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 مضحخلص البحث:

ُت  تهدف الباخشخان مً زالى هره الدزاطت إلى إبساش دوز اطخسدام الخنىىلىظ

السقمُت في جىمُت مظخىي الخفنير ؤلابداعي لدي ألاهفاى ذوي الاخخُاظاث الخاؿت باإلاسلص 

ىجي لىالًت ُين الدفلى ُا  ، الىفس ي البُدٓا ولرلو مِسفت مظخىي اطخسدام الخنىىلىظ

ُاظاث الخاؿت، ومظخىي جفنيرهم ؤلابداعي. ولخدقُق لالسقمُت  ألهفاى ذوي الاخخ

ُت اطخسأهداف الدزاطت  دمذ الباخشخان مقُاطين ألاوى زاؾ باطخسدام الخنىىلىظ

خُض هبقذ أدواث الدزاطت ُلى ُُىت  السقمُت، والشاوي زاؾ بالخفنير ؤلابداعي،

  46 ًت قىامهاقـد
ا
 66مً ذوي الاخخُاظاث الخاؿت جتراوح أُمازهم ما بين  هفال

طىت، مىخهجين في ذلو اإلاىهج الىؿفي الخدلُلي، وبِد ظمّ البُاهاث  64طىىاث ختى 

ُت السقمُت لدي أهفاى ذوي  وجدلُل الىخائج جبين لىا أن: مظخىي اطخسدام الخنىىلىظ

ُت  بداعيؤلا الاخخُاظاث الخاؿت، ومظخىي جفنيرهم  مسجفّ. وأن الطخسدام الخنىىلىظ

السقمُت دوز لبير في جىمُت مظخىي الخفنير ؤلابداعي لدي ألاهفاى ذوي الاخخُاظاث 

  الخاؿت باإلاسلص الىفس ي البُدآىجي لىالًت ُين الدفلى.

الخفنير ؤلابداعي، الوفل، ذوي الاخخُاظاث  ،الخنىىلىظُت السقمُت فحاحية:املكلمات ال

 الخاؿت.
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Abstract: 

The two researchers aim, through this study, to highlight 

the role of using digital technology in developing the level of 

creative thinking among children with special needs in the 

psychological pedagogical center of Ain Defla State, as well as 

knowing the level of digital technology use for children with 
special needs, and their level of creative thinking. In order to 

achieve the objectives of the study, the two researchers used two 

scales, the first is related to the use of digital technology, and the 

second is related to creative thinking. The data and the analysis 

of the results show us that: The level of digital technology use 

among children with special needs, and their creative thinking 

level is high. And that the use of digital technology has a great 

role in developing the level of creative thinking among children 

with special needs in the pedagogical psychological center of 

Ain Defla State.  

Key words: digital technology, creative thinking, children, 

people with special needs. 

 مقذمة: 

ررررراث حِ      ر ر ررررت الخٔير ر ررررُت إلاىالبر ر رررراث ألاطاطر ر ر ررررم اإلاخولبر ر ررررً أهر ر ررررت مر ر ر رررا السقمُر ر ر ررررر الخنىىلىظُر ر خبر

رررررلو أؿرررربدذ  ررررص الخنفررررل واإلاظررررخددزاث الِاإلاُت،لر رررراث التربىٍررررت ومسالر رررر ي اإلاؤطظر الىفسر

ً زالى ججظُد ودمج ،والبُداُىجي حِمل ظاهدة إلاىالبت هره الخٔيراث مسخلف وذلو م

ظدًرردة جخماىرر ى مرّر مخولبرراث طررى  الخنىىلىظُراث الددًشررت، واطررخددار هررس  حِلررُم 

دوز اًجابي في  اطخسدام الىطائل الخنىىلىظُت له وهرا ألن الِمل زاؿت الددًشت منها،

وهسائق الخدَزع اليؼوت، والدؼاف اإلاىهىبين، اإلاىاهج الدزاطُت، وهٌم الخقىٍم،إُداد 

 .، وذوي الاخخُاظاث الخاؿتوالازجقاء بمهازاث كِاف الخدـُل

دوز اطرخسدام الخنىىلىظُررت السقمُرت فرري  ت إبررساش ًىرا مررً زرالى هررره الدزاطرلررلو ازج      

سلص الىفسر ي اإلاجىمُت مظخىي الخفنيرر ؤلابرداعي لردي ألاهفراى ذوي الاخخُاظراث الخاؿرت بر

 البُدآىجي لىالًت ُين الدفلى)الجصائس(.
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 إشكالية الذراصة: .2

ُاة الس لقد ػهلذ الخنىىلىظُا         إن ازخلف مظخىي اإلاِاؿسة ختى و قمُت قىام الد

ب  جوىزها مً مجخمّ آلزس، إال أن  
ُ
ُاث الشقافُت ها حِخبر ل ت ،اإلاؼسو وختى  ،والفنٍس

ؿىاُت جىافظُت ججخرب مسخلف الفئاث الاظخماُُت ُلى  أضدذخُض  ،ؤلابداُُت

 ازخالف أُمازها وأظىاطها.

ِد مدزل         م ومِالجت  سقمُتخنىىلىظُا الالَو مً اإلادازل اإلاىوقُت لخـمُم الخُِل

خباز ظمُّ الِىامل اإلاؤزسة  ا في الُا ِا ـمم ُىاؿس مىٌىمت الخِلُم واك مؼنالجه، ألهه ً

 إجباَفي ُملُتي الخِلُم والخِلم، بما يهدف إلى جدقُق حِلم فِاى، ومً زم جخجلى أهمُت 

ُاة زـائف  هرا اإلادزل في جـمُم الخِلُم لروي الاخخُاظاث الخاؿت للمان مسا

اقت  ،وخاظاتهم الخِلُمُت ،الخالمُر مً ذوي الاخخُاظاث الخاؿت وهَى ؤلُا

 .(2664)خظً، اوهبُِته

ُت في مجاى الخنىىلىظُا وؤلابداَ         ألهمُخه ولهرا ػهد اإلاجخمّ الجصائسي قفصة هُى

ُت جىمُت بُٔت  ،النشير مً الٔمىق والـِىباث للمخِلمين إشالت ودوزه في قدزاتهم الدظ

اًت الفسد اإلاخِلم وإلظابه اإلاِازف، واإلاِلىماث  ظلأوؤلابداُُت مً  ،والخِلمُت ُز

للبدض والِاداث، التي حؼهل لدًه الخلفُت الِلمُت الالشمت التي جخفاُل مّ ذاجه وجقىده 

