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العاصم؛ ومعوقات  ،ارفلوزارة املعشريدح؛ تقومي طرق تدريس القرآن الكرمي يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي التابعة ، ندوة العناية بالقرآن الكرمي وعلومه( 1)

 اهلوساوي. ،استخدام التقنيات التعليمية اخلاصة يف تدريس التالميذ املتخلفني عقليا كما يدركها معلمو الرتبية اخلاصة مبدينة الرياض
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لكرمي املاسة لتبين املبادرة وبشكل واسع نظام التعليم اإللكرتوين للقرآن اهذه الورقة توضح وبشكل فعال احلاجة      
لذوي االحتياجات اخلاصة "اإلعاقة الفكرية"، خاصة يف ظل واقعنا التعليمي الذي يعاين من سيادة التعليم والتعلم 

وضعف  ،فة خاصةاصة بصوذوي االحتياجات اخل ،التلقيين وغياب املشاركة الفعالة يف منظومة التعليم بصفة عامة
ى بسبب ما ميارس يف جامعاتنا من تعليم تلقيين ال يواكب متطلبات العصر وما يسع نيكتملامل غريتأهيل معلميه 

إليه التعليم والتعلم بالدول املتقدمة بصفة عامة والتعليم والتعلم يف اململكة العربية السعودية بصفة خاصة من اهتمام 
لعالية رق التقنية احلديثة، لذا فمن األمهية واحلاجة القصوى يف هذا العصر املتميز بالتقنية ابالطالب وطرق تعلمه بالط

التحول من النظام التقليدي لتعلم ذوي اإلعاقة الفكرية إىل نظام التعليم اإللكرتوين وما يتميز به من تفاعل  الدقة،
وصةلتاللدرلس اتتماع أكثر من التلقني السمعي فقط، وجذب انتباه هلؤالء الطلبة الذين يتفاعلون مع املشاهدة واالس

 اإىلاللنخثئجاللخثلة :
أمهية تقنية احلاسب والتعليم اإللكرتوين مازالت غامضة وغري مفًعلة لدى القائمني على تعليم ذوي االحتياجات  -1

 .اخلاصة "اإلعاقة الفكرية" جلميع املواد والقرآن الكرمي بصفة خاصة
تعليمه لذوي االحتياجات اخلاصة "اإلعاقة الفكرية" اجتهاديا من قبل املعلم والرتكيز على مقرر القرآن الكرمي  -2

  .(1)التعليم التلقيين، وهذا ما أكدته كثري من الدراسات اليت تناولت تدريس مادة القرآن الكرمي كدراسة
أخصائي لم نطق أو ه املادة حتتاج ملعبالنسبة لطريقة تدريس مادة القرآن الكرمي والسنة النبوية أفاد املعلمني أن هذ -3

، وحاجتهم لقاعة جمهزة كقاعة مصادر التعلم أو متاثل قاعة language therapist-speechعالج النطق واللغة 
 تعلم اللغة اإلجنليزية لتعليمهم القرآن الكرمي والسنة النبوية.
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 حيىي. ،الربامج الرتبوية األفراد ذي احلاجات اخلاصة( 2)

 لملقدم 
 حيتاجون ملعلم خاص ووسائل تعليمية تعلمية خاصة، تتوافقمن املعلوم أن التالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة     

وهذا يتطلب إجراء تعديالت على احملتوى التعليمي واملكان التعليمي وكذلك الوسيلة اخلاصة  مع ظروفهم اخلاصة،
هبم إىل ىت نصل ح بتعليمهم ومبا يتوافق مع طرق التدريس احلديثة واليت تأخذ بالتعليم اإللكرتوين ووسائله املتعددة،

هنم إمستوى زمالئهم األسوياء أو قريبا منهم، بتوفري بيئة تعليمية تناسب أوضاعهم وظروف إعاقة كل منهم حيث 
 والفروق الفردية وطريقة التعلم.  خيتلفون يف نوعية اإلعاقة،

وهتم قطاعا   ،تشكالوهي من أكرب امل وزاد اهتمام اجملتمعات يف العصر احلاضر مبشكلة اإلعاقة العقلية )الفكرية(    
 وتأهيلية، ،فهي مشكلة متعددة اجلوانب واألبعاد، فهي طبية، وصحية، واجتماعية، ونفسية ،كبريا من العلماء واملختصني

 . (2)ومهنية
فاإلعاقة العقلية "الفكرية" زادت نسبتها يف العصر احلاضر باململكة العربية السعودية مع سلبية إعداد وتأهيل     

بعض معلميهم، وضعف بعض إدارات املدارس يف أدائها ودرجة فعاليتها اخلاصة هبم، بسبب عدم تأهيلها وضعف 
الوسائل  يمية املستخدمة بالنسبة هلم واالعتماد علىخربهتا مع ذوي االحتياجات اخلاصة، وعدم كفاية الوسائل التعل

القدمية املعتمدة على التدريس النظري، ومع هذه السلبيات اخلاصة باخلدمات املقدمة هلم وحتقق بعض النجاح يف 
اسبته نتعلمهم إال أن األمر حباجه إىل إعادة النظر يف الوسائل املساعدة على تعلمهم حبيث تأخذ بالتعليم اإللكرتوين مل

 هلم وتفاعله مع ذواهتم وخصائصهم النفسية والعقلية واحلركية واجلسمية. 
ويتوقف جناح املعلم على مدى استخدام مجيع األدوات املتاحة له، كالتعلم اإللكرتوين وما يتوافر فيه من أدوات     

تساعد املتعلم على استخدام مجيع حواسه البصرية والسمعية، وتبعده عن التعلم اللفظي وما يصاحبه من امللل والشرود 
(، وهذا يوجب تسخري Self-Learning Skillايت وبكل مهارة ) الذهين، وتساعده على التقدم املعريف والتعلم الذ

هذه التكنولوجيا يف تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة "اإلعاقة الفكرية البسيطة" القابلني للتعلم جلميع املواد وتعلم 
اخل الفصل دالقرآن الكرمي والسنة النبوية بصفة خاصة لتميزه بالتعلم املرئي واحلركي والسمعي وعلى مدار اليوم 

الدراسي أو خارجه ويف أي وقت وأي مكان يكون موقع الطالب، مما يزيد الدافعية لتعلم القرآن الكرمي وجيعله ممتع 
خاصة أن مادة تعلم القرآن الكرمي وعلومه مادة أساسية لتعلم للطلبة األسوياء وذوي  وشيق لذوي اإلعاقة الفكرية،
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 .يف مركز مصادر التعلم باملرحلة االبتدائية من وجهة نطر املشرفني الرتبويني ومعلمي القرآن الكرمي، آل شعالناملعوقات اإلدارية يف تدريس القرآن الكرمي ( 3)

تعليمهم عليم العام والتعليم العايل يف اململكة العربية السعودية وحيتاج هؤالء لاالحتياجات اخلاصة يف مجيع مراحل الت
للقرآن الكرمي ملثل هذه التكنولوجيا جلذب انتباههم وتفاعلهم مع آياته وجتويده وتفسريه بأقل جهد وبأقل تكلفة، 

مد على أكثر من اللفظي املعتوبكل كفاءة ومحاس ودقة، ألن هؤالء الطالب يتفاعلون مع التعلم املرئي املسموع 
 التلقيين واملسموع فقط. 

كانت أهم ،  م1997فاملؤمتر الدويل األول للتعليم اإللكرتوين املنعقد يف مدينة دنفر بوالية كلورادو األمريكية عام     
  لالزمة للمستقبل،اأن التعليم اإللكرتوين ومجيع وسائله ستكون ضرورية وشائعة إلكساب املتعلمني املهارات " :توصياته

كما أن التعليم اإللكرتوين فتح آفاق جديدة للمتعلمني مل تكن متاحة من قبل، وهي حال واعدا حلاجات تالميذ 
 ."كما جيب تطبيق ما مت التوصل إليه من منافع التعليم اإللكرتوين مع عدم إغفال الواقع التعليمي املعتاد  املستقبل،
م بالتوكيد على األخذ 1999إلعداد املعلم املنعقد مبكة املكرمة جبامعة أم القرى ملؤمتر الرتبوي الثالث اوأوصى 

من خالل  وتطوير األداء العلمي والتعليمي داخل مؤسسات التعليم مبعطيات التقنية يف حتديث العملية التعليمية،
ميذ على كيفية استخدام بتدريب التال (3)شبكة اإلنرتنت وبرامج متنوعة على احلاسب اآليل كما أوصى آل شعالن

وأوصى مؤمتر الرتبية اخلاصة العريب "الواقع واملأمول" الذي عقد باجلامعة األردنية عمان . احلاسب اآليل وبرجمته
لقرآن الكرمي وأوصت ندوة طباعة ا. م على ضرورة استخدام التقنية احلديثة يف تعلم ذوي االحتياجات اخلاصة2005

 يلي: مبام 2014عقدت مبجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة  بني الواقع واملأمول واليت
 املباشر التلقي عن تُغين ال اولكنه الصحيح، للنطق ومقرِبة   ُمِعينة   الكرمي القرآن تعليم يف املعاصرة التقنية وسائل أن -1

  املؤهل. املعلم من
 وتطبيقات   الية،ع كفاءة    ذاتِ  ر ْقمية مصاحف   إلنتاج الكرمي، القرآن خدمة يف املعلومات تِقنية توظيفِ  أمهية   -2

 املتعددة. التشغيلِ  أنظمة مع متوافقة مصحفية
 واحلواسيب ةالذكي األجهزة على الكرمي القرآن لنشر حمكمة   ِخطَّة   صياغةِ  أمهية   الندوة يف املشاركون يرى كما -3

 خمرجات من لكذ يف واإلفادةُ  اخلاصة، االحتياجات ذوي خيِدمُ  ما فيها يُراع ى العنكبوتية، والشبكة الكفيلة
ت لذوي االحتياجااإللكرتوين كما أن عدد من الدراسات والبحوث أوصت بضرورة استخدام التعليم   اجملمع.
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 اهلوساوي. ،معوقات استخدام التقنيات التعليمية اخلاصة يف تدريس التالميذ املتخلفني عقليا كما يدركها معلمو الرتبية اخلاصة مبدينة الرياض( 4)
 احمليسن. ،كرتوين ترف أم ضرورةالتعليم اإلل( 5)
 الورثان. ،مدى تقبل املعلمني ملعايري اجلودة الشاملة يف التعليم( 6)
 الشمري. ،أمهية ومعوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكرتوين من وجهة نظر املشرفني الرتبويني مبحافظة جده( 7)
 السرطاوي. ،وأسرهم ومدى توافرها من وجهة نظر أولياء األمور واملعلمني اخلدمات املساندة اليت حيتاجها األطفال متعددو العوق( 8)
 اخلطيب. ،تقومي طرق تعليم القرآن الكرمي قي مراحل التعليم العام والتعليم اجلامعي( 9)
 العاصم. ،تقومي طرق تدريس القرآن الكرمي يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي التابعة لوزارة املعارف( 10)
 العناية بالقرآن الكرمي، وعلومه شريدح.ندوة ( 11)

