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الصم من وجهة نظر معلميهم في المرحلة  للتالميذدور الوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج 
 1االبتدائية

 الحذنّي عبداهلل وجدان إبراهيم

 جامعة امللك سعود -كلية الرتبية 

 هـ17/6/1439 وقبل - هـ24/5/1439 قدم للنشر

 

الصم من وجهة نظر  والتلميذات للتالميذهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على دور تقنية الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج  المستخلص:
األكادميي، سنوات اخلربة، الربامج التدريبية، نوعية الربامج ية )اجلنس، املؤهل تاض، وذلك باختالف املتغريات اآلمعلميهم باملرحلة االبتدائية يف مدينة الري

معلم ومعلمة. وتوصلت النتائج إىل  160ليت بلغ عدد املشاركني فيها التدريبية(. وقد مت استخدام املنهج الوصفي املسحي لتحقيق أهداف الدراسة وا
وجهات النظر على الدور البارز للوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج  اتفقت إذاملتغريات،  مجيعق بني استجابات املشاركني يف عدم وجود فرو 

ات الصم، إىل جانب وجود إملام مرتفع يف مهارات استخدام الوسائط الرقمية املتعددة يف التدريس. ويف ضوء ذلك مت اقرتاح جمموعة من التوصي للتالميذ
  ليات عمل مقرتحة.اليت قد تساهم يف تصميم دراسات مستقبلية، إضافة آل

 الصم. التالميذ، تكييف املناهجاملتعددة،  الرقمية : تقنية الوسائطالكلمات المفتاحية

                                                           

  عمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعود –البحوث بكلية الرتبية مت دعم هذا البحث من قبل مركز 1
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 المقدمة:

شهدت السنوات املاضية زيادة واضحة يف االهتمام 
بلغ عدد األفراد الصم يف العامل ما  إذالصم،  التالميذبتعليم 

وفًقا إلحصائية حديثة من -مليون شخص  70يقارب 
مليون طفل حباجة  32من بينهم  -االحتاد العاملي للصم

لتعليم موازي لتعليم أقراهنم السامعني، لكن غالًبا ما يواجه 
املهارات األكادميية  الصم حتديات يف بعض التالميذ

 خالل من اجلانبية آثارها من احلد ميكن واليت والتواصلية
 التدريسية واالسرتاتيجيات الطرق من الكثري توظيف إمكانية
 & Techaraungrong, Suksakulchai, Kaewprapan) املالئمة

Murphy, 2017.)  ومن ذلك توظيف التقنية يف تدريسهم واليت
 التالميذضمن الربامج اليت ختدم أصبحت أحد األمور البارزة 

تُوفر التقنيات احلديثة مستقباًل واعًدا  إذ (.mith, 2007S) الصم
واألجهزة  ،لكرتونيةهلم، من خالل استخدام املواقع اإل

وغريها من  ،وتطبيقات الوسائط الرقمية املتعددة ،الذكية
التقنيات ... واليت بدورها ميكن أن تساهم يف حتسني تعليم 

 & Ibrahim, Aliasالصم إىل مستويات أفضل  التالميذ

Nordin, 2016).) ممارسات املعلمني  باإلضافة إىل تدعيم
بطرق متعددة، مثل إمكانية تكييف املناهج وطرق التدريس 

  (. (Matuk, Gerard, Lim & Linn, 2016مبا يتناسب معهم
متثل الوسائط الرقمية املتعددة أحد التقنيات احلديثة اليت و 

ًما يف همالصم واليت تلعب دورًا  للتالميذميكن تكييفها 
من املفاهيم الرمزية  عدًداتقدم  إذ (.(Miranda, 2016تعليمهم 

والبصرية إىل جانب النصوص والصور والرسوم املتحركة 
والفيديو، وتتضمن الوسائط الرقمية املتعددة جمموعة من 

هارات األساسية كالقراءة والكتابة الفوائد اليت حُتّسن امل
قناة  د  والذي يع ،من خالل التحفيز البصري واحلساب

 ,.Techaraungrong et al الصم التالميذأساسية يف تعليم 

 Gentry, Chinn and وقد أشارت نتائج دراسة (.(2017

Moulton (2005)  إىل فاعلية الوسائط الرقمية املتعددة يف تنمية

 إذالصم،  التالميذمهارات القراءة والفهم القرائي لدى 
يساعد عرض النص مع تدعيمه بالصور إىل فهم النص 

كبري. وذلك إىل جانب نتائج دراسة كل من   وجهاملكتوب ب
(Poobrasert & Cercone, 2009 ؛Techaraungrong et al., 

 التالميذواليت أشادت بفاعلية هذه التقنية يف تدريس  (2017
 الصم. 

وتتضمن الوسائط الرقمية املتعددة جمموعة من األدوات 
اليت ميكن دجمها يف عرض واحد، كالنصوص املنطوقة 
واملكتوبة، والصور املتمثلة يف اجلداول والرسوم البيانية، 

على سبيل يساهم  إذباإلضافة إىل الرسوم املتحركة والفيديو. 
ة استخدام الكلمات والصور أو الرسوم البيانياملثال 

، إىل نتائج تعلم أكثر فاعلية من هنفس والنصوص يف الوقت
هذه التقنية  عدتسا من مثالنص املكتوب فقط، و استخدام 

ًما أيًضا هم، وقد تلعب دورًا التالميذحتقيق التفاعل بني  على
  (.(Çakiroglu & Taskin, 2016يف تدريس املفاهيم اجملردة 

باإلضافة إىل ذلك، فقد تساهم تقنية الوسائط الرقمية 
خالل من املتعددة يف عمل تغيريات جذرية يف التعليم والتعلم 

، واالنتقال من الطريقة التقليدية إىل التالميذتنمية قدرات 
 (.(Riyanto & Gunarhadi, 2017طريقة تدعم التعلم النشط 

الوصول إىل املعلومات إىل جانب ما تتميز به من القدرة على 
 ,Rao)والتفاعل معها من خالل الوسائل البصرية والسمعية 

Dowrick, Yuen & Boisvert, 2009) .إن اكتساب املعارف  إذ
واملتضمنة  ،بواسطة جمموعة من األشكال السمعية أو البصرية

ميكن أن تظهر نتائج تعلم  ،جمموعة من الوسائط التفاعلية
 (.(Arellano, Alemán, Lorena & Zermeño, 2015 أفضل

ومع استمرار التطورات السريعة يف التقنيات احلديثة  
كالوسائط الرقمية املتعددة وغريها من التقنيات، فإهنا تلزم 

أصبحت  إذاملعلمني على دجمها ضمن املناهج الدراسية، 
 إنضمن هذه املناهج، وميكن القول وسيلة تعليمية حيوية 

دمج التقنية ضمن املناهج الدراسية قد جيعلها أكثر مرونة، 
إضافة إىل ذلك فإنه يتاح للمعلمني تدعيم احملتوى باملصادر 



 ...للتالميذ الصم من وجهة نظر معلميهم يف املرحلةدور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج : احلذنّ  عبداهلل إبراهيم وجدان

 

29 

نرتنت والفيديو وغريها من أدوات املتوفرة على شبكة اإل
واملعلمني على  للتالميذفوائد عدة التعليم الرقمي، واليت توفر 

ميكن أن  إذ(. Abell, Bauder & Simmons, (2005حد سواء 
تساهم التقنية احلديثة وبتعدد أنواعها يف تكييف املناهج 

من البدائل والطرق اليت ميكن  كثري، من خالل الللتالميذ
استخدامها على أساس فردي مبا يتالءم مع احتياجات كل 

Sawyer  وذلك ما أشار إليه(. (Pisha & Stahl, 2005 تلميذ

 التالميذبأنه جيب عند اتباع أسلوب أكثر تركيزًا على  (2000)
أن يكون هناك معرفة مسبقة هبم، وباملهارات اليت حيتاجوهنا. 

التعرف على أسلوب التعلم اخلاص بكل من خالل  إذ
، ميكن ضمان اخنراطه يف عملية التعلم مع أقرانه داخل تلميذ

 (.(Ibrahim et al., 2016الصف وصواًل ملناهج التعليم العام 
 التالميذذوي اإلعاقة مبا فيهم  التالميذوقد أصبح متكني 

الصم من الوصول ملناهج التعليم العام من خالل تكييفها 
هلم، أحد املتطلبات األساسية للقانون االحتادي املختص 
بتعليم األفراد ذوي اإلعاقة، ويشمل ذلك تصميم املواد 
التعليمية واألنشطة اليت هتدف جلعل احملتوى يف متناول مجيع 

من  املناهج هلمتكييف هذه للمعلمني  ميكن إذ، التالميذ
من الوسائل كالوسائط املتعددة واملواد الرقمية  كثريخالل ال

احلديثة واليت تتيح على سبيل املثال تقدمي كتب إلكرتونية 
بشكل أكثر مرونة بواسطة إضافة معان املفردات بشكل 

 من مثيطة وغريها من الطرق ... و رقمي من خالل نقرة بس
ساليب املتنوعة اليت تليب من  األ كثريميز التقنية بالتت

 & Lee, Wehmeyer, Soukupاملختلفة  التالميذاحتياجات 

Palmer, 2010)  ؛Pisha & Stahl, 2005 .) وقد أشادKluwin 

and Noretsky (2005)  بأمهية النظر يف آراء املعلمني حول
مدى فاعلية دمج هذه التقنيات التعليمية احلديثة ضمن 

الصم، ومقدار دعمها  للتالميذاملناهج الدراسية لتكييفها 
 هلم.

 

 :مشكلة الدراسة

 والتلميذات للتالميذبالنظر إىل واقع املناهج املقدمة 
يه علالعربية السعودية، حسب ما نصت  الصم يف اململكة

وزارة التعليم يف قسم اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة، فإنه يطبق 
الصم اخلطط الدراسية ومناهج  والتلميذات التالميذعلى 

التعليم العام مع وجود مواءمات طفيفة عليها لبعض املواد 
(. مما يضع 1439)الوكاالت واإلدارات العامة لوزارة التعليم، 

واملعلمات يف تكييف املناهج  بعض التحديات أمام املعلمني
مناسب يتالءم مع االحتياجات الفردية املتنوعة  وجهب

ذوي  التالميذيواجه  إذ (.(Pisha & Stahl, 2005لطالهبم 
الصم صعوبة يف استيعاب  التالميذعام ومنهم  وجهاإلعاقة ب

حمتوى املناهج الدراسية، إذا مل يستخدم املعلمون األساليب 
 ,Otukile, Mangope & Kuyini تلميذالتدريسية املالئمة لكل 

2016) .) 

ألمر الذي يقودنا إىل فاعلية دمج التقنية يف التدريس، ا 
ة للتعلم يف القرن الواحد من أهم العناصر الرئيس د  واليت تع

والعشرين، إىل جانب ما يوصي به جملس األطفال غري 
بأمهية  Council for Exceptional Children (CEC)العاديني 

 ,Boydذوي اإلعاقة  التالميذاستخدام التقنية لتعزيز تعلم 

واليت ميكن أن  ،ومن ذلك الوسائط الرقمية املتعددة(. (2008
اجملاالت  خمتلفالصم يف  التالميذتساهم يف تعزيز تعلم 

يف القراءة والكتابة واإلمالء والرياضيات وغريها  ،األساسية
إىل جانب  .(Techaraungrong et al., 2017)من العلوم 
ن وذلك وفًقا و افة بني األفراد مبا فيهم املعلمانتشارها بكث

بأنه تتمتع منطقة الشرق  bell (2011)إلحصائية أشار إليها 
  نرتنت بكافة أنواعه.وسط بأكرب معدل ومو ملستخدمي اإلاأل

ة يف وبالنظر إىل أحد املبادئ الرئيس من خالل ما سبقو 
الوصول ملناهج التعليم العام، واملتضمنة يف توفري طرق إبداعية 
لتكييف املناهج، مبا يف ذلك توظيف التقنية اليت تضاعف 

(. فإن األمر 2016الصم )السامل،  للتالميذالتفاعل  فرص
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يستدعي للتعرف على وجهة نظر املعلمني واملعلمات حول 
 للتالميذدور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج 

. كاف    وجهب الصم، والذي مل يسبق التطرق إليه والتلميذات
ما  :الرئيس السؤالوميكن صياغة مشكلة الدراسة من خالل 

دور الوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج 
الصم من وجهة نظر معلميهم في  والتلميذات للتالميذ

 ؟معاهد وبرامج األمل

 :أهداف الدراسة

 هتدف هذه الدراسة إىل: 

التعرف على مدى إملام املعلمني مبهارات استخدام  -1
 الصم. التالميذالوسائط الرقمية املتعددة يف تدريس 

التعرف على دور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف  -2
 الصم من وجهة نظر معلميهم. للتالميذاملناهج 

التعرف على الفروق بني متوسطات إجابات املعلمني  -3
حول دور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج 

ية )اجلنس، املؤهل تالصم واليت تُعزى للمتغريات اآل للتالميذ
سنوات اخلربة، الربامج التدريبية، نوع الربامج  األكادميي،
 التدريبية(.

