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م عن ُبعد وأنماطه أواًل. أسلوب التعلُّ

ــم التــي تجــري خــارج نطــاق الصــف الدراســي التقليــدي، بحيــث ال يحضــر  ــم عــن ُبعــد” شــامل ألنــواع مختلفــة مــن طــرق التعلُّ أســلوب “التعلُّ
ــم أو التعليــم عــن ُبعــد ليــس أســلوبًا جديــدًا  م المعلومــات فــي الوقــت نفســه. والتعلُّ المعّلــم أو المعّلمــة والتالمــذة فــي المــكان نفســه وال تقــدَّ
للتعّلــم والتعليــم، إال أنــه قــد يصبــح منتشــرًا علــى نطــاق واســع فــي عصرنــا الحاضــر نتيجةظــروف مثــل التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد-19 
ــم والتعليــم تنعكــس بشــكل أكبــر وأشــّد علــى التالمــذة ذوي  علــى العالــم بأســره، علمــًا بــأنَّ تداعيــات هــذه الظــروف علــى اســتمرارية التعلُّ
ــم أو التعليــم عــن ُبعــد التعليــم المدمــج، والصــف المعكــوس، والتعليــم اإللكترونــي الــذي يمكــن أن  وذوات اإلعاقــة. وتشــمل أنمــاط التعلُّ
يكــون تزامنيــًا أو غيــر تزامنــي، والتعليــم بالمراســلة أو عبــر وســائل اإلعــالم المتوافــرة مثــل التلفــاز والراديــو، والتعليــم المســّرع والتعليــم 

اإلضافــي. وفــي مــا يلــي توضيــح لــكل مــن هــذه األنمــاط.

التعليم المدمجأ. 

ل أحدهما اآلخر. وهذه الطريقة  يعتمد هذا النمط من التعليم على كال التعليم الحضوري والتعليم عبر اإلنترنت، فيكمِّ
فاعلة في التعليم، إذ إّنها تمنح التلميذ/ة الفرصة لبناء المعرفة باستقاللية، وفي الوقت نفسه توفر له/ها فرصة التواصل 
االجتماعي المباشر ومناقشة األفكار مع األقران. أضف إليه أنَّ هذه الطريقة تجعل الكلفة التعليمية أقل من تلك القائمة 

على الحضور الكامل.

الصف المقلوب أو الصف المعكوسب. 

ُيشار إلى هذه الطريقة أيضًا بالصف المقلوب المعكوس، وهو صف ُيعكس فيه ترتيب المهام، فبداًل من الحضور الصّفي 
ثّم حّل الواجب المنزلي ُيطلب فيه اإلعداد المنزلي الموّجه من قبل المعّلمين/ات، ومن ثّم الحضور إلى الصف. وتشبه هذه 
ن من الواجب المنزلي أو التحضير المسبق في المنزل، الذي يسمح للتلميذ/ة بالتفاعل  الطريقة التعليم المدمج إذ إّنها تتكوَّ

مقدمـة
يواجــه الطفــالت واألطفــال ذوو وذوات اإلعاقــة أنواعــًا مختلفــة مــن اإلعاقــة وبدرجــات حــّدة متفاوتــة، ولذلــك فُهــم ينتمــون أو هــّن 
ينتميــن إلــى فئــات مختلفــة مــن المتعّلميــن مــن حيــث اختــالف أســاليب الدعــم التــي يحتاجــون إليهــا. وعلــى الرغــم مــن محدوديــة 
المعلومــات اإلحصائيــة الدقيقــة المتوافــرة عــن األطفــال ذوي اإلعاقــة فــي المنطقــة العربيــة، تشــير بعــض الدراســات المتوفــرة إلــى ارتفــاع 
ــة علــى مســتوى هــؤالء الطفــالت واألطفــال. ومــع أنَّ معــدالت التحاقهم/هــّن بالمــدارس ســجلت ارتفاعــًا علــى مــّر  معــدالت انتشــار األميَّ
لون أكبــر شــريحة مــن غيــر الملتحقيــن  هــم يشــكِّ الســنين، فهــي ال تــزال أقــل بكثيــر مــن المتوســط الوطنــي لجميــع التالمــذة، مــا يعنــي أنَّ

ب. بالمــدارس، ويســجلون معــدالت عاليــة مــن التســرُّ
َفتــه مــن ضــرورة االنتقــال إلــى التعليــم عــن ُبعــد، لتزيــد مــن تهميــش هــؤالء التالمــذة  وجــاءت جائحــة كورونــا )كوفيــد-19(، ومــا خلَّ
ة االختــالف بينهــم وبيــن أقرانهــم مــن غيــر ذوي اإلعاقــة مــن ناحيــة تلّقــي التعليــم واالســتمرار فيــه. وفــي حيــن كانــت  ــق هــوَّ ولتعمِّ
الحواجــز المتعلقــة بالمواصــالت والتنقــل مــن المــدارس وإليهــا تمّثــل أحــد أهــم أســباب انخفــاض معــدالت التحــاق الطفــالت واألطفــال 
ــم عــن ُبعــد بشــكل عــام، وعبــر اإلنترنــت بشــكل خــاص، ســيتخّطى هــذه  ذوي وذوات اإلعاقــة بالدراســة، فقــد يوحــي ذلــك بــأنَّ التعلُّ
الحواجــز، ويحّســن فرصهم/هــّن فــي التعليــم. لكــّن الحــال ليســت كذلــك، إذ تشــير الدراســات إلــى أنَّ معظــم الصفــوف الدراســية عبــر 
ــار إمكانيــة  ــم يأخــذ فــي االعتب ــف التعليــم المدرســي المباشــر بســبب جائحــة كوفيــد-19 ل اإلنترنــت التــي جــرى اعتمادهــا نتيجــة لتوّق
ــم إقصائيــًا أيضــًا لكثيــر مــن الطفــالت واألطفــال ذوي  وصــول هــؤالء الطفــالت واألطفــال إليهــا، مــا قــد يجعــل هــذا األســلوب مــن التعّل

