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 حبث بعنوان

 ذوى الإحتياجات اخلاصةو تكنولوجيا التعلمي 

 " الأهجزة التعلميية ، وصيانهتا "
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 المالح المغاورى تامر

 التربية فى الخاص الدبلوم

 التعليم تكنولوجيا

 التربية كلية

  اإلسكندرية جامعة
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 مقدمة : 

 في تمثلت  كبيرة برعاية الخاصة االحتياجات ذوي من الب واألفرادالط حظي      
 تحقيق في ساعدت والتي تعلمهم في واألجهزة التعليمية المتطورة التكنولوجيا استخدام
 التكنولوجيا عليها يطلق والتي واألجهزة التعليمية التكنولوجيا هذه فأثر ،المرسومة األهداف
 التي التعليم نوعية نفس على يحصلون المتعلمين هؤالء من جعل ،أو المعينة المساعدة

 هذهمن  برمجياتال وأ معداتالو جهزةاأل معظم وتقوم. األسوياء أقرانهم عليها يحصل
 توفير خالل من إعاقاتهم أنواع اختالف على المتعلمين هؤالء تعلم عملية بدعم التكنولوجيا

 تعلم  فرص توفير أجل من لديهم الموجودة اإلعاقة أو العجز يسد ما فيها يتوفر تعلم بيئة
 .األصحاء ألقرانهم المتوفرة التعلم لفرص مساوية لهم

-اآلتي :  في هذا البحث بشيء من التفصيل وسوف نتناول  

 . مفهوم ذوى اإلحتياجات الخاصة 
 . مفهوم تكنولوجيا التعليم لذوى اإلحتياجات الخاصة 
 , مفهوم األجهزة التعليمية لذوى اإلحتياجات الخاصة 

 .واألجهزة التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة* الصفات الجيدة للتقنيات 
 .* فوائد األجهزة التعليمية  لذوي االحتياجات الخاصة 

 واألجهزة المقدمة لكل فئة أنواع ذوى االحتياجات الخاصة . 

 مستويات األجهزة التعليمية لذوى اإلحتياجات الخاصة .  *

 * اإلعاقة البصرية                                   * اإلعاقة السمعية            

 ( مكان هذه األجهزة التعليمية داخل المؤسسة . ) غرفة المصادر 
 جهزة التعليمية التى تتعلق بذوى االحتياجات ألالمعوقات التى تحول دون االستخدام االمثل ل

 .الخاصة 
  جهزة ذوى االحتياجات الخاصةأمراحل و خطوات صيانة . 
  معوقات عملية صيانة االجهزة لذوى االحتياجات الخاصة. 
  للطالب ذوي االحتياجات الخاصة  األجهزة التعليمية والتكنولوجياتوجيهات الختيار أحسن. 
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 : مفهوم ذوى اإلحتياجات الخاصة 
( ذوى اإلحتياجات الخاصة بأنهم " أولئك األفراد الذين  61،  6991يعرف عبد المطلب القريطى )  

ينحرفون عن المستوى العادى أو المتوسط فى خاصية ما من الخصائص ، أو فى جانب ما أو أكثر 
لى من جوانب الشخصية ، إلى الدرجة التى تحتم احتياجاتهم إلى خدمة خاصة ، تختلف  عما تقدم إ

 أقرانهم العاديين ، وذالك لمساعدتهم على تحقيق أقصى ما يمكنهم بلوغه من النمو والتوافق " .
 ،  (3001ويمكن حصر فئات ذوى اإلحتياجات الخاصة  الشائعة فيما يلى ) كمال زيتون ،         

 ( . 3001) عبد الرحمن إبراهيم ،  

 اإلعاقة الجسدية أو الصحية -1            اإلعاقة السمعية  -3          اإلعاقة البصرية    -6

 صعوبات التعلم الخاصة -1         الموهبون أو العباقرة  -5             اإلعاقة العقلية  -4

 ( . 61 – 67،  3007) أمل سويدان ، ،  التوحد -7

 . مفهوم تكنولوجيا التعليم لذوى اإلحتياجات الخاصة 
النظرية والتطبيق في تصميم وتطوير »تكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات الخاصة بأنها تعرف        

دارة وتقويم البرامج الخاصة باألفراد ذوي االحتياجات الخاصة لتيسير عملية التعليم والتعلم،  واستخدام وا 
،  3064ن الباتع ،)حس «.والتعامل مع مصادر التعلم المتنوعة إلثراء خبراتهم وسماتهم وقدراتهم الشخصية

63  :61  ). 
 , مفهوم األجهزة التعليمية لذوى اإلحتياجات الخاصة 

هناك عديد من المفاهيم والمصطلحات التي تشتق من مفهوم تكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات       
واألجهزة الخاصة، ومن تلك المفاهيم مفهوم التقنيات التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة، أو الوسائل 

أي مادة أو قطعة أو نظام منتج، أو »التكنولوجية المعينة لذوي االحتياجات الخاصة، والتي تعرف بأنها 
 «.زيادة الكفاءة العلمية أو الوظيفية لذوي االحتياجات الخاصة»شيء معدل أو مصنوع وفًقا للطلب بهدف 

الذي يشير إلى أن مسمى الوسائل ويكاد يجمع المتخصصون في هذا المجال على هذا التعريف     
أنها كل أداة أو وسيلة معقدة أم غير معقدة »التكنولوجية المعينة لذوي الحتياجات الخاصة يشير إلى 

يستخدمها معلمو التربية الخاصة بهدف شرح وتسهيل المادة التعليمية للتالميذ ذوي االحتياجات 
 «. الخاصة
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ذكر مصطلح التقنيات هنا، فليس المقصود بها فقط األجهزة ومن هنا يمكن القول إننا عندما ن     
نما يقصد بها أي وسيلة تعليمية تساعد في تسهيل فهم المادة العلمية، حتى إن كانت  واإللكترونيات، وا 

