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 مواقع مختارة للتكنولوجيا المساندة على اإلنترنت : 

 

vDo2learn 

 

vproloquo2Go 

 

vA to Z Teacher stuff 

 



 التكنولوجيا المساندة

 (Assistive Technology)  

v لإلشارة إلى األدوات ( التكنولوجيا المساندة)مصطلح يستخدم

التكنولوجية التي تمكن األشخاص المعوقين من القيام  بأنشطة يتعذر 

 .األدواتعليهم تأديتها دون استخدام هذه 

v األمثلة على ذلك، الكتب الناطقة ،وبرامج الكمبيوتر الناطقة، من

الحركة ومعينات  والبصرية، والمعينات السمعية التسجيل وأشرطة 

 .والتنقل ، ومعينات القراءة والكتابة، ومعينات التواصل

 



 التكنولوجيا واإلعاقة

v من ناحية ثانية ، فقد كان للتكنولوجيا بعض األثر على نسبة انتشار

المتوفرة توضح أن نسبة انتشار فالبيانات . اإلعاقة في المجتمع

     .الماضييناإلعاقات المتعددة ازدادت في العقدين 

v أرجع بعضهم تلك الزيادة إلى تقدم التكنولوجيا الطبية التي وقد

أصبحت قادرة على انقاذ حياة عدد كبير من األطفال الذين كانوا في 

 .الماضي يقضون نحبهم لحظة الوالدة أو بعدها بفترة وجيزة

 



v التكنولوجيا فمصطلح األطفال المعتمدون على:   

(Technologically Dependent Children) 

ويشير هذا المصطلح إلى األطفال الذين . أصبح مصطلحاً متداوالً في أدب التربية الخاصة المعاصرة

. يعتمد بقاؤهم على األدوات واألجهزة التكنولوجية  

 .فالتكنولوجيا الطبية الراهنة تنقذ حياة أطفال خدج لم تكن تكتب لهم الحياة•

وهي كذلك تنقذ حياة عدد غير قليل من األطفال ذوي اإلعاقات الجسمية واألمراض الصحية المزمنة •

الصناعي أو للتغذية قبل الوالدة، أو للحقن  سوهؤالء قد يحتاجون إلى أجهزة للتنف. الخطيرة

 ...إلخالوريدية، أو غسل الكلى، 

يوجد في العالم حالياً مئات اآلالف من األطفال الذين يحتاجون إلى التكنولوجيا للبقاء على قيد •

 .الحياة

ناتج، جزئياً، عن ( كالصمم، وكف البصر)إن اإلنخفاض الملحوظ في نسبة إنتشار بعض اإلعاقات •

 .  تطور التكنولوجيا الطبية التي تجحت في الوقاية من بعض اإلضطرابات وتصحيح إضطرابات أخرى



vفهو أداة قّيمة لتشخيص حاالت . ازدادت استخدامات الكبيوتر في التشخيص

 .والسمعي الضعف البصري 

 :التوضيح سنكتفي في هذا الجزء بتقديم ثالثة أمثلة بهدف 

 

   ( :Ultrasound)تخطيط الصدى  -1

مثال آخر على إستخدام التكنولوجيا هو تخطيط الصدى أو التصوير فوق الصوتي 

(Ultrasound )ومن خالل . والذي أصبح يستخدم بكثرة في العيادات والمستشفيات

تخطيط الصدى يمكن االطمئنان على الوضع الصحي العام للجنين ويمكن أيضاً الكشف 

 .مبكراً عن بعض اإلضطرابات والتشوهات الخلقية

    



 

 ( :Electroencephalogram)الرسم الكربائي للدماغ  -2

   

على نطاق واسع لتقييم التلف ( EEG)يستخدم الرسم الكهربائي للدماغ 

 .الدماغي وذلك من خالل إكتشاف الموجات الدماغية غير العادية

وقد اعتمدت دراسات كثيرة على هذه األداة لتشخيص اإلصابات الدماغية 

 .في حاالت صعوبات التعلم، والتوحد، والتخلف العقلي



 Magnetic Resonance)التصوير بالرنين المغناطيسي  -3

Imaging: )  

