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Abstract 

Learning Techniques  are very  important to people of special needs which treated many 

problems that block the process of learning. These techniques are designed with consideration to their 

learning needs.   

 مقدمة:
والتـي ارتبطـت بمعالجـة العديـد مـن مشـكالتهم  التعليم أحد أهم المداخل التعليمية الحديثـة لـذوي اّلحتياجـات الخاصـة تمثل تقنيات

ميم التعليم لذوي اّلحتياجات الخاصة لضمان مراعاة خصائصهم وحاجاتهم التعليمية ، وتتعاظم أهمية اتباع هذا المدخل في تصالتعليمية
 ونوع اإلعاقة وطبيعتها.

ويعد ذوى اّلحتياجات الخاصـة جـزء مـن نسـيج المجتمـع، وتعلـيمهم يمثـل مطلبـا تربويـا ملحـا يترتـب عليـه اّلنخـراط فـي المجتمـع، 
، خاصة أنه إذا كان لديهم قصور فى ناحية معينة، فإن لديهم قوة وطاقة فى جوانـب ، ويمارسون أنشطتهم باحترام وتقديرحياتهميعيشون 

 (.184، ص 2010العاطى،  أخرى، ربما أكثر من العاديين ومن ثم يجب استثمارها وتوظيفها بالشكل الصحيح )عبد
متزايــد فــى اســتخدام تقنيــات التعلــيم الوقــت الــراهن الــذي يشــهد نمــو وتتعــاظم أهميــة تقنيــات التعلــيم بالنســبة للمعــاقين ســمعيا فــي 

واألجهزة التكنولوجية وزاد عدد مستخدمي هذه األجهزة بشكل كبير جدًا وخاصـة بعـد أن أصـبحت تلـك األجهـزة رخيصـة الـثمن سـواء فيمـا 
معلـم مـن ملقـن وناقـل وبـدأ اسـتخدام تلـك المسـتحدثات التكنولوجيـة فـى العمليـة التعليميـة ممـا غيـر دور ال أجهزتهايتعلق بخدماتها وأسعار 

 (3، ص2015للمعرفة إلى مرشد وموجه للمتعلمين)أبو العال، 
وتتضـمن التقنيـات الحديثـة والعمـل علـي اّلسـتفادة مـن تلـك المسـتحدثات التكنولوجيـة،  كما تزايد اّلتجـاه العـام نحـو تقنيـات التعلـيم

يمكــن أن تــتم الدراســة فــي أي  ى حالــة الــتعلم اإللكترونــي، كمــافــى الفصــل أو المعمــل أو حتــى فــى المنــزل فــ الكمبيــوترالدراســة باســتخدام 
مما يتيح فرص جديدة للتعلم، وُيمكن الطالب من التعلم عبـر المكـان والزمـان، وكـان  مكان يتواجد فيه المتعلم باستخدام الهاتف المحمول

محمولة، وأفادوا أنها توفر لهم فرصًا دراسية جديـدة كمـا الطالب فى هذه الدراسة متحمسين لخيارات التعلم الجديدة التي توفرها التقنيات ال
 .(Hlodan‚ 2010‚1أنها توفر مرونة الدراسة في أي وقت وفى أي مكان)

فــي الســنوات الماضــية نتيجــة إلــى مــا دعــت إليــه اّلتفاقيــات الدوليــة  ومــع تزايــد اّلهتمــام بتعلــيم األشــخاص ذوي اّلعاقــة الســمعية
ن أفــراد المجتمــع، وقــد تمثــل هــذا اّلهتمــام فــي تطــوير البــرامج التربويــة والخــدمات التأهيليــة التــي مــن شــأنها وحقــوق اإلنســان والمســاواة بــي

وهـذا مـا ينطبـق علـى بنـود اتفاقيـة تحسين المستوى التعليمي لهؤّلء األشخاص، وبالتالي زيادة فرص تعليمهم العـالي، وفرصـهم الوظيفيـة، 
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لضــمان أن الطــالب ذوي اإلعاقــة لهــم حــق الوصــول ” التعلــيم الجــامع“اقــة فــي تحقيــق هــدف لحقــوق األشــخاص ذوي اإلع المتحــدةاألمــم 
 .(2015الكامل، على قدم المساواة مع غيرهم من الطالب )بوابة تكنولوجيا التعليم، 

نـة، أو للمعـاقين سـمعيا، حيـث يتطلـب تدريسـهم ممارسـات صـفية أكثـر مرو  وتسهم التقنيات الحديثة في تطور المستوي التحصيلي
تركز على جوانب القـوة، واسـتخدام القـدرات المتاحـة لـدى هـذه الفئـة، ويسـتهدف تكييـف التـدريس لـذوي اإلعاقـة السـمعية  عالجيةنشاطات 

 (.16، ص2012تمكينهم من التعلم على الرغم من جوانب الضعف لديهم من خالل التقنيات التعليمية)عقل، 
العالمية لألشخاص الصم وضعاف السمع، مثل جامعة جالوديـت بواشـنطن، ومدرسـة  لذا فقد اعتمدت معظم المدارس والجامعات

، ومدرسة لينجستون بنيويورك على العديد من التطبيقات التقنية المختلفة في تعليم األشخاص الصم وضعاف السمع في بكاليفورنياالصم 
 .)2015المراحل التعليمية المختلفة )محمود، 

مؤسسـات التعلـيم بمـا فـي ذلـك  السعودية اّلستفادة من تقنيات تعلـيم ذوي اّلحتياجـات الخاصـة فـي جميـعوتحاول المملكة العربية 
التعليم الجـامعي، فقـدمت الجامعـة اإللكترونيـة تعلـيم نـوعي لألشـخاص ذوي اإلعاقـة مـن خـالل شـراكاتها مـع الجمعيـات الخيريـة مـن أجـل 

علــيم الــذي تتبعــه الجامعــة بــالتعليم المـدمج يــوفر الجهــد ومشــقة التنقــل للجميــع ويقــدم تقـديم تعلــيم متفــرد ذي جــودة عاليــة، حيــث أن نمـط الت
للطالب التعليم الذي يمكنه من اقتحام سوق العمل، لذا فإن التخصصـات العلميـة فـي الجامعـة جـاءت لتكـون متوازيـة مـع متطلبـات سـوق 

اق بالمقاعد الدراسية بالجامعة)موقع الجامعة اّللكترونيـة السـعودية، طالبا وطالبة من ذوي اإلعاقة باإلحساء لاللتح 40العمل، وتم قبول 
2016).  

والمعــاقين ســمعيا بصــفة خاصــة فقــد تزايــد  وفــي ظــل التقــدم المــذهل فــي تقنيــات التعلــيم لــذوي اّلحتياجــات الخاصــة بصــفة عامــة
تحدثات التكنولوجيــة والعمــل علــي اســتغالل جميــع اّلهتمــام بتحســين التحصــيل اّلكــاديمي للمعــاقين ســمعيا مــن خــالل هــذه التقنيــات والمســ

اّلمكانات المادية المتاحة خصوصا وان العديد من الدراسات اثبتت وجود عالقة بين استخدام تلك التقنيات والتحصيل الدراسـي للمعـاقين 
ت التعليميـة ومسـتوي التحصـيل فـي ان هناك عالقـة ارتباطيـة بـين اسـتخدام التقنيـا(، 2009العمر) سمعيا فعلي سبيل المثال اثبتت دراسة

أن الطـالب المعـاقين سـمعيا يفضـلون الطـرق  (Agar-Jacobsen, 2010) جاكوبسـن-أجار مؤسسات التعليم السعودي، وأثبتت دراسة
ويات البصــرية والحســية فيمــا يتعلــق بأنمــاط الــتعلم، وذلــك عنــد مقــارنتهم بــأقرانهم الســامعين، ويمكــن للطــالب المعــاقين ســمعيا تحقيــق مســت

ظرا ألن حاسة اإلبصار من الحواس التي يعتمدون ن إنجاز أعلى عند تدريسهم باستخدام المواد اللمسية البصرية والمواد الحركية البصرية
فقد توصلت إلى أن استخدام التقنيات له أثر فعال علـى تنميـة التحصـيل والقـدرة القرائيـة لـدى التالميـذ  (2011عليها، أما دراسة )السيد، 

(، 22، 2007(، )ســـويدان، الجـــزار، 43، 2006(، )يـــونس، 165-164، 2005)مصـــطفى، معـــاقين ســـمعيا، فيمااشـــارت دراســـات لل
الــى أهميــة تكنولوجيــا التعلــيم للتالميـذ المعــاقين ســمعيا فــي تحســين نوعيــة التعلــيم  (2013( دراســة )يحيــى، 131-127، 2010)الفـايز، 

علـى  تحاشى الوقوع فى اللفظية مما يساعد المعاقين سمعيًا على اّلسـتيعاب بطريقـة سـهلة والعمـل وزيادة كفاءة العملية التعليمية، بجانب
اشتراك أكبر عدد من حواس المـتعلم فـى عمليـة الـتعلم بمـا يعـوض المعـاقين سـمعيًا عـن إعـاقتهم، باإلضـافة إلـي اسـتثارة اهتمـام المعـاقين 

وتعميــق الخبــرات العلميــة لتــوفير فرصــُالتنمية مهــارات التفكيــر علــى مســتوى كبيــر.  ســمعيا واشــباع حاجــاتهم، واكتســاب المهــارات العلميــة
بجانب تعديل سلوك المتعلمين وتكوين اتجاهات جديدة لديهم وتحقق التعلم فـى إطـار مـن المتعـة مـن خـالل بيئـة تعليميـة مليئـة بـالمثيرات 

 الحسية.
 مشكلة البحث: 

بتطبيقـات جال تقنيات التعليم للمعاقين سمعيا اّل ان هناك بعـض اّلشـكاليات المرتبطـة رغم جهود المملكة العربية السعودية في م
في مؤسسات التعليم السـعودي، منهـا مـا يتعلـق بمعوقـات اسـتخدام المعلمـين والمعلمـات للتقنيـات الحديثـة واحتيـاجهم للعديـد  تقنيات التعليم

(، 2005(، الشــيحة)2000) ل الفصــول وهــذا مــا اظهرتــه دراســة صــديقمــن التــدريب بجانــب ضــعف الــدعم الفنــي لتجهيــز التقنيــات داخــ
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( وقد اشـارت تلـك الدراسـات إلـي العديـد مـن السـلبيات فـي اسـتخدام التقنيـات التعليميـة 2014(، وكذلك دراسة التويجري )2006اخضر )
 لدي المعاقين سمعيا بمؤسسات تعليم المعاقين سمعيا بالمملكة.

 ث في السؤال الرئيسي التالي:وبالتالي تكمن مشكلة البح
 ؟ تقنيات التعليم السعودي في ضوء تطورالتحصيل اّلكاديمي للمعاقين سمعيا بمؤسسات التعليم  تحسينكيف يمكن 

 :ويتفرع من هذا السؤال التساؤّلت الفرعية التالية
 ما واقع التحصيل اّلكاديمي للمعاقين سمعيا بمؤسسات التعليم السعودي؟  -1
 تقنيات التعليم للمعاقين سمعيا وتأثيرها علي التحصيل الدراسي في ضوء التجارب الدولية ؟ما مدي تطور  -2
 ما واقع تقنيات التعليم للمعاقين سمعيا في المملكة العربية السعودية ومدي تأثيرها علي التحصيل الدراسي؟ -3
ســة التحليليــة لواقــع تقنيــات التعلــيم للمعــاقين مــا أهــم النتــائج وأوجــه التشــابه واّلخــتالف التــي يمكــن استخالصــها مــن خــالل الدرا -4

 سمعيا ومدي تأثيرها علي التحصيل الدراسي في دول المقارنة ؟
مــا هــو التصــور المقتــرح لتحســين التحصــيل الدراســي للمعــاقين ســمعيا بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي ضــوء التطــور العــالمي   -5

 لتقنيات التعليم ؟
 أهداف الدراسة:

 :تحقيق الجوانب التاليةيهدف البحث إلي 
 التعرف علي واقع التحصيل اّلكاديمي للمعاقين سمعيا بمؤسسات التعليم السعودي. -1
اّلســـتفادة مـــن الجوانـــب اّليجابيـــة المرتبطـــة بتطـــور تقنيـــات والتعلـــيم للمعـــاقين ســـمعيا وتأثيرهـــا علـــي التحصـــيل الدراســـي فـــي ضـــوء  -2

 التجارب الدولية.
 م للمعاقين سمعيا في المملكة العربية السعودية ومدي تأثيرها علي التحصيل الدراسي.تقنيات التعلي التعرف علي واقع -3
استخالص أوجه التشابه واّلختالف لواقع تقنيات التعليم للمعاقين سمعيا ومدي تأثيرها علي التحصيل الدراسي بين المملكة العربية  -4

 السعودية والدول األخرى.
فــي ضــوء التطــور العــالمي لتقنيــات  راســي للمعــاقين ســمعيا بالمملكــة العربيــة الســعوديةوضــع تصــور مقتــرح لتحســين التحصــيل الد -5

 .التعليم
 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية البحث في الجوانب التالية 
 تتناول قضية من أهم قضايا التعليم للمعاقين سمعيا. -1
 فة عامة والمعاقين سمعيا بصفة خاصة.تواكب المتغيرات والمتطلبات المجتمعية في تعليم ذوي اّلحتياجات الخاصة بص -2
 حاجة المكتبة العربية لمثل هذه النوعية من الدراسات العلمية التي تضيف لمجال التربية والتعليم. -3
 معالجتها لموضوع حيوي علي جانب كبير من األهمية للباحثين والمعنيين بالتخطيط ورسم السياسات التعليمية. -4
 مملكة العربية السعودية جهودا كبيرة لالستفادة بالكوادر البشرية. تأتي في الوقت الذي تبذل فيه ال -5

 منهج البحث:
 يستخدم البحث المنهج المقارن وفي ضوء هذا المنهج يسير البحث وفقا لإلجراءات التالية 

ـــي التحصـــيل الدراســـيالوصـــف الشـــامل للظـــاهرة ) ـــيم للمعـــاقين ســـمعيا وتأثيرهـــا عل ـــات التعل ـــائق  ( والتعـــرف علـــيتطـــور تقني الحق
ـــائق والمعلومـــات والبيانـــات واإلحصـــاءات المتصـــلة  ـــراز نقـــاط القـــوة والضـــعف، تحليـــل الحق ب والمعلومـــات واإلحصـــاءات المرتبطـــة بهـــا وا 
 بموضــوع البحــث فــي ضــوء القــوي والعوامــل الثقافيــة، التحليــل الثقــافي للعناصــر موضــع البحــث المختلفــة، ومــن ثــم وضــع تصــور مقتــرح
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للمعــاقين  فــي ضــوء التطــور العــالمي لتقنيــات وتكنولوجيــا التعلــيم ســي للمعــاقين بصــريا بالمملكــة العربيــة الســعوديةالتحصــيل الدرالتحســين 
 سمعيا.

 حدود الدراسة:
 اقتصر البحث على الحدود التالية:

لمعـاقين سـمعيا فـي مؤسسـات تعلـيم االحدود المكانية: من خالل دراسة تطـور تقنيـات التعلـيم ومـدي تأثيرهـا علـي التحصـيل الدراسـي  -1
 بالسعودية 

الحدود الزمنية: تركز هذه الدراسة علي دراسة اّلتجاهات العالمية المرتبطة بتطور تأثير تقنيات التعليم للمعـاقين سـمعيا واثرهـا علـي  -2
 .في الفترة من نهاية القرن العشرين وحتي العقد الثاني من القرن الحادي والعشرون التحصيل الدراسي

 ة:مصطلحات الدراس
 تقنيات التعليم:-1

" هـي أي مـادة Assistive Technology ( فـإن التقنيـات التعليميـة لـذوي اّلحتياجـات الخاصـة "IDEA,1997عرفـت منظمـة )
أو قطعـة أو نظـام منــتج، أو شـيء معـدل أو مصــنوع وفقـًا للطلــب بهـدف زيـادة الكفــاءة العلميـة أو الوظيفيـة لــذوي اّلحتياجـات الخاصــة.، 

التقنيات التعليمة هـي األدوات التـي تزودنـا باألسـلوب الصـحيح الـذي يجعـل عمليـة الـتعلم أكثـر  ( بأنها(Kemp et al,2000كما عرفها 
( بأنهـا 2002( فإن التقنيات التعليمية لذوي اّلحتياجات الخاصة "، ويعرفها سـليمان )IDEA,1997تعريف منظمة ) حسبفائدة، وعلى 

امج والمنتجــات العلميــة التــي تحمــل الرســالة التعليميــة وتنقلهــا إلــى المتعلمــين لتحقيــق أهــداف تعليميــة الوســائل واألجهــزة واألســاليب والبــر 
محددة، كما تعرف تقنيات التعليم في مجال تعليم الفئات الخاصة بأنها " العلم الذي يعتمد على أسلوب النظم ويتبنـى األسـاليب المنهجيـة 

لمصــادر الماديــة واإلبــداع اإلنســاني وذلــك مــن أجــل تقــديم منــتج يهــدف إلــى حــل مشــكالت وطــرق التفكيــر لتوظيــف المصــادر البشــرية وا
 (.16:2009")محمد وفوزي، مشكالتهمالتعليم أو إثراء المواقف التعليمية والتدريبية في مجال تعليم الفئات الخاصة والتعامل مع 

ها األفـــراد الصـــم لكـــي تســـاعدهم علـــى الســـمع والنطـــق ويمكـــن تعريـــف وســـائل التقنيـــات المســـاعدة بأنهـــا " الوســـائل التـــي يســـتخدم
 (.123:2010وممارسة الحياة اليومية اّلعتيادية " )الفايز،  والتعلموالتخاطب والتواصل 

ــيم للمعــاقين ســمعيا اجرائيــا بانهــا تلــك اّلجهــزة والوســائل والوســائط التــي تســاعد علــي تحســين قــدرات  تقنيــاتويمكــن تعريــف  التعل
 خالل تدعيم حواسة األخرى وتحسين قدراته الحسية كلما امكن ذلك بجانب انها تقربه من التطور التكنولوجي الهائل.المعاق سمعيا من 

 Hearing Impairedالمعاقون سمعيا   -2
 ضـعف( بأنهـا حالـة حرمـان الفـرد مـن حاسـة السـمع أو 71: 2005أبوالنصـر) تعددت التعريفات المرتبطة بالمعاقين سمعيا عرفـه

 عليه، مما يحول دون استخدامها فى التواصل مع اآلخرين، واألصم هو الشخص الذى ّل يستطيع أن يسمع اآلخرين. القدرة
( بانه الطفل الذي فقد حاسـة السـمع أو مـن كـان سـمعهم ناقصـا لدرجـة أنهـم يحتـاجون إلـي أسـاليب 86، ص2009الليثي) وعرفه

 تعليمية تمكنهم من اّلستيعاب دون مخاطبة 
( اإلعاقــة الســمعية بصــفة عامــة هــى حــدوث خلــل أو اضــرابات فــى جهــاز الســمع وهــو األذن 24، 2008المهيــري ) كمــا عرفــه

 فمنعـه: الداخلية والوسطى والخارجية، فالمعاق سمعيًا هو ذلك الفرد الذى أصيب جهازه السـمعي بتلـف أو خلـل عضـوي، الثالثبأجزائها 
 ذا الخلل أو اّلضطراب فى الجهاز السمعي له درجات تتراوح بين الشدة والضعف.فى الحياة العامة بشكل طبيعي، وه من استخدامه
بدرجات متفاوتـة فمـنهم شـديد اّلعاقـة السـمعية  تعريفهم إجرائيًا بأنهم أولئك اّلشخاص الذين يعانون من مشاكل في السمع ويمكن

ت فـي التواصـل بشـكل يـؤثر علـى التحصـيل الدراسـي )اّلصم(ومنهم ضعيف السمع ومـن لـديهم بقايـا سـمعية ممـا يـؤدى ذلـك الـى صـعوبا
 لهم. 
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 التحصيل الدراسي-3
هـــو المـــدى الـــذي يحقـــق عنـــده الطالـــب أو المعلـــم أو المؤسســـة أهـــدافهم  التحصـــيل الدراســـي Annie Ward) 1996,اشـــارت)

علــى أفضــل طريقــة ّلختبــار ذلــك التحصــيل الدراســي عــادة عــن طريــق الفحوصــات أو التقيــيم المســتمر ولكــن لــم يتفــق الجميــع ، التعليميــة
 .بالمهارات المختلفة الدراسي بالمعرفة اإلجرائية المرتبطة التحصيلويتسم 

ويمكن تعريف التحصيل الدراسي اجرائيا بأنه أداء الفرد في الموضوعات التعليمية والتي تقـاس بعـدة طـرق تقـيس مسـتوي المعرفـة 
 ليتكيف مع المجتمع التي يحصل عليها الفرد من خالل مؤسسات التعليم 

 أدبيات البحث واإلطـــار النظرى
 يتناول الباحثان خالل عرضهما ألدبيات البحث الحالى ما يلى:

 الدراسات السابقة: -1
 أوال: الدراسات العربية:

ل مجلـس معوقـات اسـتخدام التقنيـات فـي دو استهدفت الدراسة التعـرف علـي  م(:1980)مكتب التربية العربي لدول الخليج  "دراسة -
عــدم تــوفر  الكويــت(، وتوصــلت الدراســة إلــى عــدة نتــائج منهــا:–عمــان -البحــرين -اّلمــارات –قطــر –)الســعودية التعــاون العربــي 

التقنيات الحديثة، وكذلك عدم مناسبة التقنيات للموضوعات الدراسية ولمستوى الطالب، وقلـة المخصصـات الماليـة لتـوفير التقنيـات 
مناسـبة المبـاني المدرسـية، باإلضـافة إلـى عـدم تـوفر األمـاكن المناسـبة المخصصـة لعـرض التقنيـات. عـدم  التعليمية المناسـبة، عـدم

وجود خبرة كافية لدى المعلمين فـي أسـاليب اسـتخدام التقنيـات، كـذلك عـدم تأكيـد الكتـب الدراسـية علـى اسـتخدام التقنيـات التعليميـة، 
 ظها.بجانب عدم توافر أماكن مخصصة لعرض التقنيات وحف