 «.AT»السبورة والطباشير والكتاب، تعتبر تقنيات تعليمية مساعدة 

،  ، والوسائل المعززة للتواصل البرامج الخاصةأجهزة الكمبيوتر الشخصية و  ومن هذه الوسائل:      
،  ، والنظارات المكبرة ، وأجهزة التسجيل ، واآلالت الحاسبة والوسائل المعينة على التحكم في البيئة المحيطة

:  61،  3064)حسن الباتع ،   ، وغيرها من الوسائل المخصصة لهم والكتب المسجلة على شرائط كاسيت
64 . ) 

 الجيدة للتقنيات واألجهزة التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة: الصفات* 

 أن تكون نابعة من المنهج المدرسي. -
 أن تساعد في تحقيق األهداف العامة والخاصة للدرس. -
 أن تكون مناسبة لمستوى التالميذ. -
 أن تحتوي على عنصر التشويق والجذب وتثير االنتباه والدافعية لدى التالميذ. -
 أن تكون سهلة وبسيطة وواضحة في عرض المعلومة بدون تعقيد. -
 أن تتسم بمرونة االستخدام وقابلية للتعديل والتطوير. -
 أن تكون جيدة الصنع غير مكلفة ومالئمة للمستوى المعرفي واللغوي واالنفعالي والجسمي للتالميذ. -
 أن تكون مالئمة لفئة اإلعاقة المراد تعليمها. -
شوًشا، مأن تكون في حالة جيدة، فال يكون الفيلم مقطًعا، والخريطة ممزقة، أو التسجيل الصوتي  -

 ( . 3060) محمود الفرماوى ،  أو جهاز الحاسوب بطيًئا جًدا.

 ذوي االحتياجات الخاصة :ل * فوائد األجهزة التعليمية 

، حيث تعالج الفروق الفردية خاصةتسهم في عالج مشكلة الفروق الفردية بين ذوي االحتياجات ال -
التي تظهر بوضوح بين أفراد الفئة الواحدة، فتقدم وسائل تكنولوجيا التعليم مثيرات متعددة للمتعلمين، 
وكلما استخدمت وسائل متعددة ومتنوعة أمكن مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة على اختالف قدراتهم 

 أفضل.واستعداداتهم ونمط تعلمهم على التعلم بشكل 
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: تساعد تكنولوجيا التعليم في تكوين اتجاهات موجبة لدى تسهم في تكوين اتجاهات مرغوب فيها -
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة، مثل: )اتباع النظام والتعاون( مما يساعد الطفل على التكيف 

 االجتماعي.

تعليم المقدمة لذوي االحتياجات : يؤدي تنويع استخدام وسائل تكنولوجيا التكوين وبناء مفاهيم سليمة -
الخاصة إلى تكوين وبناء مفاهيم سليمة لديهم، فعندما يعرض المعلم مثاًل لصور ونماذج عن أنواع 

 الطيور المختلفة مثاًل، يتكون لدى المتعلم مفهوم سليم عن الطيور.

مع المجتمع المحيط إكساب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة المهارات األكاديمية الالزمة لتكيفهم  -
يتطلب تعلم المهارة واكتسابها مشاهدة نموذج لألداء، وممارسة هذا األداء، وكال األمرين يتطلب  بهم:

 االستعانة بوسائل تكنولوجيا التعليم.

تساعد تكنولوجيا التعليم ذوي االحتياجات الخاصة على تجنب نطقهم  تعالج اللفظية والتجريد: -
إدراك مدلولها، ومن ثم تقلل من القدرة على التفكير المجرد للفئات الخاصة من وكتابتهم لأللفاظ دون 

 خالل توفير خبرات حسية مناسبة. مما يوسع مجال الخبرات لديهم.

والسيما برمجيات الكمبيوتر التي تمكن ذوي  : تقدم وسائل تكنولوجيا التعليم تغذية راجعة فورية -
االحتياجات الخاصة من معرفة خطأ أو صواب استجابتهم بشكل فوري، وتعزيز استجاباتهم والذي يؤدي 

 بدوره إلى تثبيت االستجابات الصحيحة وتأكيد عملية التعلم.

ستخدام البرمجيات من خالل إتاحة الفرصة لذوي االحتياجات الخاصة ال إمكانية تكرار الخبرات: -
المختلفة وجعل االحتكاك بينهم وبين ما يتعلمونه احتكاًكا مباشر فعاًل، والتي تعد مطلًبا تربوًيا تفرضه 

 طبيعة اإلعاقة.

 تعوض التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة الضعف في مثيرات االنتباه لديهم. توفير مميزات خارجية -

وأبقى أثًرا، وأقل احتمااًل للنسيان وتفيد في تبسيط المعلومات  ية،تجعل الخبرات التعليمية أكثر فاعل -
 المقدمة.

)العقلية واالجتماعية واللغوية والحسية والحركية( لدى طفل ذوي  المساعدة في نمو جميع المهارات -
 االحتياجات الخاصة.

 رص إبداعهم.، بما يساعد على تحسين فرص تعلمهم وزيادة فتقليل اإلعاقات أو إزالة أثرها -
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ثراء المنهج، وزيادة الحافز أو الباعث، المشاركة الفعالة بشكل كامل في الفصول التعليمية العامة - ، وا 
 وتشجيع التعاون وزيادة االستقاللية، وتدعيم التقدير الذاتي، والثقة بالنفس.

والتواصل معه من ، مع جعل هؤالء األطفال مندمجين مع مجتمعهم تقليل االعتماد على اآلخرين -
 .(35:  31،  3064) حسن الباتع ، خالل المشاركة في األنشطة االجتماعية، وتنمية مهاراتهم الحياتية

 . أنواع ذوى االحتياجات الخاصة واألجهزة المقدمة لكل فئة 

تشمل كما يستعرضها و  جهزة التعليميةاأل هذه ولكن قبل الحديث عنها البد من اإلشاره إلى مستويات     
 :(  جوود وول) 

كتلك األجهزة والبرمجيات التي يتم استخدامها من قبل الشخص لتلبية حاجاته الشخصية  شخصية: - 1
)المتعلقة بإعاقته( كنظارات عمى األلوان لمن يعاني من هذا المرض أو األجهزة السمعية )السماعات( التي 

 يستخدمها ذوي اإلعاقات السمعية.

