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  ∗ًداخل بیئة المعاقین سمعیا) اآللىالحاسب (استخدام الكمبیوتر 
 محمد السید صدیق/ دو محسن درغام عبد الرازق إبراهیم/ وأ أسماء محمد السرسي /د.أ

  :مقدمـة
 لألمم ًحضاریا ًتحدیا وتأهیلهم الخاصة ةالتربوی الحاجات ذوي تعلیم قضیة تمثل

 بالدرجة إنسانیة قضیة ألنها وذلك سواء حد على والنامیة والمجتمعات المتقدمة
 االقتصاد یهدد ًتعلیمیا ًفاقدا تمثل كما، وتنمیتها تقدم األمم تعوق أن یمكن األولى
 أن كما، لعادیینا كالتالمیذ واالهتمام بتعلیمهم رعایتهم یتم لم ما والعالمي الوطني
 التربویة الحاجات االهتمام بذوي أصبح ثم ومن األمیة تفاقم مشكلة من یزید إهمالهم
  .الضروریة المتطلبات من خاصة رعایة ورعایتهم الخاصة

 التي، التعلیم بتقنیة االستعانة بضرورة المتخصصون ىناد المنطلق هذا ومن
 الحاسب أصبح وقد، استعدادهمو السمع وضعاف الصم طبیعة التالمیذ مع تتناسب

 مساعدة ًأداة التعلیمي النظام علیها یعتمد التي بل وأهمها والدعائم الركائز أحد اآللي
  (Meadow,1989:p6)..بالمدارس واإلداریة التعلیمیة النواحي في

 ضروریا في والقلم الورقة استخدام على الماضي في االعتماد كان وبینما 
 استخدام إن .الحالي الوقت في ضرورة أشد اآللي الحاسب خداماست أصبح فقد التعلیم

 بكلیهما أو الصورة أو بالكلمة التعبیر بین یجمع التعلیم في كوسیلة الحاسب اآللي
 كوسیط- منه واالستفادة التعلم مواصلة في على المتعلم كبیر تأثیر له أمر معا

  )٤٢  ص:٢٠٠٣ سیف،( .العلمي التطور ركب مواكبة نستطیع حتى -تعلیمي
 ألن التدریس في والجیدة الفعالة التعلیمیة الوسائل من اآللي الحاسب ویعد 

القریوتي، ( األخرى التعلیمیة الوسائل من نوع أي في توجد أن وال یمكن كثیرة تطبیقاته
 .)٢٥  ص:٢٠٠٢
 تعلیمیة ًوسیلة اآللي الحاسب استخدام من المتوقعة النتائج اإلیجابیة أن وبما 

 اآللي الحاسب استخدام من المرجوة فإن النتائج لذا، المعلم عاتق على جمیعها تقع
 ورغبته الجهاز هذا مع التفاعل اإلیجابي على المعلم قدرة بمدى رهینة تعلیمیة ًوسیلة

  )٨٥  ص:٢٠٠١العجلوني، (. ذلك في

                                                           
 .التربیة الخاصة في التربیة تخصص دكتور الفلسفةً بحث استكماال لمتطلبات الحصول علي درجة ∗
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  :مشكلة الدراسة
 تعلیمیة ةكوسیل اآللي الحاسب باستخدام الكبیر االهتمام من الرغم على 
 المختصین رأي خالل من الحظت الباحثة أن إال التعلیم مساعد في وكأداة

 المادة وشرح عرض أثناء ًمفقودا كان التشویق عنصر أن، المجال هذا في والتربویین
 مما، الحدیثة التقنیة للوسائل المعلمین عدم استخدام عن ًناتجا یكون قد التعلیمیة

  .الشرح أثناء الصم تركیز التالمیذ ضعف من المعلمین بعض تضجر یسبب
 وضعاف الصم للتالمیذ المعلومة توصیل في ًواضحا ًقصورا هناك كما أن

 المجردة إیصال المفاهیم الصعوبة ومن البرامج أو المعاهد في یدرسون الذین السمع
م الص التالمیذ على المقررة المناهج أن إلى التربویة األبحاث نتائج أشارت وقد، إلیهم

الحقائق  تقدیم إلى یؤدي المجردة مما المفاهیم من العدید تتضمن السمع وضعاف
 ص:٢٠٠١سرایا، (. وتعلمها استیعابها على تساعدهم ال مفككة صورة في والمعلومات

٤٩) (Himmelstein, 1997:p55 
 أهمیة تؤكد التي واألجنبیة العربیة الدراسات على الباحث طالعا وبعد 
 الحدیث التوجه بموجب معه السمع وضعاف الصم فاعل التالمیذوت اآللي الحاسب

 إلى الدراسیة الحصة وتحویل وتشویقه انتباه األصم جذب إلى ینحو الذي التربیة في
 الحاسب استخدام الضروري أصبح من فقد، اآللي الحاسب استخدام خالل من متعة
 العملیة في ٕیة وایجابیةفاعل أكثر یكونا أن على والمتعلم المعلم یساعد الذي اآللي

 .التعلیمیة
 استخدام إلى ملحة حاجة وجود من الدراسة مشكلة تنبع ذكر ما على وبناء 
 وهنا، السمع وضعاف الصم تدریس في ًمساعدة ًوأداة ًوسیلة تعلیمیة اآللي الحاسب

داخل  )اآللي الحاسب( استخدام الكمبیوتر دراسة عن إلجراء الماسة الحاجة تظهر
 :ًمعاقین سمعیابیئة ال

 السؤال اغة مشكلة الدراسة في اإلجابة عنومن خالل ما سبق یمكن صی
   :اآلتي

  ؟ًداخل بیئة المعاقین سمعیا) الحاسب اآللي(ما مدى فاعلیة استخدام الكمبیوتر 
  :أهداف الدراسة

ًداخل بیئة المعاقین سمعیا  )اآللي الحاسب استخدام الكمبیوتر  واقع تعرف -١
 . بتدائیةاال للمرحلة
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داخل بیئة  )الحاسب استخدام دون تحول أن یمكن التي المعوقات تعرف -٢ 
  .ًالمعاقین سمعیا

  :أهمیة الدراسة
 استخدام بضرورة تنادي التي الحدیثة لالتجاهات استجابة الدراسة هذه تأتي .١

 لتطویر والتعلم التعلیم عملیة في مساعدة ًوأداة تعلیمیة ًاآللي وسیلة الحاسب
 .السمع وضعاف الصم ستدری

