
Dr. Amal Mohammed Abdullah Al-Badu  

Volume (3) No. (1) 2020 

273 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم المساندة في الدمج التربوي لذوي 

 االحتياجات الخاصة بالمدارس من وجهة نظر المعلمين

 

 د. أمل حممد عبداهلل البدو

  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.6


 د. أمل حممد عبداهلل البدو

 م2020( 1( العدد )3املجلد )

 

274 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.6 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

التعليم املساندة يف الدمج الرتبوي لذوي االحتياجات اخلاصة فاعلية استخدام تكنولوجيا 

 باملدارس من وجهة نظر املعلمني

 أمل حممد عبداهلل البدو د.

 أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم، جامعة العلوم االبداعية، االمارات
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 م 1/11/2019قبلت للنرش يف     22/4/2019قدمت للنرش يف 

 اإلمارات دولة بمدارس املعلامت نظــر وجهـة عىل التعــرف إىل الدراســة هذه هدفت امللخص:

 يف املساندة التعليم تكنولوجيا استخدام فاعلّية نحو( للبنات الثانوية الرفاع مدرسة) املتحدة العربّية

 وتم معلمة( 70) من الدراســة عينــة تكونت. باملدارس اخلاّصة االحتياجات لذوي الرتبوي الدمج

 التحليلــي الوصفــي املنهــج الباحثــة استخدمــت. الدراسة عينّة قبل من االستبانة عىل اإلجابة

. الدراسة من اهلدف لقياس علمّية استبانــة ببناء قامــت حيث الدراســة؛ ألهداف ملناسبتــه

 تفعيل يف املعلامت دور ملعرفة هتدف فقرات( 10) يتضمن األول املحور: حماور ثالثة عىل وحتتوي

 متطلبات توفر أمهية ملعرفة هتدف فقرات( 10) عىل حيتوي الثاين املحور الرتبوي، الدمج عملية

( 10) عىل حيتوي الثالث املحور املدارس، يف الرتبوي الدمج يف املساندة التعليم تكنولوجيا استخدام

 من املدارس يف الرتبوي الدمج يف املساندة التعليم تكنولوجيا استخدام معوقات ملعرفة هتدف فقرات

 يف يتمثل الذي اخلاميس ليكرت مقياس اجلزء هذا يف الباحثة استخدمت قد. الدراسة عينة نظر وجهة

 تم وقد(. بشدة معارض – موافق غري – ما حد إىل موافق – موافق – بشدة مؤّيد) خيارات مخسة

 يف املعلمني دور يف الدراسة عينة رأي أنّ  إىل الدراسة توصلت حيث وثباهتا، األداة صدق من التحقق

 التعليم تكنولوجيا استخدام متطلبات توفر وأن مدى مرتفع، كان الرتبوي الدمج عملية تفعيل

 التعليم تكنولوجيا استخدام معوقات إنّ . متوسطة بدرجة كان املدارس يف الرتبوي الدمج يف املساندة

 عىل املعلم وتدريب تأهيل ضعف املالية، املخصصات قلة: هي املدارس يف الرتبوي الدمج يف املساندة

 الربامج قلة الدمج، وبرامج مدارس يف اآليل احلاسب أجهزة توافر قلة اآليل، احلاسب استخدام

 باملناهج املرتبطة التعليمية الربامج قلة إعاقة، ولكل احلاالت من حالة لكل املتخصصة اإللكرتونية
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 نقص التكنولوجيا، الستخدام الطلبة وتدريب التدريب عىل للحصول الوقت قلة أيضا   الدراسية،

 املناهج يف التقنية تدمج التي اجلديدة التعليمّية االسرتاتيجيات وتطوير إلعداد الالزم الوقت

 وأخريا   الطالب، استقاللّية يف نقص املدارس، بعض يف فيها موثوق أدوات إىل االفتقار الدراسية،

 .الوصول سهولة يف ونقص املدرس راحة مستوى

 اخلاّصة االحتياجات ذوي الرتبوي، الدمج ،املساندة التعليم تكنولوجيا :املفتاحية الكلامت
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Abstract: This study aims to identify the point of view of the female teachers in the 

United Arab Emirates schools (Al-Rifaa Secondary School for Girls) about the 

effectiveness of using supportive education technology in the blended education for 

people with special needs. The sample of the study consisted of (70) teachers and the 

questionnaire was answered by the sample of the study. The researcher used the 

analytical descriptive approach to suit the objectives of the study, where she built a 

scientific questionnaire to measure the purpose of the study. The questionnaire 

contains three aspects where the first aspect consists of (10) descriptions that aims to 

know the role of teachers in activating the process of blended education. The second 

aspect consists of (10) descriptions aims to understand the importance of the 

availability of the requirements of using educational technology in supporting blended 

education in schools. The third aspect aims to identify the obstacles of using 

supportive educational technology in blended education in schools from the point of 

view of the study sample. In this section, the researcher used a five-dimensional 

Likert scale consisting of five options (strongly supportive - agree - somewhat 

agreeable - disagree - strongly opposed). The reliability and stability of the instrument 

has been verified. The study found that the role of teachers in activating the blended 

education process was high. Moreover, the availability of the requirements of the use 

of supporting education technology in blended education in schools is on average. 

However, the obstacles of using educational technology supporting the blended 

education in schools are lack of financial specialist, poor qualification and training of 

teachers on the use of computers, lack of computers in schools and integration 

programs, lack of specialized electronic programs for each case and for each 
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disability, lack of educational programs related to the curriculum, lack of time to 

obtain training and training students to use technology, lack of time to prepare and 

develop new educational strategies that integrate technology into the curriculum, lack 

of reliable tools in some schools, and lack of student autonomy. In addition to that, 

the teachers' comfort level and the lack of accessibility. 

key words: Supportive education technology, Blended education, People with special 

needs 
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Summary 

Some schools suffer from a clear lack of ability of teachers to deal with 

students with special needs, or inadequate access to school curricula and methods and 

buildings to suit the needs of this group of students. Which is reflected negatively on 

students with special needs and the widening gap between them and their peers, 

which in turn increases their sense of isolation. It is well known that the Arab 

countries have begun to apply the philosophy of integrating students with special 

needs in the classes of ordinary students, in an attempt to integrate this group of 

students in the community and to benefit from its capabilities and talents. Therefore, 

this study came to identify the views of teachers on the effectiveness of the use of 

educational technology supporting the educational integration of people with special 

needs in schools from the point of view of teachers. From the above, the problem of 

the study in answering the main question of the study was determined as follows: 

What is the view of teachers in the UAE schools about the effectiveness of the use of 

supportive education technology in integrating people with special needs? 

Study Questions: 

What is the view of teachers in the UAE schools about the effectiveness of the use of 

supportive education technology in integrating people with special needs? 

This purpose has the following sub-objectives: 

1- What is the teachers’ role in activating the educational integration process? 

2. To what extent are the requirements available for the use of supportive education 

technology in educational integration in schools? 

3- What are the obstacles to the use of educational technology to support educational 

integration in schools? 

Importance: 

1 - Demonstrate the effectiveness of the use of educational technology in support of 

educational integration in the exclusion of the sense of special needs that he cannot 

keep up with his normal colleague in the school grades and school activity. 
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2 - Will show the energies and abilities of people with special needs, and how to make 

them a productive group that contributes to the process of community development 

and the process of comprehensive development in the state. 

3 - The importance of employing supportive learning technology in behavioral 

therapy is shown to students with hyperactivity to improve their mental functions and 

develop their abilities to harness them to acquire knowledge and learning. 

4 - The technology of education helps the Ministry of Education and knowledge to 

modify the curriculum that develops the personality of children with increased 

activity through the provision of specific and modern programs teachers can use in the 

classroom. 

5 - The teacher can benefit from the technology of supporting education by applying 

it within the classroom to help students in class to achieve the scientific skills 

required. 

Definitions and Terms: 

Integration: Merger is defined as an educational model that responds to the 

educational, and social needs of students with special needs within regular public 

education classes and schools to the maximum extent appropriate to their needs. This 

integration enables them to have academic, social, educational and life opportunities. 

