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 مسحخلص البحث:

ٌعددذ الامحمددام بب دددما  البمددن مؼلددد  دًاددو طلمُددت ادًددداه ومؼلدد  اجحمدددا   

 فشصتهن وحقىقبن كبداي  افدشاد  ىالنهن جضء أظاس و مٌ املجحمت ًًبغ  اه ًحصلىا عل

ر ٌعاىي الحالمُز أ ما  البمدن مدٌ مالدكالت املجحمت، فظال عٌ كىوه مؼل  ثشبىي، إ

عذًذة ورلك ال ظبا  ثشجت طخصائصبن وصفاتهن اطخاصة التو ولذوا بها أو اكخعبىما 

بعذ الىالدة لعب  مٌ اظبا ، لدزا وجدذمن ٌعداوىه مدٌ صدعىبات تد  اكخعدا  املبداسات 

 واطخبرات اطمُاثُة بصىسة عامة والحعلُمُة بصىسة خاصة،

إلددى ودىا خدداو مدٌ وظددائم الحعلدُن اطمذًعددة التدو جعحمددذ علددى لدزا فبددن بحاجدة  

الحكيىلىجُا املحؼىسة ملعاعذتهن ودعمبن ت  أداء مبامبن وواجباتهن الحعلُمُة وكزلك ت  

عشض املادة العلمُة عليهن ورلك طماجة أ ما  البمن إلى ثكيىلىجُا حذًعة رات ػابت 

للمعحجذات العلمُة ، فبن افشاد  خاو ًحماش ى مت معحىٍاتهن وقذساتهن معاًش ومالئن

اصدم والحىافدم مدت ثجمعيا معبن صفات مالتركة عذًذة منهدا اطماجدة إلدى الحفاعدم والحى 

 البِئة املحُؼة.

اظحخذام الحكيىلىجُدا اطمذًعدة جعدبُم العمدم تد  مجداالت اطمُداة كافدة كما أه 

ملُة الحعلدُن وال ظُما لألفشاد مٌ أ ما  البمن وبالكم أكثر ثحذًذ عيذ ثىظُفبا ت  ع

ًجددد  ثىظُددك الحكيىلىجُدددا  افهددو ثل ددو الكعندددر مددٌ اححُاجددداتهن وببقددم جبددذ وعيددداء، لددز

اطمذًعدة بكددم مدا ثحمددم مدزة الكلمددة مدٌ معاددى تد  عملُددة جعلدُن أ ددما  البمدن وجعلبددا 

جدضء أظاسد و تد  عملُدة الحعلدُن ولِعدد مجددشد إطدافة تد  جعلدُن أ دما  البمدن بعددذ اه 

ملماسظات الحعلُمُة التدو ثقدذم لبدن وثؼدىٍش املبداسات واملعشفدة اربخد فعالُتها ت  ثحعنه ا

 .التو ًمكٌ اظحخذامبا ت  حُاتهن الىاقعُة اطمالُة او املعحقبلُة
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، الحعشف على الحكيىلىجُا اطمذًعة ت  جعلُن أ ما  البمنوقذ مذف البحث  

 .البمنوقذ ثىصم البحث الى أممُة اظحخذام الحكيىلىجُا اطمذًعة ت  جعلُن أ ما  

 . الحكيىلىجُا اطمذًعة؛ أ ما  البمن الكلمات املفحاحية:

 

Abstract: 

Taking care of people of determination is a religious and social 
requirement in all religions. Because they are a main part of the society so 
they should get their chance and rights as equal as the rest of the society 
members. In addition to that it’s an educational. The people of determination 
students suffers from multi problems due to their qualities and characters 
which they were born with it or gained it after birth for so many reasons. So 
we find them face difficulties in acquiring every day skills and expertise in 
general and in education in particular. For that they need a special type of 
new technology methods depending on a new technology with a special 
pattern that goes along with their levels and abilities and complaints and 
suitable to scientific update. They are people who we have multi common 
qualities such as the need to interact, communicate and get familiar with the 
surrounding environment using new technology can make life easier in all 
life’s fields especially to people determination and particularly when we use 
it in teaching procedure because it fills their needs at the least amount of 
effort and trouble. So the new technology must be used and hired in all 
means in the process of teaching these people and make technology an 
essential part of teaching process and not just an addition to teaching people 
of determination after it had been approved its efficiency in improving the 
teaching procedure which is given to them and developing the skills and 
knowledge that can be used in developing their real life in the present and 

the future. 
Key words : new technology ؛ people of determination.          

 مقذمة

ًححدا  أ ددما  البمدن إلددى ودىا خدداو مددٌ الحعلدُن واطخددذمات التدو ثقددذم لبددن 

لخعاعذمن على الحىافم مت البِئة التو ٌعِالىه فيها ومزا الحىافم ال ًحبجى مٌ قبلبن بم 

  اطلعمُة أو ًححمم معؤولُحه افشاد املجحمت وال ظُما املقشبنه منهن لعلضمن ت  اليىاح

ٌ عٌ أداء مبامبن العادًة  العقلُة أو الاوفعالُة وحتى العلىكُة ومزا ما ًجعلبن عاجٍض

ٌ علدى الاظدحفادة مدٌ اطخبدرات اطمُاثُدة والحعلُمُدة علدى حدذ  البعُؼة وكزلك غندر قدادٍس

ٌ مما ًجعم مٌ الظشوسي اظحخذام وظائم اكثر ثؼدىسا تد   ظىاء مىاصوة ببقشانهن الاخٍش
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ددددم  دددالحعامد د د ددددو الحعلُ د دددداجي أو العل د ددددعُذ اطمُد د ددددى الصد ددددىاء علد د ددددن ظد ددددم   ومعبد د ددددذًن افظد وثقد

 الحكيىلىجُا ت  جعلُمبن .

اعدذاد وثبمُددم الحالمُددز  -لدزا أولددد دول العدالن وال ظددُما دول العدالن املحقذمددة

مدٌ أ ددما  البمددن عياًددة كبنددرة ورلددك بئدخددال الحكيىلىجُددا تدد  عملُددة الحعلددُن لحيمُددة 

ولُكىوىا أكثر رقة ت  أوفعبن وقذسة على ثحقُم أمذافبن اظىة الصفات إلاًجابُة لذيهن 

بددبقشانهن العددادًنه، ورلددك اله اظدددحخذام الؼددش  الحقلُذًددة تددد  جعلددُمبن ثاليدد  صدددعىبات 

مفشدات امليهج الذساس و وطعك مىاكبتهن  ألغل كبنرة ت  قذستهن على الفبن والاظخُعا  

بب دددما  الامحمدددام  ا مدددٌ الظدددشوسي لحقدددذم الحكيىلدددى   لددزملحؼلبددات الحؼدددىس العل دددو وا

واححُاجاتهن  إر ثؤكذ  ًحالءم، وثكُُك املياهج، وػش  الحذَسغ اطخاصة بهن، بما البمن

الاثجامدددات التربىٍدددة املعاصدددشة العاملُدددة والعشبُدددة بظدددشوسة مىاكبدددة و دددن واظدددتراثُجُات 