كتلك األجهزة والبرمجيات التي يمكن االشتراك بها من قبل أكثر من فرد تساعد هؤالء األفراد  وييرية:تط - 2
في التغلب على صعوبات تعلم معينه ويمكن االستغناء عنها من قبل الفرد الذي يتخطى تلك الصعوبة مثال 

لتعلم للتغلب على مشكلة ذلك البرمجيات الحاسوبية المتخصصة في مجال معين والتي يستخدمها بطيئي ا
 معينة مثل جدول الضرب وغيرها من العمليات الحسابية.

كتلك األجهزة والبرمجيات الخاصة بمادة دراسية معينة أو سنة دراسية وتساعد في تكييف  تعليمية: - 3
نة الدراسية المادة الدراسية لتتالئم واحتياجات الفرد من ذوي االحتياجات الخاصة لتلك المادة أو في تلك الس

وليس بالضرورة استخدامها في مادة اخرى أو سنة دراسية اخرى. مثال ذلك برامج األطفال التي ترض 
 الصوت والصورة لتخدم مادة دراسية لمرحلة دراسية  معينة.

لقد فتحت التكنولوجيا المساعدة لفئات ذوي االحتياجات الخاصة على اختالف أنواع هذه الفئات        
العمرية أو طبيعة احتياجاتهم  األبواب وكسرت الحواجز أمامهم  في البيت والمدرسة والعمل واألماكن العامة.  

تهم ينخرطون في مجتمعاتهم فقد مّكنتهم من أن يعيشوا حياتهم بصورة طبيعية في كثير من األحيان وجعل
 ( . 3066بصورة مرضية منتجين فيها ال عالة عليها. ) على زهدى ، 

 * األجهزة التعليمية لكل فئة :
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 معينات اإلعاقة البصرية( :) بصريةأوال : اإلعاقة ال

 : األجهزة : 1

  هو جهاز يعمل على تحويل الطباعة العادية إلى بديل لمسى بنفس شكل  جهاز االوبتاكون :
 ويل المادة المطبوعة الى مادة لمسيةحالحروف العادية بمعنى ت

 *  فكرة عمله :

يسمح الجهاز الذي يعمل بتقنية الذبذبات للطالب المكفوف باالستقاللية في قراءة المعلومات والبيانات       
المواد المختلفة , حيث يعمل على تحويل المادة المكتوبة إلى ذبذبات كهربائية تؤدى إلى  الالزمة له لدراسة

وخزات خفيفة على سبابة إحدى اليدين ، و توجد كاميرا صغيره يمسكها المستخدم ويحركها فوق المادة 
مناسب لإلحساس المكتوبة بيد بينما توضع اليد األخرى على طرف الجهاز  وتوجه سبابة اليد على المكان ال

 بالذبذبات التي تشكل صور الحروف المكتوبة على الورقة.

 *  مكوناتة :

 : تمرر على الكلمات المطبوعة العادية ، فتنقل إلى القطعة الثانية من الجهاز.  كاميرا ليزر صغيرة متحركة 

( إبرة على شكل 644: به ) جهاز متصل بالكاميرا)جهاز ذبذبات" مصفوفة اإلبر" به فتحة ألصبع السبابة(
 مصفوفة يستقبل هذه الكلمات ويحولها إلى ذبذبات خفيفة، 

: يظهر الحرف الملموس عليها بحيث تسمح للمعلم بمراقبة ما يقرأه الطالب المكفوف.ويتميز  شاشة صغيرة
 ( كلمة في الدقيقة .600الجهاز بأنه يسمح للطالب المكفوف بقراءة )

 يم )مميزاته (* استخداماته فى التعل

 يساعد الطالب المعاق بصريًا على دراسة ما يدرسه الطالب العادي. (6

 يؤدى الى التغلب على مشكلة نقص الكتب المكتوبة بلغة برايل. (3

يمكن استخدامه للقيام بالعمليات الحسابية ألنه يسمح بقراءة المعادالت المعقدة التي يصعب القيام بها عن  (1
 طريق آلة برايل.
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( ويتيح الجهاز للكفيف القراءة واإلستقاللية دون وسيط حيث يساعد الجهاز على قراءة الكتب والمجالت 4
 والصحف فى يوم نشرها .

 عيوب جهاز األوبتاكون:  *

 يتطلب استخدام هذا الجهاز أن يكون الكفيف على علم بكل أشكال الحروف المكتوبة بطريقة برايل. (6

 استخدام هذا الجهاز ليست سهلة وتستغرق وقتا طويال. إن عملية التدريب على (3

 توصف القراءة عن طريق األوبتاكون بأنها أبطأ من القراءة عن طريق برايل. (1

 * وظـــــــــــــــــائفه:

تحويل الكالم المسجل على شريط إلى نقاط برايل البارزة , حيث يوجد على الجهاز صفيحة  تبرز من خاللها 
 .نقاط برايل 

 تحويل الصور والرسومات المطبوعة إلى شكل بارز يفسرها الطالب المكفوف حسب قدراته.

 ( .53،  3063،  خالد الرشيدى) بصفة عامة يستخدم هذا الجهاز للتدريب األولي المبكر وللقراءة البسيطة.

