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»إلــى أطفالنــا األحبــاء فــي كلِّ مــكان 

ــا  ــر.. آماُلن ــيِّ الكبي ــا العرب ــي وطِنن ف

عظيمــٌة فيكــم، والدنيــا ســتزدهُر بكم، 

واملســتقبُل أجمــُل وأرحــب.

يكم وأعتزُّ بكم«. ُأحيِّ

طالل بن عبد العزيز
رئيس املجلس العربي للطفولة والتنمية
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الشركاء

املجلس العربي للطفولة والتنمية
ــدة مــن  ــادرة رائ ــة، تأسســت عــام 1987 مبب ــة الطفول ــال تنمي ــة تعمــل فــي مجــ ــر حكومي ــة غي ــة إقليمي منظمــة عربي

صاحــــب الســمو امللكــي األميــر طـــال بــن عبــد العزيــز، رئيــس املجلــس، وبنــاء علــى توصيــة صــادرة مــن جامعــة الــدول 

 www.arabccd.org .العربيــة

برنامج الخليج العربي للتنمية )أجفند(
مؤسســة خليجيــة عربيــة، تأسســت عــام 1980، مببــادرة مــن صاحــب الســمو امللكــي األميــر طــال بــن عبــد العزيــز، 

رئيــس أجفنــد، وبدعــم وتأييــد مــن قــادة دول مجلــس التعــاون اخلليجــي؛ وذلــك للمســاهمة فــي اجلهــود الهادفــة إلــى 

www.agfund.org .ــة ــق التنمي حتقي

إدارة املرأة واألسرة والطفولة- قطاع الشئون االجتماعية - األمانة العامة لجامعة الدول العربية
ُتعد إدارة املرأة واألسرة والطفولة التابعة لقطاع الشئون االجتماعية باألمانة العامة جلامعة الدول العربية، األمانة 

الفنية للجنة املرأة العربية وللجنة الطفولة العربية وجلنة األسرة العربية التى متَّ إنشاؤها بقرارات من مجلس وزراء 

الشئون االجتماعية العرب. وتنقسم اإلدارة إلى ثاثة اقسام: املرأة واألسرة والطفولة؛ حيث تتكامل مهامها في تناول 

 www.lasportal.org .القضايا املتعلقة باملرأة وباألسرة وبالطفولة

املنظمة الكشفية العربية: 
تعمــل داخــل مقرهــا فــي جمهوريــة مصــر العربيــة منــذ عــام 1954 وعلــى مســتوى البــاد العربيــة األعضــاء فــي 

ــة.  ــدول العربي ــة، وهــي عضــو مراقــب باملجلــس االقتصــادى واالجتماعــى بجامعــة ال ــدول العربي جامعــة ال

www.scout.org/arab
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(

منظمة إسامية دولية متخصصة متَّ إنشاؤها في إطار منظمة التعاون اإلسامي من أجل تعزيز العمل اإلسامي 

املشترك، وتقوية التعاون وتشجيعه وتعميقه بني الدول األعضاء في مجاالت التربية والثقافة والعلوم واالتصال، ويبلغ 

www.isesco.org .عدد األعضاء في اإليسيسكو )52( دولة، ولغات عملها هي: العربية واإلجنليزية والفرنسية

الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية 
أول مؤسسة إمنائية في الشرق األوسط تقوم باملساهمة في حتقيق اجلهود اإلمنائية للدول العربية والدول األخرى 

النامية. يقدم الصندوق قروضًا ميسرة تهدف إلى مساعدة الدول النامية على متويل مشاريعها اإلمنائية، وعلى تنفيذ 

برامج التنمية فيها، كما يقوم الصندوق بتقدمي املساعدات لتمويل تكاليف إعداد دراسات اجلدوى الفنية واالقتصادية 

للمشروعات اإلمنائية في هذه الدول، وتدريب الكوادر الوطنية فيها، إضافة إلى ذلك، يقوم الصندوق باملساهمة في 

رأسمال املؤسسات التنموية الدولية واإلقليمية، ويعتبر الصندوق الكويتي أداة ملد جسور الصداقة واإلخاء بني دولة 

www.kuwait-fund.org .الكويت والدول النامية

الجامعة العربية املفتوحة
اجلامعــة العربيــة املفتوحــة مؤسســة تعليميــة تنمويــة غيــر ربحيــة أسســها صاحــب الســمو امللكــي األميــر طــال بــن 

عبدالعزيــز رئيــس مجلــس األمنــاء ومت اشــهارها رســمّيًا فــي اجتمــاع وزراء التعليــم العالــي فــي الــدول العربيــة الــذي 

عقــد فــي بيــروت ســبتمبر 2000 ، ومتَّ اختيــار دولــة الكويــت فــي ديســمبر 2000 لتكــون مقــّرًا رئيســًا للجامعــة بعــد 

منافســة خمــس دول عربيــة أخــرى، وللجامعــة اليــوم ثمانيــة فــروع فــي كل مــن دولــة الكويــت - اجلمهوريــة اللبنانيــة- 

اململكــة األردنيــة الهاشــمية - جمهوريــة مصــر العربيــة - مملكــة البحريــن - اململكــة العربيــة الســعودية - ســلطنة 

http://www.arabou.edu.kw .عمــان
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تقديم

انطالقًا من أهداف املجلس العربي للطفولة والتنمية برئاسة صاحب السمو 
امللكي األمير طالل بن عبد العزيز، في توعية الرأي العام العربي بقضايا الطفولة وما 
يتعلق بها، واقتراح مشروعات رائدة ومتميزة لتنمية الطفل العربي، يتبنى املجلس 

مشروع التكنولوجيا املساندة لدمج الطفل ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع. 
التقنيات املساندة لذوى اإلعاقة هي وسائل التكنولوجيا احلديثة املختلفة التي 
قدرتهم على  ن  احلياتية، وحتسِّ اليومية  باألعمال  القيام  اإلعاقة على  ذوي  تعني 
التعلم، وهي مرحلة جديدة من املراحل التي قطعتها األدوات واألجهزة التي ابتكرها 
اإلنسان واستخدمها في التغلب على إعاقاته وتطويعها لتعويض ما ينقصه وفقًا 
الثورات  األدوات طفرة عظيمة في عصر  إعاقته وشدتها، وقد شهدت هذه  لنوع 
الصناعية والتكنولوجية وما وصلت إليه خالل العقود املاضية في مجال التعليم 

واالتصال.
وقد أصبح ذوو اإلعاقات السمعية والبصرية والذهنية واحلركية واضطراب 
طيف التوحد قادرين على التخلص من إعاقتهم أو التخفيف من آثارها السلبية، 
وعلى االتصال املباشر باملجتمع واالندماج فيه واملشاركة في نشاطه. وبشكل 
كل  يؤدوا  أن  املتطورة على  التكنولوجيا  بهذه  قادرين  اإلعاقة  ذوو  أصبح  عام، 
األعمال التي يؤديها غيرهم. مثل: القراءة، والكتابة، والرسم، والترجمة، واالتصال 

بالعالم، واحلصول على ما يحتاجون إليه من املعلومات.
إننا إذ نبادر بتقدمي هذا الدليل من أجل دمج صغارنا ذوي اإلعاقة في التعليم 
واملجتمع، نؤكد أنه جاء ترجمة لعمل عربي مشترك، فكرًا ومتوياًل؛ إذ تشكل فكرًا 
ومادة بدمج أفكار وجهود عديد من اخلبراء العرب، عملوا فريقًا واحدًا وجاء خروجه 

عماًل متميزًا بدعم مخلص وصادق من هيئات عربية ودولية. 
وال يسع املجلس العربي للطفولة والتنمية إال أن يتقدم بالشكر والتقدير إلى كل 
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م هذا العمل من السادة اخلبراء، وإلى السادة الزمالء أعضاء املجلس  من أسهم ودعَّ
على تفانيهم في العمل وحسن إدارة املعرفة وإدارة هذا العمل املتميز.

الداعمة  إلى اجلهات  العربي للطفولة والتنمية بالشكر أيضًا  يتوجه املجلس 
للمشروع: برنامج اخلليج العربي للتنمية (أجفند(، وجامعة الدول العربية، واملنظمة 
للتنمية  الكويتي  والصندوق  (إيسيسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية 

املفتوحة. العربية  واجلامعة  العربية،  الكشفية  واملنظمة 

واهلل ولى التوفيق،

أ. د. حسن البيالوي
األمني العام للمجلس العربى للطفولة والتنمية
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شكر وتقدير

والتقدير  االعتزاز  بكل  والتنمية  للطفولة  العربي  املجلس  يتقدم 

للدعم املتواصل الذي قدمه كل من جامعة الدول العربية، املنظمة 

والصندوق  (إيسيسكو(،  والثقافــة  والعلوم  للتربية  اإلسالمية 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربيـة، واملنظمة الكشفية العربية، 

اخلليج  برنامج  بالشكر  ويخص  املفتوحة.  العربية  واجلامعة 

ملسيرته. اإلستراتيجي  لدعمه  »أجفند«  للتنمية  العربي 

االمتنان  بخالص  والتنمية  للطفولة  العربى  املجلس  يتقدم  كما 

الذين شكلوا -  العمل  العلمية واخلبراء والباحثني وفريق  للجنة 

على الرغم من تباين اهتماماتهم- فريقًا متكاماًل تشابكت رؤى 

وتوفير  الدليل،  محاور  تشكيل  في  جهودهم  وتضافرت  أفراده 

وتدقيقه.  العلمية،  مادته 
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اإلشراف العام
أ.د. حسن البيالوي – األمني العام للمجلس 

العربي للطفولة والتنمية.
التحرير

د. عبد الحميد كابش، استشاري الطب الطبيعي، 

وخبير اإلعاقة والتأهيل املرتكز على املجتمع. 
ومستشار وزارة التضامن لشئون اإلعاقة 

(سابقًا(.
د. رضا إسكندر - باحث وكاتب مبجلة فصول.

مقرر املشروع
د. سه�ي عبد الفتاح - خبيرة باملجلس العربي 

للطفولة والتنمية، ومقررة مشروع التكنولوجيا 
املساندة لدمج الطفل ذي اإلعاقة في التعليم 

واملجتمع.
استشاري:

- أ.د.نارص آل موىس- أستاذ بكلية التربية 

جامعة امللك سعود- السعودية.
- د. نواف كبارة، أستاذ بجامعة البلمند، ورئيس 

اجلمعية الوطنية حلقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة بلبنان.

- د. طارق الريس، أستاذ التربية اخلاصة، 

جامعة امللك سعود ومدير برنامج التربية 
اخلاصة بشركة تطوير التعليم القابضة.

ن عبده المقطري، استشاري تكنولوجيا  - د. ياس�ي

التعليم ورئيس قسم التربية بجامعة الغرير ، 
دبي.

اللجنة العلمية
- د. عبد الحميد كابش، (رئيس اللجنة(.

ن - استشاري الصحة  - د. أحمد فاروق أم�ي

النفسية والتكنولوجيا املساعدة.

ي - أستاذ طب السمع واالتزان  ي شل�ب
- د. أما�ن

بطب عني شمس.
- أ. أمل عزت - استشاري التربية اخلاصة، 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة هوب سيتي.
اوي - متخصصة  ن - د. داليا فاروق محمد الج�ي

في نظم املعلومات، وباحثة في شئون التنمية 
املجتمعية.

 - أ. رشا أنور - مدير مركز إرلن مصر .

- د. سه�ي عبد الحفيظ - خبير متكني األشخاص 

ذوي اإلعاقة وأسرهم.
- أ. عائشة عبد اللطيف - مدير اجلمعية األردنية 

للتوحد واختصاصي معتمد في العالج 
الوظيفي.

- أ. محاسن محمد السيد - إخصائية ختاطب- 

ماجستير في صعوبات التعلم.
- د. نادية أديب بامية- استشاري في مجال 

اإلعاقة والدمج التعليمي، ورئيس مجلس 
إدارة جمعية الفن اخلاص مبصر.

تجميع وثائق
ن جالل رساج، باحثة. - أ. ياسم�ي

فريق العمل باملجلس
- م. محمد رضا فوزي، مدير إدارة البحوث 

والتوثيق وتنمية  املعرفة.
- أ. إيمان بهي الدين، مدير إدارة إعالم الطفولة.

- أ. مروة هاشم، منسق إدارة اإلعالم

ن صالح الدين، املشرف على تطوير  - م. مع�ت

البيئة التكنولوجية باملجلس
- أ. إيثار جمال الدين، مساعد باحث.

فريق العمل
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امللخص التنفيذي

انطالًقا من وعي املجلس العربي للطفولة والتنمية بضرورة االضطالع بدور فاعل 

من أجل متكني األطفال ذوي اإلعاقات املختلفة، من املشاركة الفعالة في جوانب احلياة 

كافة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي، متاًما، كأقرانهم من غير ذوي اإلعاقة، وإمياًنا من 

املجلس العربي للطفولة والتنمية بوجوب التأكيد على دعم األطفال ذوي اإلعاقة بالوسائل 

كافة، ومنها الوسائل التقنية والتكنولوجيا املساندة من أجل تيسير ممارساتهم ألنشطة 

احلياة اليومية واالندماج في مجتمعهم؛ حرًصا على تأكيد جانب حقوقي وآخر رعوي 

ضماًنا لتمتع ذوي اإلعاقات املختلفة بحياة طبيعية كأقرانهم من غير ذوي اإلعاقة وأداء 

واجباتهم وأدوارهم االجتماعية- فقد ارتأى املجلس العربي أن يقدم - للمعنيني باألمر- 

هذا الدليل االسترشادي حول استخدامات التكنولوجيا املساندة في دعم ذوي اإلعاقات 

املختلفة ودمجهم في احلياة عموًما والتعليم بخاصة.

التكنولوجيا املساندة في دمج  االسترشادي حول استخدامات  الدليل  يجيء هذا 

األطفال ذوي اإلعاقة في التعليم واملجتمع استئناًفا جلهود يبذلها املجلس العربي للطفولة 

والتنمية في مجاالت رعاية األطفال ذوي اإلعاقة ودمجهم على امتداد ما يناهز ربع قرن، 

في جتربة طويلة للمجلس في التعامل مع ذوي اإلعاقة والتعاطي مع قضاياهم، تبدت في 

عدد من املشروعات التي قام بها املجلس بتعاون وشراكة مع البنك اإلسالمي للتنمية، 

الكويتي  والصندوق  العربية،  الدول  وجامعة  (أجفند(،  للتنمية  العربي  اخلليج  وبرنامج 

للتنمية االقتصادية العربية، واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو(، 

التعليم  في  اإلعاقة  ذي  الطفل  »دمج  مشروع  تنفيذ  مثل  العربية  الكشفية  واملنظمة 

العربي  الطفل  لدمج  دليل استرشادي  إعداد  الذي تضمن   ،)2016-2014) واملجتمع« 

ذي اإلعاقة، وإعداد دليل تدريبي لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع، 

والفيلم التسجيلي »وغًدا تغرد العصافير« عن دمج الطفل العربي ذي اإلعاقة في التعليم 

واملجتمع، فضاًل عن إعداد ثالث قصص لألطفال عن الدمج، وعمل ورشة تدريبية إقليمية 

للتدريب على دمج الطفل ذي اإلعاقة في التعليم واملجتمع.
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ومن ثم، فإّن هذا الدليل االسترشادي يأتي محاولة جادة، من املجلس العربي للطفولة 

والتنمية، مؤسسة على خطوات علمية وإجراءات بحثية ممنهجة؛ للتعريف بالتكنولوجيا 

للفكر املساواتي ومتكيًنا  اإلعاقات املختلفة؛ تكريًسا  املساندة ودورها في دعم ذوي 

لذوي اإلعاقات من أداء أدوارهم املنوطة بهم؛ دمًجا لهم في التعليم واملجتمع.

إلى كل املسئولني واملعنيني بذوي اإلعاقة من جهات  الدليل موجًها  ويجيء هذا 

حكومية، ومؤسسات اجتماعية وجمعيات أهلية، والعاملني في حقل تربية ذوي اإلعاقة 

ورعايتهم، وأولياء أمور املعاقني وأسرهم، وكذا الباحثني واملعلمني واملشتغلني بتربية 

املعاقني ودمجهم، واإلعالميني املعنيني بشئون ذوي اإلعاقة، وأعضاء املجتمع املدني؛ 

لتبصيرهم معرفّيًا بوسائل التكنولوجيا املساندة وأهميتها في دعم ذوي اإلعاقات، مبدهم 

بحصيلة معرفية وزاد معلوماتي حول وسائل التكنولوجيا املساندة املتاحة لدعم مختلف 

اإلعاقات.

 وفي إجراءاته املنهجية ميضي هذا الدليل االسترشادي في منحيني؛ أحدهما أفقي 

املساندة،  التكنولوجيا  استعماالت  في  الشائعة  الرئيسة  اإلعاقات  لعدد من  بالتعرُّض 

د، ومتالزمة »إرلن«، واإلعاقة الذهنية، واإلعاقة احلركية، واإلعاقة  كاضطراب طيف التوحُّ

التعلُّم، أما املنحى اآلخر فهو رأسي  السمعية، وضعف اإلدراك السمعي، وصعوبات 

بالتعرُّض للمجاالت التي ُيطالب فيها باإلفادة من دعم التكنولوجيا املساندة؛ من أهمها 

تيسير االتصال والتواصل لذوي اإلعاقة مع غيرهم من غير ذوي اإلعاقة واإلتاحة والتعلم 

واكتساب املهارات األكادميية، إضافًة إلى إعدادهم للعمل واملشاركة وممارسة الرياضة 

املعدلة وقضاء وقت الفراغ والترفيه، مع تدرج آخر ملستويات التقنيات املساندة في تفاوتها 

بني تقنيات مساندة منخفضة التقنية، وثانية متوسطة التقنية، وثالثة مرتفعة التقنية. 

ويحتوي هذا الدليل على مكون مفاهيمي بغية تقدمي تعريفات وافية لعدد من املفاهيم 

الرئيسة اخلاصة بحقل استخدام التكنولوجيا املساندة في دعم ذوي اإلعاقة ودمجهم 

ومتكينهم في التعليم واحلياة، مع عرض لالتفاقية الدولية في هذا الشأن.

كما يتعرض هذا الدليل لعدد من التجارب الدولية في شأن استخدام التكنولوجيا 

املساندة في دمج ذوي اإلعاقة في التعليم واحلياة؛ فيتناول جتارب عربية في بعض الدول 

كمصر والسعودية واإلمارات وقطر والسودان والبحرين، وجتارب أخرى في بعض الدول 
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والسويد  وفرنسا  واليابان  واألرجنتني  وأستراليا  األوربي  كاالحتاد  واألجنبية  الغربية 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية وتركيا. 

تعمل األبحاث في هذا الدليل على تعريف التقنية املساندة بأنها أي برنامج أو نظام 

ة من املعدات، سواء أكانت منتجًا عادّيًا، أم معداًل، أم مكيًفا وفًقا للطلب، يتم  أو ُمَعدَّ

استخدامها بهدف زيادة وحتسني القدرات الوظيفية لألطفال/ األشخاص ذوي اإلعاقة أو 

احلفاظ عليها. ويشمل هذا التعريف األجهزة والبرمجيات. وال يشمل األجهزة الطبية التي 

يتم زرعها جراحّيًا.

يختص كل مبحث، وفصل، من هذا الدليل بتبيان الوسائل التقنية املساندة التي 

ختص إعاقة ما، سواء كانت هذه الوسائل أجهزة مادية أو برمجيات تساعد ذوي اإلعاقة 

على ممارسة أدوارهم احلياتية وتدمجهم في احلياة والتعليم.

ولم يفت هذا الدليل االسترشادي أن يراعي تفاوتات ودرجات اإلعاقة التي ختص كل 

إعاقة ببيان ما ميكن أن يصلح استخدامه من أدوات تقنية مساندة وفًقا لدرجة كل إعاقة 

وشدتها، مبا يناسب كل حالة تبعًا ملستوى إعاقتها ودرجة احتياجها للدعم التكنولوجي.

أهداف الدليل االسرتشادي
يتبدى من تقدمي املجلس العربي للطفولة والتنمية لهذا الدليل االسترشادي عدد من 

األهداف التي ننشدها، التي تتوخى تقدمي العون املعرفي للمعنيني بشئون ذوي اإلعاقة 

في مجال اإلفادة مما تقدمه التكنولوجيا املساندة من دعم لهم في هذا الصدد:

إثراء الوعي الثقافي بقضايا ذوي اإلعاقات املختلفة، وإمدادهم مبعلومات حول 	 

كل إعاقة والتكنولوجيا املساندة التي ميكن أن تفيد في دعمهم ودمجهم في احلياة 

والتعليم.

التأكيد على حقوق ذوي اإلعاقة في حياة عادلة ُتوفر لهم فيها سبل الدعم الكافي 	 

للمشاركة في احلياة والدمج في التعلم، مع أقرانهم من غير ذوي اإلعاقة.

تقدمي تعريف إجرائي لكل إعاقة على حدة، ببيان أبعادها واألسباب التي قد تؤدي 	 

إلى حدوثها.

اإلعاقات 	  ذوي  دمج  في  املستخدمة  املساندة  للتكنولوجيا  واٍف  تعريف  تقدمي 

والتعليم. احلياة  في  املختلفة 
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التأكيد على حق ذي اإلعاقة في حياة طبيعية أسوة بأقرانهم من غير ذي اإلعاقة 	 

مبا تتيحه وسائل التكنولوجيا املساندة من تهيئة لتحقيق ذلك الهدف.

توعية املعنيني بشئون ذوي اإلعاقات املختلفة بالتمايزات بني اإلعاقات املتشابهة 	 

كالتوحد، ومتالزمة إرلن، وصعوبات التعلم.

تبصير املعنيني بشئون ذوي اإلعاقات املختلفة مبستويات التفاوت في كل إعاقة 	 

على حدة.

التعريف بالوسائل التكنولوجية املتعددة املستخدمة في دعم ذوي اإلعاقة بني 	 

أجهزة وأدوات من ناحية، وبرمجيات من ناحية أخرى.

بني 	  إعاقة  كل  دعم  في  املستخدمة  املساندة  التكنولوجيا  بتدرجات  التعريف 

التقنية. ومرتفعة  التقنية  ومتوسطة  التقنية  منخفضة  تكنولوجيا 

التأكيد على أحقية ذوي اإلعاقات املختلفة في اإلفادة من دعم التكنولوجيا املساندة 	 

في مجاالت احلياة املختلفة كاللعب والترفيه وممارسة الرياضات املتنوعة مبا 

يناسب إعاقتهم مبثل ضرورة استعمال هذه التكنولوجيا املساندة في مجاالت 

دمج ذوي اإلعاقة في التعليم.

التعريف بالتجارب الدولية واخلبرات املؤسساتية املختلفة في مجاالت استخدام 	 

في  ودمجهم  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  األطفال  دعم  في  املساندة  التكنولوجيا 

احلياة والتعليم.

مرتكزات

استوجب حتقيق أهداف هذا الدليل االسترشادي تشييده على عدد من األسس الرئيسة 

واملرتكزات األساسية من أبرزها:

استخدام 	  لضرورة  ترسيًخا  حقوقي  واآلخر  رعوي  أحدهما  ببعدين  اإلميان 

واحلياة. التعليم  في  ودمجهم  اإلعاقة  ذوي  األطفال  دعم  في  املساندة  التكنولوجيا 

اإلعاقات 	  ذوي  األطفال  بأحقية  يؤمن  مجتمعي  وفكر  منفتحة  لثقافة  التدشني 

املختلفة في حياة كرمية يتمتعون فيها بوضع مساواتي مع أقرانهم من غير ذوي 

والواجبات. واحلقوق  الفرص  في  اإلعاقة 



15

 السعي إلى تهيئة بيئة اجتماعية وسياق ثقافي حاضن لذوي اإلعاقات وتوفير 	 

مناخ داعم لهم، ال ينظر إليهم بانتقاص من إمكانية مشاركتهم بفعالية في التعليم 

ومناحي احلياة كافة، وال مينع عنهم الوسائل امليسرة الندماجهم في أنشطة احلياة 

ل في وسائل التكنولوجيا املساندة. والتعليم فيما يتمثَّ

السعي إلى إمناء قدرات األطفال ذوي اإلعاقات املختلفة دعًما لهم، وضماًنا لتوفير 	 

حياة كرمية لهم تليق بإنسانيتهم، واستثماًرا لطاقاتهم كي ال تكون هناك طاقات 

مهدرة في املجتمع.

إدراك أهمية توعية املعنيني بشئون ذوي اإلعاقة من األهل واألقارب واملعلمني 	 

واملدربني ورجال اإلعالم والباحثني األكادمييني في حقل اإلعاقة وكذلك جماعات 

األقران بأهمية وضرورة استعمال وسائل التكنولوجيا املساندة في دمج األطفال 

ذوي اإلعاقات في التعليم واحلياة.

الوعي بضرورة تبصير املجتمع املدني بأهمية تضافر اجلهود الرمسية احلكومية 	 

واألهلية املجتمعية في سبيل دعم ذوي اإلعاقات بتوفير التكنولوجيا املساندة 

لهم؛ من أجل دمجهم في التعليم واحلياة.

اإلملام باالتفاقيات الدولية واملواثيق العاملية في مجاالت حقوق اإلنسان وحقوق 	 

ذوي اإلعاقة في نصها على إلزامية توفير ما ييسر لهم أن يعيشوا حياتهم بشكل 

طبيعي كأقرانهم من غير ذوي اإلعاقة باستخدام الوسائل املعينة من التكنولوجيا 

املساندة.

ويتالزم مع الوعي باألهداف السالفة والغايات السابقة التي متثل منطلقات حاكمة 	 

لهذا الدليل االسترشادي منهجية منظمة له وطريقة أسلوبية كان لها اليد الفاعلة 

في تنظيم محتواه وترتيب مواده، وذلك بناًء على عديد من االعتبارات والفرضيات 

املوجهة:

-  تقسيم الدليل إلى ثالثة مكونات، لكل مكون منها موضوعه الرئيس اخلاص الذي 

يترابط مع سواه من املكونات؛ ليتشكل الدليل في النهاية من نسق جامع لوحدات 

متالزمة ومترابطة رعلى الرغم من استقاللية كل وحدة فيه مبوضوعها اخلاص 

وأسلوبها املميز ومنهجيتها البحثية.
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-   السير في هذا الدليل من املوضوعات العامة كاإلطار املفاهيمي والتجارب الدولية 

والعربية في شأن دعم ذوي اإلعاقات املختلفة واستخدام التكنولوجيا املساندة 

في سبيل دمجهم في التعليم واملجتمع، ثم االنتقال إلى اخلاص بتناول كل إعاقة 

بالتكنولوجيا املساندة املستخدمة  والتعريف  بها  التعريف  على حدة من حيث 

دعًما لهذه اإلعاقات على تنوعاتها وتفاوتاتها بني ما هي منخفضة أو متوسطة أو 

مرتفعة التقنية.

-   إعطاء فكرة وافية عن تاريخ السعي احلقوقي واجلهود الدولية املبذولة من اتفاقيات 

استخدام  وتيسير  اإلعاقات  األطفال ذوي  دولية وعربية بشأن دعم  ومعاهدات 

التكنولوجيا املساندة لهم.

-  تقدمي عدد من النماذج املهمة والتجارب اخلاصة املتنوعة في شأن استخدامات 

الدول للتكنولوجيا املساندة في دعم األطفال ذوي اإلعاقات املختلفة ودمجهم في 

التعليم واملجتمع.

إعاقة بتعريفها، وحول وسائل  -  تقدمي حصيلة معلوماتية ثرية ووافية حول كل 

التعليم  في  ودمجهم  بها  املصابني  دعم  في  املستخدمة  املساندة  التكنولوجيا 

واملجتمع.

-  استخدام لغة جتمع بني وسم األكادميية والعلمية من ناحية، والبساطة والوضوح 

من ناحية أخرى تيسيًرا على الباحثني وسواهم من املهتمني بشئون ذوي اإلعاقات 

ومسائل استخدام التكنولوجيا املساندة في دمجهم في التعليم واملجتمع من أجل 

اإلفادة العلمية واإلثراء التثقيفي للمعنيني كافة بهذا األمر.

محتوى الدليل:

ينقسم هذا الدليل إلى ثالثة مكونات يضم كل منها كتيبًا على حدة:

الكتيب الأول: يتضمن اإلطار املفاهيمي اخلاص بتعريفات اإلعاقة والشامل عدًدا 	 

من املواثيق واالتفاقيات الدولية بصدد حقوق األطفال ذوي اإلعاقة في احلصول 

على فرص متكافئة مع أقرانهم من غير ذوي اإلعاقة ودمجهم في التعليم واملجتمع 

وذلك باستعمال ما يتيسر لذلك من وسائل التكنولوجيا املساندة، كما يستعرض 
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هذا املكون عدًدا وافًرا من التجارب الدولية من مختلف بقاع العالم في مجاالت 

استخدام التكنولوجيا املساندة دمًجا لألطفال ذوي اإلعاقة في التعليم واملجتمع.

إعاقات، 	  عدة  يحتوي  الذي  الدليل  هذا  من  الثاني  املكون  ويقوم   : ي
الثا�ن الكتيب 

هي: التوحد ومتالزمة إرلن وضعف اإلداك السمعي وصعوبات التعلم، بتعريف 

كل إعاقة واستعراض وسائل التكنولوجيا املساندة املتاحة لدعم أصحاب هذه 

اإلعاقات.

بقية 	  الذي يشتمل على  الدليل  الثالث من هذا  املكون  ويتضمن  الثالث:  الكتيب 

اإلعاقات: احلركية، والبصرية، والسمعية والذهنية، تعريف كل إعاقة واستعراض 

وسائل التكنولوجيا املساندة املتاحة لدعم أصحاب هذه اإلعاقات.

كيف تستخدم هذا الدليل؟

التي متَّ من أجلها عمل هذا  الدليل بتحقق األهداف  النجاح في استخدام  يرتبط 

لهذا  أن تؤخذ في استخدامكم  التي يجب  االعتبارات  إليكم بعدد من  لذا نشير  الدليل؛ 

الدليل:

تعريف فكرة هذا الدليل، والغرض من تقدميه.	 

االهتمام بالتعريفات الرئيسة الواردة في هذا الدليل من تعريفات إجرائية لإلعاقات 	 

وأجهزة التكنولوجيا املساندة املستعملة في دعم ذوي هذه اإلعاقات ودمجهم في 

التعليم واملجتمع.

انتبه لألفكار الرئيسة لكل موضوع التي تأتي في مقدمة كل جزء وحتتوي على 	 

حزمة من األفكار واجلمل املفتاحية اخلاصة بكل موضوع.

ميكنك االطالع على ملخص لكل موضوع في نهايته، يضم األفكار الرئيسة لهذا 	 

املوضوع وأبرز ما ورد به.
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)1(

اإلطار المفاهيمي
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الجمل املفتاحية

السمع . 1 واضطرابات  واالنتباه،  التعلم  صعوبات  بني  وثيقة  عالقة  هناك 

(إرلن(. ومتالزمة  البصري  اإلدراك  واضطرابات  املركزي، 

أدائهم . 2 ن من  التعلم وحتسِّ اإلعاقة على  املساندة ذوي  التكنولوجيا  تساعد 

عندما يكون هناك قصور في إحدى وظائف اجلسم لدى املتعلم، سواء كان 

قصوًرا فكرّيًا أو عضوّيًا.

أن . 3 يجب  بل  ذاته،  في حد  املنشود  الهدف  هو  ليس  التكنولوجيا  استخدام 

تكون ذات تأثير واضح في سد عجز أو نقص، وأن تالئم حاالت مستخدميها، 

واحملتوى التعليمي.

نقاط . 4 من  االستفادة  على  الطالب  تساعد  أن  املساندة  للتكنولوجيا  ميكن 

ضعفهم. نقاط  وتقليل  قوتهم 

ميكن للطالب ذوي صعوبات التعلم مثل عسر القراءة استخدام أوراق العمل . 5

اإللكترونية الستكمال مهامهم.

االجتماعية هي . 6 التفاعالت  لتعلم  األكثر شيوًعا  الطريقة  املاضي  في  كانت 

ممارستها فعلّيًا، ولكن لسوء احلظ فإن العديد من األطفال قد يتصرفون عن 

غير قصد بشكل غير الئق.

بعض األطفال يحبون قراءة الكلمات جنبًا إلى جنب مع مساعها حتى يتمكنوا . 7

من استيعابها.

النص . 8 إلى  الورق  من  قطعة  على  النص  حتويل  الضوئي  للماسح  ميكن 

القراءة. عسر  من  يعانون  الذين  الطالب  متناول  في  يجعلها  مما  اإللكتروني؛ 

ميكن لألطفال تغطية أجزاء من الشاشة لتقليل التشتت في أثناء القراءة.. 9

فهم . 10 في  صعوبة  لديهم  تكون  قد  احلساب  خلل  من  يعانون  الذين  الطالب 

للرياضيات. الالزمة  الوظائف  أو  الرموز  استخدام  أو  بالعدد  املتعلقة  املفاهيم 
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أوالً: تعريف المفاهيم

- مقدمة

- تعريف التكنولوجيا المساندة

- تعريف التكنولوجيا الموائمة أو التكيفية 

- تطور مفهوم التكنولوجيا المساندة

عاقة - تعريف الإ

عاقة - تعريف الأشخاص ذوي الإ

- تعريف تكنولوجيا التعليم

تاحة أو إمكانية الوصول - الإ

- التكنولوجيا المساندة والدمج

- توحيد المسار التعليمي

- الدمج

ن توحيد المسار التعليمي والدمج  - الفرق ب�ي

- التعليم الدامج

- التعليم الجامع

- العزل

ي التعليم
- التصميم الشامل �ن
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مقدمة

يواجه األطفال ذوو اإلعاقة أشكااًل مختلفة من االستبعاد؛ مما قد يؤدي إلى 
واحلد من مشاركتهم  واالجتماعية،  والتعليمية  الصحية  اخلدمات  حرمانهم من 
في األسرة واملجتمع. وميكن أن تكون لهذه العزلة آثار دائمة على فرص العمل 
في املستقبل واملشاركة في املجتمع. وتساعد التكنولوجيا املساندة على متكني 
األطفال ذوي اإلعاقة من أخذ مكانهم في املجتمع واإلسهام بفعالية في أسرهم 

ومجتمعهم.
واالستفادة  تنميتها  ميكن  كامنة  قدرات  لديهم  اإلعاقة  ذوي  األطفال  إن 
منها ليصبحوا أعضاء منتجني في املجتمع، ويتم حتقيق ذلك من خالل اإلتاحة 
Accessibility وتيسير الوصول إلى املعلومات والتواصل بينهم وبني اآلخرين، 

التي  الوسائل  أهم  من   Assistive technology املساندة  التكنولوجيا  وتعتبر 
تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة على التعلم والوصول إلى املعلومات وحتسني 

القدرات.  اخللل في بعض  أو  القصور  األداء وتعويض 
وتعد التكنولوجيا املساندة من أهم الوسائل التي أصبح ال غنى عنها لكل 
وتوفر  احلواجز،  تكسر  ألنها  وذلك  اإلعاقة؛  ذوو  األشخاص  فيهم  مبن  األفراد 
 Ghaleb) النهدي  غالب  أشار  وقد  االستقاللية.  على  وتساعد  واجلهد،  الوقت 
على  الطالب  تساعد  أن  ميكن  املساندة  التكنولوجيا  أن  إلى   .)Alnahdi, 2010

واملشاركة  العملية،  واملهام  األكادميية  املهام  في  استقالليتهم  تعزيز وحتسني 
في املناقشات الصفية، إلى جانب إجناز املهام األكادميية الصعبة. وقد ساعدت 
الوظيفية،  القدرات  اإلعاقة على حتسني  األشخاص ذوي  املساندة  التكنولوجيا 
وتوفير فرص تعلم مساوية لتلك الفرص املتوفرة ألقرانهم؛ وحتسني جودة احلياة 

للطالب وأسرهم، ولذلك فهي تلعب دورًا أساسّيًا في تعليمهم وتأهيلهم. 

بالنسبة إىل معظم الأشخاص، تجعل التكنولوجيا الأشياء 

عاقة تجعل  أسهل، ولكن بالنسبة إىل الأشخاص ذوي الإ

التكنولوجيا الأشياء ممكنة
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 IDEA 2004 تعريف التكنولوجيا املساندة يف
هو مصطلح يشمل األجهزة املساندة واملعدلة والتأهيلية لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، وأيضًا تشمل العمليات املستخدمة في اختيارها وحتديد أماكن وجودها 
واستخدامها، وتعزز التكنولوجيا املساندة قدرًا أكبر من االستقاللية من خالل 
متكني األشخاص من أداء مهام لم يكونوا قادرين على إجنازها، أو لديهم صعوبة 
كبيرة في حتقيقها، وذلك من خالل تقدمي حتسينات أو تغيير أساليب التفاعل مع 

التكنولوجيا الالزمة إلجناز هذه املهام. 
نظام  أو  معدات  أو  أدوات  أي  بأنها  أيضًا  املساندة  التكنولوجيا  وتعرف 
احملافظة  أو  اإلعاقة  ذوي  لألفراد  الوظيفية  القدرات  لزيادة  يستخدم  متكامل 
عليها أو حتسينها، وذلك سواء كان هذا املنتج جتارّيًا، أو معداًل، أو مطورًا، أو 

. مخصصًا
بعمليتني  يهتم  املساعدة  التكنولوجيا  مصطلح  أن  التعريف  من  ويتضح 

هما: أساسيتني 
توفير األداة أو الوسيلة أو النظام أو املنتج؛ من أجل حتسني القدرات الوظيفية   	

لألفراد ذوي اإلعاقة أو احملافظة عليها.
تقدمي املساعدة الالزمة لهؤالء األفراد؛ من أجل اختيار أو اقتناء أو استخدام   	
 Assistive Technology Act of 1998,).املساعدة التكنولوجيا  وسائل 

)S.2432

Adaptive Technology التكنولوجيا املوائمة
لألشخاص  خصيصًا  املصممة  املواد  هي 
ذوي اإلعاقة، ونادرًا ما يستخدمها األشخاص 
املوائمة  التكنولوجيا  وتعتبر  املعاقني.  غير 
مجموعة فرعية من التكنولوجيا املساندة. وكثيرًا 
ما تشير التكنولوجيا املوائمة حتديدًا إلى النفاذ 
 Tennessee) املعلومات  وتكنولوجيا  اإللكتروني 

 .)Science Standards

التكنولوجيا املساندة 
أمثلة: العدسات الالصقة

الكمبيوتر

التكنولوجيا املوامئة

أمثلة: قوقعة األذن

األطراف الصناعية

العالج الجيني
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مصطلح  استخدام  من  الرغم  على 
»جهاز«، فإن من املهم أن ندرك أن أجهزة 
التكنولوجيا املساندة للطالب ذوي اإلعاقة 
والبرمجيات   Hardware األجهزة  تشمل 
Software، وكذلك بعض األجهزة القائمة 

بذاتها. 

تطور التكنولوجيا املساندة
منذ عدة سنوات كانت املدارس متاحة فقط للطالب غير املعاقني، وحديثًا 
زاد الوعي باحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم، ومع زيادة وتوافر 
التقدم واإلجنازات في مجال تعليم الطالب  ازداد  التكنولوجيا املساندة اجلديدة 
ذوي اإلعاقة، وأصبحت هناك طرق جديدة أفضل لتعليم األطفال ذوي اإلعاقة، 

وكان أحد العوامل الرئيسة لهذه اإلجنازات هو ظهور الكمبيوتر. 
التكنولوجيا  التشريعات املتعلقة بفكرة  الفعلي وصدور  وقد بدأ االستخدام 
طريقة   Louis Braille برايل  لويس  نشر   1832 عام  ففي  القدم،  منذ  املساندة 
برايل للمكفوفني، ثم ظهرت أجهزة تكبير الصوت اإللكترونية لألشخاص ضعاف 
1953، واآللة احلاسبة  1900، ثم أجهزة تكبير الكالم املكتوب عام  السمع عام 

 .1973 الناطقة عام 
وفي خطوة لتعزيز استخدام التكنولوجيا املساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
ـَصَّ قانون االتصاالت عام 1966 على أن تكون  في الواليات املتحدة األمريكية، ن
خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية (أي الهواتف والتلفزيون( متاحة وسهلة 
إلى  املنطوق  الكالم  ترجمة  إلى  ذلك  وأدى  اإلعاقة،  الوصول لألشخاص ذوي 
كالم مكتوب في البرامج التلفزيونية واخلدمات املعتمدة عليها لألشخاص الذين 

يعانون من الصمم أو يعانون من ضعف السمع.
التكنولوجيا املساندة  املزيد من   1970 الكمبيوتر عام  أجهزة  اختراع  ووفر 
صوت  إلى  املكتوب  النص  ل  حتوِّ التي  البرامج  مثل  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص 
مسموع، ثم تطور املفهوم في عام 1973 في قانون التأهيل الذي كان جزءًا من 

تذكر
ــي أدوات أو  ــاندة ه ــا املس التكنولوجي
معــدات أونظــام متكامــل يســتخدم 
لزيــادة القــدرات الوظيفيــة لألفــراد 
ذوي اإلعاقــة أو احملافظــة عليهــا أو 
حتســينها، وذلــك ســواء كان هــذا 
ــّاً أو معــداًل، أو مطــورًا،  ــج جتارّي املنت

أو مخصصــًا.
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قانون التأهيل املهني وأقرَّ بأن تقييم التأهيل املهني يجب أن يضع في االعتبار 
كيفية تأثير التكنولوجيا املساندة في قدرة الشخص على احلصول على وظيفة. 
اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  املرتبطة  التكنولوجيا  قانون  صدر   1988 عام  وفي 
والذي متت إعادة إصداره عام 1998 ثم عام 2004 حتت مسمى قانون التكنولوجيا 

املساندة، وأدت إعادة إصدار قانون األشخاص ذوي اإلعاقة IDEA في الواليات 
التكنولوجيا املساندة لألشخاص ذوي  استخدام  إلى تطوير  األمريكية  املتحدة 
اإلعاقة، وقد صدر هذا القانون عام 1975 ولكنه لم يكن يحتوي على تشريعات 
وضع  متَّ   1990 عام  إصداره  إعادة  عند  ولكن  املساندة،  التكنولوجيا  ختص 
تعريف للتكنولوجيا املساندة، وضرورة توفير التكنولوجيا املساندة للطالب إذا 
أوصى الفريق الذي يضع البرنامج التعليمي الفردي بذلك. وفي اإلصدار الذي 
تاله عام 1997 َنصَّ القانون على استخدام التكنولوجيا املساندة في برامج كل 
الطالب ذوي اإلعاقة، وبذلك تبدل التركيز من استخدام التكنولوجيا املساندة مع 
البصر، واإلعاقات  أو نادرة احلدوث (مثل كف  الطالب ذوي اإلعاقات الشديدة 
(مثل  البسيطة  اإلعاقات  ذوي  الطالب  مع  استخدامها  إلى  الشديدة(  الذهنية 
صعوبات التعلم(، وفي اإلصدار األخير للقانون عام 2004 متت إضافة ضرورة 
توفير التكنولوجيا املساندة مجانًا للطالب، وحذف قوقعة األذن اإللكترونية من 
التعريف؛ ونتيجة لذلك أصبحت املدرسة غير مسئولة عن توفيرها للطالب ولكن 

التأمني الصحي هو املسئول عن ذلك.
https://us.corwin.com/sites/default/files/upm-binaries/79065_Chapter_5.pdf

 National Instructional لقد شمل القانون معايير الوصول إلى املواد التعليمية
Materials Accessibility Standards )NIMAS( والتي نصت على أن يتم توفير 

بطريقة  أو  كبير،  بخط  املكتوب  الكالم  (مثل  للوصول  القابلة  التعليمية  املواد 
برايل، والنصوص الرقمية( إلى الطالب ذوي اإلعاقات في رؤية الكالم املكتوب

Print disabilities، والذين من الشائع أنهم يعتبرون من ذوي الضعف البصري، 

اجلسمية  اإلعاقات  ذوي  من  وأحيانًا  القراءة،  على  القائمة  التعلم  صعوبات  أو 
 . )National Center on Accessible Instructional Materials, 2011( اخلاصة
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 Disability اإلعاقة
اإلعاقة حسب تعريف منظمة الصحة العاملية هي حالة حتد من قدرة الفرد 
احلياة  التي تعتبر أساسية في  الوظائف  أكثر من  أو  القيام بوظيفة واحدة  على 
اليومية كالعناية بالذات أو ممارسة العالقات االجتماعية والنشاطات االقتصادية، 
وذلك ضمن احلدود التي تعتبر طبيعية. أو هي عدم متكن املرء من احلصول على 
االكتفاء الذاتي وجعله في حاجة مستمرة إلى معونة اآلخرين، وإلى تربية خاصة 

/http://www.who.int/topics/disabilities/en .تساعده على التغلب على إعاقته

Persons with disability األشخاص ذوو اإلعاقة
وتعزيز حقوق  الدولية حلماية  االتفاقية  في  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  يعرف 
األطفال ذوي اإلعاقة بأنهم كـل مـن يعـانون من عاهات طويلة األجل بدنيـة أو 
عقليـة أو ذهنيـة أو حـسية، قـد متنعهم عند التعامل مع مختلف احلـواجز مـن 
اآلخرين  قدم املساواة مع  املـشاركة بـصورة كاملة وفعالة في املجتمع على 
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-a.pdf

 Educational Technology تكنولوجيا التعليم
أو  التدريس  في  التكنولوجيا  تطبيق  أنها  التعليم  لتكنولوجيا  تعريف  أبسط 
التعليم. والتكنولوجيا التعليمية هي الدراسة واملمارسة لتيسير التعلم وحتسني 
األداء من خالل خلق واستخدام وإدارة العمليات التكنولوجية واملوارد املناسبة 
(Richey, Silber & Ely, 2008(. ولعل التعريف األكثر شمواًل هو تعريف جامعة 
التعليمية هي تطبيق  »التكنولوجيا  أن:  الذي ينص على   )1997) نورث كارولينا 
البحوث، ونظريات التعلم، والتقنيات الناشئة، وعلم النفس لألطفال والكبار على 
بالتكنولوجيا  الرئاسية املعنية  اللجنة  ألقت  التعليم واألداء«. وقد  حل مشكالت 
تكنولوجيا  في  املتخصصون  بها  يقوم  مجاالت  أربعة  على  الضوء  التعليمية 

وهي: التعليم 
1 ..Design of instruction تصميم التعليمات

2 . Production of instructional products إنتاج املنتجات واخلدمات التعليمية
.and services
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.Management of instruction إدارة التعليم  .3
 .Evaluation of instruction تقييم التعليم  .4

أهمية تكنولوجيا التعليم يف العملية التعليمية 
أشار عوض التودري (2015( إلى أن 
دور وسائل تكنولوجيا التعليم في العملية 

التعليمية يكمن في املظاهر التالية:
تلعب . 1 حيث  احلسي:  اإلدراك 

واألشكال  التوضيحية  الرسوم 
الكلمات  إيضاح  في  مهّمًا  دورًا 
وتقريب  للمتعلم،  املكتوبة 
إليه. توصيله  املراد  املضمون 

الفهم: حيث تساعد وسائل تكنولوجيا التعليم املتعلم على التمييز بني . 2
األشياء والتفرقة، مثل متييز األلوان .

األطفال . 3 تعلم  في  أهمية  التعليم  تكنولوجيا  لوسائل  املهارات:  تنمية 
مثل  معينة  رياضية  مهارات  تعلم  أو  الصحيح  كالنطق  معينة  مهارات 
السباحة، وذلك عن طريق أفالم متحركة بطيئة. كذلك ٌيكسب استخدام 

األلوان. واستخدام  الرسم  مهارة  الطفل  الصور 
التفكير املنظم وحل املشكالت: تلعب الوسائل التعليمية دورًا كبيرًا في . 4

تدريب الطفل على التفكير املنظم وحل املشكالت التي يواجهها.
تنويع . 5 التعليمية  الوسائل  استخدام  طريق  عن  ميكن  اخلبرات:  تنويع 

اخلبرات التي تقدم للتلميذ داخل الفصل مما يتيح له الفرصة للمشاهدة 
ثم االستماع، ثم املمارسة والتأمل. وبذلك تشترك جميع حواس التلميذ 

في عمليات التعلم في ترسيخ وتعميق هذا التعلم.

من . 6 تزيد  التعليمية  الوسائل  أن  فيه  الشك  مما  اللغوية:  الثروة  زيادة 
من  يشاهدونه  أو  يسمعونه  مبا  والتالميذ  لألطفال  اللغوية  احلصيلة 

لهم. معنى  ذات  تكون  قد  جديدة  ألفاظ  على  حتتوى  مواقف 

تذكر
تطبيــق  هــي  التعليــم  تكنولوجيــا 
التكنولوجيــا فــي التدريــس أو التعليــم. 
والتكنولوجيــا التعليميــة هــي الدراســة 
واملمارســة لتيســير التعلــم وحتســني 
األداء مــن خــالل خلــق واســتخدام 
التكنولوجيــة  العمليــات  وإدارة 

املناســبة. واملــوارد 
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بناء املفاهيم السليمة: ميكن عن طريق تنوع الوسائل التعليمية أن نصل . 7
التلميذ أن  التعميمات واملفاهيم الصحيحة. فمثاًل قد يظن  بالتلميذ إلى 
كلمة ساق ُتْطَلُق على كل جزء من النبات يعلو سطح األرض . ولكن عن 
طريق عرض مناذج متعددة وصور كثيرة من السيقان ،يعرف التلميذ أن 

هناك ساقًا أرضية وهوائية ومتسلقة ومتحورة.

تنمية القدرة على التذوق: من خالل عرض األفالم والصور ميكن تعويد . 8
األطفال من الصغر على تذوق اجلمال في الطبيعة والفنون .

اختصار وقت التعليم: ميكن عن طريق استخدام بعض الوسائل التعليمية . 9
اختصار الوقت الالزم للتعليم والتعلم؛ حيث متكن املعلم من عرض كثير 

من املعلومات في وقت قصير نسبّيًا.

مواجهة الفروق الفردية: تساعد الوسائل التعليمية على تنويع أساليب . 10
التعليم ملواجهة الفروق الفردية بني التالميذ.