 مؤسسة أول فهي االبتدائیة المرحلة أهمیة من أهمیتها الدراسة هذه تكتسب .٢
 منذ ًسلیما ًإعدادا بها إعدادهم وأن، السمع ضعیف أو بها األصم یلتحق تعلیمیة
 للمراحل ٕواعدادهم فهمهم من ویسهل المرحلة التعلیمیة أهداف یحقق البدایة

 .األخرى الدراسیة
 تواجه التي اآللي الحاسب استخدام صعوبات تحدید في الدراسة هذه همتس قد .٣

 یساعد مما، األمل وبرامج معاهد في السمع وضعاف  الصمومشرفو معلمو
 قصیرة أو طویلة خطط وضع خالل تحجیمها من أو علیها التغلب في ًحتما

 والتعلیمیة التربویة العملیة لتحسین المدى
 في المختصین التربویین والمشرفین، والتعلیم تربیةال وزارة الدراسة هذه تفید قد .٤

 التدریس هیئة وأعضاء وأساتذة والمعلمین السمع الصم وضعاف مجال
 وضعاف الصم مناهج تخطیط عند لتوجیه أنظارهم السعودیة بالجامعات

 .السمع
  :مصطلحات الدراسة

  : Computer الكمبیوتر مفهوم
المعلومات  أو Dataیانات الب تستقبل أن إمكانها في آلة الحاسوب
Information وتشغیلها بتجهیزها ذلك بعد نقوم ثم محدد بشكل اإلدخال المعدة 

 تؤدي إشارات أو كمعلومات، محددة  في صورة التشغیل نتائج النهایة في لتعطي
. تالیة تشغیل عملیة أي أو بها تتصل :أخرى آلتآ أو أجهزة أي في اآللي التحكم إلى

  )٢٠٠١امل، ك الوهاب عبد(
   :ضعاف السمع

 ضعاف السمع بأنهم أولئك الذین یكون لدیهم ):٢٠٠٥القریطي ( یعرف
 ومع ذلك فإن حاسة السمع Residual Hrearing أو بقایا سمع اً سمعیاًقصور
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لدیهم تؤدي وظائفها بدرجة ما ویمكنهم تعلم الكالم واللغة سواء باستخدام المعینات 
   )٣٠٠: ٢٠٠٥طي القری( .السمعیة أو بدونها

  :اإلطار النظري للبحث
 :)الحاسب اآللي( البرنامج الكمبیوتري - أوال 
 التمیز سمات أهم من الحاسوب مقدمتها وفي الحدیثة التقنیات أصبحت لقد

 المتعین من أصبح ثم ومن، التعلیمیة ووسائلها الیوم مناهج بها التي تتصف والتقدم
 التعلیمیة العملیة في اإلسهام یمكننا حتى دوالمتجد العلم الجدید هذا من التزود

 عالم في جدیدة مفاهیم وانتشار ظهور إلى استخدام الحاسوب أدى حیث، وتطویرها
  .قبل من موجودة تكن لم والتعلیم التربیة

 حیث، لألطفال جیدة تعلیمیة أداة الحالي الوقت في الحاسوب استخدام ویعد
، التعلم عن التالمیذ یعزل الحاسوب استخدام أن مضى فیما المعلمین كثیر من اعتقد

 األطفال لعمل متمیزة ًفرصا یتیح التكنولوجیا استخدام بأن تام على وعي فهم اآلن أما
  )٢٠٠٢:١ Ryba et alوآخرون ،  ریبا كین (.البعض بعضهم مع

 من الخمسینیات عقد أواخر مع التعلیم في للحاسوب الفعلي االستخدام بدأ وقد 
 برنید من كل قام حیث م ١٩٥٩ عام في وبالتحدید الماضي شرینالقرن الع
 وقاموا التعلیمیة المهام تنفیذ في الحاسوب استخدام باقتراح تطبیق وراس وأندرسون

 من عدد بدأ السبعینیات بدایة وفي، المواد التعلیمیة من عدد ببرمجة بالفعل
 والصناعیة الطبیة سساتاألمریكیة والمؤ المتحدة الوالیات في الكبیرة الجامعات
 وبعد، التعلیم والتدریب في الحاسوب استخدام إمكانیات استكشاف في والعسكریة

 العالم تستخدم في تربویة مؤسسة أربعین من یقرب ما هناك كان سنوات خمس حوالي
  .والتعلم التعلیم عملیتي في الحاسوب تكنولوجیا
 طریق عن تقدیمها بالفعل تم منهج مبرمج مائة عن یزید ما إنتاج تم كما 

 كتاب طبیعة عن كبیرة تختلف بدرجة ال كانت المناهج طبیعة هذه ولكن، الحاسوب
 إلى وصلت سریع حتى بشكل وتتطور تتغیر البرامج هذه نوعیة بدأت ثم، مبرمج

 هنا والمقصود، تلمیذ لكل الفردیة الحاجات تحقیق على قدرتها أي: الحالي المستوى
في  المعلومات یتلقى أن للتلمیذ یمكن أنه هو تلمیذ لكل الفردیة الحاجات بتحقیق
 الوقت وفي حاجته تقابل التي وبالطریقة تناسبه التي بالصورة یدرسه الذي المنهج
 )١٥ ، ٢٠٠٢الفار،  إبراهیم( .فیه ُّالتعلم یرغب الذي
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 ٕواشراكهم، التالمیذ بقدرات لالهتمام جیدة طریقة المتعددة الوسائط فبرامج
 الدراسي بالمنهج البرامج هذه مثل ربط للمعلمین ویمكن، التعلم عملیة نشط في بشكل

 وعالوة، ًأیضا البرامج هذه مثل استخدام المختلفة القدرات لألطفال ذوي یمكن كما
 نإ حیث: الحاسوب من االستفادة االستجابة األطفال بطیئي یستطیع ذلك على

 لهم ویوفر، لهم المقدمة التدریبات حكم فيالت األطفال هؤالء لمثل یتیح الحاسوب
 Rybaكین ریبرا ،  (.السبب والنتیجة بین الربط وكذلك االستكشاف لتعلم جیدة فرصة
et al  ،٢، ٢٠٠٢(  
  : Computer الكمبیوتر مفهوم -ثانیا 

المعلومات  أو Dataالبیانات  تستقبل أن إمكانها في آلة الحاسوب
Information وتشغیلها بتجهیزها ذلك بعد نقوم ثم محدد شكلب اإلدخال المعدة 