(Praisner, 2000) 

Supporting Education Technology: Is the theory and application in the design, 

development, use, management and evaluation of special programs to facilitate the 

process of teaching and dealing, while using diverse sources of learning to enrich 

their experiences, qualities and personal abilities. (Hassan al-Bata, 2017) 

People with special needs: Students who need special educational / social education 

to be able to learn and acquire the knowledge and skills of performance and social 

according to these needs, and is a student with special needs if:  

• Has difficulty in learning development, or academic, or social and emotional 

behavior, in a meaningful and tangible, that makes the level of learning and skill and 

academic achievement less than the level of ordinary peers of equal age in time. 
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• Has disability that prevents him or her from hindering or preventing the facilitation 

of his use of facilities or educational facilities provided to his ordinary peers of the 

same age range or school grade. 

• In the age range of the appropriate grade, specified (1) or (2) and does not provide 

appropriate educational determinants and adequate teaching inputs. 

• Has permanent or temporary physical, mental, social or emotional disability that has 

an impaired impact on his or her academic, social or emotional skills, that prevents 

academic and skillful academic activities, interaction or communication with others as 

By his regular peers. (Zayat, 2009) 

 

 

 

  

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.7


Dr. Amal Mohammed Abdullah Al-Badu  

Volume (3) No. (1) 2020 

281 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.6 

 

 املقدمة

من أهم خمططات الدول لبناء حضارهتا ومتُلك القوة بني األمم تبدأ من تعليم األجيال الناشئة 

ا بإمكاناهتا من االستفادة  وتطوير مناهجها وطرق تدريسها. إّن تطور التعليم اليوم مرتبط ارتباط ا وثيق 

وبتحديـد بياناهتــا  احلديثــة بثورهتـا املعلوماتيـة ذات البيانــات الضـخمة التكنولوجيـةمـن التقنيـات 

ئ جيال  يتصف اوتطبيقاهت ، وتعلم تقنياهتا وتوظيفها يف التعليم؛ لرتتقي بجودة خدماهتا التعليمية وتنشِّ

بالعلم واملعرفة واإلنتاجية التي تساعد عىل االرتقاء بمستوى األداء وتلبية حاجـات املجتمـع وسـوق 

 العمل.

ية يف جمتمعات الدول النامية، إذ أصبحت أحـد لقد أثرت التكنولوجيا عىل مجيع الفئات العمر

املقومات األساسية للحياة املعارصة. فباتت تلـك الـدول تعتمـد عـىل التكنولوجيـا احلديثـة بجميـع 

عنهــا. والتعلــيم هــو أحــد تلــك املنــاحي التــي تــأثرت  االســتاناءيمكــن  منــاحي احليــاة بحيــث ال

الدول وارتقائها احلضاري، هذا األمـر يـدفع الـبالد بالتكنولوجيا. فالتعليم يلعب دور مهام  يف تطور 

العربية لتحديد الوسائل التعليمية احلديثة الفعالة التي تتوافق مع ظروفها الزمانية واملكانية والتارخييـة 

 واالقتصادية؛ لتحسني املستوى العلمي لدى طالهبا.

فـال تنح ـ أمهيـة إّن التعليم حـق من حقوق اإلنسان باض النظـر عـن قدراتـه ومواهبـه، 

التعليم عىل الطلبة العاديني فقط بل متتد لتشمل الطلبـة ذوي االحتياجـات اخلاصـة أيضـا . فـالتعليم 

يسهم يف تأهيل الطالب ذي االحتياجات اخلاصة ليتمكن من تلبية متطلبات حياته اليومية والوظيفيـة 

ياجات اخلاصة عىل االعتامد عىل نفسه من واملهنية يف املستقبل. كام أّن التعليم يساعد الطالب ذي االحت

نه من احلصول عىل وظيفة وبالتايل  الناحية املادية. فال يصبح عالة عىل أفراد أرسته أو املجتمع، بل ُيمكِّ

 .املسامهة يف عملية التنمية واحلد من البطالة

العنصــــر وتعــد التـنـميـة هدفـا  تسعـى إليـه كـّل الـدول عــىل حــد ســـواء، ويعتبــر 

البشـري الدعامـة األساسيـة التـي تبنـى عليهــا برامــج التنميــة االجتامعيـــة واالقتصـادية، فهـو 

 الاايــة األساسية هلذه الربامــج، والوسيلة األساسيــة الالزمة الستثمــار هذه الربامج واملـوارد.
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ــر يف تـوزيـعـهــم الّطـبــيعي وعنـد اإلشـارة إىل الطاقـات الـبشـرية فهـذا يـخـص الـبش

ومـا بـينهـم مـن فـروق فـرديـة، وهـذا مـا دعى معـظـم الــّدول لالهـتمــام بـذوي االحتياجـات 

اخلاصة باعتبـارهـم أفــرادا  فـي هـذه املجـتـمعـات. ويمثــل ذوو االحتياجـــات اخلاصـــة يف أي 

ري إليه الدراســات واإلحصائيـــات املختلفـــة، %( وهذا ما تش3جمتمع من املجتمعــات ما نسبتـه )

مع العلـم أّن هذه النسبــة ختتلـف من جمتمـع إىل جمتمـع آخـر. واجلديـر بالذكـر أّن هذه النســب أو 

األعداد من هذه الفئـة ال يمكـن جتاهل متطلبــات حياهتــم اليوميـة وذلـك مـن خـالل استثمـــار 

 .(2010املتاحـة هلـم )الصامدي،  كافـة اإلمكانيـات والقدرات

ولذلـك فإن موضـوع الدمـج الرتبـوي مـن القضايــا املطــروحة بقــوة اآلن فــي بعــض 

العـربية؛ وذلـك من منطلـق أّن الطـلبة ذوي االحتيـاجات اخلـاصة يتوجـب أن يكــون هلـم  الدول

أماكـن للتعليـم يف الـمدارس الـعادية وذلك ملا هلـذا األســلو  مـن فوائــد عــىل املجتــمع مــن 

جانـب وعـىل الطلبة ذوي االحتـياجــات اخلــاصة مـن جانــب آخـر. وتعتبــر عمــلية تـثــقيف 

عية املجـتمع بفـئة ذوي االحـتياجات الـخاصة ومتطلـبات دجمهـم يف التعليم واملجــتمع مــن وتـو

املهامت الـتي تسعى لتحقـيقها املؤسـسات العـاملة يف هذا الـمجال، حيث قطعت شــوطا  كبيــرا  يف 

 (.2011هذا االجتـاه )السعيد، 

يف التعليم، إذ أهنا تعتمـد عـىل أسـاليب  تعترب تكنولوجيا التعليم املساندة من الوسائل الفعالة

علمية حديثة يف التعليم بدال  من الطرق التقليدية القديمة املتبعة. وتعمل عىل إجياد احللول للعديد من 

املشاكل التي يواجهها معلمي املدارس داخل الصفوف الدراسية. ومن تلك املشاكل التي يواجهوهنـا 

يعانون من النشاط الزائد أو مشاكل يف النطق أو مشاكل يف السـمع  هي كيفية التعامل مع الطلبة الذين

. فاملعلمني يواجهون صعوبة كبـرية بكيفيـة التعامـل مـع هـؤالء الطلبـة االبتدائيةوغريها يف املرحلة 

بأسلو  حضاري. وهنا يأيت دور تكنولوجيا التعليم املساندة التي متنحهم احلرية يف التعبري عن آرائهم 

مور من وجهة نظرهم، األمر الذي يؤدي إىل حتقيق الـذات وتقويـة الثقـة بـالنفهي لـد م، وجتربة األ

 وتساعد املعلم يف توجيه سلوك هؤالء األطفال.
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اَهـات املعلميــن نحــو عمليـة دمــج ذوي االحتياجــات اخلاصــة يف املــدارس  َ كام أّن اجِتِّ

طبيعـة اإلعاقة وحّدهتـا لـدى املتعلــم، ونوعيــة العاديـة تتأثـر بالعديـد من العوامل املختلفـة مثل: 

التدريـب الذي تلقـاه املعلم، باإلضافـة إىل مدى توفـر املصـادر البييــة واملاديـة الــالزمة لتنفــيذ 

 (. 2008عملـية الدمج )خرض، 

إقحام مصطلحات عدة يف جمال التعامـل مـع  وإذا كان العامل اليوم ينادي برضورة العمل عىل

بة ذوي االحتياجات اخلاصة كمصطلح الربنـامج الرتبـوي الفـردي والتـدخل املبكـر واإلعـداد الطل