بقاء أثر التعلم: جتعل ما يتعلمه املتعلم ذا أثر باٍق.. 11

العملية . 12 وحتسني  التعلُّم  إلى  التلميذ  ميل  زيادة  للتعلم:  الدافعية  زيادة 
ككل. التعليمية 

Accessability اإلتاحة أو إمكانية الوصول
تعني تصميم املنتجات أو األجهزة أو اخلدمات أو البيئات بحيث تكون مناسبة 
لألشخاص ذوي اإلعاقة، ويؤكد مفهوم التصميم املتاح Accessable Design على 
إمكانية النفاذ املباشر أو النفاذ غير املباشر، وذلك يعني أن يستطيع األشخاص 
ذوو اإلعاقة التوافق مع التكنولوجيا املساندة، على سبيل املثال: قارئ الشاشة 

على الكمبيوتر.
من  واالستفادة  الوصول،  على  القدرة  أنها  على  اإلتاحة  إلى  النظر  وميكن 
إلى  الوصول  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ومتكني  الكيانات،  أو  النظم  بعض 

املساندة. التكنولوجيا  استخدام  خالل  من  اخلدمات 
وينبغي عدم اخللط بني اإلتاحة (إمكانية الوصول( Accessability وإمكانية 
االستخدام Usability، والتي تعني إلى أي مدى ميكن استخدام منتج معني (مثل 
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محددة  أهداف  لتحقيق  محددين  مستخدمني  قبل  من  بيئة(  أو  خدمة  أو  جهاز 
بفاعلية وكفاءة ورضا في سياق محدد من االستخدام .

الذي   Universal Design الشامل  ارتباطًا وثيقًا بالتصميم  وترتبط اإلتاحة 
يعني تصميم منتجات ميكن استخدامها بواسطة أشخاص ذوي قدرات وحاالت 
مختلفة، وجعل هذه املنتجات في متناول جميع األشخاص سواء كانوا من ذوي 

اإلعاقة أو من غير املعاقني. 

التكنولوجيا املساندة والدمج
املسار  توحيد  يسمى  مما  بكثير  أكثر   Inclusion التعليم  في  الدمج  يعتبر 
Mainstreaming، أي التحاق الطالب ذوي اإلعاقة بالفصول العادية.  التعليمي 
ويهتم الدمج بتحديد كل العوائق والتغلب عليها إلتاحة فرص متكافئة ومستمرة 
 Least تقييدًا  أقل  بيئة  وتوفير  التعليم،  في  الطالب  جميع  ملشاركة  وفعالة 
Restrictive Environment )LRE(E؛ وذلك من أجل حصول األطفال ذوي اإلعاقة 

على فوائد تعليمية مجدية مع الطالب العاديني في بيئة فيزيقية إنسانية متاحة 
املفهومني: لكال  توضيح  يلي  وفيما  الوصول.  وسهلة 

 Mainstreaming توحيد املسار التعليمي
يتيح للطالب ذوي اإلعاقة التعلم مع الطالب غير املعاقني في فصول التعليم 
العام. ويستند مفهوم توحيد املسار التعليمي إلى حقيقة أن الطالب ذوي اإلعاقة 
أو  أكادميّيًا  كان  سواء  العام  التعليم  فصول  في  تواجدهم  من  يستفيدون  قد 
تعديل بسيط في  النظام على  اإلعاقة في هذا  ذوو  الطالب  اجتماعّيًا. ويحصل 
طريقة التقييم، ولكنهم غالبًا ما يتعلمون املواد نفسها، والبد لهم من أن يحققوا 

تقدمًا من خالل تواجدهم في الفصل.

 Inclusion الدمج
هو تعليم الطالب ذوي اإلعاقة في نظام التعليم العام مع تقدمي خدمات التربية 
الذين لديهم صعوبة  الطالب  الفصل ذاته. على سبيل املثال،  اخلاصة بهم في 
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املعلومات  على  ليحصلوا  لهم  تربية خاصة  معلم  يحضر  أن  القراءة ميكن  في 
الفصل مع معلم  يتعاون معلم  املعاقني حيث  أقرانهم غير  ذاته مع  الفصل  في 
الدمج إلى فكرة أن  التعليم لكل الطالب. ويستند مفهوم  التربية اخلاصة لتوفير 
الطالب ذوي اإلعاقة ال ينبغي عزلهم، ولكن ينبغي أن يتم احتواؤهم في الفصول 
الدراسية مع أقرانهم حتى ولو لم يكن بالضرورة يحقق لهم مكاسب كبيرة. ومييل 
مؤيدو الدمج إلى وضع املزيد من التركيز على إعداد الطالب للحياة واملهارات 

االجتماعية أكثر من اكتساب املهارات األكادميية املناسبة.

الفرق بني توحيد املسار التعليمي والدمج

 Mainstreaming مما سبق يتضح أن الفرق الرئيس بني توحيد املسار التعليمي

والدمج Inclusion هو مستوى الدعم املقدم للطالب، والتوقعات التي نرجوها من 
تعليمهم. ويحتاج الطالب في نظام توحيد املسار التعليمي إلى أن يكونوا قادرين 
على التعامل والتكيف في الفصول الدراسية للتعليم العام من تلقاء أنفسهم، في 
حني أن الطالب في إطار الدمج غالبًا ما يكون لديهم معلمو دعم يساعدونهم، 
وتكون املخرجات املتوقعة من تعليمهم والتقييمات التي صممت خصيصًا لهم 

مناسبة لقدراتهم وتعمل على تطويرهم وتنميتهم.

Inclusive Education التعليم الدامج
أو غير املعاقني في  الطالب سواء كانوا من ذوي اإلعاقة  هم تعليم جميع 
للتعلم  لهم  الدعم  تقدمي  مع  ألعمارهم،  املناسبة  العادية  الدراسية  الفصول 
الدامج  التعليم  واملساهمة واملشاركة في جميع جوانب حياة املدرسة. ويدور 
حول كيفية تطوير وتصميم املدارس والفصول الدراسية والبرامج واألنشطة؛حتى 

معًا.  واملشاركة  التعلم  الطالب  يتسنى جلميع 

 Education for all )التعليم الجامع )التعليم للجميع
يعني التعليم اجلامع، أن يلتحق كل طفل بالنظام التعليمي الرمسي دون أي 
للجميع،  التعليم  هو  دقة  أكثر  ومبعني  اإلعاقة،  وخصوصًا  نوع  أي  من  تفرقة 
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هو  اجلامع  للتعليم  العام  والهدف 
اخلاص  التركيز  مع  للجميع  التعليم  (دعم 
املشاركة  تعوق  التي  احلواجز  إزالة  على 
والفئات  ملرأة  اإلى  بالنسبة  والتعليم 
ذوي  واألطفـال  واملهمشـة،  احملرومـة 

املدرسة(. خارج  واألطفال  اإلعاقة، 

احتياجات  في  للتنوع  ااالستجابة  عملية  بأنه  اجلامع  التعليم  أيضًا  ويعرف 
جميع املتعلمني األطفال والراشدين، والعمل على تلبيتها من خالل زيادة املشاركة 
ظاهرة  من  احلد  وكذلك  واالجتماعي،  الثقافي  السياق  في  واالندماج  التعلم  في 
االستبعاد في التعليم ومن التعلم. ويستند التعليم اجلامع إلى احلق في تعليم جيد 
للجميع يلبي احتياجات التعلم األساسية ويثري حياة الدارسني كافة. ومن خالل 
التركيز بوجه خاص على الفئات املستضعفة واملهمشة، يرمي التعليم اجلامع إلى 
متكني جميع األفراد من تنمية إمكاناتهم بالكامل، ويتمثل الهدف األمسى للتعليم 
االجتماعي  التماسك  ودعم  كافة،  التمييز  ألشكال  حّد  وضع  في  اجليد  اجلامع 

/http://www.unesco.org/new/ar/inclusive-education (اليونسكو( 

 Segregation العزل
التعليم  أشكال  من  شكل  أي  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وضع  يعني 
املنفصل، وإجبارهم على العيش في حياة منفصلة، على سبيل املثال: مدارس 
التربية اخلاصة، وحدة منفصلة لألشخاص ذوي اإلعاقة داخل املدرسة أو الكلية.

Universal Design of Learning (ULD( التصميم الشامل يف التعليم
هو مجموعة من املبادئ التي توجه تصميم أساليب التدريس في الفصول 
الدامجة إلتاحة الوصول إلى املواد الدراسية. وهو أيضًا مدخل لتصميم املناهج 
الدراسية التي ميكن أن تساعد املعلمني على جعل املناهج الدراسية خلدمة جميع 
املتعلمني بغض النظر عن القدرة أو اإلعاقة أو العمر أو اجلنس أو اخللفية الثقافية 

تذكر
الفــرق الرئيــس بــني توحيــد املســار 

ــج  ــي Mainstreamin والدم التعليم

الدعــم  مســتوى  هــو   Inclusion
ــي  ــات الت ــالب، والتوقع ــدم للط املق

ــم. ــن تعليمه ــا م نتوقعه
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واللغوية. ويوفر التصميم الشامل للتعليم مخططًا لتصميم اإلستراتيجيات واملواد 
والتقييمات واألدوات للوصول إلى الطالب ذوي االحتياجات املتنوعة وتعليمهم. 

وهناك 3 مبادئ للتصميم الشامل للتعليم هي:

 Provide multiple means of الأشياء  لتمثيل  متعددة  وسائل  توف�ي   .1

 Representat ion

توفير وسائل متعددة لتمثيل األشياء التي تعطي املتعلمني مجموعة متنوعة   
املعرفة. وبناء  املعلومات  الكتساب  الطرق  من 

 Provide multiple means of Action and توف�ي وسائل متعددة لالأداء وللتعب�ي  .2

 Expression

توفير وسائل متعددة من أداءات وتعبيرات الطالب، التي متد املتعلمني ببدائل   
تعلموه.  ما  إلظهار 

Provide multiple means of Engagement توف�ي وسائل متعددة للمشاركة  .3
توفير أساليب متعددة ملشاركة الطالب, التي تستثير اهتمامات املتعلمني،   

 Center of Applied) للتعلم.  دافعيتهم  وتثير  مناسب،  بشكل  وتتحداهم 

 .)Special Technology, 2011

التعليم باستخدام األدوات واملواد واألساليب  الشامل في  التصميم  ويهتم 
التعليمية التي تعمل على إزالة احلواجز التي حتول دون التعلم؛ مما ميكن جميع 
الطالب من النجاح. ومن أجل حتقيق التصميم الشامل في التعليم يحتاج املعلمون 
املدارس من  للطالب، وتستطيع  املتفاوتة  القدرات  االعتبار  في  أن يضعوا  إلى 
خالل التخطيط املسبق تقليل االحتياج إلى خدمات خاصة؛ حيث إن التكييفات 
البداية.  منذ  متاحة  تكون  سوف  املختلفة  التعليمية  واالحتياجات  للتحديات 
تصميمًا  املصممة  املناهج  وأدوات  مواد  استخدام  فإن  ذلك،  إلى  باإلضافة 
شاماًل ميكن أن يقلل وقت املعلم الذي يحتاج إلى أن يقضيه في تعديل املنهج 

الطالب. احتياجات  لتلبية 
التصميم  لتنفيذ  املطلوب  اجلهد  كمية  تقليل  على  التكنولوجيا  وتساعد 
الشامل للتعليم في الفصل، ومتكني املعلمني من حتويل املناهج الدراسية لتلبية 
االحتياجات التعليمية املتنوعة للطالب. وعلى سبيل املثال، عندما يتاح النص 
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في صورة رقمية فإن هناك مجموعة من التعديالت ميكن استخدامها كما يلي:
تكبير 	  البصر  ضعيف  للطالب  ميكن 

أسهل  جلعله  لونه  تغيير  أو  النص 
للقراءة.

أحد 	  استخدام  الكفيف  للطالب  ميكن 
البرامج التي تترجم النص إلى طريقة 
باستخدام طابعة  ثم طباعته  برايل، 

برايل.

ميكن للطالب الذي يعاني من عسر القراءة االستماع إلى النص باستخدام 	 
برنامج حاسوبي يقوم بتحويل النص إلى كالم.

قد يستفيد الطالب الذي يتعلم اللغة اإلجنليزية أيضًا من استخدام برنامج 	 
حتويل النص إلى كالم؛ األمر الذي يجعل من املمكن أن يرى كل كلمة مظلل 

عليها عند قراءتها.
ونظرًا إلى املزايا التي قدمتها الصور الرقمية، فإن العديد من الواليات في 
الواليات املتحدة األمريكية تتطلب أن يتيح الناشرون التعليميون إصدارات رقمية 
من منشوراتهم. وحالّيًا بالواليات املتحدة يسمح قانون حق املؤلف للمدارس 

 Assistive وغيرها من املنظمات بعمل نسخ بديلة من املواد للطالب ذوي اإلعاقة

اتفاقية مراكش  تتناول  كما   ،Technology Guide for Massachusetts Schools

هذا املوضوع مبا يحقق إتاحة املادة العلمية للمناهج للطالب ذوي اإلعاقة.

تذكر
تســاعد التكنولوجيــا على تقليــل كمية 
اجلهــد املطلــوب لتنفيــذ التصميــم 
الفصــل،  فــي  للتعليــم  الشــامل 
حتويــل  مــن  املعلمــني  ومتكــني 
املناهــج الدراســية لتلبيــة االحتياجات 

املتنوعــة. التعليميــة 
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ثانياً: حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

في استخدام التكنولوجيا المساندة

االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.	 
معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى املصنفات املنشورة.	 
أهداف التنمية املستدامة.	 
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حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف استخدام التكنولوجيا املساندة

أكد العديد من االتفاقيات واملواثيق اإلقليمية اخلاصة بحقوق االنسان على 
واستخدام  التعليمي  الدمج  أهمية  على  وأكد  االعاقة،  ذوي  األشخاص  حقوق 
التكنولوجيا املساندة في تعليم الطالب ذوي اإلعاقة ، وفيما يلي عرض لبعض 

واملواثيق:  االتفاقيات  هذه 

امليثاق العربي لحقوق اإلنسان 2004
أكدت املادة 40 على أن تلتزم الدول األطراف مبا يلي: 

لهم . 1 تكفل  والتي  واجلسدية  النفسية  اإلعاقات  لذوي  الكرمية  احلياة  توفير 
الفعلية في  كرامتهم مع تعزيز اعتمادهم على أنفسهم، وتيسير مشاركتهم 

املجتمع. 
توفر الدول األطراف اخلدمات االجتماعية مجانًا جلميع ذوي اإلعاقات. كما . 2

توفر الدعم املادي للمحتاج من هؤالء األشخاص وأسرهم أو لألسر التي 
ترعاهم، كما تقوم بكل ما يلزم لتجنب إيوائهم في مؤسسات الرعاية، وفى 

جميع األحوال تراعى املصلحة الفضلى للشخص ذي اإلعاقة.
السبل . 3 بكل  اإلعاقات  من  للحد  الالزمة  التدابير  كل  األطراف  الدول  تتخذ 

والتثقيف. الوعي  ونشر  الوقائية  الصحة  برامج  فيها  مبا  املمكنة 
ذوي . 4 لألشخاص  املناسبة  التعليمية  اخلدمات  كل  األطراف  الدول  توفر 

وأهمية  التعليمي،  النظام  في  الدمج  أهمية  االعتبار  في  آخذة  اإلعاقات، 
التدريب والتأهيل املهني، واإلعداد ملمارسة العمل، وتوفير العمل املناسب 

اخلاص. أو  احلكومي  القطاع  في 

االستثمار في تعليمهم،  املزيد من  إلى  اإلعاقة  يحتاج األشخاص ذوو 
وتوفير مساكن لهم، والتدريب املهني، ووسائل املواصالت، والتكنولوجيا 
هذا  احلكومات  تسترد  وسوف  االستقاللية،  احلياة  وتيسير  املساندة، 
مواطنني  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  وأكثر- من خالل جعل  االستثمار- 

.)Jesse Ventura, 2016( منتجني اقتصادّيًا. 
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ذوي . 5 لألشخاص  املناسبة  الصحية  اخلدمات  كل  األطراف  الدول  توفر 
املجتمع.  في  لدمجهم  التأهيل  إعادة  فيها  مبا  اإلعاقات 

متكن الدول األطراف األشخاص ذوي اإلعاقات من استخدام مرافق اخلدمة . 6
العامة واخلاصة.

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a0032-.html

العقد العربي لذوي االحتياجات الخاصة 2004 – 2013
(2003-2012( والذي أطلق رمسّيًا في قمة  العقد العربي لذوي اإلعاقة  أكد 
اجلامعة العربية في تونس في عام 2004 على سعيه لضمان فرص متكافئة للتربية 
جميع  ضمن  املبكرة  الطفولة  مرحلة  منذ  املعوقني  األشخاص  جلميع  والتعليم 
وفى مؤسسات خاصة  النظامية،  في صفوفها  والتعليمية  التربوية  املؤسسات 
في حالة عدم قدرتهم على االندماج أو التحصيل املناسب، وبالطلب من الدول 
العمل عبر  وفي سوق  التعليم  في  املعوقني  األشخاص  اندماج  تعزيز  األعضاء 
تأهيلهم في ضوء املستجدات العلمية والتكنولوجية واحتياجات سوق العمل مبا 
يضمن فرص عمل متكافئة لهم. وذلك من خالل تطوير مهارات املدربني املهنيني 
األشخاص  وتأهيل  تدريب.  مراكز  وإنشاء  احلديثة  والتكنولوجيا  للتقنيات  وفقًا 
املعوقني وتطوير املراكز القائمة مبا يتالءم والتطورات التقنية واحتياجات سوق 
العمل. كذلك يسعى العقد إلى وضع برامج لتبادل اخلبرات بني الدول العربية في 
مجاالت تدريب العاملني ومناهج التربية املختصة وتسيير مراكز تدريب وتأهيل 

األشخاص املعوقني. (املنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة 2004(.

اتفاقية حقوق الطفل )1989)
في عام 1989، أقرَّ زعماء العالم حتت مظلة األمم املتحدة بحاجة أطفال العالم 
إلى اتفاقية خاصة بهم؛ ألنه غالبًا ما يحتاج األشخاص دون الثامنة عشرة إلى 
رعاية خاصة وحماية ال يحتاجها الكبار لتمكني الطفل من التمتع بطفولة سعيدة 
له حياة  ن  تؤمِّ التي  احلقوق  ولديه  اجلهات  فيها، ويكون محمّيًا من جميع  ينعم 
سعيدة، خليره وخير املجتمع، واهتمت هذه االتفاقية بالطفل ذي اإلعاقة وأقرت 
بأنه يجب أن يحاط الطفل ذو اإلعاقة اجلسمية أو العقلية أو املقصي اجتماعّيًا 
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في  للطفل حّقًا  وأن  تقتضيها حالته،  التي  اخلاصة  والعناية  والتربية  باملعاجلة 
االبتدائية على  أن يكون مجانّيًا وإلزامّيًا، في مراحله  الذي يجب  التعليم،  تلقي 

https://www.unicef.org/arabic/crc/34726_50765.html األقل. 

1- االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
قدمت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 2007 اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة 
ست  عليها  ووقعت  وكرامتهم.  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  وتعزيز  حلماية 
بعد   2008 مايو   3 في  التنفيذ  حيز  دخلت  وقد   ،2008 عام  عربية  دولة  عشرة 
153 طرفًا  ق  2015 صدَّ واعتبارًا من مارس  دولة،   20 قبل  التصديق عليها من 
ع 159 طرفًا على املعاهدة مبا في ذلك االحتاد األوربي الذي صادق عليها في  ووقَّ
23 ديسمبر 2010. وقد أقرت هذه االتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في 

التالية: التكنولوجيا املساندة في املواد  احلصول على 

املادة 4: االلتزامات العامة
الدول األطراف تتعهد بكفالة وتعزيز إعمال  أن  إلى  أشارت هذه املادة   -
ذوي  األشخاص  جلميع  تاّمًا  إعمااًل  كافة  األساسية  واحلريات  اإلنسان  حقوق 
الغاية،  لهذه  وحتقيقًا  اإلعاقة.  أساس  على  نوع  أي  من  متييز  أي  دون  اإلعاقة 

يلي: مبا  األطراف  الدول  تتعهد 
توفيرها  وتعزيز  اجلديدة،  التكنولوجيا  وتطوير  البحوث  تعزيز  أو  إجراء   .a
واستعمالها، مبا في ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والوسائل واألجهزة 
املساعدة على التنقل، والتكنولوجيا املساندة املالئمة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

مع إعطاء األولوية للتكنولوجيا املتاحة بأسعار معقولة.
الوسائل  بشأن  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  املنال  معلومات سهلة  توفير   .b
واألجهزة املساعدة على التنقل، والتكنولوجيا املساندة، مبا في ذلك التكنولوجيا 

اجلديدة، فضاًل عن أشكال املساندة األخرى في اخلدمات واملرافق.
تشجيع تدريب االختصاصيني واملوظفني العاملني مع األشخاص ذوي   .c
اإلعاقة في مجال احلقوق املعترف بها في هذه االتفاقية؛ لتحسني توفير املساعدة 

واخلدمات التي تكفلها هذه احلقوق.
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املادة 9 : إمكانية الوصول
نصت املادة 9 على أنه من أجل متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من العيش   .1
الدول  تتخذ  احلياة،  جوانب  جميع  في  كامل  بشكل  واملشاركة  باستقاللية 
ذوي  األشخاص  وصول  إمكانية  تكفل  التي  املناسبة  التدابير  األطراف 
اإلعاقة، على قدم املساواة مع غيرهم، إلى البيئة املادية احمليطة ووسائل 
املعلومات  ونظم  تكنولوجيا  ذلك  في  مبا  واالتصاالت،  واملعلومات  النقل 
املقدمة  أو  اجلمهور  لعامة  املتاحة  األخرى  واخلدمات  واملرافق  واالتصال، 
إليه، في املناطق احلضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير، التي يجب 
أن تشمل حتديد العقبات واملعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق 

يلي: بوجه خاص على ما 
النقل  ووسائل  والطرق  املباني   .a
البيوت  داخل  األخرى  واملرافق 
املدارس  ذلك  في  مبا  وخارجها، 
واملساكن واملرافق الطبية وأماكن 

لعمل. ا
واخلدمات  واالتصاالت  املعلومات   .b
اخلدمات  فيها  مبا  األخرى، 
الطوارئ. وخدمات  اإللكترونية 

التدابير  أيضًا  األطراف  الدول  تتخذ   .2
إلى: الرامية  املناسبة 

وضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى املرافق   .a
املعايير  هذه  ونشر  إليه،  املقدمة  أو  اجلمهور  لعامة  املتاحة  واخلدمات 

تنفيذها. ورصد  واملبادئ 
متاحة  وخدمات  مرافق  تعرض  التي  اخلاصة  الكيانات  تراعي  أن  كفالة   .b
األشخاص  وصول  إمكانية  جوانب  جميع  إليه  مقدمة  أو  اجلمهور  لعامة 

إليها. اإلعاقة  ذوي 
توفير التدريب للجهات املعنية بشأن املسائل املتعلقة بإمكانية الوصول   .c

تذكر
ــة  ــي االتفاقي ــة ف أشــارت املــادة الرابع
ذوي  األشــخاص  حلقــوق  الدوليــة 
اإلعاقــة إلــى ضــرورة توفيــر معلومــات 
ســهلة املنــال لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
ــزة املســاعدة  بشــأن الوســائل واألجه
ــاندة،  ــا املس ــل والتكنولوجي ــى التنق عل
ــدة ،  ــا اجلدي ــك التكنولوجي ــي ذل ــا ف مب
فضــاًل عــن أشــكال املســاندة األخــرى 

ــق. ــات واملراف ــي اخلدم ف
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اإلعاقة. تواجه األشخاص ذوي  التي 
املباني  قراءتها وفهمها في  برايل وبأشكال يسهل  توفير الفتات بطريقة   .d

اجلمهور. لعامة  املتاحة  األخرى  واملرافق  العامة 
توفير أشكال من املساعدة البشرية والوسطاء، مبن فيهم املرشدون والقراء   .e
إلى  الوصول  إمكانية  لتيسير  اإلشارة؛  للغة  املفسرون  واالختصاصيون 

املباني واملرافق األخرى املتاحة لعامة اجلمهور.
تشجيع أشكال املساعدة والدعم األخرى لألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان   .f

حصولهم على املعلومات.
إلى تكنولوجيات ونظم  اإلعاقة  إمكانية وصول األشخاص ذوي  تشجيع   .g

اإلنترنت. شبكة  فيها  مبا  اجلديدة،  واالتصال  املعلومات 
معلومات  ونظم  تكنولوجيات  وتوزيع  وإنتاج  وتطوير  تصميم  تشجيع   .h
مرحلة  في  إليها،  الوصول  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  ميكن  واتصاالت 

تكلفة. بأقل  املتناول  في  والنظم  التكنولوجيا  هذه  تكون  كي  مبكرة؛ 

املادة ١٩ - العيش املستقل واإلدماج يف املجتمع
في هذه املادة تقر الدول األطراف في هذه االتفاقية بحق جميع األشخاص 
ذوي اإلعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في املجتمع، بخيارات مساوية خليارات 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متتع  لتيسير  ومناسبة  فعالة  تدابير  وتتخذ  اآلخرين، 
الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في املجتمع. وبالطبع فإن 

هذه التدابير والتيسيرات حتتاج إلى التكنولوجيا املساندة. 

املادة 20- التنقل الشخصي
تنص هذه املادة على أن تتخذ الدول األطراف تدابير فعالة تكفل لألشخاص 

ذوي اإلعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من االستقاللية، مبا في ذلك ما يلي:
اللذين  الوقت  وفي  بالطريقة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تنقل  حرية  تيسير   .a

متناولهم. في  وبتكلفة  يختارونهما 
تيسير حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على ما يتسم باجلودة من الوسائل   .b
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من  وأشكال  املساندة،  والتكنولوجيا  التنقل،  على  املساندة  واألجهزة 
حيث  من  متناولهم  في  جعلها  ذلك  في  مبا  والوسطاء،  البشرية  املساعدة 

التكلفة.
توفير التدريب لألشخاص ذوي اإلعاقة واملتخصصني العاملني معهم على   .c

التنقل. مهارات 
والتكنولوجيا  واألجهزة  الوسائل  تنتج  التي  اخلاصة  الكيانات  تشجيع   .d
التنقل، مع مراعاة جميع اجلوانب املتعلقة بتنقل األشخاص  املساندة على 

اإلعاقة. ذوي 

املادة ٢١ حرية التعبري والرأي والحصول على معلومات
أشارت هذه املادة إلى أن تتخذ الدول األطراف جميع التدابير املناسبة التي 
تكفل ممارسة األشخاص ذوي اإلعاقة حلقهم في حرية التعبير والرأي، مبا في 
ذلك احلق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، واإلفصاح عنها، على قدم املساواة 
مع اآلخرين، وعن طريق جميع وسائل االتصال التي يختارونها بأنفسهم، مبا 

في ذلك ما يلي:
باستعمال  الناس  لعامة  موجهة  مبعلومات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تزويد   .a
التكنولوجيا سهلة احلصول عليها، واملالئمة ملختلف أنواع اإلعاقة في الوقت 

املناسب، ومن دون حتميل األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة إضافية.
قبول وتيسير قيام األشخاص ذوي اإلعاقة في معاملتهم الرمسية باستعمال   .b
لغة اإلشارة، وطريقة برايل، وطرق االتصال املعززة البديلة، وجميع وسائل 

وطرق وأشكال االتصال األخرى سهلة املنال التي يختارونها بأنفسهم.
حث الكيانات اخلاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، مبا في ذلك عن   .c
طريق شبكة اإلنترنت، على تقدمي معلومات وخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة 

بأشكال يسهل احلصول عليها واستعمالها.
تشجيع وسائط اإلعالم اجلماهيري، مبن في ذلك مقدمو املعلومات عن طريق   .d

شبكة اإلنترنت، على جعل خدماتها في متناول األشخاص ذوي اإلعاقة.
االعتراف بلغات اإلشارة وتشجيع استخدامها.  .e
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املادة 24- التعليم
ذوي  األشخاص  الدول  ن  متكِّ أن  على  وتنص  بالتعليم  املادة  هذه  تهتم 
اإلعاقة من تعلم مهارات حياتية، ومهارات في مجال التنمية االجتماعية لتيسير 
مشاركتهم الكاملة في التعليم على قدم املساواة مع آخرين بوصفهم أعضاء في 
املجتمع. وحتقيقًا لهذه الغاية، تتخذ الدول األطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي:

وأشكال  ووسائل  وطرق  البديلة،  الكتابة  وأنواع  برايل  طريقة  تعلم  تيسير   .a
االتصال املعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه 

عن طريق األقران. 
م. تيسير تعلم لغة اإلشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُّ  .b

وخصوصًا  املكفوفني،  م  للصُّ أو  م  وللصُّ للمكفوفني  التعليم  توفير  كفالة   .c
األطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل االتصال لألشخاص املعنيني، 
واالجتماعي.  األكادميي  النمو  من  قدر  أقصى  بتحقيق  تسمح  بيئات  وفي 

وضمانًا إلعمال هذا احلق، تتخذ الدول األطراف التدابير املناسبة لتوظيف   .d
طريقة  و/أو  اإلشارة  لغة  يتقنون  إعاقة  ذوو  مدرسون  فيهم  مدرسني، مبن 
مستويات  جميع  في  العاملني  واملوظفني  االختصاصيني  ولتدريب  برايل، 
ووسائل  طرق  واستعمال  باإلعاقة  التوعية  التدريب  هذا  ويشمل  التعليم. 
التعليمية  واملواد  والتقنيات  املناسبة،  والبديلة  املعززة  االتصال  وأشكال 

اإلعاقة. ذوي  األشخاص  ملساعدة 

املادة 26- التأهيل وإعادة التأهيل
واستخدام  ومعرفة  توفير  األطراف على  الدول  بتشجيع  املادة  هذه  اهتمت 
حسب  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  املصممة  املساندة  والتكنولوجيا  األجهزة 

التأهيل. وإعادة  بالتأهيل  صلتها 
- ووفقًا لتقديرات منظمة الصحة العاملية لعام 2014 يعاني حوالي 285 مليون 
شخص في العالم من اإلعاقة البصرية. ويقيم أكثر من 90 في املائة من هؤالء 
في البلدان النامية؛ حيث يقدر االحتاد العاملي للمكفوفني أن األشخاص املكفوفني 
ال يتاح لهم سوى فرصة واحدة من بني عشر في الذهاب إلى املدرسة أو احلصول 
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على وظيفة. ويقدر االحتاد أن أقل من 10 ٪ من جميع املواد املنشورة ميكن قراءتها 
من قبل األشخاص املكفوفني وذوي اإلعاقات البصرية، وفي الوقت الذي يتمتع 
فيه األشخاص املبصرون بإمكانية الوصول غير املسبوقة إلى املعلومات من 
خالل اإلنترنت، فإن مجموعة من العوامل االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية 
ذوي  لألشخاص  املنشورة  املصنفات  إلى  الوصول  تعرقل  تزال  ال  والقانونية 

 Accessible Books) اإلعاقة في قراءة املطبوعات، ويعمل احتاد الكتب امليسرة

Consortium (ABC على تغيير ذلك من خالل املساعدة على زيادة توافر الكتب 

على الصعيد العاملي بأشكال ميسرة.

http://www.accessiblebooksconsortium.org/portal/en/index.html 
مراكش،  معاهدة  اعتماد  متَّ  الفنية  املصنفات  إلى  النفاذ  تيسير  أجل  ومن 

عنها: نبذة  يلي  وفيما 

 Marrakesh Treaty to المنشورة  المصنفات  إىل  النفاذ  لتيس�ي  مراكش  معاهدة 

Facilitate Access to Published Works

من  جزء  وهي  مراكش،  في   2013 يونيو   27 في  مراكش  معاهدة  اعُتمدت 
الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  تديرها  التي  املؤلف  املعاهدات حلق  مجموعة 

(The World Intellectual Property Organization )WIPO، ودخلت حيز التنفيذ 
تنمية  إلى  يرمي  واضح  إنساني  ُبعد  املعاهدة  ولهذه   .2016 سبتمبر   30 في 
وتلزم  املنشورة.  املصنفات  إلى  النفاذ  تيسير  هو  الرئيس  وهدفها  املجتمع، 
على  اإللزامية  االستثناءات  من  مجموعة  بوضع  املتعاقدة  األطراف  املعاهدة 
للنفاذ  قابلة  تكون  املنشورة  لألعمال  نسخ  توفير  أجل  من  املؤلف  حق  قانون 

في نسق ميسر Accessible Format Copies (AFCs) وذلك لصاحل األشخاص 

ذوي اإلعاقات البصرية (Visually Impaired Persons )VIPs، وذوي اإلعاقات 

األخرى (Persons With a Print Disability )PWPDs الذين يعانون من القصور 
املطبوعات.  قراءة  في 

واحلقوق اخلاضعة لهذا االستثناء هي حق النسخ وحق التوزيع وحق اإلتاحة 
من  ربحي  غير  أساس  على  نسخة،  إعداد  املعتمدة  للهيئات  ويجوز  للجمهور. 
املصنف، تكون قابلة للنفاذ في نسق ميسر وميكن توزيعها عن طريق اإلعارة غير 
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التجارية أو النقل اإللكتروني، وتشمل شروط االضطالع بهذا النشاط أن يكون 
للهيئة املعتمدة نفاذ قانوني إلى املصنف، وعدم إدخال تغييرات أخرى غير تلك 
الالزمة جلعل املصنف قاباًل للنفاذ، وإتاحة النسخ لكي يستخدمها فقط األشخاص 
أو  البصرية  اإلعاقة  لذوي  أو  املكفوفني  لألشخاص  أيضًا  ويجوز  املستفيدون. 
لذوي اإلعاقات املرتبطة بقراءة املطبوعات إعداد نسخة لالستخدام الشخصي في 

حال كان لهم نفاذ قانوني إلى نسخة ذات نسق ميسر من ذلك املصنف. 

فوائد معاهدة مراكش 
تساعد معاهدة مراكش على زيادة فرص النفاذ إلى املصنفات وغيرها من 
حتقق  أن  املتوقع  ومن  املطبوعات.  قراءة  في  اإلعاقات  لذوي  املطبوعة  املواد 
املعاهدة نتائج إيجابية في جميع البلدان التي تنفذ فيها، ومنها البلدان النامية 
والبلدان األقل منّوًا، والتي يعيش فيها أكبر عدد من األشخاص ذوي اإلعاقات في 

قراءة املطبوعات. وتشمل فوائد املعاهدة ما يلي:

حتسن الوعي بالتحديات التي تواجهها جماعات األشخاص ذوي اإلعاقات . 1
الوعي  وتعزيز  البصرية،  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  املطبوعات  قراءة  في 

بضرورة وضع سياسات ملصلحة األشخاص ذوي اإلعاقات.
من . 2 التعليم:  إلى  النفاذ  سبل  زيادة 

التعليم في أنساق  إتاحة مواد  خالل 
ذوو  األشخاص  يتمكن  كي  ميسرة 
من  املطبوعات  قراءة  في  اإلعاقات 
لهم،  املتاحة  التعليم  فرص  اغتنام 
للحصول  متكافئة  بفرص  والتمتع 
الوقت  وفي  التعليم،  خدمات  على 
أن  التعليم  ملؤسسات  ميكن  ال  ذاته 
ذوي  األشخاص  إلى  خدماتها  تقدم 
إال  املطبوعات،  قراءة  في  اإلعاقات 
إذا كان لديها أيضًا مواد في أنساق 

ة.  ميسر

تذكر
ــير  ــى تيس ــش إل ــدة مراك ــدف معاه ته
النفــاذ إلى املصنفــات املنشــورة،وتلزم 
ــة  ــع مجموع ــدة بوض ــراف املتعاق األط
علــى  اإللزاميــة  االســتثناءات  مــن 
ــر  قانــون حــق املؤلــف مــن أجــل توفي
نســخ لألعمــال املنشــورة تكــون قابلــة 
للنفــاذ فــي نســق ميســر وذلــك لصــاحل 
ــة،  ــات البصري ــخاص ذوي اإلعاق األش
وذوي اإلعاقــات األخــرى الذيــن يعانون 
مــن القصــور فــي قــراءة املطبوعــات.
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تعزيز االندماج االجتماعي واملشاركة الثقافية: حتسن معاهدة مراكش سبل . 3
النفاذ إلى مواد التعليم والترفيه، وتيسر زيادة إمكانات اندماج األشخاص 
الثقافية  احلياة  في  ومشاركتهم  املطبوعات  قراءة  في  اإلعاقات  ذوي 
واجلرائد  الكتب  قبيل  من  الترفيه  مواد  وتؤدي  ملجتمعهم.  واالجتماعية 
تؤدي  أنها  كما  املجتمع،  في  واضحة  وإخبارية  ترفيهية  مهمة  واملجالت 
دورًا مهّمًا في التعبير عن الثقافة احمللية وفي نشرها. ومن األهمية مبكان 
أيضًا أن ينفذ األشخاص ذوو اإلعاقات في قراءة املطبوعات في املجتمع 
إلى هذه املواد، التي تتيح لهم الفرصة للمشاركة بالكامل في أوجه التنمية 

مبدعني. أو  مستهلكني  بوصفهم  الثقافية 
احلد من الفقر وزيادة اإلسهامات في االقتصاد الوطني: يتوقف تقدم األفراد . 4

معاهدة  كانت  وملا  التعليم.  أهداف  بلوغ  على  كثيرًا  املهني  مسارهم  في 
تنفيذها من  فإن  أنساق ميسرة،  التعليم في  إلى مواد  النفاذ  تتيح  مراكش 
شأنه أن يكون أداة قوية للحد من الفقر وإتاحة الفرصة لألشخاص ذوي 
اإلعاقات في قراءة املطبوعات من أجل حتقيق النمو املهني؛ مبا يسمح لهم 

اقتصادّيًا.  الذاتي  اقتصادياتهم احمللية وباالكتفاء  باإلسهام في 
مما سبق يتضح أن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت دورًا مهّمًا ومتميزًا 
تؤديه في حتقيق هذا املستقبل. ولتقدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أهمية 
اخلدمات  مثل  بالفعل خدمات  تقدم  وهي  القطاعات،  مختلف  مع  تتداخل  كبيرة 
واخلدمات  اإللكترونية،  واحلكومة  اإللكتروني،  والتعليم  للبنوك،  اإللكترونية 
جديدة،  فرصًا  فسنخلق  اجلميع،  متناول  في  ُوضعت  فإذا  املتنقلة.  الصحية 

املستدامة. التنمية  وحتقيق  البيئة  حماية  على  وستساعد 

أهداف التنمية املستدامة
في يناير 2016، بدأ رمسّيًا نفاذ أهداف التنمية املستدامة الـ17 خلطة التنمية 
املستدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية 
تاريخية. وستعمل الدول خالل السنوات اخلمس عشرة املقبلة - واضعة نصب 
أعينها هذه األهداف اجلديدة التي تنطبق عاملّيًا على اجلميع - على حشد اجلهود 
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للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم املساواة ومعاجلة تغير املناخ، 
مع كفالة اشتمال اجلميع بهذه اجلهود. ويتفق املجتمع الدولي على أهداف وغايات 

 ،)SDG) محددة لتحقيق مستقبل مستدام من خالل األهداف اإلمنائية املستدامة
وبفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تتسارع وتتعزز جميع ركائز التنمية 
املستدامة الثالث وهي التنمية االقتصادية، واالندماج االجتماعي، وحماية البيئة. 
تسهل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت النفاذ إلى املعلومات األساسية. 
وقد نصَّ الهدف 3 على أن اخلدمات الصحية املتنقلة متتلك القدرة الكامنة على 
ق على امتداد النظام البيئي العاملي للرعاية الصحية، وَنصَّ  حتقيق فوائد ال تصدَّ
األعمار  جميع  في  وبالرفاهية  صحية  عيش  بأمناط  اجلميع  متّتع  ضمان  على 
وبأحدث  رئيس  تشخيصي  بدعم  الصحة  مجال  في  العاملني  تزويد  خالل  من 

نائية.  الصحية في مناطق  الرعاية  املعلومات، وتسهيل 
وميكن لإلتاحة أن تقلل من احلواجز املعرقلة للتعليم كما في الهدف 4 حيث 
إذ  االبتدائية،  باملدرسة  ملتحقني  غير  العالم  في  طفل  مليون   60 حوالي  يوجد 
القراءة  تعلم  إلى  النفاذ  املوارد ممكنة  من  ثروة  إلى  والطالب  املعلمون  توصل 
املعلمني  وإلى  املتنقلة،  األجهزة  عبر  الرياضيات  علم  على  والتدريب  والكتابة 
وقد  املتنقلة.  واألجهزة  احملمولة  احلواسب  عبر  التعليمية  واأللعاب  التفاعليني 
بني  الفروق  تراعي  التي  التعليمية  املرافق  بناء  ضرورة  إلى  الهدف  هذا  أشار 
وتهيئة  القائمة  التعليمية  املرافق  ورفع مستوى  واألطفال،  واإلعاقة،  اجلنسني، 
بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع، وزيادة عدد منح التدريب 
املهني وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية 

 .2020 النامية األخرى، بحلول عام  النمو والبلدان  البلدان املتقدمة  في 
بني  املساواة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تدعم  ذلك،  على  وعالوًة 
اجلنسني كما في الهدف 5 معززًة فرص انتفاع املرأة من الصحة والتغذية والتعليم 
التنمية األخرى مثل املشاركة السياسية. وتدريب املرأة على املعارف  وفرص 
نها من االنتفاع من اخلدمات األساسية التي تتيح  الرقمية هو املفتاح لضمان متكُّ
لها إمساع صوتها في مجتمعاتها احمللية ودوائرها احلكومية، وعلى املستوى 

العاملي.
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باإلضافة إلى ذلك، اهتم الهدف 8 بتوضيح أن اإلملام بأساسيات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت مطلوب على حنو متزايد في جميع القطاعات في البلدان 
مبهارات  الشباب  لتسليح  األولوية  جعل  ويجب  السواء،  على  والنامية  املتقدمة 
للجميع  الشامل  االقتصادي  النمو  لضمان  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
واملستدام وكي يتسنى حتقيق العمل الالئق للجميع، وحتقيق مستويات أعلى من 
اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع، واالرتقاء مبستوى التكنولوجيا، واالبتكار.

أما الهدف 10 فأشار إلى أن ضمان تساوي الناس في النفاذ إلى تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت واستخدامها مما يساعد على جلب املعلومات واملعرفة 
إلى السكان احملرومني في جميع أحناء العالم مثل األشخاص ذوي اإلعاقة والنساء 
والفتيات؛ حيث يعاني العديد منهم من عدم القدرة على الوصول إلى املعلومات 
إليها؛ مما يشكل  ألسباب عديدة ومنها عدم وجود كتب ميسرة ميكن الوصول 

عائقًا حقيقّيًا أمام احلصول على التعليم وقيادة حياة مستقلة ومنتجة. 



51

ثالثًا: التكنولوجيا المساندة لتيسير دمج 

األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم

استخدام التكنولوجيا لتيسير دمج الطالب ذوي اإلعاقة.	 
أهداف استخدام التكنولوجيا املساندة.	 
أنواع التكنولوجيا املساندة.	 
األجهزة منخفضة التقنية.	 
األجهزة متوسطة التقنية.	 
األجهزة مرتفعة التقنية.	 
تيسير إمكانية وصول جميع الطالب إلى املواد التعليمية.	 
مجاالت استخدام التكنولوجيا املساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة.	 
معوقات استخدام التكنولوجيا املساندة.	 
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استخدام التكنولوجيا لتيسري دمج الطالب ذوي اإلعاقة

للتكنولوجيا قدرات فائقة على توفير إمكانية الوصول إلى كل الطالب، وزيادة 
املساندة مصطلح  والتكنولوجيا  العام.  التعليم  منهج  إلى  الوصول  على  القدرة 
اإلعاقة،  ذوي  لألفراد  والتأهيلية  والتوافقية  املساندة  األجهزة  يضّم  شامل 

 Reed) القدرات  القصور في بعض  أن يستخدم لتعويض  ويحتوي كل ما ميكن 

القلم  ماسك  مثل  التقنية  منخفضة  األجهزة  بني  وتتراوح   ،)& Browser, 2005

اخلاص بالكتابة وأدوات وأجهزة أكثر تقدمًا مثل املعينات السمعية أو النظارات، 
أو األجهزة مرتفعة التقنية مثل الكمبيوتر ذي البرنامج اخلاص مبساعدة الطالب 

.)WHO, 2009) القراءة  ذوي عسر 
استخدام  على  املساندة  التكنولوجيا  استخدام  في  املختلفة  املداخل  تركز 
التكنولوجيا لتدريب ومساعدة الطالب ومتكينهم من التعلم، وتساعد التكنولوجيا 
املساندة الطالب ذوي اإلعاقة على التعلم في الفصول الدراسية ذاتها التي يتعلم 
فيها أقرانهم، وتدعم احتواء الطالب ذوي اإلعاقات الفكرية أو احلركية أو النمائية 
ومساعدتهم على تعلم املواد بطريقة يستطيعون فهمها، وتعمل على تقليل العوائق 

التي متنع تواجدهم في املستوى نفسه مثل أقرانهم.
قدراتهم  إظهار  على  اإلعاقة  ذوي  الطالب  املساندة  التكنولوجيا  تساعد 
املعرفية في التعليم من خالل إتاحة فرص تعليمية ال ميكن الوصول إليها بسبب 
اإلعاقة. على سبيل املثال، فإن طالبًا يواجه صعوبة في قراءة نص ما (بسبب 
ل  إعاقة بصرية أو عسر قراءة( ميكن مساعدته من خالل قارئ الشاشة الذي يحوِّ
النص املكتوب إلى كالم مسموع ويكون ذلك مبثابة جسر بني النص املكتوب 

التكنولوجيا لن حتل محل املعلمني العظماء، ولكن التكنولوجيا في أيدي 

 George( األفضل.  إلى  الطالب  ل حياة  أن حتوِّ العظماء ميكن  املعلمني 

. )Couros, 2015
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يستطيع  نفسه  السياق  وفي  ومعرفّيًا،  شفوّيًا  املعلومات  معاجلة  على  والقدرة 
الطالب الذي لديه صعوبة في فهم تسلسل األفكار في النص أن يستخدم برنامج 

 .)Hernandez, 2003) الرسم البياني جسرًا إلى مهارات املعاجلة البصرية
لذلك فإن التكامل الفعال للتكنولوجيا املساندة في الفصول الدراسية العادية 
ن الطالب من احلصول على وسائل متعددة إلكمال عمله باستقاللية أكبر في  ميكِّ
أداء املهام التي قد يكون غير قادر على إجنازها أو لديه صعوبة فيها، وذلك من 
خالل التحسني املستمر أو تغيير وسائل التفاعل مع التكنولوجيا التي يحتاجها 
التعليم  الطالب إلجناز مثل هذه املهام، وأيضًا من خالل التصميم الشامل في 
الذي يتيح فرصًا تعليمية متكافئة جلميع الطالب في الفصول الدراسية، وفيما يلي 

توضيح ملفهوم التصميم الشامل في التعليم.

أهداف استخدام التكنولوجيا املساندة
متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من االعتماد على النفس واالستقاللية في 	 

ألداء  بهم  احمليطني  األشخاص  على  االعتماد  وتقليل  اليومية،  حياتهم 
مهامهم.

حتسني األداء وجودة العمل في املهام اليومية.	 
مد األشخاص ذوي اإلعاقة باملهارات واملعارف والثقافة من خالل إتاحة 	 

الوصول إلى مصادر التعلم والوسائط املتعددة.
متكني األشخاص ذوي اإلعاقة اقتصادّيًا من خالل تسهيل حصولهم على 	 

فرص العمل والتوظيف.
دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في املجتمع من خالل إتاحة مشاركتهم في 	 

األنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

أنواع التكنولوجيا املساندة
تنقسم أجهزة التكنولوجيا املساندة تبعًا لعدة محاور كما يلي:

١- تبعاً لمجال الستخدام: 

ختتلف التكنولوجيا املساندة تبعًا لالستخدام، فهناك التقنيات التي تساند 
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الطالب في التواصل، والقراءة، والكتابة، واحلساب، والبصر، والسمع، والتنقل، 
والعمل،  والترفيه،  الفراغ  أوقات  وشغل  اليومية،  احلياة  ومهارات  واحلركة، 

بالذات. والعناية 

عاقة:  ٢ - تبعاً لنوع الإ

التكنولوجيا  التكنولوجيا املساندة ملختلف اإلعاقات مثل  هناك العديد من 
املساندة لذوي اإلعاقة الذهنية، واإلعاقة السمعية، واإلعاقة البصرية، واإلعاقة 
اجلسمية، واالضطرابات النمائية، وصعوبات التعلم واإلعاقات اخلفية، وسوف 

نعرض لكل منها في اجلزء اخلاص باإلعاقات املختلفة.

٣-  تبعاً لمستوى التقنية:

وتنقسم إلى ثالث فئات هي:

 Low- Tech منخفضة التقنية  .1

Mid- Tech متوسطة التقنية  .2

High- Tech مرتفعة التقنية  .3
مكلفة  وغير  االستخدام،  سهلة  تكون  ما  عادة  التقنية  منخفضة  األجهزة 
للشراء، ومتاحة على نطاق واسع، والتدريب عليها بسيط أو أحيانًا ال حتتاج إلى 
التدريب، أما األجهزة متوسطة التقنية فهي أكثر تعقيدًا نوعًا ما، وغالبًا ما تتطلب 
استخدام بطارية، وبالنسبة إلى األجهزة ذات التقنية املرتفعة تكون أكثر تكلفة، 

وكثيرًا ما تتطلب بعض التدريب. وفيما يلي عرض لنماذج من هذه التقنيات:

Low-Tech Devices  أواًل : األجهزة منخفضة التقنية
التقييم  فريق  على  ينبغي  للطالب،  املساندة  التقنية  احللول  البحث عن  عند 
أن يضع في االعتبار أواًل إذا كانت هناك حلول من خالل التكنولوجيا منخفضة 
التقنية ميكن أن تلبي احتياجات هؤالء الطالب؛ حيث إن هذا املدخل ليس فقط 
التعليم. وحيث إن  التكلفة، ولكنه أيضًا سوف يفيد في تيسير  فعااًل من ناحية 
األجهزة منخفضة التقنية تكون محمولة وسهلة االستخدام عادة، ولذلك يكون 
التي  املطاطية  للقبضة  املثال، ميكن  على سبيل  وواضحًا.  بسيطًا  استخدامها 
توضع في القلم الرصاص أن متكن الطالب- الذي يعاني من ضعف التحكم في 
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العمل.  املزيد من  وإنتاج  أمانًا  أكثر  بطريقة  القلم  الدقيقة- من مسك  احلركات 
لو  ا  عمَّ لإلحراج  أقل عرضة  الطالب  الرصاص جتعل  القلم  قبضة  استخدام  إن 
الطالب  من  كل  كان  إذا  خصوصًا   ، املعدات  من  مالئمة  غير  قطعة  استخدم 

الرصاص. بأقالم  يكتبون  اآلخرين 
وفيما يلي بعض النماذج من األجهزة واألدوات منخفضة التقنية التي ميكن 
استخدامها ملساعدة الطالب ذوي اإلعاقة على املشاركة في املنهج العام (علمًا 
أن هذه األدوات سيتم تناولها بشكل أكثر تفصياًل في الفصول اخلاصة باإلعاقات 

املختلفة الحقًا(:

Reading frames  إطارات القراءة

هي قطع من الورق املقوى أو الورق الثقيل، ميكن أن تساعد الطالب ذوي 
عسر القراءة على التركيز على سطر واحد من النص.