ــل لتكييفــه لكــي يلبــي احتياجاتهم/هــّن. وذوات اإلعاقــة، إذا لــم يحــدث تدخُّ
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مع المحتوى التعليمي، ومن ثّم الحضور إلى الصف. ويساعد الحضور الصّفي على تدعيم المعلومات وتطبيقها بعد أن 
يكون التلميذ/ة قد تعّرف/ت بالمحتوى من خالل مرحلة التحضير المنزلي. فمثاًل قد يوفر المعّلم/ة مقاطع فيديو للتالمذة 

يستطيعون االستماع إليها مرارًا، كذلك يسعهم تحضير األسئلة واالستفسارات قبل الحضور إلى الصف. ومن فوائد التعليم 
ف بالمحتوى التعليمي من خالل الشرح الذي يرسله المعّلمون/ات. وُتظهر  ن األهل أيضًا من التعرُّ المقلوب المعكوس أّنه يمكِّ
الدراسات أنَّ لهذا النوع أثرًا ملموسًا في نتائج التحصيل الدراسي، إذ إّنها قد تفوق النتائج في حالة الحضور. كذلك تشير 

الدراسات إلى إسهام هذا النوع من التعليم في زيادة مشاركة التالمذة وتفاعلهم أثناء الحضور الصّفي.

التعليم المنزلي	. 

هذا النوع من التعليم يجري في المنزل، حيث يقوم األهل بدور المعّلمين ألبنائهم. وقد يوفر بعض األهل دروسًا خصوصية 
لهم، سواء أكان ذلك في مادة معّينة أم من خالل َتوّلي معّلم/ة مهام تدريسهم بشكل كامل في المنزل. وغالبًا ما تعتمد هذه 

الطريقة على الكتب المتوافرة والتعليمات المكتوبة، إال أنَّ الظروف الحالية التي فرضت التباعد االجتماعي أسهمت في 
زيادة طرق التلقين الخاص عبر اإلنترنت.

التعليم الكامل عبر اإلنترنت أو التعليم اإللكترونيد. 

يقضي هذا النمط من التعليم باستخدام اإلنترنت والمنصات اإللكترونية لتَلّقي التعليم. ويعتمد التعليم اإللكتروني على 
أنظمة إدارة التعّلم اإللكترونّي )Learning Management System(، وهي أنظمة متكاملة إلدارة العملية التعليمية عن 

ُبعد، تتيح إمكانية التوثيق وإعداد التقارير. وتتوافر منصات متزامنة وغير متزامنة تسمح بإنشاء الصفوف االفتراضية، 
ومشاركة الملفات، وتتضمن غرفًا للنقاش، وقنوات تعليمية مقّسمة وفق المواد الدراسية، إضافة إلى مزايا رفع الواجبات 

وتصحيحها تلقائيًا وإقامة األنشطة وإجراء التقييمات اإللكترونية. كذلك يوفر بعضها مكتبات إلكترونية ومرفقات 
تعليمية، ويتيح إمكانية إجراء اتصال مباشر مع التالمذة )live meetings(، وجدولة اجتماعات ومحاضرات، إضافة إلى 
مزايا خاصة بالتالمذة من ذوي اإلعاقة كالقارئ اآللي، وتكبير حجم الخط في النصوص، وإمكانية االستماع إلى النصوص 

المكتوبة بداًل من قراءتها كما هو الحال مع قارئ الشاشة Job Access With Speech( JAWS(. فضاًل عن ذلك، يوفر 
بعضها اآلخر إمكانية بناء محتوى تعليمي إلكترونّي وْفَق معاییر SCORM، وهي من معايير إنشاء المحتوى اإللكتروني 

وتطويره، إذ ُتمّكن المعّلم من استيراد المحتوى التعليمي ومشاركته وإعادة استخدامه وتصديره إلى أّي نظام تعليم آخر. 
وتسمح أنظمة إدارة التعّلم للمعلمين بأن ينشئوا حسابات الصف الدراسي، وتحميل حسابات التالمذة في مكان افتراضي 

واحد، يستطيع المعّلمون/ات فيه التفاعل بعضهم مع البعض اآلخر، والعمل بشكل تعاوني، وإجراء التقييمات، وتسليم 
ع الحياة المدرسية بشكل عام، بداًل من استخدام عدد من التطبيقات بشكل منفصل، ما دفع بكثير من المعّلمين/ات  المهام، وتتُبّ

إلى استخدام هذه المنصات التي تتيح كل المميزات السابقة في مساحة واحدة.

يعتمد على هذا النوع من التعليم األطفال غير المستقرين في مكان واحد، أو المتقدمون في العمر عن أقرانهم، أو أولئك 
م تزامنيًا أو غير تزامني: الذين ال يستطيعون االلتحاق بالتعليم المدرسي المباشر. وقد يكون هذا النوع من التعلُّ

التعليم التزامني: هو التعليم الذي يتلقاه التالمذة عبر اإلنترنت مباشرة أثناء شرح الدرس. وقد ُيعطى الدرس 	 
التزامني للصف بأكمله أو لمجموعة من التالمذة أو حتى لتلميذين أو تلميذ/ة واحد/ة بحسب ما يراه المعّلم أو 

المعّلمة مناسبًا؛

التعليم غير التزامني: هو تعليم غير مرتبط بوقت محّدد، بحيث يضع المعّلم/ة مصادر التعّلم مع خّطة التدريس 	 
والتقويم على الموقع التعليمي، فيتاح للتلميذ/ة دخول الموقع في أّي وقت، واتباع اإلرشادات إلتمام الدرس، من 