يوظف هذا األسلوب الحديث من أساليب دراسة الدماغ تكنولوجيا 

متطورة لتصوير أجزاء محددة من الجهاز العصبي المركزي وعرض 

 .النتائج على هيئة أشكال تظهر على الشاشة

وقد استخدمت عدة دراسات هذا األسلوب أيضاً لدراسة أدمغة األطفال 

 .ذوي صعوبات التعلم
 



تستطيع أن تلعب دوراً حيوياً في مساعدة الطلبة المعوقين على 

اكتساب مهارات متنوعة في مجاالت التنقل والحركة، والتعلم، 

وإدراكاً منها ألهمية التكنولوجيا وفوائدها، تشجع . والتواصل

أدبيات التربية الخاصة العالمية قيام المدارس بتوفير التكنولوجيا 

كجزء من الخدمات المساندة لبرامج التربية الخاصة التي يتم 

 .تقديمها للطلبة المعوقين

  

v المساندة التكنولوجيا( Assistive Technology: ) 



 

v    التربية الخاصة الى تطوير معلمي ( ونيكلزالم ) يدعو

طفال األأنفسهم في مجال تطبيقات التكنولوجيا في تعليم 

المعوقين وتدريبهم ألن ذلك يشكل نقطة البداية نحو تلبية 

فعندما يصبح . حاجات هؤالء األطفال في مجتمعات متغيرة

المعلمون أكثر وعياً ومعرفة بالتكنولوجيا واستخداماتها 

فانهم يصبحون اكثر قدرة على اختيار المناسب منها وعلى 

 .  توظيفها بشكل اكثر فعالية
 



v تعزيز برامج تدريب المعلمين قبل الخدمة وفي أثناء الخدمة

بالمعرفة المتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا المساندة في التربية 

 .الخاصة

 

v ويمكن تحقيق ذلك بتدريب طلبة الجامعات والكليات، وتنفيذ

ورش العمل التدريبية، واتاحة الفرص للمعلمين في الميدان 

دراسة مساقات متخصصة في : مثل)للتطوير المهني الذاتي 

 (.الجامعات والكليات وفقاً لترتيبات معينة



 مصطلحات علمية مرتبطة بمجال التقنية المساندة

 

يعرف الم ونيكلز مصطلحين اساسيين في ما يتعلق بالتكنولوجيا 

.     المساندة  

 األداة التكنولوجية المساندة المصطلح األول هو 

(Assistive Technology Aid ) ويقصد بها أية أجهزة أو

أجزاء من أجهزة، بسيطة كانت أم معقدة، ومعدلة كانت أم غير ذلك، 

 .يمكن توظيفها لتدعيم أو تطوير القدرات الوظيفية للشخص المعوق

 



 

 :المساندة التكنولوجيا خدمة 

 (Assistive Technology Service ) بهويقصد :   

لمساعدة الشخص المعوق على اختيار األداة يبذل  أي جهد  

التكنولوجية المساندة المناسبة له وتدريبه على استخدامها، 

 .وكذلك تكييفها عند الحاجة وصيانتها

 

  :فهو  المصطلح الثاني 



 التكنولوجيا المساعدة

من الممكن أن تكون التكنولوجيا المساعدة التي يستخدمها الشخص من ذوي 

االحتياجات الخاصة عبارة عن جهاز أو نظام طريقة معينة بحيث تعمل أي 

 .منها على تحسين قدرة الفرد على التواصل مع البيئة المحيطة بفاعلية

 

يتم تحديد نوع البديل التكنولوجي المناسب للطفل عندما ال يستطيع التدرج في 

تطوير نمو لغوي طبيعي كسائر األطفال أو عندما يعاني الطفل من تأخر في 

 .مجال تطور اللغة

 



التكنولوجيا المساعدة من األدوات الهامة في تعبير تعتبر 

الشخص عن نفسه وتطوير مستوى التواصل والتفاعل 

 .االجتماعي مع االخرين

 

 

 



 