  ِلىماثًُ م
ا
  أزسي مظخسدما

ا
ال ً  زبراجه ومهازاجه، ومخفُا ئخه بهل ما فيها م مّ ُب

 مخٔيرا
ا
ً  ث ومِوُاث وأوؼوت، مىلدا منها مِسفت ظدًدة جٌهس ب ػهاى مخىىُت حِبر ُ

 العجلىويؤلابداُُت، مشل: خل اإلاؼنالث، جـمُم ظهاش، جىلُد أفهاز ظدًدة وفاُلت)

 (. 222 ، ؾ2667والدمسان، 

       
ا
  وباُخباز اطخسدام الخنىىلىظُا السقمُت ظصءا

ا
في حِلُم ذوي الاخخُاظاث  مهما

 وطائل جنىىلىظُت مالئمت لهره القدزاث جخلمًزالى بسامج زاؿت  وذلو مً، الخاؿت

ادةبهدف  اًتهم وخـىلهم الىعي الِام  ٍش باخخُاظاث ذوي الداظاث الخاؿت، وأهمُت ُز

هاإلاا ماهذ هره الفئت مً  ،ُلى فسؾ جسبىٍت مخهافئت جيسجم مّ قدزاتهم واطخِداداتهم

وفي  ،ظمُّ ألاؿِدة واإلاظخىٍاث بـفت ُامت ُلىاإلاجخمّ مهمؼت جفخقد إلى الاهخمام 

 .اإلاجاى الخِلُمي بـفت زاؿت

دت مً اإلاجخمّ،  ولنً الُىم في ًل الخنىىلىظُا السقمُت جصاًد     الاهخمام بهره الؼٍس

 بمبدأ  بهرهالاهخمام  ذلو ألن
ا
الفئت مولب دًني لجمُّ ألادًان، ومولب طُاس ي ُمال
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هم فئت ٓير قلُلت، والاهخمام بهم ومولب اقخـادي ألن  جهافؤ الفسؾ والخِلُم للجمُّ، 

 ً ـاد وشٍادة الدزل القىمي، ومولب اظخماعي ألنهم ظصء م ٌظاُد في دفّ عجلت الاقخ

وظُج اإلاجخمّ، ًىِنع ؿالخهم ُلى ؿالح اإلاجخمّ لهل، ومولب جسبىي ألنهم أبىاؤها، 

ب. لما أنهم ُلُىا أن هدظً جسبُتهم وحِلُمهم ومً خقهم خمىىن ًٓس ىن في الخِلُم ٍو

مازطىن أوؼوتهم باخترام وجقدًس، زاؿت أهه  الاهسسان في اإلاجخمّ، ٌِِؼىن خُاتهم ٍو

إذا مان لديهم قـىز في هاخُت مُِىت، فئن لديهم قىة وهاقت في هىاح أزسي، زبما ألثر 

ُفها بالؼهل الصدُذ ـبدىا أف مً الِادًين، ومً زم ًجب اطدشمازها وجًى  ختىً 
ا
 سادا

 
ا
 .( 2664خظب ما ألده خظً)  مجخمِهمُلى أطسهم و  مىخجين ال ُبئا

ىم        ُتومما الػو فُه أن مً ألاهداف الظامُت للمٌى ىظ  ت التربىٍت واإلاسالص البُدٓا

ُلى ازخالف مظخىٍاتهم، وزاؿت الخفنير ؤلابداعي  جىمُت قدزاث الخفنير ُىد اإلاخِلمين

الث اإلاسخلفت التي جخددي خاكس ؤلاوظاهُت مىهه ألاداة التي حِمل ُلى خل اإلاؼن

  ومظخقبلها.

دوز اطخسدام الخنىىلىظُت السقمُت  خبُانل مؼهلت البدض لدًىا مً هىا بسشثو   

زالى في جىمُت مظخىي الخفنير ؤلابداعي لدي ألاهفاى ذوي الاخخُاظاث الخاؿت مً 

 : ِامؤلاظابت ُلى الدظاؤى ال

له دور في ثىمية مضحىي الحفكير إلابذاعي لذي هل اصحخذام الحكىىلىحية الرقمية 

 ؟ رلس الىفس ي البيذاغىجي لىالًة غين الذفلىاملألاطفال روي الاححياحات الخاصة ب

 الحالية: الجسئية وإلاحابة غن الخضاؤالت 

هفاى ذوي الاخخُاظاث الخاؿت ألا ما مظخىي اطخسدام الخنىىلىظُا السقمُت لدي  -6

 سلص الىفس ي البُدآىجي لىالًت ُين الدفلى  اإلاب

ُاظاث الخاؿت بألا ما مظخىي الخفنير ؤلابداعي لدي  -2 سلص الىفس ي اإلاهفاى ذوي الاخخ

  .البُدآىجي لىالًت ُين الدفلى 

 :فرطيات الذراصة 2.1

 بدض افتركىا ما ًلي:ولإلظابت ًُ حظاؤالث ال

 الفرطية الػامة:

ُت لها  دوز في جىمُت مظخىي الخفنير ؤلابداعي لدي ألاهفاى الخنىىلىظُت السقم

 سلص الىفس ي البُدآىجي لىالًت ُين الدفلى.اإلاذوي الاخخُاظاث الخاؿت ب
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 الفرطيات الجسئية:

سلص اإلاألهفراى ذوي الاخخُاظراث الخاؿرت برلمظخىي اطخسدام الخنىىلىظُا السقمُرت  -1

 . مسجفّ الىفس ي البُدآىجي لىالًت ُين الدفلى

ررررداعي  -2 ر ررررر ؤلابر ر ررررخىي الخفنير ررررلمظر ر ررررت بر ر رررراث الخاؿر ر رررراى ذوي الاخخُاظر ر رررر ي اإلاألهفر ر سلص الىفسر

 .مسجفّ البُدآىجي لىالًت ُين الدفلى

 : أهذاف الذراصة 3.1

إلى إبساش دوز اطخسدام الخنىىلىظُت  هره الدزاطتزالى مً  الباخشخان هدفت  

سلص اإلاالسقمُت في جىمُت مظخىي الخفنير ؤلابداعي لدي ألاهفاى ذوي الاخخُاظاث الخاؿت ب

ُت  ىجي لىالًت ُين الدفلى، والخِسف ُلى مظخىي اطخسدام الخنىىلىظ الىفس ي الببدٓا

ىالًت ُين لالخاؿت باإلاسلص الىفس ي البُدآىجي  لروي الاخخُاظاث الخاؿتالسقمُت 

 .، ولرا مظخىي جفنيرهم ؤلابداعيالدفلى

 أهمية الذراصة: 4.1

مىكَى هام مىهه مً أهمُت اإلاىكَى في خد ذاجه جبرش أهمُت هره الدزاطت 

حظخدعي الاهخمام  اإلاجخمّ الجصائسي  فيؼت مهمفئت  ىاوى ٍد، و ٌظخدق الدزاطت واإلاِالجت