اليت وصيا فيهما بالتوسع يف استخدام تقنية  ،(6)ودراسية الورثان ،(5)، ودراسة احمليسن(4)اخلاصة كدراسة هوساوي
وتعميمه على املدارس وتوعية اجملتمع بأمهيته يف التدريس خاصة املناطق النائية )كوسيلة الكرتونية( وإحلاق ألنت 

املعلمني بدورات تدريبية يف استخدام الوسائل التقنية يف التعليم واليت أمهها احلاسوب التعليمي، ودراسة 
صاص لكرتوين ويوصي بضرورة تبين جهات االخت، اليت أظهرت أمهية استخدام املعلمني للتعليم اإل(7)الشمري

، واليت حثا فيها لتقدمي اخلدمات املساندة ملتعددي العوق (8)ملشروع تطبيقه يف املدارس، ودراسة السرطاوي
وأسرهم،كما أشارت كثري من الدراسات اخلاصة بتدريس القرآن الكرمي بأن الطرق اليت يدرس هبا القرآن الكرمي 

، وتعتمد على احلفظ والتلقني وإمهال التشويق والتمهيد اجليد للدرس اجلديد، وندرة الوسائل حاليا طرق تقليدية
، واليت كانت أهم نتائجها عدم توفر (9)التعليمية اخلاصة بتعليم القرآن الكرمي، كما أشارت لذلك دراسة اخلطيب

قرآن الكرمي ودراسة قني فقط يف تعليم الالوسائل التعليمية احلديثة واالعتماد على الطباشري واالعتماد على التل
" إدارة تعليم واعتمد فيها جلمع املعلومات على مشريف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي 25، اليت مشلت "(10)العاصم

( وقلة وندرة الوسائل %9-%14وكانت أهم نتائجها بأن تأهيل معلمي القرآن الكرمي بني جيد وضعيف )
اج الكرمي والتنسيق مع جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف لإلشراف على إنتالتعليمية اليت ختدم القرآن 

اليت زار مدرسي حتفيظ القرآن الكرمي يف فصوهلم وأفاد بضرورة حتسني  ،(11)وسائل تعليمية حديثة ودراسة شريدح
 املستقبلية والرؤى لعاتاخلاصة التط الرتبية تبوك جبامعة اخلاصة للرتبية األول العلمي مستواهم، وأفاد امللتقى

 ابأمهية الوسائل التعليمية احلديثة لذوي االحتياجات اخلاصة وتدريب املعلمني عليها.
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 تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة، مرزوق.( 12)
 نفس املصدر. (13)

ة لكرتونيا كدولة البحرين اليت نظمت أول مسابقإجراء مسابقة القرآن الكرمي إكما سارعت بعض دول العامل ب -4
م وسجل يف هذه املسابقة اخلاصة 2014العاملي" يف عام "القارئ  عاملية لتالوة القرآن الكرمي عرب اإلنرتنت

اسنة.25-15لف متسابق" وحددت أعمار املتسابقني مابني "مائة أبالذكور "
كما أشار عدد من املسئولني بوزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل أن التحول للتعلم اإللكرتوين أصبح خيارا      

ملا  االستغناء عنه يف مجيع املؤسسات التعليمية، بل تسعى هذه املؤسسات حنو تطويره وحتسينهاسرتاتيجيا ال ميكن 
ميتاز به من حتسني ألداء املعلم وحمفزا له وللطالب، ولالستفادة من هذه التقنية احلديثة وفق اإلطار العاملي وحموره 

ه حتديات كربى يف فنحن نواج تعليمي والرتبوي،التقين، ومواكبة لتطوره الشامل بشكل فعال، وملموس يف واقعنا ال
مدارس التعليم العام، لتطويرها ملواجهة متطلبات التغيري الذي نواجهه حاضرا ومستقبال، خاصة مبا يتعلق بالتقنية 
احلديثة أو مبا يعرف "الطريق السريع للمعرفة واملعلومات" وهذا يتطلب جتهيز املدارس وتأثيثها باألجهزة والوسائل 
احلديثة، مع توفر النظام الدراسي املرن واملعلمني املعدين ملواجهة هذه التكنولوجيا وإدارة ذات كفاءة عالية وفعالة 

 لتطبيق التكنولوجيا بكل محاس وقناعة.
إن استخدام احلقائب اإللكرتونية بدال من احلقائب اجللدية سوف تكون البداية الناجحة إلدخال التعليم     

إىل مؤسساتنا الرتبوية باعتباره مشروعا إبداعيا جيعل من العملية التعليمية جتربة مرئية مذهلة وأداة هامة اإللكرتوين 
قادرة على توسيع مدارك املتعلمني وقدراهتم على استيعاب املعارف واملفاهيم املطروحة يف مواد املنهج. وتسهل عليهم  

مواصلة  بداعية وباستقاللية تامة يف فصوهلم الدراسية وكذلككافة أنواع التواصل واالتصال وحتصيل العلم بسبل إ
 . (12)التعلم يف منازهلم

قط اجللوس احملافظة على التواصل مع معلميهم، وليس فوهذا مما جيعل املتعلمني يقودون مسرية التحصيل العلمي مع     
م إىل يدرسونه يوسع أذهاهنألن كل ما  واالستماع إىل الدروس بل االعتماد على أنفسهم يف احلصول على املعلومات،

 . (13)األبد
فالوسائل التكنولوجية احلديثة تشكل مهارة أساسية ورئيسية، جيب على معلم القرن احلادي والعشرين أمتالكها،     

وإتقان استخدامها، والبد أن نسعى وبصفة دائمة يف االستمرار للوصول إىل أفضل الطرق يف تقدمي كل ما خيدم تعلم 
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لطلبة ذو االحتياجات اخلاصة، يف ظل جمتمعات مازالت ضعيفة الوعي بالنسبة هلم وتنظر ملشاكلهم نظرة فردية ا
ختص املعاق وأسرته، مما نتج عنه جتاهل الحتياجاهتم االجتماعية والتعليمية ومما اثر سلبيا على حقوقهم، ونسيان 

قوقهم وتيسري ا املنظمات واهليئات الدولية واإلقليمية ضمانا حلالفرص اخلاصة هبم واملتكافئة مع اجملتمع واليت نادت هب
 سبل معيشتهم وتعلمهم أسوة بزمالئهم العاديني من أفراد اجملتمع. 

فمن األمهية االهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة وحتويل تعليمهم من النظام التعليمي التقليدي إىل النظام     
ة ليا له اهتمام خاص يف الدول املتقدمة علميا كاليابان وأوروبا والواليات املتحدالتعليمي الكرتوين، والذي أصبح حا

األمريكية، بل أصبح له اهتمام خاص يف كثري من دول العامل واململكة العربية السعودية بصفة خاصة، حيث أنشأت 
 قدم التعليم العايل عن بعد ومدىم بالرياض كمؤسسة تعليمية ت2011وزارة التعليم العايل جلامعة اإللكرتونية يف عام 

 -2012ألف طالب وطالبة لدراسة البكالوريوس واملاجستري للعام الدراسي ثالثة عشر وقد تقدم هلا أكثر من  احلياة،
م جبميع فروعها باململكة العربية السعودية كما ذكر عميد القبول والتسجيل هبذه اجلامعة د. أحد الربيع 2013

م( ويف عدد من الصحف السعودية، كما شرعت وزارة التعليم 2013يونيو30يف)إللكرتونية بصحيفة العربية نت ا
العايل يف اململكة بتنظيم املؤمترات واملعارض الدولية والذي سعت من خالله جلمع الباحثني والرتبويني واملمارسني 

فكار اجلديدة واملبادرات عن بعد ملناقشة األواملستفيدين منه وصناع القرار واملستخدمني للتعلم عن اإللكرتوين والتعليم 
املبدعة لتسهم يف تطويره وفتح آفاق جديدة خلدمة هذا النوع من التعليم والتعلم، وشرعت وزارة الرتبية والتعليم يف 

لعام، ا هـ بتطبيق التعليم اإللكرتوين "التعليم عن بعد" مبرحلة التعليم1436اململكة العربية السعودية يف العام الدراسي 
وأثبتت التجربة جناحه ودقة وتفاعل الطلبة واملعلمني مع هذا النوع من التعليم، فمن األفضل ومن األوىل تطبيق هذا 

دي على تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة، ألهنم يتفاعلون مع التعليم املرئي املسموع أكثر من التعليم التقليالنوع من التعليم 
ذوي اإلعاقة الفكرية  خاصة تعلم ما أثبتته كثري من الدراسات والبحوث اليت تناولت طرق تعلمهم،املعتمد على املعلم، وهذا 

 لعلها جتيب على األسئلة التالية:"البسيطة" وهذا ما دفع الباحث لتقدمي هذا الورقة 
 ما هو التعليم اإللكرتوين ؟ -1
 ما هي اإلعاقة الفكرية ؟  -2
 ما هي متطلبات التعليم اإللكرتوين؟  -3
 ما هي مميزات التعليم اإللكرتوين؟  -4
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 التعليم العايل عن بعد باستخدام شبكة املعلومات الدولية، احمليسن.( 14)
 تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكرتوين، غلوم.( 15)
 ليمية اخلاصة يف تدريس التالميذ املتخلفني عقليا كما يدركها معلمو الرتبية اخلاصة مبدينة الرياض، هوساوي.معوقات استخدام التقنيات التع( 16)
 تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكرتوين، سامل.( 17)

 ملاذا التعلم اإللكرتوين ضرورة حتمية لتعليم القرآن الكرمي لذوي اإلعاقة الفكرية؟ -5
 ما التحديات الىت تواجه توظيف تعليم القرآن الكرمي الكرتونيا لذوي اإلعاقة الفكرية واحللول املناسبة هلا؟  -6

اVirtual Educationللخرةلةمالإللكرتوين:االملبحثالألول:
وهناك مصطلحات   'إنرتنت'عملية التعليم والتعلم اليت تتم بواسطة املعلومات الدولية "يعرفه كل من احمليسن بأنه     

 Web-Based Educationو Online Educationكثرية تستخدم بالتبادل مع هذا املصطلح منها: 
 .(14)وغريها من املصطلحات  Electronic Educationو