 تؤدي إشارات أو كمعلومات، محددة  في صورة التشغیل نتائج النهایة في لتعطي
. تالیة تشغیل عملیة أي أو بها تتصل :أخرى أآلت أو أجهزة أي في اآللي التحكم إلى

  )٢٠٠١كامل،  الوهاب عبد(
 مفید عمل ألداء یكفي ال دهبمفر الحاسوب جهاز أن مالحظة ًأیضا ویمكننا

 یعد والبرنامج ."البرنامج" یسمى ما استخدام من تأتي الحقیقیة ولكن االستفادة
 یصبح بدون برنامج فالكمبیوتر، الكمبیوتر آلة في الحركة تبعث التي الروح بمثابة
  .هامدة جثه

 الكمبیوتر جهاز على یطلق  بینماSoftwareعام  بوجه البرامج على ویطلق
 من الكثیر وهناك، Hardwareلفظ  ولمسها رؤیتها یمكن التي ملحقاته من وأي

 ن إ :هع حیث تقول له البریطانیة المعارف دائرة تعریف أهمها، للحاسوب التعریفات
وتحلل  حسابیة عملیات بتنفیذ وتقوم إلكتروني نظام وفق تعمل آلة الحاسوب
 تختزن ثم ومن إلیها تصدر تيال التعلیمات بموجب متعددة أعماال وتنجز معلومات

  )١٣، ٢٠٠٢صالح ،  ماجدة(. مختلفة بأسالیب أو تعرضها النتائج
 الحاسب" مصطلح یفضل والبعض "الحاسوب"  مصطلح علیه البعض ویطلق

 علیه یطلق كذلك والبعض "اإللكتروني الحاسب" علیه یطلق اآلخر والبعض "اآللي
 معین عمل لتنفیذ استغالله یمكن راضمتعدد األغ جهاز وهو، "اإللكتروني العقل"

 الحاسوب أن یمكننا مالحظة هنا من، العمل هذا بتنفیذ یقوم الذي بالبرنامج بإمداده
  .اإللكتروني العقل تسمیته للبعض یحلو كما عقل ولیس آلة إال هو ما
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 الحاسوب یستخدم– الكمبیوتر نإ ):١٢٢ ، ٢٠٠٧سرایا  عادل( ویذكر 
 على الباحث یصممها التي والبیانات المعلومات یستقبل نيإلكترو جهاز :شكل على
 وبرامج وأوامر تعلیمات لمجموعة ًوفقا "مودیوالت" تعلیمیة صغیرة وحدات هیئة

 الحاسوب یقوم ثم، ما مادة في تعلیمي برنامج للحصول على المبرمج یحددها تشغیل
 بعض تنمیة بهدف صغیرة مجموعات في صورة التالمیذ على البرنامج هذا بعرض

 یمكن فالحاسوب، التكیفي وتنمیة السلوك األكادیمي التحصیل تنمیة :مثل المتغیرات
 المعلومات الذي یقدم المبرمج التعلیم لمبادئ ًوفقا تعمل تعلیمیة آلة لیصبح یطوع أن

، ٢٠١٠وآخرون،  شواهین خیر( .ذلك على بناء راجعة تغذیة وتوفر اإلجابة وینتظر
٢٠٠(  

 حیث ) :١٦، ٢٠٠، تعریف البلوي (اآللي للحاسب العامة اتالتعریف ومن
، عالیة بدقة وسرعة بمعالجتها ویقوم، البیانات یدخل إلكتروني جهاز" بأنه یعرفه

  ."كمعلومات ویخرجها
، ٢٠٠١ (الشرهان تعریف اآللي للحاسب التعلیمیة التربویة التعریفات ومن

، واإللقاء، الشرح في للمدرس ةمساعد تعلیمیة وسیلة" یعرفه بأنه الذي: )١١٩
 والحصول، المطلوبة المسائل وحل، والحوار التعلیمي، والممارسة، بالتمارین والقیام
 ".المتعلمین قبل من المرتدة أو الراجعة التغذیة على

 على الحاسوب استخدامات مجال في والدراسات البحوث جمیع وتنصب
 :هما فرعین رئیسیین

 Software :البرامج - ١
 Hardware :اآللي الحاسب لكترونیاتإ فرع - ٢

  :التعلیمیة الحاسوب خصائص -ثالثا 
 بین ومن، ًمتمیزا ًتربویا ًوسیطا الحاسوب من تجعل التي الخصائص تتعدد

  :یلي ما هذه الخصائص
   :الجاذبیة – ١

 تبدأ أن دون السلیمة بصورتها تتم أن یمكن ال التعلم عملیة بأن نسلم أن بد ال
 المشاركة في والرغبة، التلقي مواصلة إلى بالمیل المتعلم لدى الشعور  یحركبمثیر

 الحاسوب في اإلثارة عناصر وتشمل القدرة یمتلك والحاسوب، إلى التعلم وصوال
، اإلثارة  غرض لتحقیق بكفاءة ما استخدمت إذا علیها تنطوي التي الخصائص جمیع
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 المؤثرات، الموسیقى، البشري وتالص أنواعها اختالف على األصوات كاستخدامات
 أو الطرافة أو بالغرابة تتسم یصنعها أصوات من الحاسوب یضیفه وما، الصوتیة

  )٣٨ ، ٢٠٠٧عبود،  حارث(. ذلك غیر
  :اإلمتاع -٢

 ال وهو، ًجامدا التعلم یعد فلم، التعلم في المتعة عنصر بالحاسوب التعلیم یوفر
 دالل (.التعلم في المتعة إلى یؤدي مما المثیرات تنوعت بل واحدة یعرض بطریقة

  )٢٨٥، ٢٠٠٧وعمر سرحان،  استیتیة
 :الحواس جمیع توظیف -٣

 وشدة، التعلم سهولة على یعمل التعلم عملیة في حاسة من أكثر إشراك إن 
 الحاسوب استخدام في نجده ما وهذا، المتعلمة المادة تذكر وسهولة مقاومته للنسیان

 مع السمع حاسة مع البصر حاسة یشرك أنه حیث لتربویةالتعلیمیة ا العملیة في
 )٢٢٨ ، ٢٠٠٨سالمة،  الحافظ عبد(. اللمس حاسة

 :البرنامج في المتعلم تحكم -٤
 أو الجزء یختار أن وله، شاء متى، یشاء ما تعلم في الحریة المتعلم فلدى 