ص ػِ ،والِىاًت بها إكافت إهاز إلى ظاهب  بقدزاتهم ؤلابداُُت. ىز أفساد هره الفئتوحٍِص

لروي الاخخُاظاث  هٌسي وجسبىي خىى مىكَى الخنىىلىظُا السقمُت والخفنير ؤلابداعي

، والاطخفادة مً هخائج هره الدزاطت لخدمت ظمُّ ألاهساف اإلاخـلت باإلاىكَى الخاؿت

جشير  ينلباخشقد جفخذ الدزاطت الدالُت مجاالث أزسي أمام امً مظئىلين وهلبت. لما 

ً هٍسق إظساء دزاطاث أزسي ُلى  ،فسوق ُلمُت أزسي  ًمنً ازخبازها مظخقبالُ 

ُىاث مسخلفت  .  مخٔيراث ُو
 ثححذد الذراصة باملجاالت الحالية: مجاالت الذراصة 5.1

رررالي ُلرررى  املجـــال املىطـــىعي:  دوز الخنىىلىظُرررت السقمُررررت فررري جىمُررررت ًقخـررررس البدرررض الدر

سلص الىفس ي البُدآىجي اإلاألهفاى ذوي الاخخُاظاث الخاؿت بلؤلابداعي  مظخىي الخفنير 

 .بىالًت ُين الدفلى
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أهفاى ذوي الاخخُاظاث الخاؿت بمسلص الىفس ي البُدآىجي  املجال البشري واملكاوي:

، طىت بىالًت ُين الدفلى 64و  66بىالًت ُين الدفلى، الرًً جتراوح أُمازهم بين 

 .الجصائس

 .2626 - 2667زالى اإلاىطم الدزاس ي أظٍسذ الدزاطت اإلاُداهُت  املجال السماوي:

 . إلاطار الىظري والذراصات الضابقة:2

 ثحذًذ املفاهيم ألاصاصية للذراصة: 1.2

  الحكىىلىحيا الرقمية:مفهىم  2.1.1
واخررد( الترري  -هري ُبررازة ُرً لٔررت جقىُرت زاؿررت باللٔررت الشىائُرت اإلاصدوظررت )ؿرفس

 حظخسدم في جدىٍل أي 
ا
وقد ج زر هره السطرالت  ،زقمين ؿفس وواخد إلى زطالت النتروهُا

 
ا
يرهررا ،ألاؿررىاث الىـرررىؾ، :مسخلفررت مشررل أػررهاال وجسرررصن هررره السطررائل فررري  ،الـررىز ٓو

خم جدىٍلها إلى ظهت أزسي الطترظاُها ُىد الولب بما إذ أنها مسجبوت  ،ذالسة الداطب ٍو

 ،جوىزهررراالسقمُرررت ُلررى الدُررراة و  خقىُرررتوقرررد أزررسث ال. ٌِررسف بئزطررراى ؤلاػرررازاث ُررً بِرررد

ررررتاو  رررراث السقمُر ر ررررً الخلفىهر ررررصة وألادواث مر ر رررري ألاظهر ررررو فر ر رررري  ،وِنرررررع ذلر ر ررررخاالًذ السقمر ر والظر

ت ىن...الخ )مىاؿٍس  (.61ؾ  ،2666، وقظمُت والخلفٍص

ىضح السقمُرت هري:ا الخنىىلىظُرا اإلاخِلقرت ( ب ن الخنىىلىظُا 2662العجلىوي) ٍو

ً واطرررترظاَ وجررررداوى اإلاِلىمررراث ووؼررررسه ا، وإهخررراط البُاهرررراث الؼرررفىٍت واإلاـررررىزة بخسرررٍص

والىـررُت والسقمُرررت بالىطرررائل الالنتروهُرررت، مرررً زرررالى الخهامرررل برررين أظهرررصة الداطرررىب 

 .الالنترووي وهٌم الاجـاالث اإلاسئُت ا

ًخم بىاطوتها هقل اإلاِلىماث طىاء ماهذ  ف آزس هي الخنىىلىظُا التي  وفي حٍِس

دون أن جخ زس هره زاث النتروهُت بين قازاث الِالم مِوُاث أو بُاهاث ُلى ػهل إػا

ها للدؼىَؽ والخدازل بين اإلاىظاث ذاث اإلاـادز ومتومقا ،ألازيرة بوىى اإلاظافت

  .اإلاسخلفت
ا
لا تها لما أنها ًأ جدمل هره  لرلو ،جلمً طالمت جلو اإلاِلىماث وطٍس

ولقواث  ،وؿىز ، زطىم ،هـىؾ ،بُاهاث ُلى ػهل لخاباث ؤلاػازاث الالنتروهُت

ً ظهاش إلى وج ،وأؿىاث ،فُدًى ُت ألما  ،زسآخنفل بدمجها وهقلها م ن ؤلاػازاث الالنتروه

 
ا
لا ٍلها إلى إػازاث جم السقمُت في ظمُّ زـائـها ًمنً ًأ  )مىاؿسٍتازلُت والِنعجدى

 (. 61 ؾ ،2666 ،وقظمُت
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ففمً زالى هره الخِ ِاؿس  أنًدبين لىا  اثٍس  الخنىىلىظُا السقمُت هي هٌام م

ىجس، مىاقّ الخىاؿل فيها الىطائل الخقىُت السقمُت الفسد سدمخٌظ )ظهاش النمُب

 هىاجف الرلُت...(الالاظخماعي، الظبىزة الرلُت، ألاظهصة الرلُت مخِددة الىطائى م

ُُملجمّ  مً اإلاؼازلت في ُمل  هجمنىو ُلى الخىاؿل مّ آلازٍسً  هحظاُدالبُاهاث،  وجق

 وجقاض إ .واخد لئجمام مؼسوَ ًُ بِد باطخسدام أطالُب الاجـاى ماالهترهذ
ا
ُا  ظسائ

ُا  بالدزظت الهلُت التي ًخدـل ُليها أفساد الُِىت في مقُاض اطخسدام الخنىىلىظ

  ، وأظهصة الداطىبالسقمُت مالهىاجف الرلُت
ا
 .مشال

ُىد ألاهفاى ذوي الاخخُاظاث  مِاًير اطخسدام الخنىىلىظُا السقمُتوهلخف 

 فُما ًلي: (5266الؼىملي) خظب ما أوضدخه الخاؿت باإلاسالص الىفظُت البُدآىظُت

بالخفنير ؤلابداعي وبىاء اإلاِسفت وجوٍىس مً زالله ًقىم الوفل  إلابذاع والابحكار: -

 اإلاىخجاث والِملُاث.