عرفه غلوم بأنه نظام تعليمي يستخدم تقنيات املعلومات وشبكات احلاسوب يف تدعيم وتوسيع نطاق العملية     
التعليمية من خالل جمموعة من الوسائل منها: أجهزة احلاسب، واإلنرتنت، الربامج اإللكرتونية املعدة إما من قبل 

 . (15)املختصني يف الوزارة أو الشركات
لتعلم اإللكرتوين شكل من أشكال التعلم احلديث تستخدم فيه تكنولوجيا املعلومات، بأن ا وعرف عطار،    

أجل إتاحة املقررات  واملتعلمني، من وشبكات لدعم التفاعل املتزامن وغري املتزامن بني املعلمني واالتصال، كاإلنرتنت،
صورة متكن بأسرع وقت، وأقل تكلفة،وبالتعليمية، ومصادر التعلم اإللكرتونية للمتعلمني يف أي زمان أو أي مكان 

 املعلمني من تقومي املتعلمني. 
يئة هو توسيع مفهوم عملية التعليم والتعلم للتجاوز حدود الفصول التقليدية واالنطالق لب فالتعليم اإللكرتوين،    

 معلمو يستخدمها معقدة غري أم معقدة وسيلة أو أداة كلاأن التقنيةا،ويقول هوساوي .غنية متعددة املصادر تقنيا
  .(16)اخلاصة االحتياجات ذوي للتالميذ التعليمية املادة شرح وتسهيل هبدف اخلاصة الرتبية
عرب شبكة اإلنرتنت، أو  "املقررات الدراسية"" املناهج Deliveryويعرف التعليم اإللكرتوين بأنه نظام تقدمي "    

 .(17)شبكة حملية، أو األقمار الصناعية، أو عرب األسطوانات، أو التلفزيون التفاعلي للوصول للمستفيدين
امكونثتاللخرةلةمالإللكرتوينالملطةلبالألول:
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 الكبيسي. (18)

متقدمة، وليس  "وسيلة اتصال عن بعد"وليس شبكة حاسوبية  التعليم اإللكرتوين ليس جهاز حاسب آيل متطور،    
لقياس والتقومي، ، وليس بنية متكاملة من أدوات ا"وسيلة تعليميةكتعليمية  "حمتوى يراعى فيه أن الدارس جيلس أمام آلة 

من هؤالء القدرة  ن تتوافر يف كلأ، وجيب "وطاقم الدعم الفين املدرس، واملتعلم،"بل هو بيئة تعليمية تتكون من: 
عليم الذايت وأمهيته والفيس بوك، والربيد اإللكرتوين واملعرفة بالت تطبيقاته يف اإلنرتنت،و  على استخدام احلاسب اآليل،

 للمتعلم.
 

اللخرةلةمالإللكرتويناامخطةلبثتالملطةلباللثثين:
 يتطلب التعليم اإللكرتوين اآليت:     

 وآمنة. وسريعة قوية حتتية شبكية بنية -
 بينها. ما يف ومتوافقة قوية معلومات نظم" قوية معلوماتية بنية" -
 احلديثة. التقنيات استخدام على مدرب استثماري بشري كادر -
 .(18)املختلفة املعلوماتية النظم املستمر وطوير الفين الدعم بعمليات القيام على قادر تقين بشري كادر -

 
 ممةزلتاللخرةلةمالإللكرتوينالملطةلباللثثلث:

يزهم الكمبيوتر ومع ذوي االحتياجات اخلاصة يتميز بالتشويق واإلثارة وحتفالتعليم اإللكرتوين أساسه استخدام     
 على التعلم،كما يوفر هلم التعلم بكل سهولة لتميزه بعدد من املميزات، أمهها ما يلي:

ه،  ئ( بيئة تعلم تفاعلية بني املتعلم واألستاذ والعكس وبني املتعلم وزمالOnline Educationيوفر التعليم اإللكرتوين ) -
كما يوفر عنصر املتعة يف التعلم، فلم يعد التعلم جامدا أو يعرض بطريقة واحدة بل تنوعت املثريات مما يؤدي إىل 

 املتعة يف التعلم.

يعتمد التعليم اإللكرتوين على جمهود املتعلم يف تعليم نفسه )التعليم الذايت(كذلك ميكن أن يتعلم مع رفلقه يف  -
 داخل الفصل يف جمموعات كبرية. ( أوجمموعات صغرية )تعلم تعاوين
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 تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكرتوين، سامل.( 19)

يتميز التعليم اإللكرتوين باملرونة يف املكان والزمان، حيث يستطيع املتعلم أن حيصل عليه من أي مكان يف العامل  -
 ساعة يف اليوم طوال أيام األسبوع.  24ويف أي وقت يف 

اطر اليت ميكن أن يواجهها مية بعيدة عن املخيوفر التعليم اإللكرتوين بيئة تعليمية تعلمية تتوفر هبا خربات تعلي -
املتعلم عند املرور هبذه اخلربات يف الواقع الفعلي مثل إجراء جتارب خطرة يف معمل الكيمياء أو احلضور بالقرب 

 من إنفجارات إي بركان كأنفجار بركان اليابان.

 ى احلياة. على التعلم املستمر مد يستطيع املتعلم التعلم دون االلتزام بعمر زمين حمدد فهو يشجع املتعلم -

يأخذ التعليم اإللكرتوين بنفس خاصية التعليم التقليدي فيما يتعلق بإمكانية قياس خمرجات التعلم باالستعانة  -
ومنح املتعلم شهادة معرتف هبا يف آخر الدورة أو الربنامج أو اجلامعة  بوسائل تقومي خمتلفة مثل االختبارات،

 االفرتاضية. 

مع التعليم اإللكرتوين وجود إدارة إلكرتونية مسئولة عن تسجيل الدارسني ودفع املصروفات ومتابعة الدارس  يتواكب -
 ومنح الشهادات. 

الشبكات  إلنرتنت،ا حيتاج املتعلم يف هذا النمط من التعليم إىل توفر تقنيات معينة مثل )احلاسوب وملحقاته، -
 للمتابعة والصيانة.  احمللية(، وفنيني متخصصني يف هندسة احلاسب

 قلة تكلفة التعليم اإللكرتوين باملقارنة بالتعليم التقليدي.  -

  .(19)سهولة حتديث الربامج واملواقع اإللكرتونية عرب الشبكة العاملية للمعلومات -

 نشر التعليم بشكل أوسع ويساهم يف التعليم املستمر، وييسر التعليم الذايت.  -

 .املتعلم ملقر التعلم خاصة "لذوي االحتياجات اخلاصة"التغلب على مشكالت نقل  -

ذا النوع من كرتونية للمعلم واملتعلم بكل ما يستجد يف هلييسر التعليم اإللكرتوين حتديث وتطوير احلقائب اإل -
 التعليم. 

ق التدريس ر التعليم اإللكرتوين يساعد على زيادة اخلربة للمعلمني اجلدد والقدامى وتعويضهم عن نقص اخلربة يف ط -
 واملواد التعليمية. 
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 توظيف تكنولوجيل التعليم ضرورة حتمية لتحقيق اجلودة، كردي.التعليم اجلودة الشاملة، اإللكرتوين ( 20)
 املصدر السابق. (21)

خاصة "لذوي االحتياجات اخلاصة" الذين  (20)قدمي املواد التعليمية بشكل سهل ومشوق ومساعد جلذب االنتباه -
 يتفاعلون مع هذا النوع من التعليم والتعلم. 

 
اأهدلفاللخرةلةمالإللكرتوينلملطةلباللبليع:ا

لمني يهدف التعليم اإللكرتوين إىل توفري بيئة تعليمية غنية مبصادر التعلم املتنوعة، واليت تتناسب مع قدرات املتع -
 وحاجاهتم املختلفة. 

بساعد يف إعادة صياغة األدوار يف الطريقة اليت تتم هبا عملية التعليم والتعلم، مبا يتوافق مع مستجدات الفكر  -
 الرتبوي املعاصر.

 لتواصل بني عناصر منظومة العملية التعليمية، كالتواصل بني كل من البيت واملدرسة والبيئة احمليطة. تشجيع ا -
منذجة التعليم وتقدميه يف صورة معيارية، فالدروس تقدم يف صورة منوذجية، كما ميكن إعادة تكرار املمارسات  -

 التعليمية املتميزة. 
ذجية، وخطط الدروس النموذجية، واالستخدام األمثل لتكنولوجيا كما يساعد على يف وجود بنوك األسئلة النمو  -

الوسائط املتعددة، بنا تضمنه من النصوص املكتوبة واللغة املنطوقة واملؤثرات الصوتية، والصور الثابتة واملتحركة 
 . (21)والرسومات مبواصفاهتا املختلفة، وهذا ما حيتاجة ذوي االحتياجات اخلاصة

التلقيين،   هو استخدام التقنيات احلديثة يف عملييت التعلم والتعليم، بدال من من التعليم التقليديفالتعليم اإللكرتوين
الذي يعتمد على إلقاء من املعلم وإستماع من الطالب، والرتكيز على البيئة التعليمية املتعددة ملصادر التعلم، واليت 

 وخارجه يف أي مكان ويف أي وقت. تؤدي ملشاركة الطالب بكل فعالية داخل الفصل الدراسي أ
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 بني معوقات ومستقبل التعليم اإللكرتوين يف الوطن العريب، سلطان.( 22)
(23) Daniel P. Hallahan; James M. Kauffman; Paige C. Pullen. 