وتختلف هذه الدراسة مع الدراسـة استخدام تقنيات التعليم من منظور مقارن،  الحالية من حيث تناولها وتتشابه الدراسة مع الدراسة
 .وتأثيرها علي التحصيل الدراسي الحالية حيث تتناول الدراسة الحالية تطور تقنيات التعليم للمعاقين سمعيا

للمعـاقين سـمعيا مقارنـة بـأقرانهم العـاديين للفئـة  اّلداء المعرفـي والتحصـيلسـة التعـرف علـي اسـتهدفت الدرا (:2000دراسة صديق ) -
وجود فروق في اّلداء المعرفي بين المعاقين  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها، عام )المرحلة المتوسطة( 15-13العمرية من 

 الحاليـة مـن حيـث تناولهـا وتتشـابه الدراسـة مـع الدراسـة فاقـدي السـمع اساسـي لتعلـيم سمعيا والعاديات، اهميـة تقنيـات التعلـيم كمـدخل
وتختلـف هــذه الدراسـة مــع الدراسـة الحاليــة حيـث تتنــاول الدراسـة الحاليــة تطـور تقنيــات المعـاقين سـمعيا ومســتوي أداءهـم وتحصــيلهم، 

 وتأثيرها علي التحصيل الدراسي في ضوء الخبرات الدولية  التعليم للمعاقين سمعيا
اسـتهدفت الدراسـة تهـدف إلـى التعـرف علـى الحاجـات التدريبيـة علـى برمجيـات الحاسـب اآللـي علـى عينـة  :(2001يوسف ) راسةد -

مــن معلمــات التربيــة الخاصــة فــي مدينــة الريــاض. وقــد أســفرت نتــائج الدراســة عــن قلــة عــدد أجهــزة الحاســب اآللــي فــي مراكــز ذوي 
الصـعوبات والمعوقـات التـي  لمـات للتطبيقـات التقنيـة البسـيطة، ورصـدت الدراسـة بعـضالمع اّلحتياجات التربوية الخاصة، واستخدام

التدريبيــة، وعــدم تــوفر أجهــزة الحاســب اآللــي فــي قاعــة الدراســة، كمــا ّل  الــدوراتمثــل عــدم تــوفر  تحــول دون اســتخدام تقنيــات التعلــيم
عـدم وجـود المخـتص فـي مجـال التقنيـات،  لخاصـة، بجانـبيوجد تشجيع وحافز علي اسـتخدام التقنيـات التعليميـة لـذوي اّلحتياجـات ا

الحاليـة مـن حيــث  وتتشـابه الدراسـة مـع الدراســة وعـدم تـوفر البرمجيـات التعليميــة، وعـدم وجـود الوقـت الكــافي ّلسـتخدام تلـك التقنيــات
حاليـة تطـور تقنيـات التعلـيم للمعـاقين وتختلف هذه الدراسة مع الدراسة الحالية حيث تتناول الدراسة الاستخدام تقنيات التعليم،  تناولها
 .وتأثيرها علي التحصيل الدراسي سمعيا

التعرف عن مدى استخدام تقنية المعلومات والحاسب اآللي في التعليم األساسي "المرحلـة  هدفت الدراسة(: 2002) دراسة الموسي -
تقنيـة فـي التعلـيم فـي دول الخلـيج العربي.اسـتخدمت اّلبتدائيـة" وكـذلك التعـرف علـى الصـعوبات التـي تقـف حـائاًل أمـام تطبيـق هـذه ال

 ومــن نتــائج الدراســة أهميــة تقنيــات التعلــيم فــي رفــع وتحســين مســتوى التحصــيل الدراســي، وجــود اشــكالية فــي الدراســة المــنهج المقــارن
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بالحاســب اآللـي فــي  اسـتخدام تقنيـات التعلــيم حيـث مـازال يســير بـبطء علـى الــرغم مـن أهميتــه، وأنـه ّل توجـد حتــى اآلن مـادة خاصـة
المرحلــة اّلبتدائيــة بــالرغم مــن أهميتهــا فــي التعلــيم اّلبتــدائي فــي جميــع الــدول محــل الدراســة، عــدم تــدريب المعلمــين علــى اســتخدام 

اســتخدام  الحاليــة مــن حيــث تناولهــا وتتشــابه الدراســة مــع الدراســةفــي العمليــة التعليميــة،  وتقنيــات التعلــيم ووتوظيفهمــا الحاســب اآللــي
وتختلــف هــذه الدراســة مــع الدراســة الحاليــة حيــث تتنــاول الدراســة الحاليــة تطــور تقنيــات التعلــيم نيــات التعلــيم مــن منظــور مقــارن، تق

 .وتأثيرها علي التحصيل الدراسي للمعاقين سمعيا
ب الصــم فــي هــدفت الدراســة إلــي التعــرف علــي دور التكنولوجيــا المســاعدة فــي تفعيــل أهــداف تعلــيم الطــال(: 2009حفنــي ) دراســة -

لعــدة نتــائج منهــت أ ن التكنولوجيــا  معاهــد وبــرامج الــدمج، اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي، توصــلت الدراســة التحليليــة
 المساندة تستطيع تفعيل أهداف التعليم الصم حيث أن لها فوائد عديدة عليهم، منها تقليل أثر اّلعاقة أو ازالتهـا، واثـراء المنـاهج، اّل

 الحالية مـن حيـث تناولهـا وتتشابه الدراسة مع الدراسة استخدام المعلمين لتلك التكنولوجيا في تعليم الصم ليس بالدرجة المطلوبة.أن 
وتختلف هذه الدراسة مع الدراسة التكنولوجيا المساندة للمعاقين سمعيا ودورها في تحقيق اّلهداف التعليمية ومنها التحصيل الدراسي 

فـي ضـوء عـدة تجـارب دوليـة والعمـل علـي اّلسـتفادة  ناول الدراسة الحالية مدي تطور تقنيات التعليم للمعـاقين سـمعياالحالية حيث تت
 .منها في تحسين التحصيل الدراسي

هدفت الدراسة إلي معرفة فاعلية برنامج تقني لتدريب النطق بالطريقة اللفظية لضعاف السمع  :(2010ملكاوي، وأبو عليم )دراسة  -
( طفـــال وطفلـــة، وتكونـــت أداة الدراســـة مـــن ثالثـــة محـــاور لتـــدريب األطفـــال 30حلـــة ريـــاض األطفـــال، بلـــغ عـــدد أفـــراد العينـــة )فـــي مر 

األصـــوات والحـــروف العربيـــة ونطـــق أصـــوات األحـــرف العربيـــة فـــي بدايـــة الكلمـــة ووســـطها، واســـتخدمت الدراســـة المـــنهج التجريبـــي، 
ائية بــين المجموعــة التجريبيــة والضــابطة علــي أداة المقيــاس لصــالح المجموعــة وأشــارت النتــائج إلــي وجــود فــروق ذات دّللــة إحصــ

الحاليــة مــن حيـث تقنيــات التعلــيم للمعـاقين ســمعيا وتختلــف هــذه الدراسـة مــع الدراســة الحاليــة  وتتشــابه الدراســة مـع الدراســةالتجريبيـة، 
في ضوء عدة تجارب دولية والعمل علـي اّلسـتفادة منهـا فـي  حيث تتناول الدراسة الحالية مدي تطور تقنيات التعليم للمعاقين سمعيا

 .تحسين التحصيل الدراسي
تقنيــات تعليميــة للتــدريب  اســتهدفت الدراســة الكشــف عــن فاعليــة برنــامج تعليمــي باســتخدام (:2012) دراســة شــرا دقــة، وزريقــات -

( طالبا وطالبـة، اسـتخدمت الدراسـة المـنهج التجريبـي، 30النطقي لتنمية اللغة التعبيرية لدي عينة من الطلبة المعاقين سمعيا بلغت )
أســفرت النتــائج عــن وجــود فــروق ذات دّللــة إحصــائية فــي أداء الطلبــة علــي الدرجــة الكليــة للقيــاس البعــدي لمســتوي اللغــة التعبيريــة 

ألبعــدي تعــزي لمتغيــر  لصــالح المجموعــة التجريبيــة التــي خضــعت للبرنــامج، كمــا أشــارت النتــائج إلــي عــدم وجــود فــروق فــي اّلختبــار
وتتشـابه الدراسـة مـع الجنس ووجود فروق في اّلختبار ألبعدي تعزي لمتغير العمر في مستوي اللغة التعبيرية لصـالح الفئـة العمريـة، 

يـة مـدي الحالية من تناول تقنيات التعليم للمعاقين سمعيا وتختلف هذه الدراسة مع الدراسة الحالية حيث تتناول الدراسـة الحال الدراسة
 .ودورها في تحسين التحصيل الدراسي تطور تقنيات التعليم للمعاقين سمعيا

ي اسـتخدام التقنيـات  المعـاقين سـمعيا التعـرف علـي المشـكالت التـي تواجـه معلمـي اسـتهدفت الدراسـة ه(:1436دراسة التـويجري ) -
نيـات التعلــيم للمعـاقين سـمعيا، صــعوبة نقـل التقنيــات السـمعية فـي مدينــة بريـدة، كمـا أشــارت النتـائج إلــي قلـة المخصصـات الماليــة لتق

وتتشــابه الدراســة مــع داخــل القاعــات، عــدم وجــود شــبكات األنترنــت داخــل القاعــات، عــدم التــدريب الكــافي لمعلمــي المعــاقين ســمعيا، 
تناولـــت تلـــك الدراســـة  ثالحاليـــة مـــن تنـــاول تقنيـــات التعلـــيم للمعـــاقين ســـمعيا وتختلـــف هـــذه الدراســـة مـــع الدراســـة الحاليـــة حيـــ الدراســـة

ودورهـا فـي تحسـين التحصـيل  مشكالت المعلمين في مدينة بريدة تتناول الدراسـة الحاليـة مـدي تطـور تقنيـات التعلـيم للمعـاقين سـمعيا
 .الدراسي

صــة بصــفة عامــة اســتخدام التقنيــات التعليميــة لــذوي اّلحتياجــات الخا التــي تناولــت تعــددت الدراســات اّلجنبيــة ثانيــا: الدراســات االجنبيــة:
 والمعاقين سمعيا بصفة خاصة ومنها:
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:استهدفت التعرف على تقويم برنامج ستانفورد الحاسوبي لتعليم القراءة األولية بمسـاعدة الحاسـب )1972Fletcherدراسة فليتشر ) -
ـــذًا ٥٠المكونــة مــن )اآللــي، ومقارنــة طريقــة التــدريس التقليديــة بطريقــة التــدريس بمســاعدة الحاســب اآللــي. علــي عينــة الدراســـة  )تلمي

تلميــذة( مــن مســتوى الـــصف األول اّلبتـــدائي فــي مـــدارس المعـــوقين ســمعيًا، واســتخدمت المــنهج التجريبــي، ٢٥تلميــذ و٢٥وتلميــذة، )
 (دقـائق يوميـًا. وأسـفرت نتـائج الدراسـة١٠التجريبية والضابطة لمـدة سـتة أشــهر وذلــك بمعـدل) وطبقت دروس القراءة على مجموعتين

وتتشـابه عن تفوق التالميـذ علـى التلميـذات فـي المجموعــة التجريبيـة وتفـوق طريقـة التـدريس بالحاسـب اآللـي علـى الطريقـة التقليديـة، 
الحالية من حيث تناول تـاثير تقنيـات التعلـيم للمعـاقين سـمعيا علـي التحصـيل الدراسـي وتختلـف هـذه الدراسـة مـع  الدراسة مع الدراسة
 .ودورها في تحسين التحصيل الدراسي ث تتناول الدراسة الحالية مدي تطور تقنيات التعليم للمعاقين سمعياالدراسة الحالية حي

التعــرف علــي عمليــة التحصــيل األكـــاديمي لكــل مــن التالميــذ المعــاقين  : هــدفت الدراســة) Broughton 1994دراســة بروتــون ) -
)تلميــذ مــن ذوي ١٢ـاز الحاســـب اآللي.وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن)ســمعيًا، والمعــاقين بصــريًا، وصــعوبات الــتعلم، مــن خـــالل جهــ

اإلعاقات الذين هم موضع الدراسة مستخدمة المنهج التجريبي، وبينت الدراسة أن المعاقين سمعيا ّل يستطيعون فهم الكم الهائل من 
ـــل المعلمــين داخــل الفصــل ممــا يعيــق مقــدرة التالميــذ علــى اكتســاب المعلومــات بــالطرق العاديــة  التعليمــات اللفظيــة الموجهــة مــن قب

الحالية من حيث تناول التحصيل الدراسي للمعـاقين سـمعيا  وتتشابه الدراسة مع الدراسةواحتياجهم للتقنية لتعويض القصور الحسي، 
تقنيــات التعلــيم  مــن خــالل التقنيــات التعليميــة، وتختلــف هــذه الدراســة مــع الدراســة الحاليــة حيــث تتنــاول الدراســة الحاليــة مــدي تطــور

 للمعاقين سمعيا.
:هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى واقـع مـدارس الصـم وضـعاف ) Micheaux, & Corbett 1996دراسة كوربيت، وميـشوكس ) -

الســــمع نحـــــو التقنيـــــة مـــــن خـــــالل )التخطــــيط للتقنيــــة، والشــــبكات، واّلســــتراتيجيات التعليميــــة، والمنــــاهج، والتمويــــل، والسياســــة تجــــاه 
)مـدارس )أيـوا للصـم، وأوهـايو، وتكسـاس( بالوّليـات المتحـدة األمريكية.وقـد ٣)مـدارس تجــاوب منهـا)٦ية.تألفت عينة الدراسة من)التقن

أظهرت نتـائج الدراسة أن الصم وضعاف السمع يتعلمون أفضل في بيئة تعلم أساسه التقنية.وقد خرجـت الدراسـة بعـدة توصـيات مـن 
مـين مـن اسـتعمال أجهـزة الحاســب اآللـي وبرامجـه، حيـث إن التقنيـة تزيـد مـن النتـائج التربويـة وتحسـن أهمها:الحاجة إلى تمكين المعل

 .من تعليم الصم وضعاف السمع وخاصة في مادة القراءة والكتابة
ة لتحديـد دخول تقنية الحاسب اآللي للصـم فـي البلـدان المتقدمـة والبلـدان الناميـ والتي تناولت:Agboola&Lee(2000)دراسة لي  -

 مدى الفجوة بينهما، والتعرف على المعوقات األساسية التي تحد من دخول هذه التقنية، واسـتخدمت المـنهج المقـارن، وأظهـرت نتـائج
الدراسـة عـن وجـود فـروق واسـعة بـين البلـدان المتطـورة والناميـة مـن حيـث امـتالك الحاسـب اآللـي، ومـدى تمكـن المعـاقين سـمعيا مــن 

كمــا يوجــد فجــوة فــي اســتخدام اّلنترنــت، حيــث كانــت الفجــوة واســعة لصــالح البلــدان المتقدمــة، وأن جميــع المعــاقين  القــراءة والكتابــة،
سمعيا ما بين مرحلة الحضانة إلى البالغين المتقاعدين لديهم فرصة ألن يتعلموا الحاسب ويستخدموا اّلنترنت، أما من حيـث عوائـق 

أهمهــا هــو المشــكالت اّلقتصــادية، ثــم قلــة التــدريب أو التعلــيم فــي اســتخدام الحاســبات  اســتخدام الحاســب فــي البلــدان الناميــة فكــان
اآللية، ثم تـدني مسـتوى الصـم فـي القـراءة والكتابـة كمـا أكـدت الدراسـة علـى أن أكثريـة الصـم فـي البلـدان الناميـة غيـر مسـتفيدين مـن 

تناول تقنيات التعليم للمعاقين سمعيا علي الصـعيد الـدولي وتختلـف  الحالية من حيث وتتشابه الدراسة مع الدراسةالتقنيات التعليمية. 
بالمملكـة العربيـة السـعودية  هذه الدراسة مع الدراسة الحالية حيث تتنـاول الدراسـة الحاليـة مـدي تطـور تقنيـات التعلـيم للمعـاقين سـمعيا

 .في ضوء التجارب دولية والعمل علي اّلستفادة منها في تحسين التحصيل الدراسي
تــاثير تقنيــات التعلــيم علــي تحصــيل  : اســتهدفت الدراســة التعــرف علــيSutinen,E and Virnes(2007دراســة ســوتينين ) -

 فـي التعلـيم لتقنيـات المصـاحبة التدريس طرق وكذلك الدراسية المناهج بفنلندا وخرجت الدراسة بعدة نتائج منها نجاح المعاقين سمعيا
 انتقــال تعزيــز فــي التعلــيم تقنيــات ســاهمت الخــاص، الفنــي الــدعم مفهــوم طــورت كمــا صــلة،المنف الدراســي التحصــيل مســتوي تحســين
 وتتشــابه الدراســة مــع الدراســة التحليلــي، الوصــفي المــنهج الدراســة اســتخدمت تغيــرات، مــن صــاحبها بمــا العمليــة الحيــاة إلــى التالميــذ
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وتختلــف هـذه الدراســة مـع الدراســة الحاليــة  التحصــيل الدراسـي الحاليـة مــن حيـث تنــاول تقنيـات التعلــيم للمعـاقين ســمعيا وتأثيرهــا علـي
بالمملكـة العربيـة السـعودية علـي الصـعيد الـدولي واّلسـتفادة  حيث تتناول الدراسة الحالية مـدي تطـور تقنيـات التعلـيم للمعـاقين سـمعيا

 .منها في تحسين التحصيل الدراسي
تاثير تقنيـات التعلـيم علـي تحصـيل  هدفت الدراسة التعرف علياست: Zamfirov, M., & Saeva, S(20013(دراسة زمفورف  -

 23-16مدارس بالعاصـمة صـوفيا طـالب مـن سـن 3المعاقين سمعيا مادة اللغة اّلنجليزية ببلغاريا تم تطبيق البرنامج لمدة عام في 
 سـاهمت الدراسـي، التحصـيل مسـتوي نتحسـي في التعليمية التقنيات وبعد تحليل نتائج البرنامج خرجت الدراسة بعدة نتائج منها نجاح

الحالية من حيث  وتتشابه الدراسة مع الدراسة .التجريبي المنهج الدراسة استخدمت الكتابي، اّلداء مستوي تحسين في التعليم تقنيات
راسـة مــع الدراســة وتختلــف هــذه الدفــي مـادة اللغــة اّلنجليزيـة  تنـاول تقنيــات التعلـيم للمعــاقين ســمعيا وتأثيرهـا علــي التحصـيل الدراســي

 من منظور مقارن  الحالية حيث تتناول الدراسة الحالية مدي تطور تقنيات التعليم للمعاقين سمعيا
  :السابقة التعقيب على الدراسات 

تناولت الدراسات السابقة العديد من الجوانب ذات الصلة بتاثير تقنيات التعليم علي تحصـيل المعـاقين سـمعيا سـواء علـي الصـعيد 
ولي أو بعــض التجــارب اّلقليميــة بجانــب بعــض التطبيقــات والجوانــب التجريبيــة لدراســة تــاثير تقنيــات التعلــيم علــي تحصــيل المعــاقين الــد

سمعيا فـي بعـض المنـاهج والمقـررات الدراسـية، وتطرقـت كـذلك للعديـد مـن المجـاّلت التطبيقيـة ذات الطـابع التعليمـي، ووضـح مـن خـالل 
تفاوت بين ت تاثير تقنيـات التعلـيم علـي تحصـيل المعـاقين سـمعيا حسـب اّلمكانـات الماديـة والبشـرية وطبيعـة نتائج تلك الدراسات مدي ال

تاثير تقنيات التعليم علي تحصيل المعاقين سمعيا م، وهناك العديد مـن الجوانـب التـي اسـتفاد منهـا الباحثـان فـي الدراسـة الحاليـة مـن تلـك 
 ا من خالل تناول أوجه اّلتفاق واّلختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.الدراسات السابقة حيث تم التطرق اليه

 االطار النظري: -2
 وارتباطها بالتحصيل االكاديمي: للمعاقين سمعيا تطور تقنيات التعليم

اإلعاقـات ( مجموعـة مـن النقـاط تبـين اآلثـار اإليجابيـة الخاصـة بوضـع التقنيـات الجديـدة تحـت تصـرف ذوي 2001كر سـالمة )ذ
 في الحياة اليومية:

o .تطوير مهارات تساعدهم في اّلعتماد على أنفسهم في مواجهة حياتهم العملية 
o .تحسين قدرتهم على اّلتصال، واّلرتقاء بقدرتهم على الحركة والتنقل 
o .تطوير مهاراتهم للحفاظ على سالمة صحتهم العقلية 
o مراض.تحسين التدابير الطبية المتعلقة بالسيطرة على األ 
o .زيادة فرص العمل المتاحة لهم بفضل تدريبهم ومساعدتهم في التكيف مع وظائفهم 

لذوي اّلعاقة السمعية فان وسائل التواصـل الالسـلكي تسـمح لألفـراد الصـم أو اآلخـرين غيـر النـاطقين بالتواصـل عبـر  أما بالنسبة
لة، ويقوم الفرد بكتابـة رسـالة علـى لوحـة المفـاتيح وينظـر إلـى العـرض الهاتف، وتشبه هذه الوسائل الحاسب اآللي أو اآللة الكاتبة المحمو 

المرئي للحروف الهجائية وقد كان لوسائل التواصل الالسلكي للصم طابعة أيضا وكذلك يمكن إجراء تسـجيل للمحادثـة الهاتفيـة، ويتطلـب 
دمات بــث تشـــجع مســـتخدمي وســـائل التواصـــل القــانون األمريكـــي لـــذوي اإلعاقـــة أن تعــرض كـــل الشـــركات التـــي تقــدم خـــدمات الهـــاتف خـــ

