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 المستخلص

وانع مماذ  لممى علممت قممدرات م   ،تناولت في هذه الدراسة البحث عن أهممم المعوقممات التممي تواجمم  اي ممعاق  وي اإلعاقممة فممي التعلمميم ايل ترونممي

  :المن ج المتبع في هذه الدراسة هو .التحصيلية ، وطرق عالج هذه المعوقات

 .اتبعت في هذه الدراسة المن ج الوصفي و لى بوصف وتحديد المش لة والوصول إلت حل ا

 .والمن ج التحليلي و لى بتحليل أسباب المش لة  والعوامل التي تتح م في استعالق نتائج ا

 :والوصول إلت النتائج االتية والوصول إلت اإلجابة عن تساؤالت البحث

 .توضيح الوسائل التعليمية التي يحتاج ا اال عاق  وي االعاقة في اتاحة فرق التفوق العلمي ل م. وقدرت م علت إحداث التغيير في المجتمع -

 .السمعية والبصرية وايجاد حل مناسب ل ذه المشاكل والمعوقاتتحديد المشاكل التي يعاني من ا اال عاق  وي اإلعاقة  -

 . وي االعاقة من خالل التعليم الرقمي التعليمية لأل عاقتقديم مقترحات الستمراية العملية  -

 .اجون ا كل حسب حالت اثبات بأن اال عاق  وي االعاقة قادرون علت التفوق العلمي وتغيير المجتمع إ ا أتيح ل م الوسائل التعليمية التي يحت -

  .اي عاق  وي اإلعاقة، اإلعاقة السمعية والبصرية : التعليم ايل تروني،الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study addressed the most important obstacles facing people with disabilities in terms of digital learning, 

and its impact on their achievement abilities, and methods for treating these obstacles. In this study I used a 
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descriptive approach to identify and define the problem and how to reach a solution. I used an analytical 

approach as well to analyze the causes of the problem and the factors that control the conclusion of its results. 

At the end of the reasearch I have reached the answer to the questions and achieved the following results: 

- Better clarifying and understanding the educational methods that people with disabilities need in order to 

provide them with opportunities to achieve scientific excellence and address their abilities to accomplish 

change in the society 

- Determining the problems that people with disabilities face and find an appropriate solution to these 

problems 

- Submitting proposals for the continuation of the educational process for persons with disabilities through 

digital education 

- Proving that people with disabilities are able to be successful in the process of education and change society, 

if they have the educational means that they need, according to his/her condition. 

 

Key words: Digital Learning, Disabled People, Hearing and Visual Impairment 

 

 المقدمة

اينبيمماس سمميد الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علممت ا ممر   

 .المرسلين ومن وااله إلت يوم الدين

 .....وبعد

إنَّ تعليم اإل عاق  وي اإلعاقة بمعتلف أنواع ا حق مممن حقمموق م 

ايساسية ، وال يقل أهمية عن تعليم اي عاق غير  وي اإلعاقممة ، 

إال أن  يحتاج إلت مج ود ووسائل وطرق متنوعة حتممت تت يممف مممع 

ل ؤالس اي عاق، وتلبممي احتياجممات م التعليميممة ، الحاالت المعتلفة  

والتعليم الرقمي بالنسبة لأل عاق  وي اإلعاقة ال يعلو من عقبات 

وصعوبات وتحديات مثل ا مثممل بمماقي طممرق التعلمميم ل ممذه الشممريحة 

 . %3الم مشة التي  ال تقل نسبت م في أي مجتمع عن 

يم ووسممائل ومن هنا يقممع علممت عاتقنمما مسممؤلية تمموفير فممرق التعلمم  

طممرق التعلمميم والمنمماهج المناسممبة ل ممم وعممدم إغفممال م أو ت ميشمم م  

كون م أفراد وأعضمماس فممي المجتمممع ، ل ممم حقمموق وعلممي م واجبممات 

،فضالً عن  لى  من م مممن يمتلممى قممدرات وإم انيممات عقليممة كبممر  

يجممب علممت الج ممات المعتصممة االهتمممام ب مما وتم ممين  قممدرات ا ، 

 .ة والتعليم العاليوالسيما  وزارتي التربي

 

 :مشكلة البحث

هممي فئممة إنَّ مش لة هذا البحث  ترتبط بفئة من فئات المجتمع ، أال و

ي تم تجاهل ا وت ميشمم ا فممي كثيممر مممن اي عاق  وي اإلعاقة ، الت

خطط واستراتيجيات وبرامج تطوير وتم ين القدرات التعليمية التي 

تمممع بممل البشممرية ، تم ن هذه الفئة مممن المسمماهمة فممي ممما ينفممع المج

وتقديم بعض الحلول التي تساعد علت استمرارية تعلم م، و تطمموير 

التطمموير والقممدرات تممأتي   اطاقات م، واستثمار قدرات م العقلية، وهممذ

من خالل تس يل عمليتي التعليم والتعلم ، وحل المش الت التي تقف 

 ا لعدمة أمام م ، واالستفادة من الوسائل التعليمية الحديثة واستغالل

 .هذه الفئة

 

 :أهداف البحث

 :ي د  البحث لتحقيق ما يأتي

مسممايرة العمليممة التعليميممة مممن خممالل التعلمميم ايل ترونممي بوضممع  -

بعممض العطممط والبممرامج التممي تت يممف مممع الحمماالت المتنوعممة 

 .لأل عاق  وي اإلعاقة

تقممف أمممام هممذه العمليممة بالنسممبة الممت  كشممف المشمم الت التممي -

 . عاق  وي اإلعاقة والتغلب علي ااي
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التعر  علت الوسائل التعليمية التي تعدم هممذه الفئممة ودورهمما فممي   -

 .توفير فرق التعليم ل م

 

 :منهج البحث

و لممى بوصممف المشمم لة   ،اتبعت في هذه الدراسممة المممن ج الوصممفي

 .والوصول إلت حل ا

 لممى بتحليممل اسممباب المشمم لة  والعوامممل التممي والمممن ج التحليلممي و

 .تتح م في استعالق نتائج ا

 

 :خطة البحث

يت ون البحث من مقدمة و مبحثين ونتائج وتوصيات وتندرج تحممت 

 :المبحثين مطالب وهي كاالتي

 :المبحث ايول : التعر  بمصطلحات البحث ويت ون من مطلبين

 .االل تروني وأنواع المطلب ايول: تعريف التعليم 

المطلب الثاني: تعريف  وي االعاقة وحقوق م في التعليم علت وفممق 

 . القوانين الدولية والمحلية

المبحممث الثمماني: أهميممة اسممتعمال الوسممائل الت نلوجيممة التعليميممة 

المساعدة، و معوقممات التعلمميم ايل ترونممي لممذوي اإلعاقممة البصممرية 

 :والسمعية. ، ويتضمن ثالثة مطالب

المطلممب ايول : أهميممة اسممتعمال الوسممائل التعليميممة الت نلوجيممة 

 . المساعدة وت ييف ا لأل عاق  وي اإلعاقة

المطلب الثاني: الصعوبات التي تواج  اي عاق  وي اإلعاقة فممي 

 .التعليم ايل تروني في إقليم كوردستان العراق

 المطلممب الثالممث: أهممم طممرق المعالجممة لحممل المشمماكل التممي تواجمم 

 .اي عاق  وي االعاقة في التعليم ايل تروني

 

 

 

 

