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 املستخلص

هدفت الدراسة الحالية للتعرف على واقع ممارسة معلمي الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية والصعوبات 

( معلم ومعلمة للصم 56في الصفوف األولية في مدينة مكة املكرمة، تكونت عينة الدراسة من ) التي يواجهونها

نة إعداد استبامن خالل  الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي وضعاف السمع، ولتحقيق أهداف



 
يق االستبانة ن، وقد تم تطبتتكون من أربعة محاور وهي االعداد والتنفيذ والتقويم والصعوبات التي تواجه املعلمي

 .0200-0202على العينة خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 

: يتيح املنهج الرقمي االستفادة من املثيرات البصرية، ويتطلب إعداد وتوصلت األداة إلى العديد من النتائج أهمها

إليجابي يمكن للمعلمين تعزيز السلوك ا. وضالدرس وتقديمة في املنهج الرقمي معرفة مسبقة ببرامج تصميم العر 

للطالب الصم وضعاف السمع من خالل املنهج الرقمي، ويمكن للمعلمين تنفيذ الخطة التربوية والتعليمية 

شاكل الفنية امل . وكذلك أشارت إلى تأثيرالفردية من خالل تضمين أهداف قصيرة وبعيدة املدى في املنهج الرقمي

طالب الصم تقييم ال ، وتوصلت الى أن املعلمون يفضلون ييم الطالب في املنهج الرقميوالتقنية في عملية تق

تجعل من  علمامللقاة على عاتق امل املكتبية كثرة األعمال.  باإلضافة إلى وضعاف السمع باستمرار في املنهج الرقمي

 . يةالصعوبة عليه أن يطور من أدائه ومستواه في تقديم محتوى املنهج الرقمي بفاعل

أما املتغيرات ) جنس املستجيب، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية( فلم تظهر أي فروق ذات داللة في ممارسة 

 املعلمين للمناهج الرقمية.

وخلصت الدراسة الى عدة توصيات منها: تكثيف الدورات التدريبية للمعلمين في مجال التكنلوجيا والتحول 

ة التقنية املناسبة للمعلم، إضافة بعض املرونة للمعلمين للتعديل على املنهج الرقمي في املناهج، توفير البيئ

 الرقمي لكي يتناسب مع األهداف املوضوعة من قبل املعلم.

 الكلمات املفتاحية: التربية الخاصة، الصم ، ضعاف السمع، املناهج الرقمية

Abstract  

The current study aimed to identify the reality of the practice of deaf and hard of hearing 

teachers of digital curricula and the difficulties they face in the primary grades in the 

city of Makkah, the study sample consisted of (65) teachers of deaf and hard of hearing. 

To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive survey 

method through the preparation of a questionnaire consisting of four axes, namely 

preparation, implementation, evaluation, and difficulties facing teachers. the 

questionnaire was applied to the sample during the first semester of the academic year 

2021-2022. 

 



 
The tool reached many results, the most important of which: the digital curriculum 

allows the benefit of visual stimuli, and the preparation of the lesson and its introduction 

in the digital curriculum requires prior knowledge of the programs of presentation 

design. Teachers can promote the positive behavior of deaf and hard of hearing students 

through the digital curriculum, and teachers can implement the individual educational 

and educational plan by including short and long-term goals in the digital curriculum. 

She also pointed out the impact of technical and technical problems in the process of 

evaluating students in the digital curriculum and found that teachers prefer to constantly 

evaluate deaf and hard of hearing students in the digital curriculum. In addition, the 

large number of office tasks placed on the teacher makes it difficult for him to develop 

his performance and level in delivering the content of the digital curriculum effectively. 

 

The variables (gender of the respondent, years of experience, training courses) showed 

no significant differences in teachers ' practice of the digital curriculum. 

The study concluded several recommendations, including intensifying training courses 

for teachers in the field of technology and digital transformation in the curriculum, 

providing the appropriate technical environment for the teacher, and adding some 

flexibility for teachers to modify the digital curriculum to suit the goals set by the 

teacher. 
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 مقدمة:

أهتم التربويين بالعوامل التي تسهم في تزويد الطالب بأكبر قدر ممكن من املعارف واملعلومات، ذات 

سية ويعد االعالقة باملوضوعات الدراسية املختلفة للحصول على مستوى عال في التحصيل في غالبية املواد الدر 

توظيف تكنلوجيا التعليم في التدريس عملية تعمل على توفير البيئة املناسبة لعملية التعلم، وتوفر للمتعلمين 

 من متلقي 
ً
 مع الخبرات التعليمية، بدال

ً
 متفاعال

ً
وسائل لالتصال. مع البيئة املحيطة، وتجعل من املتعلم فردا

 على معدل التح
ً
. فقد أحدثت عملية توظيف تكنلوجيا (2005)الخطيب،  صيل لديهللمعرفة، وهذا يؤثر إيجابيا

التعليم تغييرات عديدة في جوانب العملية التعليمية، كاملناهج، ومحتواها، وطرق تدريسها، وقد جرى اإلفادة 

منها في كثير من املواد الدراسية. كما أسهمت عملية توظيف تكنلوجيا التعليم في توفر تعلم نشط لجميع فئات 

(. وتعد املناهج الدراسية 2011الطلبة بغض النظر عن قدراتهم العقلية أو مستوى التحصيل لديهم )قطيط، 

واحدة من الركائز األساسية لنجاح برامج التربية الخاصة. ولو أعدت املناهج الدراسية املناسبة ودرست بوسائل 

 )املطرو وأساليب معينة تتفق مع الفروقات الفردية لكل تلميذ ألحرز هؤال
ً
 ملحوظا

ً
 تعليميا

ً
دي، ء التالميذ تقدما

1998.) 



 
أن فئة الصم وضعاف السمع من ضمن فئات ذوي اإلعاقة التي تحتاج لوسائل مساعدة وأجهزة 

تعويضية، وتحتاج لتقنيات العصر ومخترعاته، لتتمكن من سد الفجوة الكبرى التي أحدثها العوق السمعي. إن 

بشكل كلي أو  ا حاسة السمع والنطق، واللتان يفتقدهما الصم وضعاف السمع،التعلم يرتكز على أركان منه

والسيما أن أخطر  (.2014جزئي. وكلتا الحالتان تعتبران حاالت خاصة تستوجب طرق تدريس خاصة )التويجري، 

لية اكتساب عمما يترتب على اإلعاقة السمعية بمختلف انواعها هو عدم استطاعة التلميذ املشاركة اإليجابية في 

 بين الناس مما يؤثر على نموه العقلي 
ً
اللغة اللفظية والتي تعد أكثر أشكال االتصال والتفاهم سهولة وشيوعا

أن األفراد ذوي اإلعاقة السمعية ال يختلفون عن األفراد السامعين في قدراتهم  .(2002)املسبحي،  واملعرفي

وينبغي عند تطوير  .Agar (0222)أجار  ر في مجال اإلعاقة السمعيةالعقلية، وفقا ملا أثبتتها إنجازات رواد الفك

مناهج الصم وضعاف السمع مراعاة العديد من املبادئ الخاصة لكي يتم تحقيق أهداف املناهج على أكمل وجه 

 ومنها: أن تكون موضوعات املنهج وثيقة الصلة بالحياة اليومية للصم وضعاف السمع وتؤدي الى تنمية املهارات

واملعارف الوظيفية املرتبطة بها، أن تكون أهداف املنهج واضحة ودقيقة، أن تتنوع النشاطات املنهجية بتنوع 

البيئات التي يعيش فيها الصم وضعاف السمع، وأن تراعي موضوعات املنهج ونشاطاته الطبيعة الخاصة بالصم 

 (.0225أبو عطية، وضعاف السمع واالستعدادات واالحتياجات الخاصة بهم )إبراهيم، و 

خاصة بذوي اإلعاقة و وقد أوصت بعض الدراسات بضرورة عمل وإعداد برامج ومناهج معينه 

السمعية في مختلف املواد واملراحل والصفوف الدراسية، بما يتناسب مع خصائصهم وحاجاتهم )حسين، 

ة املناهج وجعلها بصيغة ولعل من أهم التطورات التي حدثة للمناهج في السنوات األخيرة هو رقمن (.2011

إلكترونية مما ييسر تعلمه بأساليب التعلم اإللكتروني، الذي يتم من خالل االتصال بشبكة املعلومات أو من 

خالل وسيط تقني رقمي، وذلك إلتاحة الخبرات التعليمية للمتعلم من خالل أشكال االتصال بين معرفة الخبير 

 (.0222واملتعلم )الخليفة، 

 اسة:مشكلة الدر

تلعب التكنلوجيا دور كبير في الزمن الحاضر وتساعد على تسهيل حياة البشر في جميع املجاالت وال 

سيماء املجال التعليمي، فقد تم إشراك التقنيات الحديثة ملساعدة املعلمين والطالب وأولياء األمور، سوى في 

 كامل. إيصال املعلومة أو تقييم الطالب والتأكد من فهمه للمعلومة بشكل

ومن الفئات التي تستفيد من التقنيات الحديثة الطالب الصم وضعاف السمع فقد ذكر )أحمد،  

( أن وسائل تكنلوجيا التعليم تزيل املعيقات وتنقل التعليم من املجرد إلى املحسوس وتجعل الطالب محور 0222

 )الباسل، 
ً
رفع مستوى الفاعلية عند الطالب الصم ( أن بيئات التعلم اإللكتروني ت0222التعليم. وقد ذكر أيضا

( بأن الطالب الصم وضعاف السمع يفضلون وحدات التعلم 0222) Pappasوضعاف السمع. وكما ذكر باباس 

اإللكتروني ولديهم مواقف إيجابية من تجاه استخدام الرسومات الخاصة ومقاطع الفيديو التوضيحية. فمن 

ف السمع يفضلون التغيرات التي تحدث في تطور املناهج واالعتماد املالحظ أن املعلمين والطالب الصم وضعا



 
على املناهج الرقمية، والكن كالعادة فمثل هذه التغيرات تصاحبها بعض الصعوبات واملشكالت التي تواجه 

 املعلمين والطالب أيضا.