ها، إر العملُة ملحؼلبات واححُاجات العصش فظال عٌ محؼلبات املعدحقبم املحىقدت حدذو 

اطمذًعة ت  الحعلُن والحعلن بئعذاد الاىعاه مٌ اجم الحعاٌش ت  مدزا  اتهحن الحكيىلىجُ

( التددو 1996العدالن، ومددزا مدا ثظددميحه ثىصدُات مددؤثمش الابدذاا والعقافددة والتربُدة عددام  

دعددد إلددى ثؼدددىٍش الي ددام الحعلُ دددو لُكددىه مددٌ أمذافددده ثيمُددة مبددداسات الحفكنددر إلابدددذا   

 ( 931: 9119حخل  عٌ اطمفظ والاظح باس. القحؼاىي،والابحكاسي وال

 :مشكلة البحث .2

عة تدد  مجددال الحكيىلىجُددا وال ظدُما تدد  مجددال الحعلددُن  تد  ظددم الحؼددىسات العدَش

ٌ اظحخذام وثىظُك الحكيىلىجُة اطمذًعة ت   كاه لضاما على املبحمنه بالتربُة والحعلُن م

واملدحعلن مددٌ جبدة ومددت املحعلمدنه فُمددا  العملُدة الحعلُمُددة وعملُدات الحىاصددم مدت املعلددن

ٌ جبة أخشي مما ًِعش الىصىل إلى ثحقُم امذاف الحعلُمُة وحصىل الحالمُز  بُنهن م

 .على اطخبرات املخحلفة املًالىدة

مدا دوس  :مٌ ميا واوؼالقا مما ثقدذم فداه مالدكلة البحدث ثححدذد بالعدؤال الاجدي

 الحكيىلىجُا اطمذًعة ت  جعلُن أ ما  البمن؟

 أهمية البحث:. 3

ت البائدم تدد  ادتى وددىاح  اطمُداة. إر اددبذت  ًحمند  عصدشوا اطمددال  بدالحؼىس العددَش

 تد  مجداالت مخحلفدة مدٌ حُداة إلاىعداه بصدفة عامدة، وتد  اطلاود  
ً
عا  ظدَش

ً
ة ثقذما البالٍش

التربددىي بصددفة خاصددة .ممددا دفددت التربددىٍنه إلدددى إعددادة الي ددش تدد  ػبُعددة الىطددت التربدددىي 

عة وثىاكدددد  عصدددش الاوفحددددا   والعُاظدددات التربىٍدددة كددددي ثحفدددم مددددت مدددزة الححددددىالت العدددَش
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إه اظحخذام ثكيىلىجُا الحعلُن وثىظُفبا بالدكم  الحقيُة إراملعلىماجي والعىملة والثروة 

 مددٌ الحعلددُن بيددداًء علددى إمكاوُددات الحلمُدددز وقذساثدده ًحؼلدد  ثدددىافش 
ً
 أظاظدددُا

ً
ًجعلبددا جددضءا

البادفة والذعن املادي والفاو وإصالة جمُت عياصش مبمة كاملعلن الكفؤ والىظائم الحقيُة 

 .ام ثكيىلىجُا الحعلُن ت  الحذَسغالعقبات التو ثحىُل دوه اظحخذ

وال ظدُما تد  مشحلدة الؼفىلدة إرا اه الامحمددام بمشحلدة الؼفىلدة اصدب  طددشوسة  

ححمُددة ًفشطددبا الىاقدددت ففددي مددزة املشحلدددة ًحددذذ اليمددى اطلعددد و والعقلدد  والاجحمدددا   

ًذسك الؼفم خاللبا ااُاء مٌ حىلده ومدٌ ردن فدئرا كداه طدشوسة لالمحمدام واللغىي كما 

باألػفدال الاظدىٍاء فداه اػفدال مدٌ أ دما  البمددن لبدن اولىٍدة تد  رلدك ومدن تد  امددغ 

اطماجة إلى الشعاًة والامحمام والحبمُم الالامم ت  جمُت اطلىاو  ورلك ألويا ال ىعحؼُت 

ا فبدن جدضء مدٌ املجحمدت ومدٌ ردن ٌعدذ واجبدا علدى اه ىعضل مزة الفئة او وحجامم وجىدم

بُة والتربىٍدة العلمُدة  جمُت املؤظعات سعاًتهن وثبمُلبن مٌ خالل ثقذًن البرامج الحذٍس

 .التو ثؤدي إلى ثحعنه قذساتهن والاسثقاء بهن وال ظُما ت  مجال الحعلُن

ة عيدددذ ثددددذَسغ  اه اظدددحخذام الحكيىلىجُدددا اطمذًعددددة جعدددذ مددددٌ امدددىس الظددددشوٍس

عدبن ٌعدذ عامدم سئِفد و تد  إوجدا  أ  ما  البمن إر اه اظحخذام الحكيىلىجُا عيدذ ثذَس

 ،العملُددة الحعلُمُدددة ومعدداعذة مدددزة الفئدددة تدد  مىاكبدددة الحؼدددىس اطماصددم تددد  دول العدددالن

عة واملحالحقدددة تدد  مخحلدددك املُددادًٌ الحعلُمُددة والحكيىلىجُدددة  دد  مدددٌ  فددالحغُنرات العددَش

اه ىشلت على الحىجه بالحكُك معبا بم البذ اه وخحاس ممن ات مزا العصش والتو ال ًكفي 

مدا ًالئميدا منهدا واملددؤرشة بالدكم مباادش علددى العملُدة الحعلُمُدة، إر لددن ٌعدذ الحعلدُن ًشثكددض 

علدى كمُدة املعلىمدات املقذمدة للؼالد  فقدؽ واومددا ٌالدمم أًظدا عملُدة ثؼدىٍش تد  جىاودد  

ادة الكفاءة والفاعلُة الحعلُمُة ومزا ًظمٌ جىدة اداء التو  التربُة املخحلفة وبالحال  ٍص

 .(448: 9111وؼم  ت  الىصىل الُه.  الضوذ وماىي،

إه ثىظُدددك الحكيىلىجُدددا اطمذًعددددة ًًبغددد  أه ًخياظددد  مددددت ػبُعدددة كدددم إعاقددددة، 

قة بشاًم ومؼبىعة ببحشف  ة ثحؼل  أدوات قشاءة خاصة مصممة بؼٍش فاإلعاقة البصٍش

ُمعُيات ظمعُة واظحخذام لغة إلاااسة، بِيما  كبنرة، وإلاعاقة العمعُة ثحؼل  ثىظُك

إلاعاقة اطلعمُة ثحؼل  اظحخذام معذات خاصة، ت  حنه فئة الاطؼشابات الاوفعالُة 

 . (41: 9113ثحؼل  صفىفا صغنرة رات ثي ُن عاٍل ومكزا.  جشواه وآخشوه،
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وجعددداعذ الحكيىلىجُدددا اطمذًعدددة تددد  الحعلدددُن علدددى ثىطدددُ  املعادددى أو املفبدددىم تددد  

ة قدذ ًكددىه امل يداهج الذساظدُة، وثفعدنر اطخبددرات الحعلُمُدة وثحقُدم أبعداد ومعدداٍه طدشوٍس