 :أسئلة الدراسة

ملتفرعة من ية واتالدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلحتاول  
 ة:مشكلة الدراسة الرئيس

ما مدى إملام املعلمني مبهارات استخدام الوسائط الرقمية  -1
 الصم؟ التالميذاملتعددة يف تدريس 

ما دور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج  -2
 الصم من وجهة نظر معلميهم؟ للتالميذ

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -3
أو أقل بني املعلمني حول دور الوسائط الرقمية  0.05

الصم تُعزى للمتغريات  للتالميذاملتعددة يف تكييف املناهج 

ل األكادميي، سنوات اخلربة، الربامج ية )اجلنس، املؤهتاآل
 التدريبية، نوع الربامج التدريبية(؟

 :أهمية الدراسة

  األهمية النظرية:
تربز أهم اجلوانب النظرية هلذه الدراسة يف توضيح النظرية 
العلمية اليت انبثقت منها هذه الدراسة، واملتعلقة بتفعيل 
التقنية يف التعليم ومنها تقنية الوسائط الرقمية املتعددة. 

 للتالميذباإلضافة إىل التأصيل النظري ملفهوم تكييف املناهج 
لك إىل جانب طرح الصم والذي يرتدد يف امليدان. وذ

التساؤالت اليت قد تكون امتداًدا ألحباث مستقبلية ذات 
عالقة مبجال تفعيل الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف 

 وللطالبات الصم. للتالميذاملناهج 
 األهمية التطبيقية:

ميكن أن تساهم نتائج هذه الدراسة يف إفادة املعلمني   
واملعلمات حول إمكانية تفعيل الوسائط الرقمية املتعددة 

الصم  والتلميذات للتالميذودجمها ضمن املناهج الدراسية 
للمسامهة يف تكييفها هلم. إضافة إىل توجيه املسؤولني 

رقمية إلمكانية عمل خطط مستقبلية لتفعيل تقنية الوسائط ال
عام مبا يتناسب مع  وجهذوي اإلعاقة ب للتالميذاملتعددة 

احتياجاهتم الفردية، واليت تساعد يف الوصول إىل مناهج 
 التعليم العام. 

 :محددات الدراسة

احلدود املوضوعية: دور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف 
 الصم من وجهة نظر معلميهم. والتلميذات للتالميذاملناهج 

دود املكانية: مت تطبيق الدراسة يف معاهد وبرامج األمل احل
 الصم مبدينة الرياض. والتلميذات للتالميذ

احلدود الزمانية: مت إجراء هذه الدراسة يف العام الدراسي 
 .هـ1438-1439
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احلدود البشرية: اقتصرت هذه الدراسة على معلمي 
ومعلمات الصم يف معاهد األمل وفصول الدمج امللحقة 

 بربامج األمل يف املرحلة االبتدائية.

 :مصطلحات الدراسة

تعرف اصطالًحا: تقنية يتم  :الوسائط الرقمية المتعددة
تصميمها لتمثيل املعلومات من خالل دمج جمموعة من 

ملتحركة والفيديو واليت النصوص والصور واألصوات والرسوم ا
بعض، حبيث تشمل على مع تفاعل بعضها يميكن أن 
 (.(yahya & Tahar, 2017وخمرجات مدخالت 

وميكن تعريفها إجرائًيا: بأهنا جمموعة من الوسائط الرقمية  
كالصور والرسوم املتحركة والفيديو والنصوص وخرائط 
املفاهيم وغريها، واليت ميكن عرضها بطريقة تفاعلية من 

من التطبيقات كالبوربوينت أو تطبيقات  الكثريخالل 
بواسطة أجهزة احلاسوب أو األجهزة األجهزة الذكية، سواء 

 التالميذاللوحية أو أجهزة العروض البصرية؛ لتلبية احتياجات 
اجلوانب كالقراءة والكتابة  خمتلفالصم يف  والتلميذات

واإلمالء واحلساب والتواصل وخمتلف العلوم، وتتم وفق 
ـة لتحقيق أهداف \إجراءات حمددة مسبًقا من قبل املعلم

 الدرس.
يقصد به اصطالًحا: "تبديل، إضافة،  :المناهجتكييف 

 املنهج يف التعليمية املكونات تعديل، حذف يف جمموعة من
التعليمية  األنشطة التعليمية، احملتوى، األهداف مثل الدراسي

 التالميذ أداء لتقييم وصوالً  التعليمية التصاميم املصاحبة،
 االسرتاتيجيات /من املواد جمموعة خالل من يتم وذلك

 من جمموعة أو فرد احتياجات سد يف تساهم اليت والربامج
 (.181 :2016" )السامل، التالميذ

وميكن تعريفه إجرائًيا: جمموعة من التدخالت اليت 
تتضمن االسرتاتيجيات واألساليب التدريسية املصممة وفًقا 

الصم، مشتملة على كيفية  والتلميذات التالميذالحتياجات 
توصيل احملتوى وتعديل األنشطة التعليمية وطرق التقييم وبيئة 

م مع قدراهتم وتساهم ء، إلجياد بيئة تعليمية مرنة تتواالصف
 يف الوصول الفعال ملناهج التعليم العام.

 التالميذويقصد هبم إجرائًيا:  :الصم والتلميذات التالميذ
الصم باملرحلة االبتدائية يف معاهد األمل وفصول  والتلميذات

الدمج املكان يف برامج األمل مبدينة الرياض، والذين يعانون 
ديسبل فأكثر، حيول دون مساعهم  70من فقدان مسعي 

 لألصوات سواء باستخدام املعينات السمعية أو بدوهنا.

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 Siemens لنظرية اليت اقرتحهاتنبثق هذه الدراسة من ا
واليت تتمحور حول التعلم يف العصر  Downes باملشاركة مع

الرقمي، وكيفية حتقيق التعلم يف ظل هذا العصر، وهي ما 
 (.(Connectivism theory Rita, 2016يعرف بالنظرية االتصالية 

أفكارهم حول أمهية مواكبة  Downesو Siemensقد مجع ف
تدفق اليف ظل يف استخدام التقنية يف التعلم، التغري السريع 

وترى النظرية (. Bell, 2011)معلومات يف هذا العصر للاهلائل 
االتصالية بأن املعارف ال تنحصر على شخص واحد أو 
مكان واحد، وإوما تكون موزعة بني الناس واألشياء ضمن 

باإلضافة إىل  (.Siemens, 2004)مصادر بشرية وغري بشرية 
أهنا تتوزع عرب شبكة من االتصاالت، واليت تساهم يف تنمية 

، التعلم من خالل القدرة على بناء هذه الشبكات واجتيازها
مة لتصميم بيئات التعلم ءمما جيعل هذه النظرية أكثر مال

 (.Downes, 2007) القائم على التقنية
يف سنة املاضية كالوقد نظمت التقنية خالل العشرين 

نتواصل وكيف نتعلم، وابتعدت األنظار عن كون التعليم 
، بل أصبح التعلم حيدث من خالل اأساسيً  االتقليدي عنصرً 

دعت احلاجة  من مثأنواعها، و  لمن الطرق كالتقنية بك كثريال
لتحول الرقمي كالنظرية إىل نظرية تدعم التعلم يف ظل ا

التعرف على  يفعلى القدرة  ترتكز هذه النظرية إذ .االتصالية
مة وغري هت املاملعلومات اجلديدة، والتمييز بني املعلوما

مما يعين بأن املتعلم يصبح قادرًا على فهم العامل من ، مةهامل
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توفر هذه النظرية نظرة ثاقبة  من مثو حوله والتفكري بإبداع، 
حول املهارات الالزمة للمتعلمني يف العصر الرقمي 

(Siemens, 2004.) 
 لكثريالعصر احلايل تطورًا مبهرًا وذلك يف ابتكار اويشهد 

من األدوات التقنّية املساعدة على التعلم، مثل مواقع التواصل 
والذي تطور وصواًل إىل  MOOCاالجتماعي، والتعلم املفتوح 

 ،Podcastو YouTubeاملنصات التعليمية، إىل جانب 
االتصالية  والوسائط الرقمية املتعددة، وقد مت تقدمي النظرية 

أنواعها  من خالل التقنية بكلناول التعلم كنظرية جديدة تت
Siemens & Conole, 2011).) حلايل وذلك باعتبار أن العصر ا

يف كيفية مجع املعلومات والتواصل ليها أصبح يعتمد كثريًا ع
Lang, 2016)) . تعد هذه التقنيات احلديثة أقل وصمةإذ 

مقارنة باألشكال األخرى  ذوي اإلعاقة للتالميذبالنسبة 
أصبح من املتاح توظيفها السابقة من التقنيات املساعدة، مما 
ذوي إعاقة، واليت  تالميذداخل الصفوف الدراسية اليت تضم 

 ,Rivera, Hudson).ميكن استخدامها لتحقيق تدخالت فعالة

Weiss & Zambone, 2017)   
الوسائط الرقمية املتعددة أحد التقنيات وتعد تقنية 

تتميز بدعم  إذاحلديثة والقائمة على النظرية االتصالية، 
الصم واملعلمني ضمن املوقف  التالميذجيايب بني التفاعل اإل

ات من اإلمكان كثريالتدريسي، وذلك من خالل توفري ال
 & Wang, Hanواألساليب املساعدة على تطوير تدريسهم 

Zhang, 2013).) عنها بشمولية يف احملور  وميكن التحدث
 التايل.

 :الصم التالميذدور الوسائط الرقمية المتعددة في تعليم 
 غري من التحديات األكادميية، عدًدام الص التالميذيواجه 

أن دعم املعلمني هلم باالستجابة الحتياجاهتم حيد من هذه 
إجيايب، وقد يضمن هلم  وجهاآلثار ويعزز مشاركتهم الفعالة ب

ميكن على سبيل  إذالوصول الناجح إىل مناهج التعليم العام، 
من الوسائل التقنّية مبا يتناسب مع كثري املثال أن يتم تفعيل ال

، وذلك ما أشارت إليه التالميذحمتوى الدرس واحتياجات 
مت توظيف أحد  إذصم،  تالميذدراسة كندية شارك فيها 

تطبيقات احلاسوب يف التعلم والذي ساهم يف زيادة 
 & Nikolaraizi, Vekiriودافعيتهم  التالميذاستقاللية 

Easterbrooks, 2013)).  
ذوي اإلعاقة مبا  للتالميذوبناًء على االحتياجات املتنوعة 

من نظريات التعلم تدعم  لكثريالصم، فإن ا التالميذفيهم 
استخدام طرق مرنة ومتعددة الوسائط يف التعليم لتوفري 

 ,Raoسياقات مفيدة تساهم يف تكييف املناهج الدراسية هلم 

et al, 2009).) تقدم اليت و  ،كتوظيف تقنيات التعلم احلديثة
جمموعة واسعة من املواد والربامج اليت توفر الفرص الالزمة 

للمشاركة يف  ؛الصم التالميذعاقة مبا فيهم ذوي اإل للتالميذ
 ,Evmenova مناهج التعليم العام جنًبا إىل جنب مع أقراهنم

Behrmann, Mastropieri, Baker & Graff, 2011)). د  وتع
الوسائط الرقمية املتعددة أحد ثورات تقنيات التعليم اليت 

الصم، من  التالميذأدت إىل تغيريات عميقة يف جمال تعليم 
خالل عمل تأثريات واسعة على احملتوى التعليمي وأساليب 
توصيل املعلومات، مما أدى إىل تطور مفاهيم جديدة 
وأساليب تدريس مبتكرة، وتشمل الوسائط الرقمية املتعددة 
على عدة أشكال خمتلفة كالصور والنصوص والرسوم املتحركة 