أن واقع مناهج الصم وضعاف السمع يدل على وجود كثير من املشكالت املتعلقة باألهداف واملحتوى 

( أن بعض أهداف املنهج غير مناسبة ملرحلة النمو اللغوي 0222والتقويم في املنهج التقليدي فقد ذكر )العمري، 

ق ذ الصم وضعاف السمع. وأما ما يتعلللتالميذ الصم، وأن بعض األهداف ال تراعي الفروق الفردية بين التالمي

ببعض املشكالت التي واجهت املعلمين في املحتوى بأنه يغفل الصور واألشكال والرسوم واإلشارات التوضيحية 

املناسبة للتالميذ الصم. وبالنسبة للتقويم فقد ذكر بعض املشاكل املتعلقة بعدم مناسبة أساليب التقويم 

وضعاف السمع. وبطبيعة الحال فأن املشكالت التي تم ذكرها أصبحت تواجه املوجودة حاليا للطالب الصم 

( 0202املعلمين عند استخدام التكنلوجيا الحديثة لتعليم الطالب الصم وضعاف السمع، فقد تطرقت )هدى، 

 تإلى ان هنالك انخفاض في درجة امتالك املعلمات للمعرفة والخبرة الكافية بمهارات التدريس الرقمي. وهدف

( إلى التعرف على التحديات التي تواجه تنفيذ معلمي الصم وضعاف السمع 0202دراسة )الزهراني، السالم، 

للبيئة التعليمية الرقمية، فقد وجدت الدراسة بأن أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ معلمي الصم وضعاف 

 السمع في البيئة التعليمية الرقمية هي املناهج الدراسية.

 راسة:أسئلة الد

 السؤال الرئيس:

ما واقع ممارسة معلمي الطالب الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية في الصفوف األولية في مدينة مكة 

 املكرمة؟

تية: 
َ
 ويتفرع عن السؤال الرئيس ي األسئلة الفرعية اال

األولية في  فوفماهي الصعوبات التي تواجه معلمي الصم وضعاف السمع في استخدام املناهج الرقمية في الص-2

 مدينة مكة املكرمة؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة معلمي الطالب الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية تعزى -0

 ملتغير الجنس )ذكر ، أنثى(.

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة معلمي الطالب الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية تعزى -3

 الخبرة؟ملتغير 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة معلمي الطالب الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية تعزى -2

 دورة فأكثر(؟ 22دورات،  22إلى  5دورات، من  6إلى  2ملتغير الدورات التدريبية) من



 
 أهداف الدراسة:

للمناهج الرقمية في الصفوف التعرف على واقع ممارسة معلمي الطالب الصم وضعاف السمع -2

 األولية قي مدينة مكة املكرمة .

التعرف على الصعوبات التي تواجه معلمي الطالب الصم وضعاف السمع في ممارسة املناهج  -0

 الرقمية في الصفوف األولية في مدينة مكة املكرمة.

ة ناهج الرقميمعرفة أثر متغير الجنس على ممارسة معلمي الطالب الصم وضعاف السمع للم -3

 في الصفوف األولية.

معرفة أثر متغير الخبرة على ممارسة معلمي الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية في  -2

 الصفوف األولية

 :أهمية الدراسة

 تسهم الدراسة في الوقوف على أهمية استخدام املناهج الرقمية مع فئة الصم وضعاف السمع. -

تساعد الدراسة على معرفة الصعوبات التي تواجه معلمي الصم وضعاف السمع استخدام املناهج الرقمية في -

 التدريس. 

 تفيد نتائج الدراسة املشرف التربوي، والباحثين، واملهتمين في نفس املجال. -

 كثر إيجابية. تطوير أداء املعلمين في تسخير التقنية، لتالفي أثر العوق، وتحقيق مردود تعليمي أ -

 تهدف إلى تذليل الصعوبات التي تواجه الطالب الصم وضعاف السمع من خالل إظهار فائدة التقنية في التعليم.-

 :حدود الدراسة

 . معلمي الصم وضعاف السمع للصفوف األولية بمدينة مكة املكرمة.الحدود البشرية 

 مدارس الصم وضعاف السمع بمدينة مكة املكرمة.. سوف يقوم الباحث بتطبيق دراسته على الحدود املكانية

. تقتصر الدراسة على واقع ممارسة معلمي الطالب الصم وصعاف السمع للمناهج الرقمية الحدود املوضوعية

 والصعوبات التي يواجهونها في الصفوف األولية في مدينة مكة املكرمة.



 
 هــ.1442الثاني من العام الدراس ي  . سوف يطبق الباحث هذه الدراسة خالل الفصلالحدود الزمنية

 مصطلحات الدراسة 

 .Digital Curriculaاملناهج الرقمية 

صيغة إلكترونية للمنهج في نسق ييسر تعلمه بأساليب التعلم اإللكتروني، الذي يتم من خالل االتصال 

شكال للمتعلم من خالل أعبر شبكة املعلومات أو من خالل وسيط تقني رقمي، وذلك إلتاحة الخبرات التعليمية 

االتصال بين معرفة الخبير واملتعلم، وذلك لتطويع اإلمكانيات الهائلة لتقنية املعلومات واالتصاالت في دعم 

 (0222منظومة املنهج بكافة عناصره. ) الخليفة، 

 .Deaf studentsالطالب الصم 

ما يحول دون اعتماد الفرد على ديسبل فأكثر، م 22هم األفراد الذين يعانون من عجز سمعي يصل الى 

 . Moores (2006)حاسة السمع في فهم الكالم، سواء باستخدام املعينات السمعية أو بدونها موريس 

 .students with hearing impaired الطالب ضعاف السمع

 وهم أولئك األفراد الذين يكون لديهم فقدان سمعي، يجعلهم يواجهون صعوبة في فهم وإدراك الكالم

 (0222، وطقاطقة، عيس ىعلى حاسة السمع فقط ) دباالعتما

 .Difficultiesالصعوبات 

هي التحديات أو العقبات التي تقلل من كفاءة وجودة عمل املعلمين مما ينعكس سلبا على األداء 

 (Alghamdi ،0222الدراس ي للطالب )

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 أوالً: اإلعاقة السمعية

باإلعاقة السمعية تلك املشكالت تحول دون أن يقوم الجهاز السمعي عند الفرد بوظائفه أو يقصد 

تقلل من قدرة الفرد على سماع األصوات املختلفة. وتتراوح اإلعاقة السمعية في شدتها من الدرجات البسيطة 

 والتي ينتج عنها 
ً
صطلحات صمم. وتختلف املواملتوسطة التي ينتج عنها ضعف سمعي، إلى الدرجات الشديدة جدا

 
ً
والتسميات التي تستخدم للداللة على األشخاص الذين يعانون من إعاقة سمعية وأكثر هذه املصطلحات شيوعا

(. Deafness( والصمم)Hard of Hearing( وتشمل ضعيف السمع)Hearing Impairmentهي اإلعاقة السمعية)

 (.0220)السرطاوي والصاوي، 



 
ديسبل وأكثر ويعيق  22( بأن الشخص األصم هو الذي لديه فقدان سمعي من0222)Mooresيذكر موريس 

 .فهم الكالم من خالل األذن وحدها باستعمال أو بدون استعمال السماعة الطبية

الذي يتراوح  الشخصهو  ( بأنه 0222)Moreesأما مصطلح ضعيف السمع فقد عرفه موريس 

 يسبب له صعوبة وليس إعاقة في فهم الكالم من خالل األذن وحدهاديسبل و  52 - 36الفقدان السمعي لديه بين 

 خصائص ذوي اإلعاقة السمعية. 