  جهاز الثيرموفورمThermo Form : 

وهو عبارة عن جهاز كهربى يستخدم فى تشكيل الفراغات تحت تأثير الحرارة الشديدة، وأهم ما يميز هذا     
الجهاز هو إمكانية إستخدامه فى إنتاج الرسوم التوضيحية والصور البارزة التى تفيد كثيرًا فى تعليم األطفال 

ى أشكال الكائنات الحية وكذلك الرسوم التى المكفوفين مثل الرسوم والصور التى تتطلبها عمليات التعرف عل
 تتضمنها قصص األطفال .

 * استخداماته: 

إنتاج بعض المواد والوسائل التعليمية المالئمة لطبيعة اإلعاقة البصرية من أهمها الكتب بطريقه برايل,  -6
 الخرائط والرسومات البارزة  

 عداد الكافية مما يزيد من فرص التعليم الفردي.يساعد على إنتاج الوسائل التعليمية البارزة باأل  -3

 *  فكرة عمله :
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تتم عمليه اإلنتاج من خالل تكبير نسخة بارزة مماثلة للنموذج األصلي , وذلك بوضع ورقة بالستكية من نوع 
تنتجة الشركة المنتجة للجهاز ( خاص فوق النموذج األصلي , ثم إدخالها في جهاز الثيرموفورم ( حراري 
هو طريقة معالجة بالستيكية التي من خاللها يتم تحويل سطح لوح  (تم التشكيل والتفريغ بالحرارةحيث ي

فيظهر المحتوى على الورق بشكل  )البالستيك إلى شكل ثالثي األبعاد بإضافة الحرارة والتفريغ أو الضغط 
 ( .55،  3063،  خالد الرشيدى) بارز .

  )جهاز ماجنيكام :)جهاز لضعاف البصر 

 بغرض: تكبير )النصوص ومقاطع الفيديو( .  الكتابة والقراءة على شاشة تلفاز أو حاسوب.

 : كاميرا مكبرة.  معالج  خاص بالفيديو , كابل لتوصيل المعالج بالمونيتور الخاص بالحاسوب . * مكوناته

واألسود , ويتوفر في يتيح هذا الجهاز عرض المعلومات المكبرة على الشاشة باللون األبيض * فكرة العمل : 
 بعض األجهزة خاصية عرض المعلومات بألوان متعددة باإلضافة إلى ضبط البعد البؤري أوتوماتيكيا.

قراءة الكتب المطبوعة، يكبر أي شي يوضع تحت عدساته، وعلى الكتابة تحت الجهاز وقراءة استخداماته : 
 ( . 13،  3063،  خالد الرشيدى) ما يكتبه.

 جهاز جرافتاكت 

 هو أحد األجهزة اللمسية , وفكرة عمله تشبه إلى حد كبير جهاز الثيرموفورم 

 يستخدم في إنتاج الرسومات البارزة من خالل اتصاله بجهاز حاسوب لتصميم الرسومات . استخدامه :

  ويتم التشكيل األوتوماتيكي لشكل الرسومات داخل جهاز جرافتاكت على ورق سميك بصورة بارزة .

 ( .51،  3063،  رشيدىخالد ال)

 : آلة بيركنز 

هي آلة كاتبة تعمل بطريقة برايل وقد تم تطويرها في معهد بيركنز للمكفوفين في الواليات األمريكية عام 
 م ، سميت بآلة بيركنز نسبة لهذا المعهد .6950

 تعريف آلة بيركنز :* 
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جهة اليسار عند الضغط عليها  ثالثة منها إلىهي عبارة عن آلة معدنية بها ستة مفاتيح لكتابة النقاط البارزة 
( يتم الضغط بواسطة كل من إصبع السبابة واإلصبع الوسطى والخنصر من اليد  1و  3و 6تشكل النقاط ) 

( يتم الضغط بواسطة  1و  5و  4اليسرى وثالثة منها في جهة اليمين عند الضغط عليها تشكل النقاط ) 
 سطى والخنصر من اليد اليمنى .كل من إصبع السبابة واإلصبع الو 

 فكرة العمل : * 

عند الضغط على المفاتيح الستة فإنها جميعا تشكل ست نقاط تعرف بخلية برايل تتكون خلية برايل          
من ست نقاط اعتبارية في مصفوفة من ثالث صفوف وعمودين مرتبة من اليسار إلى اليمين ومن أعلى إلى 

 كلها أو بعضها يمكن التعبير عن الحروف والكلمات واألرقام . أسفل وبطباعة هذه النقاط

 * مميزات االله الكاتبة بيركنز

 ( تحافظ على سالمة النقاط البارزة بالمقارنة بطريقة الكتابة باللوحة او المسطرة  والقلم6

 ( يتوفر بها عنصر االمان حيث ان القلم قد يصيب عين الطفل3

 ويسر بدون نزع الورقة , كما في اللوحة والمسطرة والقلم ( يمكن تصحيح الخطأ بسهولة1

اجراء عمليات صيانه االله واعادتها افضل مما كانت علية بالمقارنة بعدم امكانية صيانة اللوحة او  (4
 المسطرة

 (    توفر الكثير من الوقت5

 * عيوب آلة بيركنز :

 بها( ثقيلة الوزن حيث ال يستطيع الكفيف حملها او التنقل 6

 مراكز الصيانة غير متوفرة او قليله جدا (3

 ( سعرها مرتفع مما يجعلها صعبة المنال لبعض المكفوفين1

(ال تساعد على تنمية حاسة اللمس او تزويد المتدرب  بالعديد من  المهارات وخاصة في مراحل تدريب 4
 االطفال مقارنه باللوحة وا لمسطرة
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 عليها مما يستلزم توفر مكان  خاص عند الكتابة عليها ( تحدث صخبا وضجيجا عند الكتابة  5

 مكوناتها:*

o مقبض حمل اآللة                                        مقبض إدخال واخراج الورقة 
o  رول متصل تلتف عليه الورق ويتحكم في تحويلها 
o وعند ، اليمين جهة في مفاتيح وثالثة اليسار جهة إلى منها ثالثة ، البارزة النقط لكتابة مفاتيح ستة 