 المبحث األول

 التعريف بمصطلحات البحث

 المطلب األول: تعريف التعليم األلكتروني وأنواعه

 أوال: تعريف التعليم األلكتروني

عر  ايخصائيون في مجال التعلمميم التعلمميم ايل ترونممي تعريفممات  

 :عدة من ا

ابراهيم بممن عبممدم المحيسممن:  التعلمميم ايل ترونممي تعريف الدكتور  

هممو  لممى النممول مممن التعلمميم الممذي يعتمممد علممت اسممتعدام الوسممائط 

ايل ترونية في االتصال بين المعلمممين والمتعلمممين وبممين المتعلمممين 

  [1].والمؤسسة التعليمية برمت ا

اعليممة وعرف  الدكتور بدر العان : بأن  طريقة إبداعية  لتقديم بيئة تف

، متمركزة حول المتعلمين ، ومصممة مسبقا بشمم ل جيممد، وميسممرة 

يي فرد، وفي أي م ان ، وأي وقت، باستعدام خصائص ومصادر 

االنتريت والتقنيات الرقمية، بالتطابق مع مبادئ التصممميم التعليمممي 

 [2]  .المناسبة لبيئة التعلم المفتوحة، والمرنة والموزعة

ميح زين :التعلم ايل تروني هو أسلوب مممن   الباحثة أميمة ستوعرف

أساليب التعليم في إيصممال المعلومممة للمممتعلم، يعتمممد علممت التقنيممات 

الحديثممة للحاسممب، والشممب ة العالميممة، ووسممائط ما المتعممددة، مثممل 

ايقممراق المدمجممة، والبرمجيممات التعليميممة، والبريممد ايل ترونممي 

ف ممو جممزس مشممتق مممن   وساحات الحوار والنقاش.أما التعليم عن بعد

 [3]  .الدراسة ايل ترونية

ن للتعلم الرقمممي:ا التعلمميم الممذي تعريف محمد صالح العويد و آخري

يست د  إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقممات المعتمممدة علممت تقنيممات 

الحاسب اآللي واإلنترنت، وتم ن الطالب من الوصول إلت مصادر 

 [ .4]ا التعلم في أي وقت ومن أي م ان

اآلنممف  كرهمما اسممتعمال الت نولوجيمما الحديثممة  اتريفمم يُف ممم مممن التع

المرتبطة بال مبيوتر واإلنترنت وايج زة الذكية إلحداث تعلم بأقممل 

وقت وج د ، وأكبر فائدة . وي ون  لى بطرق إبداعية، وت يئة بيئممة 

تفاعليممة، وتمموفير تقنيممات ووسممائل حديثممة واسممتعمال البرامجيممات  

 .التعليمية

ويوضممح الممدكتور إبممراهيم بممن عبممدم المحيسممن طريقممة الممتعلم 

ايل تروني بقول : ا ويممتم التعلمميم عممن طريممق االتصممال والتواصممل 
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بين المعلم والمتعلم وعن طريق التفاعل بين المتعلم ووسائل التعلمميم 

ايل ترونيممة ايخممر  كالممدروذ االل ترونيممة والم تبممة ايل ترونيممة 

 .[5]  "وغيرهاوال تاب ايل تروني 

تعلم الطلبة  وو اإلعاقممة البصممرية وتحقيق هذه الطريقة بالنسبة الت  

يحتاج إلت مج ود أكثر مممن غيممرهم، سممواس مممن الناحيممة   ،والسمعية

المادية أو من الناحية المعنوية، ين الطلبة  وو اإلعاقة عامة و وو 

اإلعاقممة البصممرية والسمممعية خاصممة يعممانون ال ثيممر مممن المشمماكل 

لتحممديات داخممل الصممفو  المدرسممية، ومعاهممد التربيممة العاصممة، وا

ويفتقرون إلت وسائل وتقنيات أساسممية وبسمميطة للتعلمميم فممي التعلمميم 

ف يممف إ اً فممي التعلمميم ايل ترونممي الممذي يحتمماج إلممت  ،اديتيمم عاال

وغيممر  ،م ممارات وتقنيممات ووسممائل وم تبممات مممازال غيممر مممألو 

متعار  علي  في البيئة التعليمية لأل عاق  وي اإلعاقة فممي إقلمميم 

 .كوردستان العراق

 

  ثانيا : أنواع التعليم االلكتروني

التعليم، توظف في  التعليم االل تروني هو أسلوب حديث من أساليب  

ن ل ممذا النممول االتصال الحديثة وقد قسم  الم تمون والدارسمموآليات  

 :أنوال من ا علتمن التعليم 

 :التعليم عن بعد - ١

هو أحد أساليب التعلم الممذي تمثممل فيمم  وسممائل االتصممال والتواصممل 

المتوفرة دوراً أساسيا في التغلب علت مش لة المسافات البعيدة التممي 

 .بين المدرذ و المتعلمتفصل 

 :التعلم الممزوج - ٢

نمممو ج يممتم فيمم  دمممج اسممتراتيجيات الممتعلم المبا ممر فممي الفصممول 

التقليدية مع أدوات التعليم ايل تروني عبر اإلنترنممت. يسمممت أيضمما 

 .بالتعلم المدمج

 

 :التعلم المتنقل أو المحمول -٣

والمحمولممة مثممل ال واتممف هو استعمال ايج زة الالسل ية الصغيرة  

 النقالممة و ال واتممف الذكيممة ، والحاسممبات الشعصممية الصممغيرة

(Tablet PCs )    لضمان وصول المتعلم مممن أي م ممان للمحتممو

 .التعليمي وفي أي وقت

 :التعلم التزامني -٤

نمط التعليم يجمع المعلم والمتعلم فممي  ات الوقممت باسممتعمال أدوات 

الفصممممول االفتراضممممية أو نوممممام بالكبممممورد التعلمممميم ، مثممممل: 

أو المحادثة الفوريممة أو الدرد ممة   (Bb Collaborate)كوالبورات

 .(Chatting) النصية

 :التعلم غير التزامني -٥

ي : المنتممديات التعليميممة و أدوات التعلمميم غيممر تزامنممي، ممما يممأت  من

الشمممب ات االجتماعيمممة و المحتمممو  التعليممممي الرقممممي والبريمممد 

 . [6]  والموسوعات العاصة  ( Blogs )روني والمدوناتايل ت

ول ل هذه اينوال من أنوال التعليم أو الممتعلم ايل ترونممي إيجابيات مما 

صممرية يم ممن وسمملبيات ا بالنسممبة للطلبممة  وو اإلعاقممة السمممعية والب

 :ةتلعيص ا في النقاط االتي

 أوالً: اإليجابيات

ففي مما اسممتمرارية عمليممة تعلمميم عممن بعممد بالنسممبة الممت ال -

التعليم، ومن خالل ا يتعر  الطالب  و اإلعاقة السمممعية والبصممرية 

علت وسائل االتصال وتطبيق ا في العمليممة التعليميممة ، ويمموفر علممت 

الطالب بُعد المسافات، ومشقة الذهاب والعممودة مممن وإلممت المدرسممة 

والسمميما أن ممم يعتمممدون علممت ايغلممب علممت  ممعص آخممر يقمموم 

 .دت م في التنقلبمساع

أممما التعلمميم الممممزوج ففيمم  يممتعلم الطلبممة بشمم ل مبا ممر  -

وبممين  ل تروني، والتعر  علت الفرق بين استعمال أدوات التعليم اي

 .التعليم التقليدي في الفصول واختيار اينسب ل ا

بم ممان أو   ا التعليم المتنقل فمممن إيجابياتمم  عممدم تقييممدهوأم -

زمان محدد، وأيضا استعمال ج از نقال مثل ال واتف الذكية للتعليم 

 .أخف وزنا من ال تب والمقررات الدراسية الثقيلة

ومن إيجابيات التعلم التزامني هو اجتمال المعلم والمتعلم  -

وبشمم ل مبا ممر بحيممث إ ا أراد التلميممذ  و اإلعاقممة  ،فممي آن واحممد

ف م موضممول ممما، يسممتطيع الحصممول البصرية أو سمعية توضيح و

علت اإلجابة فمموراً ، وفممي هممذه الطريقممة ي ممون التفاعممل واالنسممجام 

 .فعال مما يعطي التلميذ فرصة لتعلم أكثر وف م أعمق للموضوعات

لتعليم غير التزامني ف ذا النول مممن التعلمميم وبالنسبة الت ا -

ق التعلمميم يفيد الطلبة المتأخرين عن الدراسة، أو الممذين فمماتت م فممر
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في مراحل ا االعتيادية وفي المؤسسات التعليمية العامة أو العاصة، 