 یرید ما اختیار في الحریة لدیه تكون وبذلك له مناسبة ویراها تعلمها التي یرید الفقرة
  )١٠٩، ٢٠٠٨نبهان،  یحیى(.والكمیة المطلوبة تعلمه

  :األمان -٥
التي  المخاطر عن بعیدة تعلیمیة خبرات فیها تعلیمیة بیئة اإللكتروني التعلیم یوفر 

 استیتیة دالل (.الفعلي الواقع في الخبرات بهذه المرور عند المتعلم یواجهها أن یمكن
  )٢٨٥، ٢٠٠٧وعمر سرحان ، 

  : االختزال-٦
 تعجز مادة كل في المعلومات من كبیرة ثروة أنتج المختلفة العلوم في التقدم

 هذه لمواجهة تستخدم وسیلة أنسب الحاسوب ویعتبر، احتوائها المجلدات عن
 من وأدق أیسر بشكل واسترجاعها المواد تخزین على قدرة كبیرة من له لما الظاهرة

  )٢٩، ٢٠٠٢الفار،  راهیمإب(. الورقیة والمراجع المصادر
 مخاطبة على القدرة بین یجمع أن استطاع الحاسوب فإن ذلك جانب إلى

 على والقدرة، العالم هذا من محددة غیر مساحة على یمتد الطلبة واسع من جمهور
 إن بل، ورغباته ومیوله واالنفعالیة التعلیمیة قدراته مع بما ینسجم منهم كل مخاطبة

 الخاصة االحتیاجات ذوي تعلیم صعید على من إنجازات یومال الحاسوب یحققه ما
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. سبقته التي واالتصال التعلیم وسائل من غیره على الحاسوب لتفوق ًمؤشرا یعد
  )٤١ ، ٢٠٠٧عبود،  حارث(
 :االبتكاري التفكیر حفز -٧

 استخدامه االبتكار تنمیة في تعلیمي كوسیط الحاسوب استخدام عند یفضل
 یصبح حیث، الوسائل متعدد للتعلیم مدخل أو تعلیمیة من إستراتیجیة كجزء

 هائلة وقدرات بخواص تمیزه مع البرنامج لعرض أو أداة مصدر مجرد هنا الحاسوب
 والتذكر االنتباه عملیات مثل لالبتكار الضروریة :العملیات تنشیط في تسهم أن یمكن

  )١٣٠ ، ٢٠٠٧سرایا،  عادل(. والتخیل واإلدراك
  :یمالتعل تفرید -٨

 وقدراته مستواه حسب تلمیذ لكل المالئم التعلیم تقدیم الممكن من نهإ حیث 
 بقیة تعلم سرعة على ذلك یؤثر أن دون تحصیله ومستوى، التعلیم في وسرعته لذاتیة

 طریق عن التفكیر طاقات من یزید قد الحاسوب استخدام أن باإلضافة إلى، زمالئه
 االستقرائي– بمكونیه االستداللي اصةوبخ من التفكیر َّمنوعة أسالیب تعلم

 إلى یؤدي مما، تالمشكال حل تعلم أسالیب إلى بدوره یؤدي والذي  -واالستنباط
 تعد لم التعلیمیة ن األهدافإ حیث ابتكاریه أكثر أنشطة ألداء الالزم الوقت توفیر
 یفك هو تعلم التعلیمیة أهدافنا أهم من أصبح بل، والحفظ  االستیعاب بمجرد تهتم
، ٢٠٠٢صالح،  ماجدة( .النفس على واالعتماد الذاتي التعلم أهمیة یبرز مما "تتعلم
  )٤٧ ، ٢٠٠٧سرایا،  عادل) (١٣٠

 :المعلومات عناصر تكامل -٩
، أنماطها بمختلف المعلومات عناصر عرض یتم البرامج هذه خالل  فمن

 ومتفاعلة متكاملة، ومتحركة، ثابتة ورسوم ًصورا، ًصوتا، ًكانت نصوصا سواء
 المتعلمین خصائص إلى بالرجوع ًوظیفیا التكامل ویتم هذا، محدد هدف لتحقیق
  .العلمي المحتوى وطبیعة

  :المعلومات عناصر في التنوع - ١٠
 تتابعها في التحكم یمكن والتي َّمنوعة عناصر تقدیم بإمكانیة الحاسوب یتمیز 

 فهي ثم ومن، خصائصهمو وحاجاتهم ٕوامكاناتهم المتعلمین قدرات بحیث تناسب
، الثابتة أو المتحركة الصور یشاهد أن المتعلم فیستطیع، الحواس المختلفة تخاطب

 الصوتیة والمؤثرات والموسیقى والمسموعة المكتوبة مع النصوص التعامل یمكنه كما
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 برامج ارتبطت ثم ومن، وحواسه لقدراته ًوفقا فرد یتعلم كل تجعل مما والرسومات
  )١٨٠، ٢٠٠٩الجزار،  ، ومنىسویدان أمل(. التعلم تفرید أبمبد الحاسوب

   :Reliabilit والموثوقیة Accuracy والدقة Speed السرعة -١١
 الواحدة الثانیة في العملیات مالیین إلى األنواع بعض في السرعة تصل حیث 

 المعلومات معالجة عملیات من المالیین تنفیذ في ثوان عدة الحاسوب وعلیه یأخذ
 العالیة الدقة ذلك جانب إلى، سنوات عدة إنجازها في یستغرق اإلنسان قد يالت

 بدون طویلة لفترات ودقة اتساق في الحدیثة وتعمل الحاسبات، األخطاء من الخالیة
 خصائص ولها موثوقیة ذات دوائرها اإللكترونیة وتعتبر خلل أو عطل حدوث

   .الخلل ا لحاالتًودقیق ًآلیا ًتشخیصا تضمن التي الذاتیة المراجعة
  )٥٦ -٥٧ ، ٢٠٠١كامل،  الوهاب عبد (

  :التعلیم میدان في الكمبیوتر  استخدامات-رابعا 
 اختالف هو التعدد وسبب التعلیم في الحاسوب استخدامات مجاالت تتعدد 

 لوصف كثیرة مصطلحات ظهرت وقد، االستخدامات هذه من كل النظر إلى زوایا
 :منها ؛التعلیم في استخدام الحاسوب مجاالت

  Computer Managed Instruction:بالحاسوب المدار  التعلیم-أ 
 من بكثیر یقوم أن للحاسب فیمكن، المدرسیة لإلدارة متعددة برامج هناك