الالســلكي والســامعين علــى التواصــل ويقــوم مشــغل البــث بــدور المتــرجم، فعنــدما يتحــدث الشــخص الســامع، يكتــب موظــف اّلســتعالمات 
بصــوت الرســالة لمســتخدم التواصــل الالســلكي للصــم، وعنــدها يقــوم مســتخدم التواصــل الالســلكي األصــم بكتابــة اإلجابــة، يقرأهــا المشــغل 

 مرتفع، وتقوم الوسائل المساعدة لألفراد ذوي صعوبة السمع بتكبير صوت محادثات الهاتف من خالل سماعة أذن للهاتف.
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 أنواع التقنيات التعليمية المساعدة للمعاقين سمعيا: -
ّلسـتفادة مـن البقايـا هناك العديد من الوسائل واألجهزة التي تستخدم في فصول الصم وضعاف السمع، والتي تهدف إلى محاولة ا

 السمعية لديهم بقدر اإلمكان، ومن تلك األجهزة مايلي:
 : Fixed Systemاألجهزة الثابتة 

الســـمعية التـــي تثبـــت علـــى مناضـــد التالميـــذ، حيـــث يضـــعون ســـماعات علـــى آذانهـــم، وتـــرتبط تلـــك الســـماعات  األجهـــزةوهـــي تلـــك 
 ضع على األرض تحت السجادة أو الموكيت حتى ّل يتعثر بها أحد.عن طريق أسالك تو -الذي يتحدث فيه المعلم -بالميكروفون

 :Mobile Systemاألجهزة المتحركة 
تقوم هذه األجهزة على نفـس فكـرة األجهـزة السـابقة، ولكـن وحـدات التكبيـر تثبـت بـداخل جهـاز متحـرك يسـير علـى عربـات صـغيرة 

ام هــذا النــوع مــن األجهــزة تــرقم الســماعات الرئيســية لكــل تلميــذ بــرقم ممــا يســمح للمعلمــة بتحريكهــا مــن مكــان إلــى آخــر، وفــي حالــة اســتخد
معــين، وتــرقم اللوحــة الموجــودة أمــام المعلمــة بــنفس األرقــام وذلــك وفقــًا لــدرجات الفقــد الســمعي لــدي كــل طفــل. ومــن مميــزات هــذه األجهــزة 

 المتحركة أنه يمكن استخدامها في فناء المدرسة أو األماكن المفتوحة.
 : Audio Loop Systemوائر السمعية أجهزة الد

تقوم فكرة هذا الجهاز على إرسال موجات كهرومغناطيسية عبر سلك يلتف داخل الصف، وتلتقط سماعات األطفال التـي تحتـوي 
اج )أي تلفون( تلك الموجات ما دام األطفال يقعون داخل نطـاق السـلك، ومـن مميـزات هـذا النـوع مـن األجهـزة أنـه ّل يحتـ Tعلى الحرف 

إلــى أن يكــون مرتبطــًا بأســالك تعيــق الحركــة داخــل الصــف، كمــا أنــه ييســر للطفــل ســماع كــالم المعلــم دون ســماع الضوضــاء المحيطــة 
بالمكان، ومن مميزاته أيضًا استخدامه داخل األماكن العامة كالمسجد، والقاعات...وغيرها من األماكن األخرى. غير أن من عيوب هـذا 

د يحــدث فــي البــث بــين الصــفوف المتجــاورة عبــر الجــدران داخــل المــدارس، ولكــن يمكــن عــالج تلــك المشــكلة عــن الجهــاز التــداخل الــذي قــ
 طريق إبعاد الفصول التي تستخدم تلك األجهزة عن بعضها البعض.

 FMأجهزة نظام  
 FMسـتخدام نظـام كمقياس مصمم خصيًصا للتخلص من مشكالت الضوضاء واّلتجاه والمسـافة. وّل FM تكنولوجيايتم استخدام 

)الــذي يســمي ســابًقا بالمــدرب الســمع(، ويقــوم معلــم الصــف بارتــداء ميكروفــون ّلســلكي ويرتــدي الطالــب مســتقبل ّلســلكي. وبســبب ســهولة 
تــم إدخالــه فــي نظــام التعلــيم العــام بشــكل نــاجح، ومــع ذلــك وبســبب وجــود خطــورة واقعيــة فــي التكبيــر المفــرط للصــوت  FMاســتخدام نظــام 
 ومراقبتها من قبل أخصائي السمع. FMمن نظم يجب التحقق 

لنقــل صــوت  FMوهنــاك نظــام تكبيــر صــوتي آخــر مســتخدم فــي الصــف وهــو تكبيــر المجــال الصــوتي. ويــتم اســتخدام تكنولوجيــا 
ا أو أكثر يتم وضعهم في الصف. لـذلك يـتم تكبيـر صـوت المعلـم بدرجـة طفيفـة ونقلـه للحجـرة كلهـ متحدثالمعلم من خالل ميكروفون أو 

)التـي تســمى بالمجـال الصــوتي( ويسـمع الطــالب فـي مــؤخرة الصـف صــوت المعلـم بدرجــة مرتفعـة كــالطالب فـي مقدمــة الصـف، قــد يقــوم 
أو معيناته الخاصة بالسـمع اعتمـاًدا علـى توصـيات أخصـائي السـمع. وتشـير البحـوث والدراسـات إلـى إمكانيـة  FMحينئذ بارتداء مستقبل 

من تكبير المجال الصـوتي، فقـد أوضـح الطـالب علـى سـبيل المثـال فوائـد أكاديميـة واضـحة وزيـادة فـي  استفادة كل األعضاء في الحصة
 & ,Berg, 1987; Sarff, 1981; Zabelبوجـود انخفـاض ملحـوظ فـي اإلعيـاء الصـوتي) أيضـاسـلوك المهمـة. ويصـرح المعلمـون 

Tabor, 1993.) 
 لمعاقين سمعيا:اعتبارات بش ن استخدام التقنيات المساعدة في تعليم ا

 تتمثل تلك اّلعتبارات فيما يلي:
o .موضوع الدرس هو المنطلق الرئيس لمعلم الصم كي يستخدم التكنولوجيا داخل الصف الدراسي 
o .أن يقرر معلم المعاقين سمعيا ما إذا كان يرغب في استخدام التقنيات الحديثة لتوضيح موضوع درس ما، أو التدريس عنها 
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o قين سمعيا ماذا يتعين علي هؤّلء األطفال عمله أثناء استخدام هذه التقنيات الحديثة.أن يحدد معلم المعا 
o .أن يعرف معلم األطفال المعاقين سمعيا ماذا يتعين عليهم عمله بعد اإلنتهاء من استخدام هذه التقنيات الحديثة 
o (296، ص2014الببالوي، وأحمد، أن يكتب معلم المعاقين سمعيا جميع الوسائل التي يحتاجها عند تنفيذ األنشطة.) 

 الخصائص التعليمية والتحصيل األكاديمي للمعاقين سمعيا:
األشــخاص المعــاقين ســمعيا فــي القــدرات العقليــة ويرجــع ذلــك إلــي مجموعــة عوامــل منهــا وقــت حــدوث الصــمم  بــينهنــاك تفــاوت 

لمعـاقين سـمعيا يتمتعـون بوجـود مـدي واسـع مـن القـدرات وشدته والنمو اللغوي ومدي وجود عاهـات بدنيـة أخـري ودرجـة الـتعلم، حيـث إن ا
 (198، ص 2000ّلن عاهتهم تظهر أثارها في الجانب اّلجتماعي أكثر من الجانب البدني)شقير، 

مــا تــوافرت لــه كــل الخبــرات البيئيــة الالزمــة أو إذا وجــدت  ســمعيا ّل يختلــف عــن زميلــه العــادي إذا المعــاقإّل أن ذكــاء الشــخص 
إنها ترجع إلي عوامل بيئية فذكاء المعاق سـمعيا غيـر لفظـي خصوصـا عنـدما تسـتخدم مـع الصـم لغـة اإلشـارة )عبـد الواحـد، فروق بينهم ف

 ( 102، ص2001
( أن معظــم الدراســات التــي أجريــت علــي القــدرات العقليــة لــدي المعــاقين ســمعيا عــن أن هــؤّلء األفــراد ّل 1982ويؤكــد )حنــورة، 

ألفــراد عــادي الســمع وقــد تبــين أيضــا أن األفــراد ذوي اإلعاقــة الســمعية قــادرون علــي اّلنخــراط فــي الســلوك يختلفــون اختالفــا جوهريــا عــن ا
المعرفي ولكن ينبغي إكسـابهم خبـرات لغويـة اكبـر وأنهـم إذا اكتسـبوا هـذه الخبـرات فـإنهم سـوف يكشـفون عـن فاعليـة ذهنيـة كـالتي يتصـف 

 (.279، ص2005بها األفراد عادي السمع )سليمان، والببالوي، 
و بــالرغم مـــن أن ذكـــاء الطــالب المعـــوقين ســـمعيًّا لــيس منخفًضـــا إّل أن تحصـــيلهم العلمــى عموًمـــا مـــنخفض بشــكل ملحـــوظ عـــن 
تحصــيل الطــالب العـــاديين، فغالًبــا مــا يعـــاني هــؤّلء الطـــالب وبخاصــة الصــم مـــنهم مــن مســـتويات مختلفــة مــن التـــأخر، أو التخلــف فـــي 

 (.90، ص1998جه خاص في التحصيل القرائي )الخطيب، عموًما وبو  األكاديميالتحصيل 
وبذلك فإن تحصيل المعاقين سمعيًّا يأتي ضعيًفا، حيث يتناسب ضعف تحصيلهم األكاديمي طردًيا مع ازدياد المتطلبات اللغويـة، 

%( مـن أفـراد هـذه  ٥٠ن )ومستوى تعقيدها ويزداد حجم المشكلة بازدياد عـدم فاعليـة أسـاليب التـدريس، حيـث أشـارت بعـض الدراسـات بـأ
%( كـانوا بمسـتوى  ١٥) الفئة ممن هم في سـن العشـرين كـان مسـتوى قـراءاتهم يقـاس بمسـتوى قـراءة طـالب الصـف الرابـع األساسـي، وأن

 (.185، ص 2005الصف الثامن من التعليم األساسي )عبدالعزيز، 
عـــانون مـــن مشـــكالت أهمهـــا صـــعوبة الواصــــل، المعـــاقين ســـمعيا ي ( مـــن أن1994)Wynand وينانـــدوهـــذا يتفـــق مـــع مـــا أكـــده 

 وانخفاض مستوى التحصيل. 
وفــي ضــوء ماســبق يمكــن تفعيــل دور التقنيــات المســاعدة للتغلــب علــى مشــكالت التحصــيل األكــاديمي للمعــاقين ســمعيا، ولقــد حــدد 

تقدمــه مــن محتــوي علمــي لتحقــق  مــن اّلعتبــارات الواجــب توفرهــا فــي التقنيــات التعليميــة المســاعدة للصــم ومــا مجموعــة( 2006)الســيد، 
 هدفها وهي:

 )أ( بالنسبة للمحتوي العلمي المقدم بواسطة التقنيات التعليمية الحديثة:
o .تلبية المادة العلمية لحاجات ومطالب النمو المختلفة لدي األطفال الصم 
o .وظيفية المعلومات ومناسبتها للمستويات المعرفية المختلفة لألطفال الصم 
o  عات ومساعدتها في تكيف الصم مع سمات العصر الحديث حداثة الموضو 
o .توفير الدافعية الداخلية لدي األطفال الصم 
o .اّلتجاهات اإليجابية لدي األطفال الصم نحو المادة والمعلم 
o .أساليب تدريسية تدفع لالستقصاء واّلستكشاف 
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 والتعلم: )ب( بالنسبة لتوظيف التكنولوجيا التعليمية الحديثة في مواقف التعليم
تعمــل علــي إشـــباع وتنميــة ميــول األطفـــال الصــم: مــن خـــالل وســائط اّلتصــال التعليميـــة تــوفير خبــرات حيـــة ومتعــددة، لتشــبع ميـــول  -

 األطفال، وتزيد من استمتاعهم بمواقف التعليم والتعلم.
عليميــة دور مهـم فــي عــالج مشــكلة تسـاهم فــي معالجــة انخفـاض المســتوي العلمــي والمهنـي لــدي بعــض المعلمــين لوسـائط اّلتصــال الت -

انخفــاض المســتوي العلمــي والمهنــي لــدي بعــض المعلمــين والمعلمــات، خاصــة إذا كانــت هــذه الوســائط مصــنعة بواســطة أخصــائيين 
تربويين في مجال العلوم والتربية، كمـا أنـه يمكـن تقـديم اسـتراتيجيات حديثـة فـي التـدريس مـن خـالل هـذه الوسـائط وتـدريب المعلمـين 

 ممارستها )كما في برامج التعليم المصغر مثال(.علي 
تســهم فــي اســتغالل المتعلمــة لحواســها المختلفــة. وتوجــد مجموعــة مــن اّلعتبــارات العامــة لتطــوير جــودة التقنيــات والوســائل واألدوات  -

 التعليمية السمعية أو البصرية لألطفال الصم وضعاف السمع هي:
 ما ينبغي استخدام النص أو الكتاب ولكن بقدر بسيط.ينبغي عرض المعلومات في شكل صورة ك -
ينبغــي تطــوير التكنولوجيــا والوســائل واألدوات التعليميــة الخاصــة باألطفــال الصــم وضــعاف الســمع بــدّل مــن تعــديل تكنولوجيــا األطفــال  -

 الذين يسمعون.
 ينبغي عمل تكنولوجيا ووسائل وأدوات تعليمية يمكن للمدرسة تطبيقها. -

 وت ثيرها علي التحصيل الدراسي في ضوء التجارب الدولية ات التعليمتطور تقني
في هذا الفصل سيتم تناول تطور التقنيات التعليمية للمعاقين سمعيا في ضوء خبرات بعض الدول مع توضيح تـأثير هـذا التطـور 

بعـض النقـاط التـي يمكـن اّلسترشـاد بهـا فـي علي تحصيل المعاقين سمعيا فـي المؤسسـات التعليميـة المختلفـة لتلـك الـدول أمـال فـي إيجـاد 
 عملية تطور تقنيات التعليم في المملكة العربية السعودية.

أكدت منظمة اليونسكو علي عدة منطلقات لتطوير تقنيات التعليم لذوي اّلحتياجات الخاصة بصفة عامة والمعاقين سمعيا بصفة 
المشــكالت المــؤثرة علــي تحصــيل ذوي اّلحتياجــات الحاصــة، كمــا  جــل حــلتكــاتف الــنظم التعليميــة مــن أ خاصــة، كمــا أكــدت علــي أهميــة

ــــــة والتحصــــــيل الدراســــــي  أكــــــدت علــــــي ضــــــرورة ــــــراء العمليــــــة التعليمي ــــــذ وأن تتعامــــــل مــــــع اختالفــــــات األفــــــراد إلث مراعــــــاة تنــــــوع التالمي
(UNSECO,2005.P.9.) 

  الدولي فيما يلي: تكمن أهمية التكنولوجيا المساعدة في تعليم الصم وضعاف السمع علي الصعيد
استطاع مجموعة مـن البـاحثين مـن الوّليـات المتحـدة وبريطانيـا ابتكـار شخصـية متحركـة ثالثيـة األبعـاد، يمكنهـا مسـاعدة األطفـال 
نتاج لغة منطوقة، فهـي  الصم وضعاف السمع في تطوير قدراتهم التخاطبية، حيث تقوم تلك الشخصية بتعليم األطفال الصم كيفية فهم وا 

علــى نقــل طريقــة تعلــم اللغـــة لهــم، كمــا يمكنهــا مســاعدة األطفـــال فــي إصــالح عيــوب النطــق مـــن أجــل نطــق اللغــة بصــورة دقيقـــة  تعمــل
، ويقوم "بالدي" معلم التخاطب والمزود بفم وأسنان ولسـان بتحريـك Baldiوواضحة، وقد أطلق الباحثون على تلك الشخصية اسم "بالدي" 

ع صـوت الكـالم الـذي يـتم سـماعه، والـذي يمكـن أن يكـون إمـا تسـجياًل لصـوت آدمـي أو صـوت مـن مالمح وجهه بشكل دقيق ومتزامن مـ
أصوات الكمبيوتر، ويتميز "بالدي" بإمكانية تعديل البرنامج الخاص به؛ ليناسـب مسـتوى المتلقـي ويتطـور وهكـذا يمكـن أن يكـون لــ"بالدي" 

ســمع أو فــي تعلــم اللغــات المختلفــة أو فــي كشــف وعــالج عيــوب النطــق العديــد مــن التطبيقــات ســواء فــي تعلــيم النطــق للصــم وضــعاف ال
 .((Carole Howell, 2004 والقراءة لدى األطفال

 
 
 
 



 م2017 /حزيران           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية ية التربية كل مجلة        33العدد/

175 

 وفيما يلي عرض ألهم التجارب والخبرات الدولية المرتبطة بتطور تقنيات التعليم للمعاقين سمعيا في عدد من الدول:
 ات المتحدة االمريكية:تطور تقنيات التعليم المعاقين سمعيا في الوالي

تعتبـر الوّليـات المتحــدة اّلمريكيـة مـن أوائــل الـدول التــي أهتمـت بإدخـال تقنيــات التعلـيم للمعــاقين سـمعيا وقـد بــدأ اّلهتمـام بإدخــال 
يـات مستمر في اسـتخدام التقن عاما، وواكب ذلك وجود تطور 40الحاسب اّللي منذ بداية السبعينات من القرن الماضي أي ما يزيد عن 

 (.2009)الفرماوي،  والوسائط المساعدة بتطور اجهزة الحاسب اّللي وتطبيقاته
التقنيــات التعليميــة علــي زيــادة التحصــيل  وادخلــت التقنيــات التعليميــة بالوّليــات المتحــدة اّلمريكيــة بعــد عــدة دراســات حــول تــأثير

وقـد ركـزت علـي كيفيـة اسـتخدام الحاسـب  حاسب اآللي الشخصـيطرق وأساليب تعليم التالميذ الـصم باسـتخدام ال الدراسي من خالل عدة
اّللـي فـي المــنهج الدراسـي، وأهتمــت بالتـأثير التحصــيلي للغـات، وفقــا لبرمجـة معينــة لجهـاز الحاســب اآللـي، حيــث تعمـل دورات الحاســب 

ارات الفكريــة وتطويرهــا ســهمت فــي لتــدريس بعــض المهــ علــي تقــديم بــرامج متنوعـــة تـــستخدم اآللــي التــي قــدمت للتالميــذ المعــاقين ســمعيا
علــــــى التنبــــــؤ والمقارنــــــة والتحليــــــل والتطبيــــــق والتنظــــــيم، باإلضــــــافة إلــــــى معرفــــــة تطبيقــــــات الحاســــــب  تطــــــوير قــــــدرات المعــــــاقين ســــــمعيا

 (.Tollefson, J. 2013اآللي)
بـة عمـال علـي زيـادة فاعليـة عنـد الكتا وبدأ استخدام شـبكات الحاسـب اآللـي للتغلـب علـي لألخطـاء التـي يقـع فيهـا المعـاقين سـمعيا

تواصلهم من خالل طريقـة الكتابـة علـى شاشـات الحاسـب اآللـي، ممـا أدى إلـى تعميـق الفهـم لـديهم، وأصــبحوا قـادرين علـى طـرح األسـئلة 
لـى زيـادة إ باإلضـافة م علـى مناقــشة وجهــات النظــر المختلفـة، ممـا زاد التفاعـل بـين المعـاقين سـمعياتهلبعضهم البعض باإلضافة إلى قدر 

لــــى جــــذب انتبــــاههم لمــــا يتعلمونــــه، كمــــا فــــي شــــكل صــــور أو رســــوم عمليــــة مســــاعدة للتعلــــيم  تقــــدم التقنيــــات بــــرامج تعليميــــة فــــاعليتهم وا 
(Davidson, K.; Lillo-Martin, D.; Pichler, D. Chen 2014)  

دة اّلمريكيـة سـواء الـدمج الشـامل بالمـدارس العاديـة بالوّليـات المتحـ ومع تطبيق نظام الدمج للمعاقين سمعيا في مؤسسـات التعلـيم
لتناسـب الحـاّلت التعليميــة  أو الـدمج الجزئـي خــالل فتـرات فـي اليــوم الدراسـي يتطـورت وسـائط التقنيــات التعليميـة للمعـاقين ســمعيا العاديـة

دارتــه الفــوريين والمســاعدين الفنيــين  فأصــبح هنــاك المــتعلم المتجــول والمتــرجمين المختلفــة، وواكــب ذلــك تغيــر فــي طبيعــة أداء المدرســة وا 
 .(Nowell, Richard; Innes, Joseph, 2011) لتحسين استخدام التقنيات التعليمية داخل الفصول الدراسية

تحــاول المؤسســات التعليميــة والمــدارس زيــادة التحصــيل الدراســي مــن خــالل أجهــزة الســمع مــن خــالل التقنيــات التعليميــة بــدّل مــن 
تعدد الحواس اثناء عملية الـتعلم وبالتـالي زيـادة التحصـيل الدراسـي، وهنـاك هيئـات مسـاعدة لـدعم تكنولوجيـا التعلـيم التعليم الشفوي بحيث ت
التقنيــة لجميــع المعــاقين ســمعيا مــع تقـديم الحلــول التكنولوجيــا المالئمــة لعمليــة التعلــيم، كمــا يوجــد شــراكة مــع  الخــدماتعمـال علــي وصــول 

في إطار الدعم التقنـي سـواء فـي عمليـة التـدريب علـي اسـتخدام التكنولـوجي أو التطـوير التكنولـوجي الجامعات وبعض الشركات الخاصة 
  .(Hassanzadeh, S. 2012)بما يساهم في زيادة التحصيل الدراسي. 