التكنولوجيا المساعدة تدعم أداء الطالب االكاديمي ومن 

ناحية أخرى فإنها تساهم في رفع مستوى ثقة الطالب 

بنفسه وتعدل في سلوكه غير المرغوب كما تكشف 

 .عن نقاط القوة والضعف للطالب

 



التكنولوجيا المساعدة ال تعتبر بديالً عن أساليب التواصل  

الطبيعية للشخص بل هي عبارة عن طرق مساندة لتطوير 

مستوى تواصل عند األطفال من هنا تأتي أهمية االستمرار 

على تدريب النطق واللغة حتى خالل استخدام وسائل  

 .التكنولوجيا المساعدة

المفردات اللغوية والتعابير الوجهية وااليماءات )حيث نستخدم 

    . (الجسدية هذا إلى جانب استخدام التكنولوجيا المساعدة

 



 : التكنولوجيا المساعدة الفاعلة يجب أن تكون قادرة على

Ω أن تزيد مستوى التفاعل في غرفة الصف وفي المجتمع

 .المحلي وفي المنزل

Ω أن تفرد التعليم بين الطالب في خالل التركيز على اعداد

 .خطط تربوية فردية لكل طالب

Ω أن تفعل التواصل بين الطالب واألسرة واالخوه والمعلم

 ...وغيرهموالوالدين 

Ω أن تطور المستوى اللغوي واالداء االكاديمي من خالل

 ...  وضع اطر تعليمية واضحة

 



Ω أن تشجع مستوى التواصل اليومي. 

Ω تتالئم مع االحتياجات العمرية الزمنيه للطالب ومع مستوى قدرته أن

 ...التواصلعلى  

Ωتساهم في دعم وتعزيز السلوك االيجابي لدى الطالبن أ  . 

 



 هل تعلم؟

Ω  الحاالت؟أن سبب اإلعاقة العقلية ال يمكن تحديده في معظم 

Ω البسيط؟معظم حاالت اإلعاقة العقلية هي من المستوى أن 

Ω اإلعاقة العقلية ليست مرضاً وأنه ليس لها عالج بالمعنى الطبي أن

 التقليدي؟

Ω تلبية اإلحتياجات المكثفة والمتنوعة لألفراد ذوي اإلعاقات العقلية أن

 تقتضي قيام فريق متعدد التخصصات بتنفيذ البرامج والخدمات لها؟

 



 هل تعلم؟

Ω   أن لتعليم الطلبة ذوي اإلعاقة العقلية جدوى حيث جميع هؤالء الطلبة

 الطبيعي؟لديهم القابلية للتعلم ولكن بمعدالت وسرعات أبطأ من 

Ω عقلية ؟مواطن في أي دولة من دول العالم لديه إعاقة  100من كل  2أن 

Ω  أن اإلعاقة العقلية تعد من اإلعاقات األكثر إنتشاراً ال من اإلعاقات األقل

 ؟إنتشاراً 

Ω  أن العدد اإلجمالي لألفراد ذوي اإلعاقة العقلية في الدول العربية في سن

 المدرسة قد يزيد عن ثالثة ماليين؟

 



 تعلم ؟هل 

Ω  أن مصادر المعلومات العربية تستخدم مصطلحات مختلفة لإلشارة إلى اإلعاقة

 :العقلية منها

 الفكري؟التخلف العقلي، واإلعاقة الذهنية، واإلعاقة الفكرية، والتخلف 

Ω بعض المراجع العربية ما زالت تصنف اإلعاقة العقلية إلى مأفون، وأبله، أن

 طويلة؟ومعتوه، وما إلى ذلك بالرغم من أن هذه التصنيفات اندثرت منذ عقود 

Ω المدارس العربية ما زالت تخلط بين اإلعاقة العقلية البسيطة، صعوبات أن

التعلم، بطء التعلم، اإلضطراب اإلنفعالي، اإلضطراب التواصلي، وتدني 

 التحصيل؟

 



 الكمبيوتر و  البرمجيات التربوية

قد يتبادر إلى ذهن البعض عند التفكير باستخدام الحاسوب في صفوف التربية 

 .الخاصة واألوضاع التربوية األخرى أن الهدف هو الترويح والتسلية

مع أن ذلك يشكل أحد األهداف المتوقعة من استخدام الحاسوب، إاّل أن تطبيقاته 

في تخطيط التدريس، وتنظيمه، وتنفيذه أصبحت واضحة جداً في الوقت 

 .الحالي 



 

Ω وقويةفالكمبيوتر أداة تعلم مؤثرة.   