 منها تشكل التي برايل بخلية تعرف نقاط ست تشكل جميعا فإنها الستة المفاتيح على الضغط
 .األبجدية الحروف

o الكلمات بين المسافات لعمل الثانية نقاط والثالث األولى نقاط الثالث مفاتيح بين يفصل كبير مفتاح . 
o األخطاء لتصحيح لآللة األيمن الطرف أقصى في مستدير مفتاح  . 
o السطر الى واالنتقال ، السطور بين مسافات لعمل لآللة األيسر الطرف أقصى في مستدير مفتاح 

 .  الجديد

 شروط الكتابة الصحيحة على آلة بيركنز: *

وضع اآللة على سطح يسمح بوجود مكان لراحة اليدين حتى المرفقين بشكل موازي لهذا السطح ليكون  (6
 مريح للكاتب.الوضع 

 الجلوس بشكل مستقيم ومريح. (3

 معرفة كيفية إدخال الورقة بالشكل الصحيح وتثبيتها بالزاوية المناسبة لها. (1

 معرفة كيفية ترك الفراغات المناسبة على الورقة من جميع النواحي. (4

 معرفة اآللة ومفاتيحها األساسية ورقم كل مفتاح. (5

واليد اليسرى  451ة للكتابة. إذ تستخدم اليد اليمنى للضغط على المفاتيح ارقام استخدام األصابع المناسب (1
 .136على المفاتيح 

 معرفة كيفية ترقيم الورقة ووضع العنوان في منتصف الصفحة. (7

 (المحافظة على دفئ اليدين وذلك لضمان توافر القدرات اللمسية والضغط المناسب الالزمين لعملية الكتابة.1
 ( 47،  3063،  خالد الرشيدى ) 
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 جهاز كرزويل للقراءة (Kurzweil Reading Machine او ما يسمى بقارىء كورزويل )
 يعمل هذا الجهاز على تحويل المادة المكتوبة الى مادة مسموعة.و  الشخصي 

 : مفهومه 

 وتعمل الكتاب يوضع حيث التصوير آلة تشبه وهي.  للمكفوفين تعقيدا األكثر التقنيات من تعتبر      
 ويعمل  مسموع، بصوت بقراءتها الحاسوب ويقوم الصفحات على مكتوب هو ما تصوير على الكاميرا

 فرصة تتيح كبيرة بإمكانات الجهاز ويتمتع الذاكرة في المخزونة اللغوية القواعد وفق الجهاز هذا في الحاسوب
 تعلم طريق عن إليها الوصول يستطيع فإنه معينة صفحة في كلمة تحديد القارئ  أراد فإذا للقارئ  جيدة تعلم

 . الجهاز استخدامات

 طريقة استخدام جهاز كرزويل للقراءة:  •

يضع الشخص المكفوف المادة المراد قراءتها على سطح القراءة فتقوم اداة مسح من خالل كاميرا خاصة 
الكترونية فيقوم قارئ الشاشة بقراءتها  بقراءة الصفحة سطرا فسطرا ويتم تحويل الكلمات المكتوبة الى اشارات

ويستطيع مستخدم هذه اآللة التحكم بسرعة الكالم الصادر عنها أو نبرة الصوت، وحتى تهجئة الكلمة حرفا 
 حرفًا .

 مميزات جهاز كرزويل للقراءة: •

 كلمة في الدقيقة الواحدة تقريبًا. 35( يستطيع القراءة بمعدل 6

 ( يستطيع مستخدم هذه اآللة التحكم بسرعة الكالم الصادر عنها. 3

 ( يستطيع مستخدم الجهاز ان يختار نبرة الصوت. 1

 ( امكانية تهجئة الكلمات حرف حرف.4

 عيوب جهاز كرزويل للقراءة:• 

 ( ارتفاع سعره مما يجعله صعبة المنال لبعض المكفوفين. 6

 فيا على كل الملحقات والمفاتيح الخاصة به.( يتطلب استخدام الجهاز تدريبا كا3

 (.91، 3063، خالد الرشيدى ) 
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 : البرامج : 2

احدى برامج  –: من انتاج شركة الناطق للتكنولوجيا و شركة الدولفين البريطانية برنامج الهال العربى   -1
 إلكترونى . قراءة الشاشة سواء باستخدام ألية نطق النص أو تحويلة إلى برايل مقروء على سطر

 : نفس مهام الهال العربى برنامج سوبر نوفا العربى -2

  rdiانتجته شركة دولفين و شركة  –: إلنتاج الكتب الناطقة بنظام ديزى الحديث  برنامج ايزى بابليشر -3
 قام بتعريبه شركة الناطق -

 الحديثتب من نظام ديزى ك: عربه شركة الناطق مهمته تشغيل ال برنامج ايزى ريدر -4

سريع التنفيذ يعمل  –خفة على الحاسوب  –: قارىء الشاشة ذو األداء المستقر برنامج ويندوز آيز  -5
 . 1وال  7بت لنظم فيستا و ال 14بت او  13تحت نظام 

قارىء للشاشة بإستخدام ألية تكبير ما  –مهمته : انتجته شركة دولفين كمبيوتر اكسيس  برنامج لونار : -6
 لمساعدة ضعاف البصر فقط .يظهر عليها 

يدعم  –يحول ملفات النصوص الى ملفات برموز برايل المناظره  –: مترجم برايل برنامج دكسبرى  -7
  العديد من اللغات والطابعات

 Power Braille – DBT Win – Liber Braille Display  برايل مترجمات برامج أشهر

 ) الناطق للتكنولوجيا ( .