أو األجهزة  والفيديو، ويتم عرضها عرب عدة طرق كاحلاسوب
 ,.projector (Arellano et alاللوحية أو أجهزة العروض البصرية 

2015.) 
وتساهم الوسائط الرقمية املتعددة يف تعميق الفهم وزيادة 

بداع والقدرة على التفكري عية والتنوع واملرونة، وتنمية اإلالداف
وحل املشكالت ضمن جمموعات تعاونية، وتقاسم األفكار 

إىل  متلق  من عنصر  التلميذوشرح املفاهيم الصعبة، وحتويل 
مشارك نشط، باإلضافة إىل تلبية االحتياجات املتباينة 

ميكن دمج املعلومات اللفظية والبصرية  إذالصم،  للتالميذ
ميكن أن ينمي اجلانب الل غوي  فعااًل  اتعليميً  مدخاًل  د  واليت تع
 & Chipangura  ؛Çakiroglu & Taskin, 2016)لديهم 

Aldridge, 2017 ؛ Miranda, 2016  ؛Neo & Tse-Kian, 2009 ؛

wang et al., 2013). 
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إن  إذاملعاجلة وتذكر املعلومات،  القدرة علىباإلضافة إىل 
استدعاء املعلومات اللغوية حيفز اسرتجاع املعلومات البصرية 

جد أن الكلمات املكتوبة والعكس، فعلى سبيل املثال وُ 
املصحوبة بصور ُتستدعى مبعدل أعلى من الكلمات املكتوبة 

ط الرقمية فإن توظيف التقنيات ومنها الوسائ من مث، و وحدها
قد يقلل مما  ،لبصريةنظمة اللفظية وااملتعددة اليت تليب األ

وهو مقدار اجلهد  Cognitive loadيسمى باحلمل املعريف 
 & Beal العقلي للذاكرة العاملة الستيعاب موضوعات معينة

Cannon, 2014).) جيب استخدام عناصر متوازنة أثناء  إذ
تصميم الوسائط الرقمية املتعددة لتجنب زيادة هذا احلمل 
 املعريف والذي حيدث عندما تتجاوز كمية املعارف قدرة الفرد

Techaraungrong et al., 2017).) 
ثار اجلانبية الناجتة عنه من خالل تدعيم وميكن تاليف اآل

على  التالميذالوسائط بلغة اإلشارة واليت قد تساعد 
االستيعاب واالندماج أثناء العرض، ومن املرجح أيًضا أن 

أفضل عندما يتم عرض الكلمات  وجهالصم ب التالميذيتعلم 
 ,Shayo, Hullوالصور يف وقت واحد وليس على التوايل 

Alba & Lin, 2012).)  ونتيجة لذلك فقد مت وضع تصور
خلمسة مبادئ تساهم يف تقليل احلمل املعريف أثناء تصميم 

 للتالميذالوسائط الرقمية املتعددة واملدعومة بشكل جترييب 
 ,Greer, Crutchfield & Woodsعام  وجهذوي اإلعاقة ب

2013):) 
تأثري تكرار املعلومات: ويشري تأثري التكرار إىل التأثري  -

السليب للمعلومات املتكررة اليت حتد من نتائج التعلم بداًل من 
دعمها، وذلك من خالل تقدمي معلومات إضافية ال حاجة 
هلا مما يزيد من احلمل املعريف، وغالًبا ما يتم مواجهة تأثري 
التكرار عند تقدمي معلومات متشاهبة للمتعلمني من خالل 

 شكلني أو أكثر من الوسائط.
ري تأثري الطريقة إىل ة إيصال املعلومة: ويشتأثري طريق -

جيايب لعرض جمموعة من املعلومات من خالل التأثري اإل
وسائل بصرية ومسعية، مما يقلل من احلمل املعريف، ويركز مبدأ 
الطريقة على القنوات املزدوجة )البصرية والسمعية( يف معاجلة 

حمدودة  املعلومات اجلديدة، ولكل قناة من هذه القنوات قدرة
من  التالميذميكن أن يستفيد  إذعلى معاجلة املعلومات، 

 من قراءة الكلمات عندما يطلب منهم معاجلة االستماع بداًل 
 املعلومات البصرية األخرى.

مبدأ تقسيم االنتباه: ويشري إىل التأثري السليب عند عرض  -
املعلومات بواسطة شكلني من الوسائط، مثل عرض رسوم 

أو رسوم متحركة ونصوص، وميكن احلد من  بيانية ونصوص،
 ذلك على سبيل املثال بواسطة تقدمي رسم بيان مع عرض

ة حول الرسم البيان نص مكتوب حيدد املعلومات الرئيس
 باألسفل أو على اجلانب.

حتديد اخلطوات: واليت تشري إىل أمثلة من اخلطوات  -
 الصحيحة الالزمة حلل املشكلة، وهي موجودة عموًما يف

لب خطوات الرياضيات والعلوم وغريها من املواد اليت تتط
تسمح باستخدام املزيد من القدرة  إذمتعددة حلل املشكلة، 

هم يف حتقيق الفهم على احلل بناًء على قاعدة معينة مما يسا
 مة.ءبشكل أكثر مال

دراسة  yahya & Tahar (2017) ويف هذا اجلانب أجرى
واليت هتدف إىل تصميم  ،مستندة إىل نظرية احلمل املعريف

وحدة تعلم باستخدام الوسائط الرقمية املتعددة من خالل 
من ذوي  تالميذلتنمية مهارة القراءة لدى أربعة  ،احلاسوب

صعوبات التعلم يف املرحلة الثانوية مباليزيا. وقد مت استخدام 
املنهج النوعي من خالل دراسة احلالة، وأشارت نتائج 
الدراسة إىل فاعلية التعلم من خالل الوسائط الرقمية املتعددة 
واملتضمنة ملبادئ احلمل املعريف وذلك يف تنمية مهارات 

 Techaraungrongمعها دراسة . واتفقت التالميذالقراءة لدى 

et al. (2017)  واليت هدفت إىل التعرف على فاعلية الوسائط
 11يس الرياضيات لعينة مكونة من الرقمية املتعددة يف تدر 

تستند  إذ أصم يف الصف األول االبتدائي بتايالند، اتلميذً 
هذه الدراسة إىل مراعاة مبادئ احلمل املعريف أثناء التصميم، 

تجرييب من خالل تطبيق الاتبعت الدراسة املنهج شبه و 
. وأشارت نتائجها إىل التالميذالوسائط الرقمية املتعددة على 
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أمهية اإلملام مببادئ التصميم املالئم للوسائط الرقمية املتعددة 
الصم، إىل جانب الفاعلية  التالميذواليت تعكس احتياجات 

 يف تيسري الفهم لديهم.
الوسائط الرقمية املتعددة تتضمن  إنلقول ميكن ا من مثو 
من الوسائل اليت ميكن توظيفها يف املناهج بشكل  الكثري

فعال، وذلك بواسطة دمج البيانات النصية والصوتية والبصرية 
االندماج يف التعلم، إىل جانب طرق  للتالميذواليت تتيح 

العرض اليت ميكن أن تراعي الفروق الفردية ملداخل التعلم 
على حدة، باإلضافة ملعاجلة األهداف التعليمية  تلميذل لك

من خالل وسائل متباينة، وال تقتصر هذه املميزات على 
فحسب وإوما ميكن للمعلمني تصميم هذه التقنيات  التالميذ

تكمن الفائدة  إذملعاجلة أهداف أكادميية وسلوكية معينة، 
 التالميذيات منها يف هتيئة بيئة تعليمية وموذجية، حُتّسن سلوك

  (.Rao et al., 2009)ذوي اإلعاقة وتنمي مهاراهتم األكادميية 
من الدراسات بفاعلية الوسائط  الكثريوقد أشادت 

ذوي  للتالميذالرقمية املتعددة يف تنمية اجملاالت األكادميية 
واليت  Riyanto and Gunarhadi (2017) اإلعاقة، ومنها دراسة

هدفت إىل معرفة فاعلية هذه التقنية يف تدريس الرياضيات 
دونيسيا، واشتملت العينة ذوي صعوبات التعلم يف إن للتالميذ

ختلط. وقد توصلت باستخدام املنهج امل اتلميذً  90على 
 للتالميذثار اإلجيابية يف تدريس الرياضيات النتائج إىل اآل

الرقمية املتعددة،  ذوي صعوبات التعلم من خالل الوسائط
واليت سامهت يف تنمية املهارات الرياضية لديهم، إىل جانب 
االنتقال من الطريقة التقليدية إىل طريقة تدعم التعلم النشط. 

واليت سعت إىل  .rao et al (2009) وذلك إىل جانب دراسة
التعرف على فاعلية استخدام الوسائط الرقمية املتعددة يف 
تنمية مهارات الكتابة، واالستقاللية يف العمل األكادميي، 
لطالب املرحلة الثانوية من ذوي صعوبات التعلم وذوي 
االضطرابات السلوكية، وذلك يف جزيرة هاواي يف الواليات 

شبه التجرييب على عينة املتحدة. وقد مت استخدام املنهج 
ملدة مثانية أسابيع. وتوصلت نتائج  اتلميذً  25مكونة من 

الدراسة إىل إمكانية الوسائط الرقمية املتعددة يف توفري طرق 
إبداعية وبديلة عن الطرق التقليدية ملمارسة واكتساب 

ذوي  التالميذمهارات الكتابة، مما ساهم يف رفع ثقة 
 صعوبات التعلم بأنفسهم.

على وجه اخلصوص، فهم الصم  للتالميذبالنسبة و 
يف مستويات القراءة والكتابة، والذي يؤثر  ًيايواجهون تدن

 عددما على تعلمهم داخل الفصول الدراسية، ويفرتض  وجهب
من املختصني تقدمي الدعم املناسب هلم عن طريق تكييف 
املناهج باستخدام هذه التقنية، وقد يؤدي إشراك احلواس 
املتنوعة مع تدعيمها بلغة اإلشارة إىل توفري بيئة إبداعية 
وجذابة ضمن عدة خيارات مالئمة تطور اللغة لديهم، مبا 

لفهم يف ذلك الرتميز كالتعرف على احلروف والكلمات، وا
القرائي كالتعرف على عناصر القصة واملفردات، وغريها من 

 & Golos؛ (Gentry, Chinn & Moulton, 2005املهارات 

Moses, 2013 ؛Hitchcock, Rao, Chang & Yuen, 2016 .) 
بدراسة  Nikolaraizi et al. (2013)ويف هذا الصدد قام 

 التالميذهدفت إىل التعرف على مدى تفاعل مثانية من 
من  ،الصم يف اليونان مع الرموز البصرية لتنمية الفهم القرائي

خالل الوسائط الرقمية املتعددة املدعمة بلغة اإلشارة، 
دراجها، إىل جانب مقاطع إإلكرتونية مت  اواملتضمنة نصوصً 

فيديو وصور وخرائط مفاهيم. ولتحقيق أهداف الدراسة مت 
 التالميذتسجيل سلوك استخدام املنهج املختلط حبيث مت 

خالل تفاعلهم مع هذه الرموز، إىل جانب تقييم الفهم 
القرائي لديهم من خالل أسئلة حمددة. وأشارت النتائج إىل 
فاعلية الرموز البصرية املتضمنة يف الوسائط الرقمية املتعددة 

الصم، باإلضافة إىل  التالميذيف تدعيم الفهم القرائي لدى 
بدون  ،كامل ومستقل  وجهمعها ب الصم التالميذتفاعل 

 إرشادات حمددة من املعلم.
باإلضافة إىل ذلك، تتميز الوسائط الرقمية املتعددة 
بقدرهتا على خلق بيئة تعليمية مرئية غنية وتفاعلية ومرنة، 

من  كثريحبيث ميكن عرض النصوص بأشكال خمتلفة وإثراء ال
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املوارد مبا يف ذلك الرسومات والصور واألفالم والرسوم 
الصم  للتالميذاملتحركة والفيديو بلغة اإلشارة، مما يوفر 

الفرصة الستكشاف املعلومات واالخنراط مع املواد التعليمية 
بطريقة تناسب احتياجاهتم، خصوًصا عندما ُتصمم بطريقة 

، وذلك بناًء تقانهإبأن يتقدم وفًقا ملستوى  للتلميذتسمح 
واليت تتبىن فكرة أن يكون مستوى  Vygotskyعلى نظرية 

صعوبة مهمة التعلم ضمن مستوى إتقان الفرد، وليس أقل أو 
 (. (Nikolaraizi, Vekiri & Easterbrooks, 2013أعلى من ذلك 

  Poobrasert and Cercone (2009)ويف هذا النطاق أجرى 
دراسة يف تايالند هدفت إىل عمل مقارنة بني فاعلية الوسائط 

الصم وبني  التالميذالرقمية املتعددة واملصممة وفًقا لقدرات 
الطريقة التقليدية يف التدريس، واتبعت الدراسة التصميم شبه 

الصم إىل  التالميذمن  22التجرييب من خالل تقسيم 
يف اجملموعة  ميذالتالتعلم  وقدجمموعتني جتريبية وضابطة، 

الوسائط املتعددة، وتوصلت النتائج إىل  التجريبية بواسطة
الصم للتعلم من خالل هذه  التالميذارتفاع مستوى قبول 

التقنية واليت وجدوا بأهنا أكثر متعة، باإلضافة إىل فاعليتها 
 يف تنمية الدافعية والتحفيز على التعلم.