Ω ًإلى ذلك، فقد شّجع هانا فورد وسلون معلمي التربية استنادا

الخاصة على معرفة الكمبيوتر واستخدامه في تعليم الطلبة 

المعوقين وتدريبهم ألنه يطّور قدرتهم على التركيز والمشاركة 

 .   النشطة في العملية التعليمية

 



 

على أي حال، فالحواسيب ليست سوى واحدة من أدوات التدريس 

 .المتاحة للمعلمين

 .فهي ال تقدم حلوالً سحرية لمعضالت التربية

 وسط إضافي للتدريس، أو  وما تقدمه هو

 طريقة أخرى للمعلمين لمحاولة تلبية 

 .حاجات الطلبة



 

 كذلك ينبغي التذكير هنا بأن استخدام الكمبيوتر في غرفة الصف

 :والمدرسة ينطوي على تحديات متنوعة بالنسبة للمعلمين من أهمها

 .تغيير طرق إدارة الصف1)

 .تغيير أدوار كل من المعلمين والطلبة2)

 .صعوبات في اختيار البرامج التعليمية المحوسبة للطلبة3)



 

في ما يتعلق بالنقطة األخيرة ، فهي ذات أهمية كبيرة في ميدان التربية 

 .الخاصة

لويس وزمالؤه إلى أن البرمجيات  بهافقد أشار ت الدراسة التي قام 

المتوفرة للطلبة المعوقين ما زالت تفتقر إلى المواصفات التعليمية 

الجيدة وما زالت تركز على التمرين والممارسة وليس على تعلم 

 .مهارات متقدمة



Ω  إن الدور الذي يلعبه الحاسوب في المجتمعات المعاصرة يتطلب من

النظام التربوي إتاحة الفرص للطلبة لفهم الحاسوب واستخدامه بشكل 

 .مالئم

Ω ويشكل هذا تحدياً كبيراً لمعلمي التربية الخاصة الذين ينبغي عليهم

تقديم تعليم وظيفي ومفيد لطلبتهم ليعتمدوا على أنفسهم إلى أقصى 

 .مدى ممكن

 

 الثقافة الحاسوبية



Ω ويعتبر نشر ثقافة الحاسوب(Computer Literacy )

والتي تتضمن تعريف الطلبة بالحاسوب نفسه من أكثر 

 .استخدامات الحاسوب في المدارس شيوعاً 

 



مكونات الكمبيوتر    

 ( :Input)اإلدخال  -1

لكي يحصل المستخدم على ما يريد من الكمبيوتر ينبغي عليه أن يدخل 

 .  المعلومات الضرورية

أكثر الطرق أو األدوات إستخداماً إلدخال البيانات إلى الكمبيوتر هي لوحة 

ومن أدوات اإلدخال األخرى الفأرة ( Keyboard)المفاتيح 

(Mouse )ووحدات إدخال الصوت والصورة وشاشة اللمس    . 



   ( :Output)اإلخراج  -2

 .هي الطريقة التي يوظفها الكمبيوتر لتزويد المستخدم بالمعلومات

 (.Monitor)أكثر األدوات إستخداماً لهذا الغرض شاشة العرض 

 .من أدوات اإلخراج األخرى الوحدات الصوتية، الطابعات، والراسمات

 



  ( :Central Processing Unit)وحدة المعالجة المركزية  -3

 ( CPU)تمثل وحدة المعالجة المركزية المعروفة اختصاراً بالرمز 
الكمبيوتر حيث أنها تتحكم بكل عملياته وتوّجه سير عقل 

 .المعلومات
 



   (  :Memory)الذاكرة  -4

   :هما وذاكرة الكمبيوتر نوعان . هي الموقع الذي يتم تخزين المعلومات فيه

 