هنالك خصائص وسمات تميز الصم عن العاديين، ففقدان السمع وضعف القدرة اللغوية البد أن 

ي والصحي والجسميؤثر على شخصية الفرد في مجاالت النمو اللغوي والعقلي، واملعرفي والشخص ي، واالجتماعي 

والتحصيل الدراس ي، ومن املحتمل أنن هذه الدراسة تتعلق بالجوانب العقلية واألكاديمية، حيث تم التعرض 

 لهذين الجانبين:

 الجانب العقلي:

ألكثر من قرن من الزمان ، أجرى العلماء دراسات حول الذكاء واألداء املعرفي لألفراد الصم وضعاف 

االت ، تعامل املحققون مع القضية بنموذج "نقص" ضمني ، مفترضين أن قلة السمع السمع. في العديد من الح

( ثالث 0222) Mooresسيكون لها آثار سلبية على تنمية املهارات الفكرية أو املعرفية. في مراجعة ، حدد موريس 

على أنهم عكس  مراحل في البحث مع األفراد الصم وضعاف السمع؛ )أ( الصم على أنهم أقل شأنا ، )ب( الصم

املفكرين املجردين ، )ج( الصم كاألشخاص العاديين. املرحلة الثالثة تعكس الوقت الحاضر. أولئك منا الذين 

تفاعلوا مع األطفال والبالغين الصم  وضعاف السمع يدركون من خالل األدبيات البحثية ومن مالحظاتنا 

دت ولقد أك كانيات املعرفية مثل أي شخص آخر. الشخصية أن األفراد الصم وضعاف السمع لديهم نفس اإلم

معظم الدراسات أنه ال توجد عالقة قوية بين درجة الفقدان السمعي ونسبة الذكاء، فقد أوضح فيرنون وهو من 

أشهر املتخصصين في دراسته لإلعاقة السمعية أنه بعد مراجعته للدراسات املختلفة حول ذكاء ذوي اإلعاقة 

 .وجود أثر لإلعاقة السمعية على الذكاءالسمعية استنتج عدم 

 مناهج ذوي اإلعاقة السمعية

ال تختلف املناهج التعليمية لذوي اإلعاقة السمعية في أهدافها العامة عن مناهج السامعين إال أنها 

تتضمن تركيزا على بعض الجوانب التي تستجيب لالحتياجات الفردية. كما أن األسلوب الذي يتبع في تدريس هذه 

ملناهج يختلف تبعا لدرجة صعوبة الطفل وطبيعة البرنامج التربوي، وما إذا كان يأخذ باالتجاه اللفظي في ا

االتصال أو االتجاه اليدوي أو االتصال الكلى. عالوة على ذلك فإن البرنامج التعليمي يتضمن تدريبات على مهارات 

عالج عيوب الكالم. إن القول بأن التدريب على هذه خاصة كالتميز السمعي والتدريب على النطق وقراءة الشفاه و 



 
املهارات موجود أيضا في مناهج تعليم العاديين في املرحلة االبتدائية قول سليم، كما أن األسلوب الذي يتبع في 

تدريس هذه املناهج يختلف تبعا لدرجة صعوبة الطفل وطبيعة البرنامج التربوي، وما إذا كان يأخذ باالتجاه 

 في االتصال أو االتجاه اليدوي أو االتصال الكلي. اللفظي 

إال أن هنالك فرقا واضحا في درجة التأكيد على ذلك. فبينما يتم تدريب العاديين عليها بطريقة غير 

 خالصة القول إنه ال 
ً
مباشرة، إال إنها تعتبر وحدات أو مفردات أساسية في املنهاج التعليمي للمعوقين سمعيا

اهج التعليم العادية ) قراءة كتابة، ضرورة لوجود مناهج خاصة باملعوقين سمعيا إذ يمكن أن تطبق عليهم من

ریاضیات، علوم، اجتماعيات.. إلخ( مع بعض التعديالت املناسبة في طريقة التدريس، مضافا إليها التدريب على 

 Moores  (1990.) موريس  الجوانب الخاصة التي سبقت اإلشارة إليها.

 المناهج الرقمية ثانياً:

التي لها و  تغيرات املعرفية والتكنولوجية ذات الوتيرة السريعةأن العصر الحالي مليء بالعديد من امل

انعكاسات على الحياة الشخصية واملجتمعية والسياسية والفنية وجميع جوانبها التي هي من مظاهر الحياة 

البشرية. لذلك يجب أن يكون للمناهج التعليمية سمات معينة تتوافق مع متطلبات الحياة في هذا العصر وتحدد 

يقة التعلم التي تمكن الفرد من اكتساب خصائص مواطني القرن الحادي والعشرين مثل املنافسة والقدرة طر 

على االبتكار واالختيار واملرونة وغيرها من الصفات التي يعتقد التربويون أنها يجب أن تكون من أهم مخرجات 

تعامل ج التعليمي بدوره من دعم املجتمع لللذلك كان من الضروري تحديد هذه امليزات حتى يتمكن املنه .التعليم

 (.Alamri ،0202) معه واالستفادة منه بيانات التطور الرقمي والتكنولوجي

املنهج الرقمي عبارة عن مجموعة من الخبرات التربوية، ويشير مصطلح املناهج الرقمية إلى أن 

هو يمثل تقدمها تقنية املعلومات واالتصاالت، و والعلمية التي توفرها للمتعلم عن طريق اإلمكانيات الكبيرة التي 

 من أشكال االتصال بين معرفة الخبير، واملتعلم
ً
 جديدا

ً
( أنه 2011)(. ويذكر السيد2007. )إسماعيلشكال

، وتسير وفق خطة عامة شاملة، يتم منظومة 
ً
، ومتكاملة وظيفيا

ً
تحوي مجموعة عناصر مترابطة تبادليا

بمجموعة فرص تعليمية قائمة على التكنولوجيا في التخطيط، والتنفيذ، والتقويم،  خاللها تزويد املتعلمين من 

 من 2002ويرى )الصالح ، .بهدف تحقيق النمو الشامل املتكامل للمتعلم
ً
 جديدا

ً
( أن املنهج الرقمي يمثل شكال

 أشكال االتصال بين معرفة الخبير واملتعلم .

 أهداف املنهج الرقمي:

دراسية بطريقة الوحدات الدراسية ووضعها على مواقع اإلنترنت، ويرى الباحث بأن هذه تصميم مناهج -

النقطة افادت العديد من املؤسسات التعليمية في جعل الدروس رقمية وسهلة الوصول فهنالك العديد من 

 .القنوات على موقع يوتيوب التي تختص بشرح الدروس للصم وضعاف السمع مع إرفاق لغة اإلشارة



 
تاحة الفرصة للمتعلم للعودة الى الدروس السابقة ومتابعة تقدمه، وحل مشكلة الغياب لدى املتعلمين وتغيبهم إ

عن الحصص، ولقد أصبح متابعة الطالب من قبل املعلم وولي األمر أمر سهل وميسر ففي األنظمة الحديثة مثل 

. نظام مدرستي يكون لولي األمر حساب خاص ملتابعة تقدم الطالب وح
ُ
 ضوره وغيابه أيضا

 فلم تعد املعلومة  -
ً
 إمكانية التعلم ذاتيا

ً
وضع روابط للموضوعات التي يرغب الطالب في إثراء معرفته بها، وأيضا

 على الكتاب او املادة املقدمة من املعلم.
ً
 حصرا

 :املناهج الرقمية لذوي اإلعاقة

الدور  بلعالرقمي في العقد األخير، وأصبحت تلقد ازدادت أهمية استخدام املناهج الرقمية والتعليم  

الرئيس في عملية تدريس جميع التالميذ سواء كانوا من ذوي اإلعاقة أو من العاديين، حيث تساعد املناهج 

الرقمية على تخطي الكثير من العقبات التي تحول دون انقطاع عملية التعلم. كما أنها تيسر عملية تواصلهم 

 تهم على استيعاب وتطبيق مهارات الحياة اليومية.االجتماعي وترفع مقدر 

 (، أهمية استخدام املناهج الرقمية والتعليم الرقمي مع الطالب ذوي اإلعاقة:0202وقد ذكر خليل ومنوبية )

تساهم في عالج الفروق الفردية بين الطالب ذوي اإلعاقة، حيث تقدم مثيرات متعددة ومتنوعة تمكن  -

 دراتهم واستعداداتهم على التعلم بشكل أفضل.مساعدتهم على اختالف ق

تساهم في تكوين اتجاهات مرغوب فيها وتساعد في تكوين اتجاهات موجبة لدى الطالب ذوي اإلعاقة مثل )إتباع  -

 النظام والتعاون( مما يساعد على التكيف االجتماعي.

 مة لديهم.ذوي اإلعاقة يكون مفاهيم سلي تكوين وبناء مفاهيم سليمة، فالتنويع في طرق تقديم املعلومة للطالب -

 للنسيان وتفيد في تبسيط املعلومات املقدمة. -
ً
، وأقل احتماال

ً
 تجعل الخبرات التعليمية أكثر فاعلية، وأبقى أثرا

 املناهج الرقمية للصم وضعاف السمع

ان استخدام املناهج الرقمية مع الطالب الصم وضعاف السمع له العديد من الفوائد التي تعود عليهم  

من الناحية األكاديمية، وهنالك العديد من الدراسات التي أثبتت فعالية استخدامها مع الصم وضعاف السمع 

رونية أفضل من أنماط التعلم ( التي أكدت على أن استخدام بيئات التعلم اإللكت0222مثل دراسة الباسل )

( التي أفادت بأن املشاركين في الدراسة من الصم وضعاف السمع 0222) Pappas التقليدية. ودراسة باباس

يفضل وحدات التعلم اإللكتروني ذات االستمرارية من حيث املحتوى ومالحظة مواقف إيجابية تجاه استخدام 

( على أن التعليم 0202) Khadija. كما أكدت دراسة خديجة الرسومات الخاصة ومقاطع الفيديو التوضيحية

 اإللكتروني يساهم في تعزيز التحصيل لدى الطالب الصم وضعاف السمع.