أمهية تفعيل املعلمني هلذه التقنية وغريها يف الفصول  ومع
الدراسية، واليت تساهم يف جعل املناهج الدراسية واحملتوى 

التوظيف الصحيح هلا هو أكثر من جمرد  فإنأكثر أصالة، 
 إذ، التالميذحتميل مواد تعليمية من اإلنرتنت وعرضها على 
وات التقنية ال يزال املعلمون يفتقرون إىل آليات تصميم أد

وكما أشار  (.(Ruirui, 2016ضمن البيئات التعليمية املناسبة 
أن  للتالميذبأنه ميكن  Koseoglu and Efendioglu (2015) إليه

أفضل يف البيئات اليت يتم فيها استخدام أدوات  وجهيتعلموا ب
تعليمية متعددة الوسائط مصممة تصميًما جيًدا. مما 

 ،وصنع القرار ،يستدعي توفر عنصر املرونة يف التخطيط
مع مراعاة االحتياجات املتنوعة، وذلك  ،وتكييف املناهج

 Universal Designاستناًدا إىل مبادئ التصميم الشامل للتعلم 

for Learning حبيث يكمن العامل األساسي يف النظر يف ،

املراحل األوىل من التخطيط والتنظيم للتعليم، والذي يساهم 
دون أي تعديالت  التالميذيف استفادة أكرب عدد ممكن من 

عليمية بصرية أخرى للمحتوى األساسي، وتعد إجياد بيئة ت
الصم،  للتالميذلتصميم الشامل للتعلم لة أحد العناصر الرئيس

الصم بإمكاهنم  التالميذوتعود أمهية هذا العنصر يف أن مجيع 
 ,Nikolaraizi مناسب من املعلومات البصرية وجهاالستفادة ب

Vekiri & Easterbrooks, 2013)).  
واليت تنبثق من  Rivera et al. (2017)قد هدفت دراسة و 

مبادئ التصميم الشامل للتعلم إىل التعرف على فاعلية 
استخدام الوسائط الرقمية املتعددة عرب اآليباد لتنمية مهارات 

 تالميذالقراءة والكتابة من خالل القصص التعليمية، لثالثة 
من ذوي اإلعاقة النمائية يف مدرسة ابتدائية بالواليات 

صور ونصوص وفيديو على صص ملت هذه القتشااملتحدة. و 
 نياشتملت اإلجراءات على إنشاء كتابلتعلم املفردات، و 

 للقصص حبيث تتضمن املفردات املستهدفة. وقد نيرقمي
أتاحت هذه الطريقة االخنراط يف درس تفاعلي يتضمن 
مبادئ التصميم الشامل للتعلم من حيث التميز باجلاذبية، 

ات بطرق يل املعلومإىل جانب إمكانية تكييف القصص لتمث
من املتعلمني ذوي االحتياجات  كثريمتعددة، ومشوليتها لل
من تعلم  التالميذفقد متكن  من مثالتعليمية املتباينة، و 

تقان مهارات إت وتعميمها يف مواقف خمتلفة، مع املفردا
 القراءة والكتابة الرقمية مبستوى مناسب.

ذلك، ميكن أن تفقد تقنية الوسائط الرقمية  ومع كل
املالئم أو من  وجهاملتعددة فاعليتها عندما ال يتم توظيفها بال

الصم، وذلك  التالميذخالل عدم توافقها مع احتياجات 
الصم واملتمثلة يف تدن  التالميذبسبب وجود فجوة يف تعليم 

 القدرة على استخدام الوسائل املالئمة هلم من قبل بعض
أربعة  فإن هناكونتيجة لذلك  (.(Miranda, 2016املعلمني 

أسس ينبغي للمعلمني أخذها بعني االعتبار عند تصميم 
هذه التقنية، واملتمثلة يف حتديد عناصر الوسائط املتعددة 

 ارسومً أم  ،فيديوأم  ،اصورً أم  ،اكانت نصوصً أسواء 
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 متحركة، وأمهية توفر عنصر اجلاذبية، إىل جانب حتديد
اجلمهور املستهدف، ومعرفة حمتوى الدرس. وميكن أن تشمل 

 ,Krstev, Trtovacهذه اجلوانب املرتابطة مجيع املناهج الدراسية

2014) ). 
من الوسائط اليت جتعل  كثريومبا حتتويه هذه التقنية من ال

من التعليم أكثر فاعلية، فإنه ميكن للمعلمني تنفيذها داخل 
، وذلك للمسامهة يف عملية تكييف املناهجالفصول الدراسية 

عند اإلملام بآليات وأسس التصميم املالئم وفًقا الحتياجات 
 (.Riyanto & Gunarhadi, 2017؛ (Boyd, 2008املتباينة  التالميذ

 :الصم للتالميذتكييف المناهج 
من القوانني العاملية بأمهية وصول مجيع  كثريتنص ال

الصم ملناهج التعليم  التالميذذوي اإلعاقة مبا فيهم  التالميذ
العام باختالف ثقافاهتم واحتياجاهتم، ومنها قانون تعليم 

وقانون حتسني تعليم األطفال   IDEAاألفراد ذوي اإلعاقة
 Individuals With Disabilities Educationذوي اإلعاقة

Improvement  إىل جانب قانون التعليم جلميع األطفال ذوي
 إذ،  Education for All Handicapped Children Actاإلعاقة 

ذوي اإلعاقة للوصول  للتالميذتوفري الدعم املناسب  د  يع
 & Apitz, Ruppar, Roesslerًما همملناهج التعليم العام أمرًا 

Pickett, 2017) ؛Kurth & Keegan, 2014 ؛Moores, 2010 ؛

Rincker & Agran, 2003-Wehmeyer., Lattin, Lapp .) 

ر الوصول ملناهج التعليم العام بأنه مرادف وغالًبا ما يُفس  
يف فصول التعليم العام، لكن األمر خمتلف  التالميذلوضع 

، وكيف يتم للتالميذقصد به ما يتم تدريسه متاًما، والذي يُ 
تقدمي احملتوى هلم، وما مستوى الدعم املطلوب لضمان 

 ,Soukup, Wehmeyerتقدمهم يف مناهج التعليم العام 

Bashinski, & Bovaird, 2007) .)الصم  التالميذإمكان ب إذ
مبا يتناسب مع احتياجاهتم  هنفساحلصول على التعليم العام 

الفردية، مع مراعاة الظروف واالختالفات فيما بينهم، وميكن 
 personalizedمن خالل ذلك تبين فكرة تفريد التعليم 

learning  نظام تعليمي ضمن املناهج الدراسية، واليت تشري إىل
يسمح مبراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني وذلك بغرض 

حسب معدله  معني من اإلتقان كل   الوصول إىل مستوى
فإن اجلميع دون  من مثو  الذي يناسب قدراته واستعداداته،

لكن ال أحد يتعلم بالضبط بنفس استثناء بإمكانه التعلم، 
 (.(Cenci & Damiani, 2013 الطريقة وعلى نفس الوترية

دعم على أساس فردي مما حيتم على املعلمني توفري 
تكييف املناهج أحد أنواع الدعم املهمة اليت  د، ويعللتالميذ

الصم  التالميذينبغي أن يتعرض  إذميكن للمعلمني تقدميها، 
إىل جتارب ومهارات ومفاهيم وقيم مماثلة لتلك اليت يتم 

وفًقا الحتياجاهتم الفردية  ،تقدميها يف مناهج التعليم العام
األمر الذي (. (Zhang, Wong, Chan & Chiu, 2014املتفاوتة 

رفع سقف التوقعات من املعلمني يف إمكانية يستدعي 
 والتقدم احملرز فيه،يف حمتوى التعليم العام  التالميذمشاركة 
 ،مة يف الوصول إىل املناهج العامةهأحد األسس امل واليت تعد

 التالميذويرتكز ذلك يف اإلملام بكيفية تلبية احتياجات 
الفردية، والذي يتطلب القدرة على تصميم اسرتاتيجيات 

، باإلضافة للمهارة يف تلميذا الحتياجات كل التدريس وفقً 
تعديل األنشطة التعليمية أو اإلجراءات القائمة على أداء 

  (.(Ryndak, Moore, Orlando & Delano, 2008 التالميذ
تكييف املناهج أحد االسرتاتيجيات التعليمية اليت  د  ويع

يف املناهج العامة، من خالل  التالميذميكن أن تعزز مشاركة 
طريقة العرض وتوصيل احملتوى وكيفية مشاركة واستجابة 

يتطلب من املعلم القيام بأساليب معينة له، حيث  التلميذ
أقصر،  امهامً  التلميذدون تغيري حملتوى املناهج، مثل إعطاء 

الذي يواجه صعوبة يف الكتابة بتقدمي  التلميذأو أن يقوم 
تقنية إجابته شفهًيا أو بلغة اإلشارة، باإلضافة إىل توظيف ال

قد حيقق ومن مث ... وغريها  كالوسائط الرقمية املتعددة
املعلمون مرونة يف تكييف املناهج لتعزيز املشاركة الفعالة 

 تلميذة متنوعة ومالئمة لكل باستخدام اسرتاتيجيات تدريسي
(Apitz et al., 2017 ؛Lee, Wehmeyer, Soukup & Palmer, 

 ,et al؛ et al Soukup.2007 ,؛ Moores 2010 ,؛ 2010

2003،Wehmeyer.) 
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وقد مت إجراء عدة دراسات يف هذا الصدد من بينها 
واليت هدفت إىل التعرف على   Soukup et al. (2007)دراسة

يف املرحلة االبتدائية من ذوي  اتلميذً  19مدى مشاركة 
اإلعاقة الفكرية يف املهام املتعلقة مبناهج التعليم العام من 

يكمن الغرض من هذه  إذخالل تكييف املناهج هلم. 
الدراسة يف قياس املتغريات املتعلقة بالوصول إىل مناهج 
 التعليم العام واليت تتضمن تكييف املناهج، والتقنية املساعدة،

ودعم األقران، واملتغريات البيئية يف الفصول الدراسية. وقد مت 
إىل مناهج  التالميذالبيانات اليت تشري إىل مدى وصول مجع 

وتوصلت النتائج إىل  من خالل املنهج الوصفي. التعليم العام
مسامهة تعلمهم يف فصول التعليم العام مع أقراهنم العاديني 

أفضل، مما يدل  وجهالعام بيف الوصول إىل مناهج التعليم 
ذوي اإلعاقة الفكرية قادرون على املشاركة  التالميذعلى أن 

 يف مناهج التعليم العام عند تكييفها هلم.
ال يوجد تعريف  إذ اواسعً  اتكييف املناهج مصطلحً  د  ويع 

 :2016ويرى السامل ). (Cenci & Damiani, 2013)دقيق له 
عام من خالل أنه "جمموعة من  وجهبإمكانية تعريفه ب (187

األساليب والطرق واإلجراءات املختلفة والعديدة اليت يتم 
القيام هبا مشتملة على الطرق التدريسية، احملتوى التعليمي، 
وكذلك تشمل نطاق أوسع وأمشل من املكونات التعليمية". 
وينطوي مصطلح تكييف املناهج على خلق عملية تفاعل 

والطالب واملوضوع واإلجراءات  ديناميكي بني املعلم
يرتكز على أربعة عوامل، متمثلة يف املناهج  إذالتدريسية، 