ررالم والبِئررت الىطرائل الددًشررت الوفررل أن ٌظررخسدم  الاثصـال واملشــارلة: - مىطررائل ؤلُا

ً، والخمنً مً اإلاؼازلت في ُمل واخد.  السقمُت، مً أظل الخىاؿل مّ آلازٍس

ررّر  البحـــىذ والةالقـــة املػلىماثيـــة: - ٌظرررخسدم الوفرررل الىطرررائل الخقىُرررت السقمُرررت لجمر

 وجقُُم واطخسدام البُاهاث واإلاِلىماث.

الوفل مهازة الخفنير الىاقد ٌظخسدم  الحفكير الىاقذ وحل املشكالت واثخار القرارات: -

ّ، وجقدًم خل للمؼنالث، واجساذ قسازاث  للخسوُى وجىفُر والبدض، وإدازة اإلاؼاَز

ق اطخسدام ألادواث والىطائل السقمُت اإلاىاطبت. ً هٍس  واُُت ُ

والاظخماُُت والشقافُت اإلاخِلقت ًفهم الوفل القلاًا ؤلاوظاهُت  املىاطىة الرقمية: -

ُت.بالخنىىلىظُا، ومما  زطت ألاطالُب ألازالقُت والؼُس

ُا الػمليات واملفاهيم الحكىىلىحية:  - ًدزك الوفل اإلافهىم الصدُذ للخنىىلىظ

ملُاتها.  وأهٌمتها ُو

 لحػذد وحهات هظر الباحثين: :الحفكير إلابذاعي 2.1.2
 
  لقذ جػذدت جػريفاثه هظرا

ً ( ب هه وؼان ُقلي مخِدد 26، ؾ 2662فقد ُسفه الٔاهم)  ًخلم الىظىه 

 ذا قُمت ا
ا
 وأؿُال

ا
 ظدًدا

ا
 .إهخاظا
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ىضح   :ا وؼان ُقلي مسلب ( ب ن الخفنير ؤلابداعي هى62 ؾ ،2662ظسوان)ٍو

بت قىٍت في البدض ًُ خلىى، أو في الخىؿل إلى هىاجج أؿُلت لم جنً  وهادف، جىظهه ٓز

 
ا
 ا. مِسوفت مظبقا

قلُت ًخم فيها جىلُد ألافهاز ( فقد ُسفه ب هه:ا ُملُت 6777ُ)Olsenأما أولظً  

ً خلىى ظدًدة  وحِدًلها مً زبرة مِسفُت طابقت ومىظىدة لدي الفسد لخهٍى

 للمؼنالثا.  

ً: أهه:ا ُلى Meader (6776 )مُدز ُسفه بِىما       ىـٍس  ُ همى جفنيري مهىن مً

 أو مخفق 
ا
الخفنير اإلاخقازب الري ًخلمً إهخاط مِلىماث صدُدت مدددة جددًدا مظبقا

ُليها، والخفنير الخباُدي الري ٌظخسدم لخىلُد وإهخاط واطخلهام ألافهاز اإلاسخلفت 

 واإلاِلىماث 
ا
 الجدًدة مً مِلىماث أو مؼاهداث مِواة إلهخاط أػُاء ظدًدة اُخمادا

 لى الخبراث اإلاِسفُت ا.ُ

فومً زالى هره الخِ ُلى الفسد قدزة هى الخفنير ؤلابداعي ًدبين لىا أن  اثٍس

في أفهاز هره بالخىىَّ والخجدًد  ًخميز هخاطهرا ؤلا ألبر ُدد ممنً مً الدلىى،  إهخاط

الدلىى بـفتها ظدًدة وهادزة ومسخلفت ًُ إهخاط آلازٍسً، ًخميز بالوالقت واإلاسوهت 

 
ا
قاض إظسائُا بالدزظت الهلُت التي ًخدـل ُليها أفساد الُِىت)أهفاى ذوي  وألاؿالت. ٍو

 مقُاض ا ظلص ا للخفنير ؤلابداعي.الاخخُاظاث الخاؿت( ُلى 
 الةفل: 2.1.3

ـٔير ومؤهشه هفلت،الوفل   اإلاىلىد أو  والوفل بنظس الواء ظمّ أهفاى أي ال

 ( ً البلْى اث،مـوفى و الىلُد ختى ط  (. 346 ؾ ،6763 الٍص

ـٔير مىر والدجه إلى أن  :اهه بفُِخبر الوفل  (22، ؾ 2665)أما خمىدة  ال

ً الراث ببلْى  ،وجخهامل لدًه مقىماث الصخـُت ،ًخم هطجه الاظخماعي والىفس ي وجهٍى

ً السػد    .ا ط

 :روي الاححياحات الخاصةمفهىم  4.1.2

إلى أن مفهىم ذوي الاخخُاظاث الخاؿرت هرى  (64، ؾ 6626)القـاؾ ٌؼير  

الجظمُت  لشيرة ٓير ذوي الداظاث الخاؿت ) مفهىم بىائي ًدظّ لِؼمل فئاث اظخماُُت

اقررت ) الِقلُررت أو الرهىُررت ( ن ذوي إ .الاقخـرررادًت...(ُررت، القاهىه، الظُاطررُت ،فهىرراك ؤلُا

أو خرادر طرُازة ) طباب بِلها وزاسري وبِلرها بُ ريالاخخُاظاث الخاؿت وهم مِاقين أل 
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لرلو ًلم إليهم اإلاِا   (،طىء جقدًم الخدمت قبل الدمل وأزىاء الىالدةأو إؿابت ُمل 

 
ا
  زقافُرا

ا
ِنررع ذلررو مررد ،واإلاىهىبررىن ألنهررم ذو اخخُراط زرراؾ فرري الخِامررل وطُاطررُا  يَو

اقت  .احظاَ فئاث ؤلُا

فرروي الاخخُاظراث الخاؿرت هرم أفرساد ٌِراهىن هدُجرت ُىامرل وزازُرت أو بُئُررت  

ً قـىز القدزة ُلى حِلم أو الدظاب زبراث أو مهازاث وأداء أُماى ًقىم بها  مندظبت م

ررررادًت أو  ررررت أو الاقخـر ررررت الشقافُر ررررس والخلفُر رررري الِمر ررررم فر ررررل لهر ررررلُم اإلامازر ررررادي الظر الفررررسد الِر