 Sticky notes & زالة يط التظليل القابل لالإ ورق المالحظات الالصق ورسش

 Removable highlighter tape

ميكن استخدامها من قبل الطالب أو املعلمني لوضع عالمات على الكلمات 
املهمة أو أجزاء من النص.

 Graph paper ي
ورق الرسم البيا�ن

أو شبكات الورق املصنوع على جهاز الكمبيوتر، مفيدة للطالب الذين يجدون 
صعوبة في التوفيق بني األرقام عند القيام باحلسابات الرياضية.

 Small whiteboards or ة السبورات البيضاء أو السبورات السوداء الصغ�ي

blackboards

ميكن أن تكون مفيدة للطالب الذين يجدون صعوبة في اإلجابة عن األسئلة 
شفهّيًا في الصف.

 Communication books كتب التواصل

كتب التواصل مع الصور التي متثل الرسائل التي يكثر استخدامها ميكن أن 
تساعد الطالب غير اللفظي على التواصل.
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Timers أجهزة التوقيت

ميكن استخدامها إلظهار الوقت الذي سوف يستغرقه نشاط ما؛ مما يساعد 
الطالب على التحكم في الوقت في أثناء تأدية األنشطة.

Line magnifiers ات الخط مك�ب

تعمل على تكبير سطر من النص، وميكن أن تكون مفيدة للطالب الذين يعانون 
من ضعف الرؤية، وكذلك للطالب ذوي صعوبات التعلم.

Seat cushions وسائد المقاعد

وضع  على  احلفاظ  على  اجلسدية  اإلعاقات  ذوي  الطالب  تساعد  أن  ميكن 
إلى  وبالنسبة  فعال.  حنو  على  أيديهم  أو  ذراعيهم  الستخدام  املناسب  اجلسم 
الذين لديهم صعوبة في االنتباه، ميكن لبعض وسائد املقعد أيضًا أن  الطالب 

مهدئ. تأثير  لها  يكون 

Mid-Tech Devices ثانيًا : األجهزة متوسطة التقنية
التقنية توفر العديد من املزايا أكثر من أجهزة  األجهزة واألدوات متوسطة 
ال  وعادة  نسبّيًا،  مكلفة  غير  تكون  أن  إلى  متيل  وهي  املنخفضة.  التكنولوجيا 
الوزن  تكون خفيفة  ما  غالبًا  فإنها  ذلك،  إلى  وباإلضافة  مكثفًا.  تدريبًا  تتطلب 

مكان. أي  في  باستخدامها  ويسمح  ومحمولة، 
وفيما يلي بعض األمثلة على األجهزة متوسطة التقنية التي ميكن أن تساعد 
الطالب ذوي اإلعاقة (علمًا أن هذه األدوات سيتم تناولها بشكل أكثر تفصياًل في 

الفصول اخلاصة باإلعاقات املختلفة الحقًا(:

Recorded books الكتب المسجلة

متكن الطالب ذوي عسر القراءة من االستماع إلى النص في أثناء النظر إلى 
الكلمات في الكتب املطبوعة.

 Tape recorders  ائط تسجيالت ال�ش

تقدم وسيلة للطالب ملمارسة القراءة بصوت عاٍل، وميكن أن تستخدم أيضًا 
من قبل املعلمني أو الطالب لتسجيل رسائل للتذكير.
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 Amplification systems نظم تكب�ي الصوت

وكذلك  السمع،  ضعف  من  يعانون  الذين  الطالب  الصوت  مكبرات  تفيد 
املعلم. يقوله  ما  على  التركيز  في  صعوبة  يجدون  الذين  الطالب  إلى  بالنسبة 

Specialized calculators الآلت الحاسبة ذات المواصفات الخاصة

مثل احلاسبات التي لها أزرار كبيرة أو الناطقة التي لها مخرج للكالم، ميكن 
أن تكون مفيدة للطالب الذين يعانون من ضعف الرؤية.

Hand-held talking dictionaries القواميس الناطقة المحمولة باليد

ميكن أن تكون مفيدة للطالب الذين لديهم صعوبة في القراءة أو هجاء.

Electronic organizer ونية لك�ت المفكرة الإ

تكون مفيدة في بعض األحيان للطالب الذين لديهم صعوبة في تذكر املواعيد 
واملهام.

 Switches مفاتيح التشغيل

بسهولة،  األخرى  األجهزة  بتفعيل  احلركية  املشكالت  ذوي  للطالب  تسمح 
الكمبيوتر. املتحركة،وأجهزة  والكراسي  اللعب،  مثل 

Talking switches مفاتيح التشغيل الناطقة

ميكن أن تساعد الطالب الذين ال يستطيعون الكالم على املشاركة بشكل أكبر 
في الفصول الدراسية، واألنشطة االجتماعية. وميكن أن يسجل املعلم الرسائل 

القصيرة، التي ميكن للطالب تشغيلها مرة أخرى عند احلاجة.

High- Tech Devices ثالثًا: األجهزة مرتفعة التقنية
عندما تكون احللول منخفضة ومتوسطة التقنية غير مفيدة، يجب على فريق 
مرتفعة  املساندة  التقنيات  من  متنوعة  مجموعة  االعتبار  في  يضع  أن  التقييم 
ليست  التكلفة  مرتفعة  املساندة  التكنولوجيا  أن  نتذكر  أن  املهم  ومن  التقنية. 
بالضرورة هي أفضل خيار. وينبغي أيضًا أن يضع الفريق في االعتبار اجلهود 

استخدامه.  كيفية  وتعلم  اجلهاز،  على  للحصول  الالزمة 
استخدامها  ميكن  التي  املرتفعة  التقنية  ذات  األجهزة  من  عينة  يلي  وفيما 

العام.  املنهج  في  املشاركة  على  اإلعاقة  ذوي  الطالب  ملساعدة 
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Alternative keyboards لوحات المفاتيح البديلة

لوحات  تتوفر  املثال،  والتكوينات. على سبيل  األحجام  من  كثير  في  تأتي 
املفاتيح ذات املفاتيح الكبيرة أو الصغيرة لتتكيف مع املشكالت احلركية للطالب. 
فتتوفر  احملدودة،  البصرية  أو  املعرفية  القدرات  ذوي  الطالب  إلى  بالنسبة  أما 
لهم لوحات املفاتيح مع تبديل ترتيب احلروف. وهناك أيضًا لوحة مفاتيح قابلة 

للبرمجة ميكن استخدامها للحصول على درجة أكبر من التكييف.

Mouse emulators محاكي الفأرة

بطرق  الكمبيوتر  أجهزة  بتشغيل  احلركية  اإلعاقات  ذوي  للطالب  يسمح 

متنوعة. ومن األمثلة على ذلك كرة املسار trackballs وتستخدم بداًل من الفأرة 

 headsticks خصوصًا لألشخاص ذوي اإلعاقات احلركية. عصا الرأس mouse

وأنظمة   ،touchscreens اللمس  شاشات  برأسه.  الطالب  يحركها  عصا  هي 

التحديق بالعني eyegaze systems. وميكن للطالب غير القادرين على استخدام 
لوحة املفاتيح، استخدام هذه األجهزة الختيار احلروف من لوحة املفاتيح التي 

الشاشة. على  تظهر 

 Scanners الماسحات الضوئية

»التعرف  وير  مع سوفت  باالقتران  تستخدم  عندما  مفيدة خصوصًا  تكون 

الضوئي على احلروف« Optical Character Recognition software OCR، وذلك 
اخلاص  البرنامج  من خالل  رقمي  نص  إلى  املمسوحة ضوئّيًا  الصور  بتحويل 
بها، والتي ميكن فتحها في معاجل النصوص وقراءتها بصوت عاٍل من قبل جهاز 

الكمبيوتر.

Digital whiteboard السبورة الرقمية

هذه  السبورة.  على  كتابته  تتم  شيء  أي  وطباعة  حفظ  املمكن  من  جتعل 
األجهزة ميكن أن تكون مفيدة للطالب الذين لديهم صعوبة في نسخ  ونقل الكالم 

السبورة. على  املكتوب 

 Text- to- speech software برنامج تحويل النص إىل كالم

يشمل  أن  وميكن  الرقمي.  النص  نطق  من  الكمبيوتر  ن  ميكِّ البرنامج  هذا 
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 Word-processed النص الرقمي على سبيل املثال، ملّفًا معاجلًا بطريقة الوورد 

اإلنترنت. شبكة  على  مقااًل  أو  مضغوط،  قرص  على  موسوعة  أو   ،document

Talking word processing software برنامج معالجة الوورد الناطق

األخطاء  من تصحيح  التي متكنهم  السمعية،  املرتدة  التغذية  للطالب  يوفر 
اإلمالئية والنحوية بطريقة أكثر سهولة. وتشمل بعض البرامج مكتبة من الصور 

التي ميكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع الكلمات.

 Screen reading software برنامج قراءة الشاشة

مشابه لبرنامج حتويل النص إلى كالم، ولكنه باإلضافة إلى أنه ينطق النص 
في الوثائق، يستطيع نطق عناصر القائمة على جهاز الكمبيوتر؛ مما يتيح للطالب 

املكفوفني استخدام الكمبيوتر بشكل مستقل.

 Word prediction software برنامج التنبؤ بالكلمة

ذوي  الطالب  وكذلك  التعلم،  ذوي صعوبات  للطالب  مفيدًا  يكون  أن  ميكن 
اإلعاقات اجلسدية؛ ألنه يقلل من عدد ضربات املفاتيح الالزمة إلكمال الكلمة أو 
اجلملة، فبعد أن يكتب الطالب احلرف األول من الكلمة، يعرض البرنامج قائمة من 

اخليارات التي تبدأ بهذا احلرف.

Speech recognition software برنامج التعرف عىل الكالم

يسمح للطالب أن يتحدث إلى الكمبيوتر من خالل مكبر الصوت، فيظهر النص 
مكتوبًا على شاشة الكمبيوتر. إن استخدام هذا النوع من البرامج ميكن أن ينطوي 

على قدر كبير من التدريب لكل مستخدم.

 Augmentative communication software برنامج التواصل المعزز

ميكن الطالب غير اللفظيني على التواصل مع اآلخرين من خالل الرسومات 
والنصوص والصوت. وهذا البرنامج قابل للتكيف تبعًا الحتياجات املتعلم.

Graphic organizers مفكرة مخططات الرسوم

تتيح للمعلمني والطالب عمل عصف ذهني وتنظيم األفكار إلكترونّيًا، وعرض 
املعلومات بطرق وأشكال مختلفة، مثل اخلطوط العريضة أو خرائط القصص. هذا 

التمثيل املرئي للمعلومات ميكن أن يكون أداة تنظيمية مفيدة لبعض املتعلمني.
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 Braille translation software جمة بطريقة برايل برامج ال�ت

ن  ل النص القياسي إلى طريقة برايل. وتستخدم مع طابعة برايل، ومتكِّ حتوِّ
الطالب املكفوفني من املشاركة في األنشطة نفسها مثل زمالئهم املبصرين.

  Electronic math templates ونية لك�ت نماذج الرياضيات الإ

تكون مفيدة للطالب الذين لديهم صعوبة في الكتابة اليدوية، وكذلك للطالب 
غير القادرين حركّيًا على الكتابة بالقلم الرصاص. ويعمل البرنامج على محاذاة 
األرقام بشكل صحيح؛ مما يجعل من املمكن للطالب القيام بالعمليات احلسابية 

مثل القسمة املطولة أو الضرب على الكمبيوتر.

Accessibility Features in Software امج ي ال�ب
إمكانية الوصول �ن

أن  ميكن  التي  القدرات  املعروفة  البرمجية  التطبيقات  من  العديد  في  بنيت 
التطبيقات تسمح  املثال، معظم  اإلعاقة. على سبيل  ذوي  للطالب  مفيدة  تكون 
للمستخدم بتعديل حجم ولون النص، والتي ميكن أن تكون مفيدة للطالب ذوي 
ميزة حتويل  الكلمات  معاجلة  تطبيقات  من  العديد  تقدم  كما  البصري.  الضعف 
النص إلى كالم، وهو أمر مفيد للطالب ذوي اإلعاقة. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
معظم أنظمة تشغيل الكمبيوتر بها جتهيزات تناسب هؤالء الطالب، على سبيل 
تشغيل  طريقة  وضبط  األيقونات،  حجم  وتغيير  الشاشة،  تكبير  إتاحة  املثال، 

املفاتيح. ولوحة  املاوس، 

تيسري إمكانية وصول جميع الطالب إىل املواد التعليمية
البیئات  في  بها  املسموح  »التغییرات  هي  التعليمية  املواد  في  التعدیالت 
إلى  الوصول  إمكانية  له  نيسر  الفرص حتى  تكافؤ  للطالب  توفر  التي  التعلیمیة 
املواد التعليمية، وحتقيق النتائج املرغوبة، ومستویات اإلجناز«. ويسمح تكييف 
تعویض  خالل  من  شاملة  بیئات  في  باملشارکة  اإلعاقة  ذوي  للطالب  املناهج 
نقاط الضعف، وتلبية احتياجاتهم. وهناك فرق بني التكييف والتعديل والتوافق، 

وفيما يلي عرض لكل منهم:

Accommodation التكييف

معايير  تغيير  دون  من  الطفل  بها  يتعلم  التي  الطريقة  في  تغيير  إلى  يشير 
تلبيتها.  إلى  يحتاج  التي  املتطلبات  أو  األداء  أو  التعلم 
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مثال على ذلك: حصول الطفل على وقت أطول إلكمال الواجبات، واستخدام 	 
إلى  واالختبارات  الواجبات  وتقسيم  كبير،  بخط  الكتابة  أدوات  أو  برايل 

أجزاء أصغر، أو إكمال الواجبات في مكان هادئ بعيدًا عن زمالئه.
فمثاًل بالنسبة إلى تكييف املناهج يتم تقدمي الدعم لألطفال ملساعدتهم على 	 

الوصول إلى املنهج، وال يتم فيه تعديل ما سوف يتم تقدميه للطفل من مادة 
تبعًا  الطالب  إلى  املنهج  في  املعلومات  بكيفية وصول  يهتم  علمية،ولكنه 
لقدرته (مثال: كتب برايل للمكفوفني، الصور ولغة اإلشارة للصم.....إخل(.

Modification التعديل

أو يتم اختباره فيه، والتي تتغير فيها  إلى تغيير فيما يتعلمه الطفل،  يشير 
املعايير، أو املتطلبات التي يحتاج إلى تلبيتها. ومثال على ذلك، تعديل املناهج؛ 
حيث يتم إجراء تغييرات في محتوى املنهج، والنتائج املستهدفة منه، ودرجة 
الصعوبة، ويتطلب هذا االختيار دراسة وحتليل املنهج القائم على تقييم قدرات 
للطالب  املنهج  من  جزء  تقدمي  إمكانية  وحتديد  تعلمه،  أسلوب  وتقييم  الطفل، 
تبعًا لقدرات كل منهم، وأساليب التقومي املناسبة لقدرات واحتياجات كل طالب 
ولألهداف املوضوعة له. مثل أن يدرس مواد صف دراسي أقل أو إكمال بنود 

قليلة على اختبار.   

Adaptation المواءمة

خصيصًا  تصميمها  متَّ  وسائل  أو  أجهزة  ضبط  أو  تغيير  أو  تطوير  هي 
ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على أداء املهام اليومية. والشيء املتوافق هو 
أو أشخاص وال يستخدمه األشخاص  شيء متَّ تصميمه بخصوصية لشخص 
اآلخرون. ومثال على ذلك، الكيبورد املصمم خصيصًا لألشخاص ذوي اإلعاقة 

الكمبيوتر. لتشغيل 

مجاالت استخدام التكنولوجيا املساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة 
يحتاج العديد من الطالب ذوي اإلعاقة إلى التكنولوجيا املساندة لتساعدهم 
على املشاركة في البرامج التعليمية واالستفادة منها. وهناك العديد من احللول 
التكنولوجية املتاحة لدعم أداء الطالب وإجنازهم واستقالليتهم في املجاالت التالية: 
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املعينات التعليمية واألكادميية، معينات 
السمعية  املعينات  اليومية،  احلياة  ملهارات 
التواصل املعزز والبديل،  السمع،  لضعاف 
الترويح  الكمبيوتر،  إلى  الوصول  كإمكانية 
وشغل وقت الفراغ، اجللوس، وضع اجلسم، 

التوجه واحلركة، املعينات البصرية. 
إن الطالب الذين لديهم إمكانية الوصول إلى احللول التكنولوجية املساندة 
املناسبة التي يحتاجون إليها لديهم فرص أكبر للنجاح في برامجهم التعليمية. 

احللول  بعض  إلى   )Fouzia Khursheed, 2015) خورشيد  فوزية  أشارت  وقد 
واإلجناز  الدراسية  املناهج  إلى  الوصول  لدعم  املتاحة  املساندة  التكنولوجية 

يلي:  كما  اإلعاقة  ذوي  للطالب 

املجال
االحتياج واملالءمة للتعلم 

في الفصول الدراسية
تطبيقات التكنولوجيا املساندة

القراءة

للطالب الذين لديهم 
صعوبة في القراءة وفهم 

الكالم املكتوب وتركيز 
االنتباه في أثناء القراءة.

الكتب اإللكترونية، الكتب املعدلة، 
ماسحات الكلمة الواحدة، األجهزة 

اإللكترونية الناطقة، قارئ النص، برامج 
النطق والكالم.

الكتابة
للطالب الذين لديهم 

مشكالت في الكتابة أو  
في النحو.

مقبض القلم، معاجل الكلمات، الكروت 
املكتوب عليها الكلمات، برامج التهجئة، 

مصحح النحو، الورق املعدل. 

احلساب

للطالب الذين لديهم 
صعوبة في حل املسائل 

احلسابية، أو األداء في 
حصص الرياضيات. 

اآلالت احلاسبة، الساعات الناطقة، ورق 
العمل املكبر، أجهزة القياس الناطقة. 

البصر

للطالب املكفوفني أو 
الذين لديهم صعوبة في 

الرؤية 

النظارات الطبية، النظارات والعدسات 
املكبرة، مكبر الشاشة، قارئ الشاشة، 
طريقة برايل، الطباعة املكبرة، الشرائط 
املسجلة، شاشة الفيديو املكبرة، نظام 

CCTV الدائرة التلفزيونية املغلقة

تذكر
إمكانيــة  لديهــم  الذيــن  الطــالب 
ــة  ــول التكنولوجي ــى احلل ــول إل للوص
ــي يحتاجــون  املســاندة املناســبة الت
إليهــا لديهــم فــرص أكبــر  للنجــاح في 

ــة. ــم التعليمي برامجه
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السمع

للطالب الصم أو الذين 
لديهم ضعف مسعي.

املعينات السمعية، نظام FM ، معينات 
التوصيل العظمي (الباها(، زرع القوقعة، 

الصور، األوراق واألقالم، األجهزة 
اإلشارية Signaling Devices مثل 

أجهزة اإلنذار الضوئية أو الهزازة، كتابة 
 ،Closed Captioning النص على الشاشة

مكاملات الفيديو على اجلوال.

إمكانية الوصول 
إلى الكمبيوتر

للطالب الذين لديهم 
صعوبة في استخدام 

الكمبيوتر أو أداء املهام 
األكادميية من خالله؛ 

بسبب اإلعاقات احلركية 
أو احلسية.

التنبؤ بالكلمة، الئحة املفاتيح املعدلة، 
اختيارات اإلشارة، برنامج التعرف على 

الصوت، مفاتيح التشغيل.

التواصل املعزز 
والبديل

للطالب الذين لديهم تأخر 
في منو اللغة ونقص في 

اللغة التعبيرية. 

لوحة التواصل، لوحة أو إطار أو برنامج 
التواصل بالعني، األجهزة الناطقة.

املشكالت احلركية 
ووضع اجلسم

للطالب ذوي اإلعاقة 
احلركية، أو الذين 

يحتاجون إلى املساعدة 
في ضبط وضع اجلسم.

املشاية، العكاز، الكراسي املتحركة 
الكهربائية واليدوية، الكراسي املعدلة، 

إطارات الوقوف، الكراسي احملشوة 
بالرمل، املنحدرات، فتح الباب 

إلكترونّيًا، دراجة ثالثية العجالت، الساق 
أو اليد االصطناعية.

شغل وقت الفراغ 
والترويح

للطالب ذوي اإلعاقة في 
أوقات الفراغ للحصول 

على املتعة والترويح 
عن النفس، والتفاعل 
اجتماعّيًا مع األقران.

برامج الرسم، ألعاب الكمبيوتر، ألعاب 
البازل املعدل، البالي ستيشن.

مهارات احلياة 
اليومية 

والعناية بالذات

للطالب الذين لديهم 
صعوبة في القيام 

مبهارات احلياة اليومية 
مثل تناول الطعام، 

خلع وارتداء املالبس، 
استخدام املرحاض، 

النظافة الشخصية.

الروبوت، الرميوت كنترول، أدوات 
املائدة املعدلة، معينات تناول الطعام 

اإللكترونية، إطارات أو كراسي 
معدلة للمرحاض، التعليمات املكتوبة 

واملصورة، املالبس املعدلة مثل األربطة 
السكوتش، أو ذات األزرار الكبيرة، فرش 

األسنان الكهربائية.
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التأهيل املهني
للطالب في برامج التأهيل 

املهني وفي العمل.
املفكرات، بعض برامج املوبايل، اجلدول 

املصور أو املكتوب، كروت مصورة 
للمواصالت، ساعات إنذار.

Barriers to assistive technology معوقات استخدام التكنولوجيا املساندة
املساندة  بالتكنولوجيا  اخلاصة  العمل  ورقة  في  اليونيسف  هيئة  أشارت 
واملشاركة  والدمج  للتعليم  تدور حول خلق فرص  والتي  اإلعاقة  ذوي  لألطفال 

WHO 2015 إلى أنه ميكن للتكنولوجيا املساعدة أن تقلل أو تلغي احلواجز بني 

الطالب والبيئة احمليطة به، فاإلعاقة هي نتيجة التفاعل بني الطفل ذي اإلعاقة 
والبيئة التي تعيق مشاركته على قدم املساواة مع اآلخرين، ولكن احلصول على 

التالية: دائمًا بسبب املعوقات  التكنولوجيا ليس ممكنًا  هذه 

Lack of awareness  قلة الوعي

محدود مبنتجات  وعي  لديهم  وأسرهم  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  العديد 
من  بوجودها  وعي  لديهم  يكون  ال  وأحيانًا  املساندة  التكنولوجيا  وخدمات 
األساس؛ وهذا يجعل من الصعب على الطالب وأسرهم معرفة ما هي التكنولوجيا 
املساندة املتاحة أو املناسبة وكيف ميكن أن تكون مفيدة، ولذلك البد للمدارس 
التكنولوجيا  الوعي حول  بزيادة  تقوم  أن  والتأهيلية من  التعليمية  واملؤسسات 
املساندة وأهمية استخدامها. وأيضًا هناك دور مهم لوسائل اإلعالم املختلفة 
اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  املساندة  التكنولوجيا  باستخدام  الوعي  زيادة  في 
وقد أقرت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في املادة 8 بأن تتعهد الدول 
األطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة ومالئمة من أجل إذكاء الوعي في املجتمع 
بأسره بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة، وتشمل التدابير الرامية إلى حتقيق ذلك 
تشجيع جميع أجهزة وسائل اإلعالم على عرض صورة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

تتفق والغرض من هذه االتفاقية.

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWi

thDisabilities.aspx#8
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 Lack of governance including  امج الوطنية يعات والسياسات وال�ب نقص الت�ش

legislation, policies and national programs

أشارت منظمة الصحة العاملية إلى أن هناك عديدًا من الدول ليست لديها 
سياسات  لديه  ليست  وبعضهم  املساعدة،  بالتكنولوجيا  صلة  ذات  تشريعات 
توفير  أن  إلى  ذلك  ويشير  املساعدة،  التكنولوجيا  بتوفير  يتعلق  فيما  قائمة 
الدول ليس من األولويات؛ ولذلك  التكنولوجيا املساعدة بالنسبة إلى كثير من 
التي تلزم احلكومات بتوفير  التشريعات والسياسات  هناك أهمية كبيرة لوضع 
أجهزة التكنولوجيا املساندة لكل طالب، وإقرارها في اخلطة الفردية له، وتوفير 

لشرائها. املالية  املوارد 

Lack of services  نقص الخدمات

العرض وتقع بعيدًا عن  قليلة  التكنولوجيا املساندة  كثيرًا ما تكون خدمات 
برامج  في  تبدأ  لم  الدول  من  عديد  وهناك  اإلعاقة،  ذوي  األطفال  وجود  مكان 
تتعلق بتوفير التكنولوجيا املساعدة، ومن املالحظ أنه نادرًا ما متلك املنظمات 
غير احلكومية املوارد املالية، أو القدرة على تطوير نظم مستدامة لتوسيع تقدمي 
اخلدمات على نطاق الدولة، أو أنها تركز خدماتها غالبًا على أنواع محددة ومجموعة 
التكنولوجيا املساعدة، ولذلك فإن تقدمي اخلدمات احلالية ليس عاداًل  قليلة من 
وينطوي على عدم مساواة ليس فقط بني الناس الذين يعيشون في دول مختلفة، 
أو مناطق مختلفة في بلد ما، أو في ظل ظروف اقتصادية مختلفة، ولكن أيضًا بني 
األشخاص الذين يعانون من إعاقات مختلفة، وبني األعمار واللغات والثقافات 
املختلفة. باإلضافة إلى ذلك فإن وصول األطفال إلى التكنولوجيا املساندة يكون 
أقل احتمااًل من وصول البالغني إليها، وفي بعض املناطق فإنه من املستحيل 
ثقافّيًا بالنسبة إلى الفتيات احلصول على التكنولوجيا املساندة حيث تتاح هذه 

اخلدمات فقط للذكور.

Lack of products  نقص إنتاج التكنولوجيا المساعدة

التكنولوجيا  ملنتجات  وإنتاج  تصنيع  بها  يوجد  ال  الدول  من  عديد  هناك 
املساندة، أو أن اإلنتاج فيها يكون على نطاق ضيق ليس فقط من حيث الكمية 
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ولكن أيضًا من حيث األنواع. إن إمكانية الوصول احملدودة إلى املواد واملعدات 
وذلك  اإلنتاج،  تعرقل  أن  ميكن  املساندة  التكنولوجيا  منتجات  إلنتاج  الالزمة 
احملدود  الوعي  يؤدي  آخر  جانب  من  بالسوق.  املرتبطة  العوامل  جانب  إلى 
بالتكنولوجيا املساعدة أو القدرة الشرائية الضعيفة إلى طلب محدود على هذه 
اإلنتاج.  في  للمشاركة  منتجيها  لدى  الدوافع  نقص  إلى  يؤدي  مما  املنتجات؛ 
باإلضافة إلى ذلك، قد ال يكون اإلنتاج احمللي فعااًل من حيث التكلفة واألرباح 
الواردات  على  للضرائب  ميكن  وأيضًا  صغيرة.  احمللية  األسواق  تكون  عندما 
احمللية  الشركات  تشجع  ال  أن  املساعدة  بالتكنولوجيا  املرتبطة  والضرائب 
على استيراد املواد واملعدات أو منتجات التكنولوجيا املساندة. على الرغم من 
الصعيد  على  متاحة  تكون  املساندة  التكنولوجيا  أنواع  من  كبيرة  مجموعة  أن 
التصميمات غير  العاملي، ولكنها ال تكون متاحة في كل مكان، وأحيانًا تكون 
مناسبة في جميع الظروف. ولذلك، ال تزال هناك حاجة إلى بحوث وتطوير لهذه 
األنواع من التكنولوجيا، والبد من أن نضع في االعتبار أنه إذا لم يكن تصميم 
منتج التكنولوجيا املساندة يلبي احتياجات الطفل واألسرة وتفضيالتهما، ويكون 
مناسبًا لبيئة الطفل املادية واالجتماعية والثقافية، فسوف يستمر اخنفاض الطلب 

املنتجات. هذه  على 

Inaccessible environment تعذر الوصول إىل البيئة

تشكل البيئات التي يتعذر الوصول إليها حركّيًا أو إدراكّيًا معوقات أو حواجز 
النقل  التكنولوجيا املساندة. فعلى سبيل املثال، عدم اإلتاحة في وسائل  أمام 
واملواصالت أو في مراكز اخلدمة متنع الطالب من الوصول السهل إلى اخلدمات 
واملنتجات التي يحتاجون إليها. وتشمل املعوقات أو احلواجز املادية الساللم أو 
اإلضاءة الضعيفة، في حني تشمل املعوقات أو احلواجز املعرفية النصوص غير 
الواضحة أو الرموز التي يصعب فهمها. عالوة على ذلك، وبغض النظر عن تكلفة 
أو توافر كرسي متحرك، لن يكون الطفل قادرًا على استخدامه في منزل أو طريق 
أو مدرسة ال تتوفر فيهم اإلتاحة وإمكانية الوصول. وكل هذه املعوقات واحلواجز 
كثيرًا ما تتفاقم لألسف في أثناء الكوارث الطبيعية والصراعات. واجلدير بالذكر 
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أن التكنولوجيا املساندة لها دور كبير في تطوير وإتاحة البيئة وإزالة احلواجز، 
فعلى سبيل املثال ييسر قارئ الشاشة الوصول إلى املعلومات لألشخاص ذوي 
اإلعاقة البصرية، وهناك الكراسي املتحركة احلديثة التي ميكن أن تصعد الساللم 

وتساعد على إتاحة البيئة.  

Lack of human resources ية نقص الموارد الب�ش

هناك عائق آخر أمام التكنولوجيا املساندة هو نقص املتخصصني املدربني 
التكنولوجيا  خدمات  تقدمي  أو  املنتجات  تكييف  أو  تصنيع  على  سليمًا  تدريبًا 

التكنولوجيا.  والتدريب على هذه  التأهيل  والتي تشمل خدمات  املساندة، 

Financial barriers العوائق المالية

عليها،  واحملافظة  املساندة،  التكنولوجيا  منتجات  شراء  تكاليف  تشكل 
واستبدالها، واخلدمات املرتبطة بها، وتكاليف نقلها عائقًا رئيسًا. وعادة تكون 
التكاليف باهظة بالنسبة إلى األطفال؛ حيث إنهم يحتاجون إلى استبدال منتجات 
من  البد  ولذلك  منوهم،  أثناء  في  باستمرار  تعديلها  أو  املساندة  التكنولوجيا 
التكنولوجيا  أن توفر احلكومات املوارد املالية الالزمة لشراء وصيانة منتجات 

للطالب.  الالزمة  املساعدة 
اجليدة،  املنتجات  وتوفير  التدريب،  فرص  أهمية حتسني  تتضح  ومما سبق 
وزيادة توفير اخلدمات. واالعتراف بالتكنولوجيا املساندة في اخلطط والسياسات 

الوطنية والتنظيمية، وتوفير املوارد املالية الالزمة لها.
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خدمات التكنولوجيا املساندة

التكنولوجيا املساندة وعمليات  إلقاء الضوء على  في هذا اجلزء سوف يتم 
التقييم والتخطيط املرتبطة بها. والبد أن يضع فريق العمل في االعتبار حاجة 
املناقشات  بعض  العملية  هذه  وتتضمن  املساندة،  التكنولوجيا  إلى  الطالب 
ال.  أم  الطالب  تفيد  سوف  كانت  إذا  ا  وَعمَّ املساندة  التقنيات  عن  واالختبارات 
واخلدمات املرتبطة بها، وكيفية توفير األجهزة واخلدمات، وتقييم حاجة الطالب 
إليها، وتدريبه هو وأفراد األسرة واملعلمني على كيفية استخدامها، واملساعدة 
الدعم  أو تعديلها، وغير ذلك من أشكال  أو استخدامها،  التقنية عند تشغيلها، 
للطالب واألسرة ومعلمي املدرسة الذين قد يحتاجون إلى املساعدة الستخدام 

مناسبًا. استخدامًا  املساندة  التكنولوجيا 

ما خدمات التكنولوجيا املساندة؟
للتكنولوجيا املساندة لألطفال  اإلرشادي  دليل كولورادو  اإلشارة في  متت 
والشباب ذوي اإلعاقة (2011( إلى أن خدمة التكنولوجيا املساندة تعني أي خدمة 
تساعد الطفل ذا اإلعاقة بشكل مباشر في اختيار، أو اقتناء، أو استخدام جهاز 

تكنولوجيا مساندة، وذلك يشمل:
تقييم احتياجات الطفل ذي اإلعاقة، مبا في ذلك التقييم الوظيفي للطفل في 	 

بيئته املألوفة.
شراء أو تأجير أو توفير اقتناء أجهزة التكنولوجيا املساندة لألطفال ذوي 	 

اإلعاقة.
اختيار، أو تصميم، أو ختصيص، أو تكييف، أو تطبيق، أو االحتفاظ، أو 	 

املساعدة. التكنولوجيا  أجهزة  استبدال  أو  إصالح، 

التكنولوجيا هي هبة من اهلل، ورمبا تكون أعظم هبات اهلل بعد هبة احلياة؛ 

)Freeman Dyson, 1985) .فهي أم احلضارة والفنون والعلوم
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أجهزة 	  مع  اخلدمات  أو  والتدخالت  األخرى،  العالجات  واستخدام  تنسيق 
وبرامج  وخطط  القائم  بالتعليم  املرتبطة  تلك  مثل  املساندة  التكنولوجيا 

التأهيل.
التدريب أو املساعدة التقنية للطفل ذي اإلعاقة أو أسرته.	 
التدريب أو املساعدة التقنية لالختصاصيني، مبن فيهم األشخاص الذين 	 

يقدمون خدمات التعليم والتأهيل، أو أصحاب العمل، أو األفراد اآلخرون 
الذين تكون لهم مشاركة جوهرية في وظائف احلياة الرئيسة لألطفال ذوي 

اإلعاقة.
كل من هذه اخلدمات ميكن أن يكون أساسّيًا في استخدام الطالب للتكنولوجيا 	 

املساندة بنجاح. وأحيانًا يتم توفير اجلهاز املثالي للطفل، ولكن ميكن أن 
يظل غير مستخدم إذا لم يتوفر شخص يعرف كيفية استخدامه، أو برمجته، 
أو تدريب اآلخرين على استخدامه. ومن املهم  أو إصالحه،  أو صيانته، 

التعليم  أو برنامج   IFSP الفردية  الذي يضع خطة اخلدمة األسرية  للفريق 

IEP للطفل النظر في اخلدمات الضرورية التي سوف يحتاج إليها  الفردي 

أو   IFSP الفردية  األسرية  اخلدمة  في خطة  اخلدمات  هذه  وتوثيق  الطفل، 

برنامج التعليم الفردي IEP للطفل، مع اإلشارة إلى األشخاص الذين سوف 
يكونون مسئولني عن التأكد من تقدمي هذه اخلدمات.

مراحل تقديم التكنولوجيا املساندة

1. مرحلة اإلعداد والتخطيط

•  فريق العمل

في  البد  املساندة،  للتكنولوجيا  الطالب  الستخدام  والتخطيط  اإلعداد  عند 
البداية من حتديد فريق العمل الذي من الضروري أن يشارك في تقييم احتياج 
أن تكون  للتكنولوجيا املساندة، وهناك خمسة مكونات أساسية يجب  الطالب 

التكنولوجيا املساندة وهم: القرارات حول  ممثلة في كل فريق يتخذ 
شخص يعرف الطالب جيدًا. قد يكون هذا الشخص هو الطالب نفسه أو 	 

أو أعضاء آخرين من األسرة. الوالدين 
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شخص لديه خبرة في مجال املنهج، وعادة ما یکون معلم التربية اخلاصة.	 
شخص لديه خبرة في مجال اللغة، وعادة ما يكون اختصاصي التخاطب.	 
شخص لديه خبرة في مجال احلركة، وغالبًا ما يكون اختصاصي العالج 	 

الوظيفي أو العالج الطبيعي.
ولكن 	  األجهزة،  لشراء  فقط  ليس  املوارد،  يوفر  أن  ميكن  الذي  الشخص 

لتدريب املوظفني وضمان تنفيذ التعليمات في مختلف البيئات التعليمية، 
املدير. وعادة ما يكون 

ن من خلفيات مختلفة مثل: ضافي�ي يمكن أن يكون هناك أي عدد من أعضاء الفريق الإ

اختصاصي السمعيات - اختصاصي الكمبيوتر- اختصاصي التدخل املبكر 
أو  املكفوفني  معلم  اجتماعي-  إخصائي   - ممرضة  طبيب-  مساعد-  معلم   -
ضعاف البصر- مهندس إعادة تأهيل- معلم ضعف مسعي- استشاري مهني- 
أو بعض التخصصات األخرى التي يحتاجها الطالب مثل فاحصي متالزمة إرلن 

أو اختصاصي في التقييم والتأهيل الوظيفي للبصر أو السمع.
سوف  التي  االختبارات  وما  يبدأ،  أين  من  يعرف  أن  العمل  لفريق  والبد 

 Wisconsin يستخدمها، وقد وضعت مبادرة ويسكونسن للتكنولوجيا املساندة

التي  النماذج  من  مجموعة   Assistive Technology Initiative WATI )2004(4

ميكن أن يستخدمها فريق العمل في التقييم، والتركيز على اجلوانب احملددة التي 
النماذج تشمل: وهذه  عليها،  التعرف  في  يرغبون 

 	The WATI Student Information Guide دليل معلومات الطالب

 	The WATI Environmental Observation Guide  دليل املالحظة البيئية

 	 The WATI Assistive دليل صنع القرار اخلاص بالتكنولوجيا املساندة

 Technology Decision Making Guide

 	The WATI Assistive Technology Checklist قائمة التكنولوجيا املساندة

جمع املعلومات:

الخطوة 1: جمع فريق العمل للمعلومات
بقدرات  املتعلقة  املوجودة  املعلومات  مبراجعة  العمل  فريق  يقوم  أن  البد 
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الطفل، والصعوبات، والبيئة احمليطة به، واملهام املطلوب حتقيقها، واستكمال 
البيئات.  مختلف  في  الطفل  ومالحظة  الرمسية،  وغير  الرمسية  االختبارات 

وبالتعاون مع فريق العمل، يتم في هذه املرحلة حتديد عدة جوانب وهي: 
احتياجات الطالب، وتقييم مهاراته وقدراته. 	 
الطالب 	  لدى  القوة  نقاط  لتحديد  الالزم  والكفؤ  املناسب  العمل  فريق  حتديد 

املساعدة. للتكنولوجيا  واحتياجه 
الذي 	  والدعم  احلالية،  أنشطته  حول  املعلومات  وجمع  الطالب  مالحظة 

يحتاجه. وقد يتطلب جمع املعلومات إجراء اختبارات محددة لتحديد املستوى 
الوظيفي للطالب على مستوى معني، واملالحظة في البيئات املألوفة للطالب 
لتوثيق األداء وكذلك مطالب البيئة، واالستعراض الدقيق ملا سبقت جتربته 
قرار  صنع  عملية  استخدام  القرار  اختاذ  ويتطلب  مساعدة.  تكنولوجيا  من 
محددة بوضوح ويفهمها اجلميع، وإذا اتضح أن التكنولوجيا املساندة هي 
حاجة مهمة للطالب، فالبد أن يتم جتربتها لتحديد بالضبط ما سوف يحتاجه 

العمل.
يتم حتديد االحتياجات للتكنولوجيا املساعدة بوصفه جزًءا من تقييم شامل 	 

والتي  باإلعاقة،  املرتبطة  املجاالت  كل  يحدد  والذي  التخصصات،  متعدد 
يؤديها،  سوف  التي  واملهام  الطالب  لدى  القوة  مناطق  على  بناء  تؤسس 

والتوقعات. 
دمج ومناقشة كل معلومات التقييم، واشتماله على التوصيات وإعداد تقرير 	 

بذلك. 
دراسة البدائل املتاحة وجتربة األجهزة واحلصول على رأي فريق العمل في 	 

مدى فائدتها للطالب. 
اختيار وتصميم األجهزة املساعدة.	 

اعتبارات استخدام التكنولوجيا املساندة
هناك بعض املشكالت التي قد يواجهها الطفل، والتــي من شأنها أن جتعل 	 

، على سبيل املثال: فريق العمل يضع استخدام التكنولوجيا املساندة حاّلً
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حجم الطباعة صغير جّدًا.	 
الطالب غير قادر على مساع كل ما يقال.	 
الطفل غالبًا ما يحتاج إلى قراءة النص له من أجل إكمال املهمة.	 
الكتابة اليدوية غير مقروءة بحيث ال ميكن تفسير املعنى.	 
جهد الكتابة بطيء جّدًا أو مرهق لدرجة أنه يؤدي إلى نتائج عكسية.	 
التعدیالت التي متَّ إدخالها لم يستفد منها الطالب.	 
الطفل 	  القراءة يجعل من الصعب جّدًا على  اجلهد املبذول في فك شفرات 

املعنى. وفهم  تعقب 
إلى  للطالب  الفردي  التعليمي  البرنامج  يضع  الذي  العمل  فريق  ويحتاج 
مزيد من التوجيه، وقد طورت مبادرة والية ويسكونسن للتكنولوجيا املساعدة 

لتوجيه  أداة   )WATI( Wisconsin Assistive Technology Initiative )2004(

التكنولوجيا  استخدام  اعتبارات  (دليل  هي  الفردي  التعليمي  البرنامج  فريق 
ه فريق العمل من خالل سلسلة من أسئلة مصممة ملساعدتهم  املساندة( توجِّ
على حتديد ما إذا كان الطالب يحتاج إلى استخدام التكنولوجيا املساندة أم ال. 
وميكن استخدام هذا الدليل أيضًا لتوثيق حالة كل طالب من الطالب. كما أتاحت 

اإلنترنت على شبكة  مجانًا  الصلة  ذات  املعلومات  كذلك مصادر  املبادرة 

http://www.wati.org/
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دليل )WATI( لعتبارات التكنولوجيا المساعدة

WATI Assistive Technology Consideration Guide

اسم الطالب:.................................... املدرسة:.....................................

1. ما املهمة التي نرید أن یقوم بها هذا الطالب، والتي ال یمکنه القیام بها علی مستوى 
یعکس مهاراته و قدراته مثل ( الكتابة، القراءة، التواصل، الرؤية، السمع(؟ سجل 

اإلجابة بوضع عالمة (صح(. من فضلك اترك اخلانة فارغة أمام أي مهمة ليست 

لها صلة باخلطة الفردية اخلاصة بالطالب. 

2. هل الطالب قادر حالّيًا على إكمال املهام بإستراتيجيات أو تكييفات خاصة؟ إذا 
كان اجلواب هو نعم، فالبد أن يتم وصف اإلستراتيجيات والتكييفات لكل مهمة 

محددة. وصْف في العمود (أ( كل مهمة محددة.

البرامج(  أو  األدوات  أو  األجهزة  (سواء  مساعدة  تكنولوجيا  حالّيًا  هناك  هل   .3
إذا لم يوجد أي شيء معروف عن ذلك، فراجع  تستخدم ملعاجلة هذه املهمة؟ 

قائمة التحقق اخلاصة بـ WATI,s AT Checklist. وإذا متَّ استخدام أي أدوات 

تكنولوجية مساعدة حالّيًا (أو متت جتربتها في املاضي( فقْم بوصفها في العمود 

(ب(.

4. هل يساعد استخدام التكنولوجيا املساعدة الطالب على أداء هذه املهارة بسهولة 
أكبر أم بكفاءة؟ في بيئة أقل تقييدًا، أو أداء املهمة بنجاح بأقل مساعدة؟ إذا كانت 

اإلجابة (نعم( فأكمل العمود (جـ(.

أ- صْف إذا املهمة
كان حالّيًا يكمل 
املهمة مبساعدة 
إستراتيجيات 

وتكييفات خاصة.

ب- صْف إذا 
كان حالّيًا يكمل 
املهمة مبساعدة 

التكنولوجيا 
املساندة

جـ- صِف 
التكنولوجيا 

املساندة اجلديدة 
أو اإلضافية التي 

يحتاج جتربتها.

اجلوانب احلركية في 
الكتابة
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إمكانية الوصول 
للكمبيوتر

تأليف مواد مكتوبة

التواصل

القراءة

التعلم/ املذاكرة

الرياضيات

الترويح وشغل أوقات 
الفراغ

أنشطة احلياة اليومية

التنقل

التحكم في البيئة

وضع اجلسم واجللوس

البصر

السمع

هل هناك خدمات تكنولوجية مساندة يحتاجها هذا الطالب مثل (تقييم أكثر حتديدًا للحاجة 
إلى التكنولوجيا املساندة، أو تكييف أو تعديل التكنولوجيا املساندة ، أو املساعدة التقنية 
عند تشغيلها أو استخدامها، أو تدريب الطالب أو املوظفني أو األسرة(؟ إذا كانت اإلجابة 

بنعم، فصْف ما سوف يتم توفيره، وموعد البدء في استخدامه ومدة استخدامه.

 ....................................................................................................

 ....................................................................................................

....................................................................................................

التوقيع:..............................      التاريخ:......................................
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2- مرحلة اقتناء التكنولوجيا املساندة

عاقة 	 تحديد التكنولوجيا المساندة المناسبة للشخص ذي الإ
التكنولوجيا املساندة للطالب ذي اإلعاقة تبعًا لعدة عوامل كما  يتم حتديد 

يلي:

العوامل املؤثرة يف اختيار التكنولوجيا املساندة
يعني  وهذا  لهم،  مناسبة  املساندة  التكنولوجيا  تكون  أن  األطفال  يحتاج 
آمنة  تكون  وأن  لهم،  البيئية  والظروف  األطفال  احتياجات  تلبي  أن  يجب  أنها 
ومتينة، وعند استخدامها تكون مالئمة ومدعمة، ومتاحة، وميكن احلصول عليها 
وفي  اقتصادّيًا  وسعرها  الدولة  في  مستدامة  اخلدمات  تكون  وأن  وصيانتها، 

املتناول. 
ولذلك البد أن نضع بعض املبادئ في االعتبار عند استخدام التكنولوجيا 
وتكاليفها في  لها،  الوصول  بإمكانية  تكون متوفرة، وتتسم  أن  املساندة وهي 

 .)WHO, 2011( واجلودة  التقبل  بجانب  تكييفها،  أو  تعديلها  وميكن  املتناول، 
وفيما يلي عرض لكل منها:

قدرات الطفل واحتياجاته  .1

 Katharin A.& Roger متت اإلشارة في دليل األسرة للتكنولوجيا املساعدة

مثيرة  جديدة  فرصًا  تفتح  أن  ميكن  املساعدة  التكنولوجيا  أن  إلى   H. )1997(7

للطفل، وأن هناك بعض املتطلبات األساسية ألي فرد حتى يكون ناجحًا عند 
بشكل  املتطلبات  هذه  مواجهة  املهم  ومن  املساندة،  التكنولوجيا  استخدام 
واضح. وليس هناك شيء مخيب لآلمال أكثر من شراء أجهزة أو أدوات باهظة 

تتناسب مع قدراته. للطفل ولكنها ال  الثمن 
تعد أمناط التعلم من األمور اجلوهرية واألساسية التي يجب أن يكون املعلم 
على معرفة بها الستغاللها في زيادة الدافعية وجعل العملية التعليمية أكثر كفاءة، 

وهناك عدة أمناط للتعلم منها: 

Visual Learner ١-  المتعلم البرصي

الصور،  باستخدام  التعليم  هو  الطالب،  من  الفئة  هذه  يناسب  ما  أكثر 
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واخلرائط، والرسوم البيانية، والفيديوهات التعليمية لفهم املعلومة بشكٍل أسرع.

Auditory Learner ٢- المتعلم السمعي

يتلقى املعلومات بصورة أفضل من خالل السمع، واملناقشات في مجموعة، 
وأن يستمع إلى الشرح. 

Kinesthetic Learner ٣- المتعلم الحركي

يستطيع هذا املتعلم أن يتعلم من خالل احلركة وممارسة التجارب العملية، 
وفهم املعلومات عملّيًا، ولديه صعوبة في اجللوس واإلنصات.

  Verbal Learner ٤-  المتعلم اللغوي

يفضل استخدام الكلمات في الكالم والكتابة.

املتطلبات األساسية الستخدام الكمبيوتر 
الكمبيوتر،  أجهزة  إلى  الوصول  من  حتد  ال  احلسية  أو  احلركية  اإلعاقات 
ولكن اإلدراك هو العامل األساسي في الكمبيوتر، والشرط األساسي الستخدام 
الكمبيوتر (مع أو من دون التكييف( هو القدرة اإلدراكية  على فهم السبب والنتيجة، 
ويجب أن يكون الطفل قادرًا على فهم أن الكمبيوتر ُيجري بعض التغييرات ألن 
ط اجلهاز مثل (التحديق بالعينني، أو التحدث، أو الضغط  الطفل قد فعل شيئًا ما نشَّ
على زر، أو غيره(. ويستمتع بعض األطفال باللعب مبفاتيح الكيبورد عن طريق 
اخلبط عليه عشوائّيًا ولكن قد ال يكونون قادرين على ربط سلوكهم باالستجابة؛ 
ولذلك يتطلب التفاعل مع جهاز الكمبيوتر  أن يكون املستخدم قادرًا على التحكم 

في اختياراته باستمرار. 
ذات  واعية  خيارات  اختاذ  على  القدرة  هو  الكمبيوتر  الستخدام  آخر  شرط 
مغزى بني بعض البدائل (مثل االختيار بني نعم وال(، وميكن أن تكون اخليارات 
قرارًا فعلّيًا وليس مجرد  قد اختذ  الطفل  أن  التأكد من  بسيطة جّدًا، ولكن يجب 

عشوائي.  تصرف 
إذا لم يكن لدى الطفل مفهوم السبب والنتيجة، والقدرة على االختيار فإن 
استخدام الكمبيوتر لن يكون مجدّيًا في هذه املرحلة من منو الطفل، وقد تكون 

أكثر مالءمة، وأقل تكلفة.  أنواع األنشطة األخرى 
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المتطلبات الأساسية لستخدام وسائل التواصل المعزز 

الذين  األفراد  إعطاء صوت ألفكار  املعزز  التواصل  أجهزة  ميكن من خالل 
األجهزة  وهذه  بوضوح،  الكالم  يستطيعون  ال  أو  متامًا،  الكالم  يستطيعون  ال 
بعض  املستخدم  لدى  يكن  لم  ما  قيمة  لها  وليست  سحرية  ليست  اإللكترونية 
النوايا التواصلية، ولذلك تعتبر قدرة الفرد على التعبير عن اختياراته، ورغباته، 

املعزز. التواصل  وسائل  الستخدام  األساسية  املتطلبات  من  واحتياجاته 

Availability 2.  التوفر
من  وبالقرب  كافية  بكمية  موجودة  وتكون  واملنتجات  اخلدمات  تتوفر  أن 

الطالب. أماكن 

Accessibility  3. إمكانية الوصول
التكنولوجيا  أو اإلتاحة أن تكون خدمات ومنتجات  تعني إمكانية الوصول 
املساندة متاحة لكل طفل يحتاج إليها، وأن يكون توصيلها عاداًل، وأن تتجنب 
التمييز بني اجلنسني أو املجموعات االجتماعية واالقتصادية واملناطق اجلغرافية.