لبيئات العمل من خالل إكسا  مهاراته الالزمة يف سن مبكرة وغريهـا مـن املصـطلحات، فإنـه مـن 

املنطقي والبد ي أّن يكون املعلم هو حجر األساس الذي ُيمكن من خالله بناء مستقبل أفضل هلؤالء 

 .لطلبةا

( الفرد اخلاص عىل أنه كل فـرد حيتاج طوال حياتـه أو خـالل جـزء 2011وتعرف )السعيد، 

من حياته إىل خـدمـاٍت خـاصـة لـكي ينمـو أو يتعـلـم أو يتـدر  أو يتوافـق مـع متطلبـات حياتـه 

دية، بقـدر مـا اليومية أو الوظيفية أو املهنية ويمكنه أن يشارك يف عمليات التنمية االجتامعية واالقتصا

 .يستطيع وبأقىص طاقاته كإنسان

 :(Dash, 2006) ينقسم األفراد ذوو االحتياجات اخلاصة حسب إعاقتهم إىل

 اإلعاقة العقلية  

 اإلعاقة السمعية 

 اإلعاقة الب ية  

 اإلعاقة احلركية 

   املضطر  سلوكيا  

 التوحد  

 ذوو صعوبات التعلم 

 ُبطئ التعلم  

 اضطرابات النطق أو اللاة 
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تشيــر أدبيـــات الرتبيــة اخلاصـــة إىل تعـدد أشـكال وطــرق تعلـيم ورعايـة الـــطلبة ذوي 

االحتياجـات اخلاصـة، ومـن هـذه الطرق الـتي حظيـت بانتشـار واسـع وتأييـد يف الكثري مـن دول 

ختتلف باختالف مستـوى اإلعاقة وطبيعة تكوين الفـرد ذو االحتياجـات و العامل هي أسلو  الدمج.

 :صة حيث يمكن تصنيفه وفقا  لألشكال التاليةاخلا

الدمج املكاين: ويقصـد به اشرتاك مؤسـسة/ مدرسـة الرتبية اخلاصـة مع مدارس الرتبـية  -

العـامة )املدارس العـادية( بالبنـاء املـدريس فقـط بينـام تـكـون لكـل مدرسـة خططـها 

صـة هبـا وجيـوز أن تكـون الدراسـية اخلاصـة وأسـاليب تدريـب وهيئـة تدريـهي خا

 .اإلدارة لكليـهام واحـدة

الـدمج الرتبـوي/األكاديـمي: ويـقصـد به اشتـراك الطـلبة ذوي االحتياجـات اخلاصـة  -

مع الطـلبة العاديـني فـي مدرسـة واحـدة تشـرف عليهـا نفـهي اهليئـة التعليميـة وضـمن 

د اختالف يف مناهـج الـدراسة نفـهي برنامج الـدراسة، وقـد تقتـيض احلالة وجـو

املعـتمدة. وينـدرج حتـت هـذا الـنوع عـدة أنـامط منها الـدمج الشامل/ الكامل والدمج 

 (.2000اجلزئي )الرسطاوي، العبد اجلبار والشخص، 

 متطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة من تكنولوجيا التعليم

تعليم مطالب عديدة تصنف يف تسع إّن متطلبات ذوي االحتياجات اخلاصة من تكنولوجيا ال

 فئات، وفيام ييل رشح مبسط هلذه املتطلبات:

حيث جيب قبل اختاذ قرار بخصوص تكنولوجيا تعليم ذوي الدراسة والتحليل:  -1

االحتياجات اخلاصة إجراء الدراسات التي تستهدف حتليل مشكالت ذوي االحتياجات 

ائص كل فئة، وحتليل الربامج واملقررات اخلاصة وتقدير احتياجاهتم التعليمية، وحتليل خص

 الدراسية املوجهة إليهم، وحتليل املوارد واملعوقات البيئية والتعليمية.

يتطلب ذلك وضع مواصفات ومعايري علمية حمددة ودقيقة لتصميم التصميم والتطوير:  -2

كل مصدر تعليمي لكل فئة منهم، وتصميم املصادر وتطويرها بطريقة منظومة سليمة، 
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نشاء مركز تكنولوجي تعليمي مركزي متخصص يف إنتاج املصادر واملنظومات وإ

 التعليمية.

البد من توفري أماكن وبيئات تعليمية  تصميم وتوفري البيئات واألماكن التعليمية املناسبة: -3

مناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة، وتشمل هذه البيئات: املباين املدرسية، ومراكز مصادر 

 تبات املدرسية الشاملة.التعلم، واملك

يقصد به العمل عىل توفري مصادر التعلم املتعددة واملختلفة، وحتديثها  االقتناء والتزويد: -4

وتزويدها بصفة مستمرة، ويتضمن هذا املطلب توفري كل من: املواد والوسائل واملصادر 

وفري التعليمية، واألجهزة والتجهيزات املطلوبة الستخدام تلك املصادر، ومن ثم ت

 .الكفاءات البيية املؤهلة واملدربة عىل توظيف تلك املصادر

جيب إنشاء إدارة متخصصة للمتابعة والتقويم من مهامها القيام بالوظائف  املتابعة والتقويم: -5

التالية: متابعة وتقويم املصادر البيية وغري البيية، ومتابعة وتقويم توظيف املصادر 

واملتعلمني، وحتديد احتياجات املدرسة أو املؤسسة التعليمية  واستخدامها من قبل املعلمني

 .من املصادر البيية وغري البيية، ثم كتابة التقارير ورفعها إىل املسئولني لتوفريها

ا لنجاح أية برامج تطويرية، ويشمل التدريب تدريب  التدريب: -6 يعد التدريب مطلب ا ملح 

اخلاصة، وأخّصائّي تكنولوجيا التعليم، وأولياء الفئات التالية: معلمي ذوي االحتياجات 

 .أمور ذوي االحتياجات اخلاصة

جيب  اإلعداد األكاديمي ملعلمي ذوي االحتياجات اخلاصة وأخّصائّي تكنولوجيا التعليم: -7

تطوير اإلعداد األكاديمي ملعلمي ذوي االحتياجات اخلاصة وأخّصائّي تكنولوجيا التعليم 

لتلك الفئة بكليات الرتبية، فضال  عن تدريهي مقرر يف تكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات 

 .اخلاصة جلميع الطلبة يف كليات الرتبية

وأخّصائّي تكنولوجيا التعليم  هي مطلب أسايس لزيادة وعي املعلمني التوعية واإلعالم: -8

وأولياء أمور ذوي االحتياجات اخلاصة بتلك الفئة، ويتطلب ذلك ما ييل: إقامة 
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املحارضات والندوات واملؤمترات وورش العمل، وإنشاء قناة تليفزيونية تعليمية لذوي 

 .االحتياجات اخلاصة، وتصميم مواقع عىل شبكة اإلنرتنت

باي أالّ تقف تكنولوجيا التعليم عند حد تصميم منتوجات ين النرش والتوظيف والتبني: -9

ومستحدثات تكنولوجية وتطويرها لذوي االحتياجات اخلاصة، بل ينباي أْن تسعى 

لنيها وتوظيفها وتبنيها من قبل مدارس ومؤسسات تعليم وتدريب ذوي االحتياجات 

 .(2014عبد العاطي، اخلاصة )

 ملساعدة لذوي االحتياجات اخلاصة:األنشطة التي توفرها التكنولوجيا ا

اإلشارات الضوئية، شاشات اللمهي، حتويـل الكـالم املكتـو  إىل كـالم مسـموع، بـرامج  

 تتعرف عىل الصوت فيستطيع املعاق استخدام الصوت يف تنفيذ ما يريد، طرق برايل لتعليم القراءة.