ددة للعمددم، ممددا  مددٌ الصددع  إدساكبددا مددٌ دوه مددزة الحقيُددات، كمددا جعؼددي للذاسظددنه حٍش

ًجعلبدن أكثددر إوحاجُدة تدد  املىقدك الصددفي الحعلُ دو، وجعمددم علدى ثشكندد  اوخبدامبن وإصاحددة 

علمنه على فبن املعاىي املجشدة وثيمُة قذساتهن، وبث امللم عنهن، فظال عٌ معاعذة املح

 (.71: 9111العقة فيهن.  علىاه وآخشوه،

اه دوس الحكيىلىجُا اطمذًعة ت  الحعلُن ٌعذ دوسا أظاظُا ت  املجحمت وطدشوسة  

ححمُددة ملىاكبدددة الحغندددرات والحؼدددىسات اطماصدددلة تدد  العدددالن، مدددٌ اجدددم إًصدددال املعلىمدددة 

قددم كلفددة وبصدددىسة ثمكددٌ مددٌ اداسة العملُدددة الحعلُمُددة بِعدددش للمحعلمددنه ببظددشا وقدددد وا

 .وظبىلة فظال عٌ الذقة للحالمُز بصىسة عامة وأل ما  البمن بصىسة خاصة

اه اظحخذام الحكيىلىجُا اطمذًعة ت  جعلُن أ ما  البمن لِغ ثشفا بم اصب  

عادة صُاغة طشوسة ومؼلبا حُىٍا ملا ثقذمه مزة الحقيُات اطمذًعة مٌ وقلة وىعُة ت  إ

وثؼدىٍش املىاقددك الحعلُمُدة واه مندد ة الحقيُددات اطمذًعدة رات ثفاعددم إًجدابي تدد  ثحعددنه 

حجابات ظدددالحعلددُن والددحعلن أل ددما  البمددن مددٌ حُددث مددا ثقذمدده مددٌ معلىمددات ثبعددا ال 

ومقاػت فُذًىٍة وغنرما وكزلك ثىفش  SMS املحعلن وبباكال مخحلفة كالصىت والشظائم

لن واملدددادة الحعلُمُددة لعدددشعة اظدددحجابة املددحعلن الزاثُدددة.  عبدددذ فددشو الحفاعدددم بددنه املدددحع

 ( 61: 9111اطممُذ، 

ولددِغ علدددى جعدددنر الددحعلن فحعددد  بدددم جشددلُت علدددى ثكدددىٌٍ افددشاد فعدددالنه اكثدددر 

اودددذماجا تددد  البِئدددة الصدددفُة وبالحدددال  املجحمدددت وثيمُدددة حددد  الاظدددحؼالا والحفكندددر وملكددددة 

دددابشة وثؼدددىٍش املبدددداسات ا  ظاظددددُة لدددذي أ ددددما  البمدددن مددددٌ اجددددم أداء الابدددذاا وس  املعد

 ( . 9: 9119دوسمن . فشماه وإبشامُن ، 

فظال عٌ ثحعنه معحىي إدساك املحعلمنه وسفت قذساتهن وبالحال  سفت معدحىي 

دحن رلدك  ثحصُلبن العل و ورلك مٌ خالل اظخبقاء أرش الحعلن ت  إرمانهن ملدذة أػدىل ٍو

ٌ خالل اظحخذام الحكيىلىجُا اطمذًعة ومزا ما ًحقم جعلما واجما. ومزا ما ثىصلد  م

أل ما  ( التو ظعد الحعشف على ثكيىلىجُا الحعلُن 9116وأكذت علُه دساظة  املال ،

دائما ًححاجىه إلى سعاًة وامحمام  أ ما  البمن اجبضة الحعلُمُة وصُاوتها( اه  البمن

علدى املعشفددة واربدات حقبدن تدد  الشغبدة تدد  الدحعلن والعمددم علدى معدداعذتهن مدٌ اطمصددىل 

 والعلن فاإلعاقة لِعد عائقا امام الحعلن ت  ظم ما وصليا الُه مٌ ثكيىلىجُا.
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ٌ دساظ    (9116ودساظة  العمشي، (Emilia & Dariusz,2011) ةكما خلصد كم م

( إلددى فاعلُدة الحعلددُن باظدحخذام الحكيىلىجُددا اطمذًعدة وأرشمددا 9117ودساظدة  مىظداوي،

 .مُز مٌ أ ما  البمن وثحعنه أداههنإلاًجابي ت  ثيمُة قذسات الحال 

ددددة  دددداءت دساظد دددا جد د ددددحخذام ل (Moore& Calvert,2000)كمد ددددة اظد ددددذ فعالُد حؤكد

الكمبُددىثش  وظدددائم ثكيىلىجُددا حذًعدددة( وبشامجدده تددد  ظبددىس الححعدددٌ لددذي اػفدددال مدددٌ 

ت  عملُة اكخعا  املفشدات اللغىٍة مىاصوة بغنرمن  -اطؼشا  الحىحذ – البمنأ ما  

الحددذٍس  بدالكمبُىثش. وجداءت مدزة اليخُجددة مخالدابهة مدت وخُجدة دساظددة  الدزًٌ لدن ًحلقدىا

ورلدك باعحبدداسة  أ دما  البمدن( تد  أممُدة اظدحخذام الكمبُدىثش تد  جعلدُن 9116 خلُفدة،

ذفعبن الى الحعلُن  ي و ثفكنرمن ٍو ذ مٌ اوخبامبن ٍو وظُلة جعلُمُة محعذدة اطمىاط ًٍض

الدىقبن الددى كددم مدا مددى جذًددذ فظدال عددٌ اه الك مبُددىثش ًلعد  دوسا مبددن وفعدداال كددبداة َو

 .(164: 9116ثشفيهُة ت  ثحعنه ثىافقبن اليفف و والاجحما  .   خلُفة،

 هذف البحث:أ .4

يهددذف البحدددث اطمدددال  إلددى الحعدددشف علدددى الحكيىلىجُدددا اطمذًعددة تددد  جعلدددُن أ دددما  

 البمن.

 ثحذيذ املصطلحات:. 5

 الحكنولوجيا الحذيثة: 1. 5

أقترحدده مجمددت  معددش ،عشبُددة ولكدٌ لبددا مددشادف الحكيىلىجُدا  دد  كلمددة لِعددد 

ولكددٌ لددِغ  العشبُدة،واعحمذثدده اطلامعدة العشبُددة وبعدع الددذول  بذمالدم،اللغدة العشبُددة 

كلمة اائعة لبا أكثر مٌ مصؼلح فالحكيىلىجُا    علن ثؼبُقي يهحن بذساظدة  و  كلبا. 