مــع عمــل بعــض التطبيقــات مثــل الرســومات التــي تحفــز التالميـــذ للــتعلم، وأن تــرتبط الكلمــات بالصــور الدالــة عليهــا،  تــدعم البــرامج
التوسع في استخدام الوسائل البصرية المرئيـة مـا أمكـن ذلـك، واسـتخدام الحاسـب اآللـي كوسـيلة تعليميـة لتطبيقـات  تغذية راجعة معززة مع
ومــن لغــتهم  المســتخدمة زودت بالشــرح والتعليــق المرئــي التــي طــورت بــدورها مــن اللغـــة المكتوبـــة للمعــاقين ســمعيا كثيــرة، فالوســـائط التقنيــة

التحـــسن الملحـــوظ فــي التحصــيل الدراســي، كمــا قــدم الفيــديو التفــاعلي بــرامج مرئيــة مشــروحة مدعمـــة  شــفوية الطبيعيــة وســاهم ذلــك فــيال
 Davidson, K.; Lillo-Martin, D.; Pichler, D. Chen, 2014)) بالصوت والصورة

يوجــد فــي امريكــا جامعــة جالوديــت بواشــنطن تقــدم  التقنيــة للمعــاقين ســمعيا علــي مؤسســات التعلــيم العــام بــل الخــدماتوّل تقتصــر 
وّل تــزال مؤسســة وتقــدم العديــد مــن التخصصــات التعليميــة للمعــاقين ســمعيا،  ســمعيا ومجهــزة بأحــدث التقنيــات التعليميــة نخــدماتها للمعــاقي

، كمـا يـتم قبـولهم .اف السـمعالتعليم العالي الوحيدة التي تم تصميمها خصيصا لجميـع البـرامج والخـدمات ّلسـتيعاب الطـالب الصـم وضـع
 القـوي للتكنولوجيـا، يـتم الجامعـة اسـتخدام بسـبب الـتعلم فـي أمـامهم عائقـا تبقـي ّل السـمع اضـطرابات لكـنفـي برنـامج الدراسـات العليـا، 
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 برنـامج علـى الويـب كـاميرا اسـتخدام ومنهـا وتتنـوع تلـك التقنيـات الدراسية، وتتعدد وخارج الفصول داخل للطلبة التفاعلية التقنيات استخدام
Wikipedia ,اإلنترنـت عبـر اّلتصـال أشـكال اسـتخدام علـى تعتمـد جامعـة جالوديـت تطبيقـات % مـن90سـكايب، حيـث أن أكثـر مـن 

2017).) 
جراء العديد من الدراسات  ويتضح مما سبق عمق التجربة اّلمريكية في استخدام تقنيات التعليم والتي بدأتها من خالل التجريب وا 

ئل الدول التي أدخلت التقنيات التعليمية للمعاقين االتحصيل اّلكاديمي للمعاقين سمعيا، ثم انتقلت للدعم المؤسسي لتصبح من أو لتحسين 
ــيم المختلفــة، ومــن مظــاهر نجــاح التجربــة اّلمريكيــة نجــاح تطبيــق الــدمج بدرجــة كبيــرة تقــارب معهــا المســتوي  ســمعيا فــي مؤسســات التعل

ع نظريـه العـادي وبـذلك تغلبـت علـي الفجـوة التـي تحـدث بـين المعـاقين سـمعيا ونظـرائهم العـاديين فـي التعامـل التحصيلي للمعـاق سـمعيا مـ
التقنــي والتحصــيل الدراســي، ممــا ســاعد علــي وجــود جامعــة للمعــاقين ســمعيا والتحــاقهم بمؤسســات العــالي بــل والدراســة مــن خــالل التعلــيم 

 اّللكتروني.
 عيا في المملكة المتحدة ودورها في التحصيل الدراسي:تطور تقنيات التعليم المعاقين سم

في إطار سياسـات تعليميـة تـتالءم مـع  اّلتجاه التقدمي القائم علي تطوير التقنيات وتدعم الحكومة والبرلمان في المملكة المتحدة 
منـذ مراحـل الطفولـة عمـال علـي تـوفير قاعـدة  ، وتقـوم السـلطة المحليـة بتنفيـذ ذلـكسـمعياتزايد اّلهتمام بالخدمات التقنية المقدمة للمعاقين 

الموارد اّلساسية والثانوية، كمـا يوجـد شـركات بـين مؤسسـات التعلـيم والجمعيـات اّلوربيـة المهتمـة بالمعـاقين سـمعيا وتعمـل مـن خـالل  من
والشـباب فـي اسـكتلندا، مـن  في انجلترا وكذلك منتدى األطفال فـي ويلـز ومكتـب األطفـال الوطني وكاّلت متعددة مكتب اّلطفال والشباب

الراهنـة. كمـا تعمـل علـي  مـع ربطهـا بالقضـايا التعليميـة أجل تعزيز الممارسات التعليمية المرتبطة بالتقنيات التعليمية فـي المملكـة المتحـدة
عيـة وتسـليط الضـوء زيادة الوعي باحتياجات األطفال المعوقين سمعيا وأسرهم، كذلك اّلستجابة للمشاورات مـن حكومـة الجمعيـات اّلجتما

 (.Waters & De Klerk, 2014التي تحتاج معالجة ) علي أهم القضايا اّلجتماعية
 المملكــة المتحــدة )انجلتــرا واســكتلندا وويلــز وايرلنــدا الشــمالية( فعملــت كمــا ان هنــاك مرونــة فــي البيئــة التعليميــة فــي جميــع أجــزاء 

ص تعليميـة أكبـر مـن خـالل الوسـائط التقنيـة فـي مؤسسـات التعلـيم للمعـاقين سـمعيا الحكومة اّلسكتلندية علي سبيل المثال علي تـوفير فـر 
بما يزيد فرص التعلم منذ مراحل الطفولة وحتي الشباب بما يتناسب مع كل مرحلة عمرية، كما يسهم ذلـك فـي  بالتعاون مع اولياء اّلمور

لندية للمعـاقين سـمعيا، كمـا يوجـد خطـة خمسـية تـتالءم مـع التغييـر فـي الدراسية بالمـدارس اّلسـكت والموادتحسين التعلم في كافة المقررات 
وســائط الــتعلم ومخرجاتهــا بجانــب وجــود تغييــر فــي طــرق التــدريس وفقــا للتطــور التقنــي فــي تعلــيم المعــاقين ســمعيا، لــذا هنــاك العديــد مــن 

 .(SASLI ,2015) اّلستراتيجيات التعليمية المبتكرة خصوصا في تعليم اللغات
المدارس البريطانيـة العديـد مـن المـواد التدريبيـة المقدمـة علـى اّلنترنـت لتقـديم خـدمات تقنيـة للمعـاقين سـمعيا، كمـا قـدمت  اعتمدت

وسائل تقنية من خالل اساليب التواصل للمعاقين سمعيا بالمدارس العادية في إطار خطة إعداد للمعاقين سمعيا التعليمية والتي تستهدف 
على وظيفة، ولالستخدام، بجانب توفير معدات خاصة لتمكين المعاقين سمعيا من التحصـيل  والعثورهيل للعمل مساعدتهم في التأ ايضا

الدراسي، كما عملت علي تـوفير الكمبيـوتر والفيـديو واألجهـزة األخـرى بجانـب لهواتـف المحمولـة عمـال علـي تحسـين التواصـل اّلكـاديمي، 
ولوجيــا للمعــاقين سـمعيا منهــا معـرض مــودرن فــي لنـدن يــوفر للصــم وضـعاف الســمع أجهــزة كمـا يوجــد العديـد مــن المؤسســات الداعمـة لتكن

 .(Biggs, 2004) شرح العديد من البرامج ذات الطابع التعليمي BSLالكمبيوتر المحمولة باليد التي تعرض مقاطع فيديو 
حسـب درجـة  في عدة اتجاهات ستراتيجية التعليميةبالمملكة المتحدة، وتعمل اّل للمعاقين سمعيا ويوجد دعم واسع لتقنيات التعليم 

فمعظــم المعــاقين ســمعيا يعــانون مــن الصــم فــي أذن واحــدة ومــنهم مــن يزرعــون قوقعــة األذن لتطــوير عمليــة اّلعاقــة والقــدرات الســمعية، 
نـه مـن التقنيـة مـع تزايـد فـرص التحصيل اّلكاديمي وفقا للبيئة المدرسية المعدلة، بجانب أن هناك إعاقة سمعية معتدلة تتطلب نوعيـه معي

التحصيل الدراسـي بجانـب تأهيـل المعلمـين وفقـا لـألدوار المتوقعـة فـي إطـار تقنيـات التعلـيم وواكـب ذلـك تزايـد فـي الـدورات التدريبيـة لـدعم 
وي، باإلضـافة إلـي دور التقنيات في مؤسسات تعليم المعاقين سمعيا وهناك غرف مصادر في مراحل التعليم اّلبتـدائي وحتـي التعلـيم الثـان
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 & .Young, A., (Squires, G., Oram, R., Sutherland, Hالمعـاقين سـمعيا) التعـاون بـين المؤسسـات التعليميـة واسـر
Hartley, R,2015. 

فـــي المملكـــة المتحـــدة علـــي زيـــادة التحصـــيل اّلكـــاديمي فـــي جوانـــب تحســـين القـــراءة  للمعـــاقين ســـمعيا التعليميـــةوتعمـــل التقنيـــات  
اســـتغالل  الصـــعوبات القرائيـــة وكـــذلك تعلـــم اللغـــات المختلفـــة، بجانـــب معالجـــة اّلخطـــاء المرتبطـــة بالتنشـــئة اّلجتماعيـــة بمعنـــيومواجهـــة 

التقنيــات فــي تطــوير الجوانــب اّلنفعاليــة واّلجتماعيــة مــن خــالل اّللعــاب، بجانــب التغلــب علــي بعــض الســلبيات المرتبطــة باإلعاقــة مثــل 
لقرائي بجانب التعامـل مـع الجوانـب العاطفيـة والسـلوكية التـي تبـرز فـي الطـرق التعليميـة التقليديـة باإلضـافة ضعف الذاكرة العاملة والفهم ا

 Waters & Deمن خالل طرق التواصل التقليدية وحققت نتـائج جيـدة فـي هـذا الصـدد ) إلي الصعوبات في فهم وجهات نظر اآلخرين
Klerk, 2014.) 

فـي كـل اجـزاء المملكـة المتحـدة وان  فـي المملكـة المتحـدة تعمـل فـي إطـار تشـريعي ومنهجـي التعلـيم تقنياتويتضح مما سبق أن  
في مؤسسـات التعلـيم للمعـاقين سـمعيا  توفير التقنيات الحديثة اختلفت التطبيقات من حيث التنفيذ اّل انه هناك سياسة واضحة تعمل علي

ة والدوليــة المســاندة، كمــا تعمــل علــي زيــادة التحصــيل الدراســي للمعــاق مــع تــوفير وســائل الــدعم الرســمية او مــن خــالل المؤسســات اّلهليــ
في كافة المقررات بجانب استغالل التقنيات لتقريبه للحياة العاديـة والتغلـب علـي بعـض المشـكالت المرتبطـة باإلعاقـة السـمعية فـي  سمعيا

 المملكة المتحدة.
 ي التحصيل الدراسي:تطور تقنيات التعليم المعاقين سمعيا في فنلندا ودورها ف

تعمــل مؤسســات التعلــيم للمعــاقين ســمعيا فــي فنلنــدا فــي إطــار التعلــيم المدرســي الشــامل مــع انحصــار شــديد للمــدارس الخاصــة  
ـــه التعلـــيم طـــويرت منظومـــة فـــيالمنفصـــلة  ـــة بمرحل ـــدريس طـــرق وكـــذلك الدراســـية المنـــاهج صـــياغة إعـــادة تطلـــب الـــذي األمـــر المختلف  الت
 مـع للتالميـذ، والمعلومـات التوجيـه خـدمات بجانـبللمعـاقين سـمعيا  التكنولوجيـة التعليميـة المـواد وكـذا التعليمية وسائلال وتوفير المصاحبة

 الحاجـة مفهـوم وتعزيـز الدراسـية، المنـاهج فـي الفرديـة التعلـيم خطـط طريـق عـن المنـاهج واسـتخدام المنفصلة الخاصة التربية مناهج إلغاء
 العاملــة والحيــاة الدراســة مــن مزيــد إلــى التالميــذ انتقــال تعزيــز أجــل مــن الخــاص التعلــيم إلــى اإلشــارة دعنــ تســتخدم ســوف الخــاص للــدعم

 The European Agency for Special Needs (P.3,2016,,)والمجتمع.
التعامــل مــع الفنلنديــة مــع تقنيــات التعلــيم المرتبطــة بالمعــاقين ســمعيا مــن أجــل التصــميم للمســاعدة فــي  التعلــيمتعاملــت مؤسســات  

ية المشكالت التي تواجه مؤسسات التعليم ولتوفير التعليم الجيد منطلق اّلولويات الوطنية للتعليم وروعي ذلك في العديد من المواد الدراس
 ((OECD,2006 مثل الرياضيات ومهارات القراءة والكتابة وكذلك العلوم.

التقنيـات المسـاعدة، تكنولوجيـا اّلتصـاّلت، والبرمجيـات يا إلي اربـع فئـات ويمكن تقسيم تكنولوجيا التعليم المساعدة للمعاقين سمع 
التعليميــة. أحــدث فئــة تجســيد آخــر والتكنولوجيــات، مثــل الروبوتــات التعليميــة كمــا يوجــد مشــاريع طالبيــة مبتكــرة لالرتقــاء بالقــدرات الفرديــة 

مــدارس الشــاملة الفنلنديــة ممــا تطلــب اعــداد عــام اضــافي أو بجانــب تطــوير مهــام معلــم ذوي اّلحتياجــات الخاصــة فــي الللمعــاق ســمعيا، 
ــيم الفــردي أو فــي مجموعــات صــغيرة أصــبح مــن اهــم الطــرق التدريســية  الماجســتيرالحصــول علــي درجــة  فــي التربيــة الخاصــة ّلن التعل

 Sutinen ,E and Virnes) .(2007,المصاحبة لتقنيات التعليم للمعاقين سمعيا
% مـــن 25بتطـــور التقنيـــات فـــي فنلنـــدا فعلـــى ســـبيل المثـــال زاد أداء متوســـط درجـــات الطـــالب بنســـبة وتـــأثر التحصـــيل الدراســـي  
٪، كما زادت نسب التحصيل 19٪ ومهارات القراءة والكتابة متوسط 21الفنلندية المعاقين سمعيا. وزاد تحصيل مادة الرياضيات  الطالب

 .(National Board of Education,2006طالب)في التعليم الثانوي أيضا الذي عزز الكفاءة المهنية لل
 علـى الجـودة معـايير تحـدد كمـا األساسـي، التعلـيم تـوفير مـن بدايـة الجـودة معـايير إطـار فـي سـمعيا للمعاقين التعليم تقنيات تأتي 
 عـام فـي التعليم ونقان قدم كما األنشطة، من مجموعة أهداف خدمة أجل من تتحقق أن المتوقع ومن طريقة وبأي األنشطة تحليل أساس
 وتـم خاصـة بصـفة سـمعيا والمعـاقين عامـة بصـفة الخاصـة اّلحتياجات لذوي التقنية الخدمات تعزيز بهدف للتلميذ الرعاية خدمات2011
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 The European Agency for Special)تــــتالءم مــــع طبيعــــة التقنيــــات التعليميــــة  التــــي المنقحــــة المنــــاهج اعتمــــاد
),2016,P.8 Needs. 

مــا ســبق أن تقنيــات التعلــيم فــي فنلنــدا تســير فــي إطــار خطــط شــاملة تتــوازن فيهــا تــوفير التقنيــات الحديثــة مــع طبيعــة ويتضــح م 
اعداد المعلم القادر علي التعامل مع تلـك التقنيـات بمـا يعمـل علـي زيـادة التحصـيل الدراسـي للمعـاق سـمعيا كمـا  المناهج التعليمية بجانب

 لمواد والمقررات الدراسية وبالتالي تحقيق نجاح العملية التعليمية للمعاقين سمعيا في فنلندا.بينت نتائج الدراسات في مختلف ا
 تطور تقنيات التعليم للمعاقين سمعيا في بلغاريا ودورها في التحصيل الدراسي:

ّلســتغالل نــواحي القــوة لــدي  فــي بلغاريــا علــي تــوفير التعلــيم الفــردي وفقــا للمنــاهج التعليميــة للمعــاقين ســمعيا تعمــل تقنيــات التعلــيم 
الطالب المعاق سمعيا، كما يوجد عدة استراتيجيات تعليمية لألطفال المعاقين سمعيا تعتمد علي وسائل اّلتصال، كمـا يوجـد مرونـة كبيـرة 

جات التعليمية للشخص في استخدام تلك التقنيات لذا فهناك مرونة كبيرة في عملية تعليم المعاقين سمعيا وتطويع تلك التقنيات لتلبية الحا
 المعاق سمعيا.

تركــز التقنيــات التعليميــة فــي بلغاريــا علــي تنميــة الحــواس األخــرى واســتغالل بقايــا الســمع لــدي المعــاقين ســمعيا أمــال فــي تحســين  
ة فمــنهم مــن التحصــيل الدراســي، تعتمــد بلغاريــا علــي اســتخدام العديــد مــن الوســائل التقنيــة فــي تعلــيم المعــاقين ســمعيا حســب درجــة اّلعاقــ

المطـورة، كمـا يـتم زرع قوقعـة لـبعض الحـاّلت، كمـا تعمـل علـي  يحتاج لوسائل سمعيه وبصرية وآخرون من خـالل بـرامج للحاسـب اّللـي
 (TIME Foundation in the framework 2009) من أجل اكتساب المهارات المختلفة. speech readingاستغالل بقايا السمع 

التقنيـة  العديـد مـن الخـدمات ت التعليمية لألطفال المعـاقين سـمعيا مـن مرحلـة ريـاض اّلطفـال، حيـث تقـدمتبدأ استخدامات التقنيا 
الصعوبات والتأخير في النطق سواء الفردي أ والجمـاعي، ويـتم إعـادة التأهيـل  بناء علي تشخيص الحاّلت المختلفة وتحديد الخاصة بهم

يــتم زرع قوقعــة حســب  البصــرية والســمعية ّلســتغالل بقايــا الســمع، واحيانــا مثيــراتوالعــالج عــن طريــق جــذب اّلنتبــاه مــن خــالل بعــض ال
، وتقدم المدارس خدمات لألطفال فـي سـن الدراسـة علـى النحـو التـالي)التعرف علـي اضـطرابات اللغـة، ثـم إعـادة تأهيـل النطـق التشخيص

م المعـاقين سـمعيا مـن الصـف األول إلـى الثـاني عشـر علـي والسمع، كما يتم التـدريب لمـدة سـنة فـي مرحلـة مـا قبـل المدرسـة، ويركـز تعلـي
 دعم الموارد للتعامل مع فقدان السمع 

 (Zamfirov, M., & Saeva, S,2013,PP261-267)  
وفــي الســنوات اّلخيــرة مــع تعمــيم تجربــة دمــج المعــاقين ســمعيا بالمــدرس البلغاريــة عــن طريــق اســتخدام نمــاذج التكامــل المختلفــة.  

وهـو النمـوذج األكثــر شـيوعا، كمـا عملـت العديــد مـن الجامعـات علـي تـنظم دورات للمعلمــين لتمكيـنهم مـن اسـتخدام تقنيــات  التكامـل الكلـي
ـــاك مراكـــز للمـــوارد فـــي  ـــة، وهن ـــة مـــن معلمـــي المرحلـــة اّلبتدائي ـــيم للمعـــاقين ســـمعيا معلمـــين بداي فـــي مـــدن بلغاريـــا حيـــث يعمـــل  28التعل

ا، فهنـاك خطـة فرديـة لكـل تلميـذ، وتعمـل الدولـة مـن خـالل خططهـا علـي ايجـاد المـنهج المالئـم المتخصصون مع التالميذ المعاقين سمعي
لالستفادة من امكانات التلميذ كاملة، وعملت علي تـوفير المتخصصـين بإعـداد المنـاهج  للتعليم الفردي القائم علي استخدام تقنيات التعليم

 وهناك تخطيط علي مسـتوي العـام الدراسـي وتخطـيط اخـر لوحـدات معينـة، كمـا يوجـد الدراسية الفردية، ومن ثم تم تطوير المنهج الفردي،
 .(Saeva 2008,PP66-80) ،Zamfirov عدة استراتيجيات للتدريس بالكمبيوتر التي تم وضعها موضع التنفيذ في السنوات األخيرة

لمعـاقين سـمعيا، وقـد تـم تطـوير بـرامج تقنيـة لمتعلمـي ل التعليميـة الكمبيـوتركما يوجد استراتيجية لتقنيـات التعلـيم مـن خـالل بـرامج  
اللغة اإلنجليزية في إطار استراتيجية التدريس باستخدام وسائط متعددة، األشخاص )للمبتدئين( الـذين يعـانون مـن فقـدان السـمع باسـتخدام 

مقـرر الفيزيـاء مـن اجـل المعـاقين سـمعيا،  فـيوسائط بصرية بجانب اّلبجدية الصوتية الدولية، كما يوجد برنامج لتعليم الوسائط المتعـددة 
خصوصـا وان المصـطلحات المسـتخدمة فـي هـذه المواضـيع هـي  وهي مصممة لدعم تدريس الفيزياء وعلم الفلك للتالميـذ المعـاقين سـمعيا

 تكنولوجيـاب معـدات مرافق مناسبة وكـذا خبـرات لغويـة لـدي المعلمـين بجانـ مجردة للغاية وصعبة جدا للمتعلمين اّلمر الذي يتطلب وجود
فمـثال يسـتخدم  تفتقر الي حـروف الجـر والتصـريف حسـب الجـنس BgSL المعلومات، بجانب دراسة اللغات خصوصا وان اللغة البلغارية
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، (Saeva 2007,PP20-25المنطوقــــة عــــن المكتوبــــة  نفــــس العالمــــة للشــــمس واّلضــــاءة والشــــروق كمــــا تختلــــف اللغــــة البلغاريــــة
Zamfirov). 
البلغارية في تعزيز تقنيات التعليم للمعـاقين سـمعيا ركـزت علـي التعلـيم الفـردي حسـب كـل حالـة  اّلستراتيجيةبق ان يتضح مما س 

بجانب التعليم الجماعي العام ويبدأ اسـتخدام تقنيـات التعلـيم حسـب التشـخيص لحـاّلت اّلعاقـة السـمعية كمـا وفـرت الـدعم الفنـي وظهـرت 
علــي صــعيد تحصــيل المــواد العلميــة كالفيزيــاء أو اللغــات اّلجنبيــة )اّلنجليزيــة( وكــذلك اللغــة المحليــة العديــد مــن النتــائج اّليجابيــة ســواء 

  البلغارية.
 تقنيات التعليم للمعاقين سمعيا في المملكة العربية السعودية ومدي ت ثيرها علي التحصيل الدراسي.