الدراسية وكيفية تكييفها، وطرق التدريس، واستجابات 
وقد يتضمن ، وكيفية اإلعداد )أين ومىت ومع من(، التالميذ

التكييف إدخال تعديالت على بيئة الصف وتقنيات 
 (. (Otukile et al., 2016 التدريس والتقييم

احلد من وجود قد يساهم تكييف املناهج يف  من مثو  
 التلميذفجوة بني حمتوى مناهج التعليم العام وبني احتياجات 

األصم الفردية، حبيث ميكن تضمني إطار من اإلجراءات اليت 
 التالميذذوي اإلعاقة مبا فيهم  التالميذقد تضمن وصول 

et al Wehmeyer. ,املالئم،  وجهبالالصم ملناهج التعليم العام 

2003)): 
تصميم املناهج الدراسية: يتم التخطيط للمنهج  -

وتصميمه باستخدام مبادئ التصميم الشامل للتعلم واليت 
 داخل الصف مع تنوعهم. التالميذ لتضمن تقدم ك

ها على أساس املنهج ؤ خلطة الرتبوية الفردية: ويتم بناا -
 .للتلميذالعام مع األخذ بعني االعتبار االحتياجات الفردية 

التعليم الفردي والتعليم اجلماعي: واليت تستهدف  -
 الذين حيتاجون لتدخالت مكثفة. التالميذجمموعات 

تصميم حمتوى إضايف للمناهج الدراسية إىل جانب  -
ات لضمان تلبية احتياج ؛اسرتاتيجيات تدريس متنوعة

 املختلفة. التالميذ
وعلى الرغم من القوانني اليت تلزم بأمهية الوصول ملناهج 

قد ال  فإنهذوي اإلعاقة،  للتالميذالتعليم العام وتكييفها 
مة اليت جيب أخذها بعني هيتضح للمعلمني العناصر امل

(. (Kurth & Keegan, 2014االعتبار عند تكييف هذه املناهج 

 (:2016يف على تسعة عناصر )السامل، يرتكز هذا التكي إذ
 التلميذالكمية: وتتمثل يف عدد املهارات املتوقع من  -

إجنازها، حبيث ميكن توزيعها على فرتات خمتلفة وفًقا 
 .التلميذالحتياجات 

الوقت: وذلك من خالل تكييف الوقت املخصص  -
 إلجناز املهام التعليمية.

استناًدا مستوى الدعم: زيادة مقدار املساعدة وذلك  -
 .التلميذحلاجة 

طرق التدريس: حبيث يتم تكييف طرق التدريس املتبعة  -
إليصال احملتوى، وتنويعها لتشمل عدة وسائل تتوافق مع 

 .للتالميذاالحتياجات الفردية 
هارة حبيث الصعوبة: وذلك بتكييف مستوى صعوبة امل -

ويتم تقييم أداء كل خطوة  جناز املهارةإيتم توضيح خطوات 
 .ةعلى حد
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يف  التلميذدرجة املشاركة: تكييف مستوى قدرة مشاركة  -
 العملية التعليمية.

يتم وضع أهداف تعليمية  إذاألهداف التعليمية البديلة:  -
 ة.حتقيق األهداف التعليمية الرئيس بديلة عندما ال يتم

املنهج البديل: من خالل استخدام طرق تدريس خمتلفة  -
 املتباينة. التالميذبديلة لسد احتياجات و 
، التالميذاملخرجات: تنويع طرق تقييم مستوى فهم  -

 حبيث ال يتم االعتماد على طريقة واحدة مع اجلميع.
 فرادى التالميذوقد يشتمل تكييف املناهج على تدريس 

ميكن  إذأو ضمن جمموعات صغرية أو كمجموعة كاملة، 
ذوي اإلعاقة على حنو  تالميذالهلذا التنوع أن يدعم تعلم 

إىل جانب تضمني (. Soukup et al., 2007) أكثر فاعلية
اجلوانب غري الرمسية داخل الفصول الدراسية، وذلك ملا 
تنطوي عليه عملية تكييف املناهج من تفاعالت تتعلق 

يُقرتح على املعلمني دمج  من مث، و للتالميذبالقيم الثقافية 
ضمن املناهج الدراسية، مما  التالميذجوانب الثقافة وخربات 

 ,Sawyerعلى ربطها مبواقف احلياة اليومية  التالميذيساعد 

وميكن أن يواجه املعلمون صعوبة عند تكييف املناهج (. (2000
يف البداية، ولكن العملية قد تصبح أسهل مع املمارسة، 

ذوي  للتالميذاألمر الذي قد يساهم يف الوصول الناجح 
الصم إىل حمتوى مناهج التعليم العام  التالميذا فيهم اإلعاقة مب

(Apitz et al., 2017 .) 

بإلقاء نظرة عميقة على   Otukile et al. (2016) وقد قام
ذوي  للتالميذمدى إملام املعلمني بآليات تكييف املناهج 

صعوبات التعلم، من خالل إجراء دراسة يف ست مدارس 
. وقد مت استخدام امعلمً  12ابتدائية يف بوتسوانا تضمنت 

املنهج النوعي من خالل املقابالت ومالحظة املعلمني داخل 
الفصول الدراسية من حيث كيفية سري سياق العملية 
التعليمية واألنشطة والتفاعالت الطالبية. وأسفرت نتائج 
الدراسة عن وجود عوائق حالت دون التكييف الفعال 

ملام مل يكن لديهم اإل إذللمناهج من وجهة نظر املعلمني، 

الكايف بآليات وطرق التكييف املالئمة، من حيث تكييف 
للمشاركة باألنشطة  للتالميذاحملتوى وتوفري الفرص الكافية 

بفاعلية، إىل جانب عدم اخلربة يف التعامل مع احتياجات 
 Soukup et al. (2007) ويشيدذوي صعوبات التعلم.  التالميذ

 التلميذبنجاح تكييف املناهج الذي يركز على احتياجات 
يعد تزويد املعلمني بأمثلة معينة  إذمباشر،  وجهالفردية ب

 .التالميذالسرتاتيجيات تعليمية أمر بالغ األمهية لتعزيز تقدم 
اسرتاتيجيتني قد تكون  wang et al. (2013)وقد حدد 

الصم داخل الصف  التالميذفعالة يف حتسني تدريس 
 يف اختيار وضع التدريس املناسب، الدراسي، واملتمثلة أواًل 

الصم  للتالميذحبيث يتحتم على املعلمني توفري الراحة 
كامل يف أنشطة الدرس والتعلم الذايت،   وجهلتدعيم املشاركة ب

وتوفري جمموعة متنوعة من موارد املعلومات، وخلق حالة 
الصم يف التعلم،  التالميذيز اهتمام تعليمية غنية وملونة، وحتف

حبيث ميكنهم البحث عن املعلومات املطلوبة على شبكة 
اإلنرتنت على سبيل املثال الستكمال مهام التعلم. وتتمثل 

ا الطريقة الثانية يف إمكانية التعديل املرن خلطة التدريس وفقً 
الصم، وذلك من خالل اختيار  للتالميذللفروق الفردية 

التعليمي الذي يناسب وظيفتهم الفسيولوجية احملتوى 
والنفسية، إىل جانب تكييف الوقت وطرق التدريس وفًقا 

الصم، مما يوفر مرونة يف خطة  للتالميذللتطور الفعلي 
ميكن للمعلمني خلق بيئة تعلم تشجع  من مثالتدريس. و 

الصم على طرح وجهات نظر خمتلفة، وتطّور التفكري  التالميذ
 يهم.لد اإلبداعي

ذلك قد يعتقد بعض املعلمني عند تكييف  معلكن و 
الصم بضرورة جتاهل حمتويات رمسية أو  للتالميذاملناهج 
هنا ذات مستويات أعلى من أ، على افرتاض مةهممفاهيم 
مما قد يؤدي إىل  (.(Cenci & Damiani, 2013 التلميذقدرات 

من اجلوانب النفسية واملعرفية واحلسية كثري المهال إ
املطلوب )السامل،  وجهجتماعية اليت تدعم تعليمهم بالواال

م عندما ال ئتكييف املناهج غري مال د  يع من مث(. و 2016
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يعرف املعلمون ما جيب تكييفه وكيف ميكن تكييفه ومىت يتم 
وقد قامت عدة دراسات برسم  (.(Otukile et al., 2016ذلك 

من بينها  آلية تكييف املناهج واملنبثقة من أساس علمي،
( واليت سعت إىل رسم إطار لطرق 2016دراسة السامل )

تكييف املناهج وفًقا لألسس النظرية واألطر الرتبوية الناجتة 
عن دراسات وجتارب عاملية واملستندة إىل القوانني 
والتشريعات، وذلك من خالل حتليل واقع تكييف املناهج 

 إذع باململكة العربية السعودية. الصم وضعاف السم للتالميذ
توصلت أبرز نتائج الدراسة إىل أمهية رفع سقف التوقعات 

الصم من قبل املعلمني والعاملني يف امليدان  للتالميذاإلجيابية 
التعليمي، حبيث يتم تاليف طرق التكييف املتسمة بالعشوائية 
والناجتة عن توقعات متدنية، وذلك من خالل اتباع منهجية 

يمة ضمن إجراءات علمية لتكييف املناهج اليت تليب سل
 املتنوعة.  التالميذاحتياجات 

 Cenci (2013) وهذا ما اتفقت معه الدراسة اليت قام هبا

and Damiani  يف الربازيل بناًء على املعايري الوطنية لتكييف
الصم،  التالميذذوي اإلعاقة مبا فيهم  للتالميذاملناهج 

الثقافية، وهتدف هذه  Vygotskyومستندة على نظرية 
مة املناهج الدراسية ءموا\دراسة إىل مناقشة فكرة تكييفال

ذوي  التالميذمة والعلمية يف تعليم هباالستناد إىل املفاهيم امل
إن تدريس هذه املفاهيم ميلك يف الواقع دورًا كبريًا  إذاإلعاقة، 

إذا كانت هذه  من مث، و لتلميذلوحامسًا يف النمو العقلي 
املفاهيم العلمية أساسية لتطوير املوضوعات، فليس من املربر 

ذوي اإلعاقة دون ختطيط  التالميذوضع عالمة على تعليم 
لن يتقدموا إىل  التالميذمسبق، لالعتقاد بأن هؤالء 

حذف املعلم حملتويات  د  يع إذستويات أعلى يف التعلم. م
 للتلميذمعينة أو تركها جانًبا حتت افرتاض أهنا غري مالئمة 

وأنه حباجة لتعلم املبادئ األخالقية واالستقاللية يف املقام 
األول بغض النظر عن احملتويات األخرى، قد ال يساهم يف 

واندماجه اجملتمعي واحلصول على  التلميذتنمية مهارات 
 .حقوقه أسوة بأقرانه

النتائج  إىل and Keegan Kurth (2013) وتشري دراسة
اإلجيابية املرتبطة بتكييف املناهج القائم على األسس 

بالتحقق  قام الباحثان فقد. ذوي اإلعاقة للتالميذالصحيحة 
يف ثالثة  امعلمً  31من آلية تكييف املناهج اليت يقوم هبا 

مدارس بكاليفورنيا وأريزونا، وتقييم فاعلية هذا التكييف 
وقد أشارت داخل الفصول من خالل املنهج الوصفي. 

ىل النظرة اإلجيابية لتكييف املناهج من قبل املعلمني إالنتائج 
دون  التالميذملا حققه من مستويات جناح ملحوظة مع 

 التلميذمن حيث زيادة مشاركة التغيري يف حمتوى الدرس، 
وقلة السلوكيات غري املرغوبة، وقد رمست هذه الدراسة إطار 

للتكييف الناجح، واملتمثلة يف أمهية  يوضح ثالثة مؤشرات
تسهيل املشاركة االجتماعية والتعليمية يف التعليم العام، 
واستخدام التكييف حسب احلاجة ووفًقا الحتياجات كل 

 جانب املسامهة يف تعزيز االستقاللية على حدة، إىل تلميذ
ذوي اإلعاقة  التالميذالتنبؤ بنجاح مما يقود إىل أن . للتالميذ

 .العاديني التالميذة مبؤشرات جناح ليس باألمر الغريب مقارن
  .zhang et al (2014) دراسة أيًضا وذلك ما أشادت به

ذوي  للتالميذتحليل عملية تكييف املناهج قاموا ب والذين
 باملشاريعاإلعاقة الفكرية باملرحلة االبتدائية من خالل التعلم 

وأشارت النتائج بعد مجع البيانات من خالل يف هونج كونج، 
املقابالت مع املدير ونائبه وحتليل الوثائق ومالحظة تفاعل 

، إىل فاعلية تكييف املناهج على تطوير مهارات التالميذ
ذوي  التالميذأن  ومعباملشاريع، أثناء عملية التعلم  التالميذ

اإلعاقة الفكرية يواجهون حتديات مقارنة بأقراهنم، لكن 
 ميكنهم التعلم مبستوى مناسب عندما تتاح هلم الفرصة.