شف وكددم مددا واطمد والفيددىه إلاطدافات والحؼددىس تدد  العذًدذ مددٌ املجدداالت معدم الصددياعات 

 .ًحعلم بها مٌ مىاد ووظائم معحعمم

 :الّحكيىلىجُدددا كلمدددة رات أصدددم ًىوددداىي، ثحكدددّىه مددددٌ مقؼعدددنه، املقؼدددت اول 

Techno عاو حشفة، أو مباسة، أو فٌ، أما العاىي فُعاو علن أو دساظدة. ومدٌ ميدا  Logy :َو

 .فئّه كلمة ثكيىلىجُا جعاو علن اداء أو علن الّحؼبُم

ن تددد   الّحكيىلىجُددا:
ّ
عملُدددة ادداملة ثقدددىم بحؼبُدددم العلددىم واملعددداسف بالددكم مدددي 

ددة للمجحمدددت. وجعددّشف الحكيىلىجُددا ببّنهدددا  ُّ مُددادًٌ عددّذة؛ لححقُددم أغدددشاٍض رات قُمددة عمل

حه ُّ ة، وثؼبُقاتها، وثؼىَعبا طخذمة إلاىعاه وسفام ُّ  .الاظحخذام امعم للمعشفة العلم
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د د د د ددددى اظد دددا مد د ددددؼلح الّحكيىلىجُد دددائت ملصد د د
ّ

ددددىم الال ددددضة واملفبد ددددىثش واجبد حعمال الكمبُد

فالكمبُىثش وخُجة مٌ وحائج الحكيىلىجُا، بِيما  الشؤٍة،اطمذًعة، ومزة الّي شة محذودة 

تو ًقصذما مزا 
ّ
قة للّحفكنر، وحّم املالكالت، و   أظلى   البحثالحكيىلىجُا ال    ػٍش

زي ًىصم الفشد إلى اليحائج املشجّىة أي إّنها وظُلة ولِعد وخ
ّ
قة الّحفكنر ال ُجة، وإّنها ػٍش

الّحفكندر تد  اظدحخذام املعداسف، واملعلىمدات، واملبدداسات، بهدذف الىصدىل إلدى وحدائج إلاددباا 

 .حاجة إلاىعاه وصٍادة قذساثه

 أصحاب الهمم:  2. 5

لقدذ ثدن إػدال  العذًددذ مدٌ املصدؼلمات علدى أ ددما  إلاعاقدات الدزًٌ ٌعدداوىه 

د دولدة إلامداسات العشبُدة املححددذة مدٌ بعدع إلاعاقدات ظدىاء اطلعدذًة أو العقلُدة، وقامد

ددددادت  دددا عد ددددة، ولكنهد ددددب  روي الاححُاجددددات اطخاصد ددددؼلح روي إلاعاقددددة لُصد باظددددخبذال مصد

حُث جاء مدزا املصدؼلح  9117واظحخذمد مصؼلح جذًذ مى أ ما  البمن ت  ظية 

اطلذًددذ لُجلدد  معدده العذًددذ مددٌ الحغُنددرات التددو ثجعددم مددزة الفئددة مددٌ املجحمددت جالدددعش 

 .ر، معلبا معم الفئات اخشي ت  املجحمتبععادة وساحة أكث

على كم اشخاو الزًٌ ٌعاوىه مٌ قصىس ت  قذساتهن العقلُة  مصؼلح ًؼلم

أو الحعلُمُة أو اطمعُة أو اليفعُة ت  مبداسات الاثصدال أو الحىاصدم ظدىاء بالدكم كلد  أو 

 جضئددي، وظدددىاء بالدددكم دائدددن أو مؤقددد، ومدددزا ًشجدددت إلدددى اطلبددذ الكبندددر الدددزي ثبزلددده كدددم

شخصدددُة مدددٌ مدددزة الفئدددات حتدددى ًحغلبدددىا علدددى الححدددذًات التدددو ثدددىاجببن بالدددكم ًددددىمي 

 .لُحققىا إوجاصاتهن املخحلفة
عشَّف   ناوخفظد إمكاوُات حصدىلب ٌالزً شخاو"الا أ ما  البمن ببنهنَو

بدده وخُجددة لقصددىس بددذىي أو  نعلدى عمددم مياظدد  بذسجددة كبنددرة ممددا ًحددىل دوه اححفدداظب

 .عقل 

ٌ ًيحشفىه عٌ املعحىي العدادي أو املحىظدؽ تد  خاصدُة مدا أولئك الافشاد الزً

ٌ اطخصائص أو ت  جاو  مٌ جىاو  الشخصُة إلى الذسجة التو ثححن اححُاجاتهن إلى  م

خذمة خاصة ثخحلك عما ثقذم إلى اقشانهن العادًنه ورلك ملعاعذتهن ت  ثحقُم اقص ى 

ؼي، ما ًمكنهن بلىغه مٌ اليمى   ( 13: 1996والحىافم.  القٍش

 ويمكن حصز فئات أصحاب الهمم بما يأجي:

ة. -  إلاعاقة البصٍش



زاء إبزاهيم خليل العبيذيأ.د/ عف  

28 

 

 إلاعاقة العمعُة. -

 إلاعاقة اطلعذًة. -

 صعىبات الحعلن. -

 إلاعاقة العقلُة. -

حىه  إلاعاقة العلىكُة.  -  (9114،ٍص

 الخلفية النظزية: .6

ٌالبذ العالن ثقذم عل و وثكيىلى   اردش بدذوسة علدى جمُدت مجداالت اطمُداة ولدن 

بميدددبي عددددٌ رلدددك الحؼدددىس الدددزي كدددداه وحاجددده ظبدددىس العذًدددذ مددددٌ  ثكدددٌ مي ىمدددة الحعلدددُن

ددددُن  ددددذ الحعلد عد دددد  املحغنددددرات َو ددددات وثىاكد ددددو ثل ددددو الاححُاجد ددددة التد املعددددححذرات الحكيىلىجُد

باظحخذام الحكيىلىجُا اطمذًعة احذ أوماغ الحعلُن اطمذًث التو ثذعن العملُة العلمُة 

دددنه إلددددى ػدددد ددددىس الحلقد دددا مددددٌ ػد ددددم، والحعلُمُددددة ومؼلدددد  أظاسدددد و  ثحىلبد ىس الابددددذاا والحفاعد

قبا وقم الشظالة  مححىي املادة الذساظُة(  فالحكيىلىجُا    الىظائم التو ًمكٌ عٌ ػٍش

ددددى  د د د د ددددن( إلد د د د ددددم  املعلد د د د د ددددٌ املشظد د د د ددددة مد د د د د ددددة والىجذاوُد د د د ددددُة واطمشكُد د د د د ددددة واليفعد د د د دددا املعشفُد د د د د بجىاوبهد

املعددحقبم املحعلن( ببقددم جبددذ ممكددٌ وتدد  أقصددش وقددد وببوقددح مددا ًمكددٌ وببقددم ثكلفددة 

 ممكية ومنها:

  أجبددضة وأدوات العدددشوض وادوات الحعلُمُددة التدددو ٌعددحخذمبا املعلدددن واملدددحعلن

 لححقُم امذاف الحعلُمُة ظىاء ت  مىاقك الحعلن اطلما   او الفشدي.

  جمُددت املعددذات وادوات واملددىاد التددو جعددحخذم بهددذف ثحعددنه وصٍددادة فاعلُددة

 العملُة الحعلُمُة.