 
وفي ضوء نتائج العديد من الدراسات يمكن تحديد أهمية املناهج الرقمية في تعليم الطالب الصم  

 وضعاف السمع ومنها:

 ة لدى الطالب الصم وضعاف السمع.تسهم في عالج مشكلة الفروق الفردي-

يتسم املنهج الرقمي باملرونة ، خصوصا أنه ال يوجد ارتباطات بموضوع الوقت فيستطيع الطالب الصم وضعاف -

 السمع التعلم في أي وقت شاءوا.

 يساهم في تكوين اتجاهات إيجابية، األمر الذي يساعد على التكيف االجتماعي.-

 ل في الفصول التعليمية العامة، وإثراء املنهج، وتشجيع التعاون وزيادة االستقاللية.املشاركة الفعالة بشكل كام-

  وضعاف السمع لصمللطالب ا الرقمية ناهجاملأهداف 

ينبغي أن تعكس وبوضوح الفلسفة  وضعاف السمع الصم الرقمية للطالب ناهجاملأن أهداف 

هي و لتكيف امن ثالثة مجاالت  من خاللين ، والتي تتبلور واألهداف العامة لتربية هذه الفئة من التالميذ املعاق

من التفاعل املثمر مع ما يقدم لهم من خبرات  وضعاف السمع التكيف الشخص ي: الذي يمكن التالميذ الصم

، والتكيف االجتماعي حيث ينبغي أن تؤكد األهداف على العمل التعاوني ،  الرقمي وأنشطة في املنهج الدراس ي

االجتماعية النشطة ، و التكيف املنهي أو االقتصادي حيث ينبغي أن تبرز األهداف الصالت الوثيقة والتفاعالت 

، بما  سمعوضعاف ال بين املنهج والبيئة ومشكالتها ، واملواقف الحياتية الفعلية التي يواجها التالميذ الصم

 . (Khadija  ،0202) يجعلهم أكثر ثقة وقدرة على االندماج واالنخراط في سوق العمل بعد التخرج

واألهداف هي نقطة البدء واالنطالق عند تخطيط املنهج وأهداف مناهج الصم ال تختلف كثيرا عن 

ة تثناء اختالف طبيعمناهج السامعين ، ألن مصادر اشتقاق األهداف تكون واحدة بالنسبة لكل منهما، باس

 ، بحيث تتضمن أهداف وضعاف السمع املتعلم . وهو ما يجب مراعاته عند صياغة أهداف مناهج التالميذ الصم

،  السمع وضعاف مناهج الصم مساعدة التالميذ الصم على تقبل الصمم ، وبث الثقة في نفوس التالميذ الصم

تواصل املختلفة لدى التالميذ الصم ، وتشجيع األصم على وتدريبهم على تحمل املسئولية ، وتنمية مهارات ال

 Bymesالتفاعل واالندماج مع املجتمع من حوله ، وتنمية مهارات الحياة اليومية لدى التالميذ الصم. بيمز 

(2000). 

 الدراسات السابقة:

السمع. وتم  وضعافالدراسات التي تناولت املحور األول والذي يتعلق باستخدام التكنلوجيا في تعليم الصم 

 حد  إل  األقدمترتيب الدراسات من األ 



 
هدفت إلى  كفاءة تنفيذ برنامج تعليمي إلكتروني على الطالب دراسة Khadija(0202 )خديجةأجرت 

طالب من الصم وضعاف السمع    واستخدمت أداة     لجمع  25الصم وضعاف السمع وتمثلت عينتها في 

وكان من أبرز نتائجها بين أن التعليم اإللكتروني يساهم في تعزيز التحصيل البيانات وفق املنهج التجريبي 

 .لدى الطالب الصم وضعاف السمع

( التي هدفت إلى التعرف على درجة استخدام التكنلوجيا الحديثة في تعليم 0222دراسة رامي ) وتطرقت 

لم ومعلمة من املرحلة الثانوية    مع 22مادة العلوم الحياتية من وجهة نظر املعلمين  وتمثلت عينتها في 

واستخدم الباحث استبيان    لجمع البيانات وفق املنهج الوصفي وكان من أبرز نتائجها درجة استخدام 

 .التكنلوجيا الحديثة في مادة العلوم الحياتية جاءت بدرجة متوسطة

على الوسائط املتعددة هدفت إلى أثر استخدام برنامج كمبيوتر قائم  دراسة(    0222ناصر )  وأجرى 

 باملرحلة 
ً
لتدريس مقرر الحاسب االلي على تنمية مهارات التفكير البصري لدى التالميذ املعاقين سمعيا

معلم ومعلمة    واستخدم الباحث استبيان    لجمع البيانات وفق منهج  225االبتدائية وتمثلت عينتها في 

رات ج الكمبيوتر القائم على الوسائط املتعددة في تنمية مهاشبه تجريبي وكان من أبرز نتائجها فعالية برنام

 بالصف السادس.  
ً
 التفكير البصري لدى التالميذ املعاقين سمعيا

هدفت إلى تحليل الخصائص املعرفية للصم البالغين ،  دراسةPAPPAS    (0222   )باباس  كما أجرى 

وير منصة تعلم إلكتروني مبتكرة وسهلة وكذلك الطريقة التي يتعلمون بها بشكل أفضل ، من أجل تط

( من الصم وضعاف السمع   واستخدم الباحث استبيان     لجمع 63االستخدام     وتمثلت عينتها في )

البيانات وفق املنهج  وصفي    وكان من أبرز نتائجها يفضل املشاركون وحدات التعلم اإللكتروني ذات 

دم أسئلة االستيعاب خالل الجلسات ، وكذلك ممارسة التمارين االستمرارية من حيث املحتوى ، والتي تق

بعد االنتهاء منها. عالوة على ذلك ، كان لدى املشاركين مواقف إيجابية تجاه استخدام الرسومات الخاصة 

 ومقاطع الفيديو التوضيحية.

(  بعنوان      والتي هدفت إلى التعرف على دور تقنية الوسائط الرقمية املتعددة   0222دراسة وجدان    ) 

في تكييف املناهج للتالميذ والتلميذات الصم من وجهة نظر معلميهم باملرحلة االبتدائية في مدينة الرياض     

استبيان     لجمع البيانات وفق املنهج ( معلم ومعلمة    واستخدمت الباحثة 225وتمثلت عينتها في )

وصفي/مسحي     وكان من أبرز نتائجها اتفقت وجهات النظر على أن للوسائط الرقمية دور بارز في تكييف 

املناهج للتالميذ الصم إلى جانب وجود إملام مرتفع في مهارات استخدام الوسائط الرقمية املتعددة في 

 .التدريس



 
ملحور الثاني واملتعلق بالصعوبات التي تواجه املعلمين في ممارسة املناهج الدراسات التي تناولت ا

 الرقمية.

هدفت إلى التعرف على الصعوبات التي واجهة معلمي دراسة (  0202االء، الهدمي )  أجرى كل من

( واستخدمت استبيان لجمع 022املدارس في التعليم عن بعد أثناء جائحة كورونا  وتمثلت عينتها في )

لبيانات وفق املنهج وصفي وكان من أبرز نتائجها درجة الصعوبات التي واجهت املعلمين في التعليم عن بعد ا

 جاءت بدرجة متوسطة، واستخدام املعلمين ملواقع التواصل االجتماعي ملتابعة حل الطالب بواجباتهم.

لمي املدارس في التعليم ( إلى التعرف على الصعوبات التي واجهة مع 0202)  Arielاريل  هدفت دراسة

( من معلمي الصم في بيئة تعليمية مبنية على االنترنت 3عن بعد أثناء جائحة كورونا  وتمثلت عينتها في )

تقليل -2واستخدمت أداة املقابلة الشخصية   لجمع البيانات وفق املنهج النوعي وكان من أبرز نتائجها 

توفير سماعة رأس للطالب -3اإلشارة في الفصل الرقمي.وجود ترجمة للغة -0الضوضاء في الفصل الرقمي.

 وعمل الطالب مع فريق املوارد التكنلوجية.

هدفت إلى التعرف على العقبات التي يواجها املعلمون عند إجراء جلسات  دراسة (  0202إلهام )  وأجرت

( محاضر 22في )الصف االفتراضية للطالب الصم وضعاف السمع في املرحلة الجامعية وتمثلت عينتها 

واستخدمت أداة املقابلة لجمع البيانات وفق املنهج النوعي وكان من أبرز نتائجه الوقت واملشكالت الفنية 

ونقص الترجمة الفورية من بين العوائق التي يجب التغلب عليها لتلبية احتياجات التعلم للطالب الصم 

 وضعاف السمع. 

على امتالك املعلمات ملهارات التدريس الرقمي الالزمة لهن ( إلى التعرف  0202هدى )  وتطرقت دراسة

( معلمة  واستخدمت أداة 222( قائدة مدرسة، )222في مؤسسات التعليم العام   وتمثلت عينتها في )

االستبانة    لجمع البيانات وفق املنهج وصفي وكان من أبرز نتائجها أظهرت النتائج أن درجة امتالك املعلمات 

عزى هذه النتائج إلى للمعرفة وا
ُ
لخبرة الكافية بمهارات التدريس الرقمي حيث جاءت بدرجة متوسطة، وقد ت

 عدم حصول املعلمات على التأهيل/التدريب الكافي في مهارات التدريس.