 ميـة لـذوي اّلحتياجـات الخاصـة بصـفة عامـة وللمعـاقين سـمعياإلـي تطبيـق أحـدث األنمـاط التعلي السـعوديةتسعي المملكة العربية  
المالئمة لألسـاليب التعليميـة  لذلك حدث تطور كبير في األساليب التعليمية وما يلزمها من متطلبات مثل التقنيات التعليمية بصفة خاصة
رتهـا لبـرامج تعلـيم الصـم وضـعاف السـمع والنطــق تنسـق السياسـات واإلجـراءات التـي يجـب أن تتبعهـا اإلدارات التعليميــة فـي إداالحديثـة.، 

 ووبرامج الخدمات المساندة وتقدم المساندة الفنية لها كلما دعت الحاجة لذلك.
 أوال: التطور التقني في مؤسسات التعليم للمعاقين سمعيا بالمملكة العربية السعودية.

المعــوقين، والعمــل علــي تزويــدهم  إلــى رعايــة جميــع فئــات يهــدف تعلــيم ذوي اّلحتياجــات الخاصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
للوصـول بهــم  التكنولوجيـا المناسـبة فــي تعلـيمهم بالثقافـة اإلسـالمية والثقافـة العامــة الالزمـة لهـم، وتــدريبهم علـى المهـارات الالئقـة بالوســائل

ن فــروع هـذا التعلـيم تحقــق أهدافـه، كمــا إلـى أفضـل مســتوى يوافـق قـدراتهم، تضــع الجهـات المختصـة خطــة مدروسـة للنهـوض بكــل فـرع مـ
 (.24ه، ص 1416تضع ّلئحة تنظم سيره )وزارة التعليم، 

ــيمبــدأت المملكــة العربيــة الســعودية   ــا مــن خــالل 1384عــام فقــط تحديــدا فــي عــام  54الرســمي للمعــاقين ســمعيا قبــل  التعل هجري
عـام مـن اّلن ظهـرت العديـد مـن  30ه اي قبـل 1408ة، وفـي عـام معهدين للصم للبنين والبنات بمدينة الرياض بنظام المدارس الداخلي

جــراء تــدريبات التخاطــب المالئمــة حتــي وصــلت فــي عــام  مركــزا مســاعدا للمعــاقين  25ه لمــا يقــرب مــن 1434مراكــز الســمع الملحقــة وا 
المتجــول ليخــدم المعــاقين  تــم ادراج المعلــم 1417ســمعيا، كمــا شــهدت المملكــة تطــورا كبيــرا حيــث قامــت بتطبيــق أحــدث الطــرق ففــي عــام 

  .)19-18ه، ص ص1436سمعيا في المدارس العادية )التويجري، 
بشـكل  تهدف برامج ضعاف السمع والنطق في التعليم العام األخذ بيد ضعاف السمع ومـن يعـانون مـن صـعوبات النطـق والكـالم 

فرصة لضعاف السمع والنطـق لمواصـلة دراسـتهم حسـب اّلجتماعي داخل الفصل، بجانب إتاحة ال والتكيفيؤثر علي تحصيلهم الدراسي 
المتـوفرة  مناهج التعليم العام بطريقة تفي باحتياجاتهم التعليمية والتربوية، واّلستفادة من العنايـة الطبيـة والتربويـة وخـدمات التربيـة السـمعية

 م(.1999ي التعليم العام )الموسى، في معاهد األمل، وخاصة في مجال تدريبات النطق علي أمل تأهيلهم لمسايرة زمالئهم ف
هـــ القاضــي بالموافقــة علــى قــرار مجلــس الــوزراء 23/9/1421( والتــاريخ 37لمرســوم الملكــي بــالرقم )م/نصــت المــادة الثانيــة مــن 

م العــام، تشــمل تقــديم الخــدمات التعليميــة والتربويــة فــي جميــع المراحــل )مــا قبــل المدرســة، والتعلــي هـــ14/9/1421( والتــاريخ 224بــالرقم )
والتعلـــيم الفنـــي، والتعلـــيم العـــالي( بمـــا يتناســـب مـــع قـــدرات المعـــوقين واحتياجـــاتهم، وتســـهيل التحـــاقهم بهـــا، مـــع التقـــويم المســـتمر للمنـــاهج 

وتشـمل تقـديم الخـدمات التدريبيـة والتأهيليـة بمـا يتفـق ونـوع اإلعاقـة ودرجتهـا ومتطلبـات سـوق العمـل، ، والخدمات المقدمة في هـذا المجـال
ما في ذلك توفير مراكز التأهيل المهني واّلجتماعي، وتأمين الوسائل التدريبية المالئمـة، تهيئـة وسـائل المواصـالت العامـة لتحقيـق تنقـل ب

المعـوقين بــأمن وسـالمة وبــأجور مخفضـة للمعــوق ومرافقــه حسـب ظــروف اإلعاقـة، تقــديم الرعايــة النهاريـة والعنايــة المنزليـة، تــوفير أجهــزة 
 .(1، ص2017مساعدة)مركز الملك سلمان ألبحاث اّلعاقة، التقنية ال
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و يتضح مـن ذلـك التطـور الكبيـر والسـريع فـي خـدمات التقنيـة المقدمـة لـذوي اّلحتياجـات الخاصـة بصـفة عامـة والمعـاقين سـمعيا 
خدمات التعليمية والتقنية بمـا بصفة خاصة سواء من حيث التوسع الكمي والكيفي في تقديم الخدمات التعليمية واتساع دائرة من تشملهم ال
 يسهم في تحقيق تطور التعليم الخاص بالمملكة والعمل علي زيادة التحصيل الدراسي من خالل هذا التطور.

 ثانيا: االمكانات المادية والبشرية الداعمة للتقنيات التعليمية بالمملكة العربية السعودية. 
الوظائف المحدثة واللوازم والمعـدات من خالل ميزانيات اإلدارات التعليمية  يحظى تعليم الصم وضعاف السمع والنطق بدعم من 

ســكانهم، وتبــع ذلــك بعــض اإلجــراءات المناســبة المتعلقــة بتعلــيم الصــم وضــعاف الســمع والخاصــة  عاشــتهم وا  واآلّلت ومكافــآت الطــالب وا 
خصوص جميع األمور اإلدارية األخرى التي تتعلق بتعليم الصم ب.السمعية واألدوات المساعدة واللوازم...الخ والمعيناتبالموظفين والمواد 

إلـى إحاطـة اإلدارة بالمعلومـات عـن  وضعاف السـمع، وفقـًا لسياسـة الـوزارة، وكـذلك التـي تتعلـق بـأكثر مـن إدارة تعليميـة واحـدة، باإلضـافة
دارتهــا ومشــاكلها واحتياجاتهــا، وغيــر ذلــك مــن المع )وزارة  لومــات الضــرورية للتخطــيط والتطــويربــرامج تعلــيم الصــم وضــعاف الســمع، وا 

 (.2017التعليم، 
العربيــة الســعودية بتــوفير العديــد مــن اّلجهــزة والمعينــات الســمعية ومنهــا  فــي المملكــة واهتمــت مؤسســات رعايــة المعــاقين ســمعيا 
جهـاز التـدريب علـي مخـارج  مثـل قالنطـ وتصـحيح تـدريب أجهـزة من لديهم بقايا سمع، وكـذلك يستخدمهاالتي  الجماعية السمعية األجهزة

 التعليميـة الوسائل، بجانب الفصل داخل الصوت لتضخيم الدائري المغناطيسي النظاملحركات الشفاه واللسان و  الحروف، المرآه العاكسة
وسـائل اإليضـاحية ال وتعمـل الـوزارة علـي اختيـار، التلفزيونيـة الشاشـات وكـذلك السحري وأجهزة عرض الصور واّلفالم التعليمية كالفانوس

تعمــل علــي تقيــيم وتكييــف منــاهج التعلــيم العــام لتتناســب مــع المعــاقين كمــا والمختبــرات واآلّلت والمــواد واللــوازم التعليميــة ذات العالقــة، 
عــادة النظــر فــي البــرامج كلمــا احتــاج اّلمــر لــذلك، وبالتــالي تقــوم بتحديــد المتطلبــات ا  لســنويةســمعيا، التطــوير المســتمر لهــذه المنــاهج وا 

 (.140م، ص2008)الموسى، 
ويعتبـــر الـــدعم المـــادي والبشـــري المتمثـــل فـــي تـــوفير وســـائط تقنيـــة مســـاعدة لتعلـــيم المعـــاقين ســـمعيا مـــن العوامـــل الداعمـــة لزيـــادة  

أخـري  التحصيل اّلكاديمي والدراسي للمتعلم المعـاق سـمعيا خصوصـا وانهـا تعمـل علـي تقليـل اّلثـار المترتبـة عـن اّلعاقـة وتقويـة حـواس
 والتحصيل للفرد المعاق سمعيا  العقلية المختلفة واّلرتقاء بالفهم واّلدراك العملياتللمعاق سمعيا بجانب زيادة التركيز علي 

علـي اختيـار وتعيـين المعلمـين واألخصـائيين اآلخـرين المطلـوبين للعمـل فـي بـرامج تعلـيم الصـم وضــعاف  التعلـيمتعمـل وزارة  كمـا 
تــوجيههم للعمــل بــاإلدارات التعليميــة المختلفــة، وفــي التحديــد المبــدئي للمهــام التــي يتولونهــا، ويــتم تقــيم توصــيات  الســمع، كمــا تســاهم فــي

تقــدم و مــديري اإلدارات التعليميــة الخاصــة بتجديــد أو إلغــاء عقــود المــوظفين المتعاقــدين الــذين يعملــون فــي معاهــد وبــرامج العــوق الســمعي، 
رة متضـمنا كافـة المعلومـات المتعلقـة بـالطالب والمـديرين والبـرامج التعليميـة والمقترحـات والخطـط القصـيرة تقريرًا سـنويًا عـن نشـاطات اإلدا

وطويلـة المـدى، لتحسـين وتطـوير بـرامج تعلـيم الصـم وضـعاف الســمع بجانـب المشـاركة فـي إعـداد الميزانيـة السـنوية لـإلدارة وفقـا للسياســة 
 .(2017واإلجراءات المتبعة)وزارة التعليم، 

% مــن غــرف المصــادر 75وتــم تــوفير التجهيــزات والوســائل الالزمــة الخاصــة بــذوي اإلعاقــة، بجانــب تــأمين احتيــاج مــا يقــارب  
الخاصــة ببــرامج صــعوبات الــتعلم مــن التجهيــزات والمســتلزمات التعليميــة الالزمــة ســواًء مــن الســبورات الذكيــة أو الحاســبات أو الطــاوّلت 

تــوفير المعينــات الســمعية الفرديــة لجميــع الطــالب الصــم وضــعاف الســمع ســواء فــي التربيــة الخاصــة أو الخاصــة وغيرهــا، باإلضــافة إلــي 
التعليم العام، كما تم توفير وحدة منتقلة لقياس السمع وصب القوالب، والعمل جار على تأمين المزيد من الوحدات، باإلضـافة إلـى وضـع 

لبـرامج اإللكترونيـة الالزمـة لمسـاعدة المعلـم/ المعلمـة علـى أداء عملهـم بوضـوح مثـل األدلة الالزمة لفئـة ذوي صـعوبات الـتعلم، وتصـميم ا
 (.2017)دليل معلم/ معلمة صعوبات التعلم/ البرنامج اإللكتروني لصعوبات التعلم()تقرير مقدم لألمم المتحدة، 

حسـب منـاهج التعلـيم العـام بطريقـة تفـي وتساعد التقنيات التعليمية في إتاحة الفرصـة لضـعاف السـمع والنطـق لمواصـلة دراسـتهم  
والتربويــة، واّلســتفادة مــن العنايــة الطبيــة والتربويــة وخــدمات التربيــة الســمعية المتــوفرة فــي مؤسســات رعايــة المعــافين  التعليميــةباحتياجــاتهم 
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وتقـويم مـا لـديهم مـن  التعليم العـامسمعيا بالمملكة العربية السعودية خاصة في مجال تدريبات النطق علي أمل تـأهيلهم لمسـايرة زمالئهـم بـ
عيوب في النطق والكالم مما يسـاعدهم علـي التكيـف فـي المدرسـة والمجتمـع مـن خـالل تلبيـة حاجـاتهم النفسـية واّلجتماعيـة بشـكل يسـهم 

 م(.1999في استثمار الطاقات الموجودة لدي هؤّلء الطالب المعاقين سمعيا)الموسي، 
داخــل مؤسســات التعلــيم الســعودية للمعــاقين، اّل أنــه يوجــد العديــد مــن  الماديــة والــدعم الكبيــر بــالرغم مــن تــوافر تلــك اّلمكانــات 

فـي أساسـيات الـتعلم كـالقراءة بشـكل يقلـل مـن فاعليـة  مشـكالت مـن يعـاني المعـاقين سـمعيا السلبيات في عملية التحصـيل الدراسـي، حيـث
ليم بإعداد مناهج دراسية لفئة المعاقين سـمعيا تتماشـي مـع منـاهج التعلـيم العـام بعـد وقد قامت وزارة التعاليهم، ، البرامج التعليمية المقدمة 

مكانــاتهم، حيــث تــم إدراج لغــة اإلشــارة وبعــض الصــور التوضــيحية فــي هــذه  إجــراء تعــديالت عليهــا وتكييفهــا بمــا يــتالءم مــع خصائصــهم وا 
ــالمحتوى التعليمــي مــع المحافظــة علــى البنيــة الرئيســية لهــذه  المنــاهج لتحــي التحصــيل الدراســي، باإلضــافة إلــى إجــراء تعــديالت طفيفــة ب

 (.3، ص2013)الصمادي،  المناهج
لتقنيـات،  ا نقـل المخصصـة، وصـعوبة والمتمثلة في قلة الميزانيـة والفنية واإلدارية المالية يوجد بعض السلبيات المرتبطة باألمور 

المعلمـين علـي التقنيـات لـم  المعاقين سمعيا، كما ان تدريب يستفيد منها التي ترونيةوالمواقع اإللك البرامج إنترنت، وندرة شبكة وجود وعدم
 التقنيـات رغـم احتيـاج المعـاق سـمعيا لوجـود المعلـم اسـتخدام في المعلم تأهيل وضعف المقدمة الحوافز يكن بالقدر الكافي إضافة إلي قلة

التوضيح واستخدام لغة اّلشارة وقراءة الشفاة كمترجم تلقائي لفهم المـواد عبـر لصعوبة فهم الوسائط التقنية بدون وجود معلم يقوم بالشرح و 
 (.5، ص2014الوسائط بجانب تباعد التقنيات المقدمة عن احتياج المعاقين سمعيا )التويجري، 

لتعليميـــة المقدمـــة والـــذي يســـهم فـــي اّلرتقـــاء بـــالبرامج ا وهنـــا ّل يمكـــن إغفـــال الجانـــب المـــادي والبشـــري المـــرتبط بتقنيـــات التعلـــيم 
ويساعد توافرها علي نجاح البـرامج والمنـاهج والخطـط التعليميـة الموضـوعة ومـن ثـم يعتبـر الـدعم المـادي والبشـري مـن العوامـل  وتبسيطها

 المساهمة في مسايرة التطور التكنولوجي والتقني لوجود قاعدة أساسية ترتكز عليها التقنيات والوسائط التكنولوجية المساعدة.
 لثا: دور القطاع األهلي والمؤسسات الخاصة في دعم التقنيات في مؤسسات التعليم للمعاقين سمعيا.ثا

 هـذا مـن اّلسـتفادة مـن الصـم تمنـع المشكالت التي من جزًءا الخاصة والبرامج المعاهد في الحديثة التقنيات استخدام يمثل واقع 
 ضـعاف بـين كبيـر خلـط إعـاقتهم، وجـود بسـبب الدراسـية للمقـرراتبهم يعااسـت فـي الحاصـل الـنقص قـدراتهم، وتعـويض تطـوير فـي الحقـل
ن المحتـوى، ونفـس لهـم نفـس يقـدم للتعلـيم، حيـث المعـدة األمـاكن مـن كثير في والصم السمع  موضـوعية أسـباب هنـاك كـان الخـدمات، وا 
 م(2007الواقع )التويجري،  لهذا

اللــوائح الخاصــة برعايــة وتأهيــل األشــخاص ذوي معــاقين ســمعيا، فقــذ نصــت يســهم القطــاع اّلهلــي فــي تقــديم التقنيــات التعليميــة لل 
هـ بالموافقـة علـى الالئحـة التنظيميـة لمراكـز تأهيـل المعـوقين غيـر 4/9/1433( وتاريخ 291اإلعاقة، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم)

قـــة وتـــأهيلهم بمـــا يســـاهم فـــي تطـــوير البـــرامج علـــى المشـــاركة فـــي رعايـــة األشـــخاص ذوي اإلعا األهلـــيالحكوميـــة بهـــدف تشـــجيع القطـــاع 
هيـل والخدمات المقدمة لهم من النواحي المهنية، واّلجتماعية، والنفسية، والتربوية، والصحية، والترويحية، والتأهيلية مـن خـالل مراكـز للتأ

 ه( 1437، )وزارة العمل والتنمية اّلجتماعيةالمهني وأخرى للتأهيل اّلجتماعي ومراكز الرعاية النهارية. 
م، وتعمــل علـــى إيجـــاد عـــالم مـــن 4/10/2000يوجــد كـــذلك الجمعيـــة الســـعودية لإلعاقـــة الســمعية، والتـــي تأسســـت الجمعيـــة فـــي  

إلى تعريف المجتمع وتوعيته بالمعـاقين سـمعيًّا، والعمـل علـى استصـدار أنظمـة  التواصل الكلي بين الصم وضعاف السمع، وتهدف كذلك
اجــات الخاصــة مــن الصــم، والمســاهمة فــي إنشــاء مراكــز تأهيليــة وتعليميــة لهــم، وبنــاء قاعــدة بيانــات لخدمــة ولــوائح لمســاعدة ذوي اّلحتي

  م(2008)البتال،  المعاقين سمعيًّا، واإلسهام في تشجيع البحوث في موضوعات اإلعاقة السمعية
سواء التعليميـة التـي تقـدم لهـم  والتكنولوجيا الحديثةوّل يمكن إغفال ميل المعاقين سمعيا بالمملكة العربية السعودية كثيرا للتقنيات  

خـارج مدارسـهم ومعاهـدهم، وذلـك  في مؤسسات التعليم الرسمية مـن خـالل مقـررات الدراسـية ومـا يقـره المـنهج أو تلـك التكنولوجيـا المتـوفرة
 (4م، ص  2014في جميع اّلعمار والمراحل الدراسية )التويجري، 
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ة المعلومـات علـي تيسـير التكنولوجيـا والتقنيـات للمعـاق سـمعيا، وتـم تعمـيم اّلتفاقيـة الدوليـة لحقـوق عملت هيئة اّلتصـاّلت وتقنيـ 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة علــى شــركات اّلتصــاّلت لمراعــاة مــا جــاء فيهــا مــن أحكــام، وكــان مــن نتــائج ذلــك اآلتــي: )تقريــر مقــدم لألمــم 

 (37-36، ص ص 2017المتحدة، 
ودية باقة مخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة تهـدف إلـى مـنح خـدمات مجانيـة تتضـمن )دقـائق إطالق شركة اّلتصاّلت السع ●

مجانيــــة لمكالمــــات اّلتصــــال المرئــــي، وعــــدد مــــن الرســــائل النصــــية، ورســــائل الوســــائط، وتخفــــيض علــــى اســــتخدام اإلنترنــــت 
 والمكالمات الدولية(. 

اإلعاقـــة الســـمعية والنطـــق، وذلـــك بمـــنحهم خـــدمات قيـــام شـــركة اتحـــاد اّلتصـــاّلت )موبـــايلي( بتخصـــيص باقـــة تســـتهدف ذوي  ●
 مجانية لالتصال المرئي والرسائل النصية شهرًا وتخفيض على خدمات أخرى. 

 بمــا يتناســب مــع لفئــات ذوي اّلجتياحــات الخاصــة كمــا قامــت وكالــة األنبــاء الســعودية )واس( أيضــًا باســتحداث وســيلة تواصــل 
قنـاة خاصـة ألصـحاب اإلعاقـة السـمعية تشـمل )رسـائل مرئيـة( لنقـل اإلشـارة للمعـاقين  عيا قـدمتوفيما يتعلق بالمعاقين سم طبيعة إعاقتهم

 (37م، ص 2017سمعيا )تقرير مقدم لألمم المتحدة، 
كما يوجد برامج تأهيل للمعاقين سمعيا من خالل القطاع اّلهلي باستخدام التقنيـات التعليميـة والعمـل علـي إعـدادهم لـدخول سـوق 

التنســيق مــع  -( تعمــل علي)إعــداد أداة لتقيــيم القــدرة علــى العمــل31، ص ص 2017ل: )تقريــر مقــدم لألمــم المتحــدة، العمــل مــن خــال
-منظمة العمل الدولية في مشروع مراجعة نظام العمل وذلك لعمل التعديالت المناسـبة لتوظيـف ذوي اإلعاقـة وتحديـد الحقـوق والواجبـات

ذوي اإلعاقــة للعمــل( اســتحداث شــبكة أصــحاب اّلعمــال واإلعاقــة "قــادرون" بموجــب التــرخيص  بـرامج التــدريب والتوظيــف المــدعوم لتهيئــة
م، وهـي شـركة ذات مسـؤولية محـدودة. وذلـك لـدعم 4/2/2014( بتـاريخ 4030264450من وزارة التجارة والصناعة سجل تجاري رقم )

 ومساندة قضية توظيف وعمل ذوي اإلعاقة في القطاع الخاص والعام. 
ر الـــدعم التقنـــي مـــن القطـــاع األهلـــي والخـــاص والتطـــوعي عـــامال مهمـــا إلنجـــاح دور تقنيـــات التعلـــيم فـــي مؤسســـات تعلـــيم ويعتبـــ 

المعاقين سمعيا سواء بالدعم لمؤسسات التعليمية الرسمية ـو اّلهلية أو اّلمداد الشخصي الداعم لقدرات المعـاقين سـمعيا فـي التعامـل مـع 
عاق سمعيا بقربه من الحياة العادية وتطوير قدراته في التعامل التقني لزيادة وتعددية الوسائط التقنية وهذا التقنيات الحديثة، كما يشعر الم

اّلمــر يتماشــى مــع التطــور الكبيــر الفاعــل لــدور القطــاع اّلهلــي والخــاص فــي الــدعم التقنــي والتكنولــوجي للمعــاقين ســمعيا علــي الصــعيد 
 الدولي.