دون الحاجة إلى اتصال متزامن مع المعّلم/ة. كذلك يأخذ التعليم غير التزامني شكاًل آخر بحيث يرسل المعّلم/ة 
تسجياًل إلكترونيًا لشرح الدرس، ليستخدمه التالمذة باعتباره العنصر األساسي لتَلّقي الدرس. وقد يحدث التعليم 

غير المتزامن في أوقات وأماكن متنوعة. وكمثال عليه، يستطيع المعّلم/ة إرسال تسجيل وتمارين إلى التالمذة، 
ليرسل هؤالء اإلجابات إلكترونيًا إلى المعّلم/ة، عبر البريد اإللكتروني.

https://scorm.com/?utm_source=google&utm_medium=natural_search
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م عن ُبعد لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة واالحتياجات التعليمية الخاصة التعلُّ
الوحدة الرابعة عشرة

ھ. التعليم بالمراسلة أو التعليم المفتوح

قبل االنتشار الواسع لإلنترنت، كان التعليم بالمراسلة شائعًا، وخاصة في مراحل التعليم العالي. وكان متوافرًا كذلك في 
الدول التي تعتمد التعليم المنزلي، الذي يتلّقى التالمذة بموجبه المادة التعليمية مثل الكتب، والمادة التدريبية، والبطاقات 

الداعمة عبر البريد. وبذلك فإنَّ األهل وأولياء األمور والتالمذة أنفسهم هم الذين يتولُّون إدارة التعليم المنزلي بشكل كامل. 
وبعد ذلك يتولَّى التالمذة أنفسهم إدارة تعّلمهم عندما يصبحون أكثر استقاللية. ومن مزايا هذه الطريقة أّنها تتيح فرصة 

التعليم للتالمذة ذوي وذوات اإلعاقة وخاصة َمن يتعّذر وصولهم/هّن إلى المدرسة.

)Tele-Teaching( و. التدريس عن ُبعد

ھو نوع من أنواع التعليم التفاعلي عن ُبعد، ویعتمد على التواصل المباشر من خالل مؤتمرات واجتماعات مباشرة. 
ویتطلب هذا النوع وسائط التدريس عن ُبعد بتقنيات مختلفة كالكومبيوتر والتلفزيون التفاعلي والهاتف والبرامج 

اإلذاعية. فالتكنولوجيا تتيح الوصول المجاني للمحتوى اإللكتروني والكتب والصور اإللكترونية لجميع التالمذة في 
أّي مكان وأّي وقت. وُيعتبر التعليم عبر اإلذاعة أو محطات التلفزة من الطرق غير الحديثة في التعليم، إال أنَّ كوفيد-19 

وضرورة توفير التعليم ألكبر عدد من التالمذة فَرضا إعادة إحياء هذه الطريقة علمًا بأنَّ عددًا محدودًا من البلدان العربية 
اعتمدها لتوصيل المادة التعليمية للتالمذة.

ز. التعليم المسّرع

يستهدف هذا النوع من التعليم أولئك الذين تخّطوا المرحلة العمرية المحّددة للحضور المدرسي لكن لم يكملوا تعليمهم، 
أو الذين تعّطلت دراستهم لفترات متفاوتة نتيجة أزمات أو طوارئ معّينة ويحتاجون إلى استئنافها. وقد يتم ذلك عبر 

حضور برامج التعليم المسّرع أو تلك الُمعّدة عبر المنصات اإللكترونية. ويسعى التعليم المسّرع إلى تحقيق أهداف المنهاج 
ن برنامج التعليم المسّرع األطفال من  النظامي وإيصاله إلى األطفال بطريقة مرنة ومرّكزة وغير رسمية. وينبغي أن يمكِّ
االنخراط مجددًا في أي نوع من التعليم الرسمي المتاح عندما يصبحون قادرين على التماشي مع المنهاج. وتهدف هذه 

البرامج إلى توفير المادة التعليمية التي تمّكن التالمذة من االستعداد لالمتحانات الحكومية الختامية.

ح. التعليم اإلضافي

لة للتعليم الصّفي أو للمنهاج الدراسي المعتمد،  يوفر هذا النوع من التعليم المواد التعليمية اإلضافية الداعمة أو المكِمّ
التي قد يحتاجها بعض التالمذة. وهو يشمل على سبيل المثال الدورات واالختصاصات اإللكترونية كالمقررات المفتوحة 

المتوافرة على المنصات اإللكترونية، مثل منّصة إدراك العربية وأكاديمية خان.

م عن ُبعد لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة ثانيًا. فوائد التعلُّ

م عن ُبعد فوائد لجميع التالمذة بشكل عام، إال أّنه يوفر بعض االمتيازات اإلضافية للتالمذة ذوي وذوات اإلعاقة بشكل  للتعلُّ
خاص، ومنها ما يلي:

م عن ُبعد فرصة متابعة التعليم خاصة لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة الذين يواجهون صعوبات في 	  يمنح التعلُّ
الوصول إلى المدارس، وبالتالي يتعّذر عليهم/هّن الحضور اليومي؛

https://ar.khanacademy.org/
https://ar.khanacademy.org/
https://www.edraak.org/
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م عن ُبعد بشكل عام وعبر اإلنترنت بشكل خاص الحواجز التي يواجهها التالمذة ذوو وذوات اإلعاقة 	  يزيل التعلُّ
الذين ال توفر مدارسهم/هّن تسهيالت للتنّقل بين المباني وعبر الممرات ومداخل الصفوف الدراسية، فيسهل التعّلم 