 ٌالىظائم ًمك ٌ ثىظُفبا للحعلن الفشدي او اطلما    اظحخذام أوىاا مخحلفة م

ض امذاف ثشبىٍة محذدة.  إبشامُن،  (.158: 9119بيفغ الكفاءة لحعٍض

دددم اظددحخذام الحكيىلىجُددا اطمذًعددة أممُحددده  كخعدد  الحعلددُن املقددذم عددٌ ػٍش ٍو

كىوه ًقذم الحعلُن بالكم أفظم ت  بِئة ثفاعلُة ثمكٌ الافشاد مٌ الحعلن حع  وقحه 

ٌ العىائم التو جعاىي وامكاواثه وػاقاثه وق ذساثه فظال عٌ اوه ٌعمم على إصالة العذًذ م

خلم فشو جعلُمُة حذًعة مىاكبة ملحؼلبدات العصدش.  منها البِئة الحعلُمُة الحقلُذًة ٍو

 (.9119الاثشبي،  
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دم اظدحخذام الحكيىلىجُدا اطمذًعدة بدالة اممُدة وال ظدُما  إر ٌعذ الحعلُن عٌد ػٍش

مُددز مدٌد أ دما  البمددن ملددا ثخعدن بدده مددزة الفئدة مدٌد قددذسات عيدذما ًددحن ثؼبُقدده علدى الحال 

محذودة مىاصوة بالحالمُدز الاظدىٍاء مٌد العمدش وفعده، ممدا ٌعدحلضم ثدىفنر بِئدة خاصدة ثحعدذد 

فيها اىالؼة الذساظُة وثخيىا ومزا ما ًدىفشة الحعلدُن باظدحخذام الحكيىلىجُدا اطمذًعدة را 

 .(Luckasson,Robert& Marc,2002)أممُة كبنرة عيذما ًحن ثؼبُقه. 

ة والحؼبُم ت  ثصمُن  واه مفبىم ثكيىلىجُا الحعلن أل ما  البمن    الي ٍش

وثؼىٍش واظحخذام وإداسة البرامج الحعلُمُة اطخاصة باألفشاد مٌ أ ما  البمن لحِعنر 

عملُدة الحعلددُن والددحعلن والحعامدم مددت مصددادس الددحعلن املحيىعدة إلرددشاء خبددراتهن وظددماتهن 

 (.13: 9114عبذ العاػي،  وقذساتهن.

وثلعد  الحكيىلىجُددا دوس املشاددذ الددزي ٌعدداعذ املعلددن تدد  ثىجُدده املددادة للحلمُددز 

جعدحؼُت جغُندر ادكم ثقدذًن الدذسوط للحلمُدز علدى وحدى ٌعؼدي فشصدة أكبددر  افالحكيىلىجُد

دددام الحالمُددددز  دددُلة جعلُمُددددة قددددذ ثكددددىه محددددؽ امحمد وأظددددبم تدددد  الفبددددن والددددحعلن، و دددد  وظد

شاذمن ت   مجال الحعلُن، فظال على حث الحالمُز ت  الااتراك تد  أىالدؼة ٌعاعذمن ٍو

جعلُمُددة مخحلفددة تدد  مجددال البحددث وثبددادل املعلىمددات مددٌ خددالل مددزة اىالددؼة إر جعددذ 

شا مٌ املعلىمات  .الحكيىلىجُا اطمذًعة مصذسا غٍض

 في الحعليم والحعلم: فوائذ الحكنولوجيا 1. 6

 باختراا القلن والىس ،  قذمد الحكيىلىجُا خذمة كبنرة ت  مجال
ً
الحعلُن، بذءا

إلددى مشحلددة الؼباعددة، ومشحلددة الختددلُم والحصددىٍش، وسه أصددب  اطماظددى  مددٌ أقددىي 

ددددُن، إطددددافة إلددددى اظددددحخذام اااددددات العدددددشض  الىظددددائؽ املعددددحخذمة تدددد  مجدددداالت الحعلد

ات املخحلفة والفُذًى وغنرما ت  الحعلُن. جعذدت الؼش  التو وظفد بها ثكيىلىجُا املعلىم

، حتدى أصدب   ( MultiMedia)ت  مجال الحعلدُن والدحعلن فاظدحعملد الىظدائؽ املحعدذدة 

دددُلن وردددائقي عدددٌ كعنددددر مدددٌ ال دددىامش الؼبُعُددددة كدددالضالصل والددددشحالت  بئمكاويدددا مالدددامذة فد

ددة التددو ث بددش  الفظددائُة ، وومددى اليباثددات والكائيددات اطمُددة ، واظددحخذمد البددرامج املخبًر

ئددددات ، وعملددددد  محاكددداة الىاقددددت الدددزي ثددددحن بدددده دددنه الدددزسات واطلٍض الحفددداعالت املخحلفددددة بد

د  البعُدذ ، وثكبندر الصدغنر ، وثصدغنر الكبندر ، وإظبد اس أد  الحكيىلىجُدا بدزلك علدى : ثقٍش

 .الحفاصُم دوه خىف أو طشس 

يددداقش   وكدددزلك الدددحعلن عدددٌ بعدددذ حُدددث ًمكدددٌ ملدددحعلن تددد  بلدددذ مدددا أه ٌعدددحمت ٍو

 ت  بلذ آخش وأصبحد الالبكة العي
ً
 مٌ مصادس محاطشا

ً
 أظاظُا

ً
كبىثُة  الاوترود( مصذسا
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ددددة ألي شددددخص آخددددش  للمعلىمد
ً
دددد  واملعلددددن ومصددددذسا دددداعذ  .الحعلددددُن ال غاددددى عيدددده للؼالد جعد

الحكيىلىجُا على جعبُم مباّم البحث العل دّو والىصدىل إلدى املعلىمدة ببقصدش وقدد وأقدّم 

 ُم 
ً
ش ابكة إلاوترود على ظبُم املعال مصذسا

ّ
ٌ العابم؛ حُث ثىف ٌ ثكلفة م  لللمُت م

ً
حاحا

 أجم اطمصىل على املعلىمة التو ًشغبىنها.

وأطك إلى رلك الاصدًاد الشمُ  ت  ػش  الحىاصدم الاجحمدا ّ  بدنه اليداط حُدث 

أصب  الحىاصم أكثر ظبىلة مٌ العابم بعب  ظبىس الحقيُات والحؼبُقات املحىائمة مت 

شت وظائم الاّثصاال 
ّ
ة؛ بحُث وف ُّ ٌ أجبضة البىاثك أو مة الحكيىلىجُا العامل ت اطمذًعة م

مكٌ. ًُ  املحيقلة وثؼبُقاتها حذوذ مزا الحىاصم ببظبم ما 

 :مزاحل ثطور الحكنولوجيا 2. 6

   معحىي او مشحلة اجبضة: حُث التركن  على مخحلك الحجبن ات املعحخذمة تد

 .الحعلُن عامة وت  العلىم والفيىه واملخحبرات خاصة

 معحىي البرامج الحعلُمُة. 