واملعلومات.  اخلدمات  إلى  واملعرفي  الفيزيقي  الوصول  اإلتاحة  وتشمل 
إلى  الوصول  إمكانية  املثال،  سبيل  على  الفيزيقي،  الوصول  إمكانية  وتعني 
املباني، وتوفير إضاءة مناسبة، وإتاحة عالمات بلغة برايل، وتقليل مستويات 
الشفوية  والتعليمات  املعلومات  أن  فيعني  املعرفي  الوصول  أما  الضوضاء. 
والكتابية واضحة وبسيطة، واللغة والرموز ملموسة وليست مجردة، واملنتجات 

بالطفل. اخلاص  املنظور  من  تقدميها  ويتم  االستخدام،  سهلة 

Affordability 4. إمكانية دفع التكاليف
أن تكون أسعار خدمات ومنتجات التكنولوجيا املساندة في املتناول ألسرة 
التكنولوجيا  تكاليف  حتمل  يستطيعوا  لن  منهم  وكثير  إليها،  يحتاج  طفل  كل 

أو مدعومة.  املساندة ما لم يتم توفيرها لهم مجانًا 

Adaptability  5. القابلية للتعديل
أو  للتكييف  قابلة  التكنولوجيا املساندة   أن تكون خدمات ومنتجات  يعني 
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على حدة  طفل  كل  ومتطلبات  احتياجات  مع  تتناسب  أنها  من  والتأكد  التعديل 
وذلك تبعًا للعوامل الفردية (على سبيل املثال، احلالة الصحية، وشكل اجلسم، 
ووظيفة اجلسم، وقدرات الطفل، واجلنس، والعمر، أو العوامل البيئية (مثل البيئة 
التغيرات  وأيضًا  والثقافة(،  واملناخ،  واالجتماعية،  النفسية  والبيئة  املادية، 
اجلسدية للطالب في أثناء منوهم وتطورهم. ويعتمد عدد املرات التي ينبغي أن 
نغير فيها منتج التكنولوجيا املساندة للطالب على مدى سرعة تطوره ومنوه، وهو 
ما يختلف من طفل آلخر، ومن املهم منع املشكالت الصحية اجلديدة والثانوية 
التي ميكن أن تنتج من استخدام بعض أجهزة التكنولوجيا املساندة مثل القروح 
الناجتة من ضغط هذه األجهزة، أو األلم، أو التشوهات التي تنتج بسبب سوء 

تكييف وتعديل هذه األجهزة.  

Acceptability  6. التقبل
لألطفال  مقبولة  املساندة  التكنولوجيا  ومنتجات  خدمات  تكون  أن  البد 
اختيار  عملية  في  واألسرة  الطفل  اشتراك  خالل  من  ذلك  ويتيسر  وأسرهم. 
وتوقعاتهم  وتفضيالتهم  احتياجاتهم  مع وضع  املناسبة  املساندة  التكنولوجيا 

في االعتبار  Scherer M., et al 2005. وينبغي أن توضع في االعتبار عوامل مثل 
الكفاءة واملوثوقية والبساطة والسالمة والراحة وجمال الشكل لضمان أن تكون 
األجهزة واخلدمات مقبولة لدى األطفال وأسرهم. وأن تلبي التصميمات املتاحة 
بالراحة  يتعلق  فيما  سيما  وال  الفردية،  والتوقعات  والتفضيالت  االحتياجات 

واإلناث. الذكور  احتياجات كل من  تراعي  وأن  اجلمالي،  والشكل 
وتؤثر إمكانية الوصول إلى البيئة على تقبل املنتج خصوصًا عندما تكون 

 Scherer M., et al املساندة  التكنولوجيا  من  معينة  أنواع  ضرورية الستخدام 

2007(( وتنص اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على أن احلكومات مسئولة 

ووسائل  النقل  وسائل  وإلى  الفيزيقية  البيئة  إلى  الوصول  إتاحة  ضمان  عن 
للجمهور.  املقدمة  األخرى  واخلدمات  املرافق  وإلى  واملعلومات  االتصاالت 
ويشمل ذلك السكن واملدارس واملرافق الطبية والطرق والنقل، وكذلك خدمات 

واالتصاالت. املعلومات 
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Quality  7. الجودة
البد أن تكون خدمات ومنتجات التكنولوجيا املساندة  ذات جودة مناسبة. 
املبادئ  أو  بها  املعمول  التقنية  املعايير  خالل  من  املنتج  جودة  قياس  وميكن 
التوجيهية من حيث القوة واملتانة والقدرات والسالمة والراحة. وفي حالة عدم 
اعتماد املعايير الوطنية، يفضل أن متتثل املنتجات للمعايير الدولية ذات الصلة 

اخلدمة  جودة  قياس  وميكن   .)ISO) األيزو  املقاييس  لتوحيد  الدولية  للمنظمة 
التوجيهية  واملبادئ  املوظفني  تدريب  االمتثال ملتطلبات  املتخصصة من حيث 
للخدمات، بينما ميكن قياس اجلودة الشاملة للخدمات من حيث النتائج من خالل 

رضا املستخدمني ومدى توفير جودة احلياة.
معقولة،  وبأسعار  ومتاحة،  متوفرة،  املساندة  التكنولوجيا  جعل  ويتطلب 
للموارد-  استخدامًا  مناسبة  جودة  وذات  ومقبولة،  والتعديل،  للتكييف  وقابلة 
احملدودة في كثير من األحيان- بشكل فعال. وتشمل هذه املوارد األشخاص 
حتدد  ما  وكثيرًا  اخلدمات،  توصيل  وطرق  التصنيع  وطرق  املستخدمة  واملواد 
األنظمة  حتدد  كما  املمكنة،  التصنيع  أساليب  البشرية  واملوارد  املتاحة  املواد 
املواد  ما  والصيانة،  اإلصالح  خدمات  وخصوصًا  اخلدمات  لتوصيل  املتاحة 
وأساليب التصنيع التي ميكن استخدامها، ومن املهم دائمًا اختيار املواد وطرق 
التصنيع اللتنْي تسمحان باإلصالح والصيانة احمللية بتكلفة معقولة إلى أقصى 

ممكن.  حد 

التجربة والتغذية الراجعة   •
يتم في هذه اخلطوة مساعدة الطالب على جتريب األجهزة املناسبة للطالب 
أو تأجيرها، وتدريب املعلمني على هذه األجهزة، ثم تدريب املستخدم وأسرته 

عليها.

 WATI املساعدة  للتكنولوجيا  ويسكونسن  مبادرة  في  اإلشارة  متت  وقد 

أجل حتديد  من  أنه  إلى   Wisconsin Assistive Technology Initiative )2004(4

أن  يجب  الطالب،  مع  فعال  بشكل  تعمل  سوف  املساندة  التكنولوجيا  من  أي 
تكون لدى الطالب الفرصة لتجريب اجلهاز أو وسيلة التكنولوجيا املساندة. في 
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بعض احلاالت، ميكن أن يكون التجريب بسيطًا في أثناء زيارة قصيرة مع أحد 
التجريب  العمل، ويعتبر ذلك حاّلً فعااًل. وميكن أن يكون  األشخاص من فريق 
التجريب لعدة أشهر ضرورّيًا  أو أسابيع، وأحيانًا يكون  أيام،  ملدة أطول لعدة 
في بعض احلاالت. وسواء كان التجريب قصيرًا أو طوياًل، فمن املهم توثيق أداء 

فيه. التكنولوجيا املساعدة  الذي يحاول جتريب  الوقت  الطالب في 
الفريق في  التي ميكن أن تساعد  التخطيط  أدوات  اثنتنْي من  وقد متَّ عرض 
التكنولوجيا املساندة. األداة  أو أكثر من أجهزة  أثناء االستعداد لتجريب واحد 
األولى هي دليل االستخدام التجريبي للتكنولوجيا املساندة وهو النموذج الذي 
يوجه الفريق من خالل سلسلة من األسئلة املهمة التي يجب حتديدها قبل تنفيذ 
بعد  ملخص  هي  الثانية  واألداة  املساعدة،  للتكنولوجيا  التجريبي  االستخدام 

لكتليْهما: يلي عرض  وفيما  التجريب. 

دليل االستخدام التجريبي للتكنولوجيا املساندة

التكنولوجيا املساندة املراد جتريبها: .........................................................
..................................................................................................

اسم الطالب:                                                         تاريخ املقابلة:
العمر:                                                                تاريخ امليالد:

اسم ولي األمر:
العنوان:

اسم القائم مبلء الدليل:
الهدف العام من استخدام التكنولوجيا املساندة: 

• االستعارة

الشخص املصدر
املسئول

تاريخ توفير 
اجلهاز

تاريخ إعادة اجلهازتاريخ االستالم



84

الشخص املسئول عن تعلم تشغيل جهاز أو أداة التكنولوجيا املساندة:
..................................................................................................................................................................

• التدريب	

التدريب الشخص املراد تدريبه
املطلوب

تاريخ االنتهاءتاريخ البدء

دارة/ الدعم • االإ

املكان
الدعم املقدم )عىل سبيل املثال: إعداد 

الجهاز، شحن الجهاز، الربنامج، إلخ(
الشخص املسئول

• استخدام الطالب

النتائجاملهاماملكانوقت االستخدامالتاريخ

ملخص االستخدام التجريبي للتكنولوجيا املساندة

اسم الطالب:                                                    العمر:

التاريخ:

القائم بإكمال امللخص: 

معيار النجاح:

التكنولوجيا املساندة 

التي متَّ جتريبها

تواريخ 

االستخدام

املعيار الذي 

متَّ تلبيته

التعليقات (مثل: املزايا، 

العيوب، التفضيالت، األداء(
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توصيات للبرنامج التعليمي الفردي: 

...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

 ...................................................................................................

...................................................................................................

إدراج التكنولوجيا املساندة يف برنامج التعليم الفردي للطالب
ملدارس  املساندة  للتكنولوجيا  اإلرشادي  الدليل  في  اإلشارة  متت 
إلى  الطالب  حلاجة  العمل  فريق  حتديد  بعد  أنه  إلى   )2002) ماساتشوستس 
التكنولوجيا املساندة، يجب أن يتضمن برنامج التعليم الفردي اخلاص بالطالب 
إلى جانب  التكنولوجيا املساندة املوصى بها،  أو خدمات  معلومات عن جهاز 
إدراج  وميكن  اإلضافية،  واخلدمات  املعينات  أو  اخلاصة  التعليم  خدمات 

مثل: طرق  بعدة  الفردي  التعليم  برنامج  في  املساندة  التكنولوجيا 
ميكن إدراجها في اجلزء اخلاص مبستوى األداء التعليمي احلالي للطالب (مثال 	 

على ذلك: يستخدم الطالب نظارة بقوة تكبير معينة عند القراءة(.
ميكن وضعها هدفًا عندما يحتاج الطالب إلى تطوير مهارات التكنولوجيا من 	 

الدراسية (مثال على ذلك: سوف يتعلم  إلى أهداف املناهج  الوصول  أجل 
الطالب كيفية استخدام برنامج معاجلة النصوص مع قائمة التدقيق اإلمالئي 

والنحوي وعالمات الترقي(.
استخدام 	  إلى  حاجة  هناك  تكون  عندما  هدف  من  جزًءا  تكون  أن  ميكن 

الطالب  يقوم  سوف  (مثال:  محدد  هدف  لتنفيذ  املساعدة  التكنولوجيا 
للغة(. الشفوية  استجاباته  ملمارسة  (كاسيت(  مسجل  باستخدام 

استخدام 	  الطالب  لتعليم  التعاون  بكيفية  اخلاص  اجلزء  في  إدراجها  ميكن 
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ذلك:  على  مثال  املساندة،  التكنولوجيا  وأجهزة  خدمات 
- الهدف: رقم 1 

- نوع اخلدمة: تدريب املعلمني وأفراد العائلة على برنامج التواصل املعزز 
بالطالب . اخلاص 

- املدرب: إخصائي تكنولوجيا مساندة.
- املدة: مرتان أسبوعيًا بواقع 45 دقيقة لكل مرة.

- تاريخ البدء: 1 أغسطس 2017 .
- تاريخ االنتهاء: 30 أغسطس 2017.

- أمثلة لألهداف الخاصة بالتكنولوجيا املساندة

 Present Level Educational المستوى الحاىلي لالأداء التعليمي للطالب   -

 :Performance PLEP

أقرانها.  مع  الكتابة  مهام  استكمال  على  وهي حريصة  القراءة  تتعلم  ليلى 
ولكنها غير قادرة على الكتابة بخط اليد بسبب الشلل الرباعي التشنجي احلاد. 
ليلى مهتمة كذلك باستخدام الكمبيوتر ومتَّ تقدميه لها. وقد ساعدها فريق العمل 
على جتربة استخدام عدة مفاتيح للتشغيل في عدة مواقع. ولوحظ أنها تكون أكثر 

دقة عند استخدام مفتاح التشغيل املوضوع  إلى جانب رأسها.

- الهدف السنوي Annual Goal: سوف تستخدم ليلى مفتاحًا واحدًا مرفوعًا على 

ذراع موضوعة على جانب رأسها من اليمني، وتقوم باملسح البصري للبرنامج 
للوصول إلى الكمبيوتر في 9 محاوالت ناجحة من 10 محاوالت ملجموعة متنوعة 

من املهام التعليمية.

املسح  وبرنامج  واحد  مفتاح  باستخدام   :  Objective  )1( الفرعي  الهدف   -

دقة  احملاوالت  من   90% في  بدقة  املعاجل  تعليمات  ليلى  تتبع  سوف  الضوئي، 
بسيطة. تعليمية  برامج  الختيار 

- الهدف الفرعي )2(: باستخدام مفتاح واحد والبرمجيات واملسح الضوئي، 

من  احلروف  الختيار  الصحيح  احلرف  ثم  الصحيح،  الصف  ليلى  ختتار  سوف 
اللفظية. التلميحات  من  األدنى  واحلد  بدقة 90٪  األبجدية«  »احلروف  نشاط 
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- الهدف الفرعي )3(: باستخدام مفتاح واحد، وبرنامج املسح الضوئي، ولوحة 

الكلمات  أكثر من  أو  ليلى قائمة من خمس  تنتج  الشاشة، سوف  املفاتيح على 
اإلمالئية من خالل اإلمالء الشفوي بدقة ٪80 في االختبار األسبوعي.

3- مرحلة استخدام األجهزة والربمجيات

•  االستخدام والتطبيق 

عند استخدام أجهزة التكنولوجيا املساندة املختلفة البد من االهتمام بفحص 
األجهزة وصيانتها بشكل دوري، واستبدالها وحتديثها عند احلاجة لذلك. وقد أشار 

محمد جابر (2010( إلى مراحل صيانة أجهزة التكنولوجيا املساندة كما يلي:

• صيانة أو إصالح أو استبدال التكنولوجيا المساعدة

مراحل وخطوات صيانة أجهزة التكنولوجيا المساندة

- حتديد اآلالت واألجهزة املراد صيانتها.
- التأكد من توفر جميع كتالوجات املصنع.

- حتديد عمليات الصيانة.
-  عمل مناذج وجداول الصيانة.

- عمل خطة الصيانة.
- توفير قطع الغيار والعدد واألدوات.

-  عمل واستحداث نظام تسجيل املعلومات.
- مراقبة تنفيذ اخلطة.

- اختيار وتدريب العمالة الفنية.

معوقات عملية صيانة الأجهزة التكنولوجية المساندة

- حاجة األجهزة التعليمية إلى عمليات فنية وصيانة دورية.
الصيانة  بعمليات  للقيام  جيدًا  إعدادًا  املعدين  املتخصصني  توافر  عدم   -

األجهزة. لهذه 
- القصور الفنى واملهنى الستخدام األجهزة التعليمية وصيانتها.

- عدم مالءمة البيئة التعليمية أحيانًا للتعامل مع األجهزة.
ظل  فى  التعليمية  األجهزة  وصيانة  تشغيل  على  التدريب  برامج  غياب   -

األجهزة. عالم  فى  السريع  التطور 
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خامسًا: التكنولوجيا المساندة

لألشخاص ذوي اإلعاقات المختلفة

التكنولوجيا املساندة لالحتياجات التعليمية للطالب ذوي اإلعاقات اجلسمية.	 

التكنولوجيا املساندة لالحتياجات التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة البصرية. 	 

 التكنولوجيا املساندة لالحتياجات التعليمية للطالب الذين يعانون من فقدان 	 

السمع. 

طيف 	  اضطراب  ذوي  للطالب  التعليمية  لالحتياجات  املساندة  التكنولوجيا 

والكالم. اللغة  وتأخر منو  التوحد، 

التكنولوجيا املساندة لالحتياجات التعليمية للطالب ذوي اإلعاقات الفكرية. 	 

اخلفية 	  اإلعاقات  للطالب ذوي  التعليمية  لالحتياجات  املساندة  التكنولوجيا 

إرلن(.  متالزمة  التعلم،  (صعوبات 
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التكنولوجيا املساندة للطالب ذوي اإلعاقات املختلفة

تكنولوجيا  عن  املتخصص  للتدريب  دلياًل   2006 عام  اليونيسف  قدمت 
املعلومات واالتصاالت في التعليم لألشخاص ذوي اإلعاقة ليوفر للمتخصصني 
وأساليب  الرئيسة  الطرق  على  عامة  نظرة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تعليم  في 
ومبادئ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املستخدمة في األنشطة مع الطالب 
وتنمية  املعرفة  الكتساب  الفرصة  الدليل  هذا  ويقدم  املختلفة.  اإلعاقات  ذوي 
املهارات العملية في تطبيق تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتلبي احتياجات 
السمعية،  البصرية،  احلركية،  اإلعاقات:  ذوي  من  الرئيسة  الست  املجموعات 
على  مجانًا  الدليل  هذا  نشر  متَّ  وقد  التعلم.  صعوبات  الفكرية،  والكالم،  اللغة 
الدليل  هذا  في  اليونيسف  قدمته  ملا  عرض  يلي  وفيما  اإلنترنت،  على  موقعها 
بالنسبة إلى التكنولوجيا املساندة لالحتياجات التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة في 

يلي: الرئيسة وهي كما  الستة  املجاالت 

1. التكنولوجيا املساندة لالحتياجات التعليمية للطالب ذوي اإلعاقات الجسمية
العصبي  اجلهاز  تلف  الناجتة من  احلركية  اإلعاقات  ذوو  األشخاص  يعاني 
املركزي أو الطرفي من صعوبات في التحكم احلركي، وأحيانًا توجد لديهم إعاقات 
إضافية مع املشكالت احلركية مثل اإلعاقات الفكرية، أو البصرية، أو الضعف 
السمعي، أو تأخر منو اللغة. وتتمثل املشكالت احلركية لدى هؤالء األشخاص 
في نقص أو فقدان احلركة، أو عدم دقة احلركة، أو اخنفاض السرعة، أو ضعف 

العضالت وسرعة التعب، أو صعوبة التآزر بني اليد والعني. 
للطالب  البسيطة  التقنية  التعديالت  تسمح  أن  ميكن  احلاالت،  بعض  وفي 
باملشاركة الكاملة في األنشطة املدرسية بشكل عام. ولكن إذا كان الوضع أكثر 

رنا العالم من خالل التكنولوجيا. لقد غيَّ
بيل جيتس
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تعقيدًا (مثل مصاحبة إعاقات إضافية كاإلعاقات الفكرية أو البصرية أو تأخر منو 
اللغة(، فإن معدل التدريس قد يكون أبطأ، في حني أن التعلم قد يتطلب وقتًا أطول 

وأنشطة إضافية أخرى للتعزيز.
أنشطة  إلى  املستحيلة  األنشطة  ل  حتوِّ املساندة  التكنولوجيا  إن  وحيث 
ممكنة؛ لذلك فإن العالقة بني الطالب ذوي اإلعاقات احلركية وأجهزة التكنولوجيا 
املساندة اخلاصة بهم تكون قوية جّدًا، وتكون املشكالت املرتبطة بتقبل األجهزة 

نادرة جّدًا. 

حلول التكنولوجيا املساندة البسيطة للطالب ذوي اإلعاقات الجسمية

ذوو  األشخاص  منها  يعاني  التي  املشكالت  ملعظم  حلول  إيجاد  ميكن 
اإلعاقات اجلسمية باستخدام أدوات منخفضة التقنية بطريقة بسيطة جّدًا. فمثاًل 
ميكن أن جنعل الوصول ممكنًا للعديد من األدوات والتعلم والترفيه بتغيير نوع 
املقبض، وميكن تعديل أجزاء من الكاميرات ليستطيع الطالب أن ميسكها، وميكن 
األدوات  بعض  استخدام  وميكن  األدوات.  من  غيره  أو  املقص،  مقبض  تعديل 
(مثل  مساندة  تكنولوجيا  كوسائل  األسواق  في  املوجودة  البسيطة  التعليمية 

ذلك(.  إلى  وما  احلاسبة،  واآلالت  الكبيرة،  اخلشبية  احلروف 
وهناك أنواع مختلفة من مفاتيح التشغيل املتوفرة ميكن أن نربطها مع اللعب 
من خالل محول البطارية ومفتاح التشغيل. وكلما كانت اللعبة أكثر تعقيدًا،كان 
أنشطة  إلعداد  البرمجيات  أنظمة  إتاحة  وميكن  إلجنازه.  تعقيدًا  أكثر  النشاط 

وألعاب الوسائط املتعددة بالتحكم من بعد. 
مثل  الكتابة  ملشكلة  حلواًل  أيضًا  التقنية  منخفضة  التكنولوجيا  وتوفر 

القلم،  في  وتشبك  اليد  على  تعلق  التي   Modified grippers املعدلة  القابضات 
واألقالم الكبيرة جلعلها أسهل في املسك، واألقالم الثقيلة التي تساعد على تقليل 
لتثبيت  استخدامها  التي ميكن  املغناطيس  وقطع  الدبابيس  وأيضًا  اليد.  اهتزاز 

املكتب. على  األوراق 

توفري الراحة العامة وتحسني ظروف العمل للطالب ذوي اإلعاقات الجسمية

األنشطة  في  املشاركة  من  احلركية  اإلعاقة  ذي  الطالب  متكني  أجل  من 
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املدرسية، يجب أن يكون املبنى املدرسي متاحًا وميكن الوصول إليه، وكذلك 
وسائل النقل بني املنزل واملدرسة. ومن املهم أيضًا التحقق من جودة إضاءة 
الفصل؛ حيث إن اإلضاءة الضعيفة ميكن أن تؤدي إلى تفاقم مشكالت التنقل.

إذا كان الطالب يستخدم كمبيوترًا شخصّيًا، فإنه سوف يحتاج إلى مكتب 
للتعديل، خصوصًا  قاباًل  ويكون  إليه  الوصول  يسهل  الكمبيوتر  إضافي جلهاز 
إذا كان يستخدم كرسّيًا متحركًا. ومن املهم تقييم هذه االحتياجات في الوقت 

املناسب، وأن نضع في االعتبار أن يكون مقبس الكهرباء في مكان مناسب.
أما بالنسبة إلى شاشة سطح املكتب فيجب احلرص على أن تكون واضحة 
للطالب. وبالتالي، من األفضل جتنب وضع  ومرتبة حتى تكون مفيدة ومريحة 
الفائدة أو نادرًا ما تستخدم حتى يسهل العثور على األيقونات  أيقونات عدمية 
ويقلل من وقت االختيار عند استخدام تقنية املسح البصري. ومن املفيد أيضًا 

ربط بعض مفاتيح االختيار السريع بالبرامج األكثر استخدامًا.
ضروريًا  الوظيفي  و/أو  الطبيعي  العالج  اختصاصي  مع  التعاون  ويعتبر 
الختيار الوضع الصحيح للكمبيوتر بالنسبة إلى الطالب وخصوصًا عند استخدام 
تقنية املسح البصري، وأيضًا كيفية جلوس الطالب والوضع الصحيح له في أثناء 
استخدام شاشة  أو  املكتب  داخل  الشاشة  الكمبيوتر. وميكن وضع  على  عمله 
بالعني  بالتحديق  التركيز  للطالب  لتيسر  األفقي  املستوى  على  باللمس  تعمل 

وحركة اليد في املنطقة ذاتها.

2- التكنولوجيا املساندة لالحتياجات التعليمية للطالب ذوي اإلعاقات البصرية
تقييم  يجب  البصرية،  اإلعاقة  هي  للطالب  األولية  اإلعاقة  تكون  عندما 
احتياجاته البصرية بعناية حتى ال يتم التقليل من شأن تأثير اإلعاقة على حياته 
اليومية - وخصوصًا في املواقف التعليمية – وذلك حتى نستطيع تكييف حلول 
التكنولوجيا املساندة بشكل صحيح له، وتستخدم عدة أنواع من التقييمات لتقييم 
القدرة البصرية لدى الطالب مثل تقييم: حدة البصر (حجم الهدف(، مدى البصر 
(حجم املجال(، والتتبع البصري (متابعة الهدف(، واملسح البصري (العثور على 

هدف بصري محدد في مجال به عدة أهداف(.
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إن اإلعاقة البصرية ميكن أن حتدث نتيجة مجموعة متنوعة من األسباب مثل 
بعض األمراض، والصدمات، ومشكالت قبل أو في أثناء أو عند الوالدة، وغيرها 
من األسباب التي ميكن أن تؤدي إلى درجات متفاوتة من فقدان البصر تتراوح بني 
 ،Scherer 2004 كف البصر التام وتأثر الرؤية في عني واحدة فقط كما يشير شيرر
وهناك درجات مختلفة من اإلعاقة البصرية مثل الرؤية اجلزئية، وضعف البصر، 
وكف البصر القانوني، أو كف البصر التام، ومن املهم أن نالحظ أنه عندما يكون 
الشخص كفيفًا متامًا فإنه يحتاج عادة إلى استخدام املزيد من املساعدة وكذلك 

التكنولوجيا مرتفعة التقنية، وتقنيات معقدة للقراءة والكتابة والتنقل. 
الفقد  ونوع  شدة  على  الطفل  منو  على  البصرية  املشكالت  تأثير  ويعتمد 
عامة.  الوظيفي بصفة  الطفل  وأداء  املشكلة،  فيه  بدأت  الذي  والعمر  البصري، 
واإلعاقة البصرية ميكن أن ختلق عقبات أمام استقالل الطفل في أثناء فترات منوه 

وتطوره، ففي معظم مدارس توحيد املسار التعليمي Mainstream schools، يتم 
تنظيم معظم األعمال األكادميية بحيث يكون البصر هو احلاسة األولى التي يتم 
التعلم  إمكانية  وبالتالي، لضمان املساواة في  املعلومات من خاللها.  توصيل 
للطالب ذوي اإلعاقة البصرية، فإن املثيرات اإلدراكية غير البصرية يجب أن يتم 
اللمسية. والطالب ذوو اإلعاقة  أو  السمعية  توفيرها بحيث تعتمد على احلواس 
البصرية قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية من خالل استخدام معدات خاصة، 
وتعديل املناهج الدراسية العادية، وقد يحتاج الطالب الذين يعانون من ضعف 
البصر أو كف البصر قانونّيًا إلى املساعدة في استخدام البقايا البصرية بشكل 

أكثر كفاءة، والعمل باملواد واملعينات املخصصة لهم.

حلول التكنولوجيا املساندة البسيطة للطالب ذوي اإلعاقات البصرية

هناك الكثير من اللعب واأللعاب اخلاصة موجودة لدعم مهارات اللعب وتطور 
منو الطفل ذي اإلعاقة البصرية. ومعظم اللعب الشائعة تكون متاحة في شكل 
بارز  بخط  عليها  الكتابة  تتم  والتي  املكبرة  اللعب  كروت  أيضًا  وهناك  مكبر، 
وتكون متاحة ملسّيًا، فضاًل عن إصدارات برايل من األلعاب املعروفة، وألعاب 

الكمبيوتر التي تؤكد على النص واألصوات بداًل من الرسومات.
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التقنية لتعلم األرقام  وتتطلب عملية دراسة الرياضيات استخدام املعينات 
بطريقة برايل وإعدادها في أعمدة. وبالنسبة إلى معرفة الوقت تستخدم الساعات 
ذات العقارب امللموسة أو ساعات برايل، وبالنسبة إلى احلياة اليومية هناك- 
على  وتتعرف  الورقية  النقود  تقرأ  التي  احملمولة  األجهزة  املثال-  سبيل  على 
فئاتها، وغيرها من وسائل التكنولوجيا املساندة. أما فيما يخص القراءة والكتابة 
فيستخدم األشخاص املكفوفون طريقة برايل، وقد متَّ تطوير العديد من األدوات 
اخلاصة لدعم دراستهم بهذه الطريقة، وأدى تطور وانتشار الكمبيوتر إلى تغيير 

هذا االجتاه إلى حد كبير.

تعليم استخدام الكمبيوتر للطالب ذوي اإلعاقات البصرية

لألشخاص  طريقًا طوياًل وصعبًا  يعتبر  الكمبيوتر  استخدام  كيفية  تعلم  إن 
املكفوفني، ولكن بناء حياة مستقلة متامًا تعد من األهداف األساسية ليس خلبراء 

التأهيل فحسب، بل أيضًا لألشخاص املكفوفني أنفسهم. 
وقد ال تكون لدى األطفال معرفة شاملة بالكمبيوتر لبدء املناهج الدراسية، 
على الرغم من وجود حاجة إلى تدريب محدد بشكل جيد؛ حيث إن الكمبيوتر قد 

أصبح األداة األكثر أهمية بالنسبة إليهم.

 aGraphical User Interface الرسومية  املستخدم  واجهة  ظهور  أدى  وقد 

واجهة  ففي  املكفوفني،  الكمبيوتر من  إلى مشكالت خاصة ملستخدمي   )GUI(

أماكن  موضع  إلى  تشير  التي  البصرية  املعلومات  تعتبر  الرسومية  املستخدم 

 .Mouse األشياء على الشاشة ذات أهمية كبيرة، ويكون التفاعل بواسطة الفأرة
الفأرة  الكفيف يكاد يكون من املستحيل استخدام  إلى الشخص  ولكن بالنسبة 
الرسومية  املستخدم  واجهة  اآلن أصبحت  ولكن  أين يشير،  (املاوس( ومعرفة 

 ،Screen Reader الشاشة  قارئ  إليها من خالل تطوير  الوصول  متاحة وميكن 
إلى كالم منطوق.  الشاشة  يترجم  الذي 

التكنولوجيا املساندة يف الرسم وعمل الخطوط للطالب ذوي اإلعاقات البصرية

على  والتعرف  للرسم  املتاحة  املساندة  التكنولوجيا  حلول  بعض  يوجد 
األشكال الهندسية، مثل اجلداول، والتي ميكن أن يتم بناء القطاعات فيها بخيوط 
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الصوف أو العصي الصغيرة التي تستخدم كقطاعات وجتميعها في شكل هندسي.
املرسوم  ورقًا ملسّيًا ميثل احملتوى  تنتج  أن  احلالية ميكن  النقش  طابعات 
مللف ما، في حني أنه ميكن أن تتم ترجمة احملتوى النصي إلى طريقة برايل، 
وميكن الطباعة مباشرة من أي تطبيق قيد التشغيل بالويندوز. هناك أيضًا بعض 
مناذج البرمجيات التي تدعم النشاط املرسوم لألشخاص املكفوفني على جهاز 

.)Kamel & Landay, 2002) الكمبيوتر من خالل إعطاء ردود فعل مسعية

توفري الراحة العامة وتحسني ظروف العمل للطالب ذوي اإلعاقات البصرية
يعاني األشخاص املكفوفون وذوو ضعف البصر من صعوبات في التوجه 
ويتم  الدراسية منظمة بشكل مناسب،  الفصول  تكون  أن  لذلك يجب  واحلركة؛ 
وضع األثاث في مكان ثابت. ومن املهم التخطيط للتصميم الداخلي مقدمًا لوضع 
املقابس الكهربائية في األماكن املناسبة. وعالوة على ذلك، يجب إبالغ زمالئهم 
في املدرسة بهذه االحتياجات حتى يتعاونوا مع أقرانهم الذين يعانون من إعاقات 
بصرية. وفيما يلي بعض اإلرشادات لتوفير الراحة العامة وحتسني ظروف العمل 

للطالب املكفوفني، والطالب ضعاف البصر:

بالنسبة إىل الطالب املكفوفني
يجب أن يكون مكان عمل الطالب الكفيف، في املنزل وفي املدرسة متاحًا 
وسهل الوصول، وكبيرًا مبا فيه الكفاية الحتواء األجهزة األكثر استخدامًا، وقد 
به؛  املرتبطة  واألجهزة  للكمبيوتر  واحد  مكتبنْي؛  وضع  الضروري  من  يكون 
واآلخر لألنشطة املدرسية العادية، ويجب أن يكون سطح املكتب بالنسبة إلى 
أن  الفائدة عليه، ويجب  أيقونات عدمية  الكمبيوتر بسيطًا ومرتبًا، وعدم وضع 
توضع األيقونات التي يستخدمها في أعلى اليسار. وميكن استخدام اختصارات 
لوحة املفاتيح بداًل من اختيارات القائمة مما يجعل الكثير من أنشطة الكمبيوتر 
املفاتيح  بعض  ربط  أيضًا  املفيد  ومن  املكفوفني،  للطالب  راحة  وأكثر  أسرع 

مسعية. بإشارات 
يحتاج الطالب الصغير الذي يتعلم الكتابة على الكمبيوتر إلى طابعة برايل 
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وبالرغم من أنها ضخمة وتسبب الضوضاء لكنها مهمة حتى يحصل الطالب على 
نسخة مطبوعة من النص الذي يكتبه على الشاشة على الفور، وفي وقت الحق 

قد يكون من األسهل توصيل الكمبيوتر إلى طابعة تقع خارج الفصل الدراسي.

بالنسبة إىل الطالب ضعاف البصر
للبيئة  حتليل  بعمل  نقوم  أن  املهم  من  البصر،  ضعاف  الطالب  حالة  في 
الصفية احمليطة بالطالب حتى ال تكون مشتتة له أو يصعب الرؤية فيها بسبب 
يبحث  أن  ويصعب  مزدحمة  البيئة  أن  أو  وهج،  وجود  أو  الضوء،  انعكاس 
تكون  حتى  البيئة  تكييف  يتم  التحليل  هذا  نتائج  خالل  ومن  فيها،  أدواته  عن 
الكبيرة ضرورية  الشاشة  تعد  الكمبيوتر  إلى  بالنسبة  الطالب.  لقدرات  مناسبة 
مع  عالية  جودة  ذات  أيضًا  الشاشة  تكون  وأن  البصر،  ضعيف  للطالب  دائمًا 
إليها  النظر  الطالب  يستطيع  حتى  اإلمكان؛  قدر  منها  الصادرة  االنبعاثات  قلة 
بأمان عندما يحتاج تقريب عينيه منها. ويفضل استخدام الشاشة عالية النقاء 

تكبيرها  عند  األشياء  وضوح  على  تساعد  ألنها  High Resolution؛  والوضوح 
على الشاشة. ويستطيع املعلم مبشاركة الطالب التعرف على األلوان واخلطوط، 

الطالب.  لدى  البصرية  للبقايا  املناسبة  واألبعاد 
من املهم أن تكون شاشة سطح املكتب بسيطة ومنظمة ومن دون خلفيات 
زخرفية، وأن تكون موحدة اللون. ويعتبر أيضًا شكل مؤشر املاوس أمرًا بالغ 
األهمية، وذلك بالنسبة إلى أبعاده، ولونه، وحدوده، وشكل الذيل، والتباين مع 
هناك  ولكن  ويندوز،  نظام  في  عليها  العثور  ميكن  املؤشرات  وبعض  اخللفية، 
برمجيات أخرى، موجودة مجانًا على شبكة اإلنترنت؛ إلعطاء اختيارات أوسع 

من مؤشرات املاوس.

3- التكنولوجيا املساندة لالحتياجات التعليمية للطالب الذين

     يعانون من فقدان السمع

أشارت اجلمعية األمريكية للكالم واللغة والسمع ASHA إلى أنه عند وصف 
فقدان السمع البد أن ننظر عمومًا إلى ثالث فئات: 
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 .Type of hearing loss نوع فقدان السمع  .a

.Degree of hearing loss درجة فقدان السمع  .b

 .Configuration of hearing loss تكوين فقدان السمع  .c
ممكن  وقت  أقرب  وفي  بسرعة  السمع  فقدان  وعالج  تشخيص  املهم  من 
بالنسبة إلى األطفال؛ حيث إن ذلك يحد من التأثير احملتمل على التعلم والتطور. 
وميكن أن يؤثر فقدان السمع كذلك بشكل كبير على نوعية احلياة للبالغني أيضًا، 
كما ميكن في حالة عدم العالج أن يؤثر على العمالة والتعليم والرفاهية العامة.

وتتكون األذن من ثالثة أجزاء هي: األذن اخلارجية، واألذن الوسطى، واألذن 
األذن.  في  للتلف  تعرض  الذي  اجلزء  على  السمع  فقدان  نوع  ويعتمد  الداخلية، 

وهناك ثالثة أنواع أساسية من فقدان السمع هي كما يلي:

 Conductive hearing loss   فقدان السمع التوصيىلي  .1

من  متر  أن  األصوات  تستطيع  ال  عندما  التوصيلي  السمع  فقدان  يحدث 
خالل األذن اخلارجية واألذن الوسطى. وقد يكون من الصعب مساع األصوات 
املنخفضة، أما األصوات املرتفعة فقد تكون مكتومة وغير واضحة. وفي كثير 
من األحيان ميكن إصالح هذا النوع من فقد السمع من خالل اجلراحة أو بعض 

األدوية.

Sensorineural hearing loss  ي فقدان السمع الحسي العص�ب  .2

األذن  في  تلف  حدوث  عند   SNHL العصبي  احلسي  السمع  فقدان  يحدث 
الداخلية أو مشكالت في املسارات العصبية من األذن الداخلية إلى الدماغ. وقد 
يكون من الصعب مساع األصوات املنخفضة، وحتى األصوات املرتفعة قد تكون 
غير واضحة أو قد تبدو مكتومة، وتتضاءل القدرة على فهم الكالم بوضوح وذلك 

لفقد أجزاء من الكلمات واجلمل.
يعد فقدان السمع احلسي العصبي أكثر أنواع فقدان السمع الدائم شيوعًا. 
وفي معظم األحوال، ال ميكن إصالح هذا النوع من خالل اجلراحة أو األدوية، وقد 
تفيد املعينات السمعية في هذا النوع من فقدان السمع. غير أن التكنولوجيا جلبت 
السمع  القوقعة ومعينات  زرع  اإلعاقة، وهو  النوع من  لهذا  ثورّيًا  ابتكارًا  أخيرًا 
الرقمية التي يتم فيها زرع جهاز إلكتروني جراحّيًا داخل األذن الداخلية لتحفيز 
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السمع، وهي مصممة لتوفير معلومات صوتية مفيدة من خالل التحفيز املباشر 
أللياف العصب السمعي في األذن الداخلية. واألشخاص الذين يتم زرع قوقعة 
األذن لهم يكون لديهم ضعف مسع حسي عصبي يتراوح بني الشدة والعمق، وال 
يستفيدون من املعينات السمعية ذات الطاقة العالية. ويحتاج الطفل زارع قوقعة 

األذن إلى تأهيل مسعي وختاطبي مكثف.

Mixed hearing loss  فقدان السمع المختلط  .3

في هذا النوع يحدث فقدان السمع التوصيلي في الوقت ذاته مع فقدان السمع 
وفي  الوسطى  أو  اخلارجية  األذن  في  تلف  وجود  يعني  وهذا  العصبي.  احلسي 

األذن الداخلية أو مسار العصب إلى الدماغ. 

درجة فقدان السمع 
تعني درجة ارتفاع الصوت التي يحتاجها الفرد حتى يستطيع السمع، ويتم 

بني  السمع  فقدان  درجة  وتتراوح   ،DB بالديسيبل  السمع  فقدان  درجة  وصف 
أدناه درجات فقدان السمع: الطفيف والعميق، ويبني اجلدول 

مدى فقدان السمع بالديسيبلدرجة فقدان السمع

15 - 10سمع طبيعي

25 - 16ضعف سمع طفيف

40 - 26ضعف سمع بسيط

55 - 41ضعف سمع متوسط

70 - 56متوسط إلى شديد

90 - 71شديد

+91عميق

Source: Clark, J. G. (1981). Uses and abuses of hearing loss classification. 
Asha, 23, 493–500.
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Configuration of hearing loss تكوين فقدان السمع

 Audiogram عند اختبار السمع، يستخدم اختصاصي السمع مخططًا مسعّيًا
لتسجيل كيفية السمع، ويوضح مخطط مدى احتياج الفرد إلى رفع األصوات عند 

 Pitch or tone ترددات مختلفة حتى يستطيع مساعها. والتردد هو حدة الصوت

. of sound

فقدان  تكوين  هو  الشكل  هذا  شكاًل،  للسمع  البياني  الرسم  يكون  وسوف 

.Configuration of hearing loss السمع 
وتتضمن بعض األمثلة كيفية ظهور فقدان السمع كما يلي:

يحتاج  ولكن  العادي،  املستوى  في  احلدة  منخفضة  أصواتًا  الفرد  يسمع   -
في  السمع  فقدان  هو  هذا  مرتفع.  احلدة بصوت  عالية  أصوات  إلى مساع 

املرتفعة.  الترددات 
شخص يسمع كل الترددات املنخفضة واملرتفعة بالطريقة نفسها؛ ولذلك   -

البياني مسطحًا. الرسم  سوف يكون 

Types of hearing aids technology  أنواع تقنيات املعينات السمعية
ختتلف أنواع املعينات السمعية من حيث التكنولوجيا املستخدمة أو الدوائر 
األنابيب  السمعية  املعينات  تكنولوجيا  في  ُتستخدم  كان  بها. وسابقًا  اخلاصة 
املفرغة والبطاريات الكبيرة والثقيلة، ولكن اآلن يتم استخدام الرقائق الدقيقة، 

واحلوسبة، واملعاجلة الرقمية للصوت في تصميم املعينات السمعية.
الرقمية كل ميزات املعينات  للبرمجة  القابلة  السمعية  ويوجد في املعينات 

القابلة للبرمجة التناظرية Analog programmable aids ، ولكن تستخدم املعاجلة 

الرقمية للصوت (Digitized Sound Processing )DSP لتحويل املوجات الصوتية 
إلى إشارات رقمية. وتقوم رقاقة الكمبيوتر في املعينات السمعية بتحليل اإلشارات 
لتحديد ما إذا كان الصوت هو صوت ضوضاء أو صوت الكالم، ثم تقوم بإجراء 
تعديالت إلعطاء إشارة واضحة ومضخمة وخالية من التشويه، وأجهزة السمع 
الرقمية عادة ما يتم ضبطها ذاتّيًا. وتتيح املعاجلة الرقمية مزيدًا من املرونة في 
تنقله يطابق درجة  الذي  الصوت  فإن  الطريقة،  السمعي، وبهذه  برمجة املعني 
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ومنط  فقدان السمع. وتعد التكنولوجيا الرقمية أغلى مثنًا، لكنها توفر العديد من 
املزايا، وتشمل املزايا الرئيسة ما يلي:

حتسني قابلية البرمجة.  -
دقة أكبر في الضبط.  -

إدارة عدم الراحة في الضوضاء.  -
التحكم في التغذية الراجعة الصوتية (مثل: أصوات صفير(.  -

تقليل الضوضاء.  -
بعض املعينات ميكن أن ختزن عدة برامج، ومع تغير بيئة االستماع، ميكن 
تغيير إعدادات املعني السمعي. ويتم ذلك عادة عن طريق الضغط على زر في 
املعني السمعي أو باستخدام جهاز التحكم عن بعد للتبديل بني القنوات. وميكن 
أو  السمع  تغير  إذا  السمع  اختصاصي  قبل  من  السمعي  املعني  برمجة  إعادة 
من  تكلفة  أكثر  السمعية  املعينات  هذه  الشخص.  لدى  السمعية  االحتياجات 
املعينات السمعية التناظرية التقليدية، ولكنها أطول عمرًا وميكن أن توفر مسعًا 

املختلفة. االستماع  أفضل في مواقف 

 Conventional التقليدية  التناظرية  السمعية  املعينات  تصميم  مت  وقد 

analog hearing aids بحيث تستجيب لتردد معني على أساس التصوير السمعي 

Audiogram ، ويخبر اختصاصي السمع الشركة املصنعة عن اإلعدادات التي 

سيتم تثبيتها. وبالرغم من أن هناك بعض التعديالت، فإن املعني السمعي أساسًا 
يضخم جميع األصوات (الكالم والضوضاء( بالطريقة نفسها. هذه التكنولوجيا 
هي األقل تكلفة، وميكن أن تكون مناسبة لعدة أنواع مختلفة من الفقد السمعي. 
 Analog programmable hearing أما املعينات السمعية التناظرية القابلة للبرمجة
aids فيوجد بها رقائق تسمح إلخصائي السمع ببرمجتها لتناسب بيئات االستماع 

املختلفة مثل احملادثات الهادئة في املنزل، أو املواقف الصاخبة والضوضاء مثل 
املطعم، أو املناطق الواسعة مثل املسرح. وتعتمد إعدادات البرمجة على بروفيل 
الفقد السمعي الشخصي، وفهم الكالم، ومدى السماح لألصوات األكثر ارتفاعًا. 

https://www.asha.org/public/hearing/Types-of-Hearing-Aid-Technology

 Bone conduction التوصيل العظمي  وهناك أيضًا املعينات السمعية عبر 
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األذن  إلى  الصوتية  املوجات  انتقال  العظمي  التوصيل  ويعني   ،hearing aids

الداخلية عبر عظام اجلمجمة دون املرور باألذن اخلارجية أو األذن الوسطى. وقد 
استخدام  يستطيعون  ال  الذين  لألشخاص  خصوصًا  التكنولوجيا  هذه  صممت 
أن  ميكن  التي  املشكالت  على  تتغلب  إنها  حيث  التقليدية؛  السمعية  املعينات 
حتدث في األذن اخلارجية أو الوسطى وتؤدي إلى صعوبة تدفق موجات الصوت 
ووصولها إلى األذن الداخلية على حنو فعال. ومن املعروف أن معينات السمع 
التقليدية تعتمد على توصيل الصوت عبر األذننْي اخلارجية والوسطى، ولكن عند 
إلى  وجود مشكالت في هذه املناطق تكون هناك صعوبة في وصول الصوت 
األذن الداخلية بكفاءة، ولذلك متَّ ابتكار زرع التوصيل العظمي الذي يستفيد من 
من خالل  الداخلية  األذن  إلى  مباشرة  الصوت  نقل  على  الطبيعية  اجلسم  قدرة 
عظام  عبر  الصوت  بإرسال  بالعظم  املباشر  التوصيل  أنظمة  فتقوم  العظم، 
اجلمجمة من اجلانب األصم إلى قوقعة األذن السليمة، ويوجد نوعان رئيسان من 

العظمي وهما: التوصيل  معينات السمع عبر 

1 . Traditional bone التقليدية  العظمي  التوصيل  عبر  السمعية  املعينات 

.conduction hearing aids

2 . Bone Anchored Hearing Aids بالعظم  املثبتة  السمعية  املعينات 

.)BAHA(

الطالب ذوي  التي تساعد  التكنولوجيا املساندة  العديد من مداخل  وهناك 
ضعاف السمع على التواصل اللفظي مثل االعتماد على التغذية املرتدة، سواء 
البصرية أو اللمسية، التي حتول أمناط كالم الشخص ضعيف السمع إلى الكالم 
(ترجمة  البصرية  العروض  مثل  الشفهي  للتواصل  بدائل  توفير  أو  النموذجي، 
اإلشارة  بلغة  الترجمة  أو  املستمع،  يقرؤها  التي  مكتوب(  إلى  املنطوق  الكالم 

الوطنية. 

أبرز تقنيات تكنولوجيا التعليم الحديثة لذوي االحتياجات الخاصة السمعية:• 
أشار زكريا خليل، وفراس محمد (2013( إلى عدٍد من االجتاهات والتطورات 

احلديثة في التكنولوجيا التعليمية لتعليم ذوي اإلعاقة السمعية كما يلي:
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أجهزة التحويل بالهاتف Telephone Relay Devices: وتعكس هذه التسمية . 1

وظيفة هذه األجهزة؛ حيث إن الشخص األصم الذي يستخدم هذا النظام 
ل  يشترك في خدمة ترحيل املكاملات الهاتفية عبر محطة ترحيل خاصة حتوِّ
املكاملة الهاتفية املكتوبة إلى مكاملة هاتفية عادية للتواصل مع األشخاص 

غير املشتركني في اخلدمات اخلاصة.

FM Transmission: تهدف هذه األجهزة . 2 بالذبذبات المعدلة  رسال  أجهزة الإ

بوضوح  السمع  على  السمعية  اإلعاقة  ذوي  األفراد  قدرة  حتسني  إلى 
وبخاصة في املواقف الصفية؛ ألن املسافة، والصدى، والضوضاء تعيق 
الصوتية  اإلشارات  فهم  على  السمعية  اإلعاقة  ذي  الشخص  قدرة  غالبًا 
اإلرسال  أجهزة  وتستطيع  السمعية.  املعينات  على  باالعتماد  بوضوح 
بالذبذبات املعدلة التغلب على هذه املشكالت في األوضاع الصفية. وعلى 
السمعية  للمعينات  بدياًل  تستخدم  ال  األجهزة  هذه  فإن  ذلك،  من  الرغم 
املعلم  يتكلم  األجهزة،  هذه  استخدام  وعند  لها.  معززة  أدوات  ولكنها 
باملعني  أو  أذنيه  على  الصوت مبستقبل  الطالب  ويستقبل  ميكروفون  عبر 
السمعي. وال تستخدم األسالك املوصلة في هذه احلاالت مما يتيح للمعلم 
أحيانًا جهازًا معداًل  الصف. ويستخدم  احلركة بحرية في غرفة  وللطالب 

مصدره  من  الصوت  ينتقل  وبه   ،)Audio Loop) السمعية  الدائرة  يسمى 
املوجات  باستخدام  أو  موصلة  أسالك  عبر  الطالب  أذن  إلى  مباشرة 

.)FM) ترددات  عبر  املنقولة  الصوتية 

االهتزازي . 3 اجلهاز  يتكون   :Vibrotactile Device اللمسية  ازية  ن اله�ت الأجهزة 

يضعه  إلكتروني  صوتي  محلل  وهو  ومستقبل  ميكروفون  من  اللمسي 
الشخص األصم على رسغه، ويهدف هذا اجلهاز إلى مساعدة الشخص ذي 
اإلعاقة السمعية على الوعي باألصوات البيئية وذلك بتحويل األصوات إلى 
اهتزازات يتعلم الشخص األصم كيفية تفسيرها باخلبرة والتدريب. وميكن 
ن قدرة الشخص على قراءة الشفاه وقدرته على  لهذه األجهزة أيضًا أن حتسِّ

الكالم.

