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تكنولوجيا  إدخــــال  إن      
املدرسي  الفصل  في  التعليم 
الطرق  لتقدم  منطقية  نتيجة 
امليسرة  التكنولوجية  والوسائل 
على  فالكمبيوتر  للمعاقني، 
استخدامه  يمكن  املثال  سبيل 
للمعاق  مباشر  تعليم  لتوفير 
بالكمبيوتر  يعرف  فيما  املتعلم 
التعليم  أو  التعليم  على  املعني 
كذلك  الكمبيوتر،  على  القائم 
الفيديو  تكنولوجيا  استخدام 
في  تعني  أن  يمكن  املتنوعة 
والواقع  فّعال،  برنامجي  تعليم 
التربية  تكنولوجيا  ميدان  أن 
ــذ فــي الــتــقــدم  ــة أخـ ــاص ــخ ال
والتعاظم سواء في وسائل ومواد 
التعليم أو في األجهزة واألدوات 
التعويضية املختلفة، وهو ميدان 
املعلمون  فيه  يكتسب  أن  ينبغي 
وعيًا بها وكفاءة في استخدامها 

وتوظيفها.
الكمبيوتر  أصــبــح  ولــقــد      
اليومية  الحياة  في  مهمًا  جزءًا 
واملدارس،  واملكاتب  البيوت  في 
أيضًا  يستطيع  فالكمبيوتر 
حياة  في  حيويًا  دورًا  يلعب  أن 
األطفال الصغار في السن التى 
معينة.  إعاقة  من  فيها  يعانون 
الكمبيوتر  تطبيقات  ــد  وأحـ
ــوفــيــر الــفــرص  يــتــمــثــل فـــي ت
للتحكم  اليافعني  لــأطــفــال 
فاألطفال  البيئة،  ــداث  ــأح ب
يتعلمون  الــســن  فــي  الــصــغــار 
املحسوسة  النتائج  بمشاهدة 
تصدر  التى  فاللعبة  ألفعالهم. 
ضغطها  يــتــم  عــنــدمــا  صــوتــًا 
تجعل الطفل يدرك العالقة بني 
األطفال  ولكن  ونتائجه.  الفعل 
محدودة  قدرة  لديهم  املعاقني 
على استكشاف البيئة املحيطة. 

ال  قد  إنهم  املثال،  سبيل  فعلى 
يستطيعون الوصول إلى األلعاب 
استخدم  وقد  معها.  والتفاعل 
األفعال  بني  للربط  الكمبيوتر 
املختلفة كأن يرفع الطفل رأسه 
عاليًا أو أن يحرك يده املوصولة 
ــط بــأحــداث  ــب ــرت ــط ي ــري ــش ب
ظهور  أو  كاملوسيقى  مثيرة 
أو  الشاشة  على  الطفل  صــورة 
بالبطاريات.  تعمل  لعبة  تشغيل 
كأداة  الكمبيوتر  فباستخدام 
األطفال  لدى  يتطور  مساعدة، 
البيئة  على  بالسيطرة  إحساس 
صحيحة  توقعات  إلى  يقود  مما 
على  التأثير  على  قدرتهم  من 

العالم املحيط بهم.
 كما يعتبر استخدام  الحاسوب 
األمل  هو  التعليمية  العملية  في 
الوحيد إلحداث التغيير املنشود 
في قلب منظومة التربية العربية 

التي وصلت إلى مرحلة ال يجدي 
بالصدمات،  إال  العالج  معها 
خدمات  الحاسوب  يوفر  حيث 
القضاء  منها  أفضل  تعليمية 
التحصيل،  في  التلقني  آفة  على 
الذهنية  املهارات  سينمي  كما 
ــدى أطــفــالــنــا، وســيــزيــد من  ل
املنهجي  التفكير  على  قدراتهم 
الحاسوب  كــذلــك   واملــنــظــم، 
ملواجهة  الوحيدة  الوسيلة  هو 
وانفجار  املعلومات،  تضخم 
املادة  عجزت  أن  بعد  املعرفة، 

املطبوعة عن مواجهة ذلك.
    ويجب علينا مساعدة أطفالنا 
حول  مداركهم  لتنمية  املعاقني 
أهمية التقنية الحديثة في حياة 
البشرية، التي تساهم في تقدم 
بتكنولوجيا  فاالهتمام  األمــم 
العملية  في  واملعلومات  التعليم 
كبير  بشكل  يساهم  التعليمية 
املعاقني  األطــفــال  ــداد  إعـ فــي 

للمستقبل املشرق. 
والتقنيات  الــحــاســوب  إن    
أكثر  بمستقبل  تعد  ــرى  األخـ
إشراقًا لأطفال املعاقني. ولكي 
ينبغي  ــًا،  ــع واق الحلم  يصبح 
التكنولوجيا  قبول  املعلمني  على 
ــرة كــوســيــلــة تــربــويــة  ــاص ــع امل
فاعلة، وامتالك املعرفة الكافية 
واملهارات  وبرامجه  بالحاسوب 
يتسنى  ولكي  للتطبيق.  الالزمة 
للمعلمني استخدام التكنولوجيا 
على  ينبغي  الصف،  غرفة  في 
تطوير  املعلمني  تأهيل  برامج 
ــاذ  ــخ ــج املــنــاســبــة وات ــاه ــن امل

اإلجراءات التدريبية الفّعالة.

 أطفالنا املعاقون.. والحاسب اآللى 
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جامعة الباحة

 يتميز عصرنا الحالي بالتقنية املتقدمة في مجال املعلوماتية ونظم 
االتصاالت، التي كان لتطبيقاتها املتنوعة تأثير كبير في شتى مجاالت 
حياتنا املعاصرة، ومنها املجال التربوي التعليمي، الذي تأثر بشكل كبير 
بهذه التطورات التي ساعدت في إبراز أنماط جديدة من التعلم، ساهمت 
التعليمية، وذلك من خالل  بشكل واضح في تحسني نوعية املخرجات 
التفاعل اإليجابي مع هذه التقنيات التي ساعدت في التغلب على كثير 

من املشكالت التربوية.