اخخُاظاث حِلُمُت، الِادي، إلى اخخُاظاث الفسد  الاظخماُُت. ولهرا جـبذ لهم باإلكافت

صرردُت زاؿرت، ًلتررزم اإلاجخمّر بخىفيرهررا لهررم، و اقخـررادًت، و مهىُرت، و  وهفظرُت، وخُاجُررت

ً أفساد اإلاجخمّ)ؿبوي وفالك،   (.662، ؾ 2665باُخبازهم مىاهىين وبؼسا لٔيرهم م

 هررم ألاهفررراى الررررًً فررري دزاطررردىا ذوي الاخخُاظررراث الخاؿررتب هفررراى وهقـررد  

إؿابت ظظمُت أو ُقلُت دائمت  مً ِاهىن ٌوالرًً  ،طىت 64و 66جتراوح أُمازهم ما بين 

  ،أو مندظرربت مىزوزررت
ا
  جررؤزس جرر زيرا

ا
      امت رُلررى ممازطررتهم لدُرراتهم الوبُُِررت بـررىزة جررر خُىٍررا

 ،مِاملررررت زاؿرررت فرررري الىرررىا ي التربىٍررررت جدخرررراط إلرررىفئرررت مررررً اإلاجخمررّر ال وهررررره .أو وظررربُت

 .مّ أقسانهم وشمالئهم بؼهل هبُعيوالخِلُمُت والاظخماُُت ختى ٌظخوُِىا الخِامل 

 :الذراصات الضابقة 2.2

  bbit & Miller, 2000)(Baدراصة بابيد وميلر -

رررادة ابِىررررىان: رررر فرررري خررررل اإلاؼررررهلت إلار أزررررس اطررررخسدام الداطررررىب فرررري جوررررىٍس مهررررازاث الخفنير

اكُاث لدي   .في الخِلم اوالب الرًً لديهم ؿِىباث الالٍس

يهدف الباخشان مً زالى هره الدزاطت إلى جبُان أزس اطخسدام الداطىب في جوىٍس        

اكُاث للوالب الرًً لديهم ؿِىباث في الخِلم  مهازاث الخفنير في خل اإلاؼهلت في الٍس

، وبِد مً زالى جقدًم بسهامج قائم ُلى أطلىب خل اإلاؼنالث باطخسدام الداطىب

ُلى ُُىت ججٍسبُت مً الوالب الرًً لديهم ؿِىباث الخِلم في مادة  جوبُق البرهامج

اكُاث، جىؿل الباخشان إلى قدزة هره الخقىُاث اإلاـآت ب طلىب خل اإلاؼنالث في  الٍس

ُاث ُلى النهىق بقدزاث الولبت ذوي ؿِىباث الخِلم، ومان للداطىب  اك مادة الٍس

 
ا
  وإمهاهُاجه أزسا

ا
ير الِلُا ُىد الولبت، خُض خفصث جلو في جىمُت مهازاث الخفن واضدا

اكُت والِمل ُلى خلها بوس   البِئت قدزاث اإلاخِلمين ُلى الخجاوب مّ اإلاؼنالث الٍس

  إبداُُت.  
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 (2002لعجلىوي والحمران)دراصة ا -

 أزس جنىىلىظُا اإلاِلىماث والاجـاالث ُلى جىمُت الخفنير ؤلابداعي ُىد هلبتبِىىان:ا 

 في ألازدن ا.اإلادازض الاطخنؼافُت 

خِسف ُلى دوز جنىىلىظُا اإلاِلىماث والاجـاالث الهدفذ هره الدزاطت إلى   

ُلى جىمُت الخفنير ؤلابداعي ُىد هلبت اإلادازض الاطخنؼافُت في ألازدن، وجهىهذ ُُىت 

  646الدزاطت مً 
ا
  66وهالبت منهم  هالبا

ا
وهالبت مً هلبت اإلادازض الاطخنؼافُت،  هالبا

  66و
ا
ير وهالبت  هالبا  ٓ طخنؼافُت، ولجمّ البُاهاث اطخسدم الا مً هلبت اإلادازض

)أ(. أػازث هخائج الدزاطت إلى وظىد فسو  ذاث  الباخشان ازخباز جىزاوع ؿىزة ألالفاي

داللت إخـائُت بين اإلاجمىُت التي جخِلم باطخسدام جنىىلىظُا اإلاِلىماث والاجـاالث، 

ُلى الدزظت الهلُت الزخباز جىزاوع للخفنير  واإلاجمىُت التي جخِلم بالوس  الِادًت

ؤلابداعي ولـالح اإلاجمىُت التي جخِلم مً زالى جنىىلىظُا اإلاِلىماث والاجـاالث، 

ُت الزخباز جىزاوع للخفنير ؤلابداعي)ألاؿالت، واإلاسوهت،  ولرلو ُلى الدزظاث الفُس

في جىمُت الخفنير  جنىىلىظُا اإلاِلىماث والاجـاالثوالوالقت(، وهرا ًدى ُلى مظاهمت 

  ؤلابداعي ُىد الولبت.

 (2012)فالكو  صبةي دراصة -

رررا  بِىرررىان:  فررري حِلررررُم ذوي الاخخُاظررراث الخاؿررررت ا جنىىلىظُرررا الخِلررررُم الددًشرررت ودوزهر

 .ا بمدًىت بظنسة

م ُشرت فري حِلرًالدد ُراإلقراء اللرىء ُلرى دوز الخنىىلىظ هدفذ هره الدازطت إلى

ى دون الاطررخسدام ان اإلاِىقراث التري جدرى جبُراظراث الخاؿرت، لمرا هردفذ إلرى ُذوي الاخخ

مِلمررري مدزطررتي اإلاِررراقين ُلررى مررً زرررالى دزاطررت مُداهُرررت ، مُا الخِلرررُررألامشررل لخنىىلىظ

 
ا
  طمُِا

ا
ا بمدًىت بظنسة. ولخدقُق هرا الهدف قامذ الباخشخان بخـرمُم  واإلاِاقين بـٍس

  25جم جىشَِها ُلى ُُىت مخهىهت مً اطخمازة 
ا
اإلادزطخين، وبُيرذ هخرائج مً مِلمي  مِلما

ررررت   الدزاطر
ا
ررررؤدي أدوازا ررررت جر ررررُم الددًشر رررا الخِلر ر ررررالب ذوي  أن جنىىلىظُر ر ررررُم هر رررري حِلر ررررت فر هامر

زظُِرت  وجدقُق حٔرًت ،الخِلُم واطدشازة اهخمام اإلاخِلم إزساء :منها الاخخُاظاث الخاؿت