الكرايس  :اخلاصة بتوفري عىل اجلانب احلركي، تساعد التكنولوجيا املساعدة ذوي االحتياجات

األبوا  األوتوماتيكية، كرايس خمصصة يف السيارات، الفتاحات للعلب مثال ، وغريها مـن املتحركة، 

 .التطبيقات التي تسهل عىل ذوي االحتياجات اخلاصة حياهتم اليومية

الرسـور عـىل ومن الناحية النفسية، تلعب التكنولوجيا برباجمها املختلفة دورا  فعاال  يف إدخال 

 .قلو  ذوي االحتياجات اخلاصة وشال أوقاهتم بسبب ما تتيحه األلعا  املختلفة من تسلية ومتعة

إىل جانب ذلك تساعد الربجميات املختلفة عىل تعليم القراءة والتعرض ألفكار جديدة لـذوي 

النشـاط الزائـد اإلعاقات خاصة. كام يمكن جلهاز احلاسو  وحده أن يعدل من سلوك األطفال ذوو 

بشكل بسيط وكذلك الذين يعانون من فرط احلركة وتشتت االنتباه واالندفاعية. وقد يتيح ملن يعانون 

من الوحدة أو العزلة إنشاء صداقات وعالقات طيبة عرب اإلنرتنت مع من يشبهوهنم. وتعترب السبورة 

 عملية التعلم وجتعلها أكثر فاعلية.اإللكرتونية واملجسامت من أدوات التعليم التكنولوجية التي تقوي 

ختتلف النامذج التطبيقية  :نامذج تطبيقية إلدخال تكنولوجيا التعليم يف تربية ذوي االحتياجات اخلاصة

إلدخال تكنولوجيا التعليم يف تربية ذوي االحتياجات اخلاصة باختالف نوع كل إعاقة وفيام ييل بعض 

 :عىل النحو التايل النامذج املناسبة لكل نوع من اإلعاقات
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 :بالنسبة لإلعاقة البرصية: يتطلب إدخال تكنولوجيا التعليم لذوي اإلعاقة البرصية ما ييل

  ،إعداد خطة إلنتاج بعض الربجميات لتلبية احتياجات املكفوفني، ومنها جهاز االوبتاكون

للقراءة، جهاز الثريموفورم، جهاز ماجنيكام، جهاز جرافتاكت، آلة بريكنز، جهاز كرزويل 

برنامج اهلال العريب، برنامج سوبر نوفا العريب، برنامج إيزي بابليي، برنامج إيزي ريدر، 

 برنامج لونار، برنامج دكسربي. 

  زيادة االهتامم بتوفري احتياجات املعاقني ب يا  من املعامل وأجهزة االستامع والقراءة

  .والكتابة وغريها

 تابة املسطرية وتزويد مدراس املكفوفني هبازيادة االهتامم بتوفري أجهزة الك. 

 زيادة االهتامم بتوفري أجهزة الكمبيوتر املهنية التي تعمل باستخدام اللمهي والذبذبات. 

  العمل عىل زيادة أعداد طابعات برايل واألجهزة الصوتية مع إعداد نيات خاصة بلاة

 .برايل لني الفكر اجلديد للتطوير بني مدارس املكفوفني

 :لنسبة لإلعاقة العقلية: يتطلب إدخال تكنولوجيا التعليم لذوي اإلعاقة العقلية ما ييلبا

  التوسع يف إعداد برامج بالوسائط الرتبوية املتعددة لتاطية احتياجات هذه الفئة هبدف حفز

ومن هذه الربامج جهاز السوفاج  .قدرات التفكري الكامن واملسترت لإلبداع واالبتكار

(، امليني سوفاج، أجهزة هواتف الفيديو، CT10 IR) 1)تأهيل القصور السمعي(، سوفاج 

جهاز املونوفونيرت للتدريب عىل السمع والكالم، جهاز هاتف يمكِنك من مكاملة الصم، 

مية برنامج تواصل املرتجم اإلشارة العريب )ترمجة للاة اإلشارة يمثلها شخصية رق

قاموس لاة اإلشارة العريب لآلي  متحركة(، برنامج الوسيط، برنامج الفونت اإلشارة،

 فون، حمرك بحث للاة اإلشارة. 

  رضورة توفري أجهزة كمبيوتر يف الفصول الدراسية، مع إعداد الربامج التعليمية املناسبة هلذه

 ,ATARI-8, GENIS, PILOT, APPLE الفئة، ومن أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم حالي ا

I.B.M, North Star, Xerox, Texas instrument . 
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  االعتامد بشكل كبري عىل استخدام احلواس من خالل توفري املجسامت سواء أكانت أشياء

 .حقيقية أم عينات أم نامذج بأنواعها املختلفة، وهذا من شأنه مساعدهتم عىل تركيز االنتباه

 :إدخال تكنولوجيا التعليم لذوي اإلعاقة السمعية ما ييل بالنسبة لإلعاقة السمعية: يتطلب

رضورة مرسحة املناهج الدراسية للصم وضعاف السمع، ويقصد هبا تلك الوسـيلة الرتبويـة 

الب ية التي تتخذ من املرسح شكال  ومن املقرر الدرايس مضمونا ، بحيث تساعد األصـم وضـعيف 

اسه، وتركز عىل استخدام املرسحة كوسيلة تعليمية مـن السمع عىل الفهم بسهولة من خالل إثارة حو

خالل التطبيق الفعيل هلا من قبل الصم أنفسهم، فيتحول التدريهي من التلقـني واجلمـود إىل التفاعـل 

 (. واالستفادة من جهاز املونوفونيرت للتدريب عىل السمع والكالم.2015واحليوية )اليمان، 

 االحتياجات اخلاصة هي كالتايل:لذوي  ةاملساندتكنولوجيا الفوائد 

 تسهم يف عالج مشكلة الفروق الفردية بني ذوي االحتياجات اخلاصة. -1

اَهات موجبة لدى األطفال ذوي االحتياجات  -2 َ تساعد تكنولوجيا التعليم يف تكوين اجِتِّ

 اخلاصة.

إكسا  األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة املهارات األكاديمية الالزمة لتكيفهم مع  -3

 املحيط هبم. املجتمع

 تقدم تاذية راجعة فورية. -4

 تعالج اللفظية والتجريد. -5

جتعل اخلربات التعليمية أكثر فاعلية، وأبقى أثرا ، وأقل احتامال  للنسيان وتفيد يف تبسيط  -6

 املعلومات املقدمة.

 تقليل االعتامد عىل اآلخرين. -7

الضعف يف مثريات  توفري مميزات خارجية تعوض التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة -8

 االنتباه لد م.

 تقليل اإلعاقات أو إزالة أثرها، بام يساعد عىل حتسني فرص تعلمهم وزيادة فرص إبداعهم. -9
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 بالنفهي. الذايت، والثقة التقدير وتدعيم ،االستقاللّية وزيادة التعاون تشجيع -10

 العقبات التي تواجه استفادة ذوي االحتياجات اخلاصة من التكنولوجيا

ندرك أمهية هذه التكنولوجيا املساعدة وتطبيقاهتا يف حيـاة ذوي االحتياجـات اخلاصـة؛ لكي 

علينا أن نعلم أوال  املعوقات التي تواجه تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة وكيف تلعـب التكنولوجيـا 

 :دورها يف إزالة هذه العقبات. ومن هذه املشاكل ما ييل

 جات اخلاصة والعملية التعليمية بشكل عام.السلبية التي قد يتسم هبا ذوي االحتيا -

 الرتكيز عىل نقاط ضعف الطفل أكثر من نقاط قوته. -

 قلة الدعم املادي لتوفري الوسائل املالئمة لتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة. -

 قلة عدد املدرسني املؤهلني لتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة. -

والبالاني من ذوي االحتياجات  صعوبة مجع معلومات كافية عن احتياجات األطفال -

 اخلاصة.

