب  :إىل ذلك بقوله ١، حيث أشارت استجابة ذ/) مرات�٤ث (مقارنة �إل

عاقة ألن الطلبة املوجودين معي من ذوي اإل ؛عندما كنت يف كالس (صف) اإلحصاء

يف  ،إىل "عدم وضوح مجيع البنود أثناء التعليم وعرض الدكتور" ٨احلركية". كما أوضح ذ/

ل عدم الدمج للرتكيز على أنه "يف بعض املواد، مثل مادة احلاسوب أفضِّ  ١١نت ث/حني بيَّ 

�نه "يف الصفوف اليت  ١٣وكذلك أوضحت ث/ ،األساسيات بشكل متساوي بني الطلبة"

تشمل مجيع الطلبة ذوي اإلعاقة، كان أفضل لنا وذلك بسبب تعامل األستاذ معنا بشكل 

  متساوي وإعطاء اجلميع حقه".

ا من الطلبة من ذوي اإلعاقة هلم وجهة نظر ائج الدراسة أن هناك بعضً كما أظهرت نت

 ،مهميا يؤثر على دراستهم ومستوى تعلا سلبي� حيث يرون أن له انعكاسً  ؛مغايرة حنو الدمج

مبا حيقق املساواة وإعطاء  ،خاصة يف بعض األمور املرتبطة بطبيعة تعامل مدرس املقرر معهم

لون عدم الدمج يف بعض املقررات الدراسية، وهذا ما يفضِّ اجلميع حقه، والذي جيعلهم 

، اليت توصلت إىل وجود فروق )١()٢٠١٠ ,Alqaryoutiدراسة القريويت (أشارت إليه نتائج 

ذات داللة إحصائية يف آراء الطلبة ذوي اإلعاقة، حول املعوقات اليت حتول دون دمج 

فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل بني كما أشارت إىل وجود  الطالب بسبب نوع اإلعاقة،

واليت تشري إىل أن  )٢()٢٠١١ي (مدراسة اخلشر وتتفق مع نتائج  ،درجة اإلعاقة والنوع

) من الطلبة املعاقني يف جامعة امللك سعود غري موافقني على طرق التدريس %٦٨(

  واليت تراعي احتياجا�م.  ،املستخدمة يف اجلامعة

                                      
(١) Alqaryouti, I, A. (٢٠١٠). Inclusion the Disabled Students in Higher Education in Oman, International Journal 

for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), ٢٢٢-٢١٦ ,(٤)١. 

تقييم خدمات الدعم املساندة للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة جبامعة امللك  ،)٢٠١١اخلشرمي، سحر ( (٢)

  .١٣٤ - ٩٩، ٢٣العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية،  سعود،
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  :كنولوجيا املساعدةحمور حتد�ت استخدام الت

أما �لنسبة إىل التحد�ت اليت تواجه الطلبة ذوي اإلعاقة يف ا�ال التكنولوجي، فقد 

  ). ٣وكما هو موضح يف جدول ( ،ن هناك العديد من التحد�تأأظهرت نتائج التحليل 

  ) التحد�ت اليت تواجه الطلبة ذوي اإلعاقة يف ا�ال التكنولوجي٣جدول (

  إ�ث/ تكرار  ذكور/تكرار  التحد�ت 

  ٩  ٧  جتماعية احتد�ت 

  ٢  ٢  حتد�ت حبثية 

  ١٥  ٢٠  حتد�ت دراسية 

  ٣  ٧  حتد�ت نفسية

هي التحد�ت  ،ا) أن من التحد�ت اليت سجّلت أكثر تكرارً ٣يوضح جدول (

إىل  ١حيث أشارت استجابة ذ/ ؛) مرة١٥) مرة واإل�ث (٢٠الدراسية سواء �لنسبة للذكور (

أن  ٢كما أوضح ذ/  .أنه "بدون التكنولوجيا، سيكون هناك �خري يف مهامنا وتكليفاتنا"

 ١٣نت ث/يف حني بيَّ  ."التكنولوجيا املساعدة ال ميكن االستغناء عنها خاصة يف الدراسة"