وفيها يتم االحتفاظ بالمعلومات بشكل دائم وتستخدم هذه الذاكرة :  الثابتة الذاكرة / أ 

 (.ROM)وتعرف اختصاراً بالرمز ( Read-Only Memory)للقراءة فقط 

وفيها يتم تذكر المعلومات إل أن يتم إغالق الجهاز ويطلق عليها : المؤقتة الذاكرة / ب 

وتعرف ( Random Access Memory)اسم ذاكرة الوصول العشوائي 

 (.  RAM)اختصاراً بالرمز 

 

 



   ( :Storage)التخزين  -5

Ω إن أكثر وحدات تخزين المعلومات استخداماً أقراص

 الكمبيوتر

 (Computer Disks ) وخاصة األقراص اللينة

(Floppy Disks ) حيث تسجل عليها المعلومات ليتم

   .الحقاستخدامها في وقت 

Ω وتوضح هذه األقراص في ما يعرف بمشغل القرص

(Disk Drive ) الذي يقوم بإدخال المعلومات المخزنة

 .على القرص إلى الكمبيوتر

 



 

Ω أيضاً أقراص صلبة ويوجد(Hard Disks ) توضع داخل

جهاز الحاسوب وتتميز هذه األقراص بكبر حجمها وسعتها 

 .وبسرعتها في تخزين المعلومات واسترجاعها

 



 الحاسوب الشخصي

o الحجوملإلشارة إلى الحواسيب ذات « الحاسوب الشخصي»يستخدم مصطلح 

التي تم تصميمها لتستخدم من قبل عامة ( Microcomputers) الصغيرة

 .الناس

o وله وحدة معالجة معلومات قبل شخص واحد الحاسوب الشخصي يستخدم من ،

 من سرعة الحواسيب األكبر حجماً وذاكرته أبطأمركزية،وسرعته في تنفيذ العمليات 

 .من ذاكرتها أقل

o لتخزين البرامج أثناء تشغيله، ويمكن تزويده ذاكرة داخلية للحاسوب الشخصي

 .لتخزين البرامج لفترة طويلة( شريط أو قرص ممغنط)بذاكرة خارجية 



 

 

o تكتب البرامج التي يمكن تشغيلها باستخدام الحاسوب

أو لغة « بيسك»مثل لغة )الشخصي بلغة يتقنها المستخدم 

 (.«باسكال»

o قد تتم الكتابة مباشرة باستخدام لوحة المفاتيح أو قد يتم

 .إدخالها عبر شريط أو قرص خاص



 شبكة المعلومات العالمية

o المحوسبةشبكة اإلنترنت هي شبكة تضم مجموعة ضخمة من شبكات المعلومات            

 (Networks. )  

oهي كغيرها من النظم المحوسبة تتكون من المعّدات والبرمجيات. 