 .فيستطيع االستفادة من المنتديات والشب ات والموسوعات ....الخ

 

 ثانياً: السلبيات

 ممعاق  وي اإلعاقممة البصممرية ف ممم بالنسممبة الممت اي -

يعتمممدون علممت حاسممة اللممم  وطريقممة برايممل للقممراسة وال تابممة، أو 

ضمميح الموضممول ومحتويممات الممدروذ  ممفوياً بممأدق التفاصمميل تو

ً   و رح ووصف الصورالصوتية ،   صل المعلومة إلت ، كي تصوتيا

 . هن ال فيف بش ل صحيح ومف وم

و وي اإلعاقة السمممعية يعتمممدون علممت البصممر وايلمموان والصممور 

فممي   اوحركة الشفاه ولغة اإل ممارة ، وهممذه ايمممور يصممعب توافرهمم 

عد وخاصة إ ا كممان نوممام التعلمميم دامممج لممذوي اإلعاقممة التعليم عن بُ 

 علت ايغلبية وهممم الطلبممة غيممر  وي  حيث ي ون التركيز  ،وغيرهم

 .إعاقة

عدم توافر الوسائل التعليمية ايل ترونية المساعدة لممذوي  -

اإلعاقة البصرية والسمممعية فممي المؤسسممات التعليميممة مثممل: طابعممة 

النصمموق، والمعينممات السمممعية   رأرايل، وايج زة الذكية التي تقمم ب

لضمممعا  السممممع، والفيمممديوهات التفاعليمممة، وايلعممماب التعليميمممة 

 ....وغيرها

والتعليم المتنقل يحتمماج إلممت م ممارات وقممدرات اسممتعمال  -

ايج ممزة النقالممة، وال واتممف الذكيممة، وايج ممزة الناطقممة وغيرهمما، 

العربية واللغة االنجليزيممة وتعلم هذه ايدوات يحتاج إلت إجادة اللغة  

، ومسممتو  اي ممعاق  وي اإلعاقممة فممي إقلمميم كوردسممتان العممراق 

 .ل اتين اللغتين ضعيفة جداً وال يصل للمستو  المطلوب

 

المطلب الثاني: تعريفف ذوي االعاقفة وحقفوقهم افي التعلفيم علف  

 واق القوانين الدولية والمحلية

  :أوالً: التعريف باألشخاص ذوي اإلعاقة

لقد أثار تحديد تسمية مناسبة لأل ممعاق  وي ايعاقممة جممدالً عميقمما 

بين المعتصين والمنومات، وحتت اي عاق  وي اإلعاقة أنفسمم م 

حممول تسمممية مناسممبة ل ممذه الفئممة ، فبعضمم م يفضممل تسمممية    وي 

االحتياجات العاصة( والبعض اآلخر يفضل تسمية  المعاق( ومن م 

  هبممة الممرحمن( و أصممحاب مممن يفضممل   أصممحاب ال مممم( وايضمما

ن،  معوقمموالقدرات( ..الخ ، والمقصود من كل هممذه التسممميات هممم ال

ولقد اعتُمد تسمية   اي ممعاق  وي ايعاقممة ( بنمماس علممت االتفاقيممة 

الدوليممة لحقمموق اي ممعاق  وي اإلعاقممة ، وهممو ايدق توصمميفاً 

علت أن ممم مواطنممون يتمتعممون   لفئات م، حيث يصنف م هذا المصطلح

 .وأيضاً يضع الحالة في إطارها الطبيعي كافة حقوق والواجباتالب

إ اً فقد جاس تعريممف اي ممعاق  وي اإلعاقممة فممي االتفاقيممة الدوليممة 

لحقمموق اي ممعاق  وي اإلعاقممة و تتبنممت النمممو ج االجتممماعي 

  :لإلعاقة وتحدد اإلعاقة باعتبارها

من عاهات طويلة ايجل بدنيممة أو عقليممة أو  هنيممة أو   كل من يعاني

حّسيَة، قد تمنع م لد  التعامل مع معتلممف الحممواجز مممن المشمماركة 

 [7] بصورة كاملة وفعالة في المجتمع علت قدم المساواة مع اآلخرين

. 

: ثانياً( من  قانون رعاية  وي اإلعاقة 1في المادة:      موجاس تعريف 

 (2013) ( لسنة38واالحتياجات العاصة رقم  

  :  وو اإلعاقة

يشمل اي عاق  وي اإلعاقة أولئى الممذين لممدي م عجممز حركممي أو 

نفسممي أو  هنممي أو حسممي طويممل ايجممل، والممذي حممين يتفاعممل مممع 

المجتمممع علممت قممدم  الحواجز المعتلفة يعيممق مشمماركت م ال املممة فممي

  [.8]المساواة مع اآلخرين

وعممر  اقممانون حقمموق وامتيممازات المعمماقين و وي االحتياجممات 

( في 2011( لسنة  22العاصةا، في إقليم كوردستان العراق، رقم 

المادة : أوالً:سادساً( تحت مسمت المعاق: وهو كل  وي احتياجممات 

أو غيممر   زئممي خلقمميخاصة مصاب بعجممز بممدني دائممم أو كلممي أو ج

 [.9]رخلقي وبش ل مستق

الثالثة بإن اي عاق  وي اإلعاقة هم من لدي م   يُف م من التعريفات

إعاقات ظاهرة ومستقرة وطويلة ايمد وهذا ما يجعلمم  يعتلممف عممن 

 وي االحتياجات العاصة، فممذوي االحتياجممات العاصممة يشمممل كممل 

 . عص ل  احتياج خاق

اإلصممابات أو ايمممرا  أو الحمماالت ومن أهم أسباب اإلعاقة هممي:  

الطبية أو العوامل العصبية أو ال يميائيممة أو التنمويممة، وتممؤثر علممت 

وصول  للعدمات العامة أو اندماج  بالمجتمع أو تقيد ممارسة حيات  

 .الطبيعية
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 (Visual impriment ):ثانياً:الطالب ذوي اإلعاقة البصرية

يممم  القممراسة وال تابممة هو الذي يعاني مممن فقممدان بصممري يجعممل تعل

برايل أمراً ال بممديل لمم  عنمم ، أممما الطفممل ضممعيف البصممر ف ممو مممن 

الناحية ، التربويممة ، طفممل لديمم  فقممدان بصممري  ممديد بحيممث إنمم  ال 

يستطيع تأديممة الم مممات التعليميممة إال بمسمماعدة المعينممات البصممرية 

التممي يعمماني من مما  وو اإلعاقممات البصممرية ف ممم بحاجممة إلممت نوممام 

ي خمماق يشمممل منمماهج م يفممة وأسمماليب معدلممة عممن البممرامج تعليم

  .[10]عادية ي يتم تقديم ا في المدارذ الالتعليمية الت

 

 Hearing ) ثالثففففاً: الطالففففب ذوي اإلعاقففففة السففففمعية

impairment)  

تعر  بأن مما فقممدان سمممعي يبلمم  مممن  ممدة درجممة يصممبح مع مما مممن 

الضروري تقديم التربية العاصة، وتشمل اإلعاقة السمممعية الصممم ، 

وضعا  السمع. أما الشعص ايصم ف ممو الممذي يعمماني مممن ضممعف 

بحيممث ال يسممتطيع   -ديسمميبل 90أكثممر مممن  –سمممعي  ممديد جممداُ 

ع باسممتعمال أو عممن طريممق حاسممة السممماكتساب المعلومات اللغوية  

دون استعمال المعينممات السمممعية التممي تضممعم الصمموت، وهممذه من  

ين طممرق التربيممة  ،الحالممة تتطلممب تمموفير بممرامج تربويممة خاصممة

إلممت   فيدة في مثل هذه الحمماالت الصممعبةالتقليدية ال ت ون كافية أو م

سواس أكان  لى باستعمال المعين  ،أن  يواج  مش الت في ف م ال الم

 [ .11]دون استعمال  السمعي أم

 