هدفت إلى التعرف على االحتياجات التدريبية في ضوء املستحدثات دراسة (  0222أمجاد )  كما أجرت

( معلمة من معلمات الصم وضعاف 026لطالب الُصّم وضعاف السمع   وتمثلت عينتها في )التقنية ملعلمات ا

السمع في املرحلة اإلبتدائية  واستخدمت أداة االستبانة   لجمع البيانات وفق املنهج وصفي وكان من أبرز 

لتقنية تبعا تطورات انتائجها تمثلت أبزر االحتياجات التدريبية في ُبعد املعرفة في: معرفة معاير اختبار ال

الختالف أنماط  تعلم الطالب الُصّم وضعاف السمع في الصف الدراس ي، وفي ُبعد االستخدام تمثلت في 

 الستريتر( واالستفادة من مزاياها في إيضاح املفاهيم.-استخدام أدوات الرسوم البيانية )أدوبي فوتوشوب



 
 التعقيب على الدراسات السابقة:

الدراسات السابقة، يتبين أن غالبية الدراسات ركزت على استخدام التكنلوجيا التعليمية  من خالل االطالع على

مع الطالب الصم وضعاف السمع ودراسات العقبات التي تواجه املعلمين في تطبيقها، وقد اعتمدت أغلب 

ث، وتتفق البحالجوانب املتعلقة بمشكلة الدراسات على املنهج الوصفي ملا فيه من شموليه في دراسة جميع 

 الدراسة الحالية مع هذه الدراسات من حيث منهجية البحث. 

 ولقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في بعض الجوانب منها:

استفادت الدراسة الحالية من جميع الدراسات السابقة في الوصول إلى صياغة دقيقة للعنوان البحثي  -2

 املوسوم بواقع ممارسة معلمي الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية والصعوبات التي يواجهونها.

م لهذه ج املالئاستفادت الدراسة الحالية من توصيات ومقترحات الدراسات السابقة في الوصول للمنه-0

 الدراسة.

وظفت الدراسة الحالية توصيات ومقترحات الدراسات السابقة في دعم مشكلة الدراسة وأهميتها -3

 دراسة، اريل 
ً
 Nichole (0222.)(؛ نيكول 0202)Khadija(؛ خديجة 0202) Arielخصوصا

في صياغة أدوات (، 0222(، ودراسة وجدان )0222استفادت الدراسة الحالية من دراسة إيمان )-2

 الدراسة.

(، 0202(، ودراسة هدى )0202(، ودراسة إلهام )0202) Arielاستفادت الدراسة الحالية من دراسة اريل -6

 في إثراء اإلطار النظري.

 الطريقة واإلجراءات:

 منهج الدراسة: 1

 ويوضحاستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة، ووصفها 
ً
 دقيقا

ً
 وصفا

 خصائصها عن طريق جمع املعلومات وتحليلها وتفسيرها، ومن ثم تطبيق النتائج في ضوءها.

 مجتمع الدراسة:2

يتكون مجمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات الصم وضعاف السمع في املرحلة االبتدائية في مدينة مكة 

 معلم ومعلمة. 52املكرمة، وعددهم 

 أداة الدراسة:



 
تتكون أداة الدراسة من استبيان لقياس واقع ممارسة معلمين الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية 

 وتتكون االستبانة من أربعة محاور هي: والصعوبات التي يواجهونها،

 ( فقرات.2املحور األول: االعداد ويشمل على )

 ( فقرات.2املحور الثاني: التنفيذ ويشمل على )

 ( فقرات.2ييم ويشمل على )املحور الثالث: التق

 ( فقرة.23املحور الرابع: الصعوبات التي تواجه املعلمين ويشمل على )

ولتحقيق هدف االستبانة تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي، لتحديد اراء املشاركين في الدراسة من املعلمين 

 وتم ادراج املقياس املستخدم في واملعلمات في واقع استخدام املناهج الرقمية والصعوبات التي يواجهونها،

 ،)
ً
، بدرجة عالية، بدرجة متوسطة، بدرجة منخفضة، بدرجة منخفضة جدا

ً
الدراسة كما يلي: ) بدرجة عالية جدا

، )2حيث تم إعطاء الدرجات التالية لإلجابة: )
ً
( بدرجة متوسطة، 3( بدرجة منخفضة، )0( بدرجة منخفضة جدا

.( بدرجة عال6( بدرجة عالية، )2)
ً
 ية جدا

 صدق أداة الدراسة: 

 تم حساب صدق أداة الدراسة التي أعدها الباحث من خالل األسلوبين التاليين:

 الصدق الظاهري )اراء املحكمين(:

يعد الصدق الظاهري من األساسيات في أداة الدراسة، وتم عرض االستبانة بصيغتها األولية على املشرف على 

التعديالت على فقرات االستبانة، ثم عرضها الباحث على عدد من املحكمين من الدراسة والتي أوى بإجراء بعض 

ذوي االختصاص والخبرة، وذلك للحكم على درجة وضوح العبارات وتمثيلها للهدف الذي وضعت ألجله، وحذف 

ن حول يتعديل ما يرونه يسهم في وصول االستبانة إلى أفضل شكل ممكن من أجل التطبيق. وبناء على اراء املحكم

 لتوجيهاتهم ومقترحاتهم تم تعديل الصياغة اللغوية لبعض 
ً
مناسبة فقرات االستبانة ألهداف الدراسة، ووفقا

 ( 32الفقرات، وبعد اجراء التعديالت التي أشار اليها املحكمون أصبحت االستبانة في صورتها النهائية مكونة من )

 النتائج املتعلقة بالسؤال الرئيس

ما واقع ممارسة معلمي الطالب الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية في الصفوف األولية في مدينة مكة 

 املكرمة، وما الصعوبات التي يواجهونها؟

ولإلجابة على هذا السؤال أعتمد الباحث على املتوسطات الحسابية لفقرات كل محور من محاور االستبانة 

 الحسابية لكل محور:والجداول التالية توضح املتوسطات 



 
افات املعيارية لفقرات محور اإلعداد: 7جدول رقم )   ( املتوسطات الحسابية واالنحر

جاءت بدرجة عالية وفق  على محور اإلعداد ( أن نسبة االتفاق مع عبارات االستبانة 2يتضح من الجدول ) 

وكما يتضح أن استجابات  3.73املقياس الذي وضعه الباحث حيث إن املتوسط العام للمحور آتا بنسبة 

 وفيما يلي تفصيل لها: متوسطة إلى بين درجة موافقةتوزعت املشاركين 
ً
 عالية إلى عالية جدا

:من ح
ً
 يث درجة موافقة عالية جدا

 يتيح املنهج الرقمي االستفادة من املثيرات البصرية وتضمينها في الدرس. -

 م
 املتوسط الفقرات

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب 

 التنازلي

 درجة موافقة

 العبارة

2 

يتم إعداد املحتوى وتحضيره بطريقة سلسة من 

 خالل املنهج الرقمي

 

3.37 

 

 متوسطة بدرجة 7 0.826

0 

يتطلب إعداد الدرس وتقديمة في املنهج الرقمي 

 معرفة مسبقة ببرامج تصميم العروض

 

3.80 

 

 بدرجة عالية 2 0.724

3 

عند تكييف عرض املنهج يستطيع املعلم مراعاة 

 الفروق الفردية للطالب

 

3.61 

 

 بدرجة عالية 5 0.902

2 

مع السمراعاة طبيعة الصم وضعاف  يستطيع املعلم

 عند إعداد املحتوى في املنهج الرقمي

 

3.52 

 

 بدرجة عالية 6 0.938

6 
املعلم الكثير من الوقت عند إعداد يستغرق 

 املنهج الرقمي مقارنة باملنهج التقليدياملحتوى في 

 

3.70 

 

 بدرجة عالية 3 0.954

5 
يمكن ربط املصطلحات واملفاهيم بخبرات التالميذ 

 املحتوى في املنهج الرقميالسابقة عند اعداد 

 

3.63 

 

 بدرجة عالية 4 0.724

2 

يتيح املنهج الرقمي االستفادة من املثيرات البصرية 

 وتضمينها في الدرس

 

4.33 

 

0.700 1 
بدرجة عالية 

 
ً
 جدا

  

 املتوسط العام للمحور 

 

3.73 

 

 درجة عالية 0.831



 
(، الباسل 0222(، أحمد )0222وتأتي هذه النتيجة متوافقة مع العديد من الدراسات مثل دراسة الزقار )

و غير اللفظية مع الصم وضعاف (، التي شجعت على استخدام املثيرات البصرية سواء اللفظية منها أ0222)

السمع، وأن تحول املناهج التقليدية إلى مناهج رقمية أصبح يحتم على املعلمين االستفادة الكاملة للمثيرات 

 البصرية.