م؛ عن ُبعد عليهم/هّن االلتحاق والتطور في مسار التعلُّ

يشجع التعّلم عن ُبعد عمومًا وعبر اإلنترنت بشكل خاص التالمذة ذوي وذوات اإلعاقة على إعداد منطقة خاصة 	 
للدراسة في المنزل تتناسب مع احتياجاتهم/هّن وتفضيالتهم/هّن الخاصة، األمر الذي له أثر إيجابي في تعزيز 

التركيز والتأقلم مع طرق الدراسة المناسبة؛

م عبر اإلنترنت من النفقات على المدى الطويل ومنها تكاليف النقل؛	  يخّفف التعلُّ

م عبر اإلنترنت للمعّلمين والمعّلمات إجراء التعديالت على التمارين والشروحات التي يعّدونها للتالمذة 	  يتيح التعلُّ
لضمان إمكانية الوصول للتالمذة ذوي وذوات اإلعاقة كّل بحسب احتياجه/ها، وبالتالي تحقيق األهداف التعليمية 

إلى حد كبير وفقًا لوتيرتهم/هّن وقدراتهم/هّن الخاصة؛

للتعّلم عبر اإلنترنت القدرة على تحقيق المساواة بين جميع الحاضرين افتراضيًا، وذلك من خالل استخدام 	 
المنصات التي تضمن مشاركة الجميع وتتيح فرصة الوصول إلى المعلومات بطرق متنّوعة مثل تكبير الخط، 

واالستماع إلى التعليمات، وتحميل الملفات، األمر الذي يخفف شعور التالمذة باالختالفات الموجودة بينهم/هّن؛

ن فرص التعّلم عبر اإلنترنت كثيرًا من وسائل الراحة لصالح جميع التالمذة، وخاصة مع تطوير المنصات وطرق 	  تؤمِّ
م؛ االستخدام بشكل متزايد وفقًا لمعايير التصميم الشامل للتعلُّ

يساعد التعليم عبر اإلنترنت األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة على تفعيل مهارات استخدام تقنيات التكنولوجيا، مما 	 
يحقق مزيدًا من االستعداد لسوق العمل في المستقبل.

ثالثًا.  تعظيم االستفادة من التعليم عن ُبعد وضمان جودته

 دور المؤسسة التعليميةأ. 

إعداد دروس مسجلة بمساعدة المعّلمات والمعّلمين المختصين لمساندة األسر في تطبيق الخطط التربوية الفردية، 	 
تتضمن المفاهيم والمهارات الُمراد اكتسابها ودور األسر في تنفيذها؛

إرسال مقاطع فيديو تعليمية جديدة حسب الخطة الدراسية أو بثها )قدر المستطاع(؛	 

توفير مصادر للتعّلم الذاتي والبحث عن المعلومات بشكل ُمَيّسر ومتاح لالستخدام من ِقبل األطفال والشباب من 	 
ذوي وذوات اإلعاقات المختلفة؛

توفير منصات مخصصة لتزويد أولياء األمور بما يحتاجون إليه من معلومات ومهارات للتعامل مع أبنائهم كأولياء 	 
أمور أواًل، وكمعّلمين لهم ثانيًا؛

توفير موارد ومصادر لمساندة المعّلمات والمعّلمين ودعمهم وبناء قدراتهم على مستوى التعليم عن ُبعد، بصفته 	 
ق من دون سابق خبرة ومعرفة؛ منحى وأسلوبًا جديدًا ُيطبَّ

حث الجهات الحكومية وغير الحكومية على إتاحة مواردها كمصدر مفتوح لمساعدة أكبر عدد ممكن من األطفال 	 
ذوي وذوات اإلعاقة واألسر والمعّلمين والمعّلمات في هذه األزمة، إضافة إلى الترويج للمواقع اإللكترونية المتمّيزة 

في هذا اإلطار.
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دور األسرةب. 

يمكن لألسرة القيام بمهام محّددة في المنزل لتهيئة البيئة المحيطة ألبنائهم أثناء فترات التعليم عن ُبعد، ومنها ما يلي:

االهتمام بالصحة النفسية للطفل/ة واألسرة، والعمل على التغّلب على القلق، والمخاوف، واالكتئاب؛ وهذه من مهام 	 
األهل األساسية التي ينبغي أن تسبق تنفيذ أّي برنامج للتعّلم عن ُبعد؛

تنمية مهارات التعّلم األساسية لألبناء ذوي وذوات اإلعاقة، مثل اّتباع الدور، واالنتظار، والتقليد، والفرز، والتصنيف، 	 
والتطابق وغيرها، من خالل ألعاب وأدوات ممكن توافرها في المنزل؛

العمل مع األبناء ذوي وذوات اإلعاقة لتعميم المهارات المكتسبة وتوظيفها في الحياة اليومية؛	 

االطالع على أساليب التعامل مع المشاكل السلوكية لدى األبناء؛	 

تنمية مهارات اللغة والحوار والتعبير اللفظي وغير اللفظي؛	 

تنمية القدرة على استخدام الُمعينات التكنولوجية؛	 

خلق روتين يومي وبرنامج عمل منتظم؛	 

تحديد مساحات وأركان مخّصصة لتعليم الطفل/ة وتنميته/ها داخل المنزل: ركن للعمل، وركن للعب، وركن 	 
للكمبيوتر والتعّلم اإللكتروني، وركن للرياضة، وركن للقراءة واالستذكار، وركن للصالة، وغير ذلك؛

السماح للطفل/ة بقضاء أوقات محّددة في مشاهدة التلفاز واستخدام اإلنترنت أو األجهزة الذكية؛	 

تناوب أفراد األسرة في العمل مع الطفل/ة وتمضية وقت معه/ها؛	 

القيام بأنشطة رياضية بشكل منتظم؛	 

العمل دائمًا على إثارة دافعية الطفل/ة والفضول للمعرفة وحب النجاح، وتنمية الرغبة في القراءة، فضاًل عن 	 
التشجيع والتحفيز والثناء والمدح؛

التناوب بين فترات الوقت الحر واألنشطة المنّظمة؛	 

ب فترات القيلولة الطويلة للحؤول دون األرق والسهر، والنتظام مواعيد االستيقاظ والنوم قدر المستطاع.	  تجنُّ

م عن ُبعد لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة رابعًا. تحديات التعلُّ

التحديات الرئيسيةأ. 