 ىي الىظائم الحعلُمُة: حُث التركن  علدى الىظدائم املعدحخذمة تد  املدذاسط معح

 .ثؼبُقاتها التربىٍة( التو أحشصت ثقذما ملمىظا ت  الي ام التربىي - ظماتها

  معدحىي الي ددام الحعلُ ددو: ومدى املشحلددة التددو ًحفاعددم فيهدا الاثصددال مددت مفبددىم

 .الي ام التربىي 

 دة معدحىي الي دام املجحم:د : و د  املشحلد ة التدو سكدضت علدى أومداغ الحعلدُن وو ٍش

الاثصال مت التركن  على العملُات أكثر مٌ اليحائج وثفاعم مخحلدك العياصدش 

 (99: 9119ت  صيت القشاس التربىي وثؼبُقه.  سبُت، 

اهـــم الســــمات الاـــت يجــــا ال ثحملــــ  فحدـــا الحكنولوجيــــا الحذيثـــة لحكــــول جيــــذ   3. 6

 :ومناسبة إلصحاب الهمم

 مليهج الذساس ووابعة مٌ ا. 

 جعاعذ ت  ثحقُم امذاف العامة واطخاصة للذسط. 

 مياظبة ملعحىي الحالمُز مٌ أ ما  البمن. 

 ثححىي على عياصش الخالىٍم واطلز  وثعنر الاوخباة والذافعُة لذي الحالمُز. 

 ظبلة وبعُؼة وواقمة ت  عشض املعلىمة بذوه جعقُذ. 
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 ثخعن باملشووة وقابلة للحعذًم والحؼىٍش. 

 لغىي والاوفعال  واطلع و ُذة الصيت غنر مكلفة ومالئمة للمعحىي املعشت  والج

 ز.للحالمُ

 مالئمة ليىا إلاعاقة 

 وظائف الحكنولوجيا الحذيثة في جعليم أصحاب الهمم: 4. 6

  أ ما  البمن الحغل  على الكعنر مٌ العقبات التو ثحىل ٌ جعاعذ الحالمُز م

 ن الاجحما  .دوه اظحقاللبن وثِعش عملُة ثىاصلب

.ثشفت معحىي مقذستهن على اظخُعا  وثؼبُم مباسات اطمُاة الُىمُة 

 ثخفك مٌ حذة الحىثش والقلم اليفف و لذي الحالمُدز أ دما  البمدن بحىفنرمدا

 الكعنر مٌ البرامج املعلُة والعا  اطلمُلة.

 جعمددم علددى جعددذًم العددلىك لفاعلُتهددا تدد  عددال  الكعنددر مددٌ املالددكالت العدددلىكُة

 يفعُة بيجا وال

 خفع ظلىك الًالاغ الضائذ وثحعٌ بعع العلىكُات املصاحبة لده كخالدخد

 الاوخباة والاوذفاعُة وفشغ اطمشكة.

 جعدبن تد  عددال  مالدكلة الفدشو  الفشدًددة بدنه الحالمُدز أ ددما  البمدن إر ثقددذم

 معنرات محعذدة للمحعلمنه ثخياظ  مت قذسات واظحعذادات الحالمُز.

إًجابُدة مشغددى  فيهدا لدذي الحالمُددز أ دما  البمددن  جعدبن تد  ثكددىٌٍ اثجامدات

 ٌ كاثباا الي ام والحعاوه مما ٌعاعذ الحالمُز على الحىافم مت وفعده ومدت الاخدٍش

 والبِئة املحُؼة به.

 ثكدىٌٍ وبيدداء مفددامُن ظددلُمة إر ًددؤدي ثيىَددت اظددحخذام ثكيىلىجُددا حذًعددة إلددى

 من.ثكىٌٍ وبياء مفامُن ظلُمة لذي الحالمُز مٌ أ ما  الب

 اكعدا  الحالمُددز مدٌ أ ددما  البمددن املبداسات الاكادًمُددة الالصمدة لحكددُفبن مددت

 املجحمت املحُؽ بهن.

.ثىفنر خبرات حعُة مياظبة مما ًىظت مجال اطخبرات لذيهن 

 ٌثقذًن جغزًة ساجعة فىسٍدة وال ظدُما اه بشمجُدات الحكيىلىجُدا اطمذًعدة ثمكد

 بالكم فىسي. أ ما  البمن مٌ معشفة خؼا او صىا  اجاباتهن
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 ثكشاس اطخبرات وثىفنر ممن ات خاسجُة جعىض الحالمُز مٌ أ ما  البمن وثعنر

الاوخبدداة لددذيهن وثجعددم اطخبددرات أكثددر فاعلُددة وأبقددى ارددشا واقددم اححمدداال للًعدددُاه 

 وثبعُؽ املعلىمات لبن.

  أرش إلاعاقة بما ٌعاعذ على ثحعنه فشو جعلن الحالمُز مٌ أ ما ٌ ثقلُم م

 (918: 9119اشي ، ة فشو ابذاعاتهن. البمن وصٍاد

 :جسمية جذيذ  وسياسة ثمكينية لذوي الهمم.7

ٌ ظية  م م ت  دولة إلاماسات قفضة وىعُة لكم روي إلاعاقة،  9117كاه ابش أبٍش

أمش وائ  سئِغ دولة إلاماسات وحاكن دبي الالُخ محمذ بٌ سااذ آل مكحىم، ببه ًحن  إر

وي الاححُاجدات اطخاصدة واظدخبذاله بالدكم سظدد و جغُندر معد ى روي إلاعاقدة أو معد ى ر

بمصدددؼلح روي البمدددن، مدددت إػددددال  العُاظدددة الىػيُدددة طمملدددة لحمكددددنه مدددزة الفئدددة مددددٌ 

 .املجحمت

 
ً
مة لكدم مىاػييهدا وخصىصدا مٌ ميؼلم سؤٍة دولة إلاماسات ت  طماه حُاة كٍش

ٌ ثبذًم مصؼلح روي إلا  ٌ روي البمن وأظشمن، فقذ كاود البذاًة م عاقة إلى مىاػييها م

مصؼلح روي البمن، وبالحال  ثن جعُنه  معؤول خذمات أ ما  البمن( ت  كم اطلبات 

 .) . (lamia, 2019 اطخذمُة ومؤظعات الذولة

لعادًنه اخحالفا ملمىظا بالدكم معدحمش أو من الزًٌ ًخحلفىه عٌ اشخاو ا -

دددا مدددٌ قددددذستهن تدددد  ثبدًدددة الًالدددداػات اظاظددددُة  محكدددشس الامددددش الدددزي ًحددددذ أحُاود

 (5: 9119الاجحماعُة والتربىٍة والشخصُة.  محمذ، 

 لبدن اححُاجدات خاصدة ثخحلدك عدٌ اححُاجدات بداي   -
ً
ٌعادو أه تد  املجحمدت أفدشادا

بدددشامج أو خددددذمات أو أجبددددضة أو  وثحمعدددم مددددزة الاححُاجدددات تدددد  املجحمددددت،أفدددشاد 

وثحدذد ػبُعدة مدزة الاححُاجدات اطخصدائص التدو ًخعدن بهدا كدم فددشد  جعدذًالت،

املعدينه  اطمىامدم، املشضد ى، املىمدىبنه، املعدىقنه،ٌعاو أنهدا جالدمم  منهن. ورلك

 اطخ ...