 والعبارات التي أتت من حيث درجة موافقة عالية بترتيب تنازلي:

 امج تصميم العروض.يتطلب إعداد الدرس وتقديمة في املنهج الرقمي معرفة مسبقة ببر  -

 يستغرق املنهج الرقمي فترة طويلة من االعداد واإلخراج مقارنة باملنهج التقليدي. -

 من السلبيات التي تواجه املعلمين في إعداد محتوى املنهج 
ً
يمكن القول بأن العبارتان السابقتان تظهر بعضا

عامل يبية حتى يتمكن املعلم من اتقانها والتالرقمي، فبرامج تصميم العروض تحتاج إلى مجهود ووقت ودورات تدر 

 .(0202(، الهدمي )0222، رامي )(0222(، التويجري )0222معها وهذا ما ذكرته دراسة الزقار ) 

 يمكن ربط املصطلحات واملفاهيم بخبرات التالميذ السابقة عند اعداد املحتوى في املنهج الرقمي. -

 مراعاة الفروق الفردية للطالب.عند تكييف عرض املنهج يستطيع املعلم  -

( بان املناهج الرقمية تراعي الفروق الفردية بين الطالب، 0222وتأتي هذه النتيجة متوافقة مع دراسة رامي)

(، مع هذه النتيجة بأنه يصعب مراعاة الفروق الفردية للطلبة من خالل املنهج 0202وتتعارض دراسة الهدمي)

 الرقمي والتعليم عن بعد. 

 طيع املعلمون مراعاة طبيعة الصم وضعاف السمع عند إعداد املحتوى في املنهج الرقمي.يست -

(، متفقه مع استجابات املعلمين 0202)Khadija (، ودراسة خديجة0222)papasدراسة باباس  وتأتي دراسة

 ت التالميذ.بخبرا املشاركين في الدراسة التي تحدثة عن إيجابيات إعداد املنهج الرقمي وإمكانية ربط املفاهيم

افقة متوسطة:  االستجابات بدرجة مو

 يتم إعداد املحتوى وتحضيره بطريقة سلسلة من خالل املنهج الرقمي. -

( التي ذكرت أنه من إيجابيات التقنية الحديثة سهولة 0202)Khadijaوتختلف هذه النتيجة مع دراسة خديجة 

 إعداد وتقديم املحتوى.

افات املعيارية لفقرات محور التنفيذ: 8جدول رقم )   ( املتوسطات الحسابية واالنحر



 

ن قد انقسمت ال  قسمي )التنفيذ( ( أن العبارات في البعد الثاني من أبعاد أداة الدراسة 8يتضح من الجدول) 

افقة عالية عل  بعض العبارات وهي  في استجابات املشاركين في الدراسة. وقد أتى القسم األول بدرجة مو

 كاالتي:

يمكن تحفيز الصورة الذهنية عند الطالب من خالل مرحلة التمهيد، الستشعار أهمية املعلومات املقدمة لهم  -

 في املنهج الرقمي.

( التي ذكرت بأن الصورة الذهنية للطالب الصم وضعاف 0222ة متوافقة مع دراسة السيد )وتأتي هذه النتيج

 السمع يمكن تحفيزها وتهيئتها للتعلم.

 م
 املتوسط الفقرات

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب 

 التنازلي

 درجة موافقة

 العبارة

2 

يمكن تحفيز الصورة الذهنية عند الطالب من 

خالل مرحلة التمهيد، الستشعار أهمية 

 املنهج الرقمياملعلومات املقدمة لهم في 

 بدرجة عالية 1 0.697 3.82

0 

يناسب املنهج الرقمي املقدم من قبل وزارة 

 بدرجة متوسطة 7 1.050 2.87 التعليم الطلبة الصم وضعاف السمع

3 

ند ع يستطيع املعلم التعديل على املنهج الرقمي

لكي يتناسب أكثر مع خصائص  عرض املحتوى 

 الطلبة الصم وضعاف السمع

 بدرجة متوسطة 6 0.824 3.18

2 

يمكن للمعلمين تعزيز السلوك اإليجابي للطالب 

 بدرجة عالية 2 0.784 3.52 الصم وضعاف السمع من خالل املنهج الرقمي

6 

يمكن للمعلم تنفيذ الخطة التربوية والتعليمية 

الفردية للطالب، من خالل تضمين أهداف 

 قصيرة وبعيدة املدى للطالب في املنهج الرقمي

 بدرجة عالية 3 0.961 3.44

5 

عند ظهور سلوك غير مرغوب به من قبل 

الطالب الصم وضعاف السمع يمكن للمعلم ، 

 تشكيل، إطفاء، أو إخفاء هذا السلوك

 بدرجة متوسطة 4 0.891 3.31

2 
يتيح املنهج الرقمي تحقيق جميع األهداف 

 التربوية املرسومة في الوقت املحدد للحصة
 بدرجة متوسطة 5 0.838 3.26

 
 

 املتوسط العام للمحور 
 درجة متوسطة 0.863 3.34



 
 يمكن للمعلمين تعزيز السلوك اإليجابي للطالب الصم وضعاف السمع من خالل املنهج الرقمي. -

دة للطالب، من خالل تضمين أهداف قصيرة وبعيتنفيذ الخطة التربوية والتعليمية الفردية  ينيمكن للمعلم -

 املدى للطالب في املنهج الرقمي.

(، على أن املنهج الرقمي تحفز الصورة 0222(، وجدان)0225) والءوقد اتفقت هذه العبارات مع دراسة ، 

 طةن تنفيذ الخيالذهنية لدى الطالب. وتمكن من تعزيز السلوك اإليجابي لدى الصم وضعاف السمع، وتمك

 التربوية الفردية.

 وأما القسم الثاني من العبارات فاتا بدرجة موافقة متوسطة وهي كالتالي:

عند ظهور سلوك غير مرغوب به من قبل الطالب الصم وضعاف السمع يمكن للمعلمين، تشكيل، إطفاء، أو  -

 إخفاء هذا السلوك.

كدت على صعوبة ضبط البيئة املحيطة (، التي أ0202)Arielوجاءت هذه النتيجة متوافقة مع دراسة اريل 

بالطالب الصم وضعاف السمع والتي بسببها يمكن ان يحدث سلوك غير مرغوب به وبالتالي يصعب على املعلم 

 أن يضبط السلوك غير املرغوب به.

 يتيح املنهج الرقمي تحقيق جميع األهداف التربوية املرسومة في الوقت املحدد للحصة. -

(، التي ذكرت بأن الوقت 0222(، ودراسة العمري)0222متوافقة مع دراسة التويجري)جاءت هذه النتيجة 

 املحدد للمعلم ال يمكنه من تنفيذ األهداف املطلوبة منه.

يستطيع املعلمون التعديل بكل سهولة على املنهج الرقمي لكي يتناسب أكثر مع خصائص الطلبة الصم وضعاف  -

 السمع.

 قدم من قبل وزارة التعليم الطلبة الصم وضعاف السمع.يناسب املنهج الرقمي امل -

( والتي ذكرت بأن املنهج املقدم للطالب الصم وضعاف 0222جاءت هذه النتيجة متوافقة مع دراسة العمري)

، وبغض النظر عما إذا كانت دراسة العمري مطبقة على املناهج السمع يحتاج الى تغيير بعض األهداف واملحتوى 

فيمكن االستدالل بها الن املناهج الرقمية التي تقدم للصم وضعاف السمع مستنسخة من املناهج التقليدية 

 .التقليدية

افات املعيارية لفقرات محور التقييم: 9جدول رقم )   ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 م
 املتوسط الفقرات

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب 

 التنازلي

 درجة موافقة

 العبارة



 

2 

عند تقييم الطالب من خالل املنهج الرقمي، 

 منخفضةبدرجة  7 1.019 2.26 يمكن التأكد من صحة القياس والنتائج 

0 

تقييم الطالب الصم وضعاف  فضل املعلمي

 عاليةبدرجة  2 0.899 3.50 السمع باستمرار في املنهج الرقمي

3 

تؤثر املشاكل الفنية والتقنية في عملية تقييم 

 بدرجة عالية 1 1.044 3.70 في املنهج الرقميالطالب 

2 

تتوفر األدوات الالزمة لتقييم الطلبة في املنهج 

 بدرجة متوسطة 4 0.916 3.07 الرقمي

6 

يقدم املنهج الرقمي مرونة أكبر في طريقة تقييم 

مدى إتقان الطالب للهدف قريب املدى، وبعيد 

 املدى، والهدف اإلجرائي

 منخفضةبدرجة  6 0.803 2.55

5 
 في التقييم، على االختبار 

ً
يعتمد املعلمون دوما

 النهائي للطلبة
 نخفضةبدرجة م 5 0.883 2.60

2 

يمكن توظيف التقييم األدائي من خالل العمل 

الجماعي للطالب الصم وضعاف السمع في 

 املنهج الرقمي

 بدرجة متوسطة 3 0.761 3.11

 
 

 املتوسط العام للمحور 
 متوسطةدرجة  0.896 2.97

عالية ومتوسطة  اتت في محور )التقييم( أن نسبة االتفاق مع عبارات االستبانة ( 9يتضح من الجدول ) 

 وأن املتوسط العام ملحور االستبانة متوسط. ومنخفضة

 وفيما يلي تفصيل لالستجابات بدرجة عالية: 

 الرقمي.تؤثر املشاكل الفنية والتقنية في عملية تقييم الطالب في املنهج  -

يتضح من استجابات املعلمين أن املشاكل الفنية والتقنية تسبب تأخر وارباك لعملية تقييم الطالب الصم 

(، التي ذكرت أن العوائق الفنية والتقنية 0202وضعاف السمع. وجاءت هذه النتيجة موافقة لدراسة إلهام)

 ضعاف السمع. يجب التغلب عليها من أجل تطوير التعليم الرقمي للطالب الصم و 

 تقييم الطالب الصم وضعاف السمع باستمرار في املنهج الرقمي. فضل املعلمي -



 
وتأتي هذه النقطة كحل للمعلمين ملواجهة األثار السلبية للنقطة التي سبقتها فعملية تقييم الطالب من خالل 

شكل لطالب بمهام سهله وباالختبارات تشوبها بعض العوامل املعطلة لها، ومن هنا يفضل املعلمون تكليف ا

 مستمر لكي يتم قياس األهداف التي تقدم للطالب الصم وضعاف السمع.