"أحتاج إىل  :ذلك بقوهلا ١٧وكذلك أوضحت ث/ ."كبريٍ   أنه "يؤثر على الدراسة بشكلٍ 

  مبعىن آخر أعتمد على التكنولوجيا يف االطالع".  ؛املواقف التعليميةمتابعة بعض من 

إال أنه، وعلى الرغم مما تقّدمه جامعة السلطان قابوس من تسهيالت وخدمات يف 

جمال التكنولوجيا املساعدة للطلبة ذوي اإلعاقة، فإنه ال تزال هناك حتد�ت دراسية تواجه 

"لكن املوودل غري  :بذلك بقوهلا ١٥فقد أشارت ث/هؤالء الطلبة يف ا�ال التكنولوجي، 

 ١٨ف يصعب على اجلهاز الناطق قراءته"، وكذلك أكدت ث/إل، وكذلك اليب دي مفعَّ 

  فهي سريعة التلف".  ،ذات جودة تات ليس"لكن املكربِّ  :ذلك قائلة

ويتبني من هذا، �ن هناك فئات معينة من الطلبة ذوي اإلعاقة ال تزال تواجه 

، خاصة الطلبة من ذوي اإلعاقة البصرية؛ متثلت يف ضعف كفاءة األجهزة املزودة صعو�ت
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ات اخلط للجودة. وجاءت هذه النتيجة متفقة بقارئ شاشة خيدم املكفوفني، وافتقار مكربِّ 

يف أن كليات العلوم التطبيقية يف األردن ال تزال تعاين  )١()٢٠١٣دية ( مع نتائج دراسة أبو

التكنولوجيا املساعدة للطلبة ذوي اإلعاقة فيها. وكذلك تتفق مع نتائج ا يف توظيف قصورً 

يف أن املباين يف جامعة امللك سعود ال تزال غري مهيئة لتلبية  )٢()٢٠١١ي (مدراسة اخلشر 

  االحتياجات اليت تيسر عملية التعلم للطلبة ذوي اإلعاقة. 

من اإلشارة إىل الدور الكبري الذي تلعبه التكنولوجيا املساعدة يف تقدمي  وهنا ال بدَّ 

 & Malcolmا مالكومل ورول (د عليه أيضً الدعم واملساندة للطلبة ذوي اإلعاقة، وهذا ما أكَّ 

Roll, على النجاح األكادميي  - وبشكل إجيايب-يف أن التكنولوجيا املساعدة تؤثر  )٣()٢٠١٧

إىل أمهية االستمرار يف حتسني اخلدمات التكنولوجية املساعدة لتلبية  للمعاقني؛ حيث أشار

  االحتياجات املتغرية للعدد املتزايد من الطلبة ذوي اإلعاقة يف اجلامعات.

، )٤()(٢٠١٧ ,Silmanا متفقة مع نتائج دراسة سيلمان كما جاءت هذه النتيجة أيضً 

يف أنه ال يزال هناك نقص يف األجهزة تركيا  - واليت ُأجريت حول طلبة اجلامعات يف قربص

التكنولوجية املساعدة، مثل: املاسح الضوئي التلقائي عايل السرعة للكتب املطبوعة بطريقة 

 ,Ahmedأمحد (برايل للمكفوفني. ومن أجل جتاوز التحد�ت الدراسية للمعاقني فقد أشار 

                                      
 �لكلية اجلامعية واقع توظيف تكنولوجيا املعلومات يف تعليم الطلبة املعاقني بصر��  ،)٢٠١٣دية، هناء ( أبو (١)

  رسالة ماجستري غري منشورة، الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية، فلسطني. ،للعلوم التطبيقية

تقييم خدمات الدعم املساندة للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة جبامعة امللك  ،)٢٠١١اخلشرمي، سحر ( (٢)

  .١٣٤ - ٩٩، ٢٣العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية،  سعود،

(٣) Malcolm, M. P., & Roll, M. C. (٢٠١٧). The impact of assistive technology services in post-secondary 

education for students with disabilities: Intervention outcomes, use-profiles, and user-experiences. Assistive 
Technology, ٩٨–٩١ ,(٢)٢٩. https://ezproxysrv.squ.edu.om:٢١٣٩/١٠.١٠٨٠/١٠٤٠٠٤٣٥.٢٠١٦.١٢١٤٩٣٢ 