الصم على وجه التحديد  التالميذوعند احلديث عن 
ات الصم من إمكان التالميذميكن اإلشارة إىل ما ميتلكه 

، وميكن أن يتم تدعيم تلميذا لطبيعة كل التعلم املتنوعة وفقً 
تكييف املناهج هلم من خالل مشاركة الوالدين، والتدخل 

إىل مستويات مرتفعة،  التلميذاملبكر الذي يدعم تقدم 
باإلضافة إىل توظيف التقنية، وتنويع طرق التدريس، والتنمية 
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وغريها املبكرة ملهارات القراءة والكتابة، والتواصل االجتماعي 
ال يوجد دليل يشري إىل أن  إذ، مةهمن املهارات األساسية امل

الصم البد أن يكون  التالميذقدرات ومستوى حتصيل 
 تلميذمبستويات أدىن من أقراهنم السامعني، لكن ما يناسب 

خر، وطريقة واحدة ال تناسب اجلميع، قد ال يناسب اآل
ويتمثل العائق يف عدم توفر واحد أو أكثر من العوامل 
السابقة والذي قد يؤدي إىل تدن مستوى التحصيل 

 .(Seessel, 2013؛ (Jones, 2014واخنفاض اخلربات لديهم 

 :منهج الدراسة وإجراءاتها

 :منهج الدراسة
بناًء على أهداف الدراسة وتساؤالهتا مت االعتماد على 

أكثر املناهج مناسبة من  د  املنهج الوصفي املسحي والذي يع
يهدف إىل "وصف واقع الظاهرة املراد دراستها  إذللدراسة، 

بواسطة استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو عينة كبرية 
(. وصواًل إىل تفسريات 159 :2012منهم" )العساف، 

واستنتاجات تساهم يف تطوير هذا الواقع )عبيدات وعبد 

(. وذلك من خالل التعرف على دور 2009احلق وعدس، 
 للتالميذتقنية الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج 

 معلميهم يف املرحلة االبتدائية. الصم من وجهة نظر
 :مجتمع الدراسة

سة من مجيع معلمي ومعلمات الصم يتكّون جمتمع الدرا
يف املرحلة االبتدائية مبعاهد وبرامج األمل مبدينة الرياض 

معلمة  188و امعلمً  77منهم  ،265والبالغ عددهم إمجااًل 
 (.2017)إدارة الرتبية اخلاصة، 

 :عينة الدراسة
ومعلمة أي ما يقارب  امعلمً  160شارك يف هذه الدراسة 

مت إرسال االستبانات إىل املعلمني، إىل  إذمن اجملتمع،  60%
 للبنني والبنات جانب التواصل مع معظم إدارات املدارس

اليت و  ،رسال؛ إلعادة التذكري باإلجابةوذلك بعد فرتة من اإل
 مدرسة 16و، ومعهدين للبننيمعهدين ومدرستني لغت ب

التوزيع الدميوغرايف للعينة وفًقا  (1)للبنات. ويبني اجلدول 
 ملتغريات الدراسة.

 1جدول 
 ية: الجنس، المؤهل األكاديمي، سنوات الخبرة، البرامج التدريبية، نوعية البرامجآلتأفراد العينة حسب المتغيرات ا توزيع

 النسبة العدد مستويات المتغير المتغيرات
 %33.1 53 معلمون اجلنس

 %66.9 107 معلمات
 %3.8 6 دبلوم املؤهل األكادميي

 %75.0 120 بكالوريوس
 %21.3 34 دراسات عليا

 %11.3 18 أقل من سنتني سنوات اخلربة
 %16.9 27 سنوات 3-5
 %14.4 23 سنوات 6-10

 %57.5 92 سنوات 10أكثر من 
 %55.6 89 سبق احلضور الصم للتالميذالربامج التدريبية يف توظيف التقنية 

 %44.4 71 مل يسبق احلضور
 %2.5 4 مؤمتر نوعية الربامج

 %21.3 34 دورات تدريبية
 %15.6 25 ورش عمل
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 النسبة العدد مستويات المتغير المتغيرات
 %8.8 14 دورات تدريبية، ورش عمل

 %7.5 12 مؤمتر، دورات تدريبية، ورش عمل

 :أدوات الدراسة
بعد االطالع على األدبيات ذات العالقة بالوسائط 

ذوي اإلعاقة، مثل  للتالميذالرقمية املتعددة، وتكييف املناهج 
 ,Kurth & Keegan) ؛2016؛ السامل، 2013دراسة )باخدلق، 

مع  مءفقرة تتوا 25مت تصميم استبانة مكونة من  ،2014
طبيعة الدراسة حبيث اشتملت على بعدين )البعد األول: 
اإلملام مبهارات استخدام الوسائط الرقمية املتعددة يف تدريس 

الصم. والبعد الثان: دور تقنية الوسائط الرقمية  التالميذ
 الصم(. للتالميذاملتعددة يف تكييف املناهج 

وتكونت االستبانة من قسمني، القسم األول حيتوي على 
البيانات الدميوغرافية واليت تشمل متغريات الدراسة )اجلنس: 
معلم، معلمة. املؤهل األكادميي: دبلوم، بكالوريوس، 
دراسات عليا. عدد سنوات اخلربة التعليمية: أقل من سنتني، 

سنوات، أكثر من عشر سنوات.  10-6سنوات،  3-5
مل  \الصم التالميذبرامج متعلقة باستخدام التقنية مع  حضور

يسبق احلضور. نوع الربامج اليت مت حضورها: مؤمتر، دورات 
الثان اعتماًدا على  تدريبية، ورش عمل(، ومت تصميم القسم

)عالية جًدا، عالية،  Likert Scale ليكرت تدرج مقياس
 متوسطة، منخفضة، منخفضة جًدا(.

درجة كل فقرة حسب استجابات  ولغرض احلكم على
 ية:تاالستجابات بواسطة املعادلة اآلالعينة، مت تصنيف قيمة 
عدد ÷ أقل قيمة(  -)أعلى قيمة  = طول الفئة الصحيح

 0,80 =5( ÷ 5-1) =فئات األداة 
 لتوزيع الفئات يف  يت ضوء ذلك مت حتديد املعيار اآلويف

 .(2)االستبانة كما يوضحه اجلدول  كال بُعدي
 

 2جدول 
 معيار الحكم على االستجابات في البعدين األول والثاني وفًقا لمقياس ليكرت الخماسي 

 معيار الحكم على البعد الثاني معيار الحكم على البعد األول المتوسط الحسابي االستجابة
 دور منخفض جًدا إملام منخفض جًدا 1-1.80 منخفضة جًدا

 دور منخفض إملام منخفض 1.81-2.60 منخفضة
 دور متوسط إملام متوسط 2.61-3.40 متوسطة

 دور عال   إملام عال   3.41-4.20 عالية
 جًدا دور عال   جًدا إملام عال   4.21-5.00 عالية جًدا

 :صدق أداة الدراسة
 ،حمكًما 13للتأكد من صدق األداة مت عرضها على 

تقنيات  قسم وأربعة يف ،الرتبية اخلاصة  قسمتسعة منهم يف
يف عدد من اجلامعات مثل جامعة امللك سعود  ،التعليم

وجامعة األمرية نورة وجامعة امللك فيصل وجامعة تبوك 
وجامعة األمري سطام وجامعة اجملمعة. وذلك لتحديد مدى 
وضوح العبارات ودقتها، ومناسبة األداة وحتقيقها ألهداف 

الدراسة. وقد مت األخذ جبميع املالحظات وتعديل االستبانة 
 عليها.بناًء 

وفيما يتعلق باالتساق الداخلي لألداة، مت استخدام 
للتأكد من ارتباط فقرات كل  Pearsonمعامل ارتباط بريسون 

بعد بالدرجة الكلية له، وقد أظهرت النتائج أن مجيع 
 0.01معامالت االرتباط دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 

اتساق  ، مما يدل على وجود(3) يتكما يوضحه اجلدول اآل
 لعبارات االستبانة وارتفاع الصدق الداخلي هلا. عال  
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 3دول ج
 درجة معامل ارتباط بيرسون بين كل عبارة والدرجة الكلية للبعد 

 البعد الثاني البعد األول
 االرتباطمعامل  رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0.768** 1 0.675** 9 0.759** 
2 0.833** 2 0.666** 10 0.720** 
3 0.799** 3 0.764** 11 0.829** 
4 0.687** 4 0.793** 12 0.695** 
5 0.782** 5 0.796** 13 0.807** 
6 0.861** 6 0.830** 14 0.828** 
7 0.818** 7 0.794** 15 0.715** 
8 0.690** 8 0.800** 16 0.776** 
9 0.707** 

 ثبات أداة الدراسة
مت استخدام معامل ألفا   Reliabilityملعرفة ثبات األداة 

وقد أشارت النتائج إىل أن  ،Cronbach  Alphaكرونباخ 

. 0.952والبعد الثان  0.914معامل الثبات يف البعد األول 
والذي يتضح  0.946 لألداةيف حني بلغ معامل الثبات العام 

 من خالهلا بأهنا ذات درجة ثبات عالية.
 4جدول 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة 
 معامل الثبات عدد الفقرات البعد
 0.914 9 األول
 0.952 16 الثاني

 0.946 25 المجموع

 :المعالجة اإلحصائية

سئلة الدراسة مجيع أ نمت حتليل البيانات واإلجابة ع
 Statistical)حصائية للعلوم االجتماعية باستخدام احلزمة اإل

Package for Social Sciences, SPSS) :وذلك بواسطة 
 معامل ارتباط بريسون لقياس االتساق الداخلي لألداة. -
حلساب ثبات  (Alpha Cronbach) معامل ألفا كرونباخ -

 األداة.
 حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية. -
وذلك لقياس  (Independent sample T-test)اختبار  -

 الفروق بني جمموعتني مستقلتني.

لقياس  (One Way Anova)اختبار حتليل التباين األحادي  -
 الفروق بني ثالث جمموعات فأكثر.