، اإلدارة على الضغط لیخفف المعلومات وتنظیم والحسابیة األعمال اإلحصائیة
 التي المعلومات على وبناء،  صحیح علمي أساس على اتخاذ قراراته للمدیر ویتیح
 للتشخیص كأداة الحاسوب المعلمون یستخدم الطریقة لهذه ًووفقا الحاسوب یقدمها

 عالقة فهنا، السجالت وحفظ، والتقییم، العالجیة التعلیمیة البرامج التربویة وتطویر
 یتحملها التي والمسؤولیات بالحاسوب المدار بین التدریس الوضوح كل واضحة
 )٦١،  ٢٠٠٥، الخطیب جمال (.الخاصة التربیة معلمو

  أوComputer Based Instruction الحاسوب على المعتمد التعلیم -ب  
   Tutorial-Computer:خاص كمعلم الحاسوب

 متابعة مع، حدة على طفل كل لألطفال التعلیمیة المادة الحاسوب یقدم وهنا
 یخطئ عندما للطفل الفوریة الراجعة التغذیة بتقدیم كذلك ویقوم، المادة في هذه تقدمه

 من ًتفهما یبدي الذي التلمیذ أما، مطیع صبور معلم كأنه، عن السؤال اإلجابة في
 الحاسوب فإن، الدراسة بموضوع مرتبطة تمارین أو عدة اختبارات بحل قیامه خالل
 على للتلمیذ التهنئة بتقدیم الحاسوب ویقوم، جدید  موضوع دراسي لدراسة ًفورا ینقله
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 التعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام من مجاالت النوع هذا ویستلزم، اإلنجاز هذا
 عادل( .ًوكیفا ًكما الناجح من التدریس واحدة ساعة إلنتاج وذلك الوقت من ًمزیدا

  )١٣٤، ٢٠٠٧سرایا، 
 :Computer Assisted Instruction الحاسوب بمساعدة التعلیم -ج

 من یتفاعل أسلوب أو تقنیة :بأنه الحاسوب بمساعدة مالتعلی نظام توماس عرف
خصاونة،  أمل( .الحاسوب شاشة خالل من یعرض تعلیمي مثیر مع المتعلم خالله
٢٩٦، ١٩٩٢(  

 في مساعدة تعلیمیة وسیلة الحاسوب فیه یكون التعلیم أنماط من نمط هو
 أفضل من المجال هذا ویعتبر .الطالب إلى األخرى المناهج توصیل معلومات

 الحاسوب یقوم حیث، بصفة عامة التعلیم مجال في للحاسوب التربویة التطبیقات
، محددة استراتیجیة تدریسیة ضمن "الدراسي المحتوى" التعلیمیة المادة بتقدیم

 قدرة الحاسوب خالل من َّالفعال التعلیم توفیر في یسهم الحاسوب بمعاونة والتعلیم
  .فوریة راجعة تغذیة وتقدیم المفرد التعلیم توفیر على

 استراتیجیات هناك  أن:)٢٩٧ ٢٩٦،  ١٩٩٢( خصاونة أمل ذكرت كما
  :هي االستراتیجیات وهذه، الحاسوب بمساعدة التعلیم بنظام مرتبطة تعلیمیة

 تنمیة خالل من وتنمیته السابق التعلم تعزیز إلى ویهدف :والتدریب التمرین -١
، المتكرر والتدریب التمرین طریق عن ما عمل أداء في ومهارة المتعلم قدرة

، واألساسیة الریاضیة العملیات حل في الریاضیات اإلستراتیجیة في هذه وتتركز
 .صعوبة أكثر التمرین لفقرات خالل من المتعلم ویستجیب

 بالمهارات والتعریف المعلومات تقدیم إلى ویهدف :الخصوصي التعلیم أسلوب -٢
 وهنا، المهارات وتطبیق المعلومات استخدام إلى الطالب مع توجیه المختلفة

 .المتعلم وقدرات حسب حاجات التعلم تكییف نجد
 استخدامه أصبح الحاسوب  أن:)١٢٠، ٢٠٠٤، الور أحمد (ویضیف 
، األولى التعلیمیة بالمراحل بدایة وذلك التعلیم في استخدامه ومن األولى الیوم ًشائعا
  .واالكتشاف اإلبداع على تعتمد تعلیمیة ةبیئ إتاحة تساعد في الحواسیب نإ حیث

 التعلیم تحقیق في تستخدم برامج أو طرق عدة هناك أخرى ناحیة ومن
  :منها: بمساعدة الحاسوب
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  :والممارسة التدریب -أ
 مع، الصعوبة في متدرجة التدریبات من مجموعة للتلمیذ الحاسوب یقدم هنا

، صدر وسعة بصبر للتلمیذ النتیجة ٕواعطاء، التدریبات هذه إجابات قیامه بتصحیح
 والمتكرر الروتیني العبء من ویحرره المعلم مجهود من ًمزیدا یوفر الحاسوب وبذلك

 عتاب أو زمالئه سخریة أو، الحرج التلمیذ یجنب فإن الحاسوب كذلك، للتدریبات
  .ُّالتعلم عملیة في نتائج أفضل إعطاء إلى یدفعه مما، معلمه

 :ةالتعلیمی األلعاب - ب
 التعلیمیة المواد تعالج تعلیمیة مباریات شكل على األلعاب هذه تكون
 البحث على وتشجیعه التلمیذ دافعیة زیادة بهدف، أو العلوم كالریاضیات
 .المواد نحو هذه اتجاهاته وتحسین، واالكتشاف

 :"المواقف تمثیل" محاكاة - ج
 تجرید :هي فالمحاكاة، تمثیلیة بصورة له یقدم واقعي بموقف التلمیذ یواجه وهنا
 تقرب فالمحاكاة، الواقعیة الحقیقیة الحیاة من المستمدة المواقف لبعض أو تبسیط

 أن إلى باإلضافة نماذج صورة وفي الدراسة حجرات إلى نقله عن طریق للتلمیذ الواقع
 له ویتیح التعلم من مزید إلى ویدفعه التعلم إلى التلمیذ یثیر رغبة التعلیم من النوع هذا

  )٣٥ ، ٢٠٠٧عادل سرایا  (.المشوق المثیر العرض البصري طریق عن التخیل فرصة
  :واإللقاء الشرح - د

 ما كبیر حد إلى تشبه العلمیة للمادة ٕوایضاح شرح على البرامج تحتوي حیث
  .بالموضوع تتعلق التي األسئلة بعض وطرح وأمثلة شرح من داخل الفصل یتم
  :التعلیمي الحوار -ه

تفاعلیة  بطریقة الحوار عملیة في الطالب یساعد متطور نوعال وهذا
Interactiveمتطورة تقنیات إلى الحتیاجاته التجربة طور في النوع هذا  ویعتبر. 