o الوسيلة المستخدمة عالمياً لعرض المعلومات على اإلنترنت هو النسيج العالمي

 (.www)المعروف اختصاراً بالرمز (  World Wide Web) للمعلومات 

o يتكون هذا النسيج من صفحات أو مواقع متداخلة يشمل كل منها معلومات عن

 . إلخمواضيع محددة في عدد كبير من المجاالت كاآلداب ، والفنون والسياسة والعلوم 



 (MAIL  -E) البريد اإللكتروني 

Ω باستخدام البريد اإللكتروني ، يستطيع الطلبة إرسال الرسائل واستقبالها

 .وبناء عالقات صداقة ، والتواصل مع الغير من دول العالم المختلفة

Ω خالفاً للبريد العادي يسمح البريد اإللكتروني بإرسال واستقبال الرسائل في

 .أي وقت

Ω البريد اإللكتروني يمّكن الطلبة من اإلنضمام إلى مجموعات المناقشة أو

 .اإلشتراك في اللوحات اإلعالنية



  ( : WORLD PROCESSING )الكلمات معالجة 

Ω تساعد هذه الوظيفة من وظائف الكمبيوتر الطلبة ذوي الحاجات الخاصة الذين

لديهم صعوبات في الكتابة ، والتهجئة ، والتعبير وذلك من خالل طباعة وتحرير 

 .التقارير والواجبات المنزلية

Ω من خالل هذه الوظيفة يساعد الكمبيوتر الطلبة ذوي اإلعاقات الجسمية أو

 . دافعيتهمالصعوبات التعلمية على اكتشاف طرق مبتكرة للكتابة مما يستثير 



  ( :COMPACT DISCS )المدمجة األقراص 

Ω توفر األقراص المدمجة(CDs ) وأقراص الذاكرة (CD-ROM ) اإلمكانية

 .اإلسترجاعلتطبيقات الوسائط المتعددة بسبب قدرتها الكبيرة على التخزين و 

Ω تتميز هذه األقراص بأنها تشمل برامج تستخدم النصوص ، والكالم ، والصور

والرسوم البيانية ، والفيديو ، والتسجيالت وبأنها تسمح للمستخدم بالتفاعل مع 

 .البرنامج عند حل المشكالت 



 اإلستخدامات الصفية للحاسوب

 

Ω متنوعة يمكن استخدام الحاسوب في الصف لتحقيق أغراض تربوية. 

Ωبّين تيلور (Taylor ,1981 ) أن الحاسوب الصفي يمكن أن يستخدم

 .مدّرباً ، متدّرباً ، وأداة: بوصفه 



 (TUTOR)مدرباً الحاسوب 

Ω الدور األول الذي يلعبه الحاسوب في الصف هو دور المدرب حيث يقوم بتقديم

 .البرامج التدريسية للطلبة

Ω يعرف هذا اإلستخدام للحاسوب في األدب التربوي باسم التدريس بمساعدة

 .الحاسوب

، يتعلم الطلبة مهارات جديدة ويترسخ لديهم ما النحو عند توظيف الحاسوب على هذا 

 .تعلموه سابقاً من خالل التمرين والممارسة



 (TOOL )أداة الحاسوب 

Ωالدور الثاني الذي يلعبه الحاسوب في الصف فهو دور األداة المساعدة. 

Ωالحاسوب يستخدم لمساعدة الطلبة وغيرهم على إنجاز مهمات محددة 

Ω أو استخدام المعلم له لكتابة تقرير استخدام الطالب الحاسوب : ذلك مثال

 .المعلومات لتنظيم 



 (TUTEE)الحاسوب متدرباً 

Ω الدور الثالث الذي يمكن للحاسوب أن يلعبه هو دور المتدرب حيث

ومثال ذلك قيام .يقوم الطالب أو المعلم بتعليم الحاسوب شيئاً ما

 .مستخدماً لغة اللوجو أو البيسك مثالً ببرمجة الحاسوب الطالب 



تبين ( Cosden & Abernathy, 1990)في دراسة أجراها كوسدن وابيرناثي 

 :وهما أن استخدام الحاسوب في المدارس يتم وفقاً لنموذجين رئيسيين 

.Aاإلستخدام في الصف. 

.Bاإلستخدام في المختبر. 

 عند استخدام الحاسوب في غرفة الصف،      

 فإن طالباً واحداً أو طالبين يتفاعالن مع     

 الحاسوب في حين أن بقية الطلبة ينفذون     

 .أنشطة أخرى    



 