(٤) Silman, F., Yaratan, H., & Karanfiller, T. (٢٠١٧). Use of assistive technology for teaching-learning and 

administrative processes for the visually impaired people. Eurasia Journal of Mathematics, Science & 
Technology Education, ٤٨١٣-٤٨٠٥ ,(٨)١٣.  
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كو�ا حتدث فروقًا كبرية يف   ؛التعليمإىل أمهية استخدام التكنولوجيا املساعدة يف  )١()٢٠١٨

  ) من املتخصصني يف جمال التعليم. %٩٦حيث اتفق على هذا ( ،أداء الطلبة

ا �لنسبة إىل التحد�ت االجتماعية اليت قد تنتج عن عدم استخدام التكنولوجيا، أمَّ 

حيث أشارت  ؛) مرات٧مقارنة �لذكور ( ،) مرات٩فقد تبني أ�ا جاءت لدى اإل�ث (

أن هناك "قلة  ٤إىل أنه "سيكون هناك نقص كبري يف التواصل"، كما أوضح ذ/ ٥استجابة ذ/

نين بدو�ا أ"أشعر  :ذلك بقوهلا ١٥نت ث/ يف حني بيَّ  .خرين"يف التواصل مع اآل

إىل أنه "سوف يكون  ١٩وكذلك أوضحت ث/ .(التكنولوجيا) أشعر �النعزال عن العامل"

  حيث جيعلين بعيدة عن ا�تمع". ؛اغري عادي أبدً 

تزال هناك بعض  وتشري هذه النتائج املتعلقة �لتحد�ت االجتماعية حيث ال

ن غياب إخاصة تلك اليت تتعلق �لتواصل مع اآلخرين؛ حيث  ،التحد�ت املرتبطة �ا

أ�ا تساهم ن عن العامل، مما يؤكد و التكنولوجيا املساعدة ُيشعر الطلبة ذوي اإلعاقة ��م منعزل

  فاعل يف عملية الدمج االجتماعي. وبشكلٍ 

) فقط لكل من ٢وجاءت التحد�ت البحثية مبستوى حمدود، حيث سجّلت مرتني (

إىل أن "عملية تكبري اخلط مهمة يف إجناز  ٣حيث أشارت استجابة ذ/الذكور واإل�ث، 

لومات داخل الفصل"؛ أنه "يؤثر على البحث عن املع ٥كما أوضح ذ/  ،املهام وقراءة الكتب"

وكذلك  ،أن التكنولوجيا "تسهل التواصل واحلصول على املعلومات" ١٩نت ث/يف حني بيَّ 

  ا يف إجناز املهام والبحوث".ا كبريً "نعتمد عليها اعتمادً  :ذلك بقوهلا ١١أوضحت ث/

م للطلبة املعاقني �جلامعة مبا يرتبط ��ال ومن الواضح أن هناك تسهيالت تقدَّ 

 همن خالل حمركات البحث املزودة بقارئ شاشة خيدم املكفوفني، وجاءت هذ ،ثيالبح

  . )١()٢٠١٦ ,Lersilpالنتيجة متفقة مع نتائج دراسة لريسلب وآخرون (

                                      
(١) Ahmed, A. (٢٠١٨). Perceptions of using assistive technology for students with disabilities in the classroom. 

International Journal of Special Education, ١٣٩-١٢٩ ,(١)٣٣.  ) 
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مقارنة  ،) مرات٧مت ذكرها من قبل الذكور ( ا �لنسبة للتحد�ت النفسية، فقدأمَّ 

لذلك يف تعليقها التايل: "�لتأكيد بدو�ا  ٥حيث أشارت استجابة ذ/ ؛) مرات�٣إل�ث (

 ؛ا"سيكون �ثريه كبريً  :ذلك بقوله ٦ا"، كما أوضح ذ/ويؤثر يف نفسي كثريً  ةسأكون متضايق

أل�ا شيء أساسي �لنسبة يل، فالتكنولوجيا كالعني املبصرة للكفيف تساعده على الوصول 

وأعتربها هي  ،يا "يؤثر بشكل كبريأن غياب التكنولوج ١٢نت ث/يف حني بيَّ  .إىل ما يريد"