اطمقُقددة التدو مددٌ املمكدٌ أه ٌعدداىي منهددا إلاىعداه مددى عدذم قذسثدده علددى  إلاعاقدة -

ء ت  مكاوه، والعلض اطمقُقي مى عدذم قذسثده علدى ثحقُدم أي مدٌ الحقذم والبقا

 مدت وجدىد أ ددما  
ً
امدذاف، وقظداء إلاىعداه حُاثده بددال إوجداصات، وخصىصدا

الددددزًٌ ًقىمددددىه بالعذًدددذ مددددٌ إلاوجدددداصات  روي الاححُاجددددات اطخاصدددة البمدددن أو

https://www.almrsal.com/author/242
https://www.almrsal.com/post/877815
https://www.almrsal.com/post/398150
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ددداقتهن ظدددىاء اطلعددددذًة أو بدددالشغن مددددٌ املصددداع  ا دددا بعدددب  إعد دددو ٌعددداوىه منهد لتد

 .العقلُة وعلى الشغن مٌ مزا ال ٌعقيهن علضمن عٌ ثحقُم إلاوجاصات

 .خاثمة:8

مما ظبم ًحضح أممُة دوس الحكيىلىجُا اطمذًعة ت  جعلُن أ ما  البمن بكم 

ٌ فئدداتهن وثقعددُماتهن ملىاجبددة ثحددذًات اطمُدداة ومالددداكلبا بالددكم أكثددر اقحددذسا فظددال عددد

ٌ،  ار جعدذ إلاعاقدة بىجده عدام مدٌ  الدحعلن بالدكم أكثدر ثفداعال مدت العلدن والحعلدُن واخدٍش

القظاًا املبمة التو ثىاجه املجحمعات باعحباسما قظُة رات ابعاد مخحلفة قدذ ثدؤدي الدى 

عشقلة معنرة الحيمُة والحؼىس ت  املجحمت ومٌ مزا امليؼلم فداه سعاًدة الافدشاد أ دما  

ملمدا ثححمدده الظددشوسة الاجحماعُددة وإلاىعداوُة ار ًحىجدد  إًددالء مددزة  البمدن اصددب  امددشا

الفئدات القدذس املياظد  مدٌ الشعاًددة والامحمدام حتدى ًخعداى لبددن الاودذما  تد  املجحمدت الددى 

 اقص ى حذ جعم  به قذساتهن وال ظُما ت  مجال التربُة والحعلُن.

دددا اطمذًعددددة املحؼددددىسة واجبددددضة الحعلُم ُددددة تدددد  جعلددددُن اه اظدددحخذام الحكيىلىجُد

ٌ اطمصىل  أ ما  البمن ظاعذتهن ت  ثحقُم أمذافبن املشظىمة ومكيد مؤالء الفئة م

علدى وفددغ وىعُدة الحعلددُن التدو ًحصددم عليهدا اقددشانهن العدادًنه الاظددىٍاء ، إر ثقدىم مددزة 

اجبضة واملعذات اطمذًعة او البرمجُدات الحعلُمُدة مدٌ مدزة الحكيىلىجُدا بدذعن واظدياد 

بمن على اخحالف أوىاا اعاقاتهن مٌ خدالل ثدىفنر بِئدة جعلُمُدة إًجابُدة جعلن أ ما  ال

ٌ اطلىاو   ظىاء اكاود  العقلُة  -ًحىافش فيها ما ٌعذ العلض املىجىد لذيهن ت  جىاو  م

ة  ة لددحعلن -العددمعُة -البصدٍش اطلعددذًة والاوفعالُدة( مددٌ اجددم خلددم فدشو جعلددن معدداٍو

ت عصش الحكيىلىجُا ورىسة املعلىمات الكبنرة، اقشانهن الاظىٍاء وبما ًخياظ  مت محؼلبا

و دد  جعددذ خؼددىة أظاظددُة لححقُددم الحيمُددة إلاىعدداوُة وجعددم مخشجددات التربُددة ثحماشدد ى 

ة ظىاء مٌ الاظىٍاء او مٌ أ ما  البمن.  ومحؼلبات ظى  العمم مٌ كفاءات بالٍش

ج وبهزا فاه الحكيىلىجُا جعمم على ثقذًن الشؤي املعحقبلُة واطخذمات والبرام

تد  إعددادة الحعلُمُدة اطخاصدة واطملدىل إلابذاعُدة املبحكدشة ملالددكالت الحعلدُن والتدو جعدبن 

بالكم ٌعاعذمن ت  اطمصىل  إل ما  البمنصُاغة وثصمُن املححىي الحعلُ و املقذم 

عش وثقذًن اطخذمات الحعلُمُة التو جع:ى إلى ثًالُؽ قدذساتهن  .على املعلىمة بعبىلة َو
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 ًحعشطىا ملالدكالت وفعدُة وثشبىٍدة، ولكدي ًيدذمجىا تد  املجحمدت العقلُة وثبمُلبن حتى ال 

صبحىا أفشاًدا ميحجنه ال عبًئا على أظشمن ومجحمعبن   .ٍو

فـــي املحــــاور  إلصـــحاب الهمـــمويـــحلخص دور ثكنولوجيـــا الحعلـــيم فـــي ثقــــذيم حلـــول . 9

 الحالية:

 :ُمُددة محمعلددة تدد  ثددىفنر اجبددضة واملددىاد والىظددائم واملصددادس الحعل حلــول ماديــة

 والبرمجُات أو اقحياهها.

  ات الحعلُن والحعلن وثحىٍلبا إلى كفاًات جعلُمُة حلول فكزية ٌ و ٍش : جالحم م

ة املذسبددة  لحددىفنر بِئددة جعلُمُددة مياظددبة لبددؤالء افددشاد وإعددذاد الكددىادس البالددٍش

والالصمدة للعمدم تد  مددزا املجدال وفدم معداًنر وأظددغ ثشبىٍدة ًمكدٌ إكعدابها مددٌ 

 عذاد.خالل بشامج إلا 

 :ثحمعدددم تددد  مشاعددداة اظدددالُ  الحقيُدددة عيدددذ ثصدددمُن وثؼدددىٍش  حلــول ثصـــميمية

التدو ثخياظد   -امليحجة أو اطلدامضة  -مصادس الحعلن والبرامج واملىاد الحعلُمُة 

 ..وػبُعة مزة الفئة مٌ املحعلمنه واححُاجاتهن

 .الحوصيات:11

  ححُاجدات إلدى ىالش رقافة جعدذًم الاظدن الدزي ًؼلدم علدى مدزة الفئدة مدٌ روي الا

 أ ما  البمن ت  كم البلذاه العشبُة اظىة بذولة الاماسات العشبُة املححذة

 .طشوسة اعحماد الحكيىلىجُا اطمذًعة ت  ثذَسغ الحالمُز مٌ أ ما  البمن 

  الحعشف على امن املعحجذات العاملُة ت  مجدال الحكيىلىجُدا اطمذًعدة تد  مجدال

 الحذَسغ.

 ُلبمن معحمذة على الحكيىلىجُا طمم املالدكالت أ ما  ا زجعم مياهج الحالم

 الحعلُمُة وثيمُة العقة لذيهن.