هذا النموذج يسمح للمعلمين باختيار األنشطة التي يعتقدون أنها مناسبة للطلبة ، 

 .ويمكنهم من تفريد التعليم ، ومن تقديم الدعم للطلبة عند الضرورة

Ω عند استخدام مختبر الحاسوب ، فإن 

 المعلم يتحمل مسؤولية األنشطة المحوسبة     

 لطلبته في الفترات المحددة في مختبر الحاسوب    

 غالباً ما يتعاون المعلم في هذه الحالة مع     

 .اختصاصي الحاسوب     



 استخدام الحاسوب في الصف وفي المختبر

عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة للطلبة •

 .محدود

يدعم مبدأ تساوي الفرص لجميع الطلبة في •

 .الوصول إلى الحاسوب

يجب تطوير أنشطة محوسبة يمكن دمجها •

 .مع األنشطة غير المحوسبة

قد ال يحصل الطلبة المعوقين على كثير من •

المعلومات المهمة عند تنفيذ األنشطة عبر 

 .  الحاسوب

 في المختبر في الصف

يتغلب على مشكلة عدم تمكن الطلبة من •

 .الوصول إلى الحاسوب

 .يستطيع الطلبة المشاركة في نفس األنشطة•

قد تحدث مشكالت ألن المشاركة في مختبر •

 .الحاسوب غالباً ما تكون اختيارية

عندما ال يحضر المعلم وتترك المهمة لفني •

مختبر الحاسوب، فإن ذلك ينطوي على 

مشكالت بالنسبة للطلبة المعوقين ألنهم قد ال 

يحصلون على التعليم الدقيق الذي يحتاجون 

 .إليه



اإليجابيات المحتملة :التعليمي الحاسوب   

 :أهمها إن الستخدام الحاسوب بهدف التدريس عدة فوائد من 

.Iإتاحة الفرص لتفريد التعليم. 

.IIزيادة دافعية الطلبة. 

.IIIإتاحة الفرص ألشكال جديدة من الطرق إلنجاز المهمات القديمة. 

.IVمساعدة الطلبة المعوقين على تخّطي اعاقتهم أو التعويض عنها. 



.I الحاسوب هو اداة تكنولوجية تسمح لألفراد باختيار نمط التدريس

 .الذي يرغبونه وتمكنهم من التقدم في البرنامج حسب سرعتهم

.II لذلك تعرف الحواسيب المصغرة(Microcomputers  )

وهي ما ( Personal Computers)  بالحواسيب الشخصية

   (.PCs)يشار إليها بالرمز 

.III الحاسوب يثير اهتمام المستخدم كونه وسطاً تعليمياً متجدداً وبذلك

 .   فهو يستثير الدافعية



.I إضافة إلى ذلك، فبرامج الحاسوب تقدم تغذية راجعة تصحيحية

 .فورية دون إصدار أحكام سلبية

.IIتقدم أيضاً األنشطة التعليمية بأسلوب مشوق يشبه األلعاب. 

.III فيما يتصل بطرق التعليم الجديدة والمتعذرة بدونه، فالحاسوب يوفر

 .خبرات تعليمية ال تتوفر عادة في الصف

.IV الحاسوب يمكن بعض الطلبة المعوقين من المشاركة في أنشطة

 .صفية ال سبيل لمشاركتهم فيها بدونه



.I فهو مثالً يسمح لطالب ذراعه مبتورتان أو يداه مشلولتان بالكتابة

 .مستخدماً أداة تثبت على رأسه ومستعيناً بأداة تشغيل خاصة

.II كذلك يسمح للطالب الكفيف بترجمة ما يكتبه بلغة بريل إلى كتابة

 .عادية يستطيع المعلم الذي ال يعرف لغة بريل قراءتها

 



 المحتملةالسلبيات : التعليمي الحاسوب 

Ω إن استخدام الحاسوب ألغراض التدريس ال يقدم فوائد فقط بل هو قد

 .ينطوي على صعوبات ومشكالت

Ω فجودة الحاسوب تعتمد على جودة برامجه وبعض البرامج ال تستند

   .الفعالإلى مبادئ التدريس 

Ω إضافة إلى ذلك، فما تزال كفاءة عدد كبير من برامج الحاسوب غير

 .  معروفة جيداً، وثمة حاجة كبيرة إلى التحقق من فاعليتها علمياً 



Ω فتكنولوجياالحاسوب تتغير باستمرار ويتم تحديثها بشكل متواصل

.  مما قد يحول دون استخدام البرمجيات المتوفرة بالنماذج الجديدة

 .هذا من جهة

Ω ومن جهة أخرى، فما تزال الفرص المتاحة للطلبة الستخدام

الحاسوب محدودة فليس أمراً غير مألوف ان ال يتوفر حواسيب في 

.  مدارس كثيرة أو أن يتوفر عدد قليل منها فقط في مدارس أخرى

(Lewis & Doorlag, 1987. ) 



 (Educational Software)البرمجيات التربوية 

Ω شهدت السنوات القليلة الماضية تطورات كمية ونوعية كبيرة

 .في مجال البرمجيات التربوية

Ω فثمة برمجيات تعليمية حالياً في معظم مفردات المنهج

 .وللمراحل المدرسية المختلفة

Ω كذلك فإن البرمجيات اصبحت اكثر تطوراً من النواحي التقنية

 .والتربوية

 



Ω صنف لويس ودورالج(1987Doorlag,  Lewis & ) البرمجيات

 :التالية التربوية إلى األنواع الرئيسية 

.I  الممارسة التمرين و. 