لبرر لرم مررً أجقرردًم  لمرا جمنرً مرً ،وجىمُرت مقردزة اإلاررخِلم ُلرى الخفنيرر الظررلُم ،فىزٍرت

مرّر وظرىد ظملرت مررً اإلاِىقراث التري جدررىى دون  ألثرر،قرل وقررذ وبفِالُرت أاإلاِلىمراث فري 

 
ا
  الاطخسدام ألامشل للىطائل الخِلُمُت في مدزطتي اإلاِاقين طمُِا

ا
ا  .واإلاِاقين بـٍس
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 ( 2012دراصة السهراوي) -

ُف جنىىلىظُا الىاقّ  أزسبِىىان:ا  الخفنير الِلُا لدي اإلاِصش في جىمُت مهازاث جًى

 .ا في اإلاملنت الِسبُت الظِىدًت هالباث اإلاسخلت اإلاخىطوت

ّ اإلاِصش في جىمُت مهازاث     ُف جنىىلىظُا الىاق هدفذ الدزاطت إلى مِسفت أزس جًى

ُرررف  الخفنيررر الِلُررا لرردي هالبرراث اإلاسخلررت اإلاخىطرروت، لمررا هرردفذ إلررى مِسفررت دزظررت جًى

الخفنيرررر الىاقرررد، )الِلُرررا يررررنمهرررازاث الخف فررري جىمُرررت إلاِرررصش ا الىاقررّراإلاِلمرراث لخنىىلىظُرررا 

 إلاِلمهي الـِىباث التي جىاظه ا ماىطوت، و إلاخا إلاسخلتُىد هالباث ا ؤلابداعي(والخفنير 

 الخِلُمُررت، وقررد اطررخسدمذ الباخشررت فري الِملُررت اإلاِررصش  فري اطررخسدام جنىىلىظُررا الىاقرّر

 لجمّر مرً أدواث الدزاطرت لر داةطردباهت الا  ذواطرخسدم الىؿفي لبُران الٌراهسة،اإلاىهج 

خىطرروت فررري إلاسخلرررت اإلامرررً مِلمرراث امِلمررت ( 613) الدزاطرررت وقررد بلٔرررذ ُُىررت البُاهرراث،

  التي زلـذ إليها الدزاطت: ، ومً أهم الىخائجإلاملنتا

اطررخسدام جقىُررراث جنىىلىظُررا الىاقررّر اإلاِررصش جرررؤدي إلررى جفاُرررل لبيررر برررين الوالبرراث فررري  -

 الخِلُمُت.الِملُت 

رد مررً دافُِررت  اإلاِرصش اطرخسدام جقىُرراث جنىىلىظُرا الىاقرّر  - أزىرراء الِملُرت الخِلُمُررت ًٍص

وحؼِس الوالباث بالظِادة ُىد اطخسدام هره الخقىُاث في الؼسح،  ،الوالباث في الخِلم

مما ًؤدي إلى جفاُل ألبر مً الوالبت والنخاب اإلادزس ي، ممرا ًهرىن لره ألازرس فري الاخخفراي  

 ِلىماث لفتراث أهىى.باإلا

ىبت جررىفير أُررداد لبيرررة مررً ألاظهررصة التري جرردُم جقىُرراث الىاقرّر اإلاِررصش فرري مرردازض  - ؿِر

 اإلاملنت.

 غلى الذراصات الضابقة: جػليق

 التي جىاولذ الخنىىلىظُا السقمُت مً زالى مساظِت الدزاطاث الظابقت

أنها جدؼابه مّ الدزاطت الدالُت مً خُض الهدف الري وظعى  لىاجبين  والخفنير ؤلابداعي

إلى جدقُقه، واإلاخمشل في النؼف ًُ دوز الخنىىلىظُا السقمُت في جىمُت الخفنير ؤلابداعي 

فسلصث ُلى دوز  (2665فالك)و  دزاطت ؿبوي أما (.2667لدزاطت العجلىوي والدمسان)

ُف  أزس( زلصث ُلى 2666هساوي)، بِىما دزاطت الص في الخِلُم جنىىلىظُا الخِلُم جًى

في خين دزاطت بابِذ  في جىمُت مهازاث الخفنير الِلُا، الىاقّ اإلاِصش  جنىىلىظُا

ُلس) ث الخفنير. لما زلصث ُلى دوز أخد الىطائل الخقىُت في جىمُت إخدي مهازا (2666وم
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 ؿبويُدا دزاطت جسخلف دزاطدىا ًُ باقي الدزاطاث مً خُض الُِىت اإلادزوطت ما 

 التي جىاولذ فئت ذوي الاخخُاظاث الخاؿت. (2665فالك)و 

لما جسخلف الدزاطت الدالُت ًُ الدزاطاث الظابقت في ازخُازها إلاىكَى الدزاطت  -

الري ًخمدىز خىى دوز الخنىىلىظُت السقمُت في جىمُت الخفنير ؤلابداعي لدي ألاهفاى 

ىجي،  ض ٌِخبر مىكَى دزاطدىا في خُذوي الاخخُاظاث الخاؿت باإلاسلص الىفس ي البُدٓا

إن مظذ هره الدزاطاث و خدود ُلمىا مىكَى ظدًد لم ًدىاوى مً قبل الباخشين، ختى 

 ظىهس إػهالُدىا.

اجفقذ الدزاطاث الظابقت والدالُت مّ هفع اإلاىهج الىؿفي اإلاخبّ وألادواث  -

 لجمّ البُاهاث.  اإلاظخسدمت

الدزاطت، والخِسف ُلى مىهجُت  أدواثأن الدزاطاث الظابقت أفادجىا في بىاء  لما-

سفت ،البدض اإلاىاطبت التي ًمنً مً زاللها الدـىى  ألاطالُب ؤلاخـائُت اإلاىاطبت وِم

  ُلى الىخائج وجفظيرها.

 إلاحراءات املىهجية للذراصة:.3

 املىهج املحبؼ: 3.1

اطخسدمىا اإلاىهج الىؿفي الخدلُلي الري ٌظعى إلى  دزاطتلخدقُق أهداف ال   

م للدقائق وحصخُف الجىاهب اإلاخِلقت بمىكَى ال ً دزاطتالىؿف اإلاٌى ، وذلو م

زالى اطخسدام أدواث مىاطبت لجمّ البُاهاث واإلاِلىماث اإلاولىبت، وجدلُلها، وجفظير 

 إليها. التي جم الخىؿلالىخائج 

 :ألاصاصية غيىة الذراصة 32.