ايثألسثلةباللخقةلةدي الةلخرةلةمامزليثاأسثلةباللخرةلةمالإللكرتوينايثملقثرن لملطةلبالخلثمس:ا
 .جتاوز قيود املكان والزمان يف العملية التعليمية -1
لعايل اتوسيع فرص القبول يف التعليم العايل وجتاوز عقبات حمدودية األماكن، ومتكني مؤسسات التعليم  -2

 .من حتقيق التوزيع األمثل ملواردها احملدودة
يتغلب هذا النمط علي الكثري من العوائق اليت حتد من إمكانية االلتحاق بالتعليم التقليدي مثل: االنتظام،  -3

 التوقيت، املكان، ظروف العمل، متطلبات القبول، العمر، نظم التقومي، الشهادات.
 .ج أوقات العمل الرمسيةسهولة الوصول إىل املعلم حىت خار  -4
مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني و متكينهم من إمتام عمليات التعلم يف بيئات مناسبة هلم و التقدم  -5

 .حسب قدراهتم الذاتية
ني نشر ثقافة التعلم والتدريب الذاتيني يف اجملتمع واليت متكن من حتسني وتنمية قدرات املتعلمني واملتدرب -6

 .دىن جمهودبأقل تكلفة وبأ
ختفيض األعباء اإلدارية للمقررات الدراسية من خالل استغالل الوسائل واألدوات اإللكرتوين ة يف إيصال  -7

 .املعلومات والواجبات والفروض للمتعلمني وتقييم أدائهم
حاق لتوعدالة يف تقييم أداء املتعلمني. هذا النمط ييسر فرص االاستخدام أساليب متنوعة و خمتلفة أكثر دقة  -8

 .(22)بات البيوتر لفئات عمريه أوسع من الفئة العمرية اليت حتددها املؤسسات التقليدية مثل: الكبار، العمال، 
 

 ذويالالحخةثجثتالخلثص اللطةلب الملبحثاللثثين:ا
  Learners Educational Definition of Exceptionalالتعريف الرتبوي للطلبة ذوي احلاجات اخلاصة:     

الطلبة الذين حيتاجون إىل خدمات الرتبية اخلاصة واخلدمات املساندة حىت يستطيعوا توظيف طاقاهتم هم أولئك 
  .(23)اإلنسانية إىل أقصى درجة ممكنة
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 سة.ذوي االحتياجات اخلاصة التعريف هبم وإرشادهم، النواي( 24)
 تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة، مرزوق.( 25)
 الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة، مقدمة يف الرتبية اخلاصة، جروان.( 26)

وعرفت الرتبية اخلاصة بأهنا منط من اخلدمات والربامج الرتبوية تتضمن تعديالت خاصة سواء يف املناهج أو     
استجابة للحاجات اخلاصة جملموع الطالب الذين ال يستطيعون مسايرة متطلبات برامج الوسائل أو طرق التعلم 

 .(24)الرتبية العادية
 

ا Special Educationللرتية الخلثص الملطةلبالألول:ا
تياجات اخلاصة لتلبية االحاملصممة خصيصا  واالسرتاتيجياتجمموعة الربامج واخلطط  يقصد بالرتبية اخلاصة،    

دمات خباإلضافة إىل  باألطفال الغري العاديني، وتشتمل على طرائق تدريس وأدوات وجتهيزات ومعدات خاصة،
  .(25)مساندة

فالرتبية اخلاصة هي تدريس مصمم بدقة، يتضمن ضبطا لسرعة ومعدل وصرامة وتنظيم التدريس، وآليات التعزيز،     
 .(26)التقييم، واملتابعة املستمرة ألداء الطلبةونسبة املعلمني للطلبة، وحمتوى املنهاج، وآليات 

فالرتبية اخلاصة هي تصميم الدروس لتلبية حاجات طلبة غري عاديني يعانون من ظروف خاصة، وهذا التصميم     
يتطلب أدوات وجتهيزات وأساليب تعليم خاصة ومتوافقة مع نوع اإلعاقة اخلاصة بكل فئة حيث، حيث ختتلف 

 اإلعاقة البصرية، واإلعاقة الفكرية عن اإلعاقة اجلسمية وهكذا. اإلعاقة السمعية عن
 

ااSpecial Educationذويالالحخةثجثتالخلثص الملطةلباللثثين:ا
هم افراد خيتلفون عن عامة أفراد اجملتمع، وهلم حاجات خاصة ينفردون هبا دون سواهم، وحيتاجون لربامج     

 وخدمات وأدوات خاصة تتناسب مع ظروفهم احلياتية وتتسم مع كل فرد منهم. 
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 تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة، مرزوق.( 27)

ااChild with a Disabilityللطفلالملروقالملطةلباللثثلث:ا
 مستدمي يف قدراته العقلية أو احلسية أو اجلسمية أو التواصل أو هو كل طفل لديه قصور كلي أو جزئي بشكل    

  .(27)األكادميية أو النفسية إىل احلد الذي يستوجب تقدمي خدمات الرتبية اخلاصة
فهذه الصفات ال ميكن التعامل معها من خالل برامج الرتبية املصممة خصيصا للطلبة العاديني، بل حتتاج إىل     

 برامج وخدمات خاصة تناسب ظروفهم ونوعية إعاقتهم. 
 

اMental Handicapلإلعثق اللفكبي ا)للرقةلة (الملطةلباللبليع:ا
م أصدرت اجلمعية األمريكية 1950ن الباحثني فمنذ العام مازال تعريف اإلعاقة الفكرية حمط جدل عند العديد م    

لإلعاقة العقلية والنمائية، يعكس كل واحد منها حرص الباحثني وخماوفهم على مضمون حمكات التشخيص الواردة 
 التعريف يف

 هبدف حتديد يف ما إذا كان الفرد ذو أعاقة عقلية أم ال. وتربر هذه املخاوف تفسريات عدة أمهها:     
خشية الباحثني من التشخيص اخلاطئ لألطفال الذين ينحدرون من جمموعات عرقية، ففي الفرتة الزمنية مابني   -1

م ازدادت أعداد الطلبة الذين تدىن حتصيلهم األكادميي ممن حصلوا على درجات منخفضة 1980-1990
هلؤالء  إىل االختالفات الثقافيةعلى اختبارات الذكاء، وبذلك أزداد خطر تشخيصهم باإلعاقة العقلية. إمنا 

 األفراد.
عات منخفضة من يرتتب عليه فرض توقيعتقد الكثري من الناس أن التشخيص وتسمية األفراد باإلعاقة العقلية،   -2

االجتاهات  ما يعززهؤالء األفراد، ما ينعكس عليهم بتدين مفهوم الذات وبالتايل عدم إتاحة الفرص الكافية هلم، 
 .السلبية حنوهم

مت النظر يف اآلونة األخرية لإلعاقة العقلية على كوهنا مفهوما اجتماعيا، إذ ترفض اجلمعية األمريكية اعتبار   -3
ة اإلعاقة العقلية صفة للفرد، وترى أهنا نتاج تفاعل الفرد مع بيئته، أثار هذا التفسري انتقاد بعض اجلهات املتخصص
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 الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة، مقدمة يف الرتبية اخلاصة، جروان.( 28)
 اخلاصة التعريف هبم وإرشادهم، النوايسة.ذوي االحتياجات ( 29)
 املصدر السابق. (30)

هوما اجتماعيا، هاهتا االجيابية حنو اإلعاقة العقلية عندما اعتربهتا مفللجمعية األمريكية بكوهنا ذهبت بعيدا يف توج
  .(28)وأهنا أنكرت وجود اإلعاقة العقلية حبد ذاهتا داخل الفرد

سنة، وتتمثل يف التدين  18فاإلعاقة العقلية متثل جانبا من جوانب القصور يف أداء الفرد واليت تظهر قبل سن     
عن متوسط الذكاء، يصاحبها قصور واضح يف أثنني أو أكثر من مظاهر السلوك التكيفي  الواضح يف القدرة العقلية

دمات واخل والتوجيه الذايت، الجتماعية،امهارات األنصال اللغوي، والعناية بالذات، واحلياة اليومية، و "مثل 
  .(29)وأوقات الفراغ والعمل واحلياة األكادميية، االجتماعية، والصحة والسالمة،

من أوائل التعريفات للتخلف العقلي اليت ميكن أن توصف بالتحديد والوضوح  ،(Deuel)ويعترب تعريف دول     
 ويتلص تعريفه بأن الشخص املتخلف عقليا هو الذي يتصف مبا يلي:

 .عدم الكفاية االجتماعية  -1
 .تدين القدرة العقلية  -2
 .يظهر التخلف العقلي خالل فرتة النمو  -3
 حلة النضج. ويستمر خالل مر   -4
 يعود التخلف العقلي إىل عوامل تكوينية.  -5
د نه يؤكد على مفهوم الكفاية االجتماعية كأس للحكم على الفر أ "دول"غري قابل للشفاء... فنجد من تعريف   -6

 على أنه متخلف عقليا. 
أما هيرب، فقدم تعريف حضي بقبول اجلمعية األمريكية للتخلف العقلي وينص هذا التعريف على إن: "التخلف     

  .(30)لتكيفي"االعقلي يشري إىل اخنفاض عام يف األداء العقلي يظهر خالل مرحلة النمو مصاحبا بقصور يف السلوك 
اتصنةفالإلعثق اللرقةلة :ا
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 الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة، مقدمة يف الرتبية اخلاصة، جروان.( 31)
 الرتبية اخلاصة يف رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة )املعوقني(، يوسف.( 32)

يطة تعتمد غالبية اجلهات املعنية يف تصنيفها لإلعاقة العقلية على شدة احلالة، اليت تتحدد فيها اإلعاقة العقلية البس    
، يف حني تتحدد اإلعاقة "50-35"واإلعاقة العقلية املتوسطة بني  "70-50"بدرجات الذكاء اليت ترتاوح بني 

  .(31)لإلعاقة العقلية الشديدة جدا "20"، وأقل من "35-20"العقلية الشديدة مابني 
ومن املسلمات اليت جيب األخذ هبا أن هناك اختالفا بني املتخلفني عقليا يف مستوى قدراهتم العقلية والسلوكية     

ويف نضجهم االجتماعي ووضعهم اجلسمي وخيتلفون أيضا من حيث األسباب اليت أدت إىل ختلفهم العقلي، كما 
 هتم على التعلم والتدريب والتكيف االجتماعي، والتحكم بعواطفهم.هنم خيتلفون يف قدراأ

إن التصنيف يساعد العاملني يف جمال الرتبية اخلاصة ويف التخطيط لربامج اخلدمات ومناسبتها لكل فئة من فئات     
لتخلف االتخلف العقلي املختلفة فضال عن أن التصنيف قد يساعد على معرفة أفراد يف فئات ما من مستويات 

العقلي لديهم قدرات وبعض مهارات تزيد عن مستويات تلك الفئة اليت صنفوا إليها، لذلك ينبغي أن ال ينظر إىل 
 . (32)تصنيف الفرد بشكل هنائي ألنه ميلك درجات خمتلفة من القدرة

ية يف إجياد بلقد اختلف املختصون يف جمال تصنيف املتخلفني عقليا من علماء الطب وعلماء نفس واجتماع وتر   
معيار واحد يتخذونه لقياس التخلف العقلي وعلى هذا األساس سنقوم بعض التصنيفات املتوافرة ماتيسر لنا يف 

 ذلك: 
هذا التصنيف الضطرابات مرضية بيولوجية و أوال: ميل األطباء وعلماء البيولوجيا إىل أن التخلف العقلي هو نتيجة     

و مصدر العلة دون معرفة مستويات تأثري العلة يف الفرد وفرص تعلمه لذلك نرى أن هذا مينح أفراد الفئة أساسا واحدا ه
التكيف و التصنيف ال يساعدنا يف معرفة مستويات التخلف العقلي اليت ميكن ألصحاهبا أن يديروا شؤون حياهتم اخلاصة، 