أنه سيكون هناك  ١٩كثرية." وكذلك أوضحت ث/  اأمورً  األساس يف حيايت، تسهل عليَّ 

 ورغم ذلك، فإنه ال .وذلك ألن أغلب األمور حتتاج إىل تكنولوجيا" ؛"تعب نفسٌي وأتضايق

على الطلبة ذوي بد من القول �ن االعتماد الكبري على التكنولوجيا قد يؤثر بشكل سليب 

نساين مهم يف حياة املعاق، وأن اإلسراف يف اإلعاقة، وجيعلهم يتضايقون لكون أن اجلانب األ

وهذا ما عربوا عنه يف  ،ا على نفسيا�ماالعتماد على التكنولوجيا فقط رمبا يؤثر سلبي� 

  استجا��م.

  التوصيات واملقرتحات:

توفري األجهزة التكنولوجية خاصة يف  ،لتعليمياالهتمام بتقدمي مزيد من الدعم يف ا�ال ا - ١

املاسح الضوئي التلقائي عايل السرعة للكتب املطبوعة بطريقة برايل  :املساعدة مثل

) إىل نصوص بصيغة مرنة PDFرامج لتحويل النصوص املصورة (وب، للمكفوفني

(Word).  

يف جمال وأساليب تقدمي املزيد من الورش التدريبية ألعضاء هيئة التدريس �جلامعة،  - ٢

التدريس لذوي اإلعاقة، وتكون موجهة عن أساليب التدريس والتعامل مع هؤالء الفئة 

  اخلاصة من الطلبة.

                                      
= 

(١) Lersilp, S., Putthinoi, S., & Chakpitak, N. (٢٠١٦). Model of providing assistive technologies in special 

education schools. Global journal of health science, ٣٦ ,(١)٨.   )  
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وجتمع بني الطلبة ذوي اإلعاقة  ،إقامة ندوات أو ملتقيات علمية وثقافية لتعزيز التواصل - ٣

 البحثية والدراسية.لتبادل اخلربات واملهارات يف ا�االت العلمية و  ؛والطلبة العاديني

  كما تقرتح الدراسة إجراء البحوث التالية:

 �إلعاقات األخرىيف تعليم الطلبة املعاقني املساعدة  التكنولوجياتوظيف  مدى فاعلية - ١

 (السمعية وغريها) يف اجلامعات الُعمانية.

صفوف  يف الدمجتصورات الطلبة املعاقني حول استخدام التكنولوجيا املساعدة يف  - ٢

 س التعليم األساسي بسلطنة ُعمان.مدار 

خدمات التكنولوجيا املساعدة يف النظام التعليمي العايل والعام تطوير تقومي خطط  - ٣

  بسلطنة ُعمان.
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  املراجع

تقنيات تكنولوجيا التعليم احلديثة لذوي  ،)٢٠١٩مال (آإبراهيم، سامية، وبوعيشة،  -١

  .٨٨ - ٦٩ ص: )،٦(ا�لة العربية لعلوم اإلعاقة واملوهبة،  ،اإلعاقة البصرية

 ،)٢٠١٧والروسان، صفوت؛ واخلطايبة، يوسف؛ والشرمان، يوسف ( ،أبو ملحم، دمحم -٢

دور التقنيات احلديثة يف دمج املكفوفني ومتكينهم يف ا�تمع األردين: دراسة 

االجتماعية، كلية قسم العلوم  إقليم الوسط، ،ميدانية من وجهة نظر املكفوفني

  عجلون اجلامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، األردن.

واقع توظيف تكنولوجيا املعلومات يف تعليم الطلبة  ،)٢٠١٣دية، هناء ( أبو -٣

رسالة ماجستري غري منشورة،  ، �لكلية اجلامعية للعلوم التطبيقيةاملعاقني بصر�� 

  الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية، فلسطني.

عمان، األردن: مناهج البحث الكمي والنوعي واملختلط، )، ٢٠١٣أبو عالم، رجاء ( -٤

  دار املسرية للنشر والتوزيع.

تكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة والوسائل  ،)٢٠١٤الباتع، حسن ( -٤

  القاهرة: دار اجلامعة اجلديدة. ،املساعدة

تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة  ،)٢٠١٢براينت، د�ن، مسيث، ديبريا، وبراينت، براين ( -٥

  مساعيل، عمان: دار الفكر.إدمحم حسن  :ترمجة ،يف صفوف الدمج

نوفمرب  ٩ - ٧مطوية املؤمتر الدويل الرابع،  ،)٢٠١٧اجلمعية العمانية لتقنيات التعليم ( -٦

  عمان. - مسقط ،٢٠١٧

تقييم خدمات الدعم املساندة للطلبة من ذوي ، )٢٠١١اخلشرمي، سحر ( -٧

 ص: العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية، ياجات اخلاصة جبامعة امللك سعود،االحت
١٣٤ - ٩٩، ٢٣.  

عمان:  ،تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة يف املدرسة العادية ،)٢٠٠٤اخلطيب، مجال ( -٨

  دار وائل.
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واقع الطلبة والطالبات ذوي االحتياجات اخلاصة يف  ،)٢٠١٨ديوا، مكي ( -٩

جملة كلية الرتبية األساسية  ،اجلامعات احلكومية من وجهة نظر زمالئهم العاديني

  .٦٥ - ٤٨)، ٤١للعلوم الرتبوية واإلنسانية، (

الدمج األكادميي والتجهيزات الفيزيقية للفصول وغرف  ،)٢٠١٢السعيد، هال ( - ١٠

  مكتبة أجنلو.القاهرة:  ،املصادر

اسرتاتيجيات تطوير اخلدمات املقدمة لذوي اإلعاقة  ،)٢٠١١شحادة، حازم ( - ١٠

رسالة ماجستري غري منشورة،  ،مؤسسات رعاية املكفوفني يف قطاع غزة يف البصرية

 جامعة غزة، فلسطني.

يف دعم  Moodleاستخدام بر�مج  ،)٢٠١٧العاين، وجيهة واملوسوي، علي ( - ١١

العملية التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة من طلبة جامعة السلطان قابوس، 

مة يف املؤمتر الدويل السادس حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ورقة مقدَّ 

)، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم وجامعة السلطان ICTA٢٠١٧وموصليتها (

 قابوس، مسقط: عمان.

استخدام الطالب ذوي اإلعاقة البصرية يف جامعة  ،)٢٠١٨ئشة (عجوة، عا - ١٢

طان قابوس لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التعلم ومعيقات لالس

، (٧) ٥ Route Educational and Social Science Journal ،Vol الوصول،

١٧٢ - ١٣٠.  

يجية الصف فاعلية بر�مج تعليمي قائم على اسرتات ،)٢٠١٧العلوي، سلمى ( - ١٣

املقلوب عرب اهلواتف الذكية يف التحصيل األكادميي يف مادة الدراسات 

ورقة مقدمة يف  االجتماعية للطلبة املكفوفني يف الصف الثامن بسلطنة عمان.

 ،(ICTA٢٠١٧)املؤمتر الدويل السادس لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وموصليتها 
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للرتبية والثقافة والعلوم وجامعة السلطان  ، املنظمة العربية٢٠١٧ديسمرب  ٢١ - ١٩

  مسقط. - قابوس

دور التكنولوجيا املساعدة يف دمج فئة  ،)٢٠١٦علي، منال، و�دي، سوهام ( - ١٤

ومعوقات تطبيقها �لدول  ، �إل�حة املعلوماتية والتداول احلراملعاقني بصر�� 

فرع اخلليج / بات املتخصصةوقائع املؤمتر السنوي الثاين والعشرين جلمعية املكت العربية.

العريب �لتعاون مع مكتبة الكويت الوطنية، فرع اخلليج العريب، وا�لس الوطين للثقافة 

الكويت وعنوانه: التحد�ت املستقبلية ملهنة املكتبات واملعلومات،  -والفنون واآلداب

   .٢١بريل إ

امعة األردنية، مسار آمن لدعم تعليم ذوي اإلعاقة يف اجل ،)٢٠١٩فارس، عمار ( - ١٥

 /٢٠١٩/٠١/https://www.al-fanarmedia.org/arمتوفر:  الفنار لإلعالم،

القاهرة:  ،تكنولوجيا التعليم وذوي االحتياجات اخلاصة ،)٢٠١٦املالح، �مر ( - ١٦

 لوكة.األ
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