بشكل عام عندما تحّولت الصفوف الدراسية من حضورية إلى افتراضية، لم تأخذ اآلليات والحلول المطروحة في االعتبار 
احتياجات األطفال ذوي وذوات اإلعاقة. ولذلك، يواجه التالمذة ذوو وذوات اإلعاقة في التعليم عبر اإلنترنت صعوبات 

ض إمكانية َتَلّقيهم/هّن التعليم واستمرارهم/هّن فيه، ومنها ما يلي: دة تقوِّ متعدِّ

عدم توافر التقنيات الُمعينة الالزمة للوصول إلى المعلومات لجميع التالمذة ذوي وذوات اإلعاقة، مّما يجعل الذين 	 

ال يملكون مثل هذه التجهيزات أقل حظًا باالستمرار في التعليم؛

االعتماد السابق في تعليم األطفال ذوي وذوات اإلعاقة، وخاصة أولئك الذين يحتاجون إلى الدعم، على مساندة 	 
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ل االنتقال إلى التعليم عبر اإلنترنت من دون مساندة من متخصصين  كوادر تعليمية متخّصصة في المنزل، فشكَّ
أو متخصصات إثَر جائحة كورونا عبئًا كبيرًا على األهل نظرًا لقّلة خبرتهم في التعليم واضطرارهم إلى تعليم 

أطفالهم بمفردهم؛

اضطرار بعض اآلباء أو األمهات إلى العمل أيضًا من المنزل، مّما يزيد من حجم التحديات؛	 

ب تواصلهم مع أطفالهم ذوي وذوات اإلعاقة السمعية؛	  عدم إتقان األهل لغة اإلشارة ُيَصعِّ

اعتماد البريد اإللكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية مثل الواتساب للتواصل بين المعّلم/ة والتالمذة وإرسال 	 
المهام والمالحظات قد يكون غير مالئم لبعض التالمذة ذوي وذوات اإلعاقة، ولذلك فُهم يحتاجون إلى تجهيزات 

خاصة قد ال تتوافر لدى البعض من أجل الوصول إلى المعلومات والتواصل مع المعّلم/ة واألقران، ما يزيد من 
عزلتهم/هّن ويدفعهم/هّن إلى عدم متابعة التعليم؛

ر الوصول 	  عدم توفير مستندات برايل بسهولة لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة البصرية، وفي كثير من الحاالت تعذُّ
إليها في المنزل؛

صعوبة حضور األطفال ذوي وذوات اإلعاقة السمعية الدروس التزامنية عبر اإلنترنت، وخاصة تلك التي ال 	 
تحتوي على ترجمة بلغة اإلشارة؛

د في الجلوس أمام الكمبيوتر المحمول، ما يجعل تعّلمهم/هّن بشكل تزامني 	  الصعوبات التي يواجهها أطفال التوحُّ
عبر اإلنترنت مهّمة شبه مستحيلة؛

عدم توافر األجهزة اإللكترونية والتقنيات المساعدة واإلنترنت لدى بعض األطفال ذوي وذوات اإلعاقة، وفي حال 	 
توافرها عدم حصولهم/هّن على التدريب الالزم الستخدامها؛

عدم توافر اإلنترنت أو توافره بسرعات غير مالئمة للتواصل، واالنقطاع المتكّرر للكهرباء من العوامل التي تعيق 	 
التعليم عن ُبعد بالنسبة إلى األطفال واألهل والمعّلمين/ات على حد سواء؛

ر اقتناء البرامج وأجهزة المساندة الخاصة التي يحتاج إليها بعض التالمذة ذوي وذوات اإلعاقة والتدريب 	  تعذُّ
الالزم الستخدامها في الوصول إلى المعلومات والتفاعل مع المنصات التعليمية.

تحديات أخرىب. 

يواجه األطفال ذوو وذوات اإلعاقة الملتحقون بالمدارس الحكومية تحديات خاصة في الوضع الحالي. فقد استغرقت 
م عن ُبعد. إضافة إلى أنَّ الحكومات التي اعتمدت البرامج التعليمية  المدارس الحكومية وقتًا طوياًل لالنتقال إلى التعلُّ

التلفزيونية لم تأخذ في االعتبار احتياجات هؤالء األطفال، فلم تكن هذه األساليب مناسبة لكثير من ذوي وذوات اإلعاقة 
السمعية مثاًل، ألنها لم توفر لغة اإلشارة، وبالمثل ُحرم الكثير من األطفال ذوي وذوات اإلعاقة البصرية من هذه البرامج ألنها 

لم تعرض المعلومات بشكل مناسب لهم/هّن.