 االجتماعي والعاطفي. 
خلف القدرة العقلية )الذكاء( تتوزع بني الناس على أساس أن الت ثانيا: ينظر علما النفس واجتماع الرتبية إىل أن    

 درجة عن املتوسط يف املنحىن االعتدايل للذكاء.  70العقلي يبدأ من حيث تقل درجة الذكاء عن 
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اأسبثبالإلعثق اللرقةلة :
من  %25أكتشاف تشري املراجع يف هذا اجملال إىل  معظم أسباب اإلعاقة العقلية غري معروفة حىت اآلن إذ    

من األسباب غري معروفة حىت اآلن، حبق تعددت أسباب اإلعاقة العقلية حىت  %75أسباب اإلعاقة العقلية وأن 
 صعب الفصل بينها، وميكن تصنيفها إىل صنفني مها:

 .أسباب وراثية  -1
 .أسباب بيئية  -2

ا اخلصائص بنفس الطريقة اليت تنتقل هبقد تنتقل اإلعاقة العقلية عن طريق اجلينات  :أوال: األسباب الوراثية    
جلينات أو نتيجة خلطأ يف الكر وموسومات أو يف ا اجلسمية والنفسية كالطول والقصر والنحافة والسمنة ولون اجللد،

ت ضطراباايف سالمة عملها يؤدي إىل  اليت حتملها الكر وموسومات، ويذلك أي خطأ يف الكر وموسومات أو
 ".رينرمتالزمة داون، ومتالزمة ت"ثلة ذلك ميف خاليا املخ أو اجلهاز العصيب، ومن أبيوكيميائية يسبب تلفا 

يت وهي اليت يتعرض هلا الطفل وتؤثر على جهازه العصيب كما تؤثر على أنسجة خمه وال :ثانيا: األسباب البيئية    
 تؤدي يف النهاية إىل اإلعاقة العقلية وتنقسم إىل ثالثة أقسام هي:

اب الوالدة وهي اليت تتعرض هلا األم قبل الوالدة )االلتهابات الفريوسية أو البكتريية مثل اجلدري والته أسباب قبل  -1
و أ الكبد الوبائي واحلصبة األملانية أو الزهري(، أو تعرض اجلنني لإلشعاعات أو األم احلامل لإلشعاعات،

 أو سوء التغذية، أو صغر سن والتدخني، استخدامها ألدوية أو عقاقري طبية، أو إدماهنا للمخدرات ولكحول
 األم وكرب سن األب.

 أو ضعف صحة األم، أو كرب حجم اجلنني، أو تضخم رأس اجلنني، أسباب أثناء الوالدة: أطالة فرتة الوالدة،  -2
 فت الوالدة،أو الوضع غري الطبيعي للمشيمة أو استخدام ج أو نتيجة وضع اجلنني يف الرحم بطريقة غري طبيعية،

 أو انفجار اجليب األمامي للرحم مبكرا يؤدي إىل ما يسمى بالوالدة اجلافة،أوالوالدة السريعة واليت هبا طلق سريع. 
ملخ أو اصابة ا التهاب أغشية املخ السحائية، أو التهاب أغشية املخ، أو شلل املخ، :أسباب بعد الوالدة  -3

 الشخص لألصتدام جبسم صلب، أو اخنفاض يف باحلوادث "كالسقوط أو حوادث السيارات أو يف حالة تعرض
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 ذوي االحتياجات اخلاصة التعريف هبم وإرشادهم، النوايسة.( 33)
 نة العامة للرتبية اخلاص.األما (34)

أداء الغدة الدرقية، أو نقص أو سوء التغذية، أو أسباب اجتماعية كالعنف األسري الذي يتعرض له األطفال 
  .(33)واألمهات، أو أسباب مرضية
 يا بالتايل:و وصنفتها وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية ترباتصنفالإلعثق اللرقةلة اتبيويث :

 
 .مانة العامة للرتبية اخلاصةاأل ،اململكة العربية السعودية ،وزارة الرتبية والتعليم

الهخمثمالملمةلك اللربية اللسرودي ايثإلعثق اللفكبي :ا
هـ مبدينة الرياض، 1391/م1991أنشأ املعهد الفكري باململكة العربية السعودية يف عهد وزارة املعارف يف عام     

مث أصبح طالب اإلعاقة الفكرية جزء من طالب التعليم العام بعد تطبيق الدمج الذي أصبح حاليا عاما يف مجيع 
 مدارس التعليم العام باململكة العربية السعودية. 

  وخالصة القول فاإلعاقة الفكرية:    
ن الوظيفي احلايل للفرد، وتتصف احلالة بأداء عقلي أقل مهي حالة تشري إىل جوانب قصور ملموسة يف األداء     

درجة على اختبار ستانفورد(  52ــ73درجة على اختبار وكسلر أو  55ــ75املتوسط )ترتاوح درجة ذكاء أفرادها مابني 
الذاتية،  ةيكون متالزمًا مع جوانب قصور يف جمالني أو أكثر من جماالت املهارات التكيفية التالية: التواصل، العناي

احلياة املنزلية، املهارات االجتماعية، استخدام املصادر اجملتمعية، التوجيه الذايت، الصحة والسالمة، املهارات األكادميية 
  .(34)الوظيفية، وقت الفراغ ومهارات العمل، وتظهر اإلعاقة العقلية قبل سن الثامنة عشرة
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اتشصة الإلعثق اللرقةلة :ا
تتكون عملية تشخيص وحتديد اإلعاقة الذهنية )الفكرية أو العقلية( حسب اجلمعية األمريكية لإلعاقة الذهنية     

من ثالث خطوات، كما تشتمل على وصف ألنظمة الدعم اليت حيتاجها الشخص من أجل التغلب على مشكالت 
 مهارات التأقلم، فهذه اخلطوات هي: 

أن يقوم شخص مؤهل بعمل اختبار أو أكثر من اختبارات الذكاء  :هياخلطوة األوىل من خطوات التشخيص   -1
 القياسية، وكذلك يتم اختبار مهارات التأقلم باستخدام أحد االختبارات القياسية. 

 تشمل القيام بوصف مواطن القوة والضعف يف الشخص من ناحية األمور األربعة التالية:  :اخلطوة الثانية  -2
 لتأقلم. مهارات الذكاء،ومهارات ا -أ

 االعتبارات النفسية، والعاطفية. -ب
 االعتبارات البدنية / الصحية، واملتعلقة بأسباب اإلعاقة.  -ت
 االعتبارات املتعلقة بالبيئة احمليطة.  -ث

وميكن حتديد نقاط القوة والضعف من خالل االختبارات الرمسية، واملالحظة ومقابلة أفراد األسرة أو األشخاص 
املهمني يف حياة الطفل )املدرسني مثال( ومقابلة الطفل والتحدث إليه، ومشاركته يف أنشطته اليومية، أومن 

 خالل املزج بني هذه الطرق مجيعا. 
فتتطلب وجود فريق عمل من عدة ختصصات لتحديد ماهية الدعم املطلوب يف اجملاالت األربع : اخلطوة الثالثة -3

املذكورة أعاله. حيث يتم حتديد كل دعم مطلوب ودرجة هذا الدعم: أما بصورة متقطعة،أو حمدودة، أو طويلة، 
 أو بصورة دائمة ومنتشرة. 

ثل الدعم املطلوب من أجل أن جيد الشخص هو عبارة عن دعم كلما اقتضت احلاجة، م :فالدعم املنقطع -
املعاق عمل جديد يف حالة فقدان عمله السابق، وقد تكون هناك حاجة إىل الدعم املنقطع من فرتة إىل 

 أخرى،وعلى مدى فرتات خمتلفة من حياة الشخص، ولكن ليس على أساس يومي مستمر. 
ناء كون أثناء االنتقال من الدراسة إىل العمل أو أثفقد يكون لفرتة زمنية معينة مثل أن ي: أما الدعم احملدود -

التدريب استعدادا للعمل، ويكون هذا الدعم مرتبطا بفرتة زمنية حمدودة وكافية لتوفري الدعم املناسب 
 للشخص. 
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 ذوي االحتياجات اخلاصة التعريف هبم وإرشادهم، النوايسة.( 35)

فهو عبارة مساعدة حيتاجها الشخص بشكل يومي  :أما الدعم طويل املدى يف ناحية من نواحي احلياة -
دد، وقد يشمل ذلك مساعدته يف املنزل أو العمل، وعادة ال يكون الدعم املنقطع، وغري مرتبط بوقت حم

 أو احملدود، ا، طويل املدى يف كل نواحي احلياة اليومية للشخص ذو اإلعاقة الذهنية )الفكرية أو العقلية(. 
راءات متعلقة إجفعبارة عن دعم دائم ويف جماالت متعددة وبيئات خمتلفة، وقد يشمل  :أما الدعم املنتشر -

بتسيري احلياة اليومية هلذا الشخص، وحيتاج الشخص الذي يقع حتت هذه الفئة من الدعم إىل املساعدة 
  .(35)بشكل يومي ويف مجيع جماالت احلياة

 
 إرشثدلتاهثم الةلوقثي امنالإلعثق اللرقةلة :

 الفحص الطيب قبل الزواج. -1
واحلرص على عدم تعرضها لألشعة أثناء احلمل، واحلرص على االستمرار العناية باألم احلامل، واالهتمام بغذائها،  -2

 يف مراجعة املراكز الصحية ملتابعة احلمل.
 استكمال تطعيمات الطفل. -3
 احلرص على زيارة الطبيب عندما يكمل الطفل أسبوعه األول، حىت ميكن الكشف عن اإلعاقة يف وقت مبكر. -4
 لطفل.عدم التأخر يف مراجعة الطبيب عند مرض ا -5
 مراقبة األطفال، ومحايتهم من احلوادث، ومصادر التلوث، والتسمم. -6
احلرص على املباعدة بني فرتات احلمل، وذلك حىت يتسىن لألم اسرتداد صحتها وعافيتها، وحىت تتمكن من  -7

 إعطاء العناية الكافية باملولود السابق.
 سنة(.45أو أكثر من  سنة16)أقل من  جتنب احلمل يف سن مبكرة جداً أو متأخرة جداً  -8
  االبتعاد عن األطعمة ذات األلوان الصناعية، واملواد احلافظة، واملعدلة وراثياً. -9

اللخرةلمالإللكرتويناضبورةاحخمة الخرةلةماللقبآناللكبميالذويالإلعثق اللفكبي اللبسةط .الملبحثاللثثلث:ا
درجة  70-55وترتاوح نسبة الذكاء لديهم مابني  اإلعاقة الفكرية البسيطة هم أولئك التالميذ القابلني للتعلم    