 الدعم املجتمعي ودعم األهل. -

 الدراسات السابقة: 

اَهات معلمي  "بدراسة بعنوان ( 2009) رهالظاقام  َ اخلاصة والعامة نحو دمج  الرتبيةاِِّتج

اَهات املعلمني نحو دمج املتعلمني املعاقني  "بسيطةإعاقة " عقليا   املعاقني املتعلمني َ هبدف معرفة اجِتِّ

عقليا  إعاقة بسيطة، وإْن كانت هناك فروق وفق متاريي اجلنهي واخلربة. وتضمنت عينة البحث 

( معلام  للرتبية اخلاصة والعامة يف عاّمن والسلط تم اختيارهم بطريقة عشوائية. تطلب البحث 125)

اَهات املعلمني نحو دمج الطلبة املعاقني عقليا . ُطبِقت االستبانة بعد  عىلبناء استبانة للتعرف  َ اجِتِّ

التحقق من صدقها وثباهتا، وتّم استخدام املنهج اـلوصفي التحلييل. وأظهرت النتائج أّن هناك اجتاه 

قلية بسيطة كام إجيايب لكل من معلمي الرتبية اخلاصة والعامة نحو دمج املتعلمني املعاقني عقليا  إعاقة ع

اَهات املعلمني ولصالح معلمي الرتبية اخلاصة. كام تبني  َ تبني وجود فروق ذات داللة إحصائّية يف اجِتِّ
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اَهات املعلمني واملعلامت ولصالح املعلامت. كام تبني وجود  َ وجود فروق ذات داللة إحصائّية يف اجِتِّ

اَهات املعلمني  َ   .ولصالح من خربهتم أقل من مخهي سنواتفروق ذات داللة إحصائّية يف اجِتِّ

اَهات معلمي املدارس االبتدائية نحو دمج "( بدراسة بعنوان 2011قام أبو الفتوح ) َ اِِّتج

أطفال األوتيزم )األطفال الذاتويون( مع أقراهنم العاديني يف املدارس العامة )دراسة سيكولوجية يف 

اَهات معلمي املدارس االبتدائّية نحو دمج  "ضوء بعض املتغريات( َ هبدف التعرف عىل طبيعة اجِتِّ

اَهات يف ضوء  َ أطفال األوتيزم مع أقراهنم يف املدارس العامة وكذلك التعرف عىل طبيعة هذه ااِلجتِّ

تعليمية بعض املتاريات )اإلملام باجلوانب املعرفية املرتبطة بأطفال األوتيزم، اإلملام باالسرتاتيجيـات ال

الفعالة يف تطوير حالة أطفال األوتيزم، اجلنـهي، املؤهل الدرايس، التخصص(. استخدم الباحث 

اَهات املعلمني نحو دمج أطفال األوتيزم مع أقراهنم يف املدارس العامة حيث تم تطبيقه  َ مقياس اِلجتِّ

بطريقة عشوائية، وتم معلمة( تم اختيارهم  38معلم و 22( معلام  )60عىل عينة إمجالية قوامها )

% من أفراد 85استخدام املنهج الوصفي التحلييل. وكان من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث إّن 

اَهاهتا سلبية نحو دمج أطفال األوتيزم وأّن املتاريات املنتقاة يف هذه الدراسة مل تؤثر  َ العينة كانت اجِتِّ

اَهات، كام خلصت الدراسة  َ  .إىل العديد من التوصياتعىل هذه ااِلجتِّ

اَهات معلمي ومعلامت املرحلة "( بدراسة بعنوان 2014قام كل من النجار واجلندي ) َ اِِّتج

 "األساسية يف مدارس تربية وتعليم/جنوب اخلليل نحو دمج املعاقني يف مدارسهم من وجهة نظرهم

اَهات معلمي املرحلة األساسية يف مدارس ترب َ ية وتعليم جنو  اخلليل نحو هبدف التعرف عىل اجِتِّ

دمج املعاقني يف مدارسهم حسب متاري اجلنهي واملؤهل العلمي واحلالة االجتامعية وسنوات اخلربة، 

ولتحقيق هذه األهداف تم تطبيق أداة الدراسة )االستبانة( بعد التحقق من صدقها وثباهتا، عىل عينة 

العينة العشوائية الطبقية من معلمي ومعلامت ( معلام  ومعلمة، تم اختيارهم بطريقة 200مكونة من )

املرحلة األساسية الُدنيا واملرحلة األساسية العليا، وتم استخدام املنهج الوصفي التحلييل. وقد 

اَهات معلمي ومعلامت املرحلة األساسية يف مدارس تربية وتعليم  َ أظهرت نتائج الدراسة أّن اجِتِّ

دارسهم كانت بشكل عام متوسطة. كام أظهرت النتائج عدم جنو  اخلليل نحو دمج املعاقني يف م

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.7


Dr. Amal Mohammed Abdullah Al-Badu  

Volume (3) No. (1) 2020 

291 
 International Journal of Research in Educational Sciences 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.6 

 

اَهات معلمي املرحلة األساسية يف مدارس تربية وتعليم  َ وجود فروق ذات داللة إحصائّية يف اجِتِّ

 .جنو  اخلليل حسب متاري اجلنهي واملؤهل العلمي واحلالة االجتامعية وسنوات اخلربة

تشخيص وعالجهم مشكالت ) كالت األطفالمش بعنوان دراسةب( 2006عبد احلكيم )قام 

إىل معرفة تأثري برنامج ألعا  تعاونية عىل اضطرا  ، وهدفت الدراسة التي يعاين منها األطفال(

االنتباه املصحو  بالنشاط الزائد واإلدراك احلركي لطال  احللقة األوىل. واختارت الباحثة عينة 

ة من طالبات الصف األول االبتدائي من مدرسة ( طالب30الدراسة بطريقة قصدية حيث تكونت من )

كلية الن  للاات يف حمافظة القاهرة، وتم تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة ضمت 

( حصص أسبوعيا. وقد دلت 3بواقع ) أسابيع( 8( طالبة، واستارق تنفيذ الربنامج )15كل جمموعة )

  النتائج عىل أن األلعا  التعاونية هلا تأثري إجيايب عىل خفض أعراض النشاط الزائد.

فاعلية بعض اسرتاتيجيات التدريب اإللكرتوين يف بعنوان ( دراسة 2010حممود )وأجرى 

، عاقة العقلية القابلني للتعلمتنمية املهارات اللغوية وأثر ذلك عىل مفهوم الذات لدى األطفال ذوي اإل

بناء برنامج تدريبي يقوم باستخدام بعـض اسـرتاتيجيات التدريب اإللكرتوين الفـردي،  هدفت إىلو

التعـاوين، املـدمج لتنميـة املهـارات اللاويـة ومفهـوم الـذات لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية 

وعة التي استخدمت اسرتاتيجية التدريب املدمج كانت القابلني للتعلم. وأشارت النتائج إىل أن املجم

تفوقا من املجموعتني اللتني استخدمتا اسرتاتيجيتي التدريب الفردي والتعاوين وأن اسرتاتيجية  أكثر

التدريب اإللكرتوين التعاوين واملدمج متقاربتني يف فاعليتهام وتأثريمها عىل مفهوم الذات يف التطبيق 

 البعدي والتتبعي.

فعالية برنامج حاسويب يف تنمية احلصيلة اللغوية ( بعنوان 2019 دراسة اىل )عيسى، ويف

إعداد برنامج حاسويب تفاعيل للتدخل املبكر  هتدف الدراسة إىل ،لألشخاص الصم وضعاف السمع

لتنمية اللاة لدى األشخاص الصم وضعاف السمع يف مدارس جدة باململكة العربية السعودية، واتبع 

املنهجني الوصفي وشبه التجريبي، حيث روجعت العديد من األدبيات التي تناولت الربامج البحث 

احلاسوبية اخلاصة بالتقنيات املساندة للصم وضعاف السمع لتنمية حصيلتهم اللاوية، وتم تصميم 
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برنامج حاسويب تفاعيل مقرتح للتدخل املبكر لتنمية احلصيلة اللاوية لألشخاص الصم وضعاف 

وأعد مقياس املسح اللاوي للتالميذ، كام ُأعدت استبانة للتعرف عىل آراء الرتبويني من  السمع.

مديري معاهد الصم ومدارس الدمج، وامليفني واملعلمني وأولياء أمور األشخاص الصم وضعاف 

ملسح السمع، وذلك لتقييم الكفاءة الفنية والتعليمية واملنهجية للربنامج احلاسويب. وتم تطبيق مقياس ا

( عية تالميذ صم وضعاف سمع يف مدينة جدة، ثم درسوا 10اللاوي قبليا  عىل عينة تكونت من )

الربنامج احلاسويب التفاعيل، وبعد انتهائهم من دراسته طبق عليهم مقياس املسح اللاوي تطبيقا  بعديا ، 

نة التقييمية لكفاءة ( يوما  طبق عليهم املقياس تطبيق متابعة. كام طبقت االستبا45وبعد مرور )

( فردا  من أولياء أمور التالميذ الصم وضعاف السمع. 50( أخصائيا  تربويا  و)50الربنامج عىل )

 عىل احلصيلة اللاوية.  يف استخدام الربنامج احلاسويب ةإجيابيوأظهرت الدراسة نتائج 

اَهات املعلمني تؤيد عملية  َ الدمج باختالف فئات نستخلص من الدراسات السابقة أّن اجِتِّ

الدمج وتدعمها، وتتشابه الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف نوع املنهج والعينة من املعلمني 

واألداة )االستبانة( وحتى النتائج، وختتلف مع الدراسات السابقة يف كيفية الدمج واستخدام 

 التكنولوجيا يف عملية الدمج.