 التكنولوجيا في دعم تجربة إلحاق المعاقين سمعيا بالتعليم العالي.رابعا: دور التقنيات والوسائط 
يوجد إمكانية ّللتحاق المعاقين سـمعيا بـالتعليم الجـامعي، فقـد صـدرت التعليمـات بقبـول جميـع األشـخاص ذوي اإلعاقـة المـؤهلين  

بــل مثــل: األشــخاص ذوي اإلعاقــة الســمعية، فــي مؤسســات التعلــيم الجــامعي ومــنهم األشــخاص ذوي اإلعاقــة الــذين لــم يكونــوا يقبلــوا مــن ق
واألشـخاص ذوي اضـطراب التوحـد، واألشـخاص ذوي صـعوبات الـتعلم.. الـخ، مــع ضـرورة أن تقـوم هـذه المؤسسـات بإيجـاد بـرامج التهيئــة 

 لتالي: وبرامج المتابعة التي تضمن نجاحهم في تلك المؤسسات، وقد اتخذت وزارة التعليم مجموعة من اإلجراءات والتدابير كا
اعتمــاد خطــة لتطــوير المقــررات الجامعيــة فــي تخصصــات التربيــة الخاصــة ضــمن مــدة زمنيــة محــددة، وبمــا يتواكــب مــع التطــورات  ●

 العالمية. 
( 1000أيضـًا تــم اعتمــاد برنـامج لالبتعــاث الخــارجي فـي مجــاّلت التربيــة الخاصـة والتأهيــل الصــحي، وتخصـيص مــا ّل يقــل عــن ) ●

 لتوسع في عدد المقاعد المخصصة لألشخاص ذوي اإلعاقة المتميزين. بعثة خالل خمس سنوات، وا
 م(.2011التوسع في فتح تخصصات علمية على مستوى البكالوريوس والدبلوم العالي، لتخصصات التربية الخاصة)امبابي،  ●

ه قامـت جامعـة الملـك  1429 ساهم التطور التقني والتكنولوجي في تفعيل فكرة الحاق المعاقين سمعيا بالتعليم العـالي ففـي عـام 
سعود بقبول دفعة مـن الطلبـه والطالبـات المعـاقين سـمعيا فـي عـدد مـن التخصصـات وفقـا لشـروط خاصـة، وهـي خطـوة تقديميـة جريئـة مـا 
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كانــت تحــدث لــوّل التطــور التكنولــوجي وتــوافر المعينــات الســمعية والبصــرية خصوصــا مــع ضــعف خريجــي مؤسســات التعلــيم المخصصــة 
ــة الثانويــة خصوصــا فــي جوانــب اللغــة واســتخداماتها، وســبق تلــك الخطــوة الرائعــة فــي عــام للمعــاقين ســ الحــاق  ه1425معيا فــي المرحل

وانضـم لتلـك الكليـات والمعاهـد عـدد كبيـر مـن المعـاقين سـمعيا  المعاقين سمعيا بالكليات التقنية ومعاهد اّلتصال في بعـض التخصصـات
 (.19م، ص2014، بالمملكة العربية السعودية )التويجري

كما أتاحت وزارة التعليم فرصة اّلبتعاث الداخلي والخارجي لألشخاص ذوي اإلعاقة على قـدم المسـاواة مـع اآلخـرين، مـن خـالل  
برامج معدة لذلك للمراحل الجامعية وما فوقها. كما تم توفير المخصصات المالية لألشخاص المبتعثين مـن ذوي اإلعاقـة، فقـد نـص قـرار 

م علـى معاملـة الطـالب ذوي اإلعاقـة الجسـمية والعقليـة المبتعثـين للدراسـة فـي الخـارج 28/12/1977( وتـاريخ 124زراء رقم )مجلس الو 
ــــة الجامعيــــة أســــوة بــــالطالب المبتعثــــين للدراســــة الجامعيــــة مــــن حيــــث المخصصــــات والبــــدّلت وجميــــع المكافــــآت  ممــــن هــــم دون المرحل

 (24-23ص ص، 2017األخرى)تقرير مقدم لألمم المتحدة، 
وقــد تصــطدم تلــك الطموحــات مــع العديــد مــن المشــكالت التعليميــة للمعــاقين ســمعيا بمؤسســات اّلعاقــة الســمعية بالمملكــة العربيــة  

السعودية خصوصا في الصفوف التعليمية اّلولي من الصـف اّلول اّلبتـدائي وحتـي الثالـث اّلبتـدائي فـي العديـد مـن العمليـات التعليميـة 
لسمعي، التمييـز السـمعي، المـزج السـمعي، الـذاكرة السـمعية، تكـوين المفـاهيم الصـوتية، اّلنتبـاه اّلنتقـالي، تحليـل الكلمـات، مثل )اّلدراك ا

 أيضـا إشـكالية فـي دمـج م(، وهنـاك2011مهارات اّلستيعاب الحرفي(، ويظهر ذلـك علـي مسـتوي الحـروف والكلمـات والجمل.)صـديق، 
، وعـدم كفايـة العلميـة المـادة كثافـة التقنيـات، بجانـب اسـتخدام أهميـة تـراع لـم اسـيةالدر  ا ان الخطـةا، كمـسـمعي المعـوقين بتعلـيم التقنيـة

 .(5م، ص2014حصص الحاسب اّللي رغم أهميتها في التأسيس التقني)التويجري 
عودية سواء علـي من أعمق المشكالت المرتبطة بالمعاقين سمعيا بالمملكة العربية الس ضعف التحصيل الدراسي كما تعد مشكلة 

لألشــخاص ذوي اإلعاقــة  الحــق فــي العمــلفبــرغم مــن إن الدولــة تكفــل صــعيد اّلســتمرارية ومواصــلة التعلــيم أو اّللتحــاق بســوق العمــل، 
م، كاسـتراتيجية لمؤامـة سياسـات 2012توافق " في مطلع عام  -واستحدثت وزارة العمل برنامج " توظيف وعمل األشخاص ذوي اإلعاقة 

مســاندة اّلشــخاص ذوي اّلعاقــة أســوة ببــاقي فئــات المجتمــع ولتشــجيع القطــاع الخــاص علــى توظيــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة الدولــة فــي 
القادرين على العمل ليكونوا ضمن منظومـة سـوق العمـل اّل ان المشـكلة تكمـن فـي توافـق وكفـاءة خريجـي مؤسسـات التعلـيم مـن المعـاقين 

 مع سوق العمل.  سمعيا
 نتائج الدراسة

ــيم للمعــاقين ســمعيا ودورهــا فــي يت نــاول البحــث فــي هــذا الفصــل الجوانــب المتعلقــة بالدراســة التحليليــة المقارنــة تطــور تقنيــات التعل
)دراســة مقارنـــة فـــي ضـــوء تجــارب بعـــض الـــدول( مــن خـــالل مقابلـــة المحـــاور  تحســين التحصـــيل اّلكـــاديمي بمؤسســات التعلـــيم الســـعودي

قــوف علــي أوجــه التشــابه واّلخــتالف المرتبطــة تطــور تقنيــات التعلــيم للمعــاقين ســمعيا ودورهــا فــي والعناصــر الرئيســة للدراســة بغــرض الو 
تحسين التحصيل اّلكاديمي بجانب تفسير أوجه التشابة واّلختالف في ضوء القوي والعوامل الثقافية من خالل ما تبرزه عناصر المقابلـة 

 لكل من محاور الدراسة:
 في دول المقارنة:بالتطور التقني في مؤسسات التعليم للمعاقين سمعيا علقة أوجه التشابه واالختالف المت

  بالتطور التقني في مؤسسات التعليم للمعاقين سمعياقدم البحث العديد من الجوانب المتعلقة  
 في دول المقارنة:سي بالتحصيل الدرا أوجه التشابه المتعلقة بالتطور التقني في مؤسسات التعليم للمعاقين سمعيا وارتباطها -1/1

تتشـابه كــل مــن دول المقارنـة فــي العديــد مـن الجوانــب المتعلقــة بــالتطور التقنـي مــن خــالل السياسـات التعليميــة، فمؤسســات تعلــيم  
ـــق التطـــور المســـتمر وتغطيـــة  ـــي تكفـــل تحقي ـــة الت ـــوائح التنظيمي المعـــاقين ســـمعيا تـــدعم هـــذا التطـــور مـــن خـــالل التشـــريعات والقـــوانين والل

بشــكل يجعــل هــذه المؤسســات داعمــه لفكــرة تحســين التحصــيل الدراســي مــن خــالل تطــوير الوســائط التقنيــة  اجــات علــي حــدا ســواءاّلحتي
عملـت علـي اسـتغالل الثـورة الهائلـة التـي حـدث  المعاقين سمعيا فالدول المتقدمة مثل انجلترا والوّليات المتحدة وفنلندا بمدارس ومؤسسات
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مســتغله  ومــات فــي وضــع اســتراتيجيات تعليميــة تعتمــد علــي دمــج المعــاقين ســمعيا بمؤسســات التعلــيم العامــةفــي تقنيــات اّلتصــاّلت والمعل
التطـــور الكبيـــر فـــي التطبيقـــات التقنيـــات مـــا أفرزتـــه شـــبكة المعلومـــات الدوليـــة )اإلنترنـــت( مـــن امكانـــات تعليميـــة فـــي تحســـين التحصـــيل 

ثمرت بلغاريـا اّلخـذة فـي التقـدم هـذا التقـدم بطريقـة موازيـة فـي مؤسسـاتها التعليميـة، اّلكاديمي والمستوي العلمي للمعاقين سمعيا، كمـا اسـت
ــيم المعــاقين ســمعيا وبالنســبة للملكــة العربيــة الســعودية فاســتراتيجيات المؤسســات  ممــا ســاعد علــي الــدعم التقنــي الكبيــر فــي مؤسســات تعل

التي تبنتها المملكة واقـرت العديـد مـن التشـريعات واللـوائح  ستراتيجية الدمجالمرتبطة بتعليم الصم قامت بالدعم التقني في إطار ا التعليمية
الملزمــة لــذلك، كمــا قــدمت رؤيــة تــرتبط باّلســتخدامات المختلفــة للتقنيــة فــي كافــة المؤسســات المعنيــة بــذلك ســواء مــدارس الــدمج أو معاهــد 

تعلـيم المعـاقين ســمعيا مـن خـالل الوسـائط التقنيـة التـي تمثــل  الصـم وضـعاف السـمع المنتشـرة بالمملكـة العربيــة السـعودية، وتعزيـز أهـداف
  مدخل مهما في تحسين التحصيل الدراسي للمعاقين سمعيا

 :وارتباطها بالتحصيل الدراسيتفسير أوجه التشابه المرتبطة بالتطور التقني في مؤسسات التعليم للمعاقين سمعيا 
مــن  وارتباطهــا بالتحصــيل الدراســيقنــي فــي مؤسســات التعلــيم للمعــاقين ســمعيا يمكــن تفســير اوجــه التشــابه المرتبطــة بــالتطور الت 

والمتمثــل فـي وضــع اسـتراتيجيات تعليميــة لمؤسسـات تعلــيم المعـاقين ســمعيا تتناسـب مــع  فالعامــل السياســيخـالل القـوي والعوامــل الثقافيـة 
لهذا فإن تحقيق التطور التقني والتكنولوجي في مؤسسات ة، ستداماّلمكانات المادية والبشرية المتاحة واإلسهام في التنمية اّلجتماعية الم

تعلــيم المعــاقين ســمعيا يــأتي فــي إطــار خطــط التنميــة الشــاملة والرؤيــة السياســية إلصــالح النظــام التربــوي بمــا يمكــن مــن النهــوض بــالواقع 
لبيــة الحاجــات التقنيــة والوســائط التكنولوجيــة فــدول المقارنــة تتمتــع بقــوة اقتصــادية ســاعدت فــي ت العامــل االقتصــادياّلجتمــاعي بجانــب 

لمؤسسات تعلـيم المعـاقين سـمعيا وضـع ميزانيـة خاصـة لتحقيـق اّلكتفـاء التقنـي مـن وسـائط وأجهـزة تعمـل علـي تحقيـق اّلهـداف التعليميـة 
 ومنها تمكين الشخص المعاق سمعيا من التحصيل الدراسي واّلستيعاب الجيد.

 في دول المقارنة.التطور التقني في مؤسسات التعليم للمعاقين سمعيا وارتباطها بالتحصيل الدراسي اوجه االختالف المتعلقة  -1/2
بالتطور التقني في مؤسسات التعليم للمعاقين سمعيا وارتباطهـا بالتحصـيل الدراسـي،  هناك العديد من جوانب اّلختالف المرتبطة 

تعتبـــر حديثـــة نســـبيا وشـــرعت فـــي التطبيـــق  يـــة الســـعودية بكافـــة بأنواعهـــا واشـــكالهافالمؤسســـات التعليميـــة للمعـــاقين ســـمعيا بالمملكـــة العرب
ضعاف السمع والنطق من أجل األخذ بيد ضعاف السمع ومن يعانون من صـعوبات التكنولوجي وكذا اّلساليب واّلستراتيجيات التعليمية 

لفصـل الدراسـي، بجانـب إتاحـة الفرصـة لمواصـلة دراسـتهم بشكل يؤثر علي تحصيلهم الدراسي والتكيف اّلجتماعي داخـل ا النطق والكالم
وفقـا لتجـارب الـدول  بطريقة تفي باحتياجاتهم التعليمية والتربوية، واّلستفادة من العناية الطبية والتربويـة وخـدمات التربيـة السـمعية المتـوفرة

دول المتقدمـة ارتبطـت غالبـا بجوانـب تجريبيـة عـن تـأثير فـي الـ المتقدمة، في المقابل فالتطور التقني في مؤسسات التعليم للمعـاقين سـمعيا
تلـك التقنيــات فــي التحصــيل الدراسـي وخصوصــا فــي الوّليــات المتحـدة اّلمريكيــة وفنلنــدا، باإلضــافة إلـي اســتخدام أفضــل الطــرق لتوظيــف 

نطلقـت الوّليـات المتحـدة اّلمريكيـة وبريطانيـا للمعـاقين سـمعيا فا المستحدثات التقنية والوسائط المتعددة واإلنترنت لرفع جودة التعليم المقدم
وبلغاريا في إطار تحقيق التقدمية للمعاقين سمعيا كجزء من المجتمع ومشروعات التنمية في ظل بناء مجتمعـات المعرفـة ممـا جعـل كافـة 

التكنولوجيـا الحديثـة  التـي أحـدثتها لتتوافـق مـع الحيـاة العصـرية المؤسسـات المختلفـة تسـارع فـي تطـوير التقنيـات التعليميـة للمعـاقين سـمعيا
وخصوصــا الوّليــات المتحــدة اّلمريكيــة وبريطانيــا التــي ابتكــرت  يشــهدها العــالم التــي وثــورة المعلومــات نظــرًا للتغيــرات والتطــورات الهائلــة

تطـوير قـدرات المعـاقين عملـت علـي انتـاج وفهـم لغـات منطوقـة ل تكنولوجيا تعليمية للمعـاقين سـمعيا تتناسـب مـع طبيعـة وثقافـة مجتمعـاتهم
 سمعيا.

 .التطور التقني في مؤسسات التعليم للمعاقين سمعيا وارتباطها بالتحصيل الدراسيتفسير أوجه االختالف المرتبطة ب
مـن  التطور التقنـي فـي مؤسسـات التعلـيم للمعـاقين سـمعيا وارتباطهـا بالتحصـيل الدراسـييمكن تفسير أوجـه اّلخـتالف المرتبطـة بـ 

العامـل منهـا  الدراسـي للمعـاقين سـمعيا وارتباطهـا بالتحصـيل التطور التقنـي فـي مؤسسـات التعلـيموالعوامل الثقافية المرتبطـة بـ خالل القوي
والمتمثل في التاريخ الكبير للتقنيات واّلنتاج التكنولوجي وتطويعها تعليميا في الدول المتقدمة خـالف المملكـة العربيـة السـعودية  التاريخي
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ليم بكافة مستوياته حديث نسبيا بجانب ان التطور التقني مرهون باإلنتاج العالمي وكيقبة تطويعه في التعليم ومن ثم استيراد حيث أن التع
حيث ان المملكة العربية السعودية تقع فـي منطقـة الشـرق اّلوسـط وبالتـالي فهـي بعيـدة  العامل الجغرافيبجانب  التكنولوجيا دون تجريبها.

والمتمثـل فـي ارتبـاط العديـد مـن الـدول المتقدمـة بكيانـات كبيـرة  العامل السياسـيّلنتاج التقني للمعاقين سمعيا، بجانب نسبيا عن مناطق ا
وبلغاريا فـي دول  مثل بريطانيا في دول الكومنولث واّلتحاد اّلوربي وكذا فنلندا في مجموعة دول اّلسكندنافية وكذا دول اّلتحاد اّلوربي

تســاعد علــي وجـود وفــرة وبــدائل عديــدة فــي التقنيــات والوســائط  لتــالي وجــود تعــاون مشــترك فـي مجــال التطــوير التقنــياّلتحـاد اّلوربــي، وبا
التكنولوجية وبالتالي توفير فرًصا عادلة ومعقولـة للطـالب للوصـول إلـى المسـتويات المطلوبـة، كمـا يعمـل هـذا التعـاون علـي تقليـل التكلفـة 

فالتكلفة التقنية والتكنولوجية للمعاقين سمعيا بالمملكة العربية السـعودية باهظـة ومكلفـة  لعامل االقتصاديباوهذا اّلمر يرتبط أيضا  المالية
 نظرا ّلرتفاع تكلفة الحصول علي التقنيات والوسائط التكنولوجيا خالف دول المقارنة األخرى.