رابعففاً: حقففوق األشففخاص ذوي اإلعاقففة اففي التعلففيم علفف  واففق 

 القوانين الدولية والمحلية

 ) االتفاقيممة الدوليممة لحقمموق اي ممعاق  وي اإلعاقممة -1

CRPD) 

اتفاقية حقمموق اي ممعاق  وي اإلعاقممة هممي معاهممدة دوليممة لحقمموق 

حقمموق وكرامممة اإلنسممان تابعممة لألمممم المتحممدة ت ممد  إلممت حمايممة 

 . اي عاق  وي اإلعاقة

ديسمممبر   13اعتمد النص من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة فممي  

. بعد التصديق 2007مارذ  30وفتح باب التوقيع علي ا في   2006

. 2008مممايو    3فقد دخلت حيز التنفيممذ فممي    ،دولة  20علي ا من قبل  

 افمم طر 159، ووقممع اطرفمم 153صممادق  2015اعتبممارا مممن مممارذ 

ا في علت المعاهدة بما في  لى االتحاد ايوروبي  الذي صادق علي 

ليات الممدول ايعضمماس فممي النقممل للحد من مسؤو  2010ديسمبر    23

صوت مجل  الشمميو  ،  2012إلت االتحاد ايوروبي(. في ديسمبر  

ايمري ي للتصديق علي ا. يتم رصد االتفاقية من قبل اللجنة المعنيممة 

 [ .12] اإلعاقةبحقوق اي عاق  وي 

الغر  من هذه االتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع اي عاق 

 وي اإلعاقة تمتعا كممامال علممت قممدم المسمماواة مممع اآلخممرين بجميممع 

حقمموق اإلنسممان والحريممات ايساسممية، وتعزيممز احتممرام كممرامت م 

 [.13] المتأصلة

الممدول ايطممرا  التعليم( في االتفاقية إلت ت فممل    -24تشير المادة:  

 .نواماً تعليمياً جامعاً علت جميع المستويات وتعلما مد  الحياة

 :ي( علت ما يأت24الثالثة من المادة  فقد نصت الفقرة 

 أ( تيسير تعلم طريقة برايل وأنوال ال تابة البديلة، وطرق ووسممائل 

وأ مم ال االتصممال المعممززة والبديلممة، وم ممارات التوجيمم  والتنقممل، 

 .دعم والتوجي  عن طريق ايقرانوتيسير ال

 . ب( تيسير تعلم لغة اإل ارة وتشجيع ال وية اللغوية لفئة الُصم

م الم فمموفين،  م أو الصممُ  ج( كفالممة تمموفير التعلمميم للم فمموفين والصممُ

والسيما  ايطفال من م، بأنسممب اللغممات وطممرق ووسممائل االتصممال 

من النمو   لأل عاق المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصت قدر

 .ايكاديمي واالجتماعي

 :( إلت24( من المادة  4وتنص الفقرة  

اتعا  الدول ايطرا  التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن في م 

أو طريقمممة برايمممل، /ن  وو إعاقمممة يتقنمممون لغمممة اإل مممارة مدرسمممو

لعمماملين فممي جميممع مسممتويات ولتممدريب ايخصممائيين والممموظفين ا

ويشمممل هممذا التممدريب التوعيممة باإلعاقممة واسممتعمال طممرق  التعلمميم،

ووسممائل وأ مم ال االتصممال المعممززة والبديلممة المناسممبة، والتقنيممات 

 .والمواد التعليمية لمساعدة اي عاق  وي اإلعاقة

 :( من المادة تشير إلت5والفقرة  

ت فل الدول ايطرا  إم انية حصول اي عاق  وي اإلعاقة علت 

ي والتدريب الم ني وتعليم ال بممار والتعلمميم مممد  الحيمماة التعليم العال

دون تمييز وعلت قدم المساواة مع آخرين. وتحقيقا ل ذه الغاية، ت فل 
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الممدول ايطممرا  تمموفير الترتيبممات التيسمميرية المعقولممة لأل ممعاق 

 [.14]  وي اإلعاقة

 

قممانون حقمموق وامتيممازات المعمماقين و وي االحتياجممات  -2

 .(2011) ( لسنة22المرقم    -العراق -كوردستان العاصة في اقليم

في جلست    -العراق  -وهو القانون الذي أقره برلمان إقليم كوردستان

الممذي جمماس بعممد محمماوالت ،  31/12/2011( بتمماريخ:  23مرقمة  ال

وضغوطات كثيفة من قبل منومات المجتمع المدني العاق بحقوق 

 .اال عاق  وي االعاقة

( مادة، و تضمن حماية حقمموق اال ممعاق 21يتضمن هذا القانون  

الصممحة، و وي االعاقممة مممن كممل جوانممب الحيمماة مثممل : التعلمميم ، 

الخ، ول ممن المسمماواة....وتم ممين الوصممول،  والرعاية االجتماعية،  و

متطلبممات اال ممعاق  وي اإلعاقممة ولممم  أغلممب هممذه المممواد لممم تممف

وتسممعت المنومممات   بالمسممتو  المطلمموب.يطبق علت ار  الواقممع  

العاصة بشؤن اال عاق  وي االعاقة حالياً وبالتنسمميق مممع وزارة 

العمل والشممؤن االجتماعيممة إلممت تعممديل ا و تطبيق مما والضممغط علممت 

 .الج ات المعنية بتطبيق هذه القوانين وتطويرها إلت ايحسن

وقد نصت المادة التاسعة مممن هممذا القممانون علممت ثممالث نقمماط م مممة 

 :بعصوق حقوق اال عاق  وي االعاقة في التعليم وهي

أوالً: ل ممل  ممعص معمماق و وي احتيمماج خمماق الحممق فممي التعلمميم، 

و لى بضمان حصول  علممت فممرق مت افئممة لاللتحمماق بالمؤسسممات 

راسات العليا، وتس يل التربوية والتعليمية ب افة مراحل ا بما في ا الد

اسممتمراره ب مما، وال يم ممن ان تحممول االعاقممة دون انتسمماب  إلممت أيممة 

 .مؤسسة تربوية أو تعليمية رسمية أو خاصة

ثانياً: علممت الح ومممة تممأمين سممبل تعليميممة مناسممبة وخاصممة للمعمماق 

حسب نوعية العوق وحاجت مما، واعممداد بو وي االحتياجات العاصة  

 لمجممال، وتمموفير المسممتلزمات الدراسمميةمعلمين ومدرسين في هممذا ا

كافة التي تسمممح ل ممل تلميممذ   ، وتنويم ايمور المتعلقة بتعليم مكافة  

احتيمماج خمماق االلتحمماق ومواكبممة البممرامج التعليميممة  معمماق أو  ي

 .أسوة بأقران  من التالميذ

ثالثاً: االهتمام بتربية ايطفال المعاقين و وي االحتياجممات العاصممة 

 [ .15] طفولة المب رةفي مرحلة ال

قانون  رعاية  وي اإلعاقة واالحتياجات العاصممة( رقممم  -3

(، الممذي وقممع عليمم  رئممي  جم وريممة العممراق 2013( لسممنة 38 

وقممد صممدر هممذا القممانون بمحاولممة وج ممود ،    10/10/2013بتاريخ:

المنومات التي تعمل لحقوق اال عاق  وي االعاقة ، يتضمن هممذا 

ن حمايممة حقمموق اال ممعاق  وي االعاقممة ( مادة تضممم26القانون  

 . واالحتياجات العاصة من كل الجوانب من ضمن ا التعليم

 :ثانياً( م ام وزارة التربية ونصت علت-15وقد ُحددت في المادة  

تممأمين التعلمميم االبتممدائي والثممانوي بأنواعمم  لممذوي اإلعاقممة  .أ

حسممب قممدرات م، وبممرامج التربيممة بواالحتياجممات العاصممة 

 .العاصة، والدمج التربوي الشامل، والتعليم الموازي

اإل را  علت المؤسسات التعليمية التي تعنممت بتربيممة وتعلمميم  .ب

 . وي اإلعاقة واالحتياجات العاصة

اهج التربوية والتعليمية التي تتناسب واستعداد  وي إعداد المن .ج

 .االعاقة واالحتياجات العاصة

تحديد وتوفير التج يزات ايساسية التي تسمماعد  وي اإلعاقممة  .د

 ً  .واالحتياجات العاصة علت التعليم والتدريب مجانا

توفير المالكات التعليمية والفنية المؤهلة للتعامل مممع التالميممذ  . 