 :معينات اإلعاقة السمعية ( (ثانيا : اإلعاقة السمعية 

 : األجهزة : 1

 :) جهاز السوفاج ) تأهيل القصور السمعى 

هو جهاز وظيفته التأهيل والتدريب الكالمى لألطفال المعاقين سمعيا من خالل تكبير وتنقية األصوات وتنمية 
 اللفظ المنغمالقدرة على التواصل من خالل الكالم فيما يعرف بإسم 

 * أنظمتة :
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 تضخيم وظيفته ، فردية أو جماعية بصفة الشديد الصمم ذوي  و السمع لضعاف CT10 IR  1 سوفاج -6
 هذا يعملأى تحويل  الصوت باألشعة تحت الحمراء ف ، سمعية بقايا لألصم فيها يكون  التي الترددات تنقية و

 .والتحرر من األسالك المرتبطه بهم   الصف في الطلبة تنقل لتسهيل الحمراء تحت باألشعة الجهاز

 الخاصة المريحة الترددات منطقة وتضخيم وتنقية تحديد وظيفته ، فقط فردي نظام:  S2-2 سوفاج -3
 ، رجاج ، ميكروفون  ، الفالتر من كبير عدد بواسطة وذلك اللغة أصوات كل مع تعاملها أثناء أذن بكل

وفى بعض األحوال يتم تركيب مجموعتين من الهيدفون والهزازات  معيارية سمعية بيئة إلى باإلضافة ، وخوذة
 .للجهاز وذالك للعمل مع طفلين أو ثالثة فى الوقت نفسه

هو وحدة شخصية محمولة مصممة خصيصا  للمصابين بصمم شديد ، وظيفته تحويل  المينى سوفاج : -3
الحسى ويمكن توصيل هزاز هيدفون تأهيلى أو  الترددات المنخفضة ويستخدم هزازا للطاقة للتحويل الجسمى

 مستقبل أذنى داخلى بهذه الوحدة .

: جهاز مصمم لإلستخدام فى حجرة الدراسة يستخدم فى تحويل وتكبير ترددات   CT 10السوفاج  -4
 . 16HZالكالم والترددات المنخفضة األقل من 

مستقبل  –بيئة سمعية معيارية  –خوذة  –فالتر للصوت  –هيدفون  –هزازات  –: ميكروفون مكوناتة  *
 أذنى داخلى .

 * استخداماتة :

 يستخدم بصورة فردية وجماعية  داخل الحجرة الدراسية . -6

 تضخيم األصوات وتنقيتها داخل حجرات الدراسة . -3

 (. 649، 3060هيل السمعى والتدريب على الكالم) فايزة فايز،للتأدم فى تعليم الصم )جزئيا وكليا (يستخ -1

  فيديوال هواتفأجهزة      :Viedeo Phones 

 فهم  ، اليومية حياتهم في أساسية كلغة اإلشارة للغة يستخدمون  الذين ألولئك خصيصا مصممة وهي
 الهاتف بها مزود صغيرة شاشة خالل من البعض بعضهم مع الحوار تبادل الجهاز هذا بواسطة يستطيعون 

 (7،  3001)لينا عمر ،  . البعض بعضهم رؤية من تمكنهم
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 : جهاز المونوفونيتر للتدريب على السمع والكالم 

يستهدف هذا الجهاز تدريب ضعيفى السمع على السمع والكالم و مساعدتهم على تكوين اللغة من خالل 
 قراءة الشفاءة وتعبيرات الوجة واإلحساس الجلدى بإهتزازات الكالم .

جهاز  –سبورة مثبته على المنضدة  - : منضدة مثبت عليها مرآه يمكن تحريكها لألمام والخلف مكوناتة *
 –هزاز يربط على رسغ الطفل او راحة يده  –ميكرفون للمدرب  –تكبير الصوت يوضع على المنضدة 

 سماعات رأسية توضع على أذن الطفل .

 فكرة عملة :* 

لفة بقليل ثم تفتح المرآه على مسافة مناسبة تمكن من رؤية يجلس الطفل خلف المنضدة ويجلس المعلم خ
وجهى الطفل والمعلم بوضوح بهدف قراءة الشفاه وتعبيرات الوجه مع وضع السماعة الرأسية جول رأس الطفل 
األصم ويتم فتح الجهاز مع ضبط تكبير الصوت بما يتالئم و درجة الفقدان السمعى ، ثم يربط الهزاز على 

تحويل الكالم إلى اهتزازات يحسها الطفل بجلدة ويدركها بعد التدريب عليها ثم يتكلم المعلم فى رسغ الطفل ل
الميكرفون وعلى الطفل مالحظة وتعود حركات شفاه المعلم وتعبيرات وجهه ويمكن استعمال السبورة الملحقة 

 ( . 611،   3060فايزة فايز ،  ( فى تعليم الحروف والكلمات لألطفال ضعيفى السمع .

 ( أطفال .4ثم يأتى دور جهاز البولى فونيتر للتدريب وتحسين اإلدراك السمعى جماعيا كل )

   الصم مكالمة من يمّكنك هاتفجهاز:  

 . الشاشة على كتابة الى المسموع الكالم تحويل على الجهاز هذا يعمل             

 حديث من الكالم يحول جديد هاتف ابتكار kim Suhy كيم سوهاين الصيني العبقري  الطالب استطاع
 على يعتمد فالهاتف تماما، عادية هاتفية مكالمة وكأنها ، عليه ويرد األصم يقرأه مكتوب لكالم صوتي

 مكتوب، نص إلى الحديث تحويل تكنولوجيا وهي أخرى، أشياء في بالفعل تستخدم كانت بسيطة تكنولوجيا
 يرد يقرأه أن بعد مكتوب نص شكل في المتكلم حديث األصم عليها يستقبل مرئية شاشة عن عبارة فالهاتف

 .مكالمة أي مثل له المتحدث على

 :الهاتف استخدام طريقة *
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 على مكتوب كالم الى المسموع الكالم بتحويل الهاتف يقوم االصم بالشخص العادي الشخص يتصل عندما •
 .الهاتف