 في دول المقارنة:للتقنيات التعليمية  المتعلقة باإلمكانات المادية والبشرية الداعمة أوجه التشابه واالختالف -2
 في دول المقارنة:المتعلقة باإلمكانات المادية والبشرية الداعمة للتقنيات التعليمية أوجه التشابه  -2/1

مـن خـالل تخصـيص ميزانيـات  باإلمكانات المادية والبشـرية الداعمـة للتقنيـاتتتشابه كل من دول المقارنة في الجوانب المرتبطة  
أو الـدعم المـالي للطـالب وفقـا ّلحتياجـاتهم، والعمـل علـي تـوفير  لهذا الغرض سواء لتوفير الوسائط التقنية المالئمة للمعاقين سـمعيا كبيرة

 أعضاء التدريس القادرين علي التعامل التقني مـع تـوفير الوسـائط ذات العالقـة باإلعاقـة السـمعية، والعمـل علـي تكييـف المنـاهج الدراسـية
واّلرتقـاء بمسـتويات التفكيـر لـديهم  طبيعة اّلعاقة السمعية عمال علي زيادة التحصـيل الدراسـي وتقويـة حـواس المعـاق سـمعياللتناسب مع 

بــاألجهزة الفرديــة والجماعيــة بجانــب التقيــيم المســتمر للبــرامج واختيــار  واّلهتمــام فــي دول المقارنــة، بجانــب وجــود غــرف مصــادر داعمــة
في إطار سياسات تعليمية تتالءم مع تزايـد اّلهتمـام بين من خالل خطط طويلة المدي واخري قصيرة المدي المعلمين واألخصائيين المدر 

 بالخدمات التقنية المقدمة للمعاقين سمعيا في المراحل التعليمية المختلفة.
 في دول المقارنة:باإلمكانات المادية والبشرية الداعمة للتقنيات التعليمية تفسير أوجه التشابه 

فــي دول المقارنـة مــن خــالل القــوي باإلمكانــات الماديـة والبشــرية الداعمــة للتقنيـات التعليميــة يمكـن تفســير اوجــه التشـابه المرتبطــة  
المتمثل في رغبة دول المقارنة في توفير كافة اّلمكانات المتاحة من أجل تحسين القدرات التحصيلية  فالعامل السياسيوالعوامل الثقافية 

حيــث  العامـل االقتصــاديبجانــب  وبالتـالي توضــع اّلسـتراتيجيات والسياســات التعليميـة وفقــا لهـذه الرؤيــة السياسـية معـاق ســمعياوالعلميـة لل
ل تتمتع دول المقارنة باقتصاد قوي تستطيع من خالله توفير اّلمكانات المادية والبشرية المختلفة نظرا لإلمكانات المادية المتاحـة مـن أجـ

والمتمثل فـي رغبـة المجتمـع فـي اّلسـتفادة مـن قـدرات المعـاقين سـمعيا  العامل االجتماعيوتطويرها باإلضافة إلي  قنيةتحسين الوسائط الت
زالـة الفجـوة  واندماجهم في المجتمع وتعـاملهم مـع المتغيـرات التقنيـة وتطبيقاتهـا بشـكل مالئـم يتناسـب مـع التطـور العلمـي والتقنـي الرهيـب وا 

 تمع.بين المعاقين سمعيا والمج
 في دول المقارنة:باإلمكانات المادية والبشرية الداعمة للتقنيات التعليمية اوجه االختالف المتعلقة  -2/2

، حيـث قـدمت الـدول المادية والبشرية الداعمة للتقنيات التعليميـة هناك العديد من جوانب اّلختالف المرتبطة المتعلقة باإلمكانات 
ّلمريكيــة رؤيــة متكاملــة عــن الــدعم المــالي والبشــري وفقــا لحــاّلت اّلعاقــة الســمعية، واتبعــت فنلنــدا نفــس المتقدمــة مثــل الوّليــات المتحــدة ا

التقنيـات المسـاعدة، تكنولوجيـا اّلتصـاّلت، والبرمجيـات  إلـي عـدة فئـات مثـلتقسيم التقنيات والوسـائط التكنولوجيـة  اّلستراتيجية من خالل
الروبوتات التعليمية يتم مـن خاللهـا توزيـع المـوارد البشـرية والماديـة لمؤسسـات المعـاقين سـمعيا، التعليمية. أحدث فئات التكنولوجيات مثل 

 فــالموارد وبالتــالياّلمكانــات الماديــة والبشــرية تــأتي فــي إطــار التعلــيم المدرســي الشــامل مــع انحصــار شــديد للمــدارس الخاصــة المنفصــلة ف
 الوسـائل وتـوفير الرؤيـة لتلـك وفقـا التـدريس طـرق وكـذلك الدراسـية المنـاهج صـياغة إعـادة ويـتم الفكـرة تلك إطار في تأتي والبشرية المالية

 الشـامل، التعلـيم مفهـوم إطـار فـي للتالميـذ والمعلومـات التوجيـه خـدمات بجانبللمعاقين سمعيا  التكنولوجية التعليمية المواد وكذا التعليمية
اّلتجــاه التقــدمي القــائم علــي تطــوير التقنيــات فــي إطــار سياســات تعليميــة تــتالءم مــع  فالحكومــة والبرلمــان تــدعم وبالنســبة للمملكــة المتحــدة
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المـــوارد اّلساســـية  التقنيـــة المقدمـــة للمعـــاقين ســـمعيا، مـــع وجـــود دور كبيـــر للســـلطة المحليـــة لتـــوفير قاعـــدة مـــن بالخـــدماتتزايـــد اّلهتمـــام 
ير بـدائل تقنيـة لتغطيـة الحاجـات التعليميـة للمعـاقين سـمعيا، وبالنسـبة للملكـة والثانوية، أما بلغاريـا األقـل مـن حيـث المـوارد فإنهـا تلجـأ لتـوف

المــدي وأخــري  خطـط قصــيرةفهنــاك دعـم مــادي كبيــر يتمثـل فــي تــوفير التجهيـزات التقنيــة والوســائل التعليميـة مــن خــالل العربيـة الســعودية 
ر الــدمج، لتحســين وتطــوير بــرامج تعلــيم الصــم وضــعاف طويلــة المــدى ســواء لمعاهــد الصــم وضــعاف الســمع أو المعــاقين ســمعيا فــي إطــا

الســمع بجانــب المشــاركة فــي إعــداد الميزانيــة الســنوية لــإلدارة وفقــا للسياســة واإلجــراءات المتبعــة لكــن هنــاك مشــكالت تــرتبط باإلمكانــات 
لمخصصـــين وعـــدم تـــوافر يعـــض البشــرية التـــي تتمثـــل فـــي ضـــعف التعامـــل التقنـــي او تطويـــع التكنولوجيــا الحديثـــة مـــن خـــالل المعلمـــين وا

 المستحدثات التقنية الهامة للمعاقين سمعيا في إطار تحسين قدراتهم التحصيلية. 
 في دول المقارنة: باإلمكانات المادية والبشرية الداعمة للتقنيات التعليميةتفسير أوجه االختالف المتعلقة 

فـي دول المقارنـة مـن خـالل العديـد  للتقنيات التعليميـة الداعمةبشرية باإلمكانات المادية واليمكن تفسير أوجه اّلختالف المتعلقة  
فـي دول المقارنـة، منهـا  باإلمكانـات الماديـة والبشـرية الداعمـة للتقنيـات التعليميـةمن الجوانب المرتبطـة بـالقوي والعوامـل الثقافيـة المرتبطـة 

لتـالي متطلباتـه وتقبـل المجتمـع لوجـود اسـتخدامات تقنيـة مشـتركة بـين والمتمثل في اختالف طبيعة المجتمع وثقافتـه وبا العامل االجتماعي
ــيم الشــامل ــاريخيوالتــي ّل تلقــي قبــوّل شــديدا فــي المجتمعــات العربيــة، بجانــب  المعــاقين ســمعيا والعــادين فــي إطــار فكــرة التعل  العامــل الت

لويـــات واّلحتياجـــات الماديــة والبشـــرية ومـــن ثـــم تقســـيم والمتمثــل فـــي التطـــور التقنـــي للــدول المتقدمـــة والتـــي يســـهل مـــن خاللهــا تحديـــد اّلو 
ي التقنيــات والوســائط التكنولوجيــة وفقــا لالحتياجــات التعليميــة وتوظيــف التكنولوجيــا والتقنيــات التعليميــة فــي اّلتجــاه الســليم، باإلضــافة إلــ

تقنيــات التعليميــة والوســائط التكنولوجيــة فــي والمتمثــل فــي السياســات التعليميــة نحــو المعــاقين ســمعيا حيــث ان تكــاليف ال السياســي العامــل
إطار التعليم الشامل أو مدارس الدمج أقل كثيرا من وجود ثنائية تعليمية بين المعاهد والمدارس الخاصة ومدارس الدمج أو تطبيق النظام 

لعامـل اّلقتصـادي فيمـا يخـتص يسـبب ا العامـل االقتصـاديالعزلي بشكل كامـل والـذي يتطلـب تكليفـات ماديـة وبشـرية كبيـرة جـدا، بجانـب 
اّللكترونــي مــع  فــي عــدم مالئمــة جــودة الخــدمات التقنيــة والمســاعدات التكنولوجيــة المقدمــة للمعــاقين ســمعيا باإلمكانــات الماديــة والبشــرية

 مستوى جودة الخدمة التي تتفق مع الطموحات والتوقعات في ظل اّلنفاق المادي الكبير.
متعلقـة بـدور القطـاع األهلـي والمؤسسـات الخاصـة فـي دعـم التقنيـات فـي مؤسسـات التعلـيم للمعـاقين أوجه التشابة واالختالف ال -3

 دول المقارنة.  فيسمعيا 
المتعلقة بدور القطاع األهلي والمؤسسات الخاصة في دعـم التقنيـات فـي مؤسسـات التعلـيم للمعـاقين سـمعيا فـي أوجه التشابة -3/1

 دول المقارنة.
القطـاع األهلـي والمؤسسـات الخاصـة فـي دعـم التقنيـات فـي  المقارنـة فـي العديـد مـن الجوانـب المتعلقـة بـدورتتشابه كـل مـن دول  

، فيوجــد تــأثير كبيــر للقطــاع اّلهلــي والمؤسســات الدوليــة فــي الــدول اّلوربيــة المملكــة مؤسســات التعلــيم للمعــاقين ســمعيا فــي دول المقارنــة
ين مؤسسـات التعلـيم والجمعيـات اّلوربيـة المهتمـة بالمعـاقين سـمعيا وتعمـل مـن خـالل وكـاّلت من خـالل شـراكة بـ المتحدة وفنلندا وبلغاريا

الراهنـة للمعـاقين سـمعيا، بجانـب  متعددة من أجـل تعزيـز الممارسـات التعليميـة المرتبطـة بالتقنيـات التعليميـة مـع ربطهـا بالقضـايا التعليميـة
ســمعيا وأســرهم، وكــذلك الحــال بالنســبة للوّليــات المتحــدة اّلمريكيــة التــي يقــوم بهــا  دورهــا فــي زيــادة الــوعي باحتياجــات األطفــال المعــوقين

القطــاع اّلهلــي بــدور كبيــر فــي تقنيــات التعلــيم للمعــاقين ســمعيا والــذي أثمــر عــن جامعــة جولوديــت وهــي جامعــة خاصــة أهليــة يــدرس بهــا 
مـن خـالل  اّلهلـي فـي تقـديم التقنيـات التعليميـة للمعـاقين سـمعيا هنـاك دور فاعـل للقطـاع المعاقين سمعيا، وفي المملكة العربية السـعودية

التواصـل الكلـي للمعـاقين سـمعيا، بجانـب تعريـف المجتمـع وتوعيتـه بالمعـاقين  الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية التي تعمـل علـى تحقيـق
ة للمعاقين سـمعيا، باإلضـافة لإلسـهامات اّلعـالم واتحاد اّلتصاّلت بخدمات مجانيسمعيًّا، بجانب اسهامات شركة اّلتصاّلت السعودية 

 الخاص.
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المتعلقة بدور القطاع األهلي والمؤسسات الخاصة في دعم التقنيات فـي مؤسسـات التعلـيم للمعـاقين سـمعيا فـي تفسير أوجه التشابه 
 دول المقارنة.

عـم التقنيـات فـي مؤسسـات التعلـيم للمعـاقين بدور القطاع األهلـي والمؤسسـات الخاصـة فـي ديمكن تفسير اوجه التشابه المرتبطة  
حيـث كرسـت الوّليـات المتحـدة اّلمريكيـة  لعامل السياسيا الثقافية المؤثرة ومنهـاسمعيا في دول المقارنة من خالل بعض القوي والعوامل 

واّلســهام فــي جميــع البــرامج  المؤسســات غيــر الربحيــة والقطــاع اّلهلــي والخــاص فيمــا يتعلــق بالشــراكة تقــوم بهــا للعديــد مــن اّلدوار التــي
التي سمحت للمنظمات والهيئات غير الرسمية باإلسـهامات المختلفـة  الوّليات، وكذلك الحال بالنسبة لفنلندا التربوية واّلجتماعية في كافة

ي أو المنظمــات والشــراكة مــع كــل قطاعــات الدولــة، وكــذا الحــال بالنســبة دول المملكــة المتحــدة ســواء مــن خــالل منظمــات اّلتحــاد اّلوربــ
ممــا ســاهم فــي إنجــاح اّلمــداد التقنــي وتطــوير العمليــة التعليميــة، كمــا تعمــل الدولــة فــي  أيضــا بلغاريــا مــؤخرا اّلتجــاه تبنتــه المحليــة، وهــذا

تشــجيع القطــاع األهلــي علــى المشــاركة فــي رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة وتــأهيلهم مــن خــالل عــدد مــن  المملكــة العربيــة الســعودية علــي
رغبــة المجتمــع فــي  والمتمثــل فــي العامــل االجتمــاعيبجانــب لـوائح والقواعــد المنظمــة بمــا يســاهم فــي تطـوير البــرامج والخــدمات المقدمــة، ال

اّلســتفادة مــن القــدرات والطاقــات الموجــودة لــدي المعــاقين ســمعيا مــن خــالل كافــة اطيــاف ومؤسســات المجتمــع ســواء الرســمية أو الخاصــة 
إشــكاليات اإلعاقــة  كافــةوضــرورة توعيــة المجتمــع بقضــايا المعــاقين ســمعيا الــذي يعــد أمــرا هامــا فــي التعامــل مــع اّلهليــة، بجانــب أهميــة 

 السمعية وخاصة عمليه دعم التقنيات في مؤسسات التعليم للمعاقين سمعيا.
تعليم للمعـاقين سـمعيا فـي المتعلقة بدور القطاع األهلي والمؤسسات الخاصة في دعم التقنيات في مؤسسات الأوجه االختالف -3/2

 دول المقارنة.
بـدور القطـاع األهلـي والمؤسسـات الخاصـة فـي دعـم التقنيـات فـي مؤسسـات التعلـيم هناك العديد من جوانب اّلخـتالف المرتبطـة  

أثير تقنــي قــوي ولــيس لهــا تــ القطــاع اّلهلــي حديثــة نســبيا فــي المملكــة العربيــة الســعودية حيــث أن أدوار للمعــاقين ســمعيا فــي دول المقارنــة
 يعمل علي تحسين التحصيل الدراسي أو زيادة الفهم واّلدراك لدي المعاقين سمعيا خالف الدول الغربية كالوّليات المتحدة اّلمريكية التي

يوجــد شــراكة مــع الجامعــات وبعــض الشــركات الخاصــة فــي إطــار الــدعم التقنــي ســواء فــي عمليــة  يتعــاظم فيهــا دور القطــاع اّلهلــي، كمــا
وكــذا دول اّلتحــاد دريب علــي اســتخدام التكنولــوجي أو التطــوير التكنولــوجي بمــا يســاهم فــي زيــادة التحصــيل الدراســي للمعــاقين ســمعيا، التــ

العديـد مـن المؤسسـات الداعمـة لتكنولوجيـا للمعـاقين سـمعيا منهـا معـرض مـودرن فـي لنـدن يـوفر للصـم  يتوجـد بهـا التـياّلوربي كبريطانيا 
وبلغاريــا التــي يتوجــد بهمــا العديــد مــن الشــركات  الكمبيــوتر المحمولــة باليــد التــي تعــرض مقــاطع فيــديو، وكــذا فنلنــداوضــعاف الســمع أجهــزة 

سـواء المحليـة أو التابعــة لالتحـاد اّلوربــي تعمـل علــي دعـم تعلــيم المعـاقين سـمعيا مــن خـالل التقنيــات التعليميـة وهنــاك مراكـز متخصصــة 
رات التــي يعــاني منهــا المعــاقين ســمعيا كالفيزيــاء والرياضــيات حيــث يقــدم دعــم مــن الجهــات تســهم فــي تحســين الطــالب فــي بعــض المقــر 

 العلمية والتقنيه الخاصة.
بدور القطاع األهلي والمؤسسات الخاصة في دعم التقنيات في مؤسسات التعليم للمعاقين سمعيا في تفسير أوجه االختالف المرتبطة 

 دول المقارنة.
بـــدور القطـــاع األهلـــي والمؤسســـات الخاصـــة فـــي دعـــم التقنيـــات فـــي مؤسســـات التعلـــيم تالف المرتبطـــة يمكـــن تفســـير أوجـــه اّلخـــ 

بدور القطاع األهلـي والمؤسسـات الخاصـة فـي دعـم التقنيـات القوي والعوامل الثقافية المرتبطة  للمعاقين سمعيا في دول المقارنة في ضوء
والمتمثــل فــي ارتبــاط دول اّلتحــاد اّلوربــي ببــرامج علــي  العامــل السياســيمنهــا  ،فــي مؤسســات التعلــيم للمعــاقين ســمعيا فــي دول المقارنــة

صعيد القطاع اّلهلي والخاص والمنظمات غيـر الربحيـة، باإلضـافة إلـي فاعليـة هـذا الـدور بالوّليـات المتحـدة اّلمريكيـة والتمكـين للقطـاع 
حيــث تتقبــل المجتمعــات الغربيــة فكــرة  العامــل االجتمــاعي، بجانــب الخــاص واّلهلــي وفقــا للفكــر الرأســمالي بالوّليــات المتحــدة اّلمريكيــة

والتعامــل مــع القطــاع اّلهلــي والمنظمــات غيــر الربحيــة بشــكل اكبــر مــن المجتمعــات العربيــة التــي دائمــا مــا  الشــراكة مــع القطــاع الخــاص
الكبيــر والــدور الفاعــل للمؤسســات القطــاع  والمتمثــل فــي التــاريخ للعمــل التــاريخيتفضــل التعامــل مــع القطــاع الحكــومي العــام، باإلضــافة 
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الخــاص واّلهلــي والمنظمــات غيــر الربحيــة فــي الوّليــات المتحــدة ودول اّلتحــاد اّلوربــي والــذي ســاهم فــي زيــادة التفاعــل مــع المجتمــع مــن 
 خالل ثقة أفراد المجتمع في تلك المنظمات والمؤسسات والهيئات.

لتقنيات والوسائط التكنولوجيا في دعم تجربـة إلحـاق المعـاقين سـمعيا بـالتعليم العـالي فـي أوجه التشابه واالختالف المتعلقة بدور ا-4
 دول المقارنة:

أوجه التشابه المتعلقة بـدور التقنيـات والوسـائط التكنولوجيـا فـي دعـم تجربـة إلحـاق المعـاقين سـمعيا بـالتعليم العـالي فـي دول  -4/1
 المقارنة:

لعديد من الجوانب المتعلقة بدور التقنيات والوسائط التكنولوجية في دعم تجربة الحاق المعاقين تتشابه كل من دول المقارنة في ا 
ســمعيا بــالتعليم العــالي تتشــابه دول المقارنــة فــي وجــود إمكانيــة ّللتحــاق المعــاقين ســمعيا بــالتعليم الجــامعي ويوجــد بالفعــل طــالب معــاقين 

بجانـب الكليـات التقنيـة ومعاهـد  عودية بقبـول دفعـة مـن الطلبـة والطالبـات المعـاقين سـمعيابالمملكة العربية السـ بجامعة الملك سعود سمعيا
اّلتصال، كما توفر بلغاريا فرص للتعليم الجامعي واتخذت مـن تجربـة دمـج المعـاقين سـمعيا مـدخل لـذلك مـن خـالل التركيـز علـي التعلـيم 

التحصـــيلي للمعـــاق ســـمعيا ليكـــون مـــؤهال للتعلـــيم  لتحســـين المســـتوي يـــةالفـــردي والجمـــاعي مـــن خـــالل تقنيـــات التعلـــيم ووســـائطه التكنولوج
الجـامعي، ونفـس اّلمـر بالنسـبة لفنلنـدا التـي اهتمـت بزيـادة كفـاءة الجانـب التحصـيلي مـن خـالل التقنيـات والوسـائط المسـاعدة مـع التركيــز 

يعتبـر أمـر الحـاق المعـاقين بمؤسسـات التعلـيم العـالي علي المقررات الدراسية والمواد التي سيتعامل معهـا الشـخص المعـاق مسـتقبال، كمـا 
ايرلنـدا الشـمالية( فـي إطـار السياسـات التعليميـة التـي تتبنـي فكـرة الـدمج  -اسـكتلندا -ويلـز -متاحا في كل أجزاء المملكة المتحـدة )انجلتـرا

سـمعيا بـالتعليم  المعـاقينة رائدة في مجال الحـاق في كافة مقاطعات المملكة المتحدة، أما الوّليات المتحدة اّلمريكية فتعتبر صاحبة تجرب
الجــامعي وكانــت مــن أوائــل دول العــالم فــي هــذا اّلمــر مــن خــالل وجــود جامعــة جالوديــت أول جامعــة متخصصــة للمعــاقين ســمعيا وتقــدم 

 العديد من برامجها من خالل التقنيات والوسائط التعليمية
لوسـائط التكنولوجيـا فـي دعـم تجربـة إلحـاق المعـاقين سـمعيا بـالتعليم العـالي فـي دول تفسير أوجه التشابه المتعلقـة بـدور التقنيـات وا

 المقارنة:
مــن  وارتباطهــا بالتحصــيل الدراســييمكــن تفســير اوجــه التشــابه المرتبطــة بــالتطور التقنــي فــي مؤسســات التعلــيم للمعــاقين ســمعيا  

رص المملكــة العربيـة الســعودية فـي مســايرة التقـدم علــي الصـعيد الــدولي والمتمثـل فــي حـ فالعامــل السياســيخـالل القـوي والعوامــل الثقافيـة 
يجاد فرص أفضل لتعليم المعاقين سمعيا تتناسب مع اّلمكانات المادية والبشرية المتاحة بجانب حرص كال من فنلنـدا وبلغاريـا وانجلتـرا  وا 

فــإن تفعيـــل دور  وبالنســـبة للوّليــات المتحــدة اّلمريكيـــةي، علــي اّلســتفادة بالطاقـــات الهائلــة للمعـــاقين ســمعيا وتحســين المســـتوي التحصــيل
العامـل  التقنيات والوسائط التكنولوجية يأتي في إطار خطط التنمية الشـاملة والرؤيـة السياسـية الراميـة للنهـوض بـالواقع اّلجتماعي.بجانـب

ـــة المعـــاق االقتصـــادي ـــق اســـتثمار بشـــري مـــن خـــالل تهيئ ـــة فكـــرة تحقي ـــات والوســـائط حيـــث تتبنـــي دول المقارن ين ســـمعيا مـــن خـــالل التقني
ونـوا التكنولوجية لاللتحاق بالتعليم الجامعي وبالتالي تحسين قدراتهم وبالتالي اّلستفادة مـن قـدراتهم والتحـاقهم بسـوق العمـل بـدّل مـن ان يك

بالنســبة للملكــة العربيــة  لــدينيالعامــل اعالــة علــي الدولــة وبــذلك تتســق مــع التوجــه الحــديث نحــو اّلســتثمار فــي البشــر، وّل يمكــن أغفــال 
 السـعودية التــي تنطلــق مــن منطلقــات دينيــة أقرهـا اّلســالم والمتمثلــة فــي تحقيــق المســاواة والتكـافؤ بــين جميــع افــراد المجتمــع باإلضــافة إلــي

فـراد المجتمـع خاصـة مـن والمتمثل في رغبة المجتمع من اّلستفادة من قدرات المعاقين وتحقيق المساواة والتكافؤ بين أالعامل االجتماعي 
 المهتمين بحقوق اّلنسان وتفعيل قيم العدالة والمساواة.