 :مشكلة الدراسة

لكـل إنسـان باض النظـر آلن يف كل املجتمعـات املتقدمـة والنامـية حقـا  أصـبح التعليـم ا

عن قدراته ومـواهبه، وهلـذا فإّن األشخـاص ذوي االحتياجـات اخلاصـة جيـب أن يكـون هلـم 

هذه الفئة مازالت تعاين من مشكالت عديد ومن هذه  مكان يف املدرسـة يتقبلهم وحيرتمهم. إالّ أنّ 

حماولة إيصال املعلومات هلذه الفئة ومترينهم عىل استخدامها قد يكون به يشء من التحدي املشكالت 

تناسب مع قدراهتا للمعلمني واملدربني؛ فكل حالة حتتاج إىل تعامل خاص وأنشطة خاصة ت

تعاين بعض املدارس من قصور واضح يف قدرة معلميها عىل التعامل مع الطلبة ذوي وإمكانياهتا. و

ات اخلاصة، أو قصور يف مالءمة مناهج املدرسة وأسـاليبهـا ومبانيهـا بمـا يتناسـب مع االحتياج

حـاجـات هـذه الفئـة مـن الطلبـة؛ مما ينعكهي بالسلب عىل الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة 
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واْزدياد الفجوة بينهم وبني أقراهنم العاديني والذي بدوره يزيد من شعور العزلة لد م. ومـن 

ـروف أّن الـدول العـربية قد بـدأت بتطبيـق فلسفـة دمـج الطلبة ذوي االحتياجـات اخلـاصـة املع

فـي فصـول الطـلبة العاديني، يف حمـاولة منهـا لدمج هـذه الفئة مـن الطلبة فـي املجـتمع واالستفـادة 

ظـر املعـلمني لد ا مـن قدرات ومـواهب؛ لذلـك جاءت هـذه الدراسة للتعرف عـىل وجهـات نمما 

تكنولوجيا التعليم املساندة يف الدمج الرتبوي لذوي االحتياجات  واملعـلامت نحو فاعلية استخدام

 اخلاصة باملدارس من وجهة نظر املعلمني.

حتددت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عىل تساؤل الدراسة الرئيس اآليت: ما هي وجهة نظر  ومما سبق

تكنولوجيا التعليم املساندة يف  ات العربية املتحدة نحو فاعلية استخداماملعلمني بمدارس دولة اإلمار

 دمج ذوي االحتياجات اخلاصة؟ 

 اإلجابة عن األسئلة التالية:أسئلة الدراسة: 

ماهي وجهة نظر املعلمني بمدارس دولة اإلمارات العربية املتحدة نحو فاعلية استخدام تكنولوجيا 

 الرتبوي لذوي االحتياجات اخلاصة؟التعليم املساندة يف الدمج 

 ويتفرع من هذا اهلدف األهداف الفرعية اآلتية:

 ما دور املعلمني يف تفعيل عملية الدمج الرتبوي؟  -1

 ما مدى توفر متطلبات استخدام تكنولوجيا التعليم املساندة يف الدمج الرتبوي يف املدارس؟ -2

 الدمج الرتبوي يف املدارس؟ ماهي معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم املساندة يف -3

 األهداف:

ف عىل وجهـة نظــر املعلامت بمدارس دولة اإلمارات   هدفت هذه الدراســة إىل التعرُّ

العربية املتحدة )مدرسة الرفاع الثانوية للبنات( نحو فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم املساندة يف 

. وما مدى توفر متطلبات الدمج وحماولة معرفة الدمج الرتبوي لذوي االحتياجات اخلاصة باملدارس

 العقبات التي تؤثر عىل عملية الدمج.

يَُّة:   األََهج

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.6


 د. أمل حممد عبداهلل البدو

 م2020( 1( العدد )3املجلد )

 

294 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.1.6 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

رفع كفاءة ذوي إظهار فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم املساندة يف الدمج الرتبوي يف  -1

 االحتياجات اخلاصة وتسهيل عملية التعلم لد م.

اخلاصة، وكيفـية جعلهم فئـة منـتجة ُتسهم يف تظهر طاقات وقدرات ذوي االحتياجات  -2

 .عملـية تنمية املجتمع وعملـية التنمية الشاملة يف الدولـة

تعمل تكنولوجيا التعليم عىل مساعدة وزارة التعليم واملعرفة يف تعديل املناهج الدراسية  -3

ة من خالل توفري برامج معين االحتياجات اخلاصة التي تطور من شخصية األطفال ذوي

 داخل الصفوف الدراسية. استخدامهاوحديثة متكن املعلمني من 

والتخفيف من املهام واألعباء من تكنولوجيا التعليم املساندة  االستفادةاملعلم  تساعد -4

 به.  املنوطة

 قد التي املشاكل ملختلف احللول إجياد يف املدرسة دور نحو املعلمني نظر وجهات فهم -5

 .املدارس يف اجات اخلاصةمن ذوي االحتي الطلبة تصاحب

 حدود الدراسة:

 :تبحث الدراسة احلالية يف موضوع فاعلية استخدام تكنولوجيا التعليم  احلدود املوضوعية

 املساندة يف الدمج الرتبوي لذوي االحتياجات اخلاصة باملدارس من وجهة نظر املعلمني.

 :مدرسة الرفاع يف الشارقة.  احلدود املكانية 

  م  2017: الزمانيةاحلدود 

 :معلامت مدرسة الرفاع.  احلدود البرشية 

 

 

 التعريفات واملصطلحات:

يعــرف الدمج بأنه نمـوذج تربـوي تعليـمي يقـوم عـىل االستجـابة للـحاجـات  الدمج:

التعـليمـية والرتبـوية واالجـتامعية للطـلبة ذوي االحتيـاجات اخلـاصة داخـل فصـول ومـدارس 
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العـامة العاديـة، إىل أقصـى مـدى مالئـم الحتيـاجـاهتـم واستعـداداهتـم اخلـاصة، بحيـث التـربية 

يتيـح هـذا الـدمج هلـم ما يتـاح ألقـراهنـم العادييـن مـن فـرص أكاديميـة، واجتامعـية وتعليميـة 

 .(Praisner, 2000) وحياتيـة

باعتبـاره مدخـل دينـامي لالستجـابة إىل الـدمج  (UNESCO, 2005) وتنظر اليونيسكـو

عـىل نحـٍو إجيابـي الختالفـات التالميـذ وتنـوع إمكـانـاتـهم وقـدراتـهـم وحـاجـاهتـم، والنظـر 

إىل الفـروق الفـردية بينهـم؛ باعتبـارها فـرصا  إلثـراء التعلـم وتفعيـله ال باعتبـارها مشكـالت 

 .تعلـيميـة

ه عملية وضع الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة يف الصفوف العامة وُيعّرف الدمج أيضا  بأن

 (.2012إما كل الوقت أو ُجزءا  من الوقت دون تقديم خدمات الرتبية اخلاصة )الرشدي، 

أو  ةأيشيئ يمكن احلصول عليه وتوفريه من جهاز أو آل :تعليم املساندةالتعرف تكنولوجيا 

االحتياجات اخلاصة أو مساعدهتم عىل القيام  نظام من أجل حتسني أداء األشخاص من ذوي

 (. 2015بوظائفهم واستمراريتها بشكل أرسع وأسهل وبصورة أفضل )اليمان، 

الذين حيتاجون إىل خدمات الرتبية اخلاصة  الطلبةأولئك  ذوي االحتياجات اخلاصة:

الرتبية اخلاصة حتى يستطيعوا توظيف طاقاهتم اإلنامئية إىل أقىص درجة ممكنة، و املساندةواخلدمات 

هي تربية وتعليم األفراد الذين ال يستطيعون الدراسة يف برامج التعليم العام )العادي( دون تعديالت 

 (.Hadjikakou,2008) يف املنهج أو الوسائل أو طرق التعليم أو مراعاة ظروف العجز لدى الفرد

ملحوظا عن املتوسط العام لألفراد العاديني يف  انحرافالك الفئة من األطفال الذين ينحرفون ت

خاصا من املربني هبذه الفئة  اهتامماواحلركي واللاوي، مما يستدعي  واالنفعايلنموهم العقيل واحليس 

م )اسامعيل، من حيث طرائق تشخيصهم ودفع الربامج الرتبوية واختيار طرائق التدريهي املالئمة هل

2011.) 