 .باللمس تعمل شاشة خالل من ايضا بالكتابة عليه بالرد ثم الكالم بقراءة االصم يقوم •

 .العادي للشخص مسموع كالم الى المكتوب الكالم بتحويل الهاتف يقوم •

 :الهاتف مميزات *

 .واالصم المتصل بين بالترجمة يقوم ثالث شخص وجود إلى الحاجة عدم •

 .أكثر وراحة أكبر خصوصية االصم منح •

 . حرج أو حدود دون  نفسه عن التعبير على أكبر قدرة األصم يمنح •

 .عادي كالشخص الجوال استخدام من األصم مّكن •

 ) موقع الكترونى(..مكالمة إجراء يعوق  ماقد صوت إلى الكتابة تحويل في وقتاً  يستغرق  أنه:الهاتف عيوب *

 : البرامج :2

 برنامج وسيط : -1

 بينهم للتواصل أقوى  سبيل توفير أجل من الصم شريحة يستهدف الذي «وسيط» مشروع فكرة ظهرت         
 المألوفة اإلشارة لغة إلى عليهم فهمها يصعب التي المكتوبة اللغة ترجمة في أيضا ويساعدهم ، الناس وبين

 الحمل سهل مترجم بتوفير وذلك والصم السامعين األشخاص بين التواصل من يسهل وأيضا. لهم بالنسبة
 .الموحدة اإلشارة ولغة العربية اللغة بين يترجم

 :في تتمثل األساسية وسيط برنامج خصائص أهم

 .حرفا 50 أقصى بحد اإلشارة لغة إلى العربي النص من يترجم فهو: الترجمة •

 .اإلشارة بلغة حرفا حرفا وتمثيلها النصوص لكتابة: التهجئة •

 .اإلشارة لغة لتعليم مخصصة وظيفة: القاموس •
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 .اإلشارة لغة وتمثيل النص، وترجمة تحليل: رئيسيين جزأين من مكون  فالنظام عمله طريقة عن أما

 إزالة أجل من العربية اللغة قواعد بعض واستخدام النص بتجزئة النظام يقوم النص وترجمة تحليل مرحلة في
 .حركتها يمثل والذي لها المميز الرمز مع كلمة كل بربط يقوم ثم الكلمات، على المضافة الزوائد

 المخصصة للحركات وفقا األبعاد ثالثية الشخصية بتحريك النظام يقوم اإلشارة لغة إلى التمثيل مرحلة في ثم
 .الموحدة العربية اإلشارة لغة في ترجمتها طريقة تمثل والتي كلمة لكل

 للتحميل من العنوان التالى :     

http://jump.fm/DXWFH 

 (:اإلشارة يمثلها شخصية رقمية متحركةترجمة للغة برنامج تواصل المترجم اإلشارى العربى) -2

 تعزيز في والمساهمة وذويـه، األصـم لمسـاعدة اإلمكانيات أفضل تقديم في المساهمة هدفه برنامج هو        
 الترجمــة خدمة بين يجمـع وهو. األبعـاد ثالثية بتأثيرات اإلشـارة لغة يعرض تواصــل. بينهم فيما التواصــل
 إشـارات تعلم يمكنك كما ، العربيـة اإلشـارة لغـة إلى النص ترجمــة يمكنك تواصــل خالل فمن ، والتعليــم
 .اإلشارة بحروف نـص كتابـة ،وكذلك الكلمات

 من تمكنك والتي عربية كلمة 400 من أكثر على تشمل والتي تواصل من التجريبية النسخة تحميل ويمكن
 . ويندوز تشغيل بنظام الشخصية األجهزة على تواصل برنامج يعمل .البرنامج وأداء فكرة عن انطباع أخذ

 :تواصل خصائص ومن

 العربية اإلشارة لغة إلى ةتحليل بعد المكتوب النص ترجمة إمكانية. 
 . إمكانية العمل على الحاسب األلى او الهاتف 
 األبعاد ثالثية بتأثيرات اإلشارة لغة عرض. 
 البرامج استخدام سهولة. 
 ممتعة بطريقة اإلشارة لغة تعلم إمكانية. 
 صدارها نصوص كتابة إمكانية  .اإلشارة لغة بحروف وا 

 التالي الرابط زيارة الرجاء أكبر بشكل عليه والتعرف البرنامج ولتحميل

http://tawasoul4arsl.ksu.edu.sa/ 
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 برنامج الفونت اإلشارى : -3

 على للمساعدة واالنجليزية العربية باللغتين يكتب الوورد صفحات على االشارة بلغة الكتابة برنامج         
 بلغة الوورد صفحات على ويسر بسهولة الكتابة من يمكنك البرنامجف السمع وضعاف الصم مع التعامل
 هذه تعلم نستطيع أيضا ومنه بسهولة معهم والتعامل السمع وضعاف الصم تعليم على يساعد مما االشارة
 (661،   3063. ) خالد الرشيدى :  الخطوط على مثال ودة ويسر بسهولة معهم التعامل اجل من اللغة

 قاموس لغة اإلشارة العربى لألى فون : -4

 اإلشارة للغة قاموس للمستخدم التطبيق هذا يوفر حيث لآليفون  مجاني برنامج هو اإلشارة لغة قاموس        
 تتضمن التي بالصورة توضيحها يتم حيث العربية الكلمات لمختلف عربي قاموس وهو البكم و للصم

 كلمة أي على الكلمات أقسام فهرس خالل من البحث المستخدم يستطيع. كلمه كل اشارة يطبقون  اشخاص
 )موقع الكترونى ( .مجاني وهو الستور األب في متوفر البرنامج. يريدها

 محرك بحث للغة اإلشارة : -5

 المصورة االشارة للغة مخصص بحث محرك أول بريستول جامعة في الصم ابحاث مركز طرح       
 من أكثر بياناته قاعدة في يضم( Mobilesign) المسمى البحث محرك. الجوالة للهواتف والمخصصة

 .االشارة بلغة المنطوقة للغة العامة المصطلحات تفسر فيديو مقطع 5000

 االشارة بمعرفة وذلك األصم والسخص الطبيعي الشخص بين الفعال التواصل في هذه البيانات قاعدة ستساعد
 لجعل الموقع صمم فقد. الترجمة على يعمل شخص لوجود الحاجة دون  من حولنا من االشياء في المستخدمة

 .مباشرة الهاتف على الفيديو مقاطع تحميل وأيضا ميسرا الثالث الجيل هواتف من تصفحه

 بتعلم والمهتمين للصم مهمة إضافة ستكون  العربية باللغة للناطقين ومخصصة لها مثيلة فكرة عمل أن ونرى 
 )موقع الكترونى ( .االشارة لغة

  مكان األجهزة التعليمية لذوى اإلحتياجات الخاصة داخل المؤسسة التعليمية )غرفة
 المصادر ( .