  الامحمدددام بمعدددحجذات الحكيىلىجُدددا تددد  الحعلدددُن مدددٌ قبدددم املؤظعدددات التربىٍدددة

والحعلُمُددة لحيمُدددة مبددداسات الحفكندددر والاسثقددداء بهدددا لدددذي الحالمُدددز مدددٌ أ دددما  

 البمن.
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 .املقترحات:11

  قددات التدو ثقددك امددام معل ددو ومعلمددات ثالمددزة اجدشاء دساظددة ثخيدداول امددن املعى

 أ ما  البمن مٌ اظحخذام ثكيىلىجُا اطمذًعة ت  عملُة الحعلُن.

  اجدشاء دساظدة مقاسودة ثخيداول اظدحخذام الحكيىلىجُدا اطمذًعدة ودوسمدا تد  جعلددُن

 أ ما  البمن والحالمُز العادًنه.

 .املزاجع12

ض  - ُن الحعلدُن والدحعلن، (: معلن مصؼلمات ومفدام9119 إبشامُن، مجذي عٍض

 مصش. -، القامشة1عالن الكح  للؼباعة، غ

(: ميداهج البحدث تد  العلدىم اليفعدُة والتربىٍددة، 1998 أبدى عدالم، سجداء محمدىد  -

 ، القامشة.1داس الًالش لللامعات، غ

دوس ثقيُات املعلىمدات تد  خذمدة  (:1991 ظعذ  إظماعُم،جاظن و  جشجِغ، -

 ثددىىغ: للمعلىمددات،اليدذوة العشبُددة العاوُددة   :تدد :املعدىقنه تدد  املكحبددات الىػيُددة

 .( 39 – 16  و  (1991ًياًش 91-18  واملعلىمات،الاثحاد العشبي للمكحبات 

ددددشواه،  - دددد   جد د دددداسي، غالد د دددد ى واطمُد ددداًشة، مىسد د د دددد  والعمد د ددددة9113فححد د روي  (: الؼلبد

، عمدددداه، داس الفكددددش للًالددددش مقذمددددة تدددد  التربُددددة اطخاصددددة الاححُاجدددات اطخاصددددة

 سده.ا -، عماه والحىصَت

ة 9116 خلُفة، ولُذ العُذ احمذ  - (: الكمبُىثش والحخلك العقل : ت  طى ء و ٍش

ة  مصش. -ثجبن  املعلىمات، مكحبة الاوجلى املصٍش

(: ثكيىلىجُدددا الحعلدددُن والحدددذٍس  تددد  ظدددم الاثجامدددات 9119 سبُددت، فدددال  احمدددذ  -

ة البُظاء للًالش، بنروت،  1غاملعاصشة،   .داس املحلَّ

ددددال عبددددذ  - حددددىه، كمد ددددذ  ٍص ددددة 9114اطممُد ددددش العىملد ددددُن تدددد  عصد دددا الحعلد (: ثكيىلىجُد

 ، القامشة.9غوالاثصاالت، عالن الكح ، 

(: املياهج الحعلُمُدة ثصدمُمبا 9111 الضوذ، ولُذ خظش وماىي، ححمم عبُذات  -

 اسده.-ثيفُزما ثقىٍمبا ثؼىٍشما، عالن الكح  اطمذًث، اسبذ 

ٌ جىاد  - ُة اطمذًعة ت  جعلدُن روي (: دوس وظائم الحكيىلىج9119 اشي ، ىعٍش

الاححُاجدددات اطخاصدددة باظدددحخذام البدددداثك املحمدددىل اومىرجدددا، املجلدددة العشبُددددة 

 (.994 -181( ًياًش  6 لعلىم إلاعاقة واملىمبة، العذد 
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ددددض ػلبددددة  - (: الحعلدددُن الالكتروىددددي ومعددددححذرات 9111 عبدددذ اطممُددددذ، عبدددذ العٍض

ة للًالددش والح ة، املكحبدد1غثكيىلىجُددا الحعلددُن،  ىصَددت، جمبىسٍددة مصدددش العصدددٍش

 العشبُة.

ددددذ  - دددداجت محمد د ددددٌ البد دددداػي، حعد ددددذ العد ددددزوي 9114عبد د ددددة لد دددا الحعلُمُد د (: الحكيىلىجُد

ددددة  د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددددة املعشفد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددددة، مجلد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددددات اطخاصد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د الاححُاجد

https://gulfdisability.org/articles.php?action=view&id=328 

لدىاه، عدامش إبددشامُن وحمُدذ، أكددشم جاظدن وصدداطح، ميندر فخددشي علد  وعُدداد، ع -

عددُة وثقيُدددات الحددذَسغ، 9111 حعددنه محمددذ  داس الُددداصوسي ( الكفاًدددات الحذَس

 اسده. -، عماهالعلمُة

(: اردش اظدحخذام الحعلدُن الالكتروىدي 9116 العمشي، عائالة بًد بلبِش محمذ  -

شت  واداء املباسي لذي الؼال  املعاقنه الخالاسكي عبر الىٍ  على الححصُم املع

ا القابلنه للحعلن، مجلة جامعدة ػُبدة للعلدىم التربىٍدة، جامعدة ػُبدة كلُدة -فكٍش

 (.159-137 ، و 1التربُة العذد

(: مدذي اظدحعمال املعلمدنه 9119 فشماه، ازي عادل و إبدشامُن، ميدال محمدذ  -

دددتراثُجُات الحعلدددُن وا لددددحعلن الشق دددو مددددت روي تددد  كلُدددة التربُددددة اظاظدددُة ال ظد

( ، 8الاححُاجدات اطخاصددة، املجلددة العشبُددة للعلددىم التربىٍددة واليفعددُة، العددذد  

 (111 -99ماسط ،و  

حده  - (: دوس الحعلددُن لشق ددو للؼددال  9119 القحؼداىي، مبدداسك مددادي اددحىي مٍش

ًيداًش،  6روي صعىبات الحعلن، املجلة العشبُدة لعلدىم إلاعاقدة واملىمبدة، العدذد 

 (.944-995و 

ددددي،  - د ؼد دددد  القٍش د د ددددذ املؼلد د د ددددُكىلىجُة1996 عبد د د ددددة  (: ظد د د ددددات اطخاصد د د روي الاححُاجد

 مصش.-القامشةداس الفكش العشبي،  ، وثشبُتهن،

( الىظدائم الحعلُمُددة التدو ثحعلدم بددزوي 9119 محمدذ، احمدذ إظددماعُم حعدنه  -

الاححُاجات اطخاصة املعىقات واطملىل، املجلة العشبُة لعلىم إلاعاقة واملىمبة، 

 (.99-1ًياًش، و   (6 العذد 

https://gulfdisability.org/articles.php?action=view&id=328
https://gulfdisability.org/articles.php?action=view&id=328
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(: اظدحخذامات اطماظدد  الالدد  تدد  ثيمُددة 9117 مىظداوي، علدد  بددٌ محمددذ بكددش  -

ددداد اليففدددد و،  دددا بذسجددددة بعددددُؼة، مجلدددة الاساد مبددداسات الحالمُددددز املحخلفددددنه فكٍش

 (. 998 -913( ، و  91مشكض الاسااد اليفف و، العذد -جامعة عنه امغ
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