ومنح ا المعصصات الم نية المطلوبممة ومممن مرحلممة   والطلبة

 . [16] الطفولة المب رة

 

ولو دققنا النوممر إلممت هممذه القمموانين والمممواد التممي يتضمممن ا لنراهمما 

قوانين كافية ووافية لحقمموق اي ممعا   وي اإلعاقممة فممي التعلمميم ، 

أر  الواقممع إال بيممق هممذه القمموانين وتحقيق مما علممت  ول ن لم يممتم تط

القليل من ا، وهذا ما جعل نسبة ايمية لذوي اإلعاقة فممي تزايممد مممما 

أثر علممت سمموس معيشممت م وحرمممان م مممن ممارسممة حيممات م  العلميممة 

 .بش ل طبيعي أسوة بأقران م
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 المبحث الثاني

التعليميفففة المسفففاعد   و أهميفففة اسفففتعمال الوسفففاول التكنلوجيفففة 

 .معوقات التعليم األلكتروني لذوي اإلعاقة البصرية والسمعية

المطلففب األول : أهميففة اسففتعمال الوسففاول التعليميففة التكنلوجيففة 

 . المساعد  وتكييفها لالشخاص ذوي االعاقة

إنَّ اسمممتعمال وتممموفير الوسمممائل الت نولوجيمممة التعليميمممة المعينمممة  

م يعد درباً من التممر  ، بممل هممي ضممرورة ي عاق  وي اإلعاقة ل

البد من ا لضمممان نجمماح نوممام التعلمميم ومسممايرت ، وضمممان حقمموق 

اي عاق  وي اإلعاقة ب ل أنواع ا في التعليم ، وفي كل الورو  

مممن أفممراد المجتمممع ، ل ممم  ادافممرأوايحمموال أسمموة بممأقران م كممون م 

حقمموق وعلممي م واجبممات ، وال يرتقممي ايمممم وال المجتمعممات إال 

بضمان حقوق جميع أفرادها، وإتاحة الفرق ل ممم إلثبممات وجممودهم 

 .وقدرات م واالستفادة من م ارات م

وقد عممر  الممدكتور الحسممن البمماتع عبممدالعاطي الوسممائل التعليميممة  

أو نوممام منممتج، أو  مميس معممدل أو  المعينة بأن ا »أي مادة أو قطعممة

مصنول وفقًا للطلب ب د  زيادة ال فاسة العلمية أو الوظيفيممة لممذوي 

 [.17]< االحتياجات العاصة

 

الوساول التعليميفة التكنلوجيفة المسفاعد لألشفخاص ذوي اإلعاقفة 

 :البصرية والسمعية

يتطلب تعليم  وي اإلعاقة استعمال وسائل تعليميممة معينممة ومتنوعممة 

وفق نول اإلعاقممة لمسممايرة تعلمميم م بشمم ل جيممد وفعممال، وقممد  كممر 

الدكتور حسن الباتع عبد العاطي الوسائل التعليمية للمعاقين بصممرياً 

 :علت النحو االتيوسمعياً وهي 

كيرزويممل وسممائل تعليميممة للمعمماقين بصممرياً: مثممل:كومبيوتر  -1

، وج ممماز نطمممق Omnnicom النممماطق ، ج ممماز أومنمممي م

برايمممل بجميمممع  ة،وطابعممم  TRS_80 ايصممموات المسممممت

أنواع مما، ولوحممات عممر  برايممل لمسممياً، ووحممدة التعاطممب 

، وبممرامج screen reader الصوتي، وبرامج قممراسة الشا ممة

ترجمة النصوق ، وبرامج تحويل المفمماتيح، وبممرامج ت بيممر 

 .النصوق

ل تعليميممة للمعمماقين سمممعياً: مثممل: المعينممات السمممعية وسممائ -2

، والبمممرامج  (Hearing Aids)  السمممماعات الطبيمممة(

التلفزيونية التي يرافق ا نص م تمموب علممت الشا ممة، والفيممديو 

التفمماعلي ، وأدوات إصممدار الذبممذبات اللمسممية ، وال ومبيمموتر 

، واللعبممة  (Polometer) التعليمممي، وج مماز البولمموميتر

 [ .18]  ليميةالتع

 

أهمية استعمال الوساول التعليمية التكنلوجية المساعد  اي التعلفيم 

 :األلكتروني

إن الوسائل التعليمية الت نلوجية المساعدة ل ا ال ثير من االيجابيممات 

 :ي عاق  وي اإلعاقة فمن أهم ا ما يأتبالنسبة لأل

المناسبة تمموفر لأل ممعاق اختيار الوسيلة التعليمية الت نلوجية  •

 وي اإلعاقة إم انية التعليم وفقمماً لقممدرة الطالممب وإم انياتمم  ، 

 .ودرجة عوق 

تُتمميح فممرق التعلمميم لأل ممعاق  وي اإلعاقممة م ممما كانممت  •

اإلعاقة  ديدة ، وتش ل دعما م ماً لنمممو التممأثيرات العارجيممة 

  . للمعرفة

تُم ممن م مممن التعلمميم بشمم ل أفضممل، وبجممودة عاليممة ومصممادر  •

 تعليمية متطورة تُزيد من فرق ابداعات م وقدرات م المعرفية

. 

اإلعاقممة، وتعممالج  تمممع و ويز المسمماواة بممين فئممات المجتُعممز •

الفروق الفردية التي تو ر بين أفراد الفئممة الواحممدة ، وتسمم ل 

دمج ممم فممي الفصممول التعليميممة العامممة دون االعتممماد علممت 

 .اآلخرين

تُسممماعد علمممت الت يمممف االجتمممماعي ، واكتسممماب الم مممارات  •

 .ايكاديمية الالزمة لت يف م في البيئة المحيطة ب م

تسمماعد  وي اإلعاقممة علممت نمممو م ممارات م العقليممة والحسممية  •

 . والحركية واللغوية واالجتماعية

تسمماعد علممت الشممعور باالسممتقاللية، والتقممدير الممذاتي، والثقممة  •

بممالنف ، والتغلممب علممت ال ثيممر مممن العقبممات التممي تقممف أمممام 

 .استقالل م والوصول إلت أهداف م وطموحات م
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العزلة والت ميش ، وتُحفزهم علت   تساعدهم علت التعلص من •

التفاعمممل والمشممماركة فمممي النشممماطات العلميمممة والف ريمممة 

 .واالجتماعية ...وغيرها

 

المطلب الثاني: الصعوبات التي تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة اي 