هي . 4  Assistive Listening Devices )ALDS) السمع  المساعدة عىل  الأجهزة 
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استخدام  من  السمعية  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكن  إلكترونية  أدوات 
السماعات  األجهزة  هذه  وتشمل  أفضل.  بشكل  لديهم  السمعية  البقايا 
التي  اإللكترونية  واألجهزة  اخلاصة،  الصوتي  اإلرسال  وأجهزة  الطبية، 

واللمس. البصر  حاستي  توظف 

وأفالم . 5 التلفزيون  برامج  تساعد   :Captioned Programs المعنونة  امج  ال�ب

الفيديو املعنونة األشخاص الصم على متابعة األحداث عند مشاهدة األخبار 
أو األفالم، إخل. وحتقق البرامج املعنونة أهدافها من خالل كتابة أهم الكلمات 
املنطوقة أسفل الشاشة كالعبارات التي تكتب عند ترجمة األفالم والبرامج 
املشاهدين؛  جلميع  متوفر  أحدهما  نوعان  املعنونة  والبرامج  األجنبية. 
وثانيهما خاص من خالل اشتراك، ويحتاج فيه املشاهد إلى استخدام جهاز 

لتحليل الشفرة (Decoder(حتى يحصل على العنونة املطلوبة.

تكنولوجية . 6 أداة  هو  السمعي  املعني   :Hearing Aids السمعية  المعينات 

لتضخيم الصوت تعمل بالبطارية، ويتكون املعني السمعي من ثالثة أجزاء 
هي:

طاقة  إلى  وحتويلها  الصوتية  املوجات  التقاط  ووظيفته  ميكروفون:   .a
 . ئية با كهر

وهو  ومستقبل  الصوت،  شدة  يزيد  خاص  سلك  وهو  صوت:  مضخم   .b
جديد.  من  صوت  إلى  الكهربائية  الطاقة  ل  حتوِّ أداة  عن  عبارة 

املعني  من  الصوت  وتنقل  األذن  في  توضع  بالستيكية  قطعة  القالب:   .c
السمعية. القناة  إلى  السمعي 

7. جهاز تحويل الكالم المسموع إىل كتابة عىل الشاشة

ل الكالم  أشار تامر املغاوري (2016( إلى وجود جهاز عبارة عن هاتف يحوِّ
من حديث صوتي لكالم مكتوب يقرؤه األصم ويرد عليه، وكأنها مكاملة هاتفية 
عادية متامًا، فالهاتف يعتمد على تكنولوجيا بسيطة كانت تستخدم بالفعل في 
أشياء أخرى، وهي تكنولوجيا حتويل احلديث إلى نص مكتوب، فالهاتف عبارة 
عن شاشة مرئية يستقبل عليها األصم حديث املتكلم في شكل نص مكتوب بعد 
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بالكتابة أيضًا من خالل شاشة تعمل باللمس،  له  أن يقرأه يرد على املتحدث 
ويقوم الهاتف بتحويل الكالم املكتوب إلى كالم مسموع للشخص العادي.

التكنولوجيا املساندة للتعلم ولألنشطة املدرسية للطالب ضعاف السمع• 

إمكانية ترتيب املواد  الكالم توفر للمعلمني  للتعرف على  اآللية  إن األنظمة 
السمعية البصرية مبصاحبة الترجمة املكتوبة. بعض هذه األنظمة يوفر الترجمة 
الشاشة؛  كلمات مكتوبة على  إلى  املنطوقة  اللغة  ذاته من  الوقت  في  املتزامنة 
ولذلك  ميكن تدعيم الدرس اللفظي للمعلم بالتعليمات البرمجية البصرية املكتوبة. 
ولكن  هذه النظم باهظة الثمن، وتطبيقها قد يكون معقواًل إذا متَّ تدريب مجموعات 

كبيرة، وليس تدريب عدد قليل من الطالب.
تسمح أيضًا أنظمة الكمبيوتر بالتقاط املواد السمعية البصرية حيث ميكن 
إلى  وصول  إمكانية  وهناك  مكتوبة.  كلمات  إلى  الفيديو  مقاطع  صوت  حتويل 
البرنامج الذي يعطي تغذية مرتدة بصرية لبعض خصائص الكالم من الشاشة 

إلى امليكروفون (مثل النغمة واحلدة The tone & the pitch(، وميكن ضبط واجهة 
املستخدم بحيث تكون جادة أو مضحكة اعتمادًا على عمر املستخدم، وكل هذه 

النظم ميكن اعتبارها تكنولوجيا مساندة وتعليمية تستخدم ألغراض التأهيل.

توفري الراحة العامة وتحسني ظروف العمل للطالب ذوي اإلعاقة السمعية• 

الدراسية، من  الفصول  الواسعة، مثل  ميكن حتسني االستماع في املناطق 
خالل جتهيزها بأنظمة االستماع الالسلكي املساندة القائمة على ترددات الراديو 

Radio Frequancies، أو أنظمة األشعة حتت احلمراء Infrared Systems ، أو على 

.Audio induction loop )Scherer, 2004(4 دائرة احلث الصوتي الكهربائية
لتخطيط  الطالب  احتياجات  ازدادت  عميقًا،  السمعي  الضعف  كان  وكلما 
املساحة. ومبا أن إمكانية التواصل تقتصر على املجال البصري، ينبغي وضع 
وتنظيم املكاتب بحيث ميكن للمتحاورين أن ينظروا إلى بعضهم بعضًا، وتنظيم 

الطبيعية واالصطناعية وجتنب اإلضاءة اخللفية. الضوء  مصادر 
بالنسبة إلى تطبيقات البرمجيات التقليدية، فإن استخدام الكمبيوتر الشخصي 
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من قبل الطالب الذين يعانون من ضعف السمع ال يتطلب تعديالت خاصة، لكن 
يختلف الوضع في تطبيقات الوسائط املتعددة: الصوت (وخصوصًا الكالم( في 
احلاالت  وفي بعض  املعلومات،  من  الكثير  ينقل  ألنه  املتعددة  الوسائط  وثائق 
تطبيقات  بعض  من  السمعية  التلميحات  حتويل  يتم  أن  مفيدًا  يكون  أن  ميكن 
املستخدم  اختيار  خالل   من  يتحقق  وذلك  بصرية.  تلميحات  إلى  البرمجيات 

ويندوز. داخل نظام   ”Access Windows“

4 - التكنولوجيا املساندة لالحتياجات التعليمية للطالب ذوي اضطراب طيف التوحد، 

وتأخر نمو اللغة والكالم

الطالب  معظم  أن  إلى   .Kristie Brown, )2016) براون  كريستي  أشارت 
ذوي اضطراب طيف التوحد متعلمون بصرّيًا، وتعتبر الصور هي لغتهم األولى، 
والكلمات هي لغتهم الثانية، ولذلك تتم معاجلة املعلومات لديهم بشكل أفضل 
عندما ينظرون إلى الصور أو الكلمات ملساعدتهم على تصور املعلومات. وجتعل 
التكنولوجيا الصور البصرية أكثر سهولة لهؤالء الطالب للحفاظ على انتباههم.

السمعية  احلساسية  من  التوحد  اضطراب  ذوي  الطالب  بعض  ويعاني 
ويكونون أكثر قدرة على االستجابة لألصوات املنخفضة، ومن خالل استخدام 
وفقًا  املناسبة  الصوت  مستويات  ضبط  بسهولة  ميكننا  الكمبيوتر  أجهزة 
قادرين  غير  التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  األفراد  وبعض  الطالب.  الحتياجات 
على فهم التسلسل؛ ولذلك ميكن أن تقلل التكنولوجيا من عدد اخلطوات املطلوبة 
إلجناز مهمة أو إعطاء متثيل مرئي خلطوات املهمة في تسلسل. على سبيل املثال، 
استخدام تطبيق مهام التسلسل مثل مهارات احلياة اليومية، والتي حتتوي على 
خيارات للتسلسل مثل االختيار من قوائم الكلمات املطبوعة، أو الكلمات والصور، 

أو الصور والصوت فقط أو الصور من دون صوت. 
في كثير من األحيان، يعاني بعض الطالب ذوي اضطراب طيف التوحد من 
صعوبة في املهارات احلركية الدقيقة مما يجعل الكتابة اليدوية صعبة، وتساعد 
التكنولوجيا على تقليل اإلحباط وزيادة متتع الطالب بالتعلم مع الكتابة اليدوية أو 
الرسم باستخدام لوحة املفاتيح، أو الشاشة التي تعمل باللمس، أو حتويل الكالم 

إلى نص مكتوب.  
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هناك أيضًا بعض الطالب الذين ال يستطيعون استخدام الكالم للتواصل عند 
الوسائل املعززة إلنتاج األفكار  إلى املزيد من  زيادة الضغوط، وقد يحتاجون 
صوت  إخراج  كجهاز  التكنولوجيا  استخدام  ميكنهم  ولذلك  اللفظية؛  والكلمات 
للتحدث بالنيابة عنهم، ومساعدتهم على التعبير عن أنفسهم بطالقة. أما بالنسبة 
إلى األطفال غير اللفظيني الذين يعانون من التوحد فمن األسهل لهم ربط الكلمات 
معًا. وميكن  والصور  املطبوعة  الكلمات  رؤية  كانوا يستطيعون  إذا  الصور  مع 
فهناك  والكلمات،  الصور  إلى  محدود  غير  وصواًل  تعطي  أن  اإلنترنت  لشبكة 
العديد من تطبيقات التواصل املعزز البديل التي ميكن استخدامها من قبل األفراد 

الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.
النظر  يستطيعون  ال  التوحد  من  يعانون  الذين  األفراد  بعض  أن  ويعتقد 
الناضجة  غير  احلسية  األنظمة  قدرة  عدم  بسبب  ذاته.  الوقت  في  واالستماع 
باستخدام  وميكن  واحد،  وقت  في  والسمعية  البصرية  املدخالت  معاجلة  على 
البصرية  املدخالت  من  كلٍّ  استخدام  على  القدرة  زيادة  تدريجّيًا  التكنولوجيا، 

بينهما. التبديل  أو  معًا،  والسمعية 
القراءة  القراءة من خالل  يتعلمون  التوحد  يعانون من  الذين  الطالب  بعض 
الصوتية، والبعض اآلخر يتعلم بصرّيًا بالطريقة الكلية. وتساعد أجهزة إخراج 
الصوت مع التعزيز السمعي، ورسومات الكمبيوتر على رؤية وتصور الكلمات؛ 

القراءة اخلاصة بهؤالء الطالب. وبالتالي زيادة مهارات 
في  صعوبة  يواجهون  التوحد  اضطراب  ذوي  الطالب  من  العديد  وأيضًا 
الوظائف التنفيذية ولديهم صعوبة في املهارات التنظيمية واإلدارة الذاتية. ويوجد 
التقوميات  مثل  الذاتية  واإلدارة  التنظيم  التي تساعد على  التطبيقات  العديد من 

Calenders، واجلداول الزمنية Schedules، وأنظمة العمل، وبعض التطبيقات مثل 

 Pocket جدول اجليب ،Visual Schedule Planners مخطط اجلدول الزمني املرئي

 .Functional Planning System أو نظام التخطيط الوظيفي ،Schedule

وقد استطاعت وسائل التواصل املعزز والبديل مساعدة األفراد الذين كانوا 
بالعني،  التحديق  أنفسهم، وتشمل نظم  التعبير عن  أو  الكالم  قادرين على  غير 
الشخصية  الكمبيوتر  أجهزة  فتحت  وقد  الصور.  وعرض  احلروف،  استخدام 
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التوحد  طيف  اضطراب  ذوي  للطالب  جديدًا  عاملًا  القياسية  التشغيل  وأنظمة 
املشاركة  ويسرت  العروض،  وتقدمي  وإنشاء  والكتابة،  لوجه،  وجهًا  للتفاعل 
في بيئتهم واملدرسة والعمل واملجتمع. وأصبحت تكنولوجيا الكمبيوتر الرقمية 
للتواصل  متزايدة  شعبية  وسيلة  وهي  اليومية،  احلياة  مسات  من  سائدة  مسة 
تغيير  إلى  املكلفة  غير  اجلوال  الهاتف  تكنولوجيا  انتشار  أدى  وقد  االجتماعي، 
من  يعانون  الذين  لألفراد  والسلوكية  التعليمية  اخلدمات  تقدمي  كيفية  في  كبير 
التوحد، وقد تنوعت هذه التكنولوجيا من الهواتف التي تعمل باللمس إلى أجهزة 
الكمبيوتر اللوحي، وأجهزة الكمبيوتر النقالة، ومن مميزاتها أنها أكثر سهولة في 

.)Kristie, B., 2016) عاملّيًا  ومتاحة  وأرخص،  االستخدام، 

التواصل املعزز والبديل	 
Augmentative and Alternative Communication (ACC(

The American Speech- والسمع  واللغة  للكالم  األمريكية  اجلمعية  قدمت 

(Language Hearing Association )ASHA تعريفًا للتواصل املعزز والبديل بأنه 
يشمل جميع أشكال التواصل (بخالف الكالم الشفوي( التي تستخدم للتعبير عن 
األفكار واالحتياجات والرغبات واألفكار، فنحن جميعًا نستخدم التواصل املعزز 
والبديل من خالل تعبيرات الوجه أو اإلمياءات، واستخدام الرموز أو الصور، أو 
الكتابة. ويعتمد األشخاص الذين يعانون من مشكالت شديدة في الكالم أو اللغة 
على التواصل املعزز والبديل لدعم الكالم املوجود لديهم، أو استبدال الكالم غير 
املوظف، وذلك مثل الطالب الذين يعانون من اإلعاقات الفكرية الشديدة، أو ذوي 
اإلعاقات احلركية، أو ذوي اضطراب طيف التوحد، أو الذين يعانون من صعوبة 

في فهم اللغة أو التواصل اللغوي. 
وتستخدم وسائل التواصل املعزز والبديل مثل الصور، ولوحات التواصل 
أنفسهم مما  التعبير عن  الطالب على  اإللكترونية؛ ملساعدة  الرمزية، واألجهزة 
يزيد من التفاعل االجتماعي، واألداء املدرسي، ومشاعر التقدير الذاتي، ويجب 
إذا  الكالم  التوقف عن استخدام  والبديل عدم  املعزز  التواصل  على مستخدمي 
والبديل  املعزز  التواصل  معينات  استخدام  مع  بذلك  القيام  على  قادرين  كانوا 

لديهم. التواصل  لتحسني 
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والبديل  املعزز  التواصل  أن  إلى   )Grassman, 2002) جرامسان  أشار  وقد 
ن من تطور اللغة االستقبالية والتعبيرية، قد يقلل اإلحباط،  الذي ميكن أن يحسِّ
ويزيد من قوة الشخصية ألنها متد الفرد بوسائل التواصل، التي تطور التفاعل 

الفردي والنمو االنفعالي.  التعلم  الطالب مما يحسن  االجتماعي لدى 

التكنولوجيا املساندة للتواصل

 Voice Output Communication تعتبر معينات التواصل املخرجة للصوت

Aids (VOCAS) من بني وسائل التكنولوجيا مرتفعة التقنية املساندة للتواصل 
الشرائط.  وكمسجل  البطاريات  باستخدام  تعمل  ما  وعادة  شيوعًا.  األكثر 
أو  أزرار  ولها  أو أصغر  األجهزة في حجم جهاز كمبيوتر محمول  ومعظم هذه 
مناطق محددة تؤدي إلى إعادة تشغيل الكلمات املسجلة أو العبارات القصيرة. 
وعندما  اجلهاز،  على  الشخص  تسجيل صوت  ويتم  الرقمي،  الكالم  مستخدمة 

املنطوقة.  الرسالة  اجلهاز  الرسالة، يشغل  زر  ينشط  أو  املستخدم  يضغط 
وهناك مجموعتان رئيستان من األجهزة لدعم التواصل املعزز والبديل كما يلي:

األجهزة األبجدية التي تدعم تواصل املستخدم من خالل احلروف األبجدية.   -
وقد تظهر الرسالة على شاشة مبفردها، أو يتم نطقها من خالل مزج الكالم 

 .Speech synthesizer

معينات  بني  تتراوح  وهي  رسومات،  أو  رموز  على  قائمة  رمزية  أجهزة   -
واملعقدة  الواحدة  الرسالة  ذات  جّدًا  البسيطة  للصوت  املخرجة  التواصل 

عليها. الصوتية  الرسائل  من  العديد  تسجيل  ميكن  التي  جّدًا 
احلركية  القدرات  لتناسب  األحجام  من  بالعديد  التواصل  أجهزة  وتتوفر 
ويتم  الضوئي،  املسح  على وضع  العمل  لبعضها  وميكن  للمستخدم،  املختلفة 

تشغيل. مفتاح  بواسطة  فيها  التحكم 

وهناك منتجات البرمجيات Software التي تساعد على إنشاء لوحة التواصل 
اخلاصة بالطالب على شاشة الكمبيوتر عن طريق الرموز أو احلروف األبجدية. 
األسواق  في  تتوفر  والتي  املعروفة  للرموز  اإللكترونية  املفردات  أيضًا  وهناك 

املتخصصة.  الدولية 
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ويقترح  ساملنني (Salminen, 2004a, 2004b( أن استخدام أجهزة التواصل 
املعزز البديل ميكن أن يدفع تطور منو الكالم، وأن أجهزة إخراج الصوت ميكن 
أن تعزز اللغة من خالل التقنيات البصرية، والسمعية، واحلركية، وتشجع أولئك 

الذين لديهم قدرات وظيفية كامنة لزيادة تطور منو اللغة والتواصل لديهم.

اختيار واستخدام التكنولوجيا املساندة يف التواصل
احتياجات  على  بناء  للتواصل  املساندة  التكنولوجيا  أجهزة  اختيار  يتم 
املناسبة  الطريقة  حتديد  خالل  من  وذلك  ورغباته،  شخص  كل  لدى  التواصل 

املناسبة. التواصل  رموز  واختيار  لإلتاحة، 
يعانون  الذين  الطالب  إلى  بالنسبة  التواصل صعبًا  يكون جهاز  أن  وميكن 
كيفية  على  طويلة  تدريب  فترة  على  يتطلب حصولهم  متعددة؛ مما  إعاقات  من 
تشغيل هذا اجلهاز، وميكن أن يؤثر وقت التدريب بشكل كبير على فعالية البرنامج 
التعليمي، ولكن احتواء الوالدين للطالب يعتبر عامل جناح مهّمًا في أثناء التدريب. 

.)Schlosser, 2003)
ويجب أن نضع في االعتبار حجم جهاز التواصل وقابليته للتنقل؛ حيث إنه 
أو يحمل في حقيبة  أو مشاية،  من املمكن أن يتم تركيبه على كرسي متحرك 
عدد  فإن  اجلهاز،  استخدام  في  كفاءة  أكثر  الطالب  يصبح  وعندما  املدرسة. 

يزيد. أن  بها ميكن  القيام  التي يستطيع  االختيارات 
في بعض األحيان ميكن ترقية اجلهاز بداًل من شراء جهاز آخر، على سبيل 
أو من  التواصل املتنوعة،  املثال، من خالل بناء عالقات بني أجهزة وأساليب 
خالل إمداد الطالب بتقنيات أكثر تعقيدًا، غير أن ترقية اجلهاز مبقدوره توفير املال 

والوقت إلتقان تقنية أخرى.
ويوجد العديد من التطبيقات على اجلوال والتابلت التي تساعد الطالب على 

تنمية التواصل واللغة من خالل املفردات والصور.

5- التكنولوجيا املساندة لالحتياجات التعليمية للطالب ذوي اإلعاقات الفكرية

Intellectual Disability اإلعاقة الفكرية     
أشار تامي راينولدز وزوبانيك ومارك دومبيك



111

مهنيتني  رابطتني  هناك  أن  إلى   Tammy R., Zupanick & Mark D 2013

متخصصتني وضعت كل منهما معايير التشخيص اخلاصة بها لإلعاقة الفكرية. 
ولكل منها مزاياها اخلاصة وهما:

1 . The American Psychiatric Association النفسي  للطب  الأمريكية  الرابطة 

APA(a(، التي نشرت الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية 

.)DSM-5, APA 2013)

2 . The American Association on عاقات الفكرية والتنموية الرابطة الأمريكية لالإ

Intellectual and Developmental Disabilities )AAIDD formerly AAMR(R

وفيما يلي ملخص املعايير التشخيصية للجمعية األمريكية للطب النفسي: 

1. القصور يف األداء الفكري
التخطيط،  املشكالت،  املنطق، حل  مثل  متنوعة  عقلية  قدرات  وهذا يشمل 
عن  املدرسة  في  التعلم  على  (القدرة  األكادميي  التعلم  احلكم،  املجرد،  التفكير 
طريق أساليب التدريس التقليدية(، التعلم التجريبي (القدرة على التعلم من خالل 

املالحظة(. واخلطأ،  التجربة  التجربة، 
ويتم قياس هذه القدرات العقلية من خالل اختبارات الذكاء. ومتثل الدرجة 
التي تقل عن احنرافني معياريني عن املتوسط عجزًا إدراكّيًا كبيرًا، يعادل درجة 
األشخاص،  ٪ من   2,5 الدرجات حتدث حلوالي  هذه  لكن  أقل،  أو   70 من  ذكاء 
97,5 ٪ من األشخاص من العمر والثقافة نفسْيهما سوف  أو مبعنى آخر، فإن 
الذكاء  لقياس  أن تكون االختبارات املستخدمة  أعلى. ويجب  يسجلون درجات 

ثقافّيًا.  ومناسبة  معيارية 

2. القصور يف السلوك التكيفي
وتؤدي  ومسئولة،  مستقلة  بطريقة  للعيش  الالزمة  املهارات  ذلك  ويشمل 
القدرات احملدودة في هذه املهارات احلياتية إلى صعوبة حتقيق معايير السلوك 
املناسب للعمر الزمني؛ مما يجعل الشخص في احتياج إلى دعم إضافي للنجاح 
في املدرسة أو العمل أو احلياة املستقلة. ويتم قياس القصور في السلوك التكيفي 
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باستخدام االختبارات القياسية املناسبة من الناحية الثقافية.
نتيجة ملا سبق ذكره؛ يعاني الطالب ذوو اإلعاقة الفكرية من قصور في بعض 
املهارات مثل التواصل ورعاية الذات، واملهارات االجتماعية. وهذا القصور يحد من 
تعلم وتطور الطفل مثل أقرانه في املرحلة العمرية نفسها. واألطفال الذين يعانون 
من اإلعاقة الفكرية قد يستغرقون وقتًا أطول لتعلم الكالم، واملشي، ومهارات احلياة 
اليومية مثل خلع املالبس أو تناول الطعام. وتكون لديهم أيضًا صعوبة في التعلم 

في املدرسة، وقد يكون هناك بعض األشياء التي ال يستطيعون تعلمها.
ويتم تقييم مستوى شدة هذه اإلعاقة من خالل اختبارات الذكاء. وتتراوح 
درجة الذكاء لديهم بني إعاقة فكرية عميقة (درجة الذكاء = 20-25( وإعاقة فكرية 
بسيطة (درجة الذكاء = 55-70(. ويستطيع الطالب ذوو اإلعاقة الفكرية البسيطة 
واملتوسطة تعلم التكنولوجيا املساندة والتعليمية بنجاح، أما الطالب ذوو اإلعاقة 
الفكرية الشديدة فالبد من تقييمهم والتخطيط لهم بعناية وخصوصًا بالنسبة إلى 

.)Davis et al., 2005, Wehmeyer, 1998) .إمكانية الوصول واألهداف التعليمية
وميكن للكمبيوتر أن يكون نقطة انطالق جيدة لتحفيز الطالب ذوي اإلعاقات 
الفكرية للتعلم؛ حيث إنه يعتبر أداة منوذجية للبالغني واألطفال، وميكنه أيضًا أن 
يعزز عملية التعلم واكتساب املهارات األساسية، وزيادة الدافع وتقدير الذات، 
ومع ذلك ميكن أن يواجه الطالب ذوو اإلعاقة الفكرية بعض العقبات عند استخدام 

أدوات تكنولوجيا املعلومات وذلك فيما يخص كيفية استخدام اجلهاز. 

استخدام الكمبيوتر للطالب ذوي اإلعاقات الفكرية
قد يكون من الصعب استخدام لوحة مفاتيح أو الفأرة لهؤالء الطالب؛ حيث 
االستجابة،  ومشكالت  والعني،  اليد  تآزر  دقة  ونقص  البطء  من  يعانون  إنهم 

الذاكرة.  وضعف 
وهناك حلول مختلفة في متناول اليد لتقليل هذه الصعوبات، وميكن االعتماد 

 ،Access options أو خيارات النفاذ Access devices على أجهزة النفاذ املختلفة
واختيار احلل الصحيح يعتمد بوضوح على كفاءة الطالب واألهداف التعليمية على 

حد سواء .
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املشكالت املتعلقة بواجهة املستخدم• 
ميكن أن يكون التعقيد العالي لواجهة البرنامج (جودة ونوع النص، الرسم، 
األصوات، والتغذية املرتدة، وعالقاتها املتبادلة( مشكلة للطالب ذوي اإلعاقات 
الفكرية. فاخللفيات املزدحمة بالرسوم التوضيحية واأللوان، وتقنيات التشغيل 
باالختيار  ينصح  السبب  لهذا  املستخدمني.  لهؤالء  مناسبة  غير  تكون  املعقدة 
الدقيق للبرامج املقدمة إليهم، على سبيل املثال، بالرغم من أن منتجات الوسائط 
املتعددة تكون جذابة جّدًا، لذا يجب أن يتحقق املعلمون ويرصدوا بعناية كيف 
متَّ فهم املهمة. يجب أيضًا جتنب وضع العديد من األيقونات على شاشة سطح 
املكتب. وباملثل، من األفضل االبتعاد عن صور اخللفية املعقدة. وعند اختيار 
صور يفضل أن تكون ذات حدود واضحة وذات تباين عالق حتى يكون حتديدها 
وفهمها أسهل للطالب. وأيضًا ميكن أن تتم مطابقة أبعاد املؤشر ولونه وتباينه 
الحتياجات الطالب. وعالوة على ذلك، فإن التقارب بني املثيرات املتعددة على 
فهم  تدعم  أن  املكتوبة( ميكن  والكلمات  والصوت  الصورة  (أي  نفسها  األيقونة 

 )Besio & Ott, 1997) .الطالب لها

توفري الراحة العامة وتحسني ظروف العمل للطالب ذوي اإلعاقة الفكرية • 
أكثر  وكذلك  جذابًا،  فردي  بشكل  الستخدامه  الكمبيوتر  اختيار  يكون  قد 
إنتاجية للمعلم الذي يعمل مع الطالب ذي اإلعاقة الفكرية والضعف اإلدراكي. 
ومع ذلك، فإن وضع الكمبيوتر منعزاًل يزيد من عزلة الطالب؛ ولذلك من املفضل 
مشاركة املواقف التعليمية للكمبيوتر مع زمالئه. ويدعم ذلك العمل في مجموعات 
صغيرة، أو في أزواج إلقامة عالقات من خالل املساعدة املتبادلة بني الطالب، 
وربط جميع الطالب باألنشطة اجلماعية؛ حيث ينفذ اجلميع - مبا في ذلك الطالب 

ذو اإلعاقة - جزًءا من املهمة املشترکة.
استخدم  ما  إذا  األسلوب-  هذا  جناح  اجلديدة  التربوية  املناهج  أثبتت  وقد 
بانتظام- في احلصول على نتائج أفضل في املهارات االجتماعية وزيادة دافع 

 )Katz & Mirenda, 2002, Norwich & Lewis, 2001) الفرد 
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ــة  ــات الخفي ــالب ذوي اإلعاق ــة للط ــات التعليمي ــاندة لالحتياج ــا املس 6- التكنولوجي
ــن( ــة إرل ــم، متالزم ــات التعل )صعوب

تعتبر صعوبات التعلم ومتالزمة إرلن من اإلعاقات اخلفية. وتعرف متالزمة 

 ،Scotopic sensitivity syndrome الظالمية  احلساسية  مبتالزمة  أيضًا  إرلن 
القراءة والكتابة  وهي اختالل وظيفي في اإلدراك يؤثر على قدرة الشخص في 
والتحصيل األكادميي والرؤية بوضوح. وعلى الرغم من أن السبب الرئيس ليس 
له عالقة بضعف النظر ومشكالته من الناحية الطبية، فإن مصادر الضوء من 
جهة والصفحة املطبوعة باألسود بشكل خاص من جهة أخرى حتدثان تداخاًل 
الصفحة مشوهة، وبخاصة عندما تكون اإلضاءة قوية  الفرد يجعله يرى  لدى 
من  يعانون  الذين  األفراد  قراءة  وتتحسن  »النيون«.  القراءة حتت ضوء  عند  أو 

القرائية.  للمادة  الشفافيات امللونة  القراءة عند استخدام  مشكالت في 
 أما صعوبات التعلم  فتشمل عسر القراءة، وعسر الكتابة، وعسر احلساب، 
التعلم مثل  وهؤالء الطالب يعانون من تأخر واضح في اكتساب بعض مهارات 
القراءة أو الكتابة أو احلساب، ويظهرون تناقضًا واضحًا بني الذكاء والقدرة على 

اإلجناز. 
ويواجه الطالب ذوو صعوبات التعلم مشكالت في التعبير الشفهي، واالستماع، 
والتعبير بالكتابة، ومهارات القراءة األساسية أو الفهم، والرياضيات. وعالوة على 
ذلك، يثير هذا الوضع بعض املشكالت في التعليم العام، مثل االكتساب واحلفظ، 
والفهم التلقائي للنصوص املعقدة، وحل املشكالت، وتستمر هذه الصعوبات طوال 
احلياة، بالرغم من أن بعض التحسن أو الشفاء قد يحدث مع مرور الوقت. ولذلك 
هناك بعض التكنيكات وبعض أدوات التكنولوجيا املساندة التي يتم استخدامها 
لدعم تعليم وتأهيل هؤالء الطالب. وميكن للكمبيوتر أن يساعدهم على التغلب على 

هذه املشكالت، وأن تصبح التكنولوجيا املساندة أداة للتعلم.
توفري الراحة العامة وتحسني ظروف العمل للطالب ذوي صعوبات التعلم • 

في كثير من األحيان، تكون لدى هؤالء الطالب صعوبات في تنظيم املواد 
واحلفاظ عليها مرتبة. وعلى الرغم من أن الوسائط املتعددة تكون مرغوبة لدى 
الطالب ملا حتتويه من قيمة حتفيزية عالية، فإنه يجب على املعلمني االتزان في 
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والروابط  للمحتوى  الطالب  فهم  من  للتحقق  بعناية؛  ذلك  ورصد  استخدامها 
املنطقية الكامنة، ومن املهم تزويد الطالب باألدوات واملواد والتقنيات التي تدعم 
تطور مهارات الفرز والتصنيف، وتعليمهم كيفية احلفاظ على الكتب، وكراسات 
التدريبات، والسيديهات وترتيبهم، وكذلك مع شاشة سطح املكتب للكمبيوتر. 

ومن املهم أيضًا وجود مكتب إضافي للكمبيوتر أو احلاسب الشخصي.
استخدام  خالل  من  القراءة  حتسني  فيمكن  إرلن  متالزمة  إلى  بالنسبة  أما 
الشفافيات وتقنية الفالتر لتطوير قدرة األشخاص على القراءة والكتابة، والتخفيف 
من اإلجهاد والتعب والصداع والقدرة على زيادة التركيز واالنتباه والتخفيف من 

األعراض.
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الخالصــة

النفسية  العمليات  من  أكثر  أو  واحدة  في  اضطراب  هي  التعلم  صعوبات   -

املكتوبة،  أو  املنطوقة  اللغة،  استخدام  أو  فهم  تنطوي على  التي  األساسية 

والتحدث،  والتفكير،  االستماع،  على  القدرة  نقص  في  واضًحا  يظهر  الذي 

الرياضية. باحلسابات  القيام  أو  والتهجي  والكتابة،  والقراءة، 

أو  األداة  توفير  أساسيتني:-  عمليتني  املساندة  التكنولوجيا  يشمل مصطلح   -

الوسيلة أو النظام أو املنتج من أجل حتسني القدرات الوظيفية لألفراد ذوي 

أو احملافظة عليها.  اإلعاقة 

- تقدمي املساعدة الالزمة لهؤالء األفراد من أجل اختيار أو اقتناء أو استخدام 

تناسبهم. التي  املساندة  التكنولوجيا  وسائل 

- يجب أن نراعي األمور التالية قبل اختيار التكنولوجيا املساندة:

- مراعاة الفئة املستهدفة واحتياجاتها، وحتديد األهداف املرجوة - الوعي التام 

باحملتوى العلمي، ومدى مناسبة التكنولوجيا املساندة له - أن يكون املعلم 

على دراية كافية وخبرة باإلستراجتيات وطرق التدريس املختلفة - مقارنة 

الوقت واجلهد والتكلفة من وراء دمج التكنولوجيا مع نتائجها- حتديد األهداف 

السلوكية التي يجب على املتعلم بلوغها وأساليب التقييم اجلديدة - تصميم 

إستراتيجيات لدمج التكنولوجيا- حتضير البيئة التعليمية - التقييم والتنقيح.

- أمثلة على التكنولوجيا المساندة في الفصول الدراسية:

ونية: تساعد أوراق العمل الطالب على صياغة الكلمات . 1 لك�ت أوراق العمل الإ

واملعادالت واألرقام في مهامهم، وأيضًا حتويل النص إلى كالم، وهي 

متاثل الورقة والقلم ولكن باستخدام الكمبيوتر أو احملمول أو الـ (آيباد(.

الصوتي . 2 اإلمالء  برنامج  وقد متَّ تصميم   : ي
الصو�ت ي 

مال�أ الإ التدقيق  برنامج 

لتحويل كتابة الطالب تلقائّيًا إلى الكلمة التي كانوا ينوون كتابتها. يبحث 
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البرنامج في سياق اجلملة بأكملها من أجل الكشف عن أي أخطاء مع 

احلفاظ على املعنى املعبر عن اجلملة بأكملها باإلضافة إلى خصائص 

نطق اجلمل صوتّيًا واملزيد من املزايا.

الآلت الحاسبة الناطقة: جتعل من السهل قراءة األرقام وإجراء العمليات . 3

احلسابية.

ة ال�عة: ومن خاللها يجب على الطالب فقط أن . 4 مسجالت الصوت متغ�ي

يسجل الدرس أو احملاضرة بينما هو في الصف، وبعد ذلك ميكنه إبطاء 

التسجيل حتى يتسنى له االستماع للدرس مرارًا وتكرارًا.

المهارات الجتماعية المسجلة بالفيديو: مع تسجيل التفاعالت االجتماعية . 5

على شريط فيديو، ميكن للطالب تعلم املهارات احلياتية املهمة والسلوك 

أي شخص  إهانة  دون  الشخصية  املهارات  إلى  باإلضافة  االجتماعي 

عن طريق اخلطأ.

يتمتعون  الطالب  بدأ   ،)Easy Spelling Aid) السهل  الهجاء  أداة  خالل  من   -

على  للحصول  االنتظار  إلى  االضطرار  عدم  من خالل  الذاتي  التعلم  بفوائد 

يعطي  انه  إذ  كبير،  إجناز  وهو  املعلمني،  أو  واألمهات  اآلباء  من  مساعدة 

الطالب وسيلة سريعة وسهلة ملعرفة هجاء أي كلمة، وترجمة الكلمات من 

وإلى اللغة اإلجنليزية، أو لغات أخرى، وهو متوفر باللغة العربية واإلجنليزية. 

التواصل،  مهارات  وحتسني  املعرفي  التطور  في:  التطبيق  هذا  ويساعد 

احلياتية،  واملهارات  واإلنتاجية،  التنظيمية  واملهارات  التعاون،  ومهارات 

وأسلوب التفكير واملنطق والتوجيه الذاتي، وميكن أن يستخدم مع الطالب في 

األعمار.  جميع 





123

)2(

تجارب عربية ودولية
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الجمل المفتاحية

تعد االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هي األولى في تاريخ . 1

التي شارك في صياغتها املعنيني كافة. األمم املتحدة 

تكّسر التكنولوجيا املساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة احلواجز التي تعوقهم . 2

في البيت واملدرسة والعمل واألماكن العامة، ومتّكنهم من أن يعيشوا حياتهم 

بصورة طبيعية.

في ظل الطفرة في املستحدثات التكنولوجية املرتبطة مبجال تعليم الطالب . 3

ذوي اإلعاقة؛ انبثق مصطلح التكنولوجيا املساندة فرعًا جديدًا يبحث فيما 

ميكن أن يقدم لهذه الفئات اخلاصة.

الدعم . 4 إلى  باإلضافة  أكادميّيًا  دعًما  بالقاهرة  األمريكية  اجلامعة  تقدم 

التعلم. صعوبات  من  يعانون  الذين  للطالب  والشخصي  االجتماعي 

وتوفير . 5 جدوى،  دراسات  إعداد  املساندة؛  التكنولوجيا  مراكز  لعمل  يلزم 

املساندة  األجهزة  عن  بيانات  قواعد  وإعداد  الالزمة،  واملوارد  اإلمكانات 

خدماتها. ومقدمي  وبرامجها 

من خالل التعلم عن بعد يتم نقل التعلم وإدارته عن بعد؛ عبر وسائل االتصال . 6

يحتاجون  الذين  املتعلمني  إلي  التعليمية  اخلدمات  توصيل  بهدف  املناسبة 

إليها في أماكن تواجده.

التعلم عن بعد وسيلة جيدة للوصول إلى التعليم للجميع، كما أنه يربط بني . 7

األفراد املتعلمني املتباعدين مكانّيًا وثقافّيًا واجتماعّيًا، ويجمعهم في بيئة 

تعليمية مشتركة لتحقيق أهداف محددة.

نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أمر مهم . 8

يؤثر بشكل إيجابي قوي في دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم واملجتمع.
ينّص توجيه املفوضية األوربية على أن تعتمد السلطات التنظيمية الوطنية . 9

لدى الدول األعضاء تدابير وفًقا للظروف اخلاصة بكل دولة؛ ضماًنا الختيار 
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النوع املالئم من خدمات االتصاالت لذوي اإلعاقة.
اإلعاقة . 10 ذوي  حقوق  إلقرار  العربية  الدول  من  العديد  اجتاه  من  الرغم  على 

الدول  معظم  في  اإلعاقة  ذوي  أن  جند  فإننا  وتشريعاتها،  دساتيرها  في 
العربية يواجهون صعوبات كثيرة تتعلق بإمكانية النفاذ وسهولة االستعمال 

واالستفادة.
املساندة . 11 التكنولوجيا  مجال  في  واإلستراتيجيات  السياسات  التزال 

تلبية  على  اآلن  حتى  قادرة  غير  اإلعاقة  لذوي  املعلومات  وتكنولوجيا 
اإلعاقة. ذوي  وطموحات  احتياجات 

تعتبر املدرسة األمريكية للصم التي أنشئت عام 1817 أقدم مدرسة لتعليم . 12
الصم في الواليات املتحدة، واملكان الذي ولد فيه تعليم الصم في أمريكا 

األمريكية. اإلشارة  ولغة 
يستخدم جهاز Omnicom الذي ُطور في مقاطعة جاكسون بوالية ميتشجان . 13

استدعاء  اللغوي،  االتصال  هي:  أغراض  أربعة  في   1977 في  األمريكية 
الفراغ. وقت  وقضاء  اللفظي  التدريب  املعلومات، 

رفعت السويد شعارمدرسة واحدة للجميع، وجنح هذا الشعار بسبب نظام . 14
املرن. التعليم 

وزارة . 15 وطورت  الستينيات،  منتصف  من  الدمج  تطبيق  في  الدمنارك  بدأت 
التربية والتعليم الدمناركية خطة لتسهيل عملية االنتقال من املدارس اخلاصة 

إلى املدارس العادية.
من . 16 مدرسة   )800( حوالى  بتحديد  املصرية  والتعليم  التربية  وزارة  قامت 

العام في مصر، لتكون مدارس مرحبة بالتالميذ املدمجني  التعليم  مدارس 
اإلعاقة. ذوي  من 

في مصر متَّ جتهيز حوالى )233( مدرسة من مدارس الدمج بغرف مصادر، . 17
وتزويدها باألجهزة واألدوات الالزمة.

في السعودية متت مراعاة أال يزيد عدد الطالب في الفصل الذي يطبق فيه . 18
الدمج الكلي على خمسة وعشرين طالًبا، وال يزيد عدد طالب ذوي االحتياجات 

التربوية اخلاصة فيه على خمسة طالب يوزعون بني زمالئهم.
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التكنولوجيا املساندة لدمج ذوي اإلعاقة – تجارب دولية

 تعد االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هي األولى في تاريخ 

األمم املتحدة التي شارك في صياغتها املعنيون كافة )األشخاص ذوو اإلعاقة 

وأولياء أمورهم ومنظمات املجتمع املدني ذات العالقة باألشخاص ذوي اإلعاقة 

املادة  في  االتفاقية  وتشير  واحلكومات(.  اإلنسان،  منظمات حقوق  إلى  إضافة 

)24( إلى أنه ينبغي ملؤسسات التعليم أن تستخدم ما يناسب من مواد وتقنيات 

تعليمية وأشكال االتصال املناسبة. وأن يعضد التعليم الذي يتلقاه األشخاص 

والقيمة  بالكرامة  إحساسهم  وينمي  املجتمع،  في  مشاركتهم  اإلعاقة  ذوو 

الذاتية،هذا إلى جانب تنمية شخصيتهم وقدراتهم اخلالقة وطاقاتهم اإلبداعية. 

اهتمامها برعاية مصاحل األشخاص  الدولية  أولت املؤسسات  اإلطار  وفي هذا 

الفئة في اإلستراتيجيات  ذوي اإلعاقة ومطالبة مجتمع املعلومات مبراعاة هذه 

ثورة  أحدث  مما  االتصاالت؛  ووسائل  املعلومات  تكنولوجيا  بتطوير  اخلاصة 

باندماج  لهم  ومسحت  العراقيل  من  العديد  من  وحررتهم  حياتهم،  في  جذرية 

املجتمع. وأقوى فى  أفضل 

تكنولوجيا  تطويرها  في  تسهم  التي  املجاالت  تعدد  من  الرغم  وعلى 

التعليم  مجال  في  خصوصًا  الدولي  املستوى  على  واملعلومات  االتصاالت 

في  التنمية  حجر  متثل  التي  املعرفة  آفاق  ولفتح  للنشء  التنافسية  القدرة  لرفع 

البلدان لديه سياسة أو برامج وطنية  جميع املجاالت، فإن عددًا قلياًل فقط من 

بشأن التكنولوجيا املساندة. ففي العديد من البلدان على مستوى العالم، يعتبر 

موجود.  غير  أو  ضعيفًا  العام  القطاع  في  املساندة  التكنولوجيا  على  احلصول 

وحتى في البلدان ذات الدخل املرتفع، فإن منتجات التكنولوجيا املساندة ال يتم 

عادًة إدراجها ضمن خطط الصحة والرعاية االجتماعية العامة؛ ومن ثم يتحمل 

املستخدمون وأسرهم تكاليف احلصول على تلك الوسائل التكنولوجية )منظمة 

.)WHO 2017  –  2017 العاملية  الصحة 
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تفتح التكنولوجيا املساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة -على اختالف فئاتهم 

العمرية أو طبيعة احتياجاتهم- األبواب وتكّسر احلواجز التي تعوقهم في البيت 

بصورة  حياتهم  يعيشوا  أن  من  ومتّكنهم  العامة،  واألماكن  والعمل  واملدرسة 

مرضية  بصورة  مجتمعاتهم  في  يندمجوا  وأن  األحيان  من  كثير  في  طبيعية 

عليها.  عالة  ال  فيها  منتجني  بوصفهم 

 

عاقة إىل: وتهدف تكنولوجيا التعليم للطالب ذوي الإ

الالزمة 	  املهارات  بعض  اكتساب  على  اإلعاقة  ذوي  الطالب  مساعدة 

)Retting, 2002  -  2002 )رتينج  املختلفة.  التعليمية  املواقف  مع  للتعايش 

متكني التربويني من رعاية الطالب ذوى اإلعاقة وتعليمهم بطريقة أفضل.	 

اإلسهام فى إكساب الطالب ذوى اإلعاقة مهارات االتصال الفعال.	 

األجهزة 	  عن  املعلومات  مصادر  إلى  الوصول  على  املعلمني  مساعدة 

التى تتناسب مع الطالب الذين يعانون من إعاقات جسدية أو بصرية أو 

.)Deborah,2002 - 2002 مسعية . )ديبورا

التعليم، فيستطيعون  اإلعاقة في  الطالب ذوي  ويساعد كل ذلك على دمج 

املعاقني،  أقرانهم من غير  ذاتها مع  والفصول  نفسها  املدارس  في  يتعلموا  أن 

املجتمع.  وفي  التعليمية  البيئة  في  ويندمجوا 

وبذلك تتكامل منظومة تكنولوجيا التعليم والتربية اخلاصة بتوفير الوسائل 

املناسبة للمتعلم ليتحدى إعاقته، وفي ظل الطفرة في املستحدثات التكنولوجية 

وسائل  الطالب  متناول  في  أصبح  اإلعاقة  ذوي  الطالب  تعليم  املرتبطة مبجال 

متكنه من حتدي إعاقته واالستفادة من كل عناصر العملية التعليمية خصوصًا 

التكنولوجيا املساندة فرعًا جديدًا  وانبثق مصطلح  التعليمية،  املصادر واملواد 

يبحث فيما ميكن أن يقدم لهذه الفئات اخلاصة .)ناجح حسن،2003(

على  املساندة  بالتكنولوجيا  اخلاصة  التجارب  أهم  نستعرض  يلي  وفيما 

والدولي:  العربي  املستويني 
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أواًل: أهم مراكز التكنولوجيا املساندة فى الدول العربية واألجنبية 
تقدم مراكز التكنولوجيا املساندة مناذج لكيفية دعم عملية دمج الطالب ذوي 

اإلعاقة في التعليم واملجتمع وذلك من خالل:

استخدام أنواع مختلفة من التقنيات املساندة واالستفادة منها في حتقيق 	 

مستوى أفضل للتعليم والدمج. 

إعداد بيئة تعليمية دامجة توفر اإلتاحة الفيزيقية واملعلوماتية.	 

استخدام 	  على  قادرين  اإلعاقة  ذوي  علوم  في  متخصصني  ختريج 

ودمجهم. اإلعاقة  ذوي  األشخاص  تعليم  في  املساندة  التكنولوجيا 

التعاون والتكامل مع املؤسسات التعليمية املختلفة ودعمها فنّيًا.	 

التنسيق مع الشركاء من اجلهات احلكومية وفي القطاع اخلاص واملجتمع 	 

املدني.

توعية املجتمع بشكل عام، وأسر األطفال ذوي اإلعاقة بشكل خاص.	 

هذه  كانت  وإن  بها حتى  االحتذاء  جيدة ميكن  بذلك متثل ممارسات  وهي 

املراكز تعمل أحيانًا مع طالب جتاوزوا مرحلة الطفولة، أو تعمل أحيانًا بشكل 

الدمج. ومعايير  بقواعد  االلتزام  دون  اإلعاقة  ذوي  الطالب  مع  حصري 

1- مراكز التكنولوجيا املساندة فى الدول العربية:

جمهورية مرص العربية

أ - الجامعة الأمريكية بالقاهرة

ومكونات  برمجيات  تتضمن  مساندة  تكنولوجيا  استخدام  اجلامعة  توفر 

مثل: البصر،  ضعاف  الطالب  ملساعدة  مبتكرة  كمبيوتر 

تقنية )Job Access with Speech (JAWS، التي توفر قارئ شاشة يقوم 	 

بتحويل النص املوجود على الشاشة إلى صوت اصطناعي.

املطبوعة مثل كتب 	  املواد  بتحويل  تقوم  التي   ،Kurzweil 1000 تقنية   

صيغة  إلى  واالختبارات  الدراسية  الواجبات  أو  املقاالت،  أو  املكتبة 

قراءتها. من   JAWS تقنية  تتمكن 
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ماكينة طباعة برايل لطباعة الكتب اإللكترونية، ووثائق PDF، والنصوص 	 

باللغة العربية بطريقة برايل. 

جهاز Plextalk، احملمول للتسجيالت الصوتية في أثناء احملاضرات.	 

جهاز Braille Note Display ، احملمول لتدوين املالحظات بطريقة برايل 	 

والذي ميكن للطالب استخدامه داخل الفصل. 

ويوفر املركز تركيب البرنامج اخلاص بتكنولوجيا JAWS باملجان على أجهزة 

الكمبيوتر احملمولة اخلاصة بالطالب ضعاف البصر، كما يقوم بتدريب الطالب 

على استخدام برنامج JAWS ومساعدتهم على مسح الوثائق وطباعتها، وتركيب 

وإعداد البرامج على أجهزة الكمبيوتر اخلاصة بهم. )موقع اجلامعة األمريكية – 

(http://www.aucegypt.edu

- كما يعمل على توفيرعدسات مكبرة محمولة كي يستخدمها الطالب ضعاف 

البصر داخل الفصل، وكذا تكنولوجيا املسح املتقدمة لتحويل الوثائق املكتوبة 

أو كتابة  إلى ملفات صوتية  والتي ميكن بدورها حتويلها  إلى ملفات رقمية، 

بطريقة برايل. توفر اجلامعة أيضًا إتاحة فيزيقية ممتازة؛ فقد متَّ تصميم احلرم 

اجلامعي بشكل يناسب استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة؛ فيمكن استخدام 

الكراسي املتحركة بجميع املناطق باحلرم اجلامعي، كما تتوفر عربات اجلولف 

الصغيرة للتنقل في جميع أحناء احلرم اجلامعي من خالل ترتيب مسبق، كما 

أن حمام السباحة باجلامعة مطّور ليسمح باستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة 

احلركية له بسهولة من خالل سلم ومنحدر مناسبنْي .

- تقدم اجلامعة أيضًا دعمًا أكادميّيًا باإلضافة إلى الدعم االجتماعي والشخصي 

والقراءة،  الكتابة  عسر  مثل  التعلم،  صعوبات  من  يعانون  الذين  للطالب 

النشاط.  وفرط  االنتباه  نقص  واضطراب 

ي سويف: 
عاقة( بجامعة ب�ن ب- كلية علوم )ذوي الإ

أول كلية على  2016 باعتبارها  )كلية علوم ذوي اإلعاقة( في  إنشاء  متَّ   .1

مستوى الشرق األوسط والوطن العربي، تعمل على ختريج معلمني واختصاصيني 
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ذوي  بالطالب  املتعلقة  العلمية  اخلبرات  وأحدث  كافة  املهنة  مبتطلبات  ملمني 

اإلعاقة وبكل التقنيات احلديثة التى تؤهلهم للعمل في مجال التربية اخلاصة؛ حيث 

يحصل اخلريجون على شهادة البكالوريوس في علوم ذوي اإلعاقة بتخصصات 

مختلفة. )موقع جامعة بني سويف اإللكتروني(.