  :المشكالت حل - و
 األمثل الحل ٕوایجاد المسائل لحل كوسیلة الحالة هذه في الحاسوب ویستخدم

 وتجزيء بالتحلیل وذلك التفكیر على تهقدرا تنمیة على التلمیذ یساعد هذه الحالة وفي
 .الحل من التأكد ًوأخیرا والتجریب المحاولة ثم ومن المختلفة وطرح الفروض المسألة

 )٢٠١، ١٩٩٥الحازمي،  لقمط(
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  :الخاصة التربیة میدان في الحاسوب استخدامات -ًخامسا 
 ذوي وتأهیل وتعلیم تربیة في الحاسوب تطبیقات وتوالت تسارعت لقد 

 بشكل المساعدة الحاسوبیة األجهزة حول الدراسات وأسهمت، االحتیاجات الخاصة
، الخاصة التربیة میدان في بالحاسوب المتعلقة قاعدة البحوث توسیع في خاص

 الخاصة االحتیاجات ذوي والشباب مفیدة لألطفال ًفرصا تقدم التكنولوجیة فاألدوات
الخطیب،  جمال (.للمجتمع الحیاة العامة يف واالندماج واالستقاللیة والترویح للتعلم
٦٣، ٢٠٠٨(  
 العادیین األطفال من ٍلكل وتعلیمیة تربویة تكون أن تصلح قد برامج وهناك 

 لألطفال حاسوبي برنامج أفضل نإ یرى من هناك ولكن، الخاصة وذوي االحتیاجات
 من معدال ولیس لألطفال ًخصیصا المعد البرنامج هو -عادیین عادیین وغیر– عامة
  )٣٨٠ ، ٢٠٠٧برایتمان،  وآالن باكر وس(. الخاصة ذوي االحتیاجات األطفال أجل

 فعالیة اذ سیكون الخاصة االحتیاجات لذوي ًخصیصا المعد البرنامج نأ ذلك 
 تستطیع ال قد ًخاصا ًشیئا ولتعلیمها خاصة لتربیتها فئة إلى ًموجها سیكون ألنه أكثر

  .ًیئاش فیه تفید أن العامة البرامج
 فاعلیة أكثر سیكون كذلك فإنه العادیین األطفال أداء الحاسوب یحسن أن وكما

 إلى الحاجة مسأ في ألنهم، الخاصة االحتیاجات ذوي األطفال مع عند استخدامه
 التعلم إلى ویدفعهم تفكیرهم ّوینمي انتباههم فیزید، حواسهم تعلیمیة توظف وسیلة

 كأداة فعاال ًدورا یلعب الحاسوب أن إلى افةباإلض، هو جدید ما كل إلى ویشوقهم
 ولید( .انخفاضهما من یعانون الذي النفسي واالجتماعي تكیفهم تحسین في ترفیهیة
  )١٦٤أ ،  ٢٠٠٦خلیفة، 

 أثناء الخاصة االحتیاجات ذوي األطفال انتباه یثیر الحاسوب استخدام إن كما
 لدى والدافعیة، بالنفس لثقةوا، الذات تقدیر من ًأیضا یحسن كما – عملیة التعلم

  )٣،  ٢٠٠٢ ، Ryba et alوآخرون  كین ریبا( .األطفال هؤالء
 الحاسوب أن: )١٠٦، ٢٠٠٦ )یحیى خولة أوضحت، السیاق هذا وفي

 ویشكل، الریاضیة العالقات بتوضیح یتعلق فیما إغفالها ال یمكن وسیلة یعتبر
 یستطیعون ألنهم، یفعلونه ام نتائج إلى ًفورا لألطفال للتوصل ًطریقا الحاسوب
  .الشاشة على التي یرونها والنتائج أیدیهم أعمال بین المقارنة
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 الخاصة التربیة إیصال في مباشر غیر وآخر مباشر تأثیر للحواسیب أن كما 
 مجموعة خالل من والبالغین األطفال من العادیین غیر إلى بها والخدمات المتعلقة

 وتعزیز وتسریع مضاعفة في یساعد فالحاسوب، یةالتعلیمیة والعالج المواقف من
 من الجسمیة اإلعاقات ذوي األجهزة هذه بعض فقد مكنت، معینة مجاالت في العمل
، االعتیادیة المفاتیح لوحة خالل من ولیس، واحد مفتاح باستخدام الحواسیب تشغیل

 لإدخا من األشخاص الصوتیة هؤالء األوامر أنظمة مكنت فقد: آخر جانب ومن
  )٣٣، ٢٠٠٢لیندسي،  .د جیمي(. ًصوتیا واألوامر المعلومات
 الحاسوب یستخدموا أن العقلیة اإلعاقة ذوي بإمكان أنه نجد آخر جانب ومن

 .الحاسوبیة لیطور مهاراتهم ًذاتیا
  ,(Davies, D. et al,2004.102-103)  وآخرون دیفیز دانییل ذلك أوضح حیث

 لبعض تدریب لتوفیر  -میدیا مالتي  -ددةالمتع الوسائط برنامج استخدام أن
نظام  وأن، فاعلیة ذا العقلیة اإلعاقة ذوي لألفراد بالحاسوب المتعلقة المهارات

Computer"" تم التي األخطاء من المتوسط العدد خفض على األطفال یساعد 
 على ًكثیرا تمرن كلما أنه ًوأیضا، الفارة على الضغط ”Skill" في فیها الوقوع
 التطور جانب إلى الغیر من یتلقاها المساعدة التي تقل فبذلك الحاسوبیة اراتالمه

 توفر أن في شك وال .وبدون مساعدة بمفردهم الحاسوبیة البیانات إدخال في الفردي
 أقل أصبح أنه السیما، المعاق وتعلیم تربیة في كبیر أثر له المنزل في حاسوب جهاز
 ، السابق عن تكلفة

 لألفراد بالنسبة نطاق المنزل في للحاسوب األساسیة داماتاالستخ وتنحصر 
 :التالیة النواحي في العادیین غیر

  .المنزلیة األعمال إدارة .٢  .الفراغ وقت وقضاء التسلیة .١
 .الكالمي والتواصل ُّالتعلم .٣
  .الذات على واالعتماد االستقاللیة تحقیق في والمساعدة والتنقل الحركة .٤