حسب املنحىن اإلعتدايل للذكاء، وإشارات الدراسات أن النمو العقلي لديهم يتوقف عند مستوى طفل عادي عمره 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research    (JISTSR) Vo: 1 No: 3, 2015              

 
 118 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research    (JISTSR) Vo: 1    No: 1  2015 

                                                           
 تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة، مرزوق.( 36)
 املصدر السابق. (37)

سنة ويستفيد تالميذ هذه الفئة من الربامج اخلاصة بزمالئهم العاديني  12-9بني  سنوات وقيل ما 10-7مابني 
ة والكتابة واحلساب، ولكن التقدم املعريف لديهم بطيء وتقابلهم صعوبات يف القراءة وبطء يف التعلم من تعلم القراء

 وتأخر يف اللغة بشكل مالحظ، ويتميزون باالستقالل الشخصي واالقتصادي بصورة جزئية أو وحسب استعداداهتم. 
احية من الفوائد اليت تعود عليهم من الن إن استخدام التقنيات يف حياة ذوي االحتياجات اخلاصة هلا العديد    

خدام فمن الناحية النفسية أثبتت دراسات علمية عديدة أن االست .و األكادميية أو االجتماعية أو االقتصاديةأالنفسية 
بعض التقنيات، كاحلاسب اآليل مثال دورا كبريا يف خفض التوتر واالنفعاالت لدى التالميذ حيث تتوفر برجميات 

Software  ،فيها الكثري من الربامج املسلية واأللعاب اجلميلة اليت تدخل البهجة والسرور يف نفوس هؤالء التالميذ
وبالتايل ختفف كثري من حدة التوتر والقلق النفسي لديهم، ولذلك جيب أن يستخدم كثري من املعلمني مثل هذه 

على  ياجات اخلاصة، وأثبتت نتائج الدراساتالوسائل كمعزز إجيايب أو سليب لتعديل سلوك األطفال ذوي االحت
فاعلية الربنامج احلاسويب يف تعديل سلوك النشاط الزائد لألطفال املتخلفني عقليا بدرجة بسيطة، كما ظهر أيضا من 
نتائج الدراسات على حتسن بعض السلوكيات املصاحبة لسلوك النشاط الزائد كتشتت االنتباه واالندفاعية وفرط 

  .(36)أظهرت العديد من الدراسات فاعلية الربامج احلاسوبية يف خفض التوتر والنشاط الزائداحلركة كما 
أما من الناحية األكادميية فال يكاد خيفى على اجلميع ما تؤديه التقنيات التعليمية من تسهيل توصيل وشرح     

املعلومة ملتعلمني من ذوي االحتياجات اخلاصة واملساعدة يف رفع مستواهم األكادميي والدراسات العربية يف هذا 
م لألطفال ة كتقنية تعليمية يف حتسني النطق والكالاجلانب اليت أثبتت وأكدت الدور اإلجيايب للوسائط املتعدد

املتخلفني عقليا بدرجة بسيطة، وفاعلية الربامج التفاعلية كتقنية تعليمية باستخدام احلاسوب لتيسري تعليم مادة 
 .(37)الرياضيات ونقل أثر التعليم إىل مواقف جديدة لألطفال املتخلفني عقليا بدرجة بسيطة

 وين لذوي االحتياجات اخلاصة املتخلفني عقليا بدرجة بسيطة ميكنهم من التعلم يف أي وقت ويففالتعليم اإللكرت     
 أي مكان سواء يف الفصل الدراسي أو خارجه، أو بني املعلم واملتعلم، أو بني ملتعلمني أنفسهم. 

املعوقني  للغوية وخاصةوهناك برامج وأجهزة كمبيوتر تعمل على مساعدة األطفال الذين يعانون من املشكالت ا    
 ذهنيا أو فكريا ملساعدهتم على التعلم وتنمية املهارات األكادميية واالجتماعية وهي: 
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 املصدر السابق. (38)
 .ارف، العاصمتقومي طرق تدريس القرآن الكرمي يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي التابعة لوزارة املع( 39)
 تقومي طرق تعليم القرآن الكرمي قي مراحل التعليم العام والتعليم اجلامعي، اخلطيب.( 40)

لطفل العقلية اهذا الربنامج ساهم يف تنمية وتعزيز وتطوير مهارات  :برنامج التنمية الفكرية للمعوقني ذهنيا  -1
باستخدام التعليم اإللكرتوين املتدرج بأسلوب جذاب وشيق وفق مراحل ودروس خمصصة وجمزأة يف تنمية املهارات 

 .وتطوير القدرات الذهنية
كمبيوتر كريزويل الناطق: أنتجت شركة كريوزويل جهازا ناطقا عن طريق الكمبيوتر والذي حيول اللغة املكتوبة  -2

ألوىل وهي ا كن هلذا اجلهاز أن ينتج عدد كبري من الكلمات اليت ميكن أن تصدر بطريقتني:إىل لغة منطوقة، ومي
الطريقة املكتوبة والثانية الطريقة املنطوقة، وهلذا اجلهاز ال يصلح استخدامه من قبل األشخاص الذي ال يستطيعون 

لنظام إدخال املعلومات يف هذا استخدام نظام املعلومات الرمزي، وذلك باستخدامهم ألدوات النقاط سريعة 
  .(38)اجلهاز

ن مستوى أ تعليم القرآن الكرمي باململكة العربية السعودية،كما وضحت كثري من الدراسات اخلاصة بطرق تدريس      
(، مع قلة وندرة الوسائل التعليمية اليت ختدم %9-%14تأهيل معلمي القرآن الكرمي حمصورين بني درجيت جيد وضعيف )

  .(39)الكرميالقرآن 
كما بينت دراسة اخلطيب، بأن معلمي القرآن الكرمي يعتمدون على الوسائل القدمية وخاصة السبورة والطباشري      

حاسبات البتدائية فقط، رغم تطور وسائل التعليم من شفافيات وأفالم وخمتربات لغة و اباإلضافة إىل املسجل يف املرحلة 
 . (40)آلية وانرتنت.... إخل

تيجة للدراسات اليت أجريت يف اململكة العربية السعودية واخلاصة بطرق تدريس القرآن الكرمي ومنا نتج عنها ون    
، فقد أوصى ةمن سلبيات يف تدريس هذه املادة املهمة واليت تعترب مادة أساسية يف مجيع مراحل التعليم يف اململك

طبيقات بالعمل على وضع برنامج النشر احلاسويب وت املشاركون يف ندوة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف
 املصحف الشريف، ومنوهني مبا أصدره اجملمع يف لغة اإلشارة للصم والبكم، وأمهية اإلفادة من اإلشارة العربية املوحدة،
 اوالعمل على إجياد إشارة واضحة املصطلحات الشرعية والسيما العقيدة، وحيض املشاركون اجملمع على استكمال م

بدأه من هذه اخلدمة املتميزة، كما دعوا املشاركون يف هذه الندوة إىل أمهية صياغة خطة حمكمة لنشر القرآن الكرمي 
على األجهزة الذكية واحلواسيب الكفية )كاجلوال وجالكسي( والشبكة العنكبوتية، يراعى فيها ما خيدم ذوي 
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 .2014ندوة طباعة القرآن الكرمي بني الواقع واملأمول، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة،  (41)
 وجيل التعليم ضرورة حتمية لتحقيق اجلودة، كردي.التعليم اجلودة الشاملة، اإللكرتوين توظيف تكنول( 42)

. فمن هنا تتضح أمهية التعليم اإللكرتوين لذوي (41)عاالحتياجات اخلاصة، واإلفادة يف ذلك من خمرجات اجملم
 االحتياجات اخلاصة اإلعاقة الفكرية البسيطة. 

اللخحديثتالليتاتولجهاتوظةفاترةلةماللقبآناللكبمياللكرتونةثالذويالإلعثق اللفكبي :الملبحثاللبليع:ا
يها املثقفون وأصبحت املعلومات اآلن يتزاحم علملعلومايت اعصر املعلومات حيث االنفجار املعريف والتدفق نعيش اآلن     

وغريهم من أصحاب املهن األخرى، للتعرف على اجلديد يف جمالت اهتمامات كل منهم، كما توجد طرق سريعة لنقل 
 World Wide( من مكان إىل آخر، كما أن ظهور شبكة املعلومات الدولية )Super High Way Informationاملعلومات )

Wed ن مكان موفة باإلنرتنت، وتوظيفها يف كافة مناحي احلياة، يبني أمهية املعلومات كسلعة تباع وتشرتى ويتم نقلها ( املعر
 . (42)إىل آخر لالستفادة منها

إال إن هناك عدد من التحديات تواجه  ومع هذه األمهية للتقدم العلمي يف نقل املعلومات من مكان إىل آخر،    
م حتديث التعليم وتعيق توظيف تعليم القرآن الكرمي الكرتونيا، واليت جيب العمل على حلها والسيطرة عليها يف التعلي

 خاصة وهي على النحو التايل:  العام بصفة عامة والتعليم لذوي الحتياجات اخلاصة بصفة
ا:احتديثتا)مروقثت(اتولجهامرةلمياللخرةلةماللرثمايصف اعثم اوهياكثلخثيل:اأوال
ايثملرةلمني: -1 جتعلهم يرفضون التحديث، ويقاومون تطبيق أو توظيف املستحدث، ومن هذه احتديثتاخثص 

العوامل: عدم وضوح املستحدث، وعدم درايتهم بأمهيته وضرورته وفوائده، وعدم رغبتهم يف التغيري ومتسكهم 
والتدريب، ريب وجود الوقت الكايف لديهم للتجبالقدمي، واجتاهاهتم السلبية حنو املستحدث، وكثرة أعبائهم، وعدم 

وعدم متكنهم من مهارات توظيف املستحدث، وخوفهم من الفشل عند التنفيذ، وعدم وجود حوافز مادية أو التشجيع 
الذي يدفعهم على توظيف املستحدث، الصعوبات واإلحباط الذي يواجه بعض املعلمني نتيجة نقص اإلمكانات 

 ري. النظام التعليمي واإلداوالتسهيالت املادية، أو معوقات 
 سبيل حيث قد تكون اإلدارة غي الواعية، وغري املؤهلة عائقا يف حتديثتا)مروقثت(امخرةلق ايثاإلدلرةاللخرةلةمة : -2

تطبيق املستحدث، وتتمثل هذه املعوقات يف اإلجراءات اإلدارية الروتينية املعقدة واللوائح اجلامدة اليت ال تسمح 
 بالتطوير، وال تتيح املرونة. 
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 املصدر السابق. (43)

ية والبشرية وتتمثل يف نقص التمويل، وعدم توفري اإلمكانات املاد ايثلخمويلاوللنظثماللخرةلةمي:امروقثتامخرةلقا -3
الالزمة، ووجود تعقيدات روتينية ال تسمح بقبول املستحدث، وعدم توفر املناخ املناسب لتطبيق املستحدث يف 