اوجه االختالف المتعلقة بدور التقنيات والوسائط التكنولوجيا في دعـم تجربـة إلحـاق المعـاقين سـمعيا بـالتعليم العـالي فـي دول  -4/2
 المقارنة:

ت والوسـائط التكنولوجيـة فـي دعـم تجربـة الحـاق المعـاقين سـمعيا بـالتعليم هناك العديد من جوانب اّلختالف المتعلقة بـدور التقنيـا 
للحيــاة العاديــة والتغلــب  اســتغالل التقنيــات والوســائط التكنولوجيــة لتقريــب المعــاق ســمعياالعــالي فــي دول المقارنــة فقامــت لمملكــة المتحــدة ب
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تحاقــه بــالتعليم الجــامعي، واتخــذت فنلنــدا مــن زيــادة التحصــيل علــي بعــض المشــكالت المرتبطــة باإلعاقــة الســمعية وبالتــالي زيــادة فــرص ال
وبالنسـبة للوّليـات المتحـدة اّلمريكيـة فاسـتخدام تقنيـات الدراسي من خالل التقنيات والوسائط التكنولوجية مدخال لإلعداد للتعليم الجامعي، 
ثــم نجــاح تطبيــق الــدمج بدرجــة كبيــرة تقــارب معهــا  ياالتعلــيم جــاء بعــد العديــد مــن الدراســات لتحســين التحصــيل اّلكــاديمي للمعــاقين ســمع

المستوي التحصيلي للمعاق سمعيا مع نظريه العادي وبذلك تغلبت علي الفجوة التي تحدث دايمـا بـين المعـاقين سـمعيا ونظـرائهم العـاديين 
سسات العالي بـل والدراسـة مـن خـالل في التعامل التقني والتحصيل الدراسي، مما ساعد علي وجود جامعة للمعاقين سمعيا والتحاقهم بمؤ 

التعلـيم الفـردي وفقـا للمنـاهج التعليميـة للمعـاقين استخدام نماذج التكامل الكلي بجانب بالنسبة لبلغاريا فاعتمدت علي التعليم اّللكتروني، و 
ن سـمعيا وتطويـع تلـك التقنيـات سمعيا ّلستغالل نواحي القـوة لـدي الطالـب المعـاق سـمعيا مـع وجـود مرونـة كبيـرة فـي عمليـة تعلـيم المعـاقي

 كمـا يوجـد لالسـتفادة مـن امكانـات التلميـذ ايجاد المنهج المالئم للتعليم الفردي القائم علي استخدام تقنيات التعلـيملتلبية الحاجات التعليمية 
أعتبـر الـبعض الحـاق  يـة السـعودية، بالنسـبة للملكـة العربعدة استراتيجيات للتدريس بالكمبيوتر بغرض تأهيل المعاق سمعيا للتعليم العـالي

المعاقين سمعيا خطوة جريئة نتيجة ضعف خريجي المدارس الثانويـة مـن المعـاقين سـمعيا، لـذلك وفـرت المملكـة فـرص لالبتعـاث لتحسـين 
 .القدرات العلمية للمعاقين سمعيا

لحـاق المعـاقين سـمعيا بـالتعليم العـالي فـي دول تفسير أوجه االختالف المتعلقة بدور التقنيات والوسائط التكنولوجيا فـي دعـم تجربـة إ
 المقارنة:
أوجه اّلختالف المتعلقة بدور التقنيات والوسائط التكنولوجيا في دعـم تجربـة إلحـاق المعـاقين سـمعيا بـالتعليم العـالي  يمكن تفسير 

تمثل في عدم القبول الكامـل للمعـاق سـمعيا فـي والم العامل االجتماعيفي دول المقارنة في ضوء العديد من القوي والعوامل الثقافية منها 
والـذي يزيـا العديـد مـن الحـواجز والمفـاهيم الخاطئـة عـن المعـاقين  الجامعات من قبل زمالءه العاديين نتيجة حداثـة العهـد بالـدمج التعليمـي

طويل في عملية إدماج المعاقين سمعيا سمعيا في المملكة العربية السعودية علي عكس الوّليات المتحدة ودول اّلتحاد اّلوربي فلهم باع 
بتقنيات التعليم فـي المؤسسـات التعليميـة وبالتـالي الوقـوف  والمتمثل في تاريخ اّلستعانة العامل التاريخيبمؤسسات التعليم العادية بجانب 

نواحي القوة والضعف وبالتالي  يتم الوقوف علي علي السلبيات واّليجابيات في عملية التحصيل الدراسي للمعاق سمعيا والتي من خاللها
حيث سمح وقوع فنلنـدا وبلغاريـا  العامل الجغرافيالتطوير المستمر في مستوي الطالب المعاقين سمعيا إلعدادهم للتعليم الجامعي بجانب 

التكــاليف بجانــب ودول المملكــة المتحــدة فــي إطــار اّلتحــاد اّلوربــي بالتعــاون فــي المجــال التقنــي وتكنولوجيــا المعلومــات وصــوّل ألفضــل 
 وقوعها وسط دول متقدمة تقنيا ومن ثم التعاون علي صعيد القارة اّلوربية أو مستوي الوّليات في الوّليات المتحدة اّلمريكية.
التعلـيم وفقـا تصور مقترح لتحسين التحصيل الدراسي للمعاقين سمعيا بالمملكة العربية السـعودية فـي ضـوء التطـور العـالمي لتقنيـات 

 الدراسة التحليلية المقارنة. لنتائج
ابرزت الدراسة التحليلية المقارنة مدي التشابه واّلختالف فـي بـين الـدول المتقدمـة فـي مجـال تقنيـات التعلـيم للمعـاقين سـمعيا فـي  

تصـور وفيمـا يلـي  مؤسسات التعليم وتأثيرها علي التحصيل الدراسي وبين المملكة العربية السعودية اّلخذة بأسباب التقدم في هذا المجال
فــي ضــوء الدراســة  مقتــرح لتحســين التحصــيل الدراســي للمعــاقين ســمعيا بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي ضــوء التطــور العــالمي لتكنولوجيــا

 التحليلية المقارنة.
 .التعليم للمعاقين سمعيا وارتباطها بالتحصيل الدراسي: فيما يتعلق بالتطور التقني في مؤسسات -1

تــأثير تلــك التقنيــات فــي التحصــيل الدراســي وصــال إلــي  التجريــب المرتبطــة ســة التحليليــة المقارنــة مــدي نجــاح عمليــةبينــت الدرا 
استخدام أفضل الطرق لتوظيف المستحدثات التقنيـة والوسـائط المتعـددة واإلنترنـت لرفـع جـودة التعلـيم المقـدم، باإلضـافة إلـي أهميـة وضـع 

كمــا تقســيم تكنولوجيــا التعلــيم المســاعدة تســاعد علــي اّلرتقــاء بالقــدرات الفرديــة للمعــاق ســمعيا،  اســبةاســتراتيجيات تســهم فــي ايجــاد بيئــة من
وفقـا  واّلستفادة مـن الخـدمات التقنيـة المرتبطـة بالتربيـة السـمعية المتـوفرةبما يتناسب مع البيئة المحلية للمجتمع السعودي سمعيا  للمعاقين

والعمل علي تطويعها فـي التعلـيم بـدّل  اإلنتاج العالمي من التقنيات التعليميةمن أحدث ما وصل اليه واّلستفادة لتجارب الدول المتقدمة، 
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والتعامل مـع التطـور باإلضافة إلي تطوير مهام معلم ذوي اّلحتياجات الخاصة في مدارس الدمج، من استيراد التكنولوجيا دون تجريبها، 
ارتباطهــا بالتحصــيل الدراســي جــزء مــن تنميــة المجتمــع ومشــروعاته التنمويــة فــي ظــل بنــاء التعلــيم للمعــاقين ســمعيا و  التقنــي فــي مؤسســات

لتتوافق مـع الحيـاة العصـرية، ويمكـن  مجتمعات المعرفة وجذب المؤسسات المختلفة لإلسهام في تطوير التقنيات التعليمية للمعاقين سمعيا
يسـاعد علـي  اقين سـمعيا إليجـاد تعـاون مشـترك فـي مجـال التطـوير التقنـيعمل شراكة مـع الكيانـات القويـة فـي مجـال تقنيـات التعلـيم للمعـ

توفير بدائل عديدة في التقنيـات والوسـائط التكنولوجيـة وبالتـالي تـوفير فرًصـا عادلـة ومعقولـة للطـالب للوصـول إلـى المسـتويات المطلوبـة، 
  التكلفة المالية باإلضافة إلي تقليل

 في دول المقارنة:والبشرية الداعمة للتقنيات التعليمية باإلمكانات المادية  فيما يتعلق -2
يمكن التغلب علي الهدر التعليمي في المملكة العربية السـعودية فـي مؤسسـات تعلـيم المعـاقين سـمعيا مـن خـالل التخطـيط لرؤيـة  

الدراسـة التحليليــة المقارنـة أهميــة وجــود الــدعم المـالي والبشــري وفقـا لحــاّلت اّلعاقــة السـمعية ومتطلباتهــا، وقـد بينــت  متكاملـة يتــوازن فيهـا
التقنيـــات المســـاعدة، تكنولوجيـــا اّلتصـــاّلت،  إلـــي عـــدة فئـــات مثـــلاّلســـتراتيجية يـــتم مـــن خاللهـــا تقســـيم التقنيـــات والوســـائط التكنولوجيـــة 

العمــل علـي تبنــي عــاقين سـمعيا، والبرمجيـات التعليميـة والروبوتــات التعليميـة يــتم مـن خاللهــا توزيـع المــوارد البشـرية والماديــة لمؤسسـات الم
 يقتـرح والبشـرية الماليـة فالمواردفكرة التعليم المدرسي الشامل وبالتالي تحقيق اّلستخدام اّلمثل لإلمكانات المادية والبشرية تأتي في إطار 

 زيـادة فـي فاعليـة واّلكثـر امـةاله التقنيـات تحديـد يـتم بحيـث الرؤيـة لتلـك وفقـا التدريس طرق وكذلك الدراسية المناهج صياغة إعادة أيضا
أكثــر المامــا  المحليــات والمنــاطق لكــون الســلطة المحليــة زيــادة دور الســعودية، العربيــة المملكــة فــي ســمعيا للمعــاقين الدراســي التحصــيل

لدراسـي واّلكـاديمي، ذات اّلهمية فـي التحصـيل ا الموارد اّلساسية والثانوية باّلحتياجات التقنية للمعاقين سمعيا ومن ثم توفير قاعدة من
فـي المشـاركة فـي إعـداد الميزانيـة  اّلدارات واسـتمرارية التأكيد علي استمرارية الدعم المـالي والبشـري الكبيـر فـي المملكـة العربيـة السـعودية

 السنوية مع توفير يعض المستحدثات التقنية الهامة للمعاقين سمعيا في إطار تحسين قدراتهم التحصيلية. 
 بدور القطاع األهلي والمؤسسات الخاصة في دعم التقنيات في مؤسسات التعليم للمعاقين سمعيا في دول المقارنة. فيما يتعلق-3

ور القطاع األهلي والمؤسسات الخاصة في دعم التقنيات في مؤسسات التعلـيم للمعـاقين سـمعيا فـي المملكـة يمكن زيادة فاعلية د 
بشـركات مـع مؤسسـات التعلـيم للمعـاقين دور القطـاع اّلهلـي اسـة التحليليـة المقارنـة بحيـث يقـوم من خالل ما أفرزته الدر  العربية السعودية

ســـمعيا وكـــذا تحقيـــق الشـــراكة مـــع الجامعـــات فـــي إطـــار الـــدعم التقنـــي ســـواء فـــي عمليـــة التـــدريب علـــي اســـتخدام التكنولـــوجي أو التطـــوير 
يمكــن للقطــاع اّلهلـــي والخــاص والمنظمـــات غيــر الربحيـــة  وكـــذاعيا، التكنولــوجي بمــا يســـاهم فــي زيـــادة التحصــيل الدراســي للمعـــاقين ســم

تــوفر الوســائط التكنولوجيــا المــؤثرة علــي تحســين القــدرات العلميــة  المؤسســات الداعمــة لتكنولوجيــا المعــاقين ســمعيا بحيــث يــتم التعــاون مــع
طع فيـــديو أو دروس علميـــة أو قصـــص تـــرتبط للصـــم كـــأجهزة الكمبيـــوتر المحمولـــة باليـــد التـــي تعـــرض مقـــا والتحصـــيلية للمعـــاقين ســـمعيا

بــالمقررات الدراســية أو عمليــات حســابية ورياضــية مــن خــالل وســائط التقنيــة بأســلوب مبســط وشــيق، مــع إمكانيــة تقــدم دعــم مــن لجهــات 
مراكــز  شــاءالعلميــة والتقنيــة الخاصــة إلــي مؤسســات التعلــيم الرســمية خصوصــا فــي الجوانــب العلميــة والمعرفيــة، بجانــب المســاهمة فــي إن

 قــدرات الطــالب العلميــة والتحصــيلية فــي بعــض المقــررات التــي يعــاني منهــا المعــاقين ســمعيا كالرياضــيات متخصصــة تســهم فــي تحســين
 والحساب في المراحل المبكر وكذا اكتساب اللغة وتركيب الجمل.

 معيا بالتعليم العالي في دول المقارنة:فيما يتعلق بدور التقنيات والوسائط التكنولوجيا في دعم تجربة إلحاق المعاقين س-4
من خالل الدراسة التحليلية المقارنة يمكن زيادة فاعلية دور التقنيات والوسائط التكنولوجيا في دعم تجربة إلحاق المعاقين سـمعيا  

المـدارس العاديـة كمـدخل هـام  بالتعليم العالي في المملكة العربية السعودية، من خالل العمل علي إنجاح تجربة دمج المعاقين سمعيا فـي
فـــي قبـــول الطـــالب  كتجربـــة جامعـــة الملـــك ســـعود إللحـــاق المعـــاقين ســـمعيا بـــالتعليم العـــالي المعـــاقين ســـمعيا، مـــع دعـــم التجـــارب القائمـــة

ي والجمـاعي اّلتصال فـي نفـس اّلتجـاه، مـع التركيـز علـي التعلـيم الفـردالكليات التقنية ومعاهد  بجانب مساندة المعاقين سمعيا والطالبات
التحصــيلي للمعــاق ســـمعيا ليكــون مــؤهال للتعلـــيم الجــامعي، والتوعيـــة  لتحســين المســـتوي مــن خــالل تقنيـــات التعلــيم ووســائطه التكنولوجيـــة
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بــالمقررات الدراســية والمــواد التــي ســيتعامل معهــا الشــخص المعــاق مســتقبال، ويمكــن اّلســتفادة مــن تجربــة جامعــة جالوديــت كــأول جامعــة 
واّلسترشـــاد برؤيتهـــا ورســـالتها وأهـــدافها  عـــاقين ســـمعيا وتقـــدم العديـــد مـــن برامجهـــا مـــن خـــالل التقنيـــات والوســـائط التعليميـــةمتخصصـــة للم

 وبرامجها مـا يناسـب مؤسسـات التعلـيم العـالي فـي المملكـة العربيـة السـعودية، والتأكيـد علـي الجوانـب الدينيـة ومـا أقرتـه الشـريعة اّلسـالمية
زيـادة  ع افراد المجتمع المسلم حتي يتقبل المجتمع الجامعي وجود أصحاب اّلعاقة السمعية، بجانب العمل علـيالسمحاء في مساواة جمي

علــي الفجــوة التــي بــين المعــاقين  للتغلــبالتحصــيل الدراســي مــن خــالل التقنيــات والوســائط التكنولوجيــة كمــدخل لإلعــداد للتعلــيم الجــامعي 
التعلــيم اســتخدام نمــاذج التكامــل الكلــي بجانــب  باإلضــافة إلــي أهميــةتقنــي والتحصــيل الدراســي، ســمعيا ونظــرائهم العــاديين فــي التعامــل ال

الفردي وفقا للمناهج التعليمية للمعاقين سمعيا ّلستغالل نواحي القوة لدي الطالـب المعـاق سـمعيا مـع وجـود مرونـة كبيـرة فـي عمليـة تعلـيم 
 القـائم علـي اسـتخدام تقنيـات التعلـيم الفـرديايجـاد المـنهج المالئـم للتعلـيم ات التعليميـة المعاقين سـمعيا وتطويـع تلـك التقنيـات لتلبيـة الحاجـ

 باإلضافة إلي اّلستفادة من استراتيجيات للتدريس بالكمبيوتر بغرض تأهيل المعاق سمعيا للتعليم العالي. لالستفادة من امكانات التلميذ
 بقة:أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السا

تتفق الدراسة الحاليـة مـع الدراسـات السـابقة مـن حيـث تناولهـا للتقنيـات والوسـائط التكنولوجيـة للمعـاقين سـمعيا ولمؤسسـات التعلـيم  
ومـدي تـوفر األمـاكن  معوقـات اسـتخدام التقنيـات والتعـرف علـيالخاصة بالمعاق سمعيا وتأثير ذلك علي التحصـيل الدراسـي واّلكـاديمي، 

لمســتوى الطــالب المعــاقين ســمعيا واداءهــم المعرفــي  مناســبة التقنيــات للموضــوعات الدراســية صــة لعــرض التقنيــات ومــديالمناســبة المخص
في المملكة العربية السعودية، ، وكذلك التعرف على الصعوبات التي تقف حائاًل أمام تطبيق هذه التقنية في التعليم في دول  والتحصيلي

اولــت عمليــة التحصــيل األكـــاديمي لكــل مــن التالميــذ المعــاقين ســمعيًا، ودراســات تناولــت دخــول تقنيــة الخلــيج العربــي، وهنــاك دراســات تن
ة الحاسب اآللي للمعاقين سمعيا في كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية لتحديد مدى الفجوة بينهما، والتعرف على المعوقات األساسـي

الدراسات تناولت المنهج المقارن مـن خـالل دراسـات مقارنـة بـين دول الخلـيج أو دراسـات  التي تحد من دخول هذه التقنية، ، هناك بعض
كمـــا تتفـــق وهنـــاك دراســـات اســـتخدمت المـــنهج المقـــارن، ، تناولـــت دول المقارنـــة مثـــل الوّليـــات المتحـــدة وفنلنـــدا والمملكـــة المتحـــدة وبلغاريـــا

وأن التكنولوجيـا في اهمية تقنيـات التعلـيم كمـدخل اساسـي لتعلـيم فاقـدي السـمع،  الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في نتائجها المتمثلة
احتيــاج وكـذلك المسـاندة تسـتطيع تفعيـل أهـداف التعلـيم للمعـاقين سـمعيا حيـث أن لهـا فوائــد عديـدة مثـل منهـا تقليـل أثـر اّلعاقـة أو ازالتهـا 

المعـاقين سـمعيا فهـم الكـم الهائـل مـن التعليمـات اللفظيـة الموجهـة مـن  المعلمين لمزيد من التدريب التقنـي، باإلضـافة إلـي عـدم اسـتطاعت
ـــل المعلمــين داخــل الفصــل ممــا يعيــق مقــدرة التالميــذ علــى اكتســاب المعلومــات بــالطرق العاديــة واحتيــاجهم للتقنيــة لتعــويض القصــور  قب

ــيم فــي المجموعـــة التجريبيــة وتفــوق طريقــة  التقليــدي الحســي وكــذا تفــوق الطــالب المســتخدمين للتقنيــات التعليميــة علــي نظــرائهم فــي التعل
 التدريس بالحاسب اآللي على الطريقة التقليدية 

 أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
تختلــف الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة حيــث تناولــت بعــض الدراســات التحصــيل الدراســي لمراحــل معينــة أو فئــات عمريــة 

التعـرف علـى ودراسـات أخـري ركـزت علـي فاعلية برنامج تقني لتدريب النطق بالطريقـة اللفظيـة لضـعاف السـمع فـي مرحلـة مـا ة، أو معين
ودراسـات الحاجات التدريبيـة علـى برمجيـات الحاسـب اآللـي علـى عينـة مـن معلمـي ومعلمـات التربيـة الخاصـة بالمملكـة العربيـة السـعودية 

التعــرف علــى واقــع مــدارس الصــم  ليميــة للتــدريب النطقــي لتنميــة اللغــة التعبيريــة، ودراســات اخــري حاولــتتقنيــات تع اســتخدام أخــري حــول
وضــعاف الســمع نحـــو التقنيـــة ودراســات اخــري حــول التخطــيط للتقنيــة، ، واّلســتراتيجيات التعليميــة، والمنــاهج، والتمويــل واّلتجاهــات تجــاه 

وتأثيرهــا علــي  تطــور تقنيــات التعلــيم للمعــاقين ســمعيابينمــا تركــز الدراســة الحاليــة علــي  التقنيــة ت فــي عــدد مــن المــدارس فــي نفــس الدولــة
المعـاقين سـمعيا فـي اسـتخدام التقنيـات  المشـكالت التـي تواجـه معلمـيوهناك دراسات حـول في ضوء الخبرات الدولية،  الدراسيالتحصيل 

ســتخدام تقنيــة المعلومــات والحاســب اآللــي فــي التعلــيم األساســي ركــزت علــي مــدى ا الســمعية فــي منــاطق مــن المملكــة العربيــة الســعودية
اسـات "المرحلة اّلبتدائية" استخدام تقنية المعلومات والحاسوب في التعليم األساسي "المرحلة اّلبتدائية" في دول الخليج العربية، وهنـاك در 
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ديــة بطريقــة التــدريس بمســاعدة الحاســب اآللــي. ينمــا قــدمت دوليــة مثــل تقــويم برنــامج ســتانفورد الحاســوبي، ومقارنــة طريقــة التــدريس التقلي
الدراسـة الحاليــة رؤيــة دوليــة لــدول متقدمــة فــي مجــال تقنيــات التعلــيم للمعــاقين ســمعيا، كمــا ان هنــاك دراســات تناولــت المــنهج التجريبــي أو 

ة جـدا بـين البلـدان المتطـورة والناميـة الوصفي كما يوجد اختالف في النتـائج حيـث ان هنـاك بعـض الدراسـات أظهـرت ان هنـاك فجـوة كبيـر 
حيـث كانــت الفجــوة واســعة  مـن حيــث امــتالك الحاسـب اآللــي، ومــدى تمكــن المعـاقين ســمعيا مــن القــراءة والكتابـة، وكــذا اســتخدام اّلنترنــت

مشــكالت اقتصــادية لصــالح البلــدان المتقدمــة، وأظهــرت الدراســة وجــود تفــوق نعــم للــدول المتقدمــة ولكــن بهــذه الدرجــة، كمــا اشــارت لوجــود 
 معيقة للتقنيات التعليمية وبالتالي التحصيل الدراسي وهذا ّل ينطبق علي المملكة العربية السعودية.
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