  منهجية البحث:
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حتقيقا  ألهداف البحث احلايل استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل ملالءمته لطبيعة 

البحث وأهدافه، املنهج الذي يمكن أْن يستخدم يف التوصل إىل حلول للمشاكل جلميع احلاالت التي 

كانت العالقة بني املتاريات جذرية أم عالقة ملتاريات البحث سواء  االعتياديةختضع إىل التحليالت 

أقل جتذيرا  مرورا  بتحليل بيانات تلك املتاريات وحتويلها إىل بيانات رقمية وإخضاعها إىل عمليات 

إحصائّية ُباية مساعدة الباحث للتوصل إىل حلول ملشكلة بحثه عن طريق تلك البيانات الرقمية 

 (.2018قة بدرجة عالية )البيايت، ويقود ذلك إىل توصيات تقرت  من احلقي

 عينة الدراسة:

تم اختيار عينة الدراسة من معلامت مدرسة الرفاع بالطريقة القصدية، حيث تكونت من  

 ( معلمة.70)

  أداة الدراسة:

( فقرات 10عىل ) يتضمنوحتتوي عىل ثالثة حماور، املحور األول  استبانةأداة الدراسة هي 

( فقرات 10املعلامت يف تفعيل عملية الدمج الرتبوي، واملحور الثاين حيتوي عىل )هتدف إىل معرفة دور 

تكنولوجيا التعليم املساندة يف الدمج الرتبوي يف  هتدف إىل معرفة أمهية توفر متطلبات استخدام

 دف إىل معرفة معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم ( فقرات و10)املدارس. واملحور الثالث 

يف الدمج الرتبوي يف املدارس من وجهة نظر عينة الدراسة. وقد استخدمت الباحثة يف هذا  املساندة

 ما حد إىل موافق –افق مو –اجلزء مقياس ليكرت اخلاميس الذي يتمثل يف مخسة خيارات )مؤّيد بشدة 

 (.بشدة معارض – موافق غري –

 

 

 صدق االختبار: تم التأكد من صدق االختبار عن طريق: 

للتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة تم عرض االستبانة بصورهتا األولية  املحكمني:صدق 

( فقرة عىل األساتذة أعضاء هيئة التدريهي من اجلامعات وذلك ألخذ آرائهم حول 30من ) املكونة
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حمتوى األداة، ومدى استيفائها لعنارص موضوع الدراسة، ومدى كفاية األسئلة، وحاجة األسئلة 

روحة للتعديل أو احلذف، باإلضافة إىل مدى وضوح صياغة األسئلة، وبناء عىل آراء املحكمني املط

 تم تعديل فقرات أداة الدراسة، واالنتهاء إىل صياغة االستبانة بشكلها النهائي.وومالحظاهتم، 

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة، تم التحقق من  :)االتساق الداخيل( صدق البناء

سالمة أداة الدراسة وصدقها البنائي، حيث تم تطبيق االستبانة عىل عينة استطالعية من جمتمع 

( معلمة من جمتمع الدراسة، وُطلِب منهم 20تكونت من ) ، وخارج عينة الدراسة حيثالدراسة

عد استعادهتا تم التحقق من صدق البناء وذلك بحسا  معامل اإلجابة عىل فقرات االستبانة، وب

 .والدرجة الكلية كل فقرةبني  ارتباط بريسون

 ( معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية 1جدول )

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 **0.55 2 *0.41 3 **0.45 

4 **0.48 5 **0.58 6 **0.49 

7 **0.52 8 **0.59 9 *0.37 

10 **0.56 11 **0.65 12 *0.44 

13 **0.53 14 **0.50 15 **0.40 

16 **0.51 17 *0.49 18 **0.65 

19 **0.55 20 **0.58 21 **0.43 

22 **0.52 23 **0.50 24 **0.64 

25 *0.41 26 *0.42 27 *0.44 

28 *0.31 29 **0.56 30 *0.41 

 (. 0.01داللة إحصائّية عند مستوى داللة )ذات **    

( أّن مجيع قيم معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكلية 1ُيالحظ من اجلدول رقم )

( وتراوحت قيم معامالت االرتباط 0.01للمجال، تشري إىل داللتها اإلحصائّية عند مستوى داللة )

 داخيل لفقرات أداة الدراسة.(، مما يدل عىل التجانهي ال0.69-0.36بني )
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بتطبيق أداة الدراسة بطريقة  الباحثةتم التحقق من ثبات أداة الدراسة حيث قات  ثبات أداة الدراسة:

تطبيق االختبار وإعادة تطبيقه بفاصل أسبوعني بني التطبيق وإعادة تطبيق األداة عىل عينة استطالعية 

أداة الدراسة  تمتتع وقدمعلمة من جمتمع الدراسة، واستخراج معامل االرتباط.  (20)مؤلفة من 

(، أما بطريقة 0.78بدرجة مرتفعة من الثبات، حيث كانت قيمة معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار )

 ( مما يعني متتع أداة الدراسة بدرجة عالية من الثبات. 0.88ثبات كرونباخ ألفا )

 نتائج الدراسة:

  إلجابة عن السؤال األول ما دور املعلمني يف تفعيل عملية الدمج الرتبوي؟ل

املعياريَّة إلجابات أفراد  واالنحرافاتلإلجابة عىل هذا السؤال تم إجياد املتوسطات احلسابية 

عينة الدراسة، حيث تم تصنيف إجابات فقرات أبعاد أداة وفقا  لتدريج ليكرت اخلاميس، وحدد 

إىل  1بخمهي إجابات حسب أوزاهنا رقميا . وتوزعت األوساط احلسابية كام ييل متوسط حسايب )

إىل  2.61، و )"غري موافق" ( ويشري إىل2.61إىل  1.81، و )"غري موافق بشدة  "( ويشري إىل 1.81

، واملتوسط حسايب "موافق"( ويشري إىل 4.21إىل  3.41، واملتوسط حسايب )"حمايد"( ويشري إىل 3.41

-3.7. تراوحت متوسطات احلسابية لعينة الدراسة بني )"موافق بشدة"( ويشري إىل 5.00إىل 4.21)

سطة وأنه ال يوجد أي فقرة حصلت (، أي أن مجيع الفقرات حصلت عىل تقديرات مرتفعة ومتو4.2

يشري إىل وسط حسايب  ( مما3.99عىل تقديرات منخفضة. وأّن املتوسط العام للمحور األول كان )

( مما 1.2-0.79املعياريَّة جلميع الفقرات تراوحت بني ) االنحرافاتمرتفع، أيضا  بينت النتائج أّن قيم 

فقرات األداة. وُتعزى هذه النتيجة إىل أّن الوزارة هتتم  يشري إىل جتانهي إجابات عينة الدراسة عىل مجيع

اَهات ويل أمره نحو عملية  َ بالتأكيد عىل املدارس قبل البدء بدمج أي طالب أن تقوم بالتعرف عىل اجِتِّ

الدمج وهتيئته هلا ومناقشة كافة األمور املتعلقة بربنامج الدمج ومدى استفادة الطالب جراء هذا 

ه من أية مشاعر سلبية جتاه دمج ابنه يف املدرسة العادية. وهتتم بالطالب أثناء عملية الربنامج وختليص

الدمج حيث تقوم بتشكيل فريق من املختصني هبدف تقييم وتشخيص طلبة االحتياجات اخلاصة يف 

فري املناطق التعليمية، وضع اخلطط الفردية، التزويد بأجهزة تقنية حديثة وفق املواصفات العاملية، وتو
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دورات مياه ومنحدرات عىل مداخل وخمارج املدارس التعليمية للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة. 