وفي المجتمعات التي ال تزال تسود فيها ممارسات التمييز ضد اإلناث وضد األشخاص ذوي اإلعاقة، تواجه التلميذات 
ذوات اإلعاقة صعوبات إضافية للحصول على المعّدات المساِعدة للوصول إلى المعلومات، وبالمثل يواجه التالمذة ذوو 

وذوات اإلعاقة صعوبات أكبر مقارنة بأولئك من غير ذوي وذوات اإلعاقة على مستوى الحصول على المعّدات واالنضمام 
م عبر اإلنترنت. إلى التعلُّ

د  م أو ذوي وذوات اضطراب طيف التوحُّ قد يستفيد التالمذة الذين يحتاجون إلى الدعم، مثل ذوي وذوات صعوبات التعلُّ
أو الذين يواجهون مشاكل في الصحة النفسية، من االلتحاق بالمدارس النظامية، وذلك ألنها توفر المناهج التدريسية 

م فردية، أو ُتعّد برامج مخصصة مقّدمة في صفوف متخصصة، األمر الذي يجعل  المتمايزة، وتضع لبعضهم/هّن خطط تعلُّ
تعليمهم/هّن في المنزل يمّثل تحديًا لآلباء واألمهات، وال سيما الذين لم يشاركوا منهم في تعليم أطفالهم في ما مضى.

عادًة ما يتم اعتماد َنهج الفريق التعاوني عندما يحتاج األطفال إلى خدمات التعليم المتخصصة، فيعمل التالمذة وأولياء 
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األمور والمعّلمون/ات والمساعدون التربويون وغيرهم من العاملين/ات في المدرسة والمجتمع معًا لتخطيط البرامج 
وتنفيذها، إاّل أّنه يتعّذر تطبيق هذا النهج في التعليم عن ُبعد.

التواصل مع األقران مهم للتالمذة ذوي وذوات اإلعاقة، ولكّن بناء الصداقات والحفاظ عليها ليس دائمًا باألمر السهل 
بالنسبة إليهم/هّن. ويعتمد كثيرون منهم/هّن على المدرسة من أجل إقامة الصداقات، خصوصًا إذا كانوا ال يملكون 

روابط كهذه في أحيائهم، وهذا تحدٍّ يضاف إلى تحديات التعليم عن ُبعد لهؤالء التالمذة.

وبالرغم من هذه التحديات، وفر التحّول إلى التعليم عن ُبعد أثناء تفّشي جائحة كوفيد-19 فرصة ذهبية للمتخصصين/ات 
بتعليم ذوي وذوات اإلعاقة لتحويل دّفة الدعم والمساندة نحو األسر واكتشاف َمواطن القوة في نهج التنمية المجتمعية 

الدامجة )Community Based Inclusive Development-CBID(، وتوصيل الخدمات إلى حيث يعيش األشخاص 
ذوو وذوات اإلعاقة. وقد بّينت التجربة في كثير من المناطق أّن مساندة األسر وتمكينها هما السبيل إلحداث تغيير 
إيجابي في حياة أبنائها ذوي أو ذوات اإلعاقة يفوق تأثير أّي متخصص. كذلك نتج من التحّول إلى التعليم عن ُبعد 

تطوير مواد توعوية وتربوية وتأهيلية وإصدارها بصيغة متاحة حسب نوع اإلعاقة، فيسهل على األشخاص ذوو 
وذوات اإلعاقة الولوج إليها واالستفادة منها.

كذلك جرى تعظيم االستفادة من الظروف االستثنائية لوضع آليات لتبادل المعلومات والموارد والخبرات بين البلدان 
العربية، وترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتعظيم استخدامات التكنولوجيا، وتأكيد ضرورة 
اعتماد التقنيات الحديثة ومعرفة أهميتها ووظائفها المختلفة وكيفية استخدامها )مثل عقد الندوات عبر اإلنترنت(، 

حتى تصبح ممارسات اعتيادية تسهل التواصل وتتيح االستخدام األمثل للموارد المتاحة على كافة المستويات، فضاًل 
عن التوسع في استخدام التطبيقات التعليمية واألدوات الُمعينة. وأخيرًا، يسود اعتقاد، وإْن كان يحتاج إلى األدلة 

والبراهين، بأّن آليات التعليم عن ُبعد ستساعد على الوصول مستقباًل إلى فئات محرومة من التعليم كاألشخاص الذين 
يعيشون في ظل الصراعات وفي المناطق النائية والالجئين.

خامسًا. التكنولوجيا المساندة لتعليم األطفال
ذوي وذوات اإلعاقة

رًا أو  اًل أو مطوَّ التكنولوجيا المساندة هي أّي أداة أو جهاز أو نظام متكامل، سواء أكان منَتجًا تجاريًا، أم منَتجًا معَدّ
مخصصًا ُيستخدم لزيادة إمكانية الوصول إلى المعلومات أو تطوير إمكانية التواصل أو تخّطي الحواجز.

األدوات التكنولوجية المتوافرةأ. 

يتوافر الكثير من أدوات التكنولوجيا المساندة لوصول األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة إلى المعلومات. ويساعد 
استخدام هذه التكنولوجيا بشكل فاعل على تذليل عوائق كثيرة تواجههم/هّن وأيضًا على إزالة الفجوة الناتجة عن 
م. ولهذه األدوات التكنولوجية أثر أكبر في تعّلم األطفال ذوي وذوات اإلعاقة، حيث  االختالفات في إمكانيات التعلُّ

م. وفي ما  يمكن أن ُتستخدم مثاًل لدعم مهارات الكتابة والقراءة عند بعض التالمذة الذين يواجهون صعوبات في التعلُّ
يلي عرض ألكثر أدوات التكنولوجيا استخدامًا:

اللوح التفاعلي: ُيسّمى أحيانًا بالسّبورة الذكية )smart board( وهو عبارة عن لوح أبيض تفاعلي ُيستخدم إّما 	 
بمفرده أو من خالل ربطه بجهاز الحاسوب. وهو سهل االستخدام وقابل لالتصال باإلنترنت. ويسمح لألطفال 
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بالتفاعل مع المادة المعروضة، إضافة إلى إمكانية استخدامه لعرض مقاطع الفيديو والصور والنصوص؛