ن شمس وحلوان عاقة البرصية بجامعات الزقازيق وع�ي جـ- مراكز خدمات الطالب ذوى الإ

توفر هذه املراكز وسائل وأدوات التكنولوجيا املساندة للطالب ذوي اإلعاقة 

ومن  أفضل  بشكل  التعلم  من  استخدامها؛ مما ميكنهم  على  وتدربهم  البصرية 

على  املراكز  هذه  وحتتوي  وفنية،  واجتماعية  وثقافية  علمية  أنشطة  ممارسة 

اللغة  لتعليم  دورات  وتنظم  الكتب  من  آالفًا  تضم  ضخمة  إلكترونية  مكتبات 

اإلجنليزية وتعليم استخدام برامج الكمبيوتر املختلفة؛ ويساعد كل ذلك الطالب 

ذوي اإلعاقة البصرية على االندماج في العملية التعليمية وفي احلياة اجلامعية.

د- مركز التطوير التكنولوجي ودعم اتخاذ القرار )مرص(

ودعم  التكنولوجي  التطوير  مركز  بإنشاء  والتعليم  التربية  وزارة  قامت 
اختاذ القرار بهدف التخطيط والتنفيذ واملتابعة ملشروعات التطوير التكنولوجي 
اجلامعي،  قبل  التعليم  في  املعلوماتية  مفاهيم  لنشر  والتعليم  التربية  بوزارة 
وذلك باستخدام تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا املعلومات وشبكات االتصاالت 

التعليمي. القرار  اختاذ  ودعم  احلديثة  التعليمية  والوسائل 

دور مركز التطوير التكنولوجي

: - يتلخص دور مركز التطوير التكنولوجي فيما يلي

نشر التكنولوجيا في املدارس املصرية.. 1
إنتاج البرمجيات التعليمية التفاعلية ،وإتاحتها للمتعلمني على املستويات . 2

كافة.
توفير خدمة التعليم اإللكتروني باملدارس.. 3
املعلم . 4 من  لكل  وإتاحتها  املصرية  املدارس  في  اإلنترنت  خدمة  توفير 

واملتعلم.
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التدريب، . 5 برامج  تنفيذ  لتيسير  بعد  عن  للتدريب  القومية  الشبكة  إنشاء 
احملافظات. جميع  وفي  كافة،  املستويات  على  منها  اإلفادة  قاعدة  وتوسيع 

تدريب الكوادر التعليمية على استخدام إنتاج أشكال تكنولوجيا مختلفة . 6
وتصميمها وتطويرها.

استخدام نظم املعلومات ودعم اختاذ القرار في جميع قطاعات الوزارة . 7
وإداراتها املختلفة. )فارعة حسن، 2016(.

مارات العربية المتحدة:.  دولة الإ

أ- مركز خلف الحبتور لمصادر التكنولوجيا المساندة: 

2012على توفير فرص تعليم متساوية للطالب ذوي  يعمل املركز منذ عام 
املساندة في مجال  التكنولوجيا  تقِنيات  أحدث  توفير  وَذلك من خالِل  اإلعاقة، 
التعليم، وتقدمي اخلدمات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات للطالب ذوي اإلعاقة، 
وتقدمي  املختصة  والتعليمية  التربوية  املؤسسات  مع  تكامل  عالقات  وبناء 
االستشارات الفنية واملعلوماتية ألعضاء هيئات التدريس بها؛ ويسهم كل ذلك 
وتنمية  والتفوق  للتعلم  الفرص  أفضل  على  اإلعاقة  ذوي  الطالب  حصول  في 
وفي  التعليمية  العملية  في  واالندماج  ناحية،  من  واملهنية  الشخصية  املهارات 

أخرى.  ناحية  من  املجتمع 

ب- مركز حميد مطر الطاير لمصادر التكنولوجيا المساندة: 

2014 - على توفير فرص  يعمل املركز- بجامعة زايد بأبي ظبي منذ عام 

تعليم متساوية للطالب من ذوي اإلعاقة في جامعة أبي ظبي وفي املؤسسات 

ما  توفير  خالل  من  التعليمية  العملية  في  اندماجهم  ودعم  األخرى،  التربوية 

املساندة. التكنولوجيا  أجهزة  من  يحتاجونه 

نسانية ج - مركز التقنيات المساندة بمدينة الشارقة للخدمات الإ

اإلنسانية  للخدمات  الشارقة  مدينة  في  املساندة  التقنيات  مركز  تأسس 
بتاريخ 31 مارس 2014 باعتباره أول مركز من نوعه في دولة اإلمارات العربية 
توفير  خالل  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكني  على  املركز  ويعمل  املتحدة، 
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العالم. في  املساندة  التقنيات  وأفضل  أحدث 

أهداف املركز: 
اليومية لألشخاص ذوي اإلعاقة . 1 التقنيات املساندة في احلياة  تعزيز دور 

لهم. املقدمة  واخلدمات 
التقنيات . 2 وسائل  أحدث  استخدام  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  متكني 

لهم. توفيرها  وتسهيل  املساندة 
اإلنسانية . 3 للخدمات  الشارقة  مدينة  في  التعليمية  العملية  مستوى  رفع 

املساندة. التقنيات  أحدث  ومواكبة  باستخدام 

خدمات مركز التقنيات المساندة: 

تقدمي االستشارات املتخصصة حول خدمات التقنيات املساندة لألفراد . 1
واملؤسسات.

التنسيق مع اجلهات املتخصصة لتبادل اخلبرات وتوفير أحدث مستجدات . 2
التقنيات املساندة.

توعية وتثقيف األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرهم والعاملني معهم.. 3
تدريب الكوادر وتأهيل املتخصصني في خدمات التقنيات املساندة.. 4
التقنيات . 5 ملستخدمي  والتأهيل  املتابعة  وبرامج  التقني  الدعم  توفير 

ندة. املسا
توفير تسهيالت لدعم التمويل املادي للتقنيات املساندة.. 6

http://www.schs.ae/assistive_tech_arb.aspx

دولة قطر:

مركز التكنولوجيا المساندة بقطر

ال يزال هذا املركز في طور التخطيط وهو يختص مبساعدة األشخاص ذوي 

توعية  خالل  من  وذلك  واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  خالل  من  اإلعاقة 

اجلمهور واألشخاص ذوي اإلعاقة باستخدامات التكنولوجيا، وتشجيع البحوث 
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والدراسات في هذا املجال، وحتسني سبل الوصول إلى املعلومات ذات الصلة 

أحدث  على  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حصول  فرص  تعزيز  وكذا  املجال،  بهذا 

هذه التقنيات واستخدامها مبا يعطي أفضل الفرص للتعلم ولالندماج، من خالل 

التنسيق مع العديد من الشركاء في احلكومة واملجتمع املدني والقطاع اخلاص.

مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة 

من  األشخاص  جميع  لتمكني  يسعى  املساعدة  للتكنولوجيا  مدى  مركز 
ذوي اإلعاقة في قطر لتحقيق كامل إمكاناتهم عن طريق تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت. وقد متَّ افتتاحه في يونيو 2011، ويعتبر مركز “مدى” مثرة تعاون 
مشترك بني أصحاب القرار الفاعلني في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

الهيئات احلكومية. اإلعاقة ومختلف  املعنية بخدمات ذوي  واملنظمات 
في  ريادي  دور  لعب  أهمها  من  عينيه  نصب  أولويات  عدة  املركز  ويضع 
توفير حلول التكنولوجيا املساعدة، وتزويد االستشارات واملعلومات حول هذه 
في  الطرق  أحدث  تقدمي  إلى جانب  لها،  األمثل  االستخدام  التكنولوجيا لضمان 
وتوعية  املجال،  هذا  في  والعاملني  وذويهم  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  التدريب 
التعليم  وهي  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  ختص  التي  املجاالت  بأهم  املجتمع 
والتوظيف والعيش املستقل، باإلضافة إلى بناء كفاءات في أهم القطاعات التي 
التكنولوجيا  مجال  في  االبتكار  تشجيع  إلى  إضافة  اإلعاقة  ذوي  بخدمة  تهتم 

املساعدة. 
يضم “مدى” مركزًا متميزًا متطورًا للمصادر التكنولوجية، كما يوفر بيئات 
تفاعلية لذوي اإلعاقات البصرية، والسمعية، والفكرية، واجلسدية، ويحوي مكتبة 
تضم آخر اإلصدارات واألبحاث التي تتناول أحدث التطورات وأفضل التطبيقات 

/http://mada.org.qa .في مجال التكنولوجيا املساعدة

اململكة العربية السعودية:

برنامج الوصول الشامل بجامعة الملك سعود

ونية للجامعة لك�ت وحدة التهيئة التقنية للبيئة الإ
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فى  التقنيات  الستخدام  سعود  امللك  جامعة  توليه  متزايد  اهتمام  هـناك 

العملية التعليمية، وتزداد احلاجة إليها لذوي االحتياجات اخلاصة بصورة أكثر 

بات  الفئة  التقنيات املساندة واملخصصة الحتياجات هذه  إحلاحًا، ومع ظهور 

من املمكن لـذوي االحتياجات اخلاصة باالستفادة من كامل طاقاتهم املعطلة، 

و تعد التقنيات املستخدمة لذوى االحتياجات اخلاصة، سواء األجهزة أو البرامج 

اخلاصة بتسهيل الوصول أحد اجلوانب املهمة فى تأهيل البيئة التعليمية لذوي 

االحتياجات اخلاصة فضاًل عن تهيئة البيئة اإللكترونية لتتفاعل مع تلك األجهزة 

اإللكترونية  للخدمات  اخلاصة  االحتياجات  ذوى  وصول  لتسهيل  والبرامج 

لهذه  عرضًا  اإلنترنت  على  موقعها  على  سعود  امللك  جامعة  وتقدم  للجامعة، 

الطالب ذوو اإلعاقة حسب نوع اإلعاقة التي يستخدمها  التقنيات 

https://accessibility.ksu.edu.sa/ar/technical-configuration-environment

2 - مراكز التكنولوجيا املساندة فى الدول األجنبية:

تعمل  املساندة،  التكنولوجيا  مراكز  من  العديد  العالم  مستوى  على  يوجد 

لها،  والتسويق  استخدامها  وإتاحة  املساندة  التكنولوجيا  تطوير  على  جميعها 

وتقدمي البرامج التعليمية والتدريبية وخدمات الدعم التقني واملساندة الفنية التي 

تزيد من فرص جناح استخدامها في دمج األشخاص\األطفال\الطالب في التعليم 

أهدافها  بأهم  وقائمة  املتقدمة،  املراكز  لبعض  أمثلة  هنا  وسنورد  واملجتمع. 

وخدماتها. 

1/2 مركز أيوا للتكنولوجيا المساندة والأبحاث

Iowa Center for assistive Technology Education and Research

2/2 مركز أبحاث التكنولوجيا المساندة 

 Adaptive Technology Resource Center

3/2 مركز أوكالهوما للتكنولوجيا المساندة 

 Oklahoma Assistive Technology Center 

4/2 مركز التكنولوجيا المساندة بجامعة بافالو
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Center of Assistive Technology University of Buffalo 

5/2 مركز أليانس للتكنولوجيا المساندة 

The Alliance for Technology Access 

6/2 مركز المجتمع للتكنولوجيا المساندة 

Assistive Technology Centre Society 

أهم أهداف وخدمات مراكز التكنولوجيا املساندة:

مساعدة الطالب ذوى اإلعاقة على تنمية قدراتهم ومتكينهم من االندماج فى   	

وتواصلهم. مشاركتهم  وتعزيز  واملجتمع،  والعمل  الدراسة 

نشر الوعي واملعرفة باإلعاقة والتكنولوجيا املساندة واخلدمات ذات الصلة   	

مع  بالتعاون  ككل،  املجتمع  وفي  واجلامعات  املدارس  داخل  املجتمع  في 

ذوي  األشخاص  تقبل  لتعزيز  املختلفة؛  واملؤسسات  واملنظمات  اجلهات 

التكنولوجيا  واستخدام  وتطبيق  املعرفة  قاعدة  ولتوسيع  ودمجهم  اإلعاقة 

املساندة. 

التطبيقات  التكنولوجيا املساندة ونشر أفضل  والتسويق الستخدام  الترويج   	

الصلة. ذات  واخلدمات  املساندة  األجهزة  حول  واملعلومات 

املعلومات  إتاحة  خالل  من  املساندة  التكنولوجيا  على  احلصول  تسهيل   	

وإمكانية تقدمي خدمات التقييم واملساعدة على اختيار التكنولوجيا املناسبة 

واألجهزة.  األدوات  إلعارة  برامج  واستخدام 

توفير وإتاحة املعلومات حول التكنولوجيا املساندة، وكيفية استخدامها، من   	

خالل قواعد بيانات ملصادر التكنولوجيا املساندة بشكل مباشر في املراكز 

أومن خالل مواقع على اإلنترنت.

لهم  اخلدمات  ومقدمي  ومدربيهم  وأسرهم  اإلعاقة  ذوى  األشخاص  تدريب   	

واملهنيني واملختصني، وإتاحة فرص التعليم والتدريب لطالب وخريجي الكليات 

املختلفة )خصوصًا كليات التربية( والعاملني في الهيئات العامة واخلاصة ذات 

الصلة فى املجتمع؛ من خالل إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متنوعة. 
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التعليمية  العملية  من  أساسّيًا  املساندة جزءًا  التكنولوجيا  على جعل  العمل   	

في  للتالميذ  املساندة  التكنولوجيا  وتوفير  الدراسة،  حجرات  مكونات  ومن 

املدرسي. التعليم  نهاية  إلى  األطفال  رياض  مرحلة  من  املراحل  جميع 

تقدمي الدعم التقني واالستشارات الفنية باملشاركة مع املؤسسات واجلمعيات   	

املختلفة فى مجال التكنولوجيا املساندة )كيفية استخدامها بشكل كفء في 

مرحلة  من  واالنتقال  والتعليم  املبكر  )التدخل  املختلفة  والتدخالت  البرامج 

التعليم إلى مرحلة العمل ..( وبصفة خاصة في مجال إتاحة التعليم وتقدمي 

التعليمية. حلول تكنولوجية للمشكالت 

)ملتابعة  املجال  فى  العلمية  املؤمترات  وعقد  والدراسات  باألبحاث  القيام   	

مخرجات التكنولوجيا املساندة ودراسة العائد والتكلفة من تطبيق واستخدام 

املستمر. والتحسني  التطوير  أجل  من  املساندة(  التكنولوجيا 

3 - متطلبات إنشاء مراكز التكنولوجيا املساندة 

من  البد  اإلعاقة  ذوى  للطالب  املساندة  التعليم  تكنولوجيا  مراكز  إلنشاء 

يلي:  ما  متضمنة  االعتبار،  في  الضرورية  املتطلبات  بعض  وضع 

الموقع المناسب يسهل الوصول إليه من قبل املستخدمني من ذوي اإلعاقة. 

األثاث واألجهزة مطابقة للمواصفات القياسية، ويسهل استخدامها بواسطة 

املستفيدين من ذوي اإلعاقة أو تكييفها لتالئم احتياجاتهم.

انية مناسبة لالحتياجات احلقيقية، ومصادرها معروفة ومحددة )موازنة  ن الم�ي

املؤسسة التعليمية املنشئة للمركز، احلكومة ، التبرعات والهبات ، املشروعات 

املشتركة، إسهامات من املستفيدين مقابل اخلدمات ..(. 

ذات  التخصصات  تغطي مختلف  التي  والمدربة  المتخصصة  ية  الب�ش الكوادر 

الصلة؛ بناًء على املهام اإلدارية والفنية واخلدمات التي يقوم بها املركز، ويشمل 

ذلك متخصصني في التكنولوجيا املساندة ملختلف أنواع اإلعاقات وتكنولوجيا 

وتقدمي  التدريب  في  ومتخصصني  ومهندسني،  اإلعاقة،  ذوي  للطالب  التعليم 

املساندة،  التكنولوجيا  وأدوات  أجهزة  لصيانة  فنيني  أو  الفنية  االستشارات 
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واختصاصيني نفسيني واجتماعيني واختصاصيني في العالج الطبيعي والوظائفي 

التوعية  والتخاطب والسمعيات وأطباء متخصصني وباحثني ومتخصصني في 

واإلعالم واجلودة، وغير ذلك من التخصصات.

اإلمكانات  وتوفير  جدوى،  دراسات  املراكز،إعداد  هذه  لعمل  يلزم  كما 

واملوارد الالزمة، وتوفير قواعد بيانات عن األجهزة املساندة وبرامجها ومقدمي 

تصميم  مجال  في  العالم  إليه  وصل  ما  أحدث  عن  دراسات  وتقدمي  خدماتها، 

وإنتاج برامج تهتم بتعليم الطالب ذوى اإلعاقة، ورسم خطط للتعاون مع اجلهات 

.)2010 الوتيدي  )إميان صاحل ورشا  احلكومية وغير احلكومية - 

ثانيــًا : التعليــم اإللكرتونــي عــن بعــد لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف الــدول 
العربيــة

صعوبات   - احلركية  خصوصًا   - اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بعض  يواجه 

جمة في الوصول إلى املؤسسات التعليمية التي يدرسون بها، كما أن املشكالت 

أو اجلسمية قد حتول دون  التي قد تنجم عن بعض اإلعاقات السمعية  النفسية 

توفير  على  سلبًا  وتؤثر  التقليدي،  التعليم  في  اإلعاقة  ذوي  الطالب  استمرارية 

الفرص التعليمية املناسبة لهم، وهنا جند أن التعليم عن بعد هو األكثر مالءمة 

خالل  فمن  اخلاصة،  ظروفهم  حسب  التعّلم  من  وغيرها  الفئة  هذه  ميكن  ألنه 

التعلم عن بعد يتم نقل التعلم وإدارته عن بعد؛ عبر وسائل االتصال املناسبة 

بهدف توصيل اخلدمات التعليمية إلي املتعلمني الذين يحتاجون إليها في أماكن 

تواجدهم، وبصرف النظرعن موقعهم اجلغرافي، فهو وسيلة جيدة للوصول إلى 

أنه يربط بني األفراد املتعلمني املتباعدين مكانّيًا وثقافّيًا  التعليم للجميع، كما 

واجتماعّيًا ويجمعهم في بيئة تعليمية مشتركة لتحقيق أهداف محددة، لذا فإنه 

ميكن أن يسهم بقوة في توسيع وتعميق دعم الطالب ذوي اإلعاقة في تعلمهم. 

 .)2010 الزوايدي،  أحمد زكي  )حنان 

وبالرغم من وجود بعض التجارب الناجحة للتعليم عن بعد لألشخاص ذوي 

اإلعاقة في البالد العربية فإن جميعها يتم تطبيقها في التعليم اجلامعي، ولم يتم 
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بعض  يلي  فيما  وسنعرض  املدرسي،  التعليم  في  ملموس  بشكل  بعُد  جتربتها 

مستقباًل  عليها  البناء  ميكن  وموارد  أسسًا  متثل  ألنها  باختصار؛  النماذج  هذه 

الستخدام التعليم عن بعد في مراحل التعليم املدرسي: 

ونية السعودية:  لك�ت 1/ السعودية - الجامعة الإ

متَّ إنشاء اجلامعة السعودية اإللكترونية في عام 2011 في الرياض مؤسسة 

تعليمية حكومية تقدم التعليم العالي والتعلم مدى احلياة، وهي تستخدم تطبيقات 

للطالب  متفرد ذي جودة عالية  نوعي  تعليم  لتقدمي  اإللكتروني  التعليم  وتقنيات 

ذوي اإلعاقة، يوفر عليهم اجلهد ومشقة التنقل ويقدم لهم ما ميكنهم من اقتحام 

سوق العمل، وتفتح اجلامعة املجال أمام أكبر عدد ممكن منهم إلكمال دراستهم 

باالشتراطات  باجلامعة  لاللتحاق  اإلعاقة  ذوي  من  الطالب  قبول  ويتم  العليا، 

والقواعد نفسها التي ُيعمل بها في اجلامعة، ويتم قبولهم في التخصصات التي 

السعودية  اجلامعة  )موقع  لهم.  الالزمني  النصح واإلرشاد  يرغبونها مع توجيه 

اإللكترونية(. 

ونية:  لك�ت مارات العربية المتحدة - جامعة حمدان بن محمد الإ 2/ الإ

تأسست اجلامعة في عام 2002، وتعتمد نهج التعليم املدمج الذي يجمع بني 

فوائد التعلم وجهًا لوجه والتعلم التعاوني اإللكتروني، والتعلم الذاتي، ويتم التعلم 

املتزامن، باالعتماد على  املتزامن وغير  اإللكتروني عادة باملنحينْي:  التعاوني 

التكنولوجيات املتطورة. )املوقع اإللكتروني البوابة الرمسية حلكومة دبي(. وتعد 

األكادميي  باالعتماد  حتظى  اإللكتروني  للتعليم  أكادميية  مؤسسة  أول  اجلامعة 

املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  من 

بيئة  خالل  من  عالية  جودة  ذات  برامج  تقدم  وهي   ،)2015 وشيلي،  )عزيزي، 

التعليم اإللكتروني، وتزود الدارسني بخبرات فريدة من خالل التميز في البحث 

ونقل املعرفة، كما تتبنى منوذج التعلم مدى احلياة باستخدام نهج التعلم املدمج 

والتعليم الذكي مما يتيح فرصة أفضل للطالب ذوي اإلعاقة.
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التعلم، كما توظف  ابتكارًا وتنوعًا بفضل بيئة  أكثر  وتقدم اجلامعة خبرات 

اإللكتروني،  اجلامعي  واحلرم  االفتراضية  التعلم  بيئة  التي تشمل   (E-Campus(

ومدونات  احملمول  بالهاتف  التعلم  مثل  املبتكرة  التقنيات  أحدث  وتستخدم 

والشبكات  التعليمية  األلعاب  وتقنيات  اإللكترونية  الدراسية  والقاعات  النقاش 

االجتماعية؛، مما يحقق حاجات املتعلمني واخلريجني واملهنيني من الطالب ذوي 

وأقرانهم على حد سواء.  اإلعاقة 

: ي
و�ن لك�ت 3/ مرص - الجامعة المرصية للتعليم الإ

متَّ إنشــاء اجلامعــة املصريــة للتعلــم اإللكترونــي مببــادرة حكوميــة ســنة 

ــدأ التعليــم اإللكترونــي؛ ممــا  2008، بوصفهــا أول جامعــة مصريــة تتبنــى مب

يتيــح الفرصــة لدمــج أفضــل للطــالب ذوي اإلعاقــة وأوليــاء أمورهــم ومعلميهــم 

فــى برنامــج تدريبــي يســهل حصولهــم على خدمــة تعليميــة مناســبة، وتتعاون 

ــوم دولــي إلعــداد معلمــي  ــة ملنــح دبل اجلامعــه مــع كبــرى اجلامعــات األوربي

ــى إقامــة شــبكة معلومــات  ــل عل ــا تعم ــة، كم ــذوي اإلعاق ــة اخلاصــة ل التربي

ــة  ــع اجلامع ــة. )موق ــات األوربي ــة واجلامع ــات املصري ــني اجلامع ــط ب ورواب

املصريــة للتعليــم اإللكترونــي(.

ي عن بعد – الجامعه الهاشمية 
و�ن لك�ت 4/ الأردن - مركز التعليم الإ

البنية  بتوفير  يعنى  اإللكتروني  للتعلم  مركزًا  الهاشمية  اجلامعة  أنشأت 

التحتية ومصادر التعلم اإللكترونية، وأنظمة التعلم اإللكتروني، وتوفير التدريب 

للمناطق  العالية  اجلودة  ذي  التعليم  توفير  إلى  املركز  ويسعى  عليها.  الالزم 

التعليمية  املصادر  وجودة  كمية  وزيادة  اإلعاقة،  ذوي  ولألشخاص  النائية، 

وتقليل كلفتها، وخلق بيئة تعلم إلكتروني حتفز الطالب داخل وخارج األردن على 

الهاشمية(. اجلامعة  )موقع  بالدراسة.  االلتحاق 

4/ السودان: جامعة السودان المفتوحة

االجتماعية  للظروف  تلبية   2002 عام  املفتوحة  السودان  جامعة  أنشئت 

تنفيذ  في  وتعتمد  السودان.  في  العالي  التعليم  لطالبي  والعلمية  واالقتصادية 

برامجها على استخدام التقنيات احلديثة والتعليم اإللكتروني، وتبع ذلك إنشاء 
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العديد من اجلامعات برامج كانت أو أقسامًا للدراسة اإللكترونية، وعلي الرغم من 

أن التعليم اإللكتروني متاح للجميع فإن نسبة التحاق الطالب ذوي اإلعاقة بهذه 

اإللكتروني بجامعة اخلرطوم(. التعليم  )مركز  اجلامعات ما زالت ضعيفة. 

ويحتاج استخدام التعليم اإللكتروني عن بعد في مجال دمج األطفال ذوي 

اإلعاقة في التعليم واملجتمع إلى رؤى وإستراتيجيات تعليمية تهتم بتعليم الطالب 

تكنولوجيا  وتطبيق  التعليمية،  املؤسسات  مختلف  في  ودمجهم  اإلعاقة  ذوي 

أجل تسهيل  الطالب؛ من  فيها هؤالء  يتعلم  أن  التي ميكن  املدارس  في  التعليم 

إلكتروني عام. دمجهم مستقباًل في منظومة متكاملة لتعليم 

وقد متت بالفعل عدة مبادرات لتوفير فرص التعليم اإللكتروني للطالب ذوي 

اإلعاقة في الدول العربية ، وإعداد كوادر بشرية مؤهلة وذات كفاءة علمية وعملية 

أن  في  شك  وال  اإلعاقة،  ذوي  للطالب  والنفسية  التربوية  املجاالت  في  للعمل 

اعتماد التعليم اإللكتروني أسلوبًا أساسّيًا لتعليم الطالب ذوي اإلعاقة ميكن أن 

ونقص  االنتقال  اجلغرافي وصعوبات  البعد  مثل  يعطي حلواًل جذرية ملشكالت 

بعض الكوادر التربوية وأن يتيح لهم فرص تعليم متكافئة. 

إن كل اجلهود السابقة - في مجال تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكتروني عن 

بعد - متثل خطوات في الطريق الصحيح، إال أن التقدم في هذا االجتاه يستلزم 

ونقص  الالزمة،  التحتية  البنى  نقص  ومنها:  العقبات  من  الكثير  على  التغلب 

الكوادر البشرية، وعدم تقبل املؤسسات التعليمية التقليدية، وعدم اعتراف بعض 

األوساط األكادميية، باإلضافة إلى نقص املوارد املالية.

ثالثــًا : أهــم الجهــود الحكوميــة لتعزيــز نفــاذ األشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل 
واالتصــاالت: املعلومــات  تكنولوجيــا 

مما ال شك فيه أن نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت أمر مهم يؤثر بشكل إيجابي قوي في دمج األشخاص ذوي اإلعاقة 
االتصاالت  تكنولوجيا  أن  هنا على  التأكيد  يجدر  أنه  إال  واملجتمع،  التعليم  في 
بالطبع ال متثل  العالية ولكنها  التكنولوجيا املساندة  أنواع  واملعلومات هي من 
لها هنا ال  التعرض  التي سيتم  احلكومية  اجلهود  أن معظم  أنواعها، كما  جميع 
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ختتص باألطفال فقط وإن كانت تتضمنهم في إطار األشخاص ذوي اإلعاقة. 
فهمها،  بغرض  وفعالة  مفيدة  لتدابيرحكومية  عديدة  أمثلة  الدليل  ويسوق 

تطبيقها. وطرق  إمكانية  في  والبحث 

1 - االتحاد األوربي
القواعد   (Directive 2002/22/EC( التوجيه  في  األوربية  املفوضية  حددت 
مجال  في  املستخدمني  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  باحتياجات  الصلة  ذات 
النطاق. والعريضة  والالسلكية  الثابتة  االتصاالت  ذلك  ويشمل  االتصاالت، 

وينّص التوجيه على أن تعتمد السلطات التنظيمية الوطنية )NRA( لدى الدول 
األعضاء تدابير وفقًا للظروف اخلاصة بكل دولة؛ من أجل ضمان اختيار النوع 

املالئم من خدمات االتصاالت للمستخدمني من ذوي اإلعاقة.
فقام  متنّوعة.  بطرق  التدابير  تلك  بتنفيذ  األوربي  االحتاد  دول  قامت  وقد 
البعض منها - على سبيل املثال - بتوفير الدعم أو اإلعانات للتوصيالت التي 
البديلة لالتصاالت للمستخدمني من ذوي  تعمل على تيسير استخدام األشكال 
اخلدمات  لهذه  املوّردة  اجلهات  مطالبة  على  اآلخر  البعض  عمل  فيما  اإلعاقة، 

املناسبة. التجهيزات  بتوفير 
أيرلندا،  اليونان، مالطة،  العديد من دول أوربا مثل: أملانيا، فرنسا،  وقام 
سلوفينيا،  البرتغال،  بولندا،  النرويج،  هولندا،  رومانيا،  ليتوانيا،  إيطاليا، 
سلوفاكيا، السويد، سويسرا، اململكة املتحدة، جمهورية التشيك بتنفيذ بعض 
أو كل اخلدمات التالية: إعداد الفواتير، إتاحة املعلومات عن اخلدمات التي ميكن 
النفاذ إليها ويشملها االلتزام اخلاص باخلدمة الشاملة، اختاذ تدابير خاصة للنفاذ 
في حاالت الطوارئ مثل مشروع خدمة الرسائل القصيرة sms112، خدمات نقل 
السريع  الهاتفي  االتصال  خدمات  الفيديو،  تسجيالت  نقل  خدمات  النصوص، 
ومفاتيح االتصاالت السريعة بالهواتف املتنقلة، وخدمة تعديل قدرة الكالم في 

الهاتفية. االتصاالت 

2 - أسرتاليا
أتاحت أستراليا لألشخاص ذوي اإلعاقة إمكانية النفاذ إلى االتصاالت من 
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خالل توليفة من االلتزامات املتعلقة باخلدمة الشاملة وقوانني حماية املستهلك 
واملدونات واملبادئ التوجيهية واللوائح واملعايير في صناعة االتصاالت، ومن 
خالل التصديق على اتفاقية األمم املتحدة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

في 17 يوليو 2008، ويتضمن ذلك:
- متتع األشخاص ذوي اإلعاقة بنفاذ مالئم إلى الهواتف - مبا في ذلك الهواتف 
العمومية- باملهاتفة الصوتية كلما أمكن هذا، أو بوسيلة معدلة لالتصال إذا 

لم تكن املهاتفة الصوتية مالئمة من الناحية العملية. 

إتاحة النفاذ إلى اخلدمات الهاتفية - املتوفرة للجمهور- للصم ولذوي اإلعاقة   -

املتعلقة بالسمع و/أو التخاطب، وذلك بخصائص وظروف نفاذ غيرهم من 

املواطنني، مبا في ذلك النفاذ إلى خدمات الطوارئ. ويتضمن ذلك االتصال 

بلمسة واحدة من الذاكرة، مع توفير متطلبات التكنولوجيا املساندة كمواءمة 

الهواتف، والتحكم في جهارة الصوت، ووسائل التنبيه البديلة للداللة على أن 

الهاتف يصدر رنينًا )جهاز رنني إضافي بصوت ميكن التحكم في جهارته أو 

وسيلة تنبيه مرئية(.

-  وضع »عالمة« بارزة على مفتاح الرقم »5« ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة 

وتقليل  املفاتيح،  لوحة  على  املوجودة  األرقام  مفاتيح  حتديد  على  البصرية 

قياسية  كتجهيزات  السمعية  املساندة  ووسائل  اليد  أجهزة  بني  التداخل 

.)ITU-G3ICT تقرير  في  أستراليا  )مساهمة  للجمهور.  املتوفرة  لألجهزة 

3 - األرجنتني

النفاذ  إمكانية  لضمان  الشاملة  القوانني  من  قلياًل  عددًا  األرجنتني  سنت 

إلى خدمات االتصاالت؛ حيث مت إحداث بعض التغييرات للوائح خدمة الهاتف 

وفي  كالمية.  إعاقة  من  يعانون  الذين  واألشخاص  السمع  لضعاف  العمومي 

2010، أصدر الكوجنرس تشريعات إضافية ُتنظم إمكانية النفاذ إلى املعلومات 

.)ITU-G3ICT تقرير  في  األرجنتني  )مساهمة  اإلنترنت.  مواقع  على 
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4- الربازيل

تعمل البرازيل منذ عام 2008 على ضمان استخدام النفاذ لوسائل االتصاالت 

التكنولوجية بشكل واسع النطاق، وخفض احلواجز التي تعترض النفاذ إلى خدمات 

االتصاالت واستعمالها، وحتقيق مستويات أعلى من اجلودة للوفاء باحتياجات 

املستخدمني بشكل كامل؛ ويعزز كل ذلك إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة 

.)ITU-G3ICT إلى الهاتف احملمول. )مساهمة البرازيل في تقرير

5- فرنسا

فرنسا  في  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  إلى  النفاذ  إمكانية  حتققت 

اإلعاقة  ذوي  باألشخاص  املعنية  واملنظمات  اخلدمة  مقدمي  توقيع  خالل  من 

النفاذ إلى خدمات الهاتف احملمول  2005؛ لتحسني  على ميثاق طوعي في عام 

إدخال  مثل  األولويات  فيه  ُحددت  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من  للمستخدمني 

اخلصائص الضرورية التي توفر الراحة، وفي عام 2008 أضاف امليثاق أهدافًا 

على  للميثاق  النهائي  واالعتماد  املعلومات  تكنولوجيات  موردي  تدريب  مثل 

الصعيد األوربي واستعمال االبتكارات لزيادة قابلية النفاذ. )مساهمة فرنسا في 

 .)ITU-G3ICT تقرير 

وقد أثر هذا امليثاق تأثيرًا ملحوظًا على صناعة الهواتف احملمولة؛ فأصبحت 

الفواتير ُتقدم بطريقة »برايل« للمكفوفني أو مطبوعة بخط كبير احلجم للمصابني 

الوسائط  متعددة  أو رسائل  في شكل نصوص خاصة  وُتقدم  بإعاقة بصرية، 

للصم، كما ُأطلقت خدمات جديدة بخصائص إلمكانية النفاذ مثل األخبار بلغة 

اإلشارات ومواقع معلومات على اإلنترنت ميكن النفاذ إليها، ومنتجات وخدمات 

ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة النفاذ من خاللها إلى جميع خدمات االتصاالت 

إلى  املقدمة  بالعروض  اجلمهور  عامة  إبالغ  املتبع  من  وأصبح  اإللكترونية، 

متطلبات  تناسب  بطرق  العمالء  مع  متابعة  وإجراء  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

اإلعاقة. ذوي  األشخاص 
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6- اليابان

تكفل اليابان إمكانية النفاذ إلى الهواتف املتنقلة من خالل مزيج من األحكام 

الداخلية  الشئون  وزارة  وتتولى  واملعايير.  التوجيهية  واملبادئ  التشريعية 

واالتصاالت املسئولية عن قطاع االتصاالت في اليابان، ويؤدي مجلس النفاذ 

تعزيز وضمان  اليابان دورًا نشطًا كميسر في  املعلومات واالتصاالت في  إلى 

االتصاالت.  وخدمات  إلى جتهيزات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  نفاذ  سهولة 

كما يبذل مقدمو خدمات االتصاالت واإلذاعة واملعلومات واحلواسيب وأجهزة 

تكنولوجيا املعلومات األخرى جهودًا كبيرة ملراعاة إمكانية نفاذ األشخاص ذوي 

اإلعاقة عند توفيرهم للخدمات أو تصنيعهم لألجهزة. )مساهمة اليابان في تقرير 

ITU-G3ICT( )مساهمة جامعة توكاي(، )حلقة عمل تقييس االتصاالت – چنيف 

.)2009

7- السويد

تتضّمن  باإلعاقة  تعنى  شاملة  محورية  سياسة  السويد  لدى  توجد 

للبريد  السويدية  الوكالة  إلى االتصاالت، وتعتبر  النفاذ  أحكامًا تتعلق بإمكانية 

واالتصاالت )PTS( السلطة التنظيمية املعنية باالتصاالت اإللكترونية واألنشطة 

البريدية، وهي املسئولة عن ضمان توافر اخلدمات املهمة داخل قطاع االتصاالت 

اإللكترونية والقطاع البريدي جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة، وعن إطالق ومتويل 

وتطوير  واستحداث  القائمة  اخلدمات  حتسني  أجل  من  اإلمنائية  املشروعات 

خدمات جديدة أخرى. ويتم سنوّيًا متويل البرامج واملبادرات التشغيلية للوكالة 

2011، بلغ حجم التمويل الوارد من  لصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة؛ ففي عام 

التمويل  ويستخدم  كرونا سويدي،  مليون   149 قرابة  للسويد  الوطنية  امليزانية 

مجتمع  قيام  تشجيع  عن  فضاًل  واملشروعات  اخلدمات  واقتناء  شراء  ألغراض 

اإللكترونية. االتصاالت  باستخدام  إليه  النفاذ  يسهل  نافع  تكنولوجي 

للبريد واالتصاالت بتمويل عدد من اخلدمات وهي:  الوكالة السويدية  - وتقوم 

وخدمة  الكالم،  لنقل   Teletal وخدمة  النصوص،  لنقل   Textteloni.se خدمة 
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واخلدمة   ،Flexitext النصية  للمهاتفة  املرنة  واخلدمة   ،Bildtelefoni.net

للصّم  البيانات  قواعد  طريق  عن  واالتصال   ، الدليل  الستعالمات  املجانية 

واملكفوفني، والنقل البريدي املجاني للنصوص للمكفوفني، واخلدمات البريدية 

الريفية املوّسعة واخلدمات املتاحة في املواقع للمسّنني واألشخاص املعّوقني 

في  السويد  )مساهمة  منخفضة.  كثافة سكانية  ذات  مناطق  في  املوجودين 

واالتصاالت(. للبريد  السويدية  )الوكالة   )ITU-G3ICT تقرير 

ل عددًا من املشروعات  - كما تطلق الوكالة السويدية للبريد واالتصاالت ومتوِّ

لتكنولوجيا  املباشر  للدعم   IT support direct خدمة  قبيل  من  الناشئة، 

األشخاص  لدى  للمهارات   Ippi ومشروع   E-adept ومشروع  املعلومات، 

واملسّنني. املعّوقني 

8- تركيا

وهناك   ، تركيا  في  اإللكترونية  االتصاالت  تنظيم  هيئة  هي   ICTA تعتبر 

العديد من القوانني اخلاصة بإتاحة النفاذ لألشخاص ذوي اإلعاقة إلى خدمات 

اشتراك  وعقود  فواتير  بإعداد  املتعلقة  كتلك  املختلفة  اإللكترونية  االتصاالت 

ومعدات  أجهزة  توزيع  يتم  كما  البصر،  ضعاف  لألشخاص  برايل  بطريقة 

االتصال املناسبة - على بعض املؤسسات واملشروعات املعنية باألشخاص 

ذوي اإلعاقة - مجانًا لتسهيل احلياة اليومية لألشخاص ذوي اإلعاقة. ومن ذلك 

»مشروع العني البصيرة« الذي يهدف إلى مساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة على 

استخدام وسائل النقل العام من خالل »أجهزة العني البصيرة«، ويتم نشر الهواتف 

العمومية املدفوعة واملجهزة لالستخدام من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة عبر 37 

مدينة، كما أعاد كبار مشغلي االتصاالت في تركيا تصميم وتبسيط صفحاتهم 

في  تركيا  )مساهمة  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  لتناسب  اإلنترنت  على  الرئيسة 

التركية(. ITU-G3ICT( )هيئة تنظيم االتصاالت اإللكترونية  تقرير 

10- اململكة املتحدة

ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة في اململكة املتحدة وفقًا للقوانني، النفاذ إلى 
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خدمات االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ونقل النصوص املكتوبة واالستفادة 

من خدمات استعالمات الدليل، كما ميكن للمستخدمني املكفوفني الذين يعانون 

من مشكالت في املهارات اليدوية االستفادة من موجهات خاصة، وميكن للصم 

الرسائل  خدمة  من  االستفادة  مسعية  إعاقة  من  يعانون  الذين  واألشخاص 

.)ITU-G3ICT القصيرة اخلاصة. )مساهمة اململكة املتحدة في تقرير

10- الواليات املتحدة

التي  واخلاصة  العامة  القوانني  من  مجموعة  املتحدة  الواليات  في  توجد 

املتقدمة  االتصاالت  ذلك  في  مبا  االتصاالت-  إلى  املعوقني  بنفاذ  تقضي 

ومقدمي  االتصاالت  ملعدات  املصنعة  الشركات  القوانني  وتلزم  والفيديو، 

اخلدمات ضرورة العمل على ضمان إتاحة منتجاتهم وخدماتهم لألشخاص ذوي 

اإلعاقة وإمكانية استخدامها من قبلهم. ويشمل ذلك الهواتف والهواتف احملمولة 

يلزم  بسهولة،  النفاذ  حتقيق  تعذر  وإذا  املكاملات.  وانتظار  االستدعاء  وأجهزة 

القانون الشركات املصنعة ومقدمي اخلدمات بجعل أجهزتهم وخدماتهم متوافقة 

ما يستعملها  عادة  التي  العمالء  مباني  في  املتخصصة  واملعدات  األجهزة  مع 

التوافق بسهولة. هذا  مثل  أمكن حتقيق  إن  اإلعاقة،  ذوو  األشخاص 

خدمــات االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات املقدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
بالــدول العربيــة 

هج التنظيمية التي انتهجتها الدول األجنبية  مما سبق جند أن هناك عددًا من النُّ

لتعزيز إمكانية نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة باختالف املراحل العمرية خلدمات 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ، فقد أصدرت العديد من الدول األجنبية بعض 

القوانني املنظمة إلتاحة نفاذ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى اخلدمات التكنولوجية في 

سياساتها العامة، كما أصدر بعضها تشريعًا مخصصًا مثل الواليات املتحدة. 

وعلى الرغم من اجتاه العديد من الدول العربية إلى إقرار حقوق األشخاص 

ذوي اإلعاقة في دساتيرها وتشريعاتها املنظمة، فإنه وبالنظر إلى واقع خدمات 



148

العربية وإمكانية نفاذ األشخاص  الدول  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في 

العربية  الدول  معظم  في  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  أن  جند  إليها؛  اإلعاقة  ذوي 

يواجهون صعوبات كثيرة تتعلق بإمكانية النفاذ وسهولة االستعمال واالستفادة.

فال يزال املكفوفون يواجهون صعوبات جمة عند استعمال هاتف متنقل غير 

مزود بالقدرة على حتويل النص إلى كالم، وال يستطيع الصم االتصال بخدمات 

الطوارئ التي تتطلب محادثة منطوقة، كما ال يستطيع شخص ذو إعاقة حركية 

بوسع  وليس  الفأرة،  نقرات  طريق  عن  اإلنترنت  شبكة  على  موقع  إلى  الولوج  

املكفوفني والصم استعمال فيديوهات على اإلنترنت، وميكن أال يرى األشخاص 

صحيح،  بشكل  اإلنترنت  صفحات  مختلف  إدراكية  إعاقات  من  يعانون  الذين 

التي تقدمها  التعليمية  الوسائل  إلى محدودية  وتؤثر كل هذه املشكالت إضافة 

العربي  له بالتبعية، على قدرة املجتمع  نظم املعلومات والتكنولوجيا املساندة 

على تنمية مهارات الطفل ذي اإلعاقة والعمل على دمجه في التعليم واملجتمع. 

الدول  جامعة  تتابع   ،)2011-2004( للمعاقني  العربي  العقد  إقرار  ومنذ 

ترمي  والتي  فيه  الواردة  األهداف  تنفيذ  األعضاء  الدول  مع  بالتنسيق  العربية 

إلى ضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واندماجهم في املجتمع ،ومساواتهم 

مع بقية أفراد املجتمع وتأهيلهم وتنمية قدراتهم. وهذه األهداف- في مجموعها 

العربية لرسم سياساتها جتاه  - أصبحت وسيلة فعالة للحكومات في املنطقة 

لهم.  املوجهة  البرامج  ووضع  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 

املساندة  التكنولوجيا  مجال  في  واإلستراتيجيات  السياسات  التزال 

وتكنولوجيا املعلومات لألشخاص ذوي اإلعاقة غير قادرة حتى اآلن على تلبية 

العديد من املتطلبات  تزال  احتياجات وطموحات األشخاص ذوي اإلعاقة، فال 

التكنولوجيا  ووسائل  وأدوات  أجهزة  تزال  وال  ملباة؛  غير  القطاع  بهذا  اخلاصة 

ذوي  لألشخاص  متاحة  غير  بها  اخلاصة  املعلومات  وكذا  املالئمة  املساندة 

املعقولة.  والسهولة  وباألسعار  بالوفرة  اإلعاقة 

والتأهيل،  واإلعالم  التعليم  مجاالت  في  اجلهود  توحيد  إلى  األمر  يحتاج 

والصحة، والتشغيل والتكنولوجيا، ودراسة االتفاقيات واإلستراتيجيات الدولية 
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العربية  للدول  الناجحة  املشروعات  من  واالستفادة  بعمق،  املتنوعة  والعربية 

والتجارب املميزة للدول األجنبية؛ لنتمكن من الوصول إلى خطة عمل متكاملة 

طويلة املدى حتتوى على برامج ومشروعات من شأنها تنفيذ ما جاء في االتفاقية 

التكنولوجيا  استخدام  من  ومتكينهم  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  حلقوق  الدولية 

واملجتمع.  التعليم  في  لالندماج  املساندة 

وعات الناجحة للحكومات العربية: وفيما يلي نستعرض بعضاً من الم�ش

1- مشروع القاموس اإللكرتوني التعليمي للغة اإلشارة املوحدة بمصر 

يهدف املشروع إلى خدمة ما يزيد على 15 ألف طالب من الصم وضعاف 

السمع من خالل إطالق قاموس إلكتروني للغة اإلشارة املوحدة، يتم استخدام 

مستوى  على  كافة  السمع  وضعاف  الصم  مدارس  في  به  املدرجة  اإلشارات 

اجلمهورية؛ مما يقضي علي مشكلة االختالفات الكبيرة في لغة اإلشارة والناجمة 

عن اختالف البيئات اجلغرافية، والتي تؤدى إلى صعوبة التواصل فيما بني الصم 

أو االستغالل من قبل بعض مترجمي لغة  وبعضهم بعضًا، وتعرضهم للضرر 

اإلشارة غير املعتمدين، وقد متَّ االنتهاء من تطوير القاموس الذي يحتوى على 

2500 كلمة األكثر استخدامًا داخل املدارس في مرحلة التعليم األساسي، وتوزيع 

القاموس اإللكتروني على مدارس الصم وضعاف السمع لالحتاد على مستوى 

اجلمهورية، وجاٍر حتديث القاموس ليشمل 7500 كلمة معتمدة، من خالل الشراكة 

بني وزارة التربية والتعليم، ومؤسسات املجتمع املدني العاملة في مجال الصم 

وضعاف السمع. )موقع وزارة االتصاالت املصرية(.

2- منحة الرخصة الدولية بمصر لقيادة الحاسب اآللي لألشخاص ذوي اإلعاقة

أجل  من  تكنولوجّيًا  اإلعاقة  ذوي  من  األفراد  تأهيل  املشروع  يستهدف 

مساعدتهم على التواصل، وأيضًا علي استخدام احلاسب اآللي بشكل احترافي 

وبشهادة معتمدة دولّيًا مما يرفع كفاءة أداء أعمالهم التي يقومون بها ويؤهلهم 

لسوق العمل. وقد استفاد من هذه املنحة حنو 450 شخصًا - حتى اآلن - اجتازوا 
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 .)2003  - حسن  )ناجح  احلالي.  الوقت  في  التدريب  على  يحصلون  أو  املنحة 

التالي أعداد املستفيدين من هذه املنحة من ذوي اإلعاقة. ويوضح الشكل 

3- مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية ووسائل التعليم اإللكرتونية: 

وسائل  إدخال  في  الريادة  دور  اإلنسانية  للخدمات  الشارقة  مدينة  تبوأت 

التعليم اإللكترونية احلديثة في عملية تعليم األطفال ذوي اإلعاقة على مستوى 

الدول العربية؛ حيث يعود اهتمامها بالتعليم التكنولوجي إلى بداية الثمانينيات، 

اخلدمات  أفضل  وتوفير  التعليم  مجال  في  كافة  احلديثة  التطورات  واكبت  كما 

التأهيلية والتدريبية بأحدث الوسائل والبرامج العصرية لألطفال ذوي اإلعاقات 

املختلفة. 

وتعتمد مدينة الشارقة للخدمات اإلنسانية على دراسة االحتياجات وتوفير 

اخلدمات واألجهزة املساندة للطالب ذوي اإلعاقة مبا يناسب نوع وشدة وتفاصيل 

والسبورات  املعدلة  والفأرات  احلاسوب  مفاتيح  لوحات  ذلك  في  مبا  إعاقاتهم، 

اللوحي  والكمبيوتر  الصم،  األطفال  فصول  جميع  في  اإللكترونية،  التفاعلية 

)أيباد(، إلى غير ذلك من وسائل التكنولوجيا املساندة. كما عملت املدينة على 

األمور  أولياء  توعية  على  وحرصت  التعليمية،  والفصول  التدريس  هيئة  تطوير 



151

وإشراكهم في العملية التعليمية بشكل عام وفي استخدام التكنولوجيا املساندة 

.)2013 بشكل خاص. )صبرينة متنان 

رابعًا: التكنولوجيا املساندة ودمج الطالب ذوي اإلعاقة يف املدارس 
من  بأقرانهم  لالختالط  فرصًا  التعليم  في  اإلعاقة  ذوي  الطالب  دمج  يوفر 

املجتمع.  في  بالعزلة  الشعور  يزيل  أو  يخفف  ثم  ومن  املعاقني؛  غير  الطالب 

وللعملية  للطالب  الدعم  وأساليب  صور  من  العديد  استخدام  الدمج  ويتطلب 

التعليمية، ويعد توفير أجهزة وأدوات التكنولوجيا املساندة أحد أهم أوجه الدعم 

املطلوب؛ فهي تدعم الطالب ذوي اإلعاقة كاّلً حسب احتياجه مما يساعدهم على 

التعليمي، وتكون له  النظام  أقرانهم في الفصول واندماجهم معهم في  مسايرة 

واالقتصادية.  واالجتماعية  واألكادميية  النفسية  الناحية  من  إيجابية  آثار 

ويعتبر استخدام التكنولوجيا املساندة لدمج الطالب ذوي اإلعاقة في التعليم 

هو النظام املتبع في أغلب الدول في أوربا وأمريكا وكندا، ولكن ذلك يتم مبعايير 

مختلفة؛ ففي النرويج مثاًل يعتبر الدمج هو النظام األساسي حيث يتعلم الطالب 

ذوو اإلعاقة داخل الفصول العادية وإذا كان العزل شيئًا محتمَا فإنه يكون لفترة 

محددة فقط ، وفي األرجنتني يتم دعم الطالب ذوي اإلعاقة في املدارس العادية 

املدرسة  بزيارة  يقومون  متخصصني  من خالل  الالزمة  واملساندة  باملعونات 

بشكل منتظم ، أما في بريطانيا فيحظر القانون على أي جهة تعليمية التمييز بني 

الطالب ذوي اإلعاقة والطالب غير املعاقني كرفض قيدهم أو عدم توفير املناهج 

والوسائل التعليمية املطلوبة واملناسبة لهم.