  ).٣٨، ٢٠٠٢ندسي، لی .د جیمي (
 على الحصول في المعاق الطفل یشجع الحاسوب نإ القول یمكن وهكذا 

 في المدرس نشاط على االعتماد من بدال بنفسه المعرفة والبحث عن المعلومات
 بینما، المدرسي الفصل في التقلیدیة كافة األسالیب في كما، لها المباشر التلقین
 واألسطوانة  C.D، ٕفالحاسوب وامكانیة، كریذ نشاط بال سكون في یجلس التلمیذ

 بشبكة برامجه االتصال توافرت طالما كاملة معارف دائرة Soft Ware المدمجة
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وجمیعها ، العالم في مكان أي من معلومة أو علم أو مجال ألي الدولیة المعلومات
 التي بالسرعة معها ویتجاوب یتعامل، یده متناول وفي المنزل في متوفرة إمكانات
 تلك في قصور أو إعاقة من یعانیه ما ومع، والجسمیة العقلیة مع قدراته تتناسب
 جهة من التعلم عملیة لتدعیم الالزمة الراجعة الحال التغذیة في وتعطیه، القدرات
 إثراء في الحاسوب یسهم ولذا، أخرى  من جهة والمعرفي الفكري اإلنتاج على وقدرته
 على عالة یكون أن بدال من لمجتمعه اإلنتاجیة الكفایة تحقیق وفي المعاق حیاة
  )٣٨ ، ٢٠٠٢فراج،  عثمان( .غیره

  : فرض الدراسة-ًسادسا 
   )ضعاف السمع( الحاسوب داخل بیئة المعاقین سمعیا توجد فاعلیة الستخدام

   .النتائج العامة للدراسة
   :توصلت نتائج الدراسة إلى

بیئة المدرسیة للمعاقین سمعیا تظهر أن فعالیة استخدام الحاسوب ودمجه في ال -١
والتي ، أساسيمن خالل اعتماده علي العروض البصریة والحركة بشكل 

 نوع من التجسیم علي البرامج التعلیمیة المعدة بالحاسوب هو ضفاءباتوحي 
قین بما فیهم المع الحاسوب یساعد علي سرعة التعلم وزیادة تحصیل انإ

 تكنولوجیا المعلومات من ى علي التدریب علكما انه یساعد، قین سمعیااالمع
   .خالل برمجیاته التعلیمیة

 فاعلیة كل من الطریقة المعملیة والعروض العملیة في تنمیة ى عل أكدت- ٢
 بعض الجوانب المعرفیة والمهارات العملیة للطالب المعوقین سمعیا بالمرحلة

 في ائیةإحص وجود فروق ذات داللة إليوتوصلت الدراسة ، الثانویة
التحصیل بین متوسطي رتب كل من التطبیق القبلي والبعدي لصالح 

مما یؤكد أهمیة الطریقتین في ، دي لكلتا المجموعتین التجریبیتینالتطبیق البع
   .تنمیة التحصیل

إلى  تهدف التطبیقات من عدد من الصم للتالمیذ التعلیمیة البرامج تألفت -٣
 واختبار دعم وكذلك األصم للتلمیذ التعلیمیة المادة إیصال على المعلم مساعدة

 من والتسلیة والتشویق االستعمال بسهولة البرامج هذه قدراته االستیعابیة وتتمیز
 یحفز مما، اإلشارة عرض في والفیدیو، المتحركة األلوان والصور استخدام خالل
 النتائج أما .الدراسي مستواه وبالتالي رفع لعلمي االتحصیل زیادة على التلمیذ
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 .المعلمین من قبل الحاسب استخدام سهولة :فكانت الدراسة لها توصلت التي
 دون الصم إلى المعلومات ووصول بسهولة استخدامه في الصم التالمیذ رغبة

 .ممكن وقت بأسرع الوصفیة اإلشارة لغة واكتساب ،المعلم إلى شرح الحاجة
 وتجاوب .الدراسیة ناهجالم لمختلف هذا البرنامج تطبیق في المعلمین رغبة
  .تفاعلهم أكثر من البرنامج مع المنخفض التحصیل ذوي من الصم

 بتركیزهم یحتفظون التالمیذ جعل بالحاسب المدعمة البرامج أن استخدام كما -٤
 في الصم التالمیذ یواجهها التي للمشكلة الحل األفضل هي أطول وأنها لمدة

، وصور، وكتابة ، من لغة إشارات المتعددة الوسائل استخدام وأن، التعلم
 للمادة الجدیدة الصم فهم سهولة إلى أدى البرنامج تصمیم في وألوان، وحركات
،  لهم المعطاة واألسئلة للتمارین صحیح بشكل واالستجابة،  المجردة وللمفاهیم

 التغذیة إعطاء إلى أدى البرنامج تصمیم في المتعددة استخدام الوسائل وأن
  .الصم تدریس في ًالمهمة جدا العناصر من هي التي الراجعة

 بخاصة الخاصة التربویة الحاجات ذوي األطفال تعلیم في التقنیة توظیف - ٥
 بالدرجة تعتمد مرئیة وسیلة اآللي الحاسب ألن السمع وضعاف مدارس الصم

 التالمیذ انتباه جذب على یساعد اآللي أن الحاسب .على اإلبصار األولى
 فهم على هم یساعد األمر الذي تزید انتباههم فترة یجعل مما میةالتعلی للمهمة

 للتالمیذ مما ومحبب مشوق اآللي بالحاسب التدریس أن .الدرس موضوعات
  .وأسهل أسرع التعلم عملیة جعل

واللحاق  التطورات مواكبة من الخاصة التربویة الحاجات ذوي وبقیة الصم تمكین -٦
 تطویر.السمع وضعاف الصم تعلیم في دیدةج آفاق فتح.السامعین بأقرانهم
 وأن، الحاسب جهاز خالل من العربیة للغة ا تعلم على في القدرة الصم مهارات
 لم جدیدة وفعالیات أنشطة وبناء على تطویر تساعد وبرمجیاته الحاسب أجهزة
 من مجموعة الباحث وقد قدم.قبل من إلیها الوصول أو تحقیقها من الصم یتمكن

التربویة  الحاجات ذوي مساعدة في الحاسب أهمیة:ا أهمه من التوصیات
 استخدام التخصصات مختلف في التعلیم في منهم الصم خاصة الخاصة
 .الصم مع أمكن ما منها الحاسوبیة واالستفادة البرامج