كانت هى بداية االتجاه نحو تبنى نظام الدمج فى تعليم المعاقيين ، حيث تجهز هذه الحجره باألدوات       
مكانيات واألجهزة والمساعدات التعليمية فيتوجه إليها الطالب من ذوى اإلحتياجات الخاصة لتدريبهم على واإل

بعض المهارات فى الجانب الذى يعانون فيه القصور ، وفى نفس الوقت يقومون بتعلم باقى المواد االكاديمية 
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مستمره ، يستطيع الطالب أن يلجأ إليه  مع العاديين داخل الفصول الدراسية ، ويوجد فيها معلم مداوم بصفة
 ( . 36، 3007وقت الحاجه ، وتتاح فيها الخدمات الطبية والنفسية إذا إحتاج األمر )أمل سويدان ، 

 االحتياجات  لذوى جهزة التعليمية ألالمعوقات التى تحول دون االستخدام االمثل ل
 .الخاصة 

 لذوي  المعينة التكنولوجية واألجهزة للوسائل األمثل االستخدام دون  تحول التي المعوقات بعض هناك         
 نوع لمتطلبات المكيفة التكنولوجية واألدوات األجهزة تجهيز تكاليف ارتفاع أبرزها لعل الخاصة، االحتياجات

 تحملها على تقوى  ال النفقات وتلك. الجهاز تكوين ونفقات الخاصة للبرامج بالنسبة الكثير تبلغ قد اإلعاقة
 :يلي ماو من هذه المعوقات  المتقدمة، المجتمعات داخل حتى الخاصة االحتياجات ذوي  فئات بعض

 .سوء استخدام التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة لألجهزة عند استخدامهم لها وحدهم -6
وجود مشكالت حسية أو بدنية لدى التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة والتي تحد من قدرتهم  -3

 .على استخدام الوسيلة التعليمية
عدم رغبة التالميذ في استخدام الوسائل التعليمية، ومن ثم يجب البحث عن األسباب المؤدية إلى  -1

 .عزوف التالميذ عن استخدام الوسائل التعليمية
 ينسى التالميذ بسرعة ما تعلموه بواسطة األجهزة التكنولوجية. -4
هذا ام الوسائل التعليمية بسبب قصورهم اإلدراكي سواء أكان يواجه التالميذ صعوبة في كيفية استخد -5

 ( .677،  3060) حسن الباتع ،  اإلدراك عقلًيا كان أم حسًيا
  جهزة ذوى االحتياجات الخاصةأمراحل و خطوات صيانة . 

 .المّصنع كتالوجات جميع توفر من التأكد -3           . صيانتها المراد واألجهزة اآلالت تحديد .6

 .الصيانة وجداول نماذج عمل -4                        .الصيانة عمليات تحديد .1

 .الغيار قطع توفير -1                             .الصيانة خطة عمل .5

 .المعلومات تسجيل نظام واستحداث عمل -1                                  .واألدوات العدد .7

 .الفنية العمالة وتدريب اختيار  -60                             .الخطة تنفيذ مراقبة .9

  معوقات عملية صيانة االجهزة لذوى االحتياجات الخاصة. 
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 . دورية وصيانة فنية عمليات إلى التعليمية األجهزة حاجة .6

 األجهزة لهذه الصيانة بعمليات للقيام جيدا إعدادا المعدين المتخصصين توافر عدم .3

 وصيانته التعليمية األجهزة الستخدام والمهنى الفنى القصور .1

 األجهزة مع للتعامل التعليمية البيئة مالءمة عدم .4

 . األجهزة عالم فى السريع التطور ظل فى التعليمية األجهزة وصيانة تشغيل على التدريب برامج غياب .5

 . (11، 3060)محمد جابر ، 

  أحسن األجهزة التعليمية والتكنولوجيا للطالب ذوي االحتياجات توجيهات الختيار
 الخاصة :

 ختيار أفضل أنماط التكنولوجيا لذوى االحتياجات الخاصة هناك عددا من التوجيهات نذكر منها :إل

 نحدد نوع صعوبة الطالب ودرجتها . - 1

 نتعرف على مراكز القوى لدى الطالب المعاق . - 2

 عملية اختيار التكنولوجيا المعينة .ندخل الطالب في  -3

 نقلل أنواع التكنولوجيا التي يمكن لها أن تساعد الطالب ،وذلك اعتمادا على مناطق القوى لدى الطالب . -4

 فحص األماكن المحددة التي يمكن أن تستخدم فيها التكنولوجيا . -5

 ند اختيارها .األخذ في االعتبار قابلية الوسيلة التكنولوجية للنقل وذلك ع -6

اختيار أنواع التكنولوجيا التي تعمل مع بعضها مثل : اختيار برنامج التنبؤ بالكلمات المنسجم مع  -7
 البرنامج المستخدم .

 اختيار أنواع التكنولوجيا السهلة التعلم واإلدارة . -8

 .(3001تختار المنتجات التي تعرض دعم فني متطور ونشط ).زيتون ،  -9

 ( . 644 – 641،  3009) كوثر جميل ،                                                       
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