قارئ الشاشة: هو نوع من البرامج التي يتم تحميلها على جهاز الحاسوب، وُتستخدم لقراءة الشاشة، ويتضّمن 	 
بعضها ميزة تسمح بتكبير حجم الخط؛

أجهزة البرايل: هي أجهزة يمكن استخدامها بمفردها أو من خالل االتصال بجهاز الحاسوب بهدف قراءة النصوص 	 
عن طريق اللمس. ويستفيد من هذه األجهزة األشخاص ذوو وذوات اإلعاقة البصرية الذين يتقنون طريقة قراءة 

لغة البرايل للوصول إلى المعلومات؛

الهاتف المحمول/الجّوال: وهو ُيستخدم كوسيلة للتسجيل الصوتي وكذلك إلرسال الرسائل اإللكترونية الفورية 	 
عبر التطبيقات المتنوعة مثل الواتساب؛

ل صوت وجهاز كمبيوتر مدمج يمّكن المستخدمين/ات من 	  األقالم الذكية: هي أقالم تحتوي على كاميرا ومسجِّ
تسجيل البيانات وحفظها وتحميلها؛

الخرائط الذهنية: هي وسيلة تعبيرية تساعد األطفال في عملية تنظيم األفكار؛	 

ــم في جو من 	  األجهــزة اللوحيــة )Tablets(: وهــي تحتــوي علــى برامج وتطبيقات تســاعد األطفــال على التعلُّ
المرح والســهولة؛

الكمبيوتر/الحاسوب: يساعد في التعليم واإلعداد لعملية تعليم ناجحة، من خالل التطبيقات التي تسهل على 	 
المعّلم/ة إعداد البرامج المطلوبة. ومن األعمال التي يتيحها الكمبيوتر إعداد الوسائل المطلوبة لطرق التواصل 

المستخَدمة مع األطفال ذوي وذوات اإلعاقات الذهنية على سبيل المثال، ومنها ما يلي:

برنامــج ماكاتــون )Makaton(: هــو برنامــج لغوي تم تصميمــه خصيصًا لتطوير عمليــة التواصل واللغة ومهارات 	 
د وذوو  م والتواصــل، ومنهم أطفال التوُحّ القــراءة والكتابــة لألطفــال والبالغيــن الذين يواجهــون صعوبات في التعلُّ

أو ذوات متالزمــة داون واإلعاقــة الجســدية واالضطرابــات اللغوية وصعوبات الفهم. ويوفــر البرنامج طريقة 
شــاملة للتواصل، فهو يســتخدم الكالم واإلشــارات اليدوية والرموز كطرق مختلفة لتحســين قدرة الفرد على 

التعبيــر عــن نفســه/ها وفهم المعلومات التــي يتلقاها، والتفاعل مع األفــراد المحيطين به/ها؛

برنامــج التواصــل بتبــادل الصور بيكس )PECS(: هو برنامج ُيســتخدم لتطوير طريقــة التواصل مع األطفال 	 
الذيــن لديهم/هــّن صعوبــات في النمو والتواصــل االجتماعي. وكان هذا البرنامج ُيســتخدم مع األطفال الذين 
ال يســتطيعون التعبيــر مطلقــًا، ويقتصــر على األطفال في ســن 18 شــهرًا. لكن بعد التعديــل أصبح من الممكن 
اســتخدامه مــع جميــع األفــراد في جميع األعمــار. ويتعّلم الطفل/ة في هذا النظام التعّرف إلى صورة الشــيء 

الــذي يرغبــه ومــن ثــم اختيار هذه الصــورة وإعطاءها إلى المعّلم/ة أو األم أو األب، لُيعطى في المقابل الشــيء 
لــه الصورة بشــكل ملموس فــي يده. ومن خالل ذلك، يبدأ الطفل فــي تطوير االتصال باآلخرين  الحقيقــي الــذي تمثِّ

مــن خــالل تعــّدد الصور وتعــّدد الناتج المادي الملموس الذي حصــل عليه مقابل الصور. لمزيد مــن المعلومات عن 
 .https://pecs-unitedkingdom.com/ :هــذا البرنامج، يرجى زيــارة الموقع التالي

للمزيد من المعرفة حول التكنولوجيا المساِندة، يمكن االطالع على ورقة مناقشة أعدتها منظمة األمم المتحدة 
 Assistive Technology for Children with للطفولة )اليونيسف( ومنظمة الصحة العالمية حول الموضوع بعنوان

.Disabilities: Creating Opportunities for Education, Inclusion and Participation

https://www.makaton.org/aboutMakaton/
https://nationalautismresources.com/the-picture-exchange-communication-system-pecs/
https://pecs-unitedkingdom.com/
https://sites.unicef.org/disabilities/files/Assistive-Tech-Web.pdf
https://sites.unicef.org/disabilities/files/Assistive-Tech-Web.pdf
https://sites.unicef.org/disabilities/files/Assistive-Tech-Web.pdf


12

م عن ُبعد لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة واالحتياجات التعليمية الخاصة التعلُّ
الوحدة الرابعة عشرة

اختيار التكنولوجيا المساندةب. 