 بدرجة متوسطة على فقرات املحور: لالستجاباتوفيما يلي شرح 

  يمكن توظيف التقييم األدائي من خالل العمل الجماعي للطالب الصم وضعاف السمع في املنهج الرقمي. -

أن املعلمون يمكنهم تقييم العمل الجماعي للطالب الصم وضعاف السمع من خالل وتدل هذه النتيجة على 

 (.0202املناهج الرقمية. وتأتي هذه النتيجة متفقة مع دراسة الهدمي )

 تتوفر األدوات الالزمة لتقييم الطلبة في املنهج الرقمي. -

ج إلى لتقييم الطالب متوفرة والكن تحتامن خالل نتيجة استجابة املعلمين نستطيع القول بأن األدوات الالزمة 

 ( متفقة مع هذه النقطة.0222تطوير ومراجعة وقد جاءت دراسة إيمان )

 وفيما يلي شرح لالستجابات بدرجة منخفضة:

 عند تقييم الطالب من خالل املنهج الرقمي، يمكن التأكد من صحة القياس والنتائج بسهولة. -

 في التقيي -
ً
 م، على االختبار النهائي للطلبة.يعتمد املعلمون دوما

   .يقدم املنهج الرقمي مرونة أكبر في طريقة تقييم مدى إتقان الطالب للهدف قريب املدى، وبعيد املدى -

عندما ننظر إلى استجابات املشاركين في االستبانة نرى شبه اتفاق على أن عملية تقييم الطالب الصم وضعاف 

والبد من تطويرها خاصه عند استخدام املنهج الرقمي، فاملعلم ال يمكنه أن يتأكد السمع ليست بالعملية السهلة 

، أو من درجة اتقان الطالب لألهداف بعيدة املدى أو قصيرة املدى. من سالمة عملية التقييم مثل املنهج التقليدي

 من أن املعلمون يعتمدون على التقويم 
ً
 أتت النتيجة مؤكدة لي ما ذكر سابقا

ً
م املستمر للطلبة الصوأيضا

 Aril (0202 .)(، ودراسة اريل 0202وضعاف السمع. وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة الهدمي )

 النتائج املتعلقة بالسؤال األول:2

 .ولإلجابة على هذا السؤال أعتمد الباحث على املتوسطات الحسابية

افات املعيارية لفقرات محور الصعوبات التي تواجه املعلمين في ممارسة  11جدول رقم )  ( املتوسطات الحسابية واالنحر

 املناهج الرقمية:



 

في محور الصعوبات التي تواجه  ( أن استجابات املشاركين في االستبانة 22ضح من الجدول ) نيت

 توزعت على عدة نواحي وفيما يلي تفصيل لها: املعلمين في ممارسة املناهج الرقمية

:
ً
: درجة موافقة عالية جدا

ً
 أوال

 م
 املتوسط الفقرات

 الحسابي

 االنحراف 

 املعياري 

 الترتيب 

 التنازلي

 درجة موافقة

 العبارة

2 
استخدام األجهزة االلكترونية بشكل مكثف في 

تنفيذه أو تقييمه يعود تحضير املحتوى أو 

 بمشاكل صحية متعددة على املعلم

 بدرجة متوسطة 12 1.135 3.01

0 
ضعف املنهج الرقمي املقدم من وزارة التعليم 

 وعدم مراعاته لخصائص الصم وضعاف السمع
 بدرجة عالية 7 0.826 3.43

3 
عدم معرفة الطلبة لالستخدامات الفنية لألجهزة 

 االستفادة من املنهج الرقمياإللكترونية لغرض 
 بدرجة عالية 5 0.843 3.51

2 
الجهد املبذول في شرح املادة العلمية يكون 

 عند استخدام املناهج الرقمية
ً
 مضاعفا

 بدرجة متوسطة 9 0.939 3.24

6 
عدم القدرة على التواصل املباشر مع الطالب 

يسبب نوع من الصعوبة في إيصال املعلومة 

 تقديم املحتوى في املنهج الرقميبفاعلية عند 

 بدرجة عالية 2 0.789 3.83

5 
صعوبة تقييم الطالب وقياس مدى إنجازه 

 لألهداف
 بدرجة عالية 4 0.923 3.67

2 
يواجه املعلم صعوبة في جذب انتباه الطالب 

الصم وضعاف السمع عند تقديم املحتوى في 

 املنهج الرقمي

 بدرجة عالية 3 0.861 3.80

2 
املعلم صعوبات في إدارة الصف عند  يواجه

 تقديم املحتوى في املنهج الرقمي
 بدرجة متوسطة 11 0.850 3.11

2 
يواجه املعلم صعوبة في تحقيق أهداف املقرر من 

 خالل محتوى املناهج الرقمية
 بدرجة عالية 6 0.842 3.45

22 
كثرة األعمال امللقاة على عاتق املعلم سواًء املكتبية 

الفنية، تجعل من الصعوبة عليه أن يطور منها أو 

من أدائه ومستواه في تقديم محتوى املنهج الرقمي 

 بفاعلية

4.25 1.031 1 
 بدرجة عالية

 
ً
 جدا

22 
 باملناهج الرقمية   عدم اقتناع املعلم

 بدرجة منخفضة 13 0.920 2.60

20 
عدم تهيئة املعلم لتقديم املنهج الرقمي سواء 

قبل أو أثناء الخدمة أو من بالدورات التدريبية 

 خالل أحدث التطبيقات واألجهزة املناسبة

 بدرجة متوسطة 8 1.105 3.36

23 
صعوبة استخدام برامج التصميم والعروض 

 لتقديم املنهج الرقمي للطالب 
 بدرجة متوسطة 10 0.971 3.14

  

 املتوسط العام للمحور 

 

 درجة عالية 0.925 3.66



 
ر من أدائه ة عليه أن يطو كثرة األعمال امللقاة على عاتق املعلم سواًء املكتبية منها أو الفنية، تجعل من الصعوب-

 ومستواه في تقديم محتوى املنهج الرقمي بفاعلية.

واحدة من املشاكل األساسية التي تم التطرق لها في البحوث واملجاالت العلمية هي نقطة كثرة االعمال التي يتوجب 

(، مع 0202(، إلهام )0222(، إيمان )0222على املعلمين تأديتها في املنهج الرقمي. وقد اتفقت دراسة التويجري )

 هذه نقطة. 

 
 
:ثانيا

 
افقة عالية بحسب ترتيبها تنازليا  : درجة مو

عدم القدرة على التواصل املباشر مع الطالب يسبب نوع من الصعوبة في إيصال املعلومة بفاعلية عند تقديم  -

 املحتوى في املنهج الرقمي. 

 وضعاف السمع عند تقديم املحتوى في املنهج الرقمي.يواجه املعلم صعوبة في جذب انتباه الطالب الصم  -

يمكن القول بأن التواصل املباشر بين الطالب الصم وضعاف السمع ومعلميهم يعتبر ركن أساس ي في العملية 

التعليمية، اال ان املنهج الرقمي يقلل من التواصل املباشر ويقلل منه وبطبيعة الحال فإن انعدام التواصل يسبب 

Pappas (0222 ) (، ودراسة باباس0222)Emilioلب وانعدام تركيزه مع املعلم . وتتفق دراسة إميليو تشتت الطا

 مع هذه النتيجة.

 صعوبة تقويم الطالب وقياس مدى إنجازه لألهداف. -

( التي ذكرت بأن تقويم 0202) Khadijaوقد أتت درجة املوافقة العالية على هذه النقطة موافقة لدراسة خديجة 

 الب في ظل تطبيق منهج رقمي مهمة صعبة.الط

 عدم معرفة الطلبة لالستخدامات الفنية لألجهزة اإللكترونية لغرض االستفادة من املنهج الرقمي. -

من الصعوبات التي تواجه املعلمين هي عدم معرفة الطالب الستخدام األجهزة اإللكترونية، ولذلك تكون 

( مع 0222) Emilioا يؤثر على تحصيلهم العلمي. وقد اتفقت دراسة إميليو االستفادة من املنهج الرقمي قليلة مم

 هذه النقطة.

 يواجه املعلم/ة صعوبة في تحقيق أهداف املقرر من خالل محتوى املناهج الرقمية. -

 ضعف املنهج الرقمي املقدم من وزارة التعليم وعدم مراعاته لخصائص الصم وضعاف السمع. -

 
 
افقة متوسطة:: االستجابات ثالثا  التي أتت بدرجة مو



 
عدم تهيئة املعلم/ة لتقديم املنهج الرقمي سواء بالدورات التدريبية قبل أو أثناء الخدمة أو من خالل أحدث  -

 التطبيقات واألجهزة املناسبة.

مي قوجاءت استجابات املعلمين على العبارة بدرجة متوسطة مما يعكس استعداد للمعلمين على تطبيق املنهج الر 

( على أن التطور املنهي للمعلمين عامل أساس ي على نجاح دمج التكنلوجيا 0222) Nicoleوقد أبرزت دراسة نيكول 

 في التعليم. 