 :نتائج الدراسة

هذا اجلزء استعراض نتائج الدراسة يف ضوء  سيتم يف
 :على النحو اآليتعن أسئلتها، واملتدرجة  اإلجابة
األول: ما مدى إلمام المعلمين بمهارات  السؤال

 التالميذاستخدام الوسائط الرقمية المتعددة في تدريس 
 الصم؟

مت حساب املتوسطات احلسابية  السؤالهذا  نلإلجابة ع
على واالحنرافات املعيارية والرتب الستجابات املشاركني 

 .(5) يتضحه اجلدول اآلكما يو   فقرات البعد األول،
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 5جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المشاركين حول عبارات البعد األول المتعلق بمدى إلمام المعلمين بمهارات استخدام

 الصم التالميذالوسائط الرقمية المتعددة في تدريس 
رقم 
 العبارة

المتوسط  العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 االستجابة الترتيب

 عالية 1 0.94 3.78 مة من الدرس باستخدام األلوان وتغيري أوماط اخلطهاألجزاء املإبراز  8
 عالية 2 1.10 3.75 ( لعرض الوسائطData projectorاستخدام جهاز العرض ) 3
 عالية 3 0.96 3.64 االستفادة من األجهزة الذكية يف تصميم وعرض الوسائط الرقمية املتعددة 5
الوسائط اليت سيتم استخدامها )لقطات فيديو، أشكال توضيحية، حتديد نوعية  2

 رسوم بيانية، نصوص، صور ...(
 عالية 4 0.96 3.61

 عالية 5 1.02 3.61 نرتنت للوسائط الرقمية املتعددةاستخدام وماذج جاهزة من اإل 4
 عالية 6 0.96 3.49 تنويع تصاميم العرض املستخدمة 6
 عالية 7 0.94 3.48 الوسائط الرقمية املتعددة مثل )موقع النص، والصور ...(مراعاة موقع عناصر  7
 ,power pointاستخدام برنامج تأليف برجميات الوسائط املتعددة مثل ) 1

front page, prezi )… 
 عالية 8 1.11 3.43

 camtasia studioملام بربجميات تصميم الوسائط الرقمية املتعددة مثل:)اإل 9
9, snagits, video maker )… 

 متوسطة 9 1.05 2.91

 عالية 3.52 المتوسط الكلي

وجود مستوى مرتفع من  يتضح من اجلدول أعاله
املهارات لدى املشاركني وذلك يف استخدام الوسائط الرقمية 

بلغ املتوسط العام  فقدالصم،  التالميذاملتعددة يف تدريس 
وقد تراوحت متوسطات الفقرات ما بني  3.52هلذا احملور 

 مجيع العبارات على مستوى عال  . وحصلت 2.91 -3.78
واملتعلقة باإلملام بربجميات  9إلملام، باستثناء العبارة رقم من ا

 ,camtasia studio 9, snagits): الوسائط الرقمية املتعددة مثل

video maker )…، كانت مبعدل متوسط.  فقد 
وفيما يتعلق برتتيب العبارات تنازلًيا حسب استجابات 

( بأنه قد 5املشاركني، فإنه يتضح من نتائج اجلدول السابق )
مة من الدرس ه"إبراز األجزاء امل 8مثّلت العبارة رقم 

 2والعبارة رقم  باستخدام األلوان وتغيري أوماط اخلط"
" لعرض الوسائط (Data projector)استخدام جهاز العرض "
ن يف جمال استخدام الوسائط و برز املهارات اليت يتقنها املعلمأ

 3.75و 3.78الرقمية املتعددة، وذلك مبتوسط حسايب 

 9م نالت العبارة رق يف حني. 1.10و 0.94واحنراف معياري 
أدىن ام بربجميات تصميم الوسائط الرقمية املتعددة " ملاإل "

واحنراف معياري  2.91مستويات اإلملام وهي مبتوسط حسايب 
1.05. 

متوسطات  7.6.5.4.3.1يف حني شّكلت باقي العبارات 
وباالستناد على ذلك،  .3.64-3,41متقاربة تراوحت بني 

يتضح مدى االستجابة العالية لفقرات البعد واليت يتبني من 
من  ام عال  من الفقرات على مستوى إمل %90 خالهلا حصول

لرقمية املتعددة مع قبل املعلمني ملهارات استخدام الوسائط ا
 الصم. التالميذ
الثاني: ما دور الوسائط الرقمية المتعددة في  السؤال

 الصم من وجهة نظر معلميهم؟ للتالميذتكييف المناهج 
فات املعيارية مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرا

، وذلك بناًء على استجابات السؤالهذا  نوالرتب لإلجابة ع
 (:6 )يتاملشاركني كما يوضحه اجلدول اآل
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 6جدول 
دة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات المشاركين حول عبارات البعد الثاني المتعلق بمدى مساهمة الوسائط الرقمية المتعد 

 الصم للتالميذفي تكييف المناهج 
المتوسط  العبارة رقم العبارة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 االستجابة الترتيب

 عالية 1 0.84 3.95 مةءوصيل حمتوى الدرس بصورة أكثر مالت 11
 عالية 2 0.83 3.92 تقدمي تغذية راجعة وسريعة أثناء الدرس 13
 عالية 3 0.89 3.90 للتالميذاستخدام عدة وسائل تتوافق مع االحتياجات الفردية  4
 عالية 4 0.90 3.85 تلميذاستخدام األساليب واالسرتاتيجيات املالئمة لكل  5
 عالية 5 0.87 3.84 التالميذتنويع طرق وأساليب تقييم مستوى فهم  3
 عالية 5 0.87 3.84 تلميذزيادة مستوى املساعدة وفًقا لقدرات كل  6

 عالية 6 0.88 3.82 التالميذتوفري أساليب متنوعة لتقييم  14
جنازها على فرتات خمتلفة حسب إ التلميذتقسيم عدد املهارات املتوقع من  8

 قدراته
 عالية 7 0.84 3.80

 عالية 8 0.96 3.76 استعراض الرسوم واألشكال البيانية التوضيحية بطريقة أسهل 12
جناز املهارة إارة ليتم تقييم كل جزء من أجزاء تكييف مستوى صعوبة امله 7

 على حدة
 عالية 9 0.87 3.75

 عالية 10 0.96 3.74 تكييف وقت احلصة إلجناز املهام املطلوبة 16
 عالية 11 1.06 3.68 دعم ثقافة الصم بوضع مصطلحات إشارية ضمن العرض 10
 عالية 12 0.84 3.63 ةحتقيق األهداف التعليمية الرئيس وضع أهداف تعليمية بديلة عندما ال يتم 2
جناز إوضع جدول زمين يناسب تكييف وقت احلصة الدراسية من خالل  9

 املهام وأداء االختبارات
 عالية 13 0.89 3.61

الصم دون تغيري يف احملتوى  التالميذتقدمي حمتوى الدرس وفًقا لقدرات  1
 األصلي للمنهج

 عالية 14 0.99 3.56

 متوسطة 15 0.99 3.36 القيام بالتجارب اليت يصعب تطبيقها خارج غرفة الصف 15
 عالية 3.75 المتوسط الكلي

( أن استجابات املشاركني 6يتبني من اجلدول السابق )
ملحوظ؛ إذ بلغ املتوسط العام  وجههلذا البعد كانت إجيابية ب

 -3.95، وقد تراوحت متوسطات الفقرات ما بني 3.75له 

مما قد يدل على وجود مسامهة فعلية لتقنية الوسائط  ،3.36
الصم. وأما  للتالميذالرقمية املتعددة يف تكييف املناهج 

 11بالنسبة لرتتيب العبارات تنازلًيا فقد جاءت العبارة رقم 
وىل " باملرتبة األمةءوصيل حمتوى الدرس بصورة أكثر مال"ت

، وتلتها 0.84واحنراف معياري  3.95مبتوسط حسايب 
 قدمي تغذية راجعة وسريعة أثناء الدرس"ت" 13العبارتان رقم 

استخدام عدة وسائل تتوافق مع االحتياجات " 4والعبارة رقم 

أتت بعدها على التوايل مبتوسط حسايب  إذ" للتالميذالفردية 
 .0.89و 0.83وباحنراف معياري  3.90و 3.92مقارب بلغ 
هذا البعد باستجابات جاءت بقية العبارات يف  يف حني

كبري من حيث حصوهلا على متوسطات   وجهمتقاربة ب
-1.06واحنرافات معيارية  3.85-3.56حسابية تراوحت بني 

القيام بالتجارب اليت " 15وذلك باستثناء العبارة رقم  .0.84
املرتبة " واليت نالت يصعب تطبيقها خارج غرفة الصف

بلغ املتوسط احلسايب  إذتوسطة، األخرية مبعدل استجابة م
 .0.99 وباحنراف معياري 3.36
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الثالث: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند  السؤال
أو أقل بين المعلمين حول دور  0.05مستوى داللة 

 للتالميذالوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج 
ية )الجنس، المؤهل تالصم تُعزى للمتغيرات اآل

األكاديمي، سنوات الخبرة، البرامج التدريبية، نوع 
 البرامج التدريبية(؟

 (t-test)مت استخدام اختبار  السؤالهذا  نلإلجابة ع
ملعرفة الفروق بني جمموعتني مستقلتني وذلك من خالل 

التعرف على الفروق يف الدرجة الكلية لدور الوسائط الرقمية 
الصم باختالف متغري  للتالميذاملتعددة يف تكييف املناهج 

)اجلنس، الربامج التدريبية(. يف حني مت االعتماد على اختبار 
يف الداللة على  (One way anova)حتليل التباين األحادي 

لك يف الدرجة الفروق بني ثالث جمموعات أو أكثر، وذ
الكلية لدور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج 

الصم باختالف متغري )املؤهل األكادميي، سنوات  للتالميذ
 يبية(. ويتضح ذلك من خالل اآليت:اخلربة، نوع الربامج التدر 

 7جدول 
 الصم باختالف الجنس للتالميذاختبار ت لمعرفة الفروق بين استجابات المشاركين حول دور الوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج  

عدد  المجموعة
 المعلمين

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التعليق الداللة ىمستو  درجة الحرية قيمة )ت(

 ال توجد داللة 0.386 158 0.870- 0.84494 3.6828 53 معلم
 0.60943 3.7845 107 معلمة

( عدم وجود فروق ذات داللة 7يتضح من اجلدول )
إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

 للتالميذدور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج 

الصم وذلك باختالف متغري اجلنس. وتشري هذه النتيجة إىل 
تقارب وجهات نظر املعلمني واملعلمات حول فاعلية 

 الصم. التالميذالوسائط الرقمية املتعددة يف تدريس 
 8جدول 

 للتالميذاختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين استجابات المشاركين حول دور الوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج  
 الصم باختالف المؤهل األكاديمي

 التعليق مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 ال توجد داللة 0.424 0.862 0.417 2 0.835 بني اجملموعات

 0.484 157 76.025 داخل اجملموعات
  159 76.859 اجملموع

( بأنه ال توجد فروق ذات 8يتبني من اجلدول السابق )
داللة إحصائية بني املشاركني حول دور الوسائط الرقمية 

الصم باختالف املؤهل  للتالميذاملتعددة يف تكييف املناهج 
يتفق  إذوم، بكالوريوس، دراسات عليا(. األكادميي )دبل

املعلمون واملعلمات باختالف مؤهالهتم األكادميية على الدور 
رقمية املتعددة يف تكييف املناهج لطالهبم البارز للوسائط ال

 الصم.

 9جدول 
 للتالميذاختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين استجابات المشاركين حول دور الوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج  

 الصم باختالف سنوات الخبرة
 التعليق الداللةمستوى  قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية المربعاتمجموع  مصدر التباين
ال توجد  0.986 0.047 0.023 3 0.069 بني اجملموعات
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 داللة 0.492 156 76.790 داخل اجملموعات

  159 76.859 اجملموع
( إىل عدم وجود فروق 9تشري نتائج اجلدول السابق )

ذات داللة إحصائية بني املشاركني حول دور الوسائط الرقمية 
الصم باختالف سنوات  للتالميذاملتعددة يف تكييف املناهج 

أكثر سنوات،  10-6سنوات،  5-3، اخلربة )أقل من سنتني

اتفقت وجهات النظر وباختالف  إذمن عشر سنوات(. 
الرقمية املتعددة يف  سنوات اخلربة على فاعلية الوسائط

 الصم. للتالميذتكييف املناهج 

 10جدول 
الصم باختالف حضور  للتالميذاختبار ت لمعرفة الفروق بين استجابات المشاركين حول دور الوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج  

 برامج تدريبية
 التعليق مستوي الداللة درجة الحرية قيمة )ت( االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  العدد المجموعة

 ال توجد داللة 0.355 158 0.928 0.65113 3.7963 89 سبق هلم حضور برامج
 0.74770 3.6937 71 مل يسبق هلم حضور برامج

 11جدول 
 للتالميذاختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق بين استجابات المشاركين حول دور الوسائط الرقمية المتعددة في تكييف المناهج  

 الصم باختالف نوعية البرامج التدريبية

( عدم وجود فروق 11( و)10يتضح من اجلداول أعاله )
ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات املشاركني 
حول دور الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج 

عدم \الصم وذلك باختالف املتغري املتعلق حبضور للتالميذ
الصم. إىل  للتالميذحضور دورات تدريبية يف توظيف التقنية 

ئية بني متوسطات جانب عدم وجود فروق ذات داللة إحصا
استجابات املشاركني حول دور الوسائط الرقمية املتعددة يف 

الصم وذلك باختالف متغري نوعية  للتالميذتكييف املناهج 
دورات أم ، اكانت )مؤمترً أهذه الربامج اليت مت حضورها سواء 

 مجيع ما سبق(.أم ورش عمل، أم تدريبية، 

 مناقشة النتائج

لتعرف على دور الوسائط هدفت هذه الدراسة إىل ا
الصم وذلك من  للتالميذالرقمية املتعددة يف تكييف املناهج 

بتدائية، باختالف املتغريات وجهة نظر معلميهم يف املرحلة اال
ية )اجلنس، املؤهل األكادميي، سنوات اخلربة، الربامج تاآل

توصلت النتائج إىل  إذة، نوعية الربامج التدريبية(. التدريبي
توى إملام مرتفع لدى املعلمني حول مهارات وجود مس

الصم،  التالميذاستخدام الوسائط الرقمية املتعددة يف تدريس 
وقد يُعزى ذلك ملا تتسم به هذه التقنية من سهولة توظيفها 
يف التدريس وانتشارها بني املعلمني، وذلك تبًعا للتغريات 

ة املستمرة ألدوار معلمي الصم واليت تتطلب منهم مواكب
 (.Smith & Allman, 2010)موجة التقنيات احلديثة يف التعليم 
 Techaraungrong 2017)) وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة

et al.  من حيث أمهية إملام معلمي الصم هبذه املهارات
يفية تفعيلها املتعلقة بتقنية الوسائط الرقمية املتعددة، وك

الصم وبشكل يعكس  التالميذم مع ءبالطريقة اليت تتال
 احتياجاهتم.