النظام،  هذا  تطبيق  في  سنوات  منذ  العربية  الدول  من  الكثير  شرعت  وقد 

ولكن التطبيق ال يزال في حاجة إلى كثير من املراجعة والتطوير، ويفتقد املوارد 

الالزمة. واملالية  والعلمية  البشرية 

وأن  فقط،  واحد  منط  على  يكون  أالَّ  يجب  الدمج  أن  املتخصصون  ويرى 

أسلوب تنفيذ الدمج يجب أن يكون مالئمًا للظروف االجتماعية والثقافية للمجتمع؛ 

وبالتالي تستطيع كل دولة أن تطبق هذا النظام بشروط ومعايير مختلفة حسب 
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ظروفها واإلمكانات املتوفرة لها، فهو ليس بالشيء الذي يطبق حرفّيًا وباملقاييس 

نفسها في كل مكان ، ولكنه يحتاج دائمًا الستخدام التكنولوجيا املساندة بالشكل 

الذي يناسب ظروف كل دولة.

وفيما يلي نستعرض بعضًا من التجارب الرائدة للدول األجنبية والعربية فيما 

يتعلق باستخدام التكنولوجيا املساندة لدعم طلبة املدارس من ذوي اإلعاقة.

1 – التجربة األمريكية : 

املتحدة  الواليات  تعتبر 

في  الرائدة  الدول  من  األمريكية 

تطبيق الدمج بأشكاله املختلفة؛ 

من  كاليفورنيا  والية  فتجربة 

تطبيق  في  املشهورة  التجارب 

ذوي  من  لألطفال  الدمج  نظام 

صممت  حيث  احلركية؛  اإلعاقة 

مدرسة لتطبيق مشروع دمج األطفال من ذوي اإلعاقة احلركية مع الطالب غير 

املعاقني في التربية العامة، والتحق بهذه املدرسة )330( طالبًا من غير املعاقني 

و)96( طالبًا من الطالب ذوي اإلعاقة احلركية، ويشرف عليهم عشرة مدرسني 

العامة ومثانية مدرسني للطالب ذوي اإلعاقة احلركية، وقد  التربية  للطالب في 

توفرت في هذه املدرسة األدوات والوسائل التكنولوجية احلديثة والالزمة إلجناح 

.)1992-IDEA(  .(1992 اإلعاقة  ذوي  األفراد  تعليم  )قانون  الدمج.  مشروع 

كما ُتَعدُّ املدرسة األمريكية للصم التي أنشئت في الواليات املتحدة األمريكية 

ولد  الذي  املتحدة واملكان  الواليات  الصم في  لتعليم  أقدم مدرسة  1817؛  عام 

 American Sign language فيه تعليم الصم في أمريكا ولغة اإلشارة األمريكية

ASD، ومتتد الدراسة التعليمية إلى جميع املراحل الدراسية، إضافة إلى وجود 

برنامج خاص إلعداد الطالب للمرحلة اجلامعية ووجود برامج خاصة باملوهوبني 
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الصم، ويتوفر في النظام التعليمي للمدرسة األمريكية للصم الكثير من الوسائل 

العمل على دمج املعاقني مسعّيًا، عن طريق تهيئة  والتقنيات احلديثة. كما يتم 

ويتم  املدارس،  الدمج في  لعملية  الدمج، ووجود متابعة مستمرة  لعملية  البيئة 

تقدمي الدورات التدريبية للمعلمني القائمني على الدمج وللطالب وألولياء األمور، 

إضافة إلى التزام الوزارة باملناهج املتبعة في وزارة التربية والتعليم مما يسهل 

 – )روحي مروح  العملية.  أطراف  الزيارات واألنشطة بني  الدمج، وتبادل  عملية 

.)Hoffman, 2002( )2002 2016( و)هوفمان

ر  الذي طوِّ Omnicom من أجهزة االتصال املتعدد األغراض  ويعتبر جهاز 

في مقاطعة جاكسون بوالية ميتشجان األمريكية في 1977 ويستخدم في أربعة 

أغراض هي: االتصال اللغوي، استدعاء املعلومات، التدريب اللفظي وقضاء وقت 

الفراغ ، كما يتطلب استعمال هذا اجلهاز أن يقوم الشخص بإدخال املادة املكتوبة 

على شاشة التلفزيون وذلك من أجل حتويلها إلى مادة منطوقة ،إضافة إلى جهاز 

كمبيوتر مصغر باسم BARD/CARBA ، وهو يعمل وفق خمسة أنواع من البرامج 

يقوم  بتلفزيون عادي حيث  إيصاله  ويتم  اجلهاز  قدرات مستخدم  وذلك حسب 

بتحويل الذبذبات أو الكلمات املكتوبة إلى لغة منطوقة مسموعة، وميكن القول 

تضم  األمريكية  التجربة  إن 

التكنولوجية  النظم  العديد من 

استخدامها  يتم  التي  احلديثة 

لدمج ذوي اإلعاقة باملدارس.

الفريدة  التجارب  من 

روبوت  استخدام  أيضًا، 

ما  كل  ملتابعة  للتلميذ  بديل 

يحدث داخل املدرسة فيحضر 

التفاعل  للتلميذ  ثم ميكن  ومن  املعاقني؛  غير  من  أقرانه  مع  ويتواجد  الدروس 

مع مدرسة الفصل والتعامل مع زمالئه عن بعد من منزله، وتساعد املقاطعات 

التكاليف.  هذه  حتمل  على  التالميذ  هؤالء  بها  يقيم  التي 



154

2- التجربة الربيطانية 

ظهر  وقد  السبعينيات،  بداية  منذ  بريطانيا  في  الدمج  بفكرة  االهتمام  بدأ 

االهتمام على شكل تغير في االجتاهات حنو الطالب ذوي اإلعاقة، وأخذهم بعني 

التعليمية. للبرامج  التخطيط  عند  االعتبار 
SENCO stands for «Special Educational Needs Coordinator». 
A SENCO is responsible for the day-to-day operation of the school's SEN 
policy.

وتستخدم مدارس الدمج في بريطانيا الوسائل التكنولوجية احلديثة املناسبة 

إلجناح العملية التعليمية.

وتلجأ املدارس املتخصصة إلى اختيار مناهج أسهل أو أنسب للتالميذ ذوي 

االحتياجات التعليمية اخلاصة، مثل اختيار كتب دراسية أسهل في القراءة ملن 

يعاني صعوبة في القراءة، أو كتب ذات كلمات مطبوعة كبيرة احلجم ملن يعاني 

ضعًفا في البصر، وهكذا.
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٣- تجربة السويد 

التربوية املناسبة  الفرص  الدول السّباقة في توفير  تعتبر دولة السويد من 

فصول  نظمت  وقد  األكادميي،  الدمج  في  وخصوصًا  االعاقة  ذوي  لألطفال 

املدارس بطريقة تتيح للطالب ذوي اإلعاقة االنتقال بسهولة من الفصل اخلاص 

ويستفيد  الصفني،  بني  يفصل  داخلي  باب  من خالل  العامة  التربية  فصل  إلى 

الطالب ذوي املشكالت  الدمج خصوصًا  اإلعاقة من نظام  الطالب ذوي  جميع 

البسيطة. العقلية  واإلعاقة  والتحصيلية  اللغوية 

 ،One school for everybody السويد شعارمدرسة واحدة للجميع  ورفعت 

الطالب  مقابلة  للمدرس  تتاح  إذ  املرن؛  التعليم  نظام  بسبب  الشعار  هذا  وجنح 

إلى  حاجة  في  يراه  من  ملساعدة  خاصة  وحلقات  فرق  وتكوين  تامة،  بحرية 

املساندة. وتبذل السويد جهدًا خللق جو دراسي يؤدي إلى جناح جميع الدارسني. 

وقد جهزت هذه املدارس باألجهزة والوسائل التكنولوجية املساندة واملناسبة 

املختلفة. اإلعاقات  الطالب ذوي  لدعم 

: هي تقنية تتبع حركة العني التي  ي ن السويدية والمعروفة باسم تو�ب تقنية تتبع الع�ي

ميكنها أن تسمح لألطفال ذوي 

اإلعاقة باالندماج في الفصول 

الدراسية العادية، فباستخدام 

للطفل  ميكن  العينني  حركة 

به  احمليطني  مع  التواصل 

وذلك باختيار اجلمل واألشياء 

أمامه،  شاشة  على  الظاهرة 

واليزال استخدام تقنية “توبي” 

تكلفتها  إلى  نظرًا  محدودًا 

 )2016 نيوز  )يورو  العالية. 

.)Euronews 2016(
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4- تجربة وزارة الرتبية والتعليم الدنماركية

وزارة  وطورت  الستينيات،  منتصف  من  الدمج  تطبيق  في  الدمنارك  بدأت 

اخلاصة  املدارس  االنتقال من  لتسهيل عملية  الدمناركية خطة  والتعليم  التربية 

إلى املدارس العادية، وتبنت فكرة الصف اخلاص واعتبرته موازيًا للصف العادي 

التربية  التربوي املوازي؛ حيث يتعاون معلم الصف في  النموذج  َي باسم  ومُسّ

العامة مع معلم الصف اخلاص في حتمل مسئولية تعليم األطفال ذوي اإلعاقة، 

الصفوف  إلى  باالنتقال  اخلاصة  الصفوف  لطالب  النموذج يسمح  هذا  ومبوجب 

العادية في بعض املواد الدراسية. 

وبإدارة  العادية  باملدرسة  اخلاصة  املدرسة  إحلاق  نظام  ظهر  ذلك  وعلى 

مشتركة تتحمل مسئوليات تربية األطفال في التربية العامة والطالب في التربية 

اخلاصة. ومع تطور النظم التكنولوجية املساندة عملت الوزارة على تدعيم دمج 

هؤالء الطالب بإدخال هذه النظم في العملية التعليمية.

وكان للدول العربية أيضًا بعض التجارب، وفيما يلي نستعرض شيئًا من 

العربية: الدول  التربية والتعليم لبعض  لوزارات  التجارب املميزة 

1- التجربة اإلماراتية- برنامج )محمد بن راشد للتعلم الذكي( : 

يهدف البرنامج إلى إيجاد بيئة تعليمية وثقافية جديدة في املدارس احلكومية، 

وذلك من خالل إطالق مبادرة )الفصول الدراسية الذكية(، التي ستوفر لكل طالب 

وطالبة حاسوبًا لوحّيًا سواء من غير املعاقني أو من ذوي اإلعاقة، مع إمكانية 

السرعة،  عالية   4G الرابع  اجليل  من  الالسلكية  االتصال  إلى شبكات  الوصول 

بحلول العام 2019 . )نوال عزيزي وإلهام شبلي 2015(، )موقع برنامج محمد بن 

راشد للتعلم الذكي(.

ذوي  الطالب  لدعم  متخصصة؛  برمجيات  وتوفير  بإعداد  البرنامج  ويقوم 

وشركات  والتعليم،  التربية  وزارة  مع  بالتعاون  احلكومية  املدارس  في  اإلعاقة 

عاملية؛ حيث متَّ إعداد خطة لدعم الطالب من ذوي اإلعاقة في املدارس احلكومية؛ 

لتذليل عقبات التعلم وسد الفجوة بينهم وبني زمالئهم، وذلك من خالل محتوى 
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والتفاعل  املنهاج،  واستيعاب  فهم  طالب  كل  على  يسّهل  متخصص،  إلكتروني 

والدقة  بالوضوح  للمعلومة  حتصيلهم  لهم  يضمن  مما  الدراسي؛  الصف  داخل 

الطالب غير املعاقني. يتلقاهما  اللذْين  نفسيهما 

وتعمل وزارة التربية والتعليم على توفير األجهزة املساندة الالزمة لهؤالء 

الطالب، وتوفير البنية التحتية املناسبة في املدارس؛ مبا يسمح بدمجهم بها، فيما 

يتولى البرنامج توفير التقنيات العلمية احلديثة الالزمة لعلميات التعليم والتعلم.

ذوي  الطالب  على  توزع  التي  اللوحية  األجهزة  فإن  البرنامج،  خلطة  ووفقًا 

اإلعاقة ختتلف عن مثيالتها اخلاصة بالطالب غير املعاقني؛ حيث يستطيع الطالب 

إليها  الصعود  عليهم  يصعب  كان  التي  باملختبرات،  اخلاصة  الدروس  حضور 

مباشرة، من خالل البث املباشر عبر اجلهاز اللوحي، إضافة إلى إمكانية كتابتهم 

على السبورة الذكية وهم في أماكنهم، من دون احلاجة إلى احلركة، كذلك إمكانية 

اإللكتروني  الرؤية، كما يشمل احملتوى  لتوضيح مستوى  الشاشة  تكبير حجم 

املطور توفير الدروس مشروحة بلغة اإلشارة للصم والبكم، إضافة إلى برامج 

تقنية متكنهم من التفاعل املباشر مع معلميهم.

 

ويقوم القائمون على متابعة البرنامج باحلصول على البيانات اخلاصة بكل 

الطالب ذوي اإلعاقة املوجودين في املدارس احلكومية، ليتولى إعداد احملتوى 

والبرمجيات اخلاصة التي تدعمهم، حتى وإن تطّلب األمر توفير محتوى خاص 

بكل حالة منفردة، وذلك ضمن االهتمام والرعاية لهؤالء الطالب. )وجيه السباعي 

 .)2016
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2- التجربة البحرينية

إن مدارس الدمج بالبحرين مهيأة بكل املتطلبات الكفيلة بإجناح جتربة الدمج، 

من كوادر بشرية مؤهلة، ومناهج دراسية وأدوات وبرامج تعليمية خاصة، فضاًل 

ذوي  بالطالب  خاصة  صفوف  بإنشاء  األساسية  التعليمية  البنية  تطوير  عن 

اإلعاقة، وإضافة مرافق وأدوات مساندة لهم في الفضاء املدرسي، كما حرصت 

يراعي متطلبات  اجلديدة مصممة مبا  املدارس احلكومية  أن تكون  الوزارة على 

دمج جميع الفئات، وعلى الرغم من متيز تلك التجربة ، فإن التكنولوجيا املساندة 

واملستخدمة لدعم ذوي االحتياجات في مدارسها مازالت محدودة. )موقع جريدة 

الوسط 2017( . 

3- التجربة املصرية 

عدد  بتزويد  الوزارة  قامت 

املكفوفني  مدارس  من  كبير 

وبرامج  آلي،  حاسب  بأجهزة 

وطابعات،  الناطقة،  إبصار 

وأجهزة  ذكية،  وسبورات 

وأجهزة  وتلفزيونات،  فيديو، 

أسطوانات  على  الفكرية  للتربية  تعليمية  برامج  إعداد  وكذا  اجلماعي،  للسمع 

مدمجة، والتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في مجال تطوير 

اخلاصة. التربية  مدارس  كفاءة  ورفع 

كما تقوم الوزارة بتنفيذ خطة إستراتيجية لدمج التالميذ ذوي اإلعاقة مبدارس 

التعليم العام؛ بهدف توفير فرص تعليم متكافئة، وضمان جودة تعليمية متميزة 

لهم. وقامت الوزارة بتحديد حوالى )800( مدرسة من مدارس التعليم العام في 

مصر؛ لتكون مدارس مرحبة بالتالميذ املدمجني من ذوي اإلعاقة، كما متَّ جتهيز 

باألجهزة  وتزويدها  مصادر،  بغرف  الدمج  مدارس  من  مدرسة   )233( حوالى 

واألدوات الالزمة. )موقع جريدة البوابة نيوز(. 
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التعليم  لعملية  المفيدة  مجيات  ال�ب بعض  بإنتاج  والتعليم  بية  ال�ت وزارة  قامت 

ومنها: والدمج، 

1- تطبيق نفهم

هو منصة للتعليم املدرسي حائزة عدة جوائز عاملية، تقدم فيديوهات تعليمية 

ملناهج الدول العربية مبا فيهم جمهورية مصر العربية، باإلضافة إلى موضوعات 

في مختلف املجاالت، وتشمل فيديوهات تعليمية مجانية قصيرة من 5  إلى 15 

دقيقة، مرتبة ومرتبطة بالسنة والفصل الدراسي واملادة، وتشرح بطريقة مبسطة 

دروس جميع مراحل التعليم املدرسي من االبتدائية وحتى الثانوية طبقًا ملناهج 

وزارة التربية والتعليم.

2 - درسني

ن الطالب من حل  أول برنامج تفاعلي للتقوية في العالم العربي ومصر، ميكِّ

الواجبات من أي مكان وِفي أي وقت عن طريق ربطه مبدرسني والتواصل املباشر 

معهم، وذلك ببث صورة للمسألة مع إمكانية إضافة تعليقات وإرسالها للمدرس 

الذي سيقوم بدوره بشرح طرق احلل املختلفة.

3 - ملزمتي

يقدم جميع املناهج التعليمية واملواد الدراسية من االبتدائية حتي الثانوية، 

وأيضًا جداول االمتحانات ونتائجها، باإلضافة إلى تقدمي العديد من موضوعات 

خاصة  تعليمية  ومقاالت  اإلجنليزية  اللغة  تعليم  على  تساعد  ومقاالت  التعبير 

بتعليم األطفال مع نصائح فعالة ومقاالت حتفيزية للتفوق.

املرجع: مقال من جريدة »املصري اْلَيْوم« بتاريخ 17 أكتوبر 2017.

4- التجربة السعودية:

مواكبة  إلى  املنورة  املدينة  مبنطقة  والتعليم  للتربية  العامة  اإلدارة  سعت 

التوجه التربوي الذي يهدف إلى تقدمي أفضل اخلدمات للطالب ذوي االحتياجات 

ذوي  دمج  أسلوب  املنطقة  فيها  طبقت  التـي  الفترة  وخالل  اخلاصة،  التربوية 
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االحتياجات التربوية اخلاصة في مدارس التعليم العام، ظهرت قدرته على تفعيل 

كل األدوار التربوية والتعليمية واالجتماعية والنفسية التـي يهدف املربون إلى 

حتقيقها من خالل هذه البرامج، برؤية حديثة تتمشى مع مفهوم فنيات التعامل 

من  االستفادة  خالل  من  ومتطلباتهم  اخلاصة  التربوية  االحتياجات  ذوي  مع 

كآالت  الدمج  لبرامج  والتعليم  التربية  وزارة  توفرها  التـي  التعليمية  التجهيزات 

الكتابة بطريقة برايل واألجهزة السمعية املتطورة وأجهزة تصحيح عيوب النطق 

وأدوات قياس الذكاء واألدوات الرياضية وغيرها.إضافة إلى توفير غرفة مصادر 

في كل مدرسة تطبق برنامج الدمج التربوي وجتهيزها باملستلزمات الضرورية 

كافة ألهمية دورها التربوي والتعليمي في البرنامج . 

وقد متت مراعاة عدم زيادة عدد الطالب في الفصل الذي يطبق فيه الدمج 

االحتياجات  ذوي  طالب  عدد  يزيد  وال  طالبًا،  وعشرين  خمسة  على  الكلي 

إدخال  مع  زمالئهم  بني  توزيعهم  يتم  على خمسة طالب  فيه  اخلاصة  التربوية 

الدمج تدريبّيًا وتعليمّيًا وتثقيفّيًا ونشاطًا.  تقنية استخدام احلاسوب في فصول 

لذوي  العربية  الشبكة  )موقع  اخلاصة(  االحتياجات  لذوي  اخلليج  أطفال  )موقع 

اخلاصة(. االحتياجات 

5- التجربة التونسية:

على الرغم من اخلطوات اجلادة التي أحرزتها تونس لدمج األطفال ذوي اإلعاقة 

باملدارس، فإن تونس تعتبر من الدول العربية التي لم حتقق تقدمًا ملموسًا في 

استخدام التكنولوجيا املساندة في تلك املدارس، وتشير التقارير إلى أن إدماج 

األطفال ذوي اإلعاقة في املدارس التونسية العادية قد أعطى نتائج أفضل من 

إدخالهم إلى مراكز مختصة في العناية باألطفال ذوي اإلعاقة وذلك من حيث 

القدرة على االندماج االجتماعي. ومازال العمل قائمًا على تكثيف اجلهود لتوفير 

الظروف  من  متكينهم  بقصد  اإلعاقة؛  ذوي  األطفال  بتدريس  اخلاصة  املعدات 

املعاق حتسني  للتلميذ  يتيح  ومبا  املعاقني،  غير  األطفال  بها  يتمتع  التي  ذاتها 

مهاراته واستيعاب الدرس بكيفية أفضل. )مجلة توريس اإلخبارية اإللكترونية(.



161

6- التجربة األردنية :

االهتمام  الثمانينيات  منذ  التربية  بوزارة  التربوي  اإلرشاد  قسم  يتولى 

في  اخلاصة  التربية  قسم  تأسيس  متَّ   1994 عام  وفي  العاديني،  غير  بالطالب 

الوزارة، وإجراء مسح تربوي للطالب ذوي اإلعاقة في مدارس وزارة التربية في 

عام 1982، ورصد 1645 حالة موزعة على املدارس شملت اإلعاقة اجلسدية , 

البصرية , العقلية , النفسية , السمعية ... ومتت أول جتربة للدمج عام 1983 في 

استخدام  املالحظ محدودية  ومن  االبتدائية،  للمرحلة  عمان  مدرسة بضواحي 

)رأفت غنيم  باملدارس.  اإلعاقة  األطفال ذوي  لدعم دمج  املساندة  التكنولوجيا 

.)2017

الدول  محاوالت  من  الرغم  على  إنه  القول  ميكن  سبق،  ما  إلى  استنادًا 

العربية إحراز تقدم لدمج األطفال ذوي اإلعاقة في املدارس ودمج الطالب ذوي 

اإلعاقة باجلامعات واالهتمام بإنشاء املراكز املميزة ملساندة عملية الدمج؛ فإنه 

كبيرة  وتكنولوجية  إلكترونية  فجوة  هناك  مازالت  املتقدمة  بالدول  وباملقارنة 

يجب العمل عليها لتسهيل دمج الطالب باملدارس، وفيما يلي نستعرض معوقات 

بالتعليم. اإلعاقة  الطالب ذوي  لدمج  املساندة  التكنولوجيا  استخدام 

ــا التعليــم لدمــج الطــالب ذوي اإلعاقــة بالــدول  معوقــات اســتخدام تكنولوجي
العربيــة 

للوسائل  األمثل  االستخدام  دون  حتول  التي  املعوقات  بعض  هناك 

التكنولوجية املساندة لذوي اإلعاقة في الدول العربية، لعل أبرزها سرعة تطور 

البرامج والتطبيقات مما يجعل األطفال\الطالب ذوي اإلعاقة بعيدين لوقت  هذه 

طويل عن اللحاق بهذه التطورات واالستفادة من آخرها وأحدثها، كما أن ارتفاع 

تكاليف إعداد األجهزة واألدوات التكنولوجية املساندة املكيفة ملتطلبات كل نوع 

من أنواع اإلعاقات قد حتول دون استخدامه على نطاق واسع. )رأفت غنيم 2017(. 

وميكن تقسيم معوقات استخدام تكنولوجيا التعليم والتكنولوجيا املساندة 

في تعليم الطالب ذوي اإلعاقة وفقًا ملا جاء بالدراسات املختلفة إلى ما يلي: 
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أواًل: املعوقات التي تتعلق بمعلم الطالب ذوي اإلعاقة:

مجال 	  في  العمل  أولويات  قمة  على  للتدريب  كافية  فرص  توفر  عدم 

. التعليم  في  التكنولوجية  الوسائل  استخدام 

في 	  التكنولوجية  الوسائل  الستخدام  للتأهيل  كافية  فرص  توفر  عدم 

للعمل. اإلعداد  وفترة  الدراسة  سنوات  خالل  التعليم 

الوسائل 	  استخدام  بقواعد  اإلعاقة  ذوي  الطالب  معلمي  إملام  ضعف 

نتيجة  وهي  لها،  استخدامهم  من  يقلل  مما  التعليم؛  في  التكنولوجية 

اخلدمة. أثناء  في  التدريب  فرص  توفر  وعدم  اإلعداد،  لضعف  طبيعية 

اعتقاد معلمي ذوي اإلعاقة أن استخدام الوسيلة التعليمية يحول دون 	 

اإلسراع في إنهاء املنهج الدراسي في وقته احملدد.

ثانيـًا: املعوقات التي تتعلق بذوي اإلعاقة:

لها 	  استخدامهم  عند  لألجهزة  اإلعاقة  ذوي  التالميذ  استخدام  سوء 

وحدهم.

وجود مشكالت حسية أو بدنية لدى التالميذ من ذوي اإلعاقة التي حتد 	 

من قدرتهم على استخدام الوسيلة التعليمية.

عدم رغبة التالميذ في استخدام الوسائل التعليمية ألسباب مختلفة.	 

صعوبة تعلم بعض التالميذ وسرعة نسيان ما تعلموه بواسطة األجهزة 	 

التكنولوجية.

التعليمية؛ بسبب قصورهم 	  الوسائل  التالميذ لبعض  صعوبة استخدام 

اإلدراكي سواء أكان هذا اإلدراك عقلّيًا أم حسّيًا.

ثالًثا: املعوقات التي تتعلق باإلدارة املدرسية:

عدم وجود فني لتشغيل وصيانة األجهزة التعليمية باملدرسة أو اجلهة 	 

التعليمية.

اجلهة 	  املدرسة/  في  كافية  تعليمية  وسيلة  وأدوات  أجهزة  توافر  عدم 

. لتعليمية ا
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خلو الكتب الدراسية من التوجيهات التي تؤكد ضرورة استخدام الوسائل 	 

التعليمية.

صعوبة نقل بعض األجهزة التكنولوجية إلى الفصول الدراسية.	 

بعد الفصول الدراسية عن مركز التعلم باملدرسة أو املعهد.	 

التالميذ 	  ملستوى  املالئمة  التعليمية  الكمبيوتر  برمجيات  توفر  عدم 

املختلفة. بفئاتهم 

عدم تهيئة الفصول الدراسية فنّيًا الستخدام الوسائل التعليمية، سواء 	 

أكان ذلك من حيث املساحة أم التوصيالت الكهربائية.

عدم وجود كتيب إرشادي باملدرسة يوضح ما هو متوفر من األجهزة 	 

استخدامها. وكيفية  التعليمية  والوسائل 

عدم جودة كثير من األجهزة التعليمية، أو أنها غير صاحلة لالستعمال.	 

عدم وجود مركز ملصادر التعلم باملدرسة.	 

التكنولوجية 	  األجهزة  استخدام  في  املدرسني  بني  التنسيق  انعدام 

واالرجتالية. الفوضى  إلى  يؤدي  مما  املتوفرة، 

عدم تأكيد إدارة املدرسة على معلمي ذوي اإلعاقة بضرورة استخدام 	 

التدريس. التكنولوجيا في 

 ضيق وقت احلصة الستخدام الوسيلة التعليمية	 

في ضوء ما سبق، وما متَّ استعراضه من معوقات حتول دون االستخدام 

هذه  على  للتغلب  احللول  من  عدد  اقتراح  فإنه ميكن  التعليمية،  للوسائل  األمثل 

يلي: كما  وهي  املعوقات، 

ذوي  مدارس  جميع  في  اخلاصة  التعليمية  الوسائل  توفير  على  العمل   -

تراعي سهولة  التي  احلديثة  الوسائل  توفير  على  واحلرص  التركيز  مع  اإلعاقة، 

األداء. وفعالية  االستخدام 

-  ضرورة تدريب معلمي ذوي اإلعاقة على استخدام الوسائل التعليمية.

- ضرورة وجود اختصاصي تكنولوجيا تعليم لذوي اإلعاقة في كل مدرسة.

ضرورة تفعيل دور غرف املصادر، وإنشاء مركز مصادر تعلم في كل   -
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مجال  في  مستحدث  هو  ما  بكل  اإلعاقة  ذوي  معلمي  لتزويد  وبرنامج  مدرسة 

عمل  وورش  تدريبية  برامج  املراكز  هذه  تضع  أن  وميكن  التعليمية،  الوسائل 

. للمعلمني
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المواثيق واالتفاقيات الدولية



170



171

التشريعات التي تكفل حق حصول األطفال من ذوي اإلعاقة
على التكنولوجيا الحديثة واملتطورة

لتيسري عمليتي التأهيل والدمج يف املجتمع:

العربية في تشريعاتها، اخلاصة بحماية حقوق األشخاص  الدول  اعتمدت 
ذوي اإلعاقة، على إزالة العوائق املعرقلة للتأهيل والدمج في املجتمع، وتوفير 

التي تيسر ذلك. الوسائل واألساليب 
كما كفلت لألشخاص ذوي اإلعاقة، احلق في استخدام القوانني اخلاضع لها 
األشخاص من غير ذي اإلعاقة، في حال شمولها ملميزات لم تشملها التشريعات 

اخلاصة بهم.
واحترامًا  األطفال،  حياة  في  األولى  التأسيسية  املرحلة  ألهمية  وإدراكًا 
النصوص  توفير  على  الدول  عملت  املرحلة،  تلك  في  اخلاصة  الحتياجاتهم 
التعامل مع املجتمع  الطفل إعدادًا كاماًل لتمكنه من  القانونية، املرتبطة بإعداد 

عليها. املتفق  املبادئ  على  وتربيته  الذاتية،  قدراته  على  معتمدًا 
 ،1989 ومن هنا فقد وقعت وصادقت الدول على اتفاقية حقوق الطفل عام 
لتصبح املرجع األساسي في حماية حقوق األطفال مبا يشمل األطفال من ذوي 
اإلعاقة، كما وقعت وصادقت على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة بدءًا من 
العام 2008، وقد اكتفت بعض الدول بالتوقيع علي االتفاقيتني وإقراراهما قانونًا 
لكفالة حقوق األطفال، بينما زاد البعض اآلخر بعمل تعديالت في بعض القوانني 

أو إصدار قوانني جديدة لتتماشى مع متطلبات االتفاقية والتطورات احلديثة.
ضمنت التشريعات احمللية كفالة حقوق األطفال، لكن البعض منها لم يتضمن 
متطلبات وتطورات العصر احلديث، فعلى سبيل املثال: نصت بعض قوانني حقوق 
األطفال من ذوي اإلعاقة - مثاًل - على حق كفالة وسائل الدمج والتأهيل، ولم 
اعتماد مصطلحات أخرى  »التكنولوجيا احلديثة«، مما قد يتطلب  تذكر مصطلح 
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)التكنولوجيا  واملتطورة  احلديثة  الوسائل  استخدام  في  احلق  تشمل في معناها 
احلديثة(، أو استخدام مصطلحات أكثر شمواًل لتضمن وضع التكنولوجيا احلديثة 
ذوي  من  األطفال  ملساعدة  الالزمة  كافة  التدابير  توفير  كعبارة:  االعتبار،  في 

اإلعاقة.
والقوانني احمللية،  الدولية  االتفاقيات  بنود ومواد  وفيما يلي نعرض بعض 
التكنولوجيا  استخدام  في  اإلعاقة  ذوي  من  األشخاص  حقوق  لكفالة  الضامنة 
التأهيل،  وإعادة  الدمج  لعمليتي  الالزمة  كافة  والتدابير  واملتطورة،  احلديثة 

طبيعية. شبه  بصورة  اإلعاقة  ذوي  حياة  ولتسيير 

أواًل: االتفاقيات الدولية
1 - اتفاقية حقوق الطفل 1989:

بأن  األطراف  الدول  تتعهد  علي:  منها  الثاني  البند  ينص  الثالثة:  المادة 

تضمن للطفل احلماية والرعاية الالزمتني لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه 
لهذا  حتقيقًا  وتتخذ،  عنه،  قانونًا  املسئولني  األفراد  من  غيرهم  أو  أوصيائه  أو 

املالئمة. واإلدارية  التشريعية  التدابير  جميع  الغرض، 

تؤديها  التي  الهامة  بالوظيفة  األطراف  الدول  تعترف  ة:  السابعة ع�ش المادة 

من  واملواد  املعلومات  على  الطفل  حصول  إمكانية  وتضمن  اإلعالم  وسائط 
رفاهيته  تعزيز  تستهدف  التي  تلك  وبخاصة  والدولية،  الوطنية  املصادر  شتى 
االجتماعية والروحية واملعنوية وصحته اجلسدية والعقلية، وحتقيقًا لهذه الغاية، 

الدول األطراف مبا يلي: تقوم 
أ(    تشجيع وسائط اإلعالم على نشر املعلومات واملواد ذات املنفعة االجتماعية 

والثقافية للطفل.
ب( تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه املعلومات واملواد من 

والدولية. والوطنية  الثقافية  شتى املصادر 

عاقة: ون: الخاصة بالأطفال من ذوي الإ المادة الثالثة والع�ش

تعترف الدول األطراف بوجوب متتع الطفل املعوق عقلّيًا أو جسدّيًا بحياة 	 
كاملة وكرمية، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر 



173

مشاركته الفعلية في املجتمع.
تعترف الدول األطراف بحق الطفل املعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع 	 

املوارد،  بتوفر  رهنًا  رعايته،  عن  وللمسئولني  لذلك  املؤهل  للطفل  وتكفل 
تقدمي املساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتالءم مع حالة الطفل وظروف 

والديه أو غيرهما ممن يرعونه.
وفقًا 	  املقدمة  املساعدة  توفر  املعوق،  للطفل  اخلاصة  لالحتياجات  إدراكًا 

للفقرة - من هذه املادة مجانًا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة املوارد املالية 
إلى  تهدف  أن  وينبغي  الطفل،  برعاية  يقومون  ممن  لغيرهما  أو  للوالدين 
ضمان إمكانية حصول الطفل املعوق فعاًل على التعليم والتدريب، وخدمات 
الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، واإلعداد ملمارسة عمل، والفرص 
الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى حتقيق االندماج االجتماعي للطفل 
ومنوه الفردي، مبا في ذلك منوه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن.

املعلومات 	  تبادل  الدولي،  التعاون  بروح  تشجع،  أن  األطراف  الدول  على 
والنفسي  الطبي  والعالج  الوقائية  الصحية  الرعاية  ميدان  في  املناسبة 
والوظيفي لألطفال املعوقني، مبا في ذلك نشر املعلومات املتعلقة مبناهج 
إعادة التأهيل واخلدمات املهنية وإمكانية الوصول إليها؛ وذلك بغية متكني 
هذه  في  خبرتها  وتوسيع  ومهاراتها  قدراتها  حتسني  من  األطراف  الدول 
النامية. البلدان  احتياجات  الصدد،  هذا  في  وتراعى بصفة خاصة،  املجاالت. 

2 - اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة:
وقد شملت في نص ديباجتها ما يلى:

ز( وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة كجزء ال يتجزأ من 
املستدامة. التنمية  إستراتيجيات 

واالجتماعية  املادية  البيئة  إلى  الوصول  إلمكانية  مبا  تعترف  وإذ  ت( 
واالقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم واإلعالم واالتصال من 
حقوق  بجميع  الكامل  التمتع  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  لتمكني  أهمية 

األساسية. واحلريات  اإلنسان 
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المادة الثانية: التعاريف:

واالتصال  برايل،  وطريقة  النصوص،  وعرض  اللغات  يشمل  »التصال«: 
امليسورة  املتعددة  والوسائط  الكبيرة،  الطباعة  وحروف  اللمس،  طريق  عن 
والبديلة،  املعززة  االتصال  وأشكال  ووسائل  أساليب  عن  فضاًل  االستعمال، 
ذلك  في  مبا  البشر،  بواسطة  والقراءة  املبسطة  وباللغة  والسمعية،  واخلطية 

االستعمال. امليسورة  واالتصال  املعلومات  تكنولوجيا 

لكي  واخلدمات  والبرامج  والبيئات  املنتجات  تصميم  ويعنى  »التصميم«: 
تصميم  أو  تكييف  إلى  حاجة  دون  ممكن،  قدر  بأكبر  الناس،  جميع  يستعملها 
من  معينة  لفئات  املعينة  األجهزة  العام  التصميم  يستبعد  وال  متخصص، 

إليها. حاجة  هناك  تكون  حيثما  اإلعاقة  ذوى  األشخاص 

امات العامة: ن المادة الرابعة: الل�ت

 البند الأول: تتعهد الدول األطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق اإلنسان 

واحلريات األساسية إعمااًل تاّمًا جلميع األشخاص ذوي اإلعاقة دون أي متييز من 
أي نوع على أساس اإلعاقة، وحتقيقًا لهذه الغاية، تتعهد الدول األطراف مبا يلى: 
توفيرها  وتعزيز  اجلديدة،  للتكنولوجيا  والتطوير  البحوث  تعزيز  أو  إجراء  ز( 
والوسائل  واالتصال،  املعلومات  تكنولوجيا  ذلك  في  مبا  واستعمالها، 
واألجهزة املساعدة على التنقل، والتكنولوجيات املعينة املالئمة لألشخاص 
ذوى اإلعاقة، مع إيالء األولوية للتكنولوجيات املتاحة بأسعار معقولة.

الوسائل  بشأن  اإلعاقة  ذوى  لألشخاص  املنال  سهلة  معلومات  توفير  ح( 
ذلك  في  مبا  املعينة،  والتكنولوجيات  التنقل،  على  املساعدة  واألجهزة 
وخدمات  األخرى،  املساعدة  أشكال  عن  فضاًل  اجلديدة،  التكنولوجيات 

الدعم. ومرافق 

المادة التاسعة: إمكانية الوصول: 

استقاللية  في  العيش  من  اإلعاقة  ذوى  األشخاص  لتمكني  الأول:  البند 

واملشاركة بشكل كامل في جميع جوانب احلياة، تتخذ الدول األطراف التدابير 
املناسبة التي تكفل إمكانية وصول األشخاص ذوى اإلعاقة، وعلى قدم املساواة 
مع غيرهم، إلى البيئة املادية احمليطة ووسائل النقل واملعلومات واالتصاالت، 
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مبا في ذلك تكنولوجيا ونظم املعلومات واالتصال، واملرافق واخلدمات األخرى 
على  والريفية  احلضرية  املناطق  في  إليه،  املقدمة  أو  اجلمهور  لعامة  املتاحة 
أمام  واملعوقات  العقبات  حتديد  تشمل  أن  يجب  التي  التدابير،  وهذه  السواء، 

يلى: تنطبق بوجه خاص على ما  وإزالتها،  الوصول  إمكانية 
ب( املعلومات واالتصاالت واخلدمات األخرى، مبا فيها اخلدمات اإللكترونية 

الطوارئ.  وخدمات 

: تتخذ الدول األطراف أيضًا التدابير املناسبة الرامية إلى:  ي
البند الثا�ن

و( تشجيع أشكال املساعدة والدعم األخرى لألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان 
حصولهم على املعلومات.

ونظم  تكنولوجيات  إلى  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إمكانية وصول  تشجيع  ز( 
اإلنترنت. شبكة  فيها  مبا  اجلديدة،  واالتصال  املعلومات 

معلومات  ونظم  تكنولوجيات  وتوزيع  وإنتاج  وتطوير  تصميم  تشجيع  ح( 
واتصاالت ميكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليها في مرحلة مبكرة؛ 

تكلفة. بأقل  املتناول  في  والنظم  التكنولوجيات  هذه  تكون  كي 

ون:  المادة الع�ش

تكفل لألشخاص ذوي  فعالة  تدابير  األطراف  الدول  تتخذ   : الشخصي التنقل 

اإلعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من االستقاللية، مبا في ذلك ما يلي:
ب( تيسير حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على ما يتسم باجلودة من الوسائل 
من  وأشكال  املعينة  والتكنولوجيات  التنقل  على  املساعدة  واألجهزة 
املساعدة البشرية والوسطاء، مبا في ذلك جعلها في متناولهم من حيث 

التكلفة.
د( تشجيع الكيانات اخلاصة التي تنتج الوسائل واألجهزة املساعدة على التنقل 
واألجهزة والتكنولوجيا املعينة على مراعاة جميع اجلوانب املتعلقة بتنقل 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

ون: حرية التعب�ي والرأي والحصول عل المعلومات: المادة الحادية والع�ش

أ( تزويد األشخاص ذوي اإلعاقة مبعلومات موجهة لعامة الناس باستعمال 
اإلعاقة  أنواع  ملختلف  واملالئمة  املنال  السهلة  والتكنولوجيات  األشكال 
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الوقت املناسب وبدون حتميل األشخاص ذوي اإلعاقة تكلفة إضافية. في 
عن  املعلومات  مقدمو  ذلك  في  اجلماهيري، مبن  اإلعالم  وسائط  تشجيع  د( 
ذوي  األشخاص  متناول  في  على جعل خدماتها  اإلنترنت،  طريق شبكة 

اإلعاقة.

ون:  المادة السادسة والع�ش

األجهزة  واستخدام  ومعرفة  توفر  األطراف  الدول  تشجع  الثالث:  البند 

والتقنيات املعينة، املصممة لألشخاص ذوى اإلعاقة، حسب صلتها بالتأهيل 
التأهيل. وإعادة 

: المادة الثانية والثالثون التعاون الدوىلي

دعمًا  وتعزيزه،  الدولي  التعاون  بأهمية  األطراف  الدول  تسلم  الأول:  البند   

وتتخذ  ومقصدها،  االتفاقية  هذه  أهداف  حتقيق  إلى  الرامية  الوطنية  للجهود 
شراكة  في  االقتضاء،  وحسب  بينها،  فيما  الصدد  بهذا  وفعالة  مناسبة  تدابير 
مع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة واملجتمع املدني، والسيما منظمات 

يلى:  ما  التدابير  هذه  أن تشمل  ويجوز  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص 
د( توفير املساعدة التقنية واالقتصادية، حسب االقتضاء، مبا في ذلك عن 
طريق تيسير احلصول على التكنولوجيا السهلة املنال واملعينة وتقامسها، 

وعن طريق نقل التكنولوجيا.

3 - ميثاق حقوق الطفل العربي:

ي يرتكز عليها الميثاق: 
المبادئ ال�ت

ب( الحقوق الأساسية للطفل:

البند الثاني عشر: تأكيد وكفالة حق الطفل في اخلدمة االجتماعية واملجتمعية 
واملؤسسية املتكاملة، املوجهة لكل قطاعات الطفولة في البادية والريف واحلضر، 
وبخاصة ألبناء فقراء هذه البيئات كافة، واألقوياء واملعوقني واملوهوبني في كل 
فئة ووفق حاجاتها، ومبا يضمن لها الفرصة في العيش الهنيء والنشأة السوية 

واالخنراط في حياة املجتمع واإلسهام في بنائه وتطوره.
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من أهداف الميثاق: 

لألطفال  اخلاصة  والتربية  للرعاية  نظام  تأسيس  ون:  والع�ش الثالث  البند 

املعوقني، لتضمن لهم االندماج في احلياة الطبيعية واملنتجة ملجتمعهم، وتتيح 
ألمتهم. نفعًا  وإبرازها،  مواهبهم  الزدهار  الفرص  للموهوبني 

ي مجال تنمية الطفولة: 
ك �ن ي المش�ت العمل العر�ب

إن إقرار تنمية الطفولة ورعايتها كأولوية قومية عليا بفرض تكريس التعاون 
بصفة  والتركيز  املتصل  ومنائه  تطوره  أسباب  وبسط  ودعمه،  القائم،  العربي 

خاصة على اآلتى:

البند الثالث والأربعون: منح أولوية مقدمة للصناعات املتصلة بتنمية الطفولة 

كبيرة  التي يشكل غيابها فجوات  الصناعات  التركيز على  مع  وتوفير حاجاتها 
ومعوقًا لتطوير جهود الدول العربية في مجال رعاية الطفولة، كإنشاء صناعة 
عربية لألمصال واللقاحات، وصناعة األغذية لألطفال، والصناعة العربية إلعداد 

وانتاج الوسائل التعليمية والترفيهية والتثقيفية، وصناعة لعب األطفال.

4 - اإلعالن الخاص بحقوق املعوقني:
اعتمد ونشر مبوجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 3447 )د30-( املؤرخ 

في 9 كانون األول/ديسمبر 1975 

البند الخامس: للمعوق احلق في التدابير التي تستهدف متكينه من بلوغ أكبر 

قدر ممكن من االستقالل الذاتي.

في  مبا  والوظيفي  والنفسي  الطبي  العالج  في  احلق  للمعوق  السادس:  البند 

ذلك األعضاء الصناعية وأجهزة التقومي، وفي التأهيل الطبي واالجتماعي، وفي 
التعليم، وفي التدريب والتأهيل املهنينْي، وفي املساعدة، واملشورة، وفي خدمات 
التوظيف وغيرها من اخلدمات التي متكنه من إمناء قدراته ومهاراته إلى أقصي 

احلدود وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في املجتمع.

5 - العقد العربي لذوي االحتياجات الخاصة 2013-2004:
األهداف:
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البند الثامن: توفير التكنولوجيا احلديثة لدعم برامج تشخيص وتدريب وتأهيل 

األشخاص املعوقني.

وأسرهم  املعوقني  لألشخاص  واملعنوي  املادي  الدعم  تقدمي  التاسع:  البند 

الالزمة. احلديثة  والتقنيات  باملعلومات  وتزويدهم 

ويسعى العقد إىل:

البند الثالث: ضمان حق الشخص املعوق في العالج والتأهيل الشامل.

حياة  لتسهيل  الالزمة  واملعينات  األجهزة  صناعة  تشجيع  التاسع:  البند 

األشخاص املعوقني ودمجهم في املجتمع ومنح التسهيالت واإلعفاءات اجلمركية 
استيرادها. عند  املناسبة 

الصحة: ولتحقيق ذلك يسعى العقد إىل:

البند الرابع: توفير الكوادر البشرية الصحية املتخصصة في مجال اإلعاقة 

مبختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها باالستفادة من التقنيات والتكنولوجيا احلديثة 
املتوفرة.

التعـليـم: ضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم جلميع األشخاص املعوقني 

في  والتعليمية  التربوية  املؤسسات  جميع  ضمن  املبكرة  الطفولة  مرحلة  منذ 
صفوفها النظامية، وفى مؤسسات خاصة في حالة عدم قدرتهم على االندماج أو 

املناسب. التحصيل 

ولتحقيق ذلك يسعى العقد إىل:

البند الأول: توفير الكوادر البشرية التربوية والتعليمية املؤهلة لتربية وتعليم 

األطفال املعوقني وتدريبها وتأهيلها وفق التكنولوجيا احلديثة.

: توفير الوسائل واملعينات التي تسهل العملية التربوية والتعليمية  ي
البند الثا�ن

لألشخاص املعوقني، مبا فيها احلاسب اآللي والتقنيات احلديثة.

تربوية  خطط  وإعداد  التعليمية  للبرامج  املنهجي  البناء  تطوير  الرابع:  البند 

روح  ومع  املعوقني  لألشخاص  والنفسية  النمائية  السمات  مع  تتالءم  فردية 
التكنولوجي. والتطور  العصر 
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واخلدمات  احلقوق  على  املعوق  الطفل  حصول  على  العمل  المعوق:  الطفل 

كافة بالتساوي مع أقرانه من األطفال وإزالة جميع العقبات التي حتول دون تنفيذ 
ذلك.

ولتحقيق ذلك يسعى العقد إىل:

على  املعوقني  األطفال  مع  العاملة  البشرية  الكوادر  تدريب  الرابع:  البند 

وتوفيرها. املساعدة  التكنولوجيات  استخدام  وعلى  احلديثة  التربوية  األساليب 

6 - امليثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل:

ة: الأطفال المعوقون:  المادة الثالثة ع�ش

البند الأول: لكل طفل معوق ذهنّيًا أو بدنّيًا احلق في أن يحظى بتدابير حماية 

كرامتـه  تكفل  ظروف  وفي  واالخالقية  البدنية  احتياجاته  مـع  تتفـق  خاصـة 
املجتمع.  في حياة  بنشاط  الـذاتي ومشاركته  اسـتقالله  وتـشجع 

7 - اإلطار العربي للطفولة 2001:
املصادق عليه من مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. اململكة 

األردنية الهاشمية -عمان ،28 مارس 2001.

مكانات والفرص المتاحة: المقومات والإ

مقومات  لديها  أن  أيضًا  تدرك  العربية  االمة  فإن  التحديات  هذه  وبرغم 
مقدمتها: في  يأتي  متاحة  وفرصًا  متوفرة  وإمكانات 

العلوم  في  العاملي  التطور  مبواكبة  العربية  احلكومات  اهتمام  الرابع:  البند 

واملعارف، وتنمية قدراتها البشرية والتقنية في مجال املعلومات واالتصاالت.

8 - املؤتمر العربي الثالث خطة العمل العربية الثانية للطفولة 2015/2004:

عاقة: ي وضعية الإ
الأطفال �ن

واملدربني  املعلمني  تدريب  ومراكز  معاهد  إنشاء  في  التوسع  الرابع:  البند 

وتطوير برامج الدراسة والتدريب لتواكب املتغيرات املستحدثة في رعاية وتأهيل 
ذوي اإلعاقات املختلفة.
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التقييم  وأدوات  ومعدات  املعنية  والوسائل  األجهزة  إعفاء  التاسع:  البند 

الرسوم اجلمركية كافة، وإعفاء املصنع  الفئة من  املستوردة كافة لصاحل هذه 
املختلفة. والرسوم  الضرائب  من  حالّيًا  منها 

عاقات: توف�ي فرص التعليم والتأهيل والدمج الكامل لالأطفال ذوي الإ

البند الرابع: توفير الوسائل والتدابير املناسبة، مبا في ذلك التدابير القانونية؛ 

املهني  والتأهيل  التدريب  في  اإلعاقات  ذوي  من  األطفال  حق  تأمني  بهدف 
األطفال، ما  لغيرهم من  املفتوحة  والتأهيل نفسها  التدريب  مبؤسسات ومراكز 
عدا احلاالت االستثنائية الناجتة عن طبيعة اإلعاقة، وفي هذه احلال فقط تلتزم 
الدولة بتأمني التدريب والتأهيل املهني في مؤسسات أو مراكز تأهيلية خاصة 
تتوفر فيها الضمانات والشروط نفسها املبينة سابقًا بالنسبة إلى مدارس التعليم 

العادية.  