 :التعليم األلكتروني اي إقليم كوردستان العراق

تحممديات يواج  اي عاق  وي اإلعاقة ب ممل أنواع مما ال ثيممر مممن ال

والصممعوبات فممي عمليممة التعلمميم لعممدم ت يئممة بنيممة تحتيممة تالئممم 

واحتياجات الطلبة  وي اإلعاقة فممي التعلمميم، وال سمميما الطلبممة  وي 

اإلعاقممة السمممعية والبصممرية ، سممواس كممان فممي المعاهممد العاصممة 

بتعليم م أو في المدارذ العامة أو في الجامعات، وقد قسم الممدكتور 

معوقات إلت معوقممات خاصممة بممالمعلم، ومعوقممات حسن الباتع هذه ال

.    [19]خاصة بذوي اإلعاقممة، ومعوقممات خاصممة بمماإلدارة المدرسممية

وهذه المعوقات تتفق مممع ممما كره بعممض العبممراس ومدرسممي معاهممد 

تعلمميم المعمماقين بصممريا وسمممعيا ، وممما  كممره أيضمما بعممض رؤسمماس 

المنومممات العاصممة بحقمموق اي ممعاق  وي اإلعاقممة البصممرية 

 [.20] السمعيةو

وهممذه بعممض الصممعوبات التممي تواجمم  اي ممعاق  وي اإلعاقممة 

البصممرية والسمممعية فممي التعلمميم ايل ترونممي فممي إقلمميم كوردسممتان 

 :العراق

ضممعف مسممتو  اي ممعاق  وي اإلعاقممة فممي اللغممة العربيممة  -

واالنجليزية في القممرأة وال تابممة فممي كوردسممتان مممما يصممعب 

 . االستفادة من خدمات االنترنيت والوسائل الت نلوجية

عاليممة الجممودة فممي المعاهممد عممدم تمموافر الوسممائل الت نلوجيممة  -

 . التعليمية العاصة بذوي اإلعاقة البصرية والسمعية

ارتفال ت اليف ايج زة وايدوات التعليمية الت نلوجية الم يئة  -

 .الحتياجات  وي اإلعاقة

إنقطال ال  رباس وعدم استقراره وهممو مشمم لة مازالممت واردة  -

 .في المؤسسات التعليمية في إقليم كوردستان العراق

مما   ،صعوبة االتصال باالنترنيت وارتفال رسومات  الباهضة -

الطلبة غير قادرين علممت تمموفيره بشمم ل جيممد   يجعل ال ثير من

 .ومستمر

قلة ال مموادر البشممرية المؤهلممة والمدربممة لتعلمميم الطممالب  وي  -

 .اإلعاقة البصرية والسمعية

عدم توافر دعم مممالي مممن قبممل الج ممات المسممؤولة عممن تعلمميم  -

 ،و وزارة التعليم العممالي ، وي اإلعاقة وخاصة وزارة التربية

 .لشؤن االجتماعيةو وزارة العمل وا

ضعف قدرة الطلبة  وو اإلعاقة البصرية والسمعية في كيفيممة  -

 .استعمال ايج زة دون االعتماد علت غيرهم

ضممعف الحالممة الماديممة لممد   الطممالب  وو اإلعاقممة البصممرية  -

طلممب ت لفممة والسمعية و لى ل ثرة احتياجات م التعليمية التي تت

 .اإلعاقة أكثر من الطالب غير  وي

عدم توافر فنيين متم نين لصيانة ايج زة التي تتعطممل والتممي  -

ربما سبب التعطيل بسيط مما يؤدي إلت هممدر عممدد كبيممر مممن 

 .ايج زة

عدم اهتمام اإلعالم بالقضايا التعليمية العاصة بذوي اإلعاقة،  -

وعممر  مشمماكل م، وايجمماد الحلممول ل مما مثممل: تقممديم بممرامج 

 .معالجة هذه المشاكلتوعوية أو تثقيفية أو نقدية ل

 . عدم وجود قاموذ ال تروني موحد للغة اإل ارة  في االقليم -

عدم تمموافر طابعممة برايممل فممي المؤسسممات التعليميممة العاصممة  -

 .بذوي اإلعاقة البصرية

،   حرمان م من كثير مممن المممواد التعليميممة مثممل   الرياضمميات -

الفيزياس ، ال يمياس، ال ندسة...الخ( لعدم توافر وسممائل تعليميممة 

ال ترونية خاصة ب ذه المواد، وعدم توافر مدرسين لغة إ ارة 

تتقن المصطلحات العلمية العاصة ب ذه المممواد وكيفيممة ف م مما 

وإيصال ا للطلبة  مما يؤدي الت حرمان م من التقممديم لل ليممات 

 .التابعة ل ذه المجاالت

عدم توافر القناعة التامة لد  المعلمين والمتعلمين بإنجاح هذا  -

النممول مممن التعلمميم، وقلممة تفمماعل م واسممتجابت م لإلسممتعداد 

 .للتغييرات المستقبلية

ضعف استعداد معلمممي المؤسسممات التعليميممة العاصممة بممذوي  -

اإلعاقة لتطمموير م ممارات م فممي اسممتعمال الوسممائل الت نلوجيممة 

يؤدي إلت عدم استجابة الطلبممة ل ممذه المسممتحدثات الحديثة مما  

 .ايضا
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عدم توافر دورات تطويرية خاصة ب يفيممة اسممتعمال الوسممائل  -

والتطبيقممات والبممرامج التعليميممة الت نلوجيممة الحديثممة مثممل: 

الفصول التعليمية ، والمنصات ، والقاعممات االل ترونيممة التممي 

 .تُ يأ عن طريق االنترنيت

ن المعتصممين والملمممين بالوسممائل التعليميممة قلممة عممدد المعلمممي -

العاصة بتعليم  وي اإلعاقة البصرية والسمممعية مثممل: خبممراس 

 .لغة اإل ارة وكتابة برايل

ت ممميش اال ممعاق  وي اإلعاقممة مممن قبممل الج ممات العاصممة  -

بممممالتعليم، وضممممعف  ممممعورهم بالمسممممؤولية تجمممماه هممممذه 

، وعممدم الشريحة،وإعطاس ايولوية للطلبممة غيممر  وي اإلعاقممة

المموعي بضممرورة  ضمممان حقمموق م وتلبيممة احتياجممات م أسمموة 

 .بأقران م

عدم إتاحة فرق التعليم لممذوي اإلعاقممة السمممعية فممي مراحممل  -

التعليم الجامعي، حيث يتوقف تعلمميم م فممي مرحلممة الثانويممة ، 

و لى لعدم وجممود منمماهج خاصممة ب ممم ، وعممدم تمموافر وسممائل 

ربممة لممتعلم  وي اإلعاقممة تعليمية وكوادر تدريسممية مؤهلممة ومد

السمعية، مما جعل ممم مسمملوبي الحقمموق فممي كثيممر مممن فممرق 

التوظيممف، والعمممل ، والوصممول إلممت المناصممب ايكاديميممة 

 . والعلمية والتدريسية

 

المطلففب الثالففث: أهففم طففرق المعالجففة لحففل المشففاكل التففي تواجففه 

األشففخاص ذوي االعاقففة اففي التعلففيم األلكترونففي اففي المراحففل 

 .ية والجامعيةاألساس

اإلعترا  التممام بحقمموق اي ممعاق  وي اإلعاقممة وفقمماً لمممواد  -

وأهممدا  االتفاقيممة الدوليممة لحقمموق اي ممعاق  وي اإلعاقممة  

 . (CRPD) لألمم المتحدة

تفعيل المواد القانونية العاصة بتعليم اي عاق  وي اإلعاقممة  -

بعمممة تطبيق ممما، ومحاسمممبة فمممي المؤسسمممات التعليميمممة، ومتا

التممي تحممث علممت ضمممان حصممول م علممت فممرق ي مما، معالف

تعليمية مت افئة ب افة مراحل ا، وتس يل استمراريت ا ، وتأمين 

حسب نول اإلعاقممة ، وإعممداد مممدربين وكمموادر بسبل تحقيق ا  

المسممتلزمات مجال تعلمميم  وي اإلعاقممة، وتمموفير    تدريسية في

أُسمموة   كافممة  ، وتنويم ايمور المتعلقممة بتعلمميم م  كافة  الدراسية

 .بأقران م من التالميذ

توفير خطوط انترنيت مجانيممة للطلبممة  وي اإلعاقممة مممن قبممل  -

 .  ب ات االتصال العاملة في أقليم كوردستان العراق

تعصمميص ميزانيممة ماليممة ت فممي لتمموفير الوسممائل وايج ممزة  -

المسمماعدة لتعلمميم  وي اإلعاقممة والمسممتلزمات التعليميممة فممي 

مممن ريمما  ايطفممال   كافة  مراحل اافة بك  المؤسسات التعليمية

 .إلت التعليم العالي

إقامة دورات تدريبية ل يفيممة اسممتعمال ايج زيممة الت نلوجيممة،  -

والبرامج والتطبيقات المساعدة للتعليم عن بعد، وكيفية البحث 

فممي االنترنيممت، وتعلممم مصممطلحات البحممث باللغممة العربيممة 

ية الت نلوجية المساعدة واالنجليزية، واستعمال الوسائل التعليم

 .لأل عاق  وي اإلعاقة

فممتح قنمماة تلفزيونيممة تربويممة ح وميممة خاصممة بمنمماهج التربيممة  -

 .العاصة والمناهج التعليمية لذوي اإلعاقة البصرية والسمعية

إعداد برامج توعوية تثقيفية لتوعية المجتمممع بضممرورة تعلمميم  -

 م، وإبراز اي عاق  وي اإلعاقة ،وتم ين م، وتطوير قدرات

الشعصيات القيادية من  وي اإلعاقة وسممرد قصممص نجمماح م 

 .لتشجيع اآلخرين علت التفوق والتفاعل في المجتمع

وضع من ج خاق لتعلم لغة اإل ارة وطريقة برايل في القرأة  -

وال تابة في كليممات التربيممة العاصممة بجميممع مراحل مما ومممن ج 

 .مبسط في ال ليات ايخر 

سر اي ممعاق  وي اإلعاقممة بأهميممة تعلمميم م تثقيف وتوعية أ -

 .وعدم ت ميش م، والمطالبة بحقوق م

 