زمة ساندة واملشورة الفنية الالالنظام، وعدم استعداد املؤسسة للتواصل مع مؤسسات أخرى لتلقي الدعم وامل
 .التطبيق املستحدث

ديد فمثال اجملتمع بأفراده ومؤسساته ومنظماته قد يرفض املستحدث التعليمي اجل مروقثتامخرةلق ايثجملخمع: -4
ألهنا متس األبناء وحياهتم األسرية، ويظهر هذا الرفض من خالل وسائل اإلعالم، كاإلذاعة والتلفزيون والصحافة، 

  .(43)ل اللقاءات والكتابات واملقابالت وغريهامن خال
اميكناحتديدايرضاللخحديثتاللبئةسة الليتاتولجهاتطبةقاللخرةلمالإللكرتوينالةلمرةلمايصف اعثم ،ثثثنة ا:اوهلذل

اوكذلكامرةلماذويالالحخةثجثتالخلثص الإلعثق اللفكبي ،اويرضالحلةلولالملقرتح الةلخةةلباعةلةهثايفامثايةلي:ا
نقص التمويل والبنية التحتية الالزمة للتعلم اإللكرتوين: ويتمثل ذلك يف عدم توفر امليزانية واألجهزة واألثاث  -1

راك مؤسسات املعوقات من خالل إشوالتجهيزات ومجيع متطلبات التعلم اإللكرتوين، وميكن التغلب على تلك 
 .م لتطبيقهمن ميزانية التعليللمشروع، وختصيص جزء اجملتمع والقطاع اخلاص واألفراد من خالل مسامهاهتم ودعمهم 

نقص القوى البشرية املدربة وتتمثل يف عدم وجود الفنيني واخلرباء واملختصني الالزمني لتطبيق مشروع التعلم  -2
اإللكرتوين، وميكن التغلب على ذلك بعقد دورات تدريبية مكثفة للقوى البشرية الالزمة، وإرساهلم يف بعثات 

 إىل الدول املتقدة. تدريبية 
تدريب وتأهيل وهذا يتطلب جهدا مكثفا ل األمية التكنولوجية يف اجملتمع ونقص الوعي بالتعليم اإللكرتوين، -3

 املعلمني واملتعلمني بشكل خاص استعدادا هلذه التجربة. 
ة والربامج، جهز وتوفر األ ارتباط التعليم اإللكرتوين بعوامل تكنولوجية أخرى: مثل كفاءة شيكات االتصال، -4

ومدى القدرة على تصميم وإنتاج احملتوى التعليمي بشك متميز، وهذا يتطلب االهتمام برفع جودة شبكات 
االتصال باإلنرتنت، وكذلك توافر كافة املتطلبات من األجهزة والربامج، وتوفري برامج تدريب على مهارات 

 التصميم واإلنتاج حملتوى تعليمي عايل اجلودة. 
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 املصدر السابق. (44)

لدور اجلديد للمعلم يف ظل التعلم اإللكرتوين: املفهوم اخلاطئ السائد أن التعلم اإللكرتوين يلغي عدم فهم ا -5
دور املعلم، وهذا يتطلب توضيح ألدوار اجلديدة للمعلم يف التعلم اإللكرتوين واليت أصبحت أكثر فاعلية 

 وإجيابية عن قبل، وال ميكن االستغناء عن دور املعلم. 
ات التعلم اإللكرتوين، عالوة على نشأة كثري من هذه األساليب التعليمية على أيدي حداثة ظهور تطبيق -6

الشركات التجارية، وهي غري مؤهلة عمليا وثقافيا ملثل هذه املهمة، وللتغلب على ذلك يتطلب دعم والتأكيد 
يد من جتاربه للفشل، دعلى دور املؤسسات الرتبوية يف اإلعداد والتخطيط للتعلم اإللكرتوين، حىت ال تتعرض الع

نتيجة غياب اجلانب الرتبوي يف عملية التخطيط واإلعداد والتصميم، حيث يتم الرتكيز على اجلانب التقين 
 .(44)بدرجة كبرية

 
 لخلثمت 

وخنتم هذه الورقة بعدد من االعتبارات اليت جيب مراعاهتا من قبل معلمي الرتبية اخلاصة "اإلعاقة الفكرية" وكذلك     
ة النتائج والتوصيات اليت وصلت إليها هذه الورقة، واليت نأمل مراعاهتا من قبل املسئولني واملختصني واملهتمني بالرتبي

 ذوي "اإلعاقة الفكرية" "إلكرتونيا" وهي: اخلاصة ألمهيتها لتعليم القرآن الكرمي ل
اأوال:الالعخبثرلتاللرتيوي الملنثسب الخرةلةمالملرثقنياعقةلةثا)فكبيث(:

وتعمل على  نشطا يف كل املواقف التعليمية أن تكون أنواع النشاط خمتلفة حبيث جتعل الطفل املعاق عقليا، -1
تشجيعه على االستمرار يف نشاطه على أن تكون أنشطة املصاحبة )للتعلم اإللكرتوين( من النوع الذي يثري 

ليس االهتمام و  اهتمام الطفل. مع ضرورة تقدمي مجيع اخلربات واملعارف اإلنسانية املناسبة للطفل املعوق عقليا.
 لقراءة والكتابة واحلساب. فقط بتقدمي خربات ا

إعادة النظر يف اخلطة أو الربامج حىت تتمشى دائما مع قدرات الطفل املعوق عقليا وميوله وتدفعه للنجاح،  -2
 فالنجاح يؤدي إىل النجاح، لذلك على املدرس إشباع حاجة الطفل املعوق إىل النجاح.

بب املعوقني حىت ال تسبب هلم إحباطات، بس أن تكون املواد التعليمية واألنشطة مناسبة هلؤالء األطفال -3
صعوبتها، وحىت ال ينفروا منها نتيجة مستواها عن حدود إمكاناهتم العقلية، أي إثراء البيئة التعليمية باملثريات، 
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وإبراز  ه لالنتباه،مع التقليل من املثريات املشتت وتنويع النشاطات املثرية الهتمام الطفل وطرق العمل وأساليبه،
ا مم ناصر األساسية يف املهمة التعليمية، وكفالة استخدام الطفل لعقله ويديه وحواسه يف عملية التعليم،الع

 يساعد على جذب انتباهه وزيادة مستوى تركيزه. 
تقليل فرتات العمل )مدة احلصة الدراسية( والراحة حىت ال يشعر الطفل املعوق عقليا باإلرهاق احلسي والعقلي  -4

عب على هؤالء األطفال تركيز انتباههم لفرتات طويلة، ولذا فمن الضروري تقدمي املواد اليت وامللل، حيث يص
تثري اهتمامهم وانتباههم، كما ينبغي التنويع والتغيري يف األنشطة واملواد، وطريقة العمل وأساليبه، كأن يبدأ 

رس يف وي وأن يكون النشاط والدالربنامج مثال بالقراءة واحلساب )نظري(. مث يعقبه نشاط عملي أو عمل يد
 لإلجناز.  والدافعيةوالراحة النفسية واألمن واإلحساس بالنجاح  االطمئنانجو يسوده 

ربط الدراسة باللعب أي اجلمع بني اللعب والتسلية والرفاهية من ناحية، وتعميق إدراكهم باألدوار االجتماعية  -5
 ي. ربات واألدوار االجتماعية عن طريق التمثيل التلقائواألنشطة املختلفة، فضال عن إكساهبم املهارات واخل

ربط الدراسة النظرية باخلربة احلسية املباشرة احلية وذلك من خالل قيام الطفل املعوق بأعمال وأنشطة يتعلمون  -6
ارع ز من خالهلا أكثر مما يتعلمون من الكتب اجملردة النظرية، ويعين هذا ضرورة توفر بيئة مدرسية غنية متنوعة كم

ضافة إ الطيور، واألمساك، ومزارع اخلضار، والفواكه، وعرضها بواسطة )احلاسب اآليل والعرض املرئي اإللكرتوين(
 إىل قيام األطفال بزيارات ميدانية للمؤسسات يف بيئتهم، للتعرف على الطبيعة. 

زيادة ى وتشجيعهم عل تشجيع األطفال على القيام وحدهم باألعمال، واعتمادهم على أنفسهم قدر اإلمكان، -7
 وتوفري املناخ االجتماعي املناسب واملعاملة احلسنة.  العمل،

على املدرس استعمال العبارات املشجعة اليت تعمل على شعور الطفل املعوق بالثقة وتدفعه للعمل والنشاط،  -8
مشاعر  وإظهارب لغضوجتنب استعمال عبارات التهديد والوعيد وأسلوب العقاب والتوبيخ والتأنيب، وكذلك ا

 الضيق والضجر من طالبه.
على املدرس تشجيع األطفال املعوقني الذين ينسحبون من اجلماعة وال يشرتكون يف أنشطتها، وذلك عن طريق  -9

إتاحة الفرص هلؤالء األطفال واملواقف املختلفة اليت يتمرن األطفال فيها على األخذ والعطاء، والتعاون مع 
م بالنجاح وإبراز شخصياهتم وتشجيعهم على تكوين عالقات اجتماعية، ومساعدهتم اآلخرين واليت تشعره

 على التكيف مع اجملتمع حاضراً ومستقباًل.
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 الربامج الرتبوية األفراد ذي احلاجات اخلاصة، حييي.( 45)

ضرورة توفر اخلصائص الرتبوية والشخصية يف املدرس الذي يتعامل مع األطفال املعوقني عقلياً من دراية وخربة  -10
اين ىل حب املدرس وعطفه هلؤالء واقتناعه بعمله اإلنسإة وطرق التعامل معهم، باإلضاف خبصائص املعوقني،

 معهم، وتقديره لذات الطفل وإشعاره باحرتام ذاته والثقة يف النفس ويف اآلخرين.
تنمية املعارف الطفل عن طريق اإلدراك وتدريب احلواس، واهلدف هو إضافة الضبط والتثبيت للمعارف اليت  -11

 التعبري اللفظي من خالل األنشطة االجتماعية اليت وإغناءولتحسني اكتسبها وذلك إلجياد معارف جديدة، 
يقوم هبا، حيث إن االستشارة والتدريب احلسي كمدخل لتعليم الطفل ولتحسني قدرته على التميز واإلدراك، 

 وجعله اكثر وعياً باملثريات من حوله، وأكثر قدرة على تذكر ما يتعلمه.
ي، فإنه أكثر ىل التجمع حول عنصر رئيسإحتقيق الربط بني املادة الدراسية، حيث أن خمتلف املواضيع متيل  -12

سهل حيث أن ربط املوضوعات يف جمموعات طبيعية جيعل مضموهنا أ أمهية بالنسبة لألطفال املعوقني عقلياً،
 فهماً على األطفال )ارتباط األفكار بعضها ببعض(.