9 -اإلسرتاتيجية العربية لألسرة 2004:

جراءات المطلوبة: عل مستوى الحكومات: الإ

البند التاسع: وضع خطط وبرامج لتعزيز بناء القدرات البشرية ورعاية ذوي 

االحتياجات اخلاصة.

الهدف الثالث: بناء أسرة منفتحة على العصر حتقق التنمية الشاملة املستدامة 

اإليجابية  املقومات  التكنولوجـيا، ترسخ  وإبداعـات  العلـوم  إجنازات  في ضوء 
القيمية والثقافية واالقتصادية واالجتماعية لألسرة، وتسهم بإيجابية في الثقافة 

واحلضارة اإلنسانية.

جراءات المطلوبة: عل مستوى الحكومات: الإ

إلى  تدعو  التي  األفكار  وتضمينها  والتربوية  التعليمـية  املـناهج  مـراجعة 
والتقاليد  الدولة  ودستور  املجتمع  ديـن  مـع  املـتوافقة  اجلديـدة  العلمية  القيم 
وتقبل  واحلوار  املناقشة  أسـاليب  وتنمـية  التكنولوجـية،  واإلبداعات  السليمة، 

اإلعالم. وسائل  عبر  ذلك  ونشر  اآلخر  الرأي 
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ثانيًا: القوانني والتشريعات املحلية للدول العربية
جمهورية مصر العربية

ي الدستور المرصي:
عاقة �ن حقوق الأشخاص ذوي الإ

واألقزام  االعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  بضمان  الدولة  تلتزم   :81 المادة 

صحّيًا واجتماعّيًا وثقافّيًا وترفيهّيًا ورياضّيًا وتعليمّيًا وتوفير فرص العمل لهم مع 
ختصيص نسبه منها لهم وتهيئة املرافق العامة والبيئة احمليطة بهم وممارستهم 
جلميع احلقوق السياسية ودمجهم مع غيرهم من املواطنني إعمااًل ملبادئ العدالة 

واملساواة وتكافؤ الفرص.
قانون الطفل املصري رقم 12 لسنة 1996 واملعدل بالقانون 126 لسنة 2008:

الباب السادس: حماية وتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة:

تقـدمي  بالتأهيـل  ويقصـد  التأهيـل،  فـي  احلـق  املعـاق  للطفـل   :77 مادة 

االجتماعية اخلـدمات 
والنفســية والطبيــة والتعليميــة واملهنيــة التــي يلــزم توفيرهــا للطفــل 

املعــاق وأسرته لتمكينه من التغلب على اآلثار الناشئة عن عجزه.
فـي  مقابـل  دون  التعويضـية  واألجهـزة  التأهيـل  خدمات  الدولة  وتؤدى 
حـدود املبـالغ املدرجة لهذا الغـرض فـي املوازنـة العامـة للدولـة مـع مراعـاة 

حكـم املـادة »٨٥« مـن هذا القانون.

مادة 78: تنشئ وزارة الشئون االجتماعية املعاهد واملنشآت الالزمة لتوفير 

خـدمات التأهيـل لألطفال املعاقني.

مادة 86: تعفـى مـن جميـع أنـواع الضـرائب والرسـوم األجهـزة التعويضـية 

واملسـاعدة وقطـع غيارهـا ووسـائل وأجهـزة إنتاجهـا ووسـائل النقـل الالزمـة 
الستخدام الطفـل املعـاق وتأهيله.

الجمهورية اللبنانية

القانون رقم: 2000/220

احلق في احلصول على اخلدمات الصحية وإعادة التأهيل:

القانون املذكور على أنه يحق لكل شخص  27 وما يليها من  نصت املادة 



182

ق أن يستفيد من اخلدمات الصحية وإعادة التأهيل وخـدمات الـدعم بكاملهـا  ُمعَوّ
علـى نفقـة الدولة، ممثلة مبختلف اإلدارات والهيئات التي تؤمن تلك اخلدمات.

دولة الكويت

القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن حقوق الطفل:

عاقة: حماية وتأهيل الطفل ذوي الإ

تقدمي  بالتأهيل  ويقصد  التأهيل،  في  احلق  اإلعاقة  ذي  للطفل   :60 المادة 

اخلدمات االجتماعية والنفسية والطبيعية والتعليمية واملهنية التي يلزم توفيرها 
الناشئة عن عجزه،  اآلثار  على  التغلب  من  لتمكينه  وأسرته  اإلعاقة  ذي  للطفل 

مقابل. دون  التعويضية  واألجهزة  التأهيل  خدمات  الدولة  وتقدم 

عاقة: الأطفال من غ�ي ذي الإ

الباب السابع: ثقافة الطفل

المادة 65: تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل للثقافة في شتى مجاالتها من 

والتقدم  اإلنساني  التراث  إطار  في  املجتمع  بقيم  وربطها  ومعرفة  وفنون  أدب 
لتنمية  الالزمة  والبرامج  اخلطط  وضع  على  الدولة  تقوم  كما  احلديث،  العلمي 
العامة لإلنسان وتنمية  للحقوق واحلريات  له واحترامه  الوطني والوفاء  انتمائه 
احترامه لذويه وهويته الثقافية ولغته وللقيم الوطنية والعمل على تنفيذها وذلك 

من خالل ما يلي:
أ– توفير وسائل املعرفة واالتصال وإتاحة استخدامه للتقنيات احلديثة.

عاقة: القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإ

الفصل الأول: نطاق تطبيق القانون

المادة الأوىل: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باآلتي:

د( التصال: هو اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل واالتصال عن طريق 
االستعمال،  امليسورة  املتعددة  والوسائط  الكبيرة،  الطباعة  وحروف  اللمس، 
وأساليب ووسائل وأشكال االتصال املعززة والبديلة، اخلطية واملرئية والسمعية، 

مبا في ذلك تكنولوجيا املعلومات.
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7 -التأهيل: إعداد الشخص ذي اإلعاقة لتنمية قدراته عن طريق العالج الطبي 

املباشر والعالج الطبيعي وتوفير األجهزة التعويضية والتعليم والتدريب املهني 
والتأهيل النفسي واالجتماعي مبا يتناسب مع قدراته.

من  للتكيف  واإلمكانية  القدرة  الشخص الستعادة  إعداد  التأهيل:  إعادة   -  8

بإعاقة. إصابته  بعد  املجتمع  مع  جديد 

والتربوية  التعليمية  اخلدمات  بتقدمي  احلكومة  تلتزم  التاسعة:  المادة 

التعلم  وصعوبات  بطيئي  ولفئتي  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  التعليمية  والوسائل 
على قدم املساواة مع اآلخرين في التعلم، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة من 
االتصال واللغة والتدريبات التيسيرية الالزمة، وتوفير الكوادر التربوية واملهنية 

واملعنوية. املادية  احلوافز  ومنحها  كفاءتها  ورفع  لهم  املتخصصة 

األدوات  بأنواعها  والضرائب  الرسوم  من  تعفى  والأربعون:  الرابعة  المادة 

واألجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات األفراد املجهزة الستخدام األشخاص 
ذوي اإلعاقة، كما تعمل احلكومة على تزويد األشخاص ذوي االعاقة باألجهزة 

التعويضية الالزمة لهم مجانًا وفقًا لتقرير اللجنة الفنية املختصة.

اململكة العربية السعودية

ي المملكة العربية السعودية
عاقة �ن نظام رعاية ذوي الإ

لقد جاء نظام رعاية ذوي اإلعاقة الذي صدر مبوجب املرسوم امللكي بالرقم 
)م/37( والتاريخ 1421/9/23هـ القاضي باملوافقة على قرار مجلس الوزراء بالرقم 
)224( والتاريخ 1421/9/14هـ اخلاص بإقرار النظام تتويجُا للجهود كافة الرائدة 

في مجال رعاية املعوقني وتأهيلهم.

المادة الثانية: تكفل الدولة حق املعوق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، 

وتشجع املؤسسات واألفراد على اإلسهام في األعمال اخليرية في مجال اإلعاقة، 
وتقدم هذه اخلدمات لهذه الفئة عن طريق اجلهات املختصة في املجاالت اآلتية:

مجاالت اخلدمات التكميلية، وتشمل:
3 - توفير أجهزة التقنية املساعدة.

اخلاصة  واألجهزة  األدوات  اجلمركية  الرسوم  من  تعفى  السادسة:  المادة 
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باملعوقني التي يتم حتديدها في قائمة يتفق عليها مع وزارة املالية واالقتصاد 
بالسعودية. الوطني 

ي الحماية الجتماعية:
عاقة �ن شخاص ذوي الإ ِ

حقوق الأ

نظام رعاية شئون املعوقني، الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/37( وتاريخ 
2000/03/29م.

الوقاية  خدمات  في  اإلعاقة  ذي  الشخص  حق  الدولة  تكفل  الثانية:  المادة 

والرعاية والتأهيل، وتشجيع املؤسسات واألفراد على تقدمي هذه اخلدمات عن 
املساعدة  التقنية  أجهزة  توفير  مع  املجاالت  كافة  في  املختصة  اجلهات  طريق 

وغيرها. العمل  في  وحقهم  للوصول 

عاقة: اللوائح الخاصة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإ

على  باملوافقة  1433/9/4هـ  وتاريخ  رقم)291(  الوزراء  مجلس  قرار  صدر 
القطاع  تشجيع  بهدف  احلكومية  غير  املعوقني  تأهيل  ملراكز  التنظيمية  الالئحة 
األهلي على املشاركة في رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة وتأهيلهم مبا يساهم 
واالجتماعية،  املهنية،  النواحي  من  لهم  املقدمة  واخلدمات  البرامج  تطوير  في 
والنفسية، والتربوية، والصحية، والترويحية، والتأهيلية من خالل مراكز للتأهيل 

النهارية.  الرعاية  ومراكز  االجتماعي  للتأهيل  وأخرى  املهني 

جمهورية السودان

دستور دولة السودان 

: وثيقة احلقوق/ ماهية وثيقة احلقوق: ي
الباب الثا�ن

المادة 32: حقوق املرأة والطفل: حيث ينص البند اخلامس على: حتمي الدولة 

حقوق الطفل كما وردت في االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي صادق عليها السودان.

المادة 45: حقوق األشخاص ذوي احلاجات اخلاصة واملسنني:

البند الأول: تكفل الدولة لألشخاص ذوي احلاجات اخلاصــة كـل احلقــوق 

كرامتهم  احترام  وبخاصة  الدستور،  هذا  في  عليها  املنصوص  واحلــريات 
اإلنـسانية، وإتاحـة التعليم والعمل املناسبني لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في 

املجتمع. 
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قانون الطفل لسنة 2010:

: رعاية وحماية الطفل ذي اإلعاقة: الفصل العا�ش

المادة 48: البند الثاني: للطفل ذي احلاجة اخلاصة احلق في التأهيل بتقدمي 

اخلدمات االجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية واملهنية واألجهزة التعويضية 
التي يلزم توفيرها له بدون مقابل بهدف متكينه من التغلب على اآلثار الناشئة عن 
عجزه في حدود املبالغ املخصصة لهذا الغرض في املوازنة العامة للدولة ووفق 

الشروط التي حتددها اللوائح.

عفاء من الرسوم: المادة 53: الإ

 تعفي األجهزة التعويضية واملساعدة ووسائل النقل الالزمة لألطفال الفقراء 
واالقتصاد  املالية  وزير  اجلمركية مبوافقة  الرسوم  من جميع  اإلعاقة  ذوي  من 

الوطني بناء على توصية الوزير.

عاقة: ن حقوق الأطفال ذوي الإ تقرير تطبيق السودان لقوان�ي

: التنقل الشخصي

74 - باإلضافة إلى تدابير أخرى لضمان أن تكون التكنولوجيا عالية اجلودة 

وذلك  السودانية  الصناعية  األطراف  هيئة  إنشاء  مبوجبها  متَّ  معقولة  وبتكلفة 
إلمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة للحصول على أطراف صناعية وجعلها 
الصناعية  األطراف  تصنيع  خدمة  توفير  إلى  سعت  نفسه  الوقت  وفي  مجانية 
املتنقلة حتى تستطيع الوصول إلى األشخاص ذوي اإلعاقة أو قريبًا من مناطق 

سكنهم.

: التعاون الدوىلي

124 - يؤكد السودان على أهمية التعاون الدولي وتعزيزه من خالل دعمه 

للجهود الوطنية الرامية إلى حتقيق أهداف هذه االتفاقية لالستفادة من القدرات 
وتبادل  املشروعات  إلنفاذ  املاحنة  الدولية  املجتمعات  صعيد  على  واخلبرات 
في  العاملة  للمنظمات  اخلصوص  وجه  على  التأهيلي  املستوى  ورفع  اخلبرات 
التكنولوجي  والتطور  التقنيات  من  واالستفادة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  مجال 

العلمية. البحوث  وإجراء  النوعية  النقلة  إلحداث 
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اململكة األردنية الهاشمية

عاقة: ي شأن حقوق الأشخاص ذوى الإ
قانون رقم )20( لسنة 2017، �ن

القانون  هذا  في  وردت  حيثما  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون   :2 المادة 

ذلك: غير  على  القرينة  تدل  لم  ما  أدناه  لها  املخصصة  املعاني 

الأشكال المي�ة: حتويل املعلومات والبيانات والصور والرسومات وغيرها 

من املصنفات إلى طريقة بريل، أو طباعتها بحروف كبيرة، أو حتويلها إلى صيغة 
إلكترونية أو صوتية، أو ترجمتها بلغة اإلشارة، أو صياغتها بلغة مبسطة، أو 
توضيحها بأي طريقة أخرى، دون التغيير في جوهرها؛ لتمكني األشخاص ذوي 

اإلعاقة من االطالع عليها وفهم مضامينها.

المادة 4: تراعي عند تطبيق أحكام هذا القانون املبادئ التالية:

ضمان حقوق األطفال ذوي اإلعاقة وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز 
دمجهم ومشاركتهم في املجتمع.

وإمكانية  امليسرة  واألشكال  املعقولة  التيسيرية  الترتيبات  توفير  ضمان 
الوصول والتصميم الشامل لألشخاص ذوي اإلعاقة؛ باعتبارها من املتطلبات 

وحرياتهم. حقوقهم  ملمارستهم  الضرورية 
احلد من العوائق املادية واحلواجز السلوكية لألشخاص ذوي اإلعاقة والتي 
تشمل نقص أو غياب الترتيبات التيسيرية املعقولة أو األشكال امليسرة أو إمكانية 
الوصول كما تشمل السلوكيات الفردية واملمارسات املؤسسية التمييزية على 

أساس اإلعاقة.

المادة 5: البند الرابع: يجب مراعاة حجم املوارد املالية والتقنية والبشرية 

جلهات العمل غير احلكومية التي يقع عليها االلتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية 
املعقولة وفقًا ملا تقرره جلنة تكافؤ الفرص املشكلة مبقتضى أحكام هذا القانون.

املادة 19: البند الرابع: حتقيق االستخدام األمثل للترتيبات التيسيرية املعقولة 
واألشكال امليسرة، مبا في ذلك الوسائل التعليمية املهيأة وطرق التواصل الفعال 

والعالج الوظيفي.

المادة 39: 

يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة احلصول على أي بيانات شفوية أو مكتوبة . 1



187

أو  مسجلة  أو  مصورة  أو  مكتوبة  وثائق  أو  إحصاءات  أو  سجالت  أو 
مخزنة إلكترونّيًا أو بأي طريقة أخرى وفقًا لقانون ضمان حق احلصول 

امليسرة. باألشكال  املعلومات  على 
امليسرة؛ . 2 األشكال  إلى  وغيرها  والفنية  األدبية  املصنفات  يجوز حتويل 

إلتاحة إطالع األشخاص ذوي اإلعاقة عليها واستخدامها في األغراض 
والتعليمية. الثقافية 

ال يجوز تقاضي أي مقابل مالي عن حتويل املصنفات املنصوص عليها . 3
في البند األول من هذه الفقرة إلى أحد األشكال امليسرة، إال في حدود 

التحويل. تكلفة 
تلتزم املكتبات العامة واجلامعات واجلهات احلكومية وغير احلكومية التي . 4

ذوي  لألشخاص  املواقع  بتهيئة  للكافة  متاحة  إلكترونية  مواقع  متتلك 
يعتمدها  أو  يصدرها  أخرى  معايير  وأي  الدولية  للمعايير  وفقًا  اإلعاقة 

املجلس.
االتصاالت . 5 وشركات  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  على 

وبرامجها  وخططها  إستراتيجياتها  تضمني  اململكة  في  املرخصة 
وخدماتها تدابير تكفل وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها واالستفادة 

. منها

الجمهورية العربية السورية

ي 22 /3 / 1433 الموافق 15 /2 / 2012
الدستور: دمشق �ن

الفصل الثالث: المبادئ الجتماعية

ون: المادة الثانية والع�ش

والعجز  الطوارئ واملرض  الدولة كل مواطن وأسرته في حاالت  – تكفل   1
والشيخوخة. واليتم 

القانون رقم 34 لسنة 2004 لذوي اإلعاقة: 
الفصل األول: التعاريف

المعهد: اجلمعية العاملة في مجال شئون املعوقني ورعايتهم املشهرة وفقًا 
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ألحكام القانون رقم 93 لعام 1958 وتعديالته.

التأهيل: هو اجلهة التي تعنى بشئون املعوقني في اجلمهورية العربية السورية 

وترسم السياسة العامة لتأهيل املعوقني وتضع اخلطط والبرامج التنفيذية الالزمة 
وتتابع تنفيذها ويكون مقره مدينة دمشق.

الفصل الرابع: اخلدمات املقدمة لألشخاص املعوقني

البند الرابع: في مجال توفير البيئة املؤهلة:

3( توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصاالت عامة ما أمكن ذلك لتتالءم واحتياجات 
املعوقني جسمّيًا ومنحهم األولوية في احلصول على وسائل االتصال املختلفة.

عفاءات والخدمات: ي مجال الإ
سادساً: �ن

اخلاصة حصرًا  األجهزة  اجلمركية مستوردات  الرسوم  تعفى من جميع   )1
مجلس  رئيس  من  بقرار  األجهزة  هذه  وحتدد  للمعوق،  الشخصي  باالستخدام 

الوزير. اقتراح  على  بناء  الوزراء 
الفصل اخلامس: املعاهد 

املادة احلادية عشرة: تهدف املعاهد بأنواعها إلى حتقيق اآلتي:
ب( تأهيل املعوقني للتكيف واالندماج في املجتمع.

دولة فلسطني

الدستور

: الحقوق والواجبات  ي
الفصل الثا�ن

التأمني  خدمات  الدولة  تضمن  على:  تنص  واخلمسون  السادسة  املادة 
واألسرى،  الشهداء  أسر  ورعاية  والشيخوخة  العجز  ومعاشات  االجتماعي 
واأليتام، ورعاية اجلرحى واملتضررين في النضال الوطني وذلك مبا يكفل لهم 

واالجتماعي. الصحي  التأمني  ومعاشات  والتعليم  التأهيل 

ي رقم 7 لسنة 2004:
قانون الطفل الفلسطي�ن

املادة الثانية: يهدف القانون إلى:
البند الرابع: حماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة 

ومتطورة.
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البند الخامس: توعية املجتمع بحقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام 

الوسائل املناسبة.

المادة الثامنة: تتخذ الدولة اإلجراءات والتدابير املناسبة لضمان متتع األطفال 

ذوي االحتياجات اخلاصة بالرعاية الالزمة في املجاالت كافة وبخاصة التعليم 
مشاركتهم  وضمان  النفس  على  اعتمادهم  لتعزيز  املهني  والتأهيل  والصحة 

الفاعلة في املجتمع.

الفصل الرابع: الحقوق الصحية:

املادة الثامنة والعشرون: وفقًا للقانون يعفى من جميع الضرائب والرسوم 
الستخدام  الالزمة  النقل  ووسائل  واملساعدة  والتأهيلية  التعويضية  األجهزة 

اخلاصة. االحتياجات  ذوي  األطفال 

قانون رقم )4( لسنة 1999م بشأن حقوق ذوي الحتياجات الخاصة

الفصل األول: املادة األولى:
املعاني  اآلتية  والعبارات  للكلمات  تكون  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  في 

ذلك: خالف  على  القرينة  تدل  لم  ما  أدناه  لها  املخصصة 

والنفسية  االجتماعية  واملعينات  واألنشطة  اخلدمات  مجموعة  التأهيل: 

والطبية والتربوية والتعليمية واملهنية التي متكن املعوقني من ممارسة حياتهم 
وكرامة. باستقاللية 

وفق  للمعوق  املختلفة  بأشكاله  التأهيل  تقدمي  الدولة  على  الخامسة:  المادة 

يعفى  التكلفة،  من   25% على  تزيد  ال  منه  إعاقته ومبساهمة  طبيعة  تقتضيه  ما 
املساهمة. هذه  من  االحتالل  مقاومة  بسبب  املعوقون 

المادة السادسة: وفقًا ألحكام القانون تعفى من الرسوم واجلمارك والضرائب:

جميع املواد التعليمية والطبية والوسائل املساعدة ووسائط النقل الالزمة 
الستعمال  الشخصية  النقل  وسائل  املرخصة.  املعوقني  ومؤسسات  ملدارس 

املعوقني. األفراد 

: الحقوق الخاصة ي
الفصل الثا�ن

املعنية  اجلهات  التنسيق مع جميع  الوزارة مسئولية  تتولى  ة:  العا�ش المادة 

اآلتية: للعمل على رعاية وتأهيل املعوقني في املجاالت 
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توفير األدوات واألجهزة الطبية الالزمة ملساعدة املعوق وفقًا للمادة اخلامسة 
من هذا القانون.

الفصل الثالث: 

املادة السابعة عشرة: تعمل وزارة االتصاالت على توفير التسهيالت الالزمة 
لتمكني املعوقني من استخدام أجهزة ومعدات ومرافق االتصاالت.

الجماهريية الليبية

عاقة: قانون رقم )5( لسنة 1987م بشأن ذوي الإ
ن : المنافع والمزايا المقررة للمعاق�ي ي

الباب الثا�ن

مع عدم اإلخالل بأي مزايا أو منافع مقررة للمعاقني مبوجب تشريعات أخرى 
يكون للمعاقني بجميع فئاتهم وحسب احتياجات كل منهم، احلق في واحدة أو 

أكثر من املنافع واملزايا التالية:
ج( األجهزة املعينة )التعويضية(.

هـ( التأهيل أو إعادة التأهيل.
ى( اإلعفاء من الضرائب اجلمركية عما تضطرهم اإلعاقة إلى استيراده.

املادة الثالثة عشرة:
للمعاق أن يحصل على ما يحتاج إليه من األجهزة املعينة الالزمة الكتساب 
أو استعادة القدرة على السلوك العادي في املجتمع مبقابل أو بدونه وذلك وفقًا 
للشروط والقواعد التي تضعها اللوائح، على أن تقدم دور اإليواء تلك األجهزة 

واخلدمات الالزمة لتركيبها وصيانتها إلى نزالئها مجانًا.
املادة السابعة عشرة:

للمعاق احلق في التأهيل أو إعادة التأهيل الطبي أو النفسي أو االجتماعي أو 
التعليمي أو املهني وذلك وفق ما تفتضيه حالته.

املادة الثامنة عشرة:
يكون التأهيل أو إعادة التأهيل املهني للمعاقني الكبار، كما يكون للصغار 
الذين أنهوا مرحلة التعليم األساسي ولم يواصلوا تعليمهم أو ثبت عدم قدرتهم 

على تلقي التعليم األساسي.
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املادة الثالثون: تعفي من الضرائب اجلمركية األدوات واألجهزة واملعدات 
التي تستورد الستعمال املعاقني التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية 

العامة للخزانة.
مملكة البحرين

قانون الطفل رقم )37( لسنة 2012:

املقّررة  احلقوق  بنفس  التمتع  حق  املعاق  للطفل  والثالثون:  احلادية  املادة 
يقتضيها وضعه. التي  باحلقوق  التمتع  ذلك  إلى  باإلضافة  وله  األطفال  جلميع 

وتلتزم الدولة بأن تقدم للطفل املعاق الرعاية االجتماعية والصحية والنفسية 
والتعليمية وأن توفر له السبل لالعتماد على نفسه وتيسير اندماجه ومشاركته 

في املجتمع.
اخلدمات  على  واحلصول  التأهيل  في  احلق  املعاق  للطفل  الدولة  وتكفل 
االجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية واملهنية لتمكينه من التغلب على اآلثار 

إعاقته. عن  الناجمة 
قانون رقم )22( لسنة 2011 في شأن ذوي اإلعاقة:

على  االطالع  بعد  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  اتفاقية حقوق  على  بالتصديق 
الدستور، أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون اآلتي نصه، وقد صدقنا 

وأصدرناه: عليه 
 املادة األولى: ُصودق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، املرافقة 

لهذا القانون.

دولة اإلمارات العربية املتحدة

الدستور

: الدعامات االجتماعية واالقتصادية األساسية لالحتاد ي
الباب الثا�ن

املادة السادسة عشرة:
يشمل املجتمع برعايته الطفولة واألمومة ويحمي القصر وغيرهم من األشخاص 
العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من األسباب كاملرض أو العجز أو الشيخوخة 

أو البطالة اإلجبارية ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصاحلهم وصاحل املجتمع.
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وتنظم قوانني املساعدات العامة والتأمينات االجتماعية هذه األمور.
قانون رقم )2( لسنة 2014 بشأن حماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في 

إمارة دبي:
املادة الثانية: دمج الشخص ذي اإلعاقة في املجتمع

تهدف  التي  واإلجراءات  والبرامج  والتدابير  والسياسات  اخلطط  مجموعة   
إلى حتقيق املشاركة الكاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة في مختلف مجاالت احلياة 

داخل املجتمع دون أي شكل من أشكال التمييز.
واملعلومات  واملنتجات  واخلدمات  العامة  املرافق  تهيئة  املؤهلة:  البيئة 
االعاقة. ذوو  فيهم  مبن  استخدامها  من  االشخاص  معظم  ن  متكِّ التي  بالكيفية 

التأهيل: تنمية قدرات الشخص ذي اإلعاقة عن طريق العالج الطبي املباشر، 
والتدريب  والتعليم  واملساعدة،  التعويضية  األجهزة  وتوفير  الطبيعي،  والعالج 

املهني، والتأهيل النفسي واالجتماعي.

عاقة: حقوق الأشخاص ذوي الإ

أ- باإلضافة إلى احلقوق املقررة مبقتضى التشريعات السارية في اإلمارة، 
سبل  االعاقة  ذوي  األشخاص  اختصاصها،  حسب  كل  املعنية،  اجلهات  توفر 

التالية: واخلدمات  باحلقوق  التمتع 
9 – التأهيل وإعادة التأهيل.

القانون االحتادي رقم )3( لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل:
املادة الثانية: تعمل السلطات املختصة واجلهات املعنية على حتقيق اآلتي:

ا-احلفاظ على حق الطفل في احلياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص الالزمة 
لتسهيل ذلك والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة. 

االحتياجات  ذوي  حقوق  بشأن   2006 لسنة   )29( رقم  االحتادي  القانون 
اخلاصة:

املادة الثانية: ال يجوز أن تكون االحتياجات اخلاصة سببًا حلرمان صاحب 
مجال  في  سيما  ال  واخلدمات  احلقوق  على  احلصول  من  اخلاصة  االحتياجات 
واملهنية  والتعليمية  والصحية  واالقتصادية  االجتماعية  واخلدمات  الرعاية 

والترفيهية. والثقافية 
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الرأي  الدولة لصاحب االحتياجات اخلاصة حقه في  املادة السابعة: تكفل 
االتصال،  وسائل  من  وغيرها  اإلشارة  ولغة  برايل  طريقة  باستخدام  والتعبير 
فضاًل عن احلق في طلب وتلقي ونقل املعلومات على قدم املساواة مع اآلخرين.

املادة العشرون: تقوم الدولة باختاذ التدابير الالزمة لضمان مشاركة ذوي 
االحتياجات اخلاصة في جميع مناحي احلياة الثقافية والرياضية والترفيهية.

فيها  مبا  املتيسرة،  األشكال  بجميع  للمعاق  والثقافية  األدبية  املواد  توفير 
– النصوص 

السمعية واملتعددة  )برايل(، وباألشكال  اإللكترونية ولغة اإلشارة وطريقة 
وغيرها. الوسائط 

جمهورية العـراق

الدستور

: احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ي
الفرع الثا�ن

وتكفل  اخلاصة،  االحتياجات  وذوي  املعاقني  الدولة  ترعى   :)32( املادة 
بقانون. ذلك  وينظم  املجتمع،  في  دمجهم  بغية  تأهيلهم 

القانون رقم )38( لسنة 2013، في شأن رعاية ذوي اإلعاقة
الفصل األول: التعاريف:

ثالثًا-الرعاية: هي اخلدمات الشاملة التي تقدم لذوي اإلعاقة واالحتياجات 
اخلاصة بهدف ضمان حقوقهم.

 رابعًا-التأهيل: عملية منسقة لتوظيف اخلدمات الطبية واالجتماعية والنفسية 
والتربوية واملهنية ملساعدة ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة في حتقيق أقصى 
بيئتهم  متطلبات  مع  التوافق  من  لتمكينهم  الوظيفية  الفاعلية  من  ممكنة  درجة 
أعضاء  وجعلهم  أنفسهم  على  لالعتماد  قدراتهم  وتنمية  واالجتماعية  الطبيعية 

منتجني في املجتمع ما أمكن ذلك.
إلى  تهدف  التي  والسياسات  واخلطط  والبرامج  التدابير  الدمج:   : خامسًا   
حتقيق املشاركة الكاملة لذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة في شتى مجاالت 

احلياة داخل املجتمع دون أي شكل من أشكال التمييز.
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الفصل الثاني: األهداف والوسائل:
املادة الثانية: يهدف هذا القانون إلى حتقيق ما يأتي:

ثانيًا: تهيئة مستلزمات دمج ذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة في املجتمع.
املادة الثالثة: تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل اآلتية:

النفسي  والتأهيل  االجتماعية  واخلدمات  العالجية  املتطلبات  تأمني  رابعًا: 
واملهني لذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة بالتعاون والتنسيق مع اجلهات ذات 

العالقة داخل العراق وخارجه.
العلمية  التطورات  ومواكبة  واالختصاص  اخلبرة  بذوي  االستعانة  سابعًا: 
في كل ما يتعلق باإلعاقة واالحتياج اخلاص واالتصال باجلهات املختصة داخل 

العراق وخارجه لرفع كفاءة األداء في هذا املجال.
اإلعاقة  ذوو  يحتاجها  التي  واملعدات  األجهزة  تصنيع  تشجيع  عاشرًا: 

اخلاصة. واالحتياجات 

الجمهورية التونسية

الدستور

الفصل الثامن والأربعون: حتمي الدولة األشخاص ذوي اإلعاقة من كل متييز.

لكل مواطن ذي إعاقة احلق في االنتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير 
التي تضمن له االندماج الكامل في املجتمع، وعلى الدولة اختاذ جميع اإلجراءات 

الضرورية لتحقيق ذلك.
قانون حماية الطفل، مجلة حماية الطفل:

إلى  إضافة  جسدّيًا  أو  عقلّيًا  املعوق  الطفل  يتمّتع  عشرة:  السابعة  املادة 
من  قدر  وعلى  الطبي  والعالج  الرعاية  في  باحلق  للطفولة  بها  املعترف  احلقوق 
التعليم والتأهيل يعّزز اعتماده على النفس وييّسر مشاركته الفعلّية في املجتمع.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ن  المعوق�ي الأشخاص  لحماية   ،2002 مايو   8 ي 
�ن الصادر   09-02 رقم  القانون 

قيتهم  وتر
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املادة الثالثة: تهدف إلى حماية األشخاص املعوقني وترقيتهم إلى ما يأتي:
ضمان العالجات املتخصصة وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف.

الضرورية  التقنية  واملساعدات  ولواحقها  االصطناعية  األجهزة  ضمان   -
لفائدة األشخاص املعوقني، وكذا األجهزة والوسائل املكيفة مع اإلعاقة وضمان 

استبدالها عند احلاجة.

المادة الثالثون: من أجل تشجيع إدماج واندماج األشخاص املعوقني في احلياة 

االجتماعية وتسهيل تنقلهم وحتسني ظروف معيشتهم ورفاهيتهم، تطبق تدابير 
األشخاص،  لهؤالء  اليومية  احلياة  تعيق  التي  احلواجز  على  القضاء  من شأنها 

السيما في مجال تسهيل استعمال وسائل االتصال واإلعالم.

الجمهورية اليمنية
قانون رقم )45( لسنة 2002م بشأن حقـوق الطفـل:

الفصل الثالث: رعاية الطفل املعاق وتأهيله
املادة )115(: تكفل الدولة للطفل املعوق عقلّيًا أو جسدّيًا حق التمتع بحياة 
كرمية ورعاية اجتماعية وصحية ونفسية خاصة تنمي اعتماده على نفسه وتيسر 

اندماجه في املجتمع.
اخلدمات  تقدمي  خالل  من  التأهيل  في  احلق  املعاق  للطفل   :)116( مادة 
األجهزة  تقدمي  الدولة  واملهنية، وعلى  والتعليمية  والطبية  والنفسية  االجتماعية 

مقابل. دون  املعاقني  األطفال  لتأهيل  الالزمة  واخلدمات  التعويضية 
املساعدة  والوسائل  والطبية  التعليمية  املواد  جميع  تعفى   :)120( مادة 
واألدوات واآلالت وقطع الغيار ووسائل النقل الالزمة لألطفال املعاقني من جميع 

اجلمركية. والرسوم  الضرائب 
قانون رقم )61( لسنة 1999م بشأن رعاية وتأهيل املعاقني:

وجميع  احلكومية  والدوائر  الوزارات  مع  بالتعاون  الوزارة  تقوم   :)8( مادة 
- يلي:  مبا  املعاقني  وتأهيل  برعاية  العالقة  ذات  اجلهات 

توفير  والتأهيل ومتكينها من  الرعاية  والفني ملراكز  املادي  الدعم  تقدم  أ- 
التأهيلية. برامجها  وتعزيز 
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مادة )12(: تعفى األدوات واألجهزة واملعدات التي تستورد ألغراض رعاية 
السيارات  ذلك  في  مبا  وتأهيلهم  وتثقيفهم  وتعليمهم  ومساعدتهم  املعاقني 
الوزير. موافقة  على  بناًء  اجلمركية  والرسوم  الضرائب  من  للمعاقني  املصنعة 

اململكة املغربية

الدستور

الفصـل 34: تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى 	 
الغرض، تسهر  ولهذا  االحتياجات اخلاصة.  والفئات من ذوي  األشخاص 

خصوصًا على ما يلي:
حسية 	  أو  جسدية،  إعاقة  من  يعانون  الذين  األشخاص  تأهيل  إعادة   -

حركية، أو عقلية، وإدماجهم في احلياة االجتماعية واملدنية، وتيسير متتعهم 
للجميع. بها  املعترف  واحلريات  باحلقوق 

اإلعاقة 	  ذوي  األشخاص  بحماية  املتعلق   2016 لسنة   97.13 رقم  القانون 
بها: والنهوض 

املادة التاسعة: يستفيد األشخاص في وضعية إعاقة من احلق في احلصول 	 
على:

وإعادة . 1 الترويض  وخدمات  والعالج  والتطبيب  التشخيص  خدمات 
االقتضاء. عند  املرافقة  واخلدمات  التأهيل، 

املعينات التقنية واألجهزة التعويضية والبديلة كلما اقتضت وضعيتهم . 2
ذلك.

الباب الثامن: الولوجيات:	 

املادة:21: تسهر السلطات العمومية املعنية طبقًا للتشريع اجلاري به العمل 	 
على اختاذ جميع التدابير الالزمة جلعل املنشآت العمرانية واملعمارية ووسائل 
في  باألشخاص  اخلاصة  الضرورية  بالولوجيات  مزودة  واالتصال  النقل 
وضعية إعاقة، كما يتعني على السلطات املذكورة اختاذ التدابير املناسبة.

قانون القانون رقم 07.92 املتعلق بالرعاية االجتماعية لألشخاص املعاقني 	 
لسنة 1993:
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وتعليمه 	  املعاق  وتربية  منها  والعالج  وتشخيصها  اإلعاقة  من  الوقاية  إن 
وطني. وواجب  مسئولية  املجتمع  في  وإدماجه  وتأهيله  وتكوينه 

املادة الثامنة: تعمل الدولة على تكوين األطر الطبية، وشبه الطبية واملربني 	 
املختصني وعلى توفير وسائل إعادة التكييف والتأهيل البدني، كما تعمل 
الدولة واجلماعات احمللية في حدود اإلمكانات املتاحة على إحداث مراكز 

العالج اخلاصة باملعاقني.

سلطنة عمان
مرسوم سلطاني رقم 22 / 2014 بإصدار قانون الطفل:	 
الفصل الثامن: حقوق الطفل املعاق	 
تكفل الدولة رعاية وتأهيل الطفل املعاق وفقًا ألحكام قانون رعاية وتأهيل 	 

التمتع  من  املعاق  الطفل  متكني  على  األمر  وولي  الدولة  وتعمل  املعاقني، 
كافة. الرعاية  بخدمات 

والتأهيل املنصوص عليها فيه.	 
القانون رقم 2008/63 لرعاية وتأهيل املعاقني:	 
املادة األولى: التعريفات	 
إلى 	  تهدف  علمية  أسس  على  مبنية  ومستمرة  منظمة  عملية  -التأهيل:  هـ 

توجيه قدرات املعاق وتنميتها عبر برامج وأنشطة شاملة مبا يكفل حتقيق 
أعلى مستوى ألدائه وميكنه من االعتماد على النفس والتكّيف مع املجتمع 

واجتماعّيًا. نفّسيًا 
التأهيلية 	  واألجهزة  األدوات  اجلمركية  الضرائب  من  تعفى  الثانية:  املادة 

يجلبها  أو  التأهيل،  مراكز  تستوردها  التي  للمعاقني  الالزمة  والتعويضية 
املعاقون الستعمالهم الشخصي، وذلك مبراعاة األحكام املنصوص عليها 
في امللحق املرفق باملرسوم السلطاني بتطبيق قانون اجلمارك املوحد لدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية. وتعفى من جميع الضرائب والرسوم 
مستلزمات مراكز التأهيل الالزمة ملمارسة أنشطتها، وذلك مبراعاة أحكام 

املالي. القانون 
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الفصل الثاني: حقوق املعاقني	 
املادة اخلامسة: يتمتع املعاقون بالرعاية الصحية الوقائية والعالجية التي 	 

التي تساعدهم على  التأهيلية والتعويضية  الدولة مبا فيها األجهزة  تقدمها 
احلركة والتنقل والتعليم والتدريب وغيرها، وذلك وفقًا للقواعد واإلجراءات 

التي يصدر بها قرار من الوزير بعد التنسيق مع اجلهات املعنية.
للمعاق 	  املناسبة  التجهيزات  توفير  في  الوزارة  تساعد  السادسة:  املادة 

مبساكن األسر غير القادرة على توفير هذه التجهيزات، وذلك وفقًا للقواعد 
الوزير. من  قرار  بها  التي يصدر  واإلجراءات 

املادة الرابعة عشرة: ختتص اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني بدراسة وإعداد 	 
برعايتهم  اخلاصة  البرامج  ووضع  املعاقني،  وتأهيل  لرعاية  العامة  اخلطة 
والبرامج  اخلطط  تعزيز  وكذلك  مبستواهم،  والنهوض  وتشغيلهم  وتأهيلهم 
املتعلقة بالتوعية بجميع أنواع اإلعاقة والوقاية منها، ولها على األخص ما 

يأتي:
والتعويضية  التأهيلية  واألجهزة  امُلعينات  على  املعاقني  تيسير حصول  د: 

العامة. اخلدمات  استفادتهم من  يعوق  ما  وإزالة 
هـ: متابعة تنفيذ برامج التأهيل وتشجيع التقنيات احلديثة فيها.

دولة قطر

الدستور

من  وحتميه  الفساد  أسباب  من  وتصونه  النشء،  الدولة  ترعى   :22 املادة 
االستغالل وتقيه شر اإلهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف املناسبة 

لتنمية ملكاته في شتى املجاالت على هدى التربية السليمة.
القانون رقم )2( لسنة 2004 بشأن ذوي االحتياجات اخلاصة:

املادة الثانية: يتمتع ذوو االحتياجات اخلاصة إضافة إلى ما يتمتعون به من 
حقوق مبوجب التشريعات األخرى، باحلقوق التالية:

1: التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدرته.
التي تساعدهم  النقل واملعدات  3: احلصول على األدوات واألجهزة ووسائل 
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والتنقل. التعلم والتأهل واحلركة  على 
4: توفير خدمات اإلغاثة واملعونة واخلدمات املساعدة األخرى.

املادة الثالثة: يعمل املجلس بالتنسيق مع اجلهات املختصة وجميع اجلهات 	 
املعنية على ضمان تقدمي هذه اجلهات خدماتها وبرامجها لذوي االحتياجات 
اخلاصة في املجاالت املنصوص عليها في املادة السابقة، وبوجه خاص 

ما يلي:
6: توفير اخلدمات اخلاصة بهم في مجال الرعاية والعناية واإلغاثة والتدريب 

والتأهيل املهني واخلدمات األسرية والتقنية والرياضية والترويحية.

الجمهورية اإلسالمية املوريتانية
القانون رقم 340-6332 املختص بترقية وحماية األشخاص املعاقني 	 
املتعلقة 	  واملزايا  احلقوق  املعاق  الشخص  بطاقة  ختول  اخلامسة:  املادة 

والتربية  للمساعدة  الفنية  واألدوات  التأهيل  وإعادة  العالجات  إلى  بالنفاذ 
والتكوين والتوظيف والنقل، وكذا كافة االمتيازات التي من شأنها أن تساهم 

في ترقية املعاقني.
اخلصوصية 	  واملؤسسات  احمللية  واجلماعات  الدولة  تعمل  الثامنة:  املادة 

على جعل التجهيزات وأدوات االتصال املوضوعة حتت تصرفها في متناول 
األشخاص املعاقني.

الباب الثالث: استقاللية وحركية وإدماج الشخص املعاق.	 
يخصص 	  املعاقني  األشخاص  لترقية  صندوقًا  الدولة  تنشئ   :58 املادة 

الثقافي.  ونشاطهم  واستقالليتهم  الكامل  بإدماجهم  والنهوض  لتمويلهم 
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The Content of the Manual: 
This manual consists of three booklets: 
•	 The First Booklet (First Component) contains the conceptual 

framework, which includes the definitions of disabilities and a number 
of international conventions and agreements related to the rights of 
children with disabilities to get equal opportunities with their normal 
peers, as well as their right of inclusion in education and society 
through using assistive technology. This booklet also reviews a wide 
range of international experiences from different parts of the world in 
the fields of using assistive technology for the inclusion of children 
with disabilities in educations and society.

•	 The Second Booklet (Second Component) tackles various disabilities, 
namely autism, Irlen syndrome, hearing impairments and learning 
difficulties. It reviews each disability in terms of its definition and the 
available assistive technology.

•	 The Third Booklet (Third Component) reviews the other types of 
disabilities, including, motor, hearing, visual and mental disabilities in 
terms of its definitions and the available assistive technology.

13
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-     Raising awareness of the international conventions and charters in the 
fields of human rights and the rights of the persons with disabilities 
that stress the obligation of providing them with the necessary means 
to enable them to live normal life like their normal peers through using 
assistive technology. 

The above-mentioned goals and objectives, which are the main basics of 
this guiding manual, are accompanied with a systematic methodology to 
organize and arrange its content and materials, according to a number of 
considerations and directed hypotheses: 
-   The manual is divided into three components, each component has it 

main theme that is related to the other components. Therefore, the 
manual, eventually, formulates a coherent pattern of correlated units 
despite the fact that each unit is independent in its subject, style and 
research methodology. 

-   The manual tackles general topics such as the conceptual framework 
and international and Arab experiences in promoting persons with 
disabilities through using assistive technology in order to achieve their 
inclusion in education and society. Then the manual moves to tackle 
each type of disability in terms of its definition, the used assistive 
technology according to its degree (low, medium or high(. 

-    Providing a comprehensive background on the history of the pursuit 
of rights and the exerted international efforts (international and Arab 
conventions( regarding promoting children with disabilities and 
facilitating their using of assistive technology.  

-     Presenting a number of important models and various special experiences 
in the field of using assistive technologies to support children with 
disabilities and their inclusion in education and society. 

-  Providing a rich and comprehensive knowledge on each disability 
regarding its definition and the used assistive technology to support 
its injured persons in the process of their inclusion in education and 
society. 

12
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Summary of the Guiding Manual

Pillars: 
Achieving the objectives of this guiding manual has required drafting it 
according to a number of main basics and pillars, including the following: 
-   Believing in the two dimensions of welfare and rights to promote the 

need to use assistive technology in supporting children with disabilities 
and their inclusion in education and life. 

-    Launching an open culture and social thought that believe in the rights 
of children with disabilities to a decent life in which they enjoy equal 
status with normal peers regarding opportunities, rights and duties. 

-   Seeking to create a social environment and cultural context that support 
children with disabilities, do not underestimate their potentials of active 
participation in education and all fields of life and do not prevent them 
from the tools (assistive technology(, which facilitate their inclusion in 
the activities of life and education. 

-   Striving to develop the capacities of children with different disabilities 
in order to support them, ensure a decent life for them worthy of their 
humanity and invest their energies so as not to have wasted energies 
in society. 

-      Recognizing the importance of educating the concerned persons (parents, 
relatives, teachers, trainers, media professionals, academic researchers 
in the field of disability and peer groups) about the importance and 
necessity of using assistive technology in the inclusion of children with 
disabilities in education and life. 

-   Recognizing the need to enlighten civil society on the importance of 
consolidating the efforts of governmental and non-governmental 
sectors, in order to promote children with disabilities through providing 
them with assistive technology to achieve their inclusion in education 
and society. 

11
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Introduction

Stemming from the objectives of the Arab Council for Childhood & 
Development (ACCD(, under the chairmanship of HRH Prince Talal Bin 
Abdel Aziz, to raise the Arab public awareness of childhood issues and 
its related matters, as well as implementing distinguished and pioneer 
projects to develop the Arab child, ACCD adopts a project on the assistive 
technology to support the inclusion of children with disabilities in education 
and society.  

Assistive technologies for people with disabilities are the means of 
modern technology that support people with disabilities to do the works 
of daily life and improve their abilities to learn. Assistive technologies are 
considered to be a new stage of tools and devices innovated by the human 
being aiming at overcoming and adapting disability according to its type 
and severity.  These tools have witnessed a great breakthrough in the era 
of industrial and technological revolutions, as well as the advances of the 
past decades in the field of education and communication. 

People with hearing, visual, mental and motor disabilities and autism 
spectrum disorders are able to eliminate their disabilities, mitigate their 
negative effects, directly connect to society, integrate into it and participate 
in its activities. In general, people with disabilities are able to perform 
all the works like the others (reading, writing, drawing, translation, 
communication with the world and obtaining the needed information( 
through using this advanced technology. 

In the context of our initiative to develop this guiding manual for the 
assistive technology to support the inclusion of children with disabilities 
in education and society, we emphasize that this work embodies a joint 
Arab action, in thought and finance. The content and knowledge of this 
manual are formulated as a result of the integration of thoughts and 

6
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member states in the fields of education, culture, science and communication. 
ISESCO's members are 52 countries, and its work languages are three: Arabic, 
English and French. www.isesco.org 

Kuwait Fund for Arab Economic Development 
Kuwait Fund is the first institution in the Middle East that took an active role 
in the international development efforts. The Kuwait Fund extends loans on 
concessionary term to finance development projects in the developing countries. 
The Fund also provides technical assistance to finance the costs of the feasibility 
studies of projects, as well as the training of nationals of the borrowing countries. 
In addition, the Fund subscribes in the capital of international and regional 
development institutions. Today, the Kuwait Fund forms a solid bridge of 
friendship between the state of Kuwait and the developing nations.
www.kuwait-fund.org

Arab Open University (AOU)
The Arab Open University (AOU( is a sustainable development and educational 
non-profit project. It was founded by HRH Prince Talal Bin Abdul-Aziz, 
Chairman of the AOU Board of Trustees. In September 2000, AOU was officially 
declared in the meeting of Arab Ministers of Higher Education where five Arab 
countries offered to host the headquarters of AOU. Among them was Kuwait that 
was chosen to be the headquarters of AOU in December 2000. Today AOU has 
eight branches in Kuwait, Lebanon, Jordan, Saudi Arabia, Egypt, Bahrain, Oman 
and Sudan.
www.arabou.edu.kw

5
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Partners

Arab Council for Childhood and Development (ACCD)
ACCD is an Arab regional non-governmental organization working in the field of 
childhood development. ACCD was founded in 1987 upon the initiative of HRH 
Prince Talal Bin Abdul Aziz, ACCD's President, and a resolution issued by the 
League of Arab States.
www.arabccd.org

Arab Gulf Programme for Development (AGFUND)
AGFUND is a regional organization that was established in 1980 upon the 
initiative of HRH Prince Talal Bin Abdul Aziz, AGFUND›s President, with the 
support of leaders of the Gulf Cooperation Council Countries. AGFUND works 
mainly in the field of development and growth at the international level.
www.agfund.org

League of Arab States - Social Affairs Sector – Women, Family and Childhood
Department
Women, Family and Childhood Department was established by the resolutions of
the Council of Arab Social Affairs Ministers. The Department is divided into 
three sections: women, family and childhood, where their functions are integrated 
in addressing issues related to women, family and childhood.
www.lasportal.org

Arab Scout Organization: 
The Arab Scout Organization works in its headquarters in Egypt since 1954, its 
scope of work extends to Arab countries that are members in the League of Arab 
States. The Arab Scout Organization is an observer member in the Economic and 
Social Council of the League of the Arab States.
www.scout.org/arab 

Islamic Educational Scientific and Cultural Organization (ISESCO)
ISESCO is a specialized international Islamic organization that was established in 
the context of the Islamic Cooperation Organization, with the aim of promoting the 
joint Islamic work, as well as encouraging and strengthening cooperation among 

4
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«Greetings and appreciation to our loved children in 

every place of our Arab world. We have great hopes in 

you, and life will prosper by you, as well as the future 

will be better».

Talal Bin Abdul Aziz
The President of ACCD
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The Arab Council for Childhood and Development (ACCD( is an 

Arab regional non-governmental organization working in the field 

of childhood development. ACCD was founded in 1987 upon the 

initiative of HRH Prince Talal Bin Abdul Aziz, ACCD's President, 

and a resolution issued by the League of Arab States.
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