 عند استخدام املناهج الرقمية. -
ً
 الجهد املبذول في شرح املادة العلمية يكون مضاعفا

ا يدل على أن الجهد املبذول في شرح املادة وقد استجاب املعلمين على هذه العبارة بدرجة موافقه متوسطة مم

 العلمية ال يكون مضاعف .

 صعوبة استخدام برامج التصميم والعروض لتقديم املنهج الرقمي للطالب. -

( مما 0202جاءت استجابة املعلمين على هذه العبارة بدرجة موافقة متوسطة وقد توافقت مع دراسة هدى )

 تخدامها والكن البد من امتالك خبرة كافية في برامج العروض. يدل على أن برامج العروض يمكن اس

 يواجه املعلم/ة صعوبات في إدارة الصف عند تقديم املحتوى في املنهج الرقمي. -

استخدام األجهزة االلكترونية بشكل مكثف في تحضير املحتوى أو تنفيذه أو تقييمه يعود بمشاكل صحية  -

 متعددة على املعلم/ة.

يجة للعبارتين األخيرتين بدرجة موافقة متوسطة مما يدل على ان املعلمين ال يواجهون صعوبة في إدارة جاءت النت

 Arilوتختلف هذه النتيجة مع دراسة اريل  الصف أو استخدام األجهزة لفترة طويلة في استخدام املنهج الرقمي.

 ( التي ذكرت بأن املعلمين يواجهون صعوبة في إدارة الصف االفتراض ي.0202)

: درجة موافقة منخفضة:
ً
 رابعا

 .باملناهج الرقمية  عدم اقتناع املعلم-

يمكن القول بأن لدى املعلمين إيمان بالتكنلوجيا الحديثة وأهميتها في التعليم والتحول من املناهج التقليدية الى 

( مع 0222(، ودراسة إيمان )0202(، ودراسة هدى)0202ية ومواكبة العصر، وتتفق دراسة إلهام )املناهج الرقم

 هذه الفقرة.

 :الثانيالنتائج املتعلقة بالسؤال 



 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة معلمي الطالب الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية تعزى 

 ملتغير الجنس )ذكر ، أنثى(؟

ة عن هذا السؤال قام الباحث باستخدام اخبار )ت( للعينات املستقلة لتحديد هل يؤثر متغير الجنس ولإلجاب

املستجيب على واقع ممارسة معلمين الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية والصعوبات التي يواجهونها في 

 مدينة مكة املكرمة، والجدول التالي يوضح اختبار )ت( للعينات املستقلة.

 .( نتائج اختبار )ت( للعينات املستقلة ألثر متغير جنس املستجيب 11جدول رقم ) 

( يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب جنس املستجيب ملحاور االستبانة في  22من الجدول ) 

درجة تحديد واقع ممارسة معلمين الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية والصعوبات التي تواجههم في مدينة 

جيبين متغير جنس املستمكة املكرمة. لجميع محاور االستبانة، وكذلك املجموع الكلي لألداة، وهذا يشير إلى أن 

ال يؤثر على اتجاهات املشاركين في الدراسة من املعلمين واملعلمات على واقع ممارسة املناهج الرقمية والصعوبات 

التي تواجههم في تعليم الصم وضعاف السمع. وهو مؤشر على اتفاق املجموعتين على وجهات النظر، وعدم وجود 

 أثر واضح ملتغير جنس املستجيبين.

 

 

 :الثالثالنتائج املتعلقة بالسؤال  

 املحور 
 جنس

 املستجيب

 حجم

 املشاركين

 املتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

 قيمت ت

 املحسوبة

قيمة الداللة 

 اإلحصائية

 اإلعداد
 3.09 15.49 43 ذكر

1.085 0.119 
 4.16 16.35 22 أنثى

 التنفيذ
 4.18 18.52 43 ذكر

-.177 0.266 
 5.08 18.70 22 أنثى

 التقييم
 3.40 19.22 43 ذكر

-1.131 0.082 
 4.65 20.22 22 أنثى

 الصعوبات

 التي تواجه

 املعلمين

 8.20 32.452 43 ذكر
2.258 0.158 

 7.13 36.451 22 أنثى

 إجمالي

 االستبانة

 13.74 85.69 43 ذكر
-1.911 0.901 

 14.38 91.74 22 أنثى



 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة معلمي الطالب الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية تعزى 

 ملتغير الخبرة؟

 

 مصدر التغير املحور 
 مجموع

 املربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 املربعات

 قيمة ف

 املحسوبة

 قيمة

 الداللة

 اإلعداد

 0.310 2 0.621 املجموعات بين 

داخل  0.976 024.

 املجموعات

1032.33 63 12.74 

  65 1032.95 اإلجمالي

 التنفيذ

 3.68 2 7.36 املجموعات بين 

  داخل 0.837 1.78

 املجموعات

1676.87 63 20.70 

  65 1684.23 اإلجمالي

 التقييم

 1.57 2 3.15 املجموعات بين 

 داخل 0.904 101.

 املجموعات

1269.08 63 15.66 

  65 1272.23 اإلجمالي

 الصعوبات

 التي

 املعلمين تواجه

 32.54 2 65.08 املجموعات بين 

  داخل 0.609 500.

 املجموعات

5276.48 63 65.14 

  65 5341.57 اإلجمالي

 إجمالي

 االستبانة

 35.24 2 70 املجموعات بين 

  داخل 0.843 171.

 املجموعات

16683 63 205.96 

  65 16753 اإلجمالي

 

( يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب خبرة املستجيب ملحاور االستبانة في  20من الجدول ) 

درجة تحديد واقع ممارسة معلمين الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية والصعوبات التي تواجههم في مدينة 

متغير الخبرة لدى  مكة املكرمة. لجميع محاور االستبانة، وكذلك املجموع الكلي لألداة، وهذا يشير إلى أن

املستجيبين ال يؤثر على اتجاهات املشاركين في الدراسة من املعلمين واملعلمات على واقع ممارسة املناهج الرقمية 

والصعوبات التي تواجههم في تعليم الصم وضعاف السمع. وهو مؤشر على اتفاق املجموعتين على وجهات النظر، 

 ى املستجيبين.وعدم وجود أثر واضح ملتغير الخبرة لد

 :لرابعالنتائج املتعلقة بالسؤال ا



 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة معلمي الطالب الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية تعزى 

 ملتغير الدورات التدريبية؟

 

 

 

( يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حسب عدد الدورات التدريبية لدى املستجيبين  23من الجدول ) 

ملحاور االستبانة في درجة تحديد واقع ممارسة معلمين الصم وضعاف السمع للمناهج الرقمية والصعوبات التي 

تغير ألداة، وهذا يشير إلى أن متواجههم في مدينة مكة املكرمة. لجميع محاور االستبانة، وكذلك املجموع الكلي ل

الدورات التدريبية ال يؤثر على اتجاهات املشاركين في الدراسة من املعلمين واملعلمات على واقع ممارسة املناهج 

الرقمية والصعوبات التي تواجههم في تعليم الصم وضعاف السمع. وهو مؤشر على اتفاق املجموعتين على 

 .ضح ملتغير الدورات التدريبيةوجهات النظر، وعدم وجود أثر وا

 توصيات الدراسة:

 مصدر التغير املحور 
 مجموع

 املربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 املربعات

 قيمة ف

 املحسوبة

 قيمة

 الداللة

 اإلعداد

 10.01 2 20.01 املجموعات بين 

 12.50 63 1012.93 املجموعات داخل 0.453 800.

  65 1032.95 اإلجمالي

 التنفيذ

 30.69 2 61 املجموعات بين 

 20.03 63 1622.84 املجموعات داخل 0.222 1.53

  65 1684.23 اإلجمالي

 التقييم

 23.77 2 47.54 املجموعات بين 

 15.12 63 1224.69 املجموعات داخل 0.214 1.57

  65 1272.23 اإلجمالي

 الصعوبات

 التي

 تواجه

 املعلمين

 105.26 2 210.53 املجموعات بين 

  داخل 0.196 1.66

 املجموعات

5131.03 63 63.34 

  65 5341.57 اإلجمالي

 إجمالي

 االستبانة

 511.09 2 1022.19 املجموعات بين 

  داخل 0.078 2.63

 املجموعات

15731.37 63 194.21 

  65 16753.57 اإلجمالي



 
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية، يمكن التوصية بما يلي:

 .تكثيف الدورات التدريبية للمعلمين في مجال التكنلوجيا والتحول الرقمي في املناهج 

  طالب الصم املناسبة للتوفير البيئة التقنية املناسبة للمعلم، وتوجيه أولياء األمور بتوفير البيئة

 وضعاف السمع لكي يستفيد بأكبر طريقة ممكنه من املنهج.

  إضافة بعض املرونة للمعلمين للتعديل على املنهج الرقمي لكي يتناسب مع األهداف املوضوعة من قبل

 املعلم.

 .الية التقييم في املنهج الرقمي تحتاج إلى مراجعة وتعديل 

 علمين وجعل تركيزهم منصب على تقديم املحتوى في املنهج الرقمي.تخفيف األعمال املكتبية على امل 
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