 مررً ذوي الاخخُاظرراث الخاؿرررت  46ُُىررت الدزاطررت ألاطاطررُت مرررً  جخهررىن 
ا
هفررال

رررررًً  ر رررراثالر ر ر اقر رررررف ؤلُا ررررً مسخلر ر ر ررراهىن مر ر ر ر ررررين  ٌِر ر ر ررررت ُر ر ر رررردآىجي لىالًر ر ر رررر ي البُر ر رررراإلاسلص الىفسر ر ر بر

قرررت طررىت 64طرررىىاث و 6الرردفلى)الجصائس( جترررراوح أُمررازهم مرررا بررين  ، جرررم ازخُررازهم بوٍس

    قـدًت.
  :ألاصاصية أدوات الذراصة 33.

فُما ًسف دوز  لدزاطتاإلاِلىماث الالشمت مً ُُىت ا الدـىى ُلىبُٔت        

، الخنىىلىظُا السقمُت في جىمُت الخفنير ؤلابداعي لدي أهفاى ذوي الاخخُاظاث الخاؿت

خماد ُلى  مقُاض و  الخنىىلىظُا السقمُتطخسدام زاؾ با مقُاض: مقُاطينفقد جم الُا
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ُتت مقُاض وقد جمذ ؿُآ ،للخفنير ؤلابداعيا ظلصا  اطخسدام الخنىىلىظُا السقم

  ُت:النهائُت وفق الخوىاث الخال ؿىزجهوإزساظه في 

. الـلت والدزاطاث الظابقت ذاث البدىر مساظِت  -  باإلاىكَى

ُت الاطدىاد إلى مجمىُت مً اإلاـادز والنخاباث الِلمُت التي جىاولذ   - الخنىىلىظُا السقم

 . والخفنير ؤلابداعي

ُت  الصمالء ذوي الازخـاؾ والخبرة فيالاطخِاهت ببِم   - لىم الترب مجاى ُلم الىفع ُو

الم والاجـاى.  وجنىىلىظُا ؤلُا

 الاطدىاد ُلى هخائج الدزاطت الاطخوالُُت.  -

ألاولُت، والخدقق مً مدي جىفسها ُلى الخـائف  في ؿىزتها أداة الدزاطت بىاء -

ت، بِد جوبُقها ُلى ُُىت الدزاطت  ً  16قىامها  التي الاطخوالُُتالظُهىمتًر  م
ا
هفال

ُاظاث الخاؿت  22ُلى  أداة الدزاطت في ؿىزتها ألاولُتخُض اػخملذ  ،ذوي الاخخ

  .ُبازة

جقِع  ُبازاث خفنير ؤلابداعي فهى ًخهىن مً ُؼسظلص ا للأما باليظبت إلاقُاض ا

الِبازاث  1، 2، 6طمت ؤلابداَ ًجاب ُليها ببدًلين)صح أو زو ( خُض جمشل الِبازاث 

الِبازاث الظالبت. وجىؿلذ دزاطت شلسي  66، 7، 6، 5، 4، 3، 2ىظبت، بِىما جمشل اإلا

 .أن هرا اإلاقُاض ًخمخّ بـد  وزباث ُالُين إلى( 2664وهىاز)

ت لألداجرين،وهدً بدوزها خاولىا الخ لرد مرً  وهررا  جرىفس الخـرائف الظرُهىمتًر

مررً خُرررض  امررُلررى ُؼررسة أطرراجرة مررً ذوي الازخـرراؾ لخدنُمه بِررد ُررسق اإلاقُاطررين

ررر ررررساق الدزاطررررت ومرررردي صرررردته مررررافقساته تمالئمر ررراَل ُلررررى آزاء مأٓل ا اللٔىٍررررت. فبِررررد الاهر

ئج الخدنرررُم ُلررى خـرررىى أطرررفسث هخررا قُاطررينومالخٌرراث ألاطررراجرة اإلادنمررين خرررىى اإلا

رررد ُررً وظرربت  ِبررازاثمٌِررم ال ُررض أؿررربذ خ، % 76ُلررى دزظرررت اجفررا  بررين اإلادنمررين جٍص

ُبازة، بِىما مقُراض ا ظلرص ا  66 ًدىي  في ؿىزجه النهائُتمقُاض الخنىىلىظُت السقمُت 

 ُبازاث. 66للخفنير ؤلابداعي بقي هفظه ًدىي 

 
ا
ررق لمررا اُخمرردها أًلررا خظررراب  ُلرررى الـررد  البىررائي لالزخبررراز، وذلررو ُررً هٍس

رررراز مرررردي جماطرررررو مفسداته رررردمرررراالاحظررررا  الرررردازلي الزخبر رررا باليظرررربت للخ لر ر رررراث  ، أمر مررررً زبر

ررررينا ررررار إلاقُاطر رررا لسوهبر ر ررررت ألفر ر ررررخسدمىا مِادلر رررردوى ال، اطر ر ررراليوالجر ر ررررائف  خر ر ًلخرررررف الخـر

ت لل  :مقُاطينالظُهىمتًر
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 مقياسين( يلخص الخصائص السيكومترية لل1) جدولال
 الذاللة الذرحة الخصائص الضيكىمتًرة  هىع املقياش

مقياش 

اصحخذام 

الحكىىلىحية 

 الرقمية

الاجفا  خظب مِادلت مىبس وظبت  ؿد  اإلادنمين

 % 76جٍصد ًُ 

 ُالُت

 دالت **246.5 الدزظت الهلُت ؿد  الاحظا  الدازلي

زباث ألاداة ًُ هٍسق مِادلت ألفا 

 لسوهبار

 دالت **756.5 الدزظت الهلُت

حلس مقياش 

 للحفكير إلابذاعي

الاجفا  خظب مِادلت مىبس وظبت  ؿد  اإلادنمين

     % 67جٍصد ًُ 

 ُالُت

 دالت **226.5 الدزظت الهلُت ؿد  الاحظا  الدازلي

زباث ألاداة ًُ هٍسق مِادلت ألفا 

 لسوهبار

 دالت **356.5 الدزظت الهلُت

ين، مما  ًخطح لىا أن لال ألاداجين (6)ومً الجدوى    جخمخِان بصباث وؿد  ُاُل

مقُاض اطخسدام  دُذًخم جصخُض ألاطاطُت،  دزاطتُقهما ُلى ُُىت الٌظمذ بخوب

 : البدائل للنسث الخماس يوفق الظلم  الخنىىلىظُا السقمُت
ا
  لشيرا

ا
 3)ظدا

ا
(، إلى 2)(، لشيرا

 1خد ما)
ا
 2)( قلُل ظدا

ا
جا ِبازاثللباليظبت ( 6)(، أبدا بُت، والِنع صدُذ باليظبت الًا

ُخم مىذ ُالمت) الظلبُت. ِبازاثلل ( في 6أما باليظبت إلاقُاض ا ظلص ا للخفنير ؤلابداعي ف

المت)  ( في خالت ؤلاظابت الصدُدت.6خالت ؤلاظابت الخاهئت، ُو

  املضحػملة في الذراصة: إلاحصائيةألاصاليب  34.