.II الخاص التعليم. 

.III المواقف المحاكاة و  تمثيل. 

.IV التربوية األلعاب. 

.V المشكالت حل. 

.VI بالحاسوب التدريس المدار. 



 (Drill & Practice)التمرين والممارسة 

Ω في هذه الطريقة، يستخدم الحاسوب لتدعيم المعلومات التي

 .سابقاً  إكتسابهاتم 

Ω األخرىفإن الحاسوب يستخدم كأداة مساعدة لطرائق التعلم.   

Ω غالباً ما يكون هذا النموذج موجهاً نحو تعليم مهارات محددة

 (.وبخاصة في الحساب والتهجئة)

 



Ω يهدف التعليم الخاص بمساعدة الحاسوب إلى تدريس مهارات

 .أكاديمية جديدة

Ω تم استخدام برامج من هذا النوع لتعليم الطلبة المعوقين مهارات

متنوعة في مجاالت التهجئة والحساب والكتابة والقراءة ومهارات 

 .اجتماعية ومهنية عديدة

Ω يلعب الحاسوب دور المعلم حيث انه يقوم بتقديم المعلومات بطريقة

 .  مبرمجة



 التشبيه / المحاكاة 

Ω تحاول برامج المحاكاة تمثيل المواقف أو نمذجة خصائص ظاهرة

 .حقيقية ليتم دراسة وفهم تلك الخصائص

Ω تتضمن هذه البرامج العديد من عناصر األلعاب ولكنها موجها

 .اساساً نحو محاكاة واقع ما

Ω الحاسوب يسمح للطلبة المعوقين من خالل هذه البرامج بالتفاعل

 .مع مواقف والتزود بخبرات ال تتاح لهم بطرق أخرى



 األلعاب التربوية

Ω تتمثل األلعاب المنفذة عبر الكمبيوتر في أنشطة تهدف إلى

 .تطوير كل من المهارات الحركية واالجتماعية

Ω تتميز هذا األلعاب بعناصر التشويق والجذب المتوفرة فيها

وباستثارتها للدافعية لإلنجاز واإلنتقال إلى مستويات أكثر 

 .تطوراً 



 حل المشكالت

Ω تسعى هذه البرامج إلى تعليم الطلبة مهارات حل المشكالت وتحاول

 .مساعدتهم على تطبيق تلك المهارات

Ω يشير بادوف وهوتن إلى أن هذه البرامج ذات اهمية خاصة للطلبة

 .الموهوبين والمتفوقين

Ω ذات ( مثل برامج اللوجو)من جهة أخرى، فإن عدداً من هذه البرامج

 .   فوائد كبيرة للطلبة ذوي صعوبات التعلم وذوي اإلعاقات األخرى

 



Ω تمكن برمجيات حل المشكالت المحوسبة هؤالء الطلبة من توظيف

 .المفاهيم المتعلمة بأسلوب تفاعلي يشمل تحليل االسباب والنتائج

Ω التطورات الحديثة في نظم الفيديو التفاعلية وفرت برامج تستخدم

حواس متعددة وتسمح للطلبة بتجريب بدائل متنوعة، واستكشاف 

استيراتيجيات لحل المشكالت، والتعرض للنتائج دون مخاطرة 

 .شخصية



 التدريس المدار بالحاسوب

Ω الحاسوب يستخدم المعلمون. 

Ω للتشخيص كأداة. 

Ω العالجية تطوير البرامج التعليمية. 

Ω التقييم. 

Ω السجالت حفظ. 

 