إمنا مواءمة و  فردية يف تعليم املعوقني عقلياً، وهذا ال يعين بالضرورة تعليم هؤالء األطفال فردياً،مراعاة الفروق ال -13
ريد التعليم وفقا مع فراد، أي تف أوالتعليم للحاجات الفردية لكل طفل. سواء كان التعليم يف جمموعات صغرية 

 خصية.، واحتياجاته الشواإلجنازالستعدادات الطفل ومعدل سرعته يف التعليم، واستعداده للتحصيل 
 تنمية السلوك املعريف والوجداين، ومساعدته على تقبل عجزه وفهم ذاته وقدراته. -14
 العناية بالرتبية الرياضية لتنمية قدراته على التآزر والتوافق احلركي. -15
 .(45)األخرى األنشطةو إتاحة الفرص للطفل املعوق عقلياً للتعبري عن ذاته من خالل الرتبية الفنية واملوسيقى  -16
 ن تكون املادة املتعلمة ذات قيمة وظيفية وفائدة تطبيقية يف حياة الطفل حبيث تساعده على التكيف ملتطلباتأ -17

 بيئته، وحياته اليومية، واليت سيكون بإمكانه استخدامها.
إتقانه للجزء من جزء إىل جزء آخر إال بعد فهمه واستيعابه و جتزئة املادة املتعلمة وتتابعها حبيث ال ينتقل الطفل  -18

فالة التشويق مع كالسابق مع التأكيد على اإلعادة والتكرار واالسرتجاع املستمر لضمان جناح الطفل يف التعليم، 
 والتنويع.
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 ندوة العناية بالقرآن الكرمي وعلومه، شريدح.( 46)
 .لوزارة املعارف، العاصمتقومي طرق تدريس القرآن الكرمي يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي التابعة ( 47)
 .ويامعوقات استخدام التقنيات التعليمية اخلاصة يف تدريس التالميذ املتخلفني عقليا كما يدركها معلمو الرتبية اخلاصة مبدينة الرياض، هوس( 48)

ردات، ومن جملتسلسل املادة التعليمية وترتيبها بشكل منظم، وتتابعها من احملسوسات يف احلياة الطفل إىل ا -19
 السهل إىل الصعب، ومن الكليات إىل التفاصيل واجلزئيات، ومما هو مألوف إىل غري املألوف.

مبختلف الوسائل  للطفل يف املواقف التعليمية للحياة املدرسيةجيايب تعزيز االستجابات الصحيحة وتدعيم السلوك اإل -20
 النجاح.بع الطفل ملزيد من الثقة بالنفس والشعور اللفظية واملادية املشجعة على تثبيت هذه االستجابات ودف

 ملواقف التعليمية.ابني النشاطات النظرية والعملية، واستغالل اللعب والعمل، والنشاط الذايت والتمثيلي والغناء يف املزج  -21
 تنمية االستعدادات واملهارات احلركية. -22
 االستقاللية. تدريب الطفل وتعويده على ممارسة العادات واملهارات الوظيفية -23
 تنمية االستعدادات واملهارات االجتماعية، وإكساب الطفل األمناط السلوكية املرغوبة. -24
حتلي املعلم بالصرب يف عالقته بالطفل وإعطائه الوقت الكايف إلظهار االستجابة املناسبة يف املوقف التعليمي  -25

سني معدل ة التعلم، والعمل تدرجيياً على حتوعدم استعجاله، نظراً الحتياجه وقتاً أطول من العاديني يف عملي
 (.2013سرعته يف األداء ) حيىي، 

 
اثثنةث :اللنخثئجاوللخوصةثت:

 توصةلتاللدرلس اإىلاللنخثئجاللخثلة :ا
زالت غامضة وغري مفعلة لدى القائمني على تعليم ذوي  أمهية تقنية احلاسب والتعليم اإللكرتوين ما .1

 .الفكرية" جلميع املواد والقرآن الكرمي بصفة خاصةاالحتياجات اخلاصة "اإلعاقة 
لم زال اجتهاديا من قبل املع تعليم مقرر القرآن الكرمي لذوي االحتياجات اخلاصة "اإلعاقة الفكرية" ما .2

والرتكيز على التعليم التلقيين، وهذا ما أكدته كثري من الدراسات اليت تناولت تدريس مادة القرآن الكرمي  
أكدته مجعية األطفال الغري  وما ،(48)اهلوساوي( و 1435)التومي و  ،(47)العاصمو  ،(46)كدراسة شريدح

 .(2000)عاديني 
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بالنسبة لطريقة تدريس مادة القرآن الكرمي والسنة النبوية أفاد املعلمني أن هذه املادة حتتاج ملعلم نطق أو  .3
لقاعة جمهزة كقاعة مصادر التعلم ، وحاجتهم language therapist-speechخصائي عالج النطق واللغة ا

 أو متاثل قاعة تعلم اللغة اإلجنليزية لتعليمهم القرآن الكرمي والسنة النبوية.
باالهتمام بالتقنية اإللكرتوين ة يف إعداد املعلمني وتدريبهم على استخدامها قبل اخلدمة وأثناء وأوصتاللدرلس ا

 القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة لذوي اإلعاقة الفكرية.اخلدمة حيث أهنا مطلب مهم يف هذا العصر لتعليم 
ا
ا

ا
ا
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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الملصثدراولملبلجع
 للقبآناللكبمي.

 .م2014 - األمانة العامة للرتبية اخلاص -
واز بن هزاع بن نداء ف ،أمهية ومعوقات استخدام املعلمني للتعليم اإللكرتوين من وجهة نظر املشرفني الرتبويني مبحافظة جده -

 ه.1428 -مكة املكرمة  - جامعة أم القرى، كلية الرتبية  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،الشمري
الطبعة  م2013 - عمان -دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، حيي خولة أمحد ،الربامج الرتبوية األفراد ذي احلاجات اخلاصة -

 .الرابعة
 ،طاليب اإلبداعي الثامنفعاليات امللتقى العريب ال ،سلطان حممد سيد، الوطن العريببني معوقات ومستقبل التعليم اإللكرتوين يف  -

 م.2005 -اليمن  - جامعة صنعاء
  م.2005 - عمان -دار أسامة ، طالل يوسف ،الرتبية اخلاصة يف رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة )املعوقني( -
 ه.1423 - الرياض - جامعة امللك سعود، احمليسنهللا  إبراهيم بن عبد ،التعليم اإللكرتوين ترف أم ضرورة -
وحدة  موقع كانول، ،أمحد كردي ،التعليم ضرورة حتمية لتحقيق اجلودة االتعليم اجلودة الشاملة، اإللكرتوين توظيف تكنولوجي -

 م.2010- املعرفة
ؤمتر الثالث ورقة عمل مقدمة للم ،إبراهيم احمليسن وخدجية هاشم، التعليم العايل عن بعد باستخدام شبكة املعلومات الدولية -

 .ه1419 - مكة املكرمة - كلية الرتبية، جامعة أم القرى  ،إلعداد املعلم
وزارة الشؤون  ،عاصمسعود عبد العزيز ال تقومي طرق تدريس القرآن الكرمي يف مدارس حتفيظ القرآن الكرمي التابعة لوزارة املعارف، -

 ه.1421 - املدينة املنورة - جممع امللك فهد لطباعة املصحفاإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، 
وث ندوة العناية بالقرآن حب، حممود بن ابراهيم اخلطيب ،تقومي طرق تعليم القرآن الكرمي قي مراحل التعليم العام والتعليم اجلامعي -

 ه.1421 - موقع املفكرة الدعوية ،الكرمي وعلومه
 .ه2014 - عمان - دار املسرية، مساح عبد الفتاح مرزوق ،اخلاصة تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات -
 م.2004 - الرياض –مكتبة الرشد  سامل،حممد  أمحد ،تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكرتوين -
 م.2004 - الرياض -مكتبة الرشد ):  غلوم، سامل أمحد حممد ،تكنولوجيا التعليم والتعليم اإللكرتوين -
 ه.1435 - التومي -
زيدان  ،اخلدمات املساندة اليت حيتاجها األطفال متعددو العوق وأسرهم ومدى توافرها من وجهة نظر أولياء األمور واملعلمني -

 (1) اإلسالميةللعلوم الرتبوية والدراسات  ،24م -الرياض  - جملة جامعة امللك سعود، بندر ناصر العتييبو أمحد السرطاوي، 
 م.2012 -
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 عمان –كلية اآلداب والرتبية ،  دار املناهج ،فاطمة عبد الرحيم النوايسة ،اخلاصة التعريف هبم وإرشادهمذوي االحتياجات  -
 .الطبعة األوىل

 .م2013 - عمان - دار الفكر، فتحي جروان وآخرون ،)مرتجم( الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة، مقدمة يف الرتبية اخلاصة -
اللقاء السنوي  ،يموزارة الرتبية والتعل ،عدنان بن أمحد بن راشد الورثان ،الشاملة يف التعليممدى تقبل املعلمني ملعايري اجلودة  -

 ه.1428 - اإلحساء – الرابع عشر للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت(
حممد  حممود أمحد شوق، حممد مالك اختياره وإعداده وتنميته يف ضوء التوجيهات اإلسالمية، :معلم القرن احلادي والعشرون -

 .الطبعة األوىل م2001 - القاهرة - دار الفكر العريب، سعيد حممود
 ،معوقات استخدام التقنيات التعليمية اخلاصة يف تدريس التالميذ املتخلفني عقليا كما يدركها معلمو الرتبية اخلاصة مبدينة الرياض -

 ،سية بكلية الرتبية جامعو بنها، جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسمؤمتر الصحة النف ،ومحد بكر هوساوي علي بن
 م.2007 - مجهورية مصر العربية

املعوقات اإلدارية يف تدريس القرآن الكرمي يف مركز مصادر التعلم باملرحلة االبتدائية من وجهة نطر املشرفني الرتبويني ومعلمي  -
 م.2012 - 1، ج151 العدد  - القاهرة – جامعة األزهر ،الرتبيةجملة كلية ، آل شعالن ،القرآن الكرمي

 -تبوك  - داب والرتبيةكلية اآل،  اجمللد األول، جامعة تبوك، التطلعات والرؤى املستقبلية، امللتقى العلمي األول للرتبية اخلاصة -
 ه.2014

 ه.1421- لدعويةموقع املفكرة ا ،بن أمحد شريدح سعيد ،ندوة العناية بالقرآن الكرمي وعلومه -

ا
 

 

 