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.321 1.191 0.501 4 2.003 اجملموعاتبني 

 0.420 84 35.306 داخل اجملموعات
  88 37.309 اجملموع
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وأما بالنسبة إىل دور هذه التقنية يف تكييف املناهج على 
وجه اخلصوص، فقد توصلت نتائج الدراسة إىل اتفاق 
املشاركني حول فاعلية الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف 

تتسق هذه النتيجة مع دراسة كل  إذالصم،  للتالميذاملناهج 
واليت  (yahya & Tahar, 2017؛ Nikolaraizi et al., 2013)من 

أشارت إىل الدور الفعال لتقنية الوسائط الرقمية املتعددة يف 
مما يدل على إمكانية مشاركة التالميذ  .الصم التالميذتدريس 

م مع هلم مبا يتالء الصم يف املناهج العامة عند تكييفها
 (Keegan, 2013 باستخدام األساليب املالئمة احتياجاهتم

.(Kurth, السامل) وذلك ما أشارت إليه نتائج دراسة كل من ،
 ,Cenci and Damiani, 2013, Soukop et al., 2007)؛ 2016

Zhang et al., 2014). 
فقد توصلت النتائج إىل أن من أبرز  باإلضافة إىل ذلك،

آليات تكييف املناهج اليت تساهم تقنية الوسائط الرقمية 
وصيل حمتوى الدرس بصورة أكثر تاملتعددة يف القيام هبا، هي 

استخدام عدة وسائل تتوافق مع إىل جانب  مة،ءمال
الصم، وقد اتفقت هذه النتائج  للتالميذاالحتياجات الفردية 

واليت أشادت مبدى ( Rivera et al., 2017)مع نتائج دراسة 
مسامهة الوسائط الرقمية املتعددة يف تقدمي درس تفاعلي 
يتميز باجلاذبية، باإلضافة إىل تكييف حمتوى الدرس لتمثيل 
املعلومات بطرق متعددة تتوافق مع االحتياجات املتباينة 

الصم، واليت متكنهم  التالميذاإلعاقة مبا فيهم ذوي  للتالميذ
  من تعميم املعلومات يف مواقف خمتلفة.

أشارت النتائج بعدم وجود فروق ذات  ومن جانب آخر
داللة إحصائية بني استجابات املشاركني حول دور الوسائط 

 مجيعيف  الصم للتالميذالرقمية املتعددة يف تكييف املناهج 
املتغريات )اجلنس، املؤهل األكادميي، سنوات اخلربة، الربامج 
التدريبية، نوعية الربامج التدريبية(. وقد يُعزى تقارب وجهات 
النظر بني املشاركني باختالف أوصافهم إىل التوسع الذي 
وصلت إليه التقنية احلديثة مبختلف أنواعها يف السنوات 

 التالميذيف برامج تعليم  األخرية املاضية واليت أصبح توظيفها

ويتضح ذلك من  (.mith, 2007S) الصم أحد األمور البارزة
خالل التوجه امللحوظ للمعلمني سواًء ذو اخلربة الطويلة أو 
األقل، حول سعيهم إىل تفعيل تقنية الوسائط الرقمية املتعددة 

كلي على   وجهالصم دون االعتماد ب التالميذيف تدريس 
الطريقة التقليدية يف التدريس كما كان سابًقا. وذلك ما 

( (Poobrasert & Cercone, 2009أشارت إليه نتائج دراسة 

حول تفوق الوسائط الرقمية املتعددة على الطريقة التقليدية 
الصم  التالميذالقائمة على املواد املطبوعة وذلك يف حتفيز 

 ,.Rao et al)نتائج دراسة وذلك باإلضافة إىل  على التعلم.

2009, Riyanto & Gunarhadi, 2017)  إىل أيًضا  أشارتواليت
يف االنتقال من الطريقة التقليدية يف  للتالميذ اآلثار اإلجيابية

دعم التعلم إبداعية وبديلة تساهم يف  التدريس إىل طريقة
 النشط.

أضف إىل ذلك ما نص عليه الدليل التنظيمي للرتبية 
اخلاصة حتت عنوان الواجبات، حول ما يُلزم معلمي الرتبية 
اخلاصة باختالف مؤهالهتم وخرباهتم بضرورة "دمج تقنية 

)الدليل املعلومات واالتصاالت يف عملييت التعليم والتعلم" 
ومنها تقنية  (.1437:73-1436التنظيمي للرتبية اخلاصة، 

الوسائط الرقمية املتعددة واليت تعد أحد ثورات تقنيات 
التعليم التعليم الشائعة واليت أدت إىل تغيريات عميقة يف جمال 

(Arellano et al., 2015.) 
وفيما يتعلق بالربامج التدريبية، فإنه ميكن تفسري عدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات املشاركني، 
إىل احملتوى الزاخر ضمن وسائل التواصل االجتماعي ومواقع 
الويب حول الطرق احلديثة والقائمة على التقنية يف تدريس 

علمني من الصم، وسهولة تبادل املعلومات بني امل التالميذ
خالهلا، واليت قد تكون ساعدت على تدعيم التعلم الذايت 

 وجهء اخللفية املعرفية للمعلمني بلديهم. مما قد يساهم يف إثرا
ىل حد ما من مناسب ميكن أن يصل ملستويات مقاربة إ

 لربامج التدريبية بتعدد أنواعها.َضّمن يف اتاحملتوى العلمي امل
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 :Limitations of the Studyقيود الدراسة 
بالرغم من النتائج اإلجيابية للدراسة واليت بيّنت الدور 
الفعال لتقنية الوسائط الرقمية املتعددة يف تكييف املناهج 

ألي ال ميكن  فإنهالصم من وجهة نظر املعلمني،  للتالميذ
 (.2016\2011)بينز،  بالكمال مّتسمة دراسة أن تكون

 ميكن أن الدراسات اليت زيد مناملقد يتطلب األمر  من مثو 
بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  املتعلقةلنتائج ُتدّعم ا

املتغريات )اجلنس، املؤهل  لبني متوسطات املشاركني لك
األكادميي، سنوات اخلربة، الربامج التدريبية، نوعية الربامج 

أسباب أخرى مل  استنتاجتساعد يف  قد(. واليت التدريبية
 تتوصل إليها هذه الدراسة.

 :التوصيات

من خالل النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية، 
ميكن اقرتاح جمموعة من التوصيات اليت قد تساهم يف تصميم 
دراسات مستقبلية ممتدة من نتائج هذه الدراسة، إىل جانب 

 آليات عمل مقرتحة. واملتمثلة يف اآليت:
إجراء املزيد من الدراسات اليت تتعلق بدور تقنية  -1

الصم يف املراحل  التالميذالوسائط الرقمية املتعددة يف تعليم 
 .متغريات أخرى، إىل جانب التعليمية املختلفة

ات الالزمة اليت حتفز تدعيم الفصول الدراسية باإلمكان -2
الوسائط الرقمية  ةتقنيعلى زيادة مستوى تفعيل  معلمي الصم

 يف التدريس. املتعددة
بنماذج دروس وموذجية قائمة على  معلمي الصمتزويد  -3

 تفعيل تقنية الوسائط الرقمية املتعددة.
إجراء دراسات جتريبية تُعىن مبعرفة فاعلية أنواع أخرى  -4

 الصم. للتالميذمن التقنيات يف تكييف املناهج 
عقد دورات تدريبية وورش عمل بشكل دوري داخل  -5

املدارس من قبل متخصصني، تتضمن أبرز املستحدثات يف 
االسرتاتيجيات التدريسية والتقنيات التعليمية اليت تساهم يف 

الصم وذلك باالستناد إىل الدراسات  للتالميذتكييف املناهج 
 عاملية.دلة، والتجارب الديثة، واملمارسات القائمة على األاحل
دعم النماذج املميزة من معلمي الصم ممن ميتلك  -6

مهارات عالية يف آليات تكييف املناهج القائمة على التقنية 
لتعميم  الوسائط الرقمية املتعددة يف وخصوًصا احلديثة

 جتارهبم، ويتم ذلك من قبل املشرفني الرتبويني.
ميكن للمتخصصني يف جمال الربجمة والتابعني لوزارة  -7

التعليم، القيام ببناء قاعدة معلومات معتمدة ورمسية، تساعد 
خمتصي الرتبية اخلاصة من معلمني وأعضاء هيئة تدريس 

تجارب املتعلقة بطرق وغريهم، على تبادل اخلربات وال
عام مبا تتضمنه من آليات تكييف املناهج  وجهالتدريس ب

 عليم.ذوي اإلعاقة وتفعيل التقنية احلديثة يف الت للتالميذ

 :المراجع
التعليمية الالزمة  (. الكفايات التكنولوجية2013د. )باخدلق، رؤى فؤا

املتعددة لدى معلمات األحياء باملرحلة الثانوية  نتاج الوسائطإلعرض و 
، (45) 1 النفس، وعلم الرتبية يف عربية دراساتمبدينة مكة املكرمة. 

163- 198. 
م النفس علاجلمعية األمريكية ل(. تبسيط أسلوب 2016بينز، ريتشارد. )

((APA وعلم االجتماع،  النفس والرتبية والتمريض للكتابة يف علم
هاشم(. الرياض: دار جامعة امللك سعود للنشر.  )ترمجة السيد أيب

 (.2011)العمل األصلي نشر يف عام 
(. األسس النظرية واألطر الرتبوية يف 2016السامل، ماجد عبد الرمحن. )

وضعاف السمع للوصول إىل منهج التعليم  مناهج الصمتكييف 
 .212 - 174 (،13) 4، جملة الرتبية اخلاصة والتأهيلالعام. 

(. 2009)عبيدات، ذوقان و عبد احلق، كايد و عدس، عبد الرمحن. 
 . عّمان: دار الفكر.وأدواته وأساليبه البحث العلمي مفهومه

. العلوم السلوكية البحث يفاملدخل إىل (. 2012العساف، صاحل محد. )
 الرياض: دار الزهراء.

الرياض: اإلدارة  إحصائيات إدارة الرتبية اخلاصة. (.2017وزارة التعليم )
 العامة للرتبية اخلاصة.

خلاصة. اإلصدار ا (. الدليل التنظيمي للرتبية1436-1437وزارة التعليم )
العربية السعودية. مت اسرتجاعه بتاريخ  األول. اململكة

 هـ من 1439\4\3
https://drive.google.com/file/d/0B_JdV_XB5SM9SGFpW

W9Cajd1TzA/view 

https://drive.google.com/file/d/0B_JdV_XB5SM9SGFpWW9Cajd1TzA/view
https://drive.google.com/file/d/0B_JdV_XB5SM9SGFpWW9Cajd1TzA/view
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Abstract: This study aims to identify the role of multimedia in adapting curriculum for Deaf students from the opinion of 

their elementary school teachers in Riyadh city, according to the following variables (gender, academic qualification, years of 

experience, training programs, Type of training programs). The descriptive approach was used to achieve the objectives of 

the study, the number of participants (160) teachers. The results showed that there were no differences between the responses 

of the participants in all the variables. Where they agreed that there was an effective role of multimedia in adapting 

curriculum for deaf students, as well as the high level of knowledge in the skills of using multimedia in teaching. Based on 

the findings, a set of recommendations were suggested that may contribute in designing of future studies from the results of 

this study, in addition to suggested working mechanisms. 
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