SETT 1. إطار عمل

في ما يتعلق بأّي تكنولوجيا مساندة هي المطلوبة، ال تتوافر إجابة واحدة تناسب جميع التالمذة. بداًل من ذلك، يمكن 
إجراء دراسة متأنية لكل تلميذ/ة من أجل تقديم أفضل التقنيات المساندة، وذلك من خالل إطار عمل 1SETT. وترمز 
 T )tasks(أي البيئة؛ و E )environment(أي التلميذ؛ و  S )student(:هذه التسمية المختصرة إلى أربعة عناصر هي

أي المهمات؛ و)T )tools أي األدوات. ويوفر هذا اإلطار بروتوكواًل التخاذ القرار بشأن اختيار التكنولوجيا المساندة التي 
تلّبي االحتياجات الفردية لكل تلميذ/ة. ويوصي بأن يتعاون المعّلمون والمعّلمات واألسرة والتالمذة إلنشاء نظام من 

األدوات المساندة التي ال تتطّلب تقنية، أو تلك المنخفضة التقنية أو تلك العالية التقنية.

ولكي يتوافق نظام األدوات المساندة بشكل جيد مع احتياجات التلميذ/ة وقدراته/ها، ويدعم تحقيق أعلى استفادة من 
إمكاناته/ها، يقضي إطار عمل SETT بجمع بيانات عن التلميذ/ة، والبيئات التي سيتفاعل أو تتفاعل فيها، والمهام التي 

ُيتوّقع منه/ها إظهار الكفاءة فيها. وبعد توافر هذه المعلومات، يوصي إطار العمل بالتداول حول األدوات المساندة التي 
ستمّكن التلميذ/ة من تحقيق الكفاءات المطلوبة.

SETT 2. األسئلة التي يطرحها إطار عمل

لتحقيق هدف تزويد التلميذ/ة بنظام فاعل من األدوات المساندة، يوصي إطار عمل SETT بطرح األسئلة أدناه بشأن 
عناصره األربعة )Student, Environment, Tasks, Tools(، وذلك بالترتيب التالي:

Student-التلميذ/ة: ما الذي يترّتب على التلميذ/ة فعله؟ ما هي قدرات التلميذ/ة؟ ما هي االحتياجات الخاصة للتلميذ/ة؟

نة  Environment-البيئة: ما هي المواد والمعدات المتوافرة حاليًا في بيئة التلميذ/ة؟ ما هي العناصر الحسية المكوِّ
للبيئة التي يتعلم فيها التلميذ/ة؟ ما هي تركيبة هذه العناصر؟ هل من مخاوف خاصة؟ هل من المحتمل أن تكون هناك 

تغييرات؟ ما هي أشكال الدعم المتاحة للتلميذ/ة؟ ما هي الموارد المتاحة لألشخاص المحيطين بالتلميذ/ة؟

Tasks-المهام: ما هي األنشطة التي تحدث بشكل طبيعي في البيئة؟ ماذا يمكن أن يفعل اآلخرون؟ ما هي األنشطة 
التي تدعم أهداف التعّلم للتلميذ/ة؟ ما هي العناصر الحاسمة لألنشطة؟ كيف يمكن تعديل األنشطة لتالئم االحتياجات 

الخاصة للتلميذ/ة؟ كيف يمكن أن تعّزز التكنولوجيا مشاركة التلميذ/ة في تلك األنشطة؟

Tools-األدوات: ما هي الخيارات التي ال تتطّلب تقنية أو تتطّلب تقنية منخفضة أو تقنية عالية، والتي يجب مراعاتها 
عند تطوير نظام لتلميذ/ة لديه/ها ما جرى تحديده من احتياجات وقدرات للقيام بالمهام المعّينة في البيئات السابق 
تحديدها؟ ما هي االستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتحسين أداء التالمذة؟ كيف يمكن تجربة هذه األدوات مع 

التلميذ/ة في البيئات المعرفية التي سُتستخدم فيها؟

.http://joyzabala.com/Documents.html :يمكن زيارة الموقع التالي ،SETT ولمزيد من المعلومات عن إطار عمل

1  إطار عمل SETT أعدته اختصاصية التربية والتعليم جوي زاباال Joy Zabala، من الواليات المتحدة األمريكية.

https://mn.gov/admin/at/learning/prek-12/sett-framework.jsp
https://mn.gov/admin/at/learning/prek-12/sett-framework.jsp
https://mn.gov/admin/at/learning/prek-12/sett-framework.jsp
https://mn.gov/admin/at/learning/prek-12/sett-framework.jsp
http://joyzabala.com/Documents.html
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        نشاط

يرجى تصنيف العبارات التالية بين صحيحة أو خاطئة:

1     ال يتطّلب التعليم التزامني استخدام اإلنترنت.

2    يمكن أن يوفر التعليم عن ُبعد فرص التعليم لهؤالء الذين قد تخّطوا العمر المناسب لاللتحاق بالتعليم المدرسي.

3     عند توافر التكنولوجيا المساندة، ال يحتاج األشخاص ذوو وذوات اإلعاقة إلى االعتياد على استخدامها وال إلى        

تلّقي التدريب الالزم.  

ق من اإلجابات: التحُقّ

1=خطأ؛ 2=صح؛ 3=خطأ.

سادسًا. الرسائل األساسية الُمستخَلصة

ال بّد من تأمين وصول األطفال ذوي وذوات اإلعاقة إلى التعليم عن ُبعد، وذلك من خالل أخذ االحتياجات الفردية 	 
للطفل/ة وما يجب توفيره لمساعدته/ها على التطّور دراسيًا في االعتبار؛

للتعليم عن ُبعد فوائد كثيرة، منها الوصول إلى األطفال غير الملتحقين/ات أصاًل بالتعليم، واألطفال الذين يواجهون 	 
صعوبات في الوصول إلى المدارس؛

توفر التكنولوجيا إمكانية الوصول لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة، فال بّد من االستفادة منها وتفعيل األدوات المتوافرة 	 
لدعم دمج هؤالء األطفال وتحقيق المساواة في فرص التعليم مع أقرانهم/هّن من غير ذوي وذوات اإلعاقة.
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