 تعلیمیا مردودا أعطى الحاسب اإلنكلیزیة بواسطة اللغة الصم التالمیذ تعلیم أن - ٧
 مردود على للجنس تأثیر یكن لم وأنه، التقلیدیة بالطرق مالتعلی من أعلى

لتعلیم  حاسوبیة برامج إعداد :أهمها من توصیات عدة الباحث قدم وقد .التعلیم
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 تعلیم یدعم الذي بالشكل الحاسب طریق عن اإلنكلیزیة اللغة الصم التالمیذ
 المنهاج ضمن ةالحاسوبی البرامج هذه ودمج،  التقلیدیة اإلنكلیزیة بالطرق اللغة

 مدى لمعرفة األخرى والمقررات المناهج ذاته على البحث تطبیق للصم التعلیمي
  .لتلك المقررات بالنسبة الحاسب طریق عن التعلیم فاعلیة

 في الخاصة االحتیاجات ذوي األطفال یشجع الحاسوب  أن:یرى الباحث
 نشاط على عتماداال من بدال بأنفسهم المعرفة عن المعلومات والبحث على الحصول

 ذوي األطفال مع فعالة تعلیمیة وسیلة فالحاسوب، لهم المباشر التلقین في المعلم
  .واألنشطة المهام مختلف أداء الكبیرة عند المتعة یجدون فهم الخاصة االحتیاجات

  :توصیات الدراسة
، اآللي الحاسب أجهزة من بالمزید األمل للصم وضعاف السمع مدارس تجهیز -

 ذوي األطفال وتدریب تعلیم في تفید حتى، باستمرار منها لقدیما وتحدیث
  . السمعیةاإلعاقة

إتاحة الفرصة لألخصائیین الستخدام حجرات ومعامل الكمبیوتر لتدریب  -
  .والتحسین من قدراتهم الكالمیة والنطقیة  السمعفالتالمیذ ضعا

بیوتر تشجیع الباحثین إلجراء المزید من البحوث في مجال استخدام الكم -
  .ًداخل بیئة المعاقین سمعیا) الحاسب اآللي(
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  مراجعال
دار : عمان،  استخدام الحاسوب في التعلیم:)٢٠٠٢ (إبراهیم عبد الوكیل الفار

   .الفكر للطباعة
 أنشطة الحاسوب التعلیمیة ومهارات حل :)٢٠٠٤ (أحمد محمد محمد إبراهیم الور

 وتنمیة رعایة مجلة، بمصر األطفال وریاض الحضانة المسألة بدور
 العدد، ١ المجلد، المنصورة جامعة، الطفولة رعایة وتنمیة مركز، الطفولة

  .١١٦ -١٢٠. ص، الثانیة السنة، ٢
  .الریاض..اإللكتروني والتعلیم التعلیم  تكنولوجیا)٢٠٠٤( محمد سالم أحمد

 التعلیم تكنولوجیا): ٢٠٠٩  (الجزار محمد منى، سویدان الفتاح عبد  أمل- ٤
 الحاجات  لذوي

،  استخدامات التكنولوجیا في التربیة الخاصة:)٢٠٠٥ (جمال محمد الخطیب
  والنشر دار وائل للطباعة: عمان

 تكنولوجیا ومستجدات التعلیمیة الوسائل :)٢٠٠١( عبدالعزیز الشرهان  جمال- ٦
 والتوزیع للنشر الوطنیة فهد الملك مكتبة:الریاض.(٢ ط التعلیم

 استخدام الحاسوب واألجهزة مع األفراد غیر :)٢٠٠٢( لیندسي. جیمي د
، جودة أبو ووائل خشان وأیمن السرطاوي العزیز عبد: ترجمة، العادیین

  .للنشر والتوزیع القلم دار :دبي
  .دار وائل للنشر والتوزیع: عمان،  الحاسوب في التعلیم:)٢٠٠٧ (حارث عبود

 والتعلیم التعلیم نولوجیاتك): ٢٠٠٧ (سرحان موسى وعمر استیتیة ملحس دالل
  .والنشر للطباعة وائل دار :عمان، اإللكتروني

  .الخاصة االحتیاجات لذوي الحاسوب تعلیم) م٢٠٠٤ (سلمان البلوي سلوى
  .والنشر للطباعة دار وائل: عمان

، رؤیة تطبیقیة، تكنولوجیا التعلیم المفرد وتنمیة االبتكار. )٢٠٠٧ (عادل سرایا
  .والنشر طباعةلل دار وائل: عمان

مكتبة األنجلو : القاهرة، الكمبیوتر وعلم النفس. )٢٠٠١ (عبد الوهاب محمد كامل
  .المصریة

دار الفكر : عمان،  الحاسوب في تعلیم األطفال:)٢٠٠٢ (ماجدة محمود صالح
   .للطباعة
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 في المتعددة الوسائط تكنولوجیا استخدام فعالیة): ٢٠٠٤ (الشیخ محمد مصطفي
 لدى التعلم وعملیات الفیزیاء في الدراسي والتحصیل اهیميالتغییر المف

 جامعة، الشیخ بكفر التربیة كلیة، دكتوراه رسالة، الثانویة المرحلة طالب
  .طنطا

 –استخدام الحاسب اآللي في تدریس الریاضیات . )١٩٩٥ (مطلق طلق الحازمي
 اعةللطب المسیرة دار :عمان، الخاصة االحتیاجات ذوي العالقة بین مع

 .والنشر
 أطفال لدى الریاضیة المفاهیم تعلم على الكمبیوتر مبادئ):  (1988 عبید ولیم

 البحوث معهد، دكتوراه رسالة، والخاصة الحكومیة في المدارس الحضانة
. )٢٠٠٨ ( یحیى محمد نبهان- ١٧ .جامعة القاهرة، التربویة والدراسات

 .يدار الیازور: عمان، استخدام الحاسوب في التعلیم
 األطفال تعلیم في الحاسوب استخدام): إبریل، م٢٠٠٢ (القریوتي أمین إبراهیم

 العربیة األمارات دولة في العربیة اللغة لمادة السمعیة ذوي اإلعاقة
 للهیئات العربي لالتحاد السابعة الندوة العلمیة في مقدم بحث .المتحدة
 في والعشرین الحادي القرن في األصم حقوق :الصم رعایة في العاملة
 . جامعة قطر الدوحة)٢٠٠٢ إبریل٣٠ – ٢٨( الفترة

 
  
  

 
 