 النتاوج والتوصيات

 أوالً: النتاوج

نستطيع أن نجعل من اي عاق  وي اإلعاقة أفممراداً منتجممين  .1

ومثمرين ومساندين للتغيير واإلصالح بإتاحممة فممرق التعلمميم 

المناصممب ايكاديميممة ل م ودعم م وتشجيع م ووصممول م إلممت  

 .واإلدارية والوظيفية المناسبة ل م



 

 
50 

 

للعلوم اإلنسانية مجلة كلية الكوت الجامعة  ........ معوقات التعليم  – هاجر     52-40صفحات       

إنَّ التعلمميم ايل ترونممي يسمم ل عمليممة التعلمميم واسممتمراريت   .2

لأل ممعاق  وي اإلعاقممة إ ا تمموافرت في مما السممبل السممليمة 

 .للتعليم، وايج زة المساعدة المناسبة ل م

ا، وسممبل للتعليم ايل تروني لذوي اإلعاقة إيجابيات مما وسمملبيات  .3

معالجة السلبيات لي  بممايمر الصممعب إ ا اسممتجابت الج ممات 

 .المعتصة لمتطلبات احتياجات م وتوفيرها

هنمماو وسممائل تعليميممة أل ترونيممة مسمماعدة لممذوي اإلعاقممة  .4

البصرية والسمعية، ول ن أغلب هذه الوسائل غير متوفرة في 

الدولممة ل ممذه إقليم كوردستان العراق، والسبب هو عدم إهتمممام 

 .الشريحة، وعدم االعترا  بحقوق م ايساسية

إنَّ المعاهدات الدولية والقوانين المحليممة العاصممة بتعلمميم  وي  .5

اإلعاقممة كافيممة ووافيممة لضمممان حقمموق م فممي التعلمميم ، ول ممن 

 .تطبيق ا علت اير  الواقع لم تحقق بالمستو  المطلوب

والسمممعية أكثممر ت ميشمماً   ريةإنَّ الطلبة من   وي اإلعاقة البص .6

اإلعاقات ايخر  ، وأ د حرماناً من التعلمميم، و لممى   من  وي

لصممعوبة نممول إعمماقت م، وعممدم اهتمممام الج ممات المعتصممة 

 .بتعلم م ووصول م إلت طموحات م أسوة بأقران م

معالجممة الصممعوبات التممي تقممف أمممام تعلمميم اي ممعاق  وي  .7

، ويحتمماج إلممت دعممم اإلعاقة يحتاج إلت ج ود ماديممة ومعنويممة

 .ومساندة ح ومية واجتماعية وأسرية

 

 ثانياً: التوصيات

تحقيق المساواة بين اي عاق  وي اإلعاقة واي عاق غير  .1

 وي اإلعاقة، وعممدم تمييممزهم ، وإتاحممة فممرق التعلمميم ل ممم ، 

 .واالستفادة من قدرات م وم ارات م لتغيير المجتمع

لممدي المعلمممين والمتعلمممين نشممر ثقافممة اسممتعمال الت نلوجيممة  .2

 . وتوظيف ا لعدمة هذه الشريحة أسوة بغيرهم

تمموفير كمموادر بشممرية مؤهلممة و ات كفمماسات علميممة وعمليممة  .3

للعممممل فمممي المجممماالت التربويمممة والتدريسمممية والتدريبيمممة 

 .لأل عاق  وي ايعاقة

اإلهتمام بلغة اإل ارة وكتابة برايل بوضع مناهج خاصممة ب مما  .4

وال ليات لتعريج خريجين مممن االختصاصممات،  في الجامعات

بحيممث تجعممل كافممة    والعبرات العلمية المتعلقة بممذوي اإلعاقممة

من م مممؤهلين للعمممل فممي مجممال التربيممة العاصممة، سممواس فممي 

المممدارذ العامممة، أو المعاهممد، أو الجمعيممات العاصممة بتعلمميم 

 .اي عاق  وي اإلعاقة أو الجامعات

علممت تقممديم كممل ممما يعممدم الطلبممة   وال ليمماتحرق الجامعات   .5

اإلعاقة لحصول م علت تعليم عاِل يوازي طموح م أُسوة    وي

بأقران م معتمممداً علممت تطبيقممات وتقنيممات التعلمميم ايل ترونممي 

 .الجودة يعال

نشممر تطبيقممات التعلمميم ايل ترونممي فممي مؤسسممات التعلمميم  .6

 . وي اإلعاقة الجامعي بما يتوافق مع متطلبات التعليم للطلبة

تمموفير المصممادر الت نلوجيممة المسمماعدة عاليممة الجممودة للطلبممة  .7

 وي اإلعاقة فممي جميممع مراكممز التعلمميم لجميممع المراحممل مممن 

 .ريا  ايطفال إلت مراحل التعليم العالي

بقضممايا وحقمموق   ر منومات المجتمع المدني المعنيممةتفعيل دو .8

اطات المدافعممة  وي اإلعاقة في توعية المجتمع من خالل نشمم 

والمناصرة، ومطالبة حممق التعلمميم والضممغط علممت الح ومممات 

والج ات المعتصة وتوفير فرق التعليم ل ذه الشممريحة وفممق 

القممموانين الصمممادرة ممممن البرلممممان ال ممموردي والعراقمممي 

 .والمعاهدات الدولية

 

 :ال وامش    

التعلمممميم االل ترونممممي... تممممر  أم ضممممرورة...    [ 1]

 .3، ق  عبدم المحيسند.إبراهيم بن 

استراتيجيات التعلم ايل تروني: الدكتور بدر العان  [ 2]

 .18، ق

التحول لعصر التعلم الرقمي تقدم معرفممي أم تق قممر  [ 3]

الباحثة اميمة سميح الزين، سلسلة أعمممال   ،من جي  

المؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمممي 

  بالصفحة 2016بش ر أبريل 

ي فممممي كليممممة االتصمممماالت التعلمممميم اإلل ترونمممم " [ 4]

والمعلومممات بالريمما ا : احمممد صممالح العويممد ، ، 

ورقمممممممة عممممممممل مقدممممممممة لنمممممممدوة التعلممممممميم 
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صممفر  19،21(، خممالل الفتممرة 2002اإلل ترونممي 

 ه1424

التعلممميم االل ترونمممي... تمممر  أم ضمممرورة...  ،  [ 5]

 .4، قالصدر السابق

دور التعليم ايل تروني في تحقيممق مجتمممع معرفممي  [ 6]

أبتسمممممام موسمممممت. و أ.م. زينمممممة جبمممممار .أ.م.د. 

ايسممدي،مجلة مركممز بابممل للدراسممات اإلنسممانية، 

، إصممدار خمماق 4، العممدد:  6، المجلد:2016السنة  

 .2016بالمؤتمر الوطني للعلوم واآلداب 

موقممع ايمممم المتحممدة/ حقمموق االنسممان/ الم تممب  [ 7]

 .السمممممممممممممممممممممممممممممامي

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/

CRPD/Pages/ConventionRightsPerson

sWithDisabilities.aspx#28.  