وبالنسبة للمعلمني فقد تم عقد دورات تدريبية عىل تطبيقات الدمج التعليمي واملهارات الشخصية 

تياجات للمعلم هبدف رفع قدرة معلمي الدمج والرتبية اخلاصة عىل التعامل مع الطلبة ذوي االح

اَهات املجتـمع  َ اخلاصة. أيضا  هتتم بدعـم وتشجـيع مـراكـز الـبحوث إلجـراء بحـوث حـول اجِتِّ

نحـو ذوي االحـتـياجات اخلاصة تـمهـيـدا  إلعـداد الـبـرامج املـناسبة لتاييـرها أو تـدعيمها 

مـرحلة االبـتدائية بـمـساعدة وسـائـل االعالم وإجــراء دراسات مـسحية للمــدارس العادية لل

للوقوف عـىل إمـكانياهتا مـن حـيـث املـباين واملوقـع واخلـدمات واملعـلمني لتحديـد إمـكانـية 

 إدماج ذوي االحتـياجات اخلاصة فـيها، كل هذه االمور ساعدت إىل اقتناع املعلمني بعملية الدمج.

يف الدمج الرتبوي يف  عليم املساندةتكنولوجيا الت السؤال الثاين: ما مدى توفر متطلبات استخدام

 املدارس؟

املعياريَّة إلجابات أفراد  واالنحرافاتلإلجابة عىل هذا السؤال تم إجياد املتوسطات احلسابية 

(، أي أن مجيع الفقرات 4.21إىل  3.41عينة الدراسة، تراوحت متوسطات احلسابية لعينة الدراسة بني )

يوجد أي فقرة حصلت عىل تقديرات منخفضة وإّن الوسط  حصلت عىل تقديرات متوسطة وأّنه ال

 االنحرافات( وهو يدل عىل قيمة متوسطة. وبينت النتائج أّن قيم 3.6احلسايب للمحور الثاين يساوي )

( مما يشري إىل جتانهي إجابات عينة الدراسة عىل مجيع 1.0-0.67املعياريَّة جلميع الفقرات تراوحت بني )

الباحثة هذه النتيجة إىل أّن عملية الدمج بدأت منذ عدة سنوات ومازالت يف  فقرات األداة. وتعزو

طور التأكيد والرتسيخ، وإّن املعلمني بحاجة إىل تدريب عىل التعامل مع الطلبة، أيضا  حيتاجوا إىل 

 تزويدهم بكل الربامج واإللكرتونيات التي حيتاجوهنا. 

يف الدمج الرتبوي يف  تكنولوجيا التعليم املساندة تخدامعىل السؤال الثالث: ماهي معوقات اس لإلجابة

 املدارس؟

قامت الباحثة بحسا  الوسط احلسايب واألمهية النسبية لكل فقرة من فقرات املجال الثالث ثم ترتيب 

 الفقرات حسب األمهية النسبية والوسط احلسايب وكانت النتائج كام ييل: 
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 .قلة املخصصات املالية 

  وتدريب املعلم عىل استخدام احلاسب اآليل واألجهزة اإللكرتونية احلديثة.ضعف تأهيل 

 .قلة توافر أجهزة احلاسب اآليل يف مدارس وبرامج الدمج 

 .قلة الربامج اإللكرتونية املتخصصة لكل حالة من احلاالت ولكل إعاقة 

 .قلة الربامج التعليمية املرتبطة باملناهج الدراسية 

  ،بمعنى آخر قلة الوقت للحصول عىل التدريب وتدريب الطلبة االفتقار إىل الوقت

الستخدام التكنولوجيا، ونقص الوقت لإلعداد وتطوير االسرتاتيجيات التعليمية اجلديدة 

 التي تدمج التقنية يف املناهج الدراسية.

 .االفتقار إىل أدوات موثوق فيها يف بعض املدارس 

 .سوء استخدام الوسائل التعليمية 

  استقاللّية الطالب.نقص يف 

  نقص مستوى راحة املدرس ونقص يف سهولة الوصول. وبذل جمهود كبري من املعلم

 والطالب عند استعامل الوسيلة.

 التوصيات واملقرتحات: 

  رضورة البدء يف ميوعات تدريبية ختصصية للمعلمني واملدراء تتضمن التعريف هبذه الفئة

 دجمها مع العاديني يف املدارس العامة. وكيفية التعامل معها وسبل نجاح عملية

  معلمني والطلبة وتزويدهم بكل املستلزمات الالزمة. للتوفري الدعم التكنولوجي 
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 ملراجعا

اَهات معلـمي املدارس 2011أبو الفتوح، حممد كامل ) .1 َ نحو دمج أطفال  االبتدائية(. اجِتِّ

األوتـيزم )األطفال الذاتويون( مع أقراهنم العاديني يف املـدارس العامة )دراسة 

يوليو، ص  18-17(، 1جملد ) ،سيكولوجية يف ضوء بعض املتاريات(. املؤمتر العلمي الثاين

 م : جامعة بنها.464-415ص 

. الدمج صفوف يف صةاخلا االحتياجات ذوي الطلبة تعليم(. 2011) حسن حممد اسامعيل، .2

 .وموزعون نارشون الفكر دار: عامن

 منها يعاين التي مشكالت وعالجهم تشخيص) األطفال مشكالت(. 2011) الكريم عبد بكار، .3

 .اإللكرتونية اإلبداعية العلوم جامعة مكتبة(. األطفال

العلمية للني (. احلاوي يف مناهج البحث العلمي. عاّمن: دار السواقي 2018البيايت، فارس ) .4

 .والتوزيع

اَهات املعلمني والطلبة باملدارس املستقلة نحو دمج الطلبة ذوي 2008خرض، عادل ) .5 َ (. اجِتِّ

 .االحتياجات اخلاصة بالصفوف العادية يف ضوء بعض املتاريات. م : جامعة الزقازيق

جامعة امللك  الرتبية اخلاصة، يف(. تكنولوجيا التعليم 2012) يالرشدي، خالد حممد الرشيد .6

 عبد العزيز، مالف جامعي.

(. الدمج الشامل 2000) الرسطاوي، زيدان والعبد اجلبار، عبد العزيز والشخص، عبد العزيز .7

 لذوي االحتياجات اخلاصة )مفهومه وخلفيته النظرية(. العني: مكتبة دار الكتا  اجلامعي.

 اهرة: مكتبة االنجلو امل ية.. القوالواقع(. الدمج بني جدية التطبيق 2011السعيد، هال ) .8

مدارس التعليم العام وفصوله. العني: دار الكتا   يف(. الدمج 2013سيسامل، كامل سامل ) .9

  .اجلامعي

(. تكنولوجيا التعليم املساندة لذوي االحتياجات اخلاصة. 2015اليمان، عاطف أبو محيد ) .10

 عاّمن: دار املسرية للني والتوزيع.
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َاَهات معلمني الصفوف الثالث األوىل نحو دمج الطلبة 2010الصامدي، عيل حممد ) .11 (. اجِتِّ

املعاقني مع الطلبة العاديني يف الصفوف الثالثة األوىل يف مدينة عرعر. املكتبة اإللكرتونية 

  .ملنتدى أطفال اخلليج لذوي االحتياجات اخلاصة

اَهات معلمي الرتبية اخلاصة والع2009الظاهر، قحطان ) .12 َ املعاقني  امة نحو دمج املتعلمني(. اجِتِّ

 عقليا  إعاقة بسيطة. عاّمن: جامعة عاّمن األهلية.

اخلاصة  االحتياجات(. تكنولوجيا تعليم ذوي 2014عبد العاطي، حسن الباتع حممد ) .13

 اإلسكندرية. دار اجلامعة اجلديدة.. والوسائل املساعدة

 تنمية يف اإللكرتوين التدريب اتاسرتاتيجي بعض فاعلية(. 2010. )حممد يوسف حممد حممود، .14

 القابلني العقلية اإلعاقة ذوي األطفال لدى الذات مفهوم عىل ذلك وأثر اللاوية املهارات

 اجلزء ،144 العدد واالجتامعية، والنفسية والرتبوية العلمية للبحوث الرتبية جملة. للتعلم

 .األول

اَهات معلمي ومعلامت املرحلة (. 2014النجار، عبداهلل حسني واجلندي، مراد رشدي ) .15 َ اجِتِّ

 األساسية يف مدارس تربية وتعليم/جنو  اخلليل. اخلليل: جامعة القدس املفتوحة.
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