(، التمماريخ: 4295مجلة: الوقائع العراقية ، العدد:   [ 8]

 .36، ق28/10/2013

(، التمماريخ: 141مجلة: وقائع كوردستان ، العممدد:   [ 9]

 .15، ق 26/1/2012

فعاليممة التعلمميم االل ترونممي عنممد الطلبممة  وي  [ 10]

االحتياجات العاصممة، اعممداد د/ صممونية قمموراري، 

محمممد خيضممر بسمم رة الجزائممة، المجلممة  جامعممة

العربيممة لعلمموم االعاقممة والموهبممة، المجلممد الرابممع، 

 . 153م، ق2020(، أبريل 11العدد 

ت نلوجيمما التعلمميم لممذوي الحاجممات العاصممة،  [ 11]

 .24عبدالحافظ محمد سالمة ، ق

/ 23وي يبيمممممممديا الموسممممممموعة الحمممممممرة،  [ 12]

 2020أغسمممممممممممممممممممممممط /

https://ar.wikipedia.org/wiki 

 مم المتحدة، المصدر السابقموقع اي [ 13]

 موقع ايمم المتحدة، المصدر السابق [ 14]

مجلممة وقممائع كوردسممتان، المصممدر السممابق،  [ 15]

 .18ق

مجلممة الوقممائع العراقيممة، المصممدر السممابق،  [ 16]

 45ق

ت نلوجيممما تعلممميم  وي االحتياجمممات العاصمممة  [ 17]

والوسممائل المسمماعدة، الممدكتور حسممن البمماتع محمممد 

 .13ق،  عبدالعاطي

تعلممميم  وي االحتياجمممات العاصمممة ت نلوجيممما  [ 18]

والوسائل المساعدة، الدكتور حسن الباتع، المصممدر 

 .16السابق، ق

ت نلوجيممما تعلممميم  وي االحتياجمممات العاصمممة  [ 19]

والوسائل المساعدة، الدكتور حسن الباتع، المصممدر 

 178السابق، ق

لقمماس مممع   نممازنين نشممأت سممليم( مممدير مع ممد  [ 20]

سمممان مممع  عوو  .اهيممواي نابيسممتانا فممي أربيممل

ا يی ممناڕۆمصممطفت عبممدال ريم( مممدير مركممز ا 

لقممماس ممممع   جاسمممم محممممد علممموان و  .للم فممموفين

الزهيممري( رئممي  منومممة ا ضممياس ا للم فمموفين 

مممع   ب ممار محمممود   و  .وضعا  البصر فممي ديممالت

محمممد( خبيممر لغممة اإل ممارة ومعلممم أقممدم لمع ممد ا 

 هيواي نابيستانا في السليمانية.

 :المصادر

استراتيجيات التعلم ايل تروني: الدكتور بدر العان استا   [ 1]

ومدير برنامج دفعممة خريجممي إدارة الت نلوجيمما التعليميممة 

جامعمممة جمممورج وا مممنطن الواليمممات المتحمممدة ، فريمممق 

الترجمممة والت يئممة العربيممة : الممدكتور علممي بممن  ممر  

الموسوي ، االستا  سالم بن جابر الوائلي، الدكتورة منت 

، النا ممر،  ممعال للنشممر 2005لطبعممة ايولممت التيجممي. ا

 .والعلوم

التحممول لعصممر الممتعلم الرقمممي تقممدم معرفممي أم تق قممر  [ 2]

من جي مداخلة الباحثة اميمة سممميح الممزين، مركممز جيممل 

البحث العلمي  لبنممان(، بممالمؤتمر الممدولي الحممادي عشممر 

لمركمممز جيمممل البحمممث العلممممي حمممول المممتعلم بعصمممر 

ومممم  االتحممماد العمممالمي الت نولوجيممما الرقميمممة والمممذي ن

للمؤسسممات العلميممة بالتعمماون مممع جامعممة تيبممازة فممي 

، ولقممد 2016أبريممل  24و 23و 22طممرابل  لبنممان أيممام 

نشرت هذه المداخلة بسلسلة أعمال المؤتمرات الصممادرة 

 2016عممن مركممز جيممل البحممث العلمممي بشمم ر أبريممل 

 . بالصفحة
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والمعلومممات التعلمميم اإلل ترونممي فممي كليممة االتصمماالت  [ 3]

بالريا ، احمد صالح العويد ،أحمد بن عبد م الحامممد، 

دراسمممة حالمممة، ورقمممة عممممل مقدممممة لنمممدوة التعلممميم 

صممممفر  19،21(، خممممالل الفتممممرة 2002اإلل ترونممممي 

 .ه1424

التعليم االل تروني... تر  أم ضممرورة...   ورقممة عمممل  [ 4]

مقدمة  لنممدوة: مدرسممة المسممتقبل، جامعممة الملممى سممعود، 

هم ، إعممداد د.إبممراهيم بممن عبممدم   1423ب   رج  16-17

المحيسن، مممدير مركممز البحمموث التربويممة، فممرل جامعممة 

 .الملى عبدالعزيز بالمدينة المنورة

ت نلوجيمما التعلمميم لممذوي الحاجممات العاصممة، عبممدالحافظ  [ 5]

، 2009،  1محمد سالمة ، دار وائل للنشممر والتوزيممع، ط

 .عمان-االردن

ات العاصممة والوسممائل ت نلوجيمما تعلمميم  وي االحتياجمم  [ 6]

المساعدة، الدكتور حسن الباتع محمد عبدالعاطي، اسممتا  

ت نلوجيمما التعلمميم ايل ترونممي المسمماعد بعمممادة التعلمميم 

ايل ترونمممي والتعلممميم عممممن بعمممد جمممامعتي الطممممائف 

 .2014واالس ندرية، دار الجامعة الجديدة 

دور التعليم ايل تروني في تحقيق مجتمع معرفممي .أ.م.د.  [ 7]

سام موست، جامععة بابل / كليممة التربيممة ايساسممية. و أبت

أ.م. زينممة جبممار ايسممدي، جامعممة بابممل/ كليممة التربيممة 

ايساسية.مجلة مركممز بابممل للدراسممات اإلنسممانية، السممنة 

، إصممدار خمماق بممالمؤتمر 4، العممدد: 6، المجلممد:2016

 .2016الوطني للعلوم واآلداب 

 وي االحتياجممات   فعالية التعليم االل ترونممي عنممد الطلبممة [ 8]

العاصممة، اعممداد د/ صممونية قمموراري، جامعممة محمممد 

خيضر بسمم رة الجزائممة، المجلممة العربيممة لعلمموم االعاقممة 

 .م2020(، أبريل 11والموهبة، المجلد الرابع، العدد 

(، التمماريخ: 4295مجلممة: الوقممائع العراقيممة ، العممدد:   [ 9]

28/10/2013. 

(، 141مجلممة: وقممائع كوردسممتان ، العممدد:   [ 10]

 .26/1/2012تاريخ: ال

 

 :المواقع األلكترونية

 موقع ايمم المتحدة/ حقوق االنسان/ الم تب السامي [ 1]

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Page

s/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx# 

 2020/ أغسممط /23وي يبيممديا الموسمموعة الحممرة،  [ 2]

https://ar.wikipedia.org/wiki 

 

 

 :اللقاءات 

لقاس مع   ب ار محمود محمد( خبير لغممة اإل ممارة ومعلممم أقممدم  [ 1]

 .نا في السليمانيةلمع د ا هيواي نابيستا

لقمماس مممع   جاسممم محمممد علمموان الزهيممري( رئممي  منومممة ا  [ 2]

 .ضياس ا للم فوفين وضعا  البصر في ديالت

لقاس مع   نازنين نشأت سليم( مدير مع د اهيممواي نابيسممتانا  [ 3]

 .في أربيل

لقمماس مممع  عوسمممان مصممطفت عبممدال ريم( مممدير مركممز ا  [ 4]

 .ڕۆ نايیا للم فوفين

 

   

 