اإلاخىطى الدظابي والاهدساف و ، رطىن يمِامل الازجبان بو ، مِامل ألفا لسوهبار

 .مِامل الاهدداز الخوي البظُىو ، لُِىت واخدة اثاز ازخباو اإلاُِازي 

 :غرض وثفضير هحائج فرطيات الذراصة. 4

 ألاولى:الجسئية فرطية الغرض وثفضير هحائج  4.1

السقمُت مظخىي اطخسدام الخنىىلىظُا جىف الفسكُت الجصئُت ألاولى ُلى أن:  

 ،لىالًت ُين الدفلى مسجفّسلص الىفس ي البُدآىجي اإلاألهفاى ذوي الاخخُاظاث الخاؿت بل

إلاِسفت الفس  برين  اثاجوبُق ازخباز  ُلىاُخمدها  وللخدقق مً ؿد  الفسكُت أو هفيها

 لي ًىضح ذلو:خاألفساد الُِىت، والجدوى ال فتراي يىطوين الدظابُين اإلاالخٍ والا اإلاخ
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 ملضحىي  فتراي يالا ( ًىضح الفرق بين املحىصط الحضابي املالحظ و2)جذول ال

   طفال روي الاححياحات الخاصةألا الحكىىلىحيا الرقمية من قبل اصحخذام 

املحىصط  الػذد

الحضابي 

 املالحظ

الاهحراف 

 املػياري 

املحىصط 

 الحضابي

 فتراي يالا 

درحة 

 الحرية

 قيمة 

 )ت(

 قيمة

Sig 

مضحىي 

 الذاللة

06 74.302 61.7. 44 45 62.7. 6.666 6.61 

الخنىىلىظُرت اطرخسدام مً زالى القُم اإلاخدـل ُليها ًخطرح باليظربت إلاخٔيرر  

بىالًررت  سلص الىفسر ي البُردآىجياإلاهفراى ذوي الاخخُاظراث الخاؿرت برألا قبرل السقمُرت مرً 

أن قُمرت اإلاخىطرى الدظرابي اإلاالخٍر هري ألبرر مرً قُمرت اإلاخىطرى الدظررابي  ُرين الردفلى

رررلت برررين مظررررخىي  32فالقُمرررت  ،يررر يار تفالا  للخنىىلىظُررررت الاطرررخسدام هرررري القُمرررت الفاؿر

  56.16ظخىي اإلاىسفم. لما بلٔذ قُمت ازخباز اثا لُِىت واخدة اإلااإلاسجفّ و  السقمُت

مرً  % 77 أي أهىرا مخ لردون بيظربت ،6.66 مظخىي الداللت وقد ماهذ دالت ُىد

ت وظىد فسو   لُِىرت،الطرخجاباث أفرساد ا اإلاسجفّراإلاظخىي  لـالح اإلاخىطوين بين ظىهٍس

الخنىىلىظُرا السقمُرت ألهفراى ذوي الاخخُاظراث الخاؿرت  مظرخىي اطرخسدام فئن وبالخالي

 .سلص الىفس ي البُدآىجي لىالًت ُين الدفلى مسجفّاإلاب

منً جفظير    هره الىدُجت ٍو
ا
  لهىن الخنىىلىظُا السقمُت أضدذ واقِا

ا
 ملمىطرا

ررري فررري اإلاررردازض واإلاسالرررص بىاطرررروت  فررري خُاجىرررا الُىمُرررت، مررررً زرررالى حِمرررُم الخِلرررُم السقمر

، وأظهررصة واطررخسدام الهىاجرف الرلُررت اإلاخوررىزة اللىخراث الرلُررت، وألاظهررصة الداطرىبُت

رل للقرساءةالِرسق  رىن الخِلُمري، وآلرت الداطربت الىاهقرت الىاهقرت، وظهراش النسشٍو  والخلفٍص

، والخىىَّر فري مـرادز برر ألهفراى ذوي الاخخُاظراث الخاؿرتمً أظل جرىفير فرسؾ حِلرم أل

مرررت لقررردزاتهم ءلثرررر مالوألاوؼررروت ألااإلاِلىمرراث خترررى جرررصداد قررردزتهم ُلرررى ازخُررراز اإلارررىازد 

ُرررف ، وجسلرررق لررديهم الدرررافص والرردافّ إلجمرررام مقررسزاتهم الدزاطرررُتومُررىلهم . لمررا أن جًى

هفظرررهم  ب ت ألاهفررراىزقرر مرررً ِرررصش ٌفرري الدرررىاز والىقررراغ والخىاؿررل الخنىىلىظُررا السقمُرررت 

دمظهم ألثر للخِلمؼِسهم بقدزتهم ُلى الخدنم بخِلمهمَو  وال ٌؼِسهم بىقـهم أو  ، ٍو

 جخىافق هخائج الدزاطت الدالُت مّلما   (2666خظب ما ألدجه دزاطت الصهساوي)عجصهم 

  . (2665فالك)و  ؿبوي دزاطت هخائج
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  :ثاهيةالالجسئية فرطية الغرض وثفضير هحائج  2.4

ألهفراى ذوي لمظخىي الخفنير ؤلابداعي ُلى أن:  شاهُتجىف الفسكُت الجصئُت ال

خدقق مً ل. ولسلص الىفس ي البُدآىجي لىالًت ُين الدفلى مسجفّاإلاالاخخُاظاث الخاؿت ب

إلاِسفرت الفرس  برين اإلاخىطرروين  اثاجوبُررق ازخبراز  ُلرىاُخمردها  ؿرد  الفسكرُت أو هفيهرا

 ًىضح ذلو: خاليألفساد الُِىت، والجدوى ال فتراي يالدظابُين اإلاالخٍ والا 

 ملضحىي فتراي ي ( ًىضح الفرق بين املحىصط الحضابي املالحظ والا 3) جذول ال

  طفال روي الاححياحات الخاصة ل لالحفكير إلابذاعي 

املحىصط  الػذد

الحضابي 

 املالحظ

الاهحراف 

 املػياري 

املحىصط 

 الحضابي

 فتراي يالا 

درحة 

 الحرية

 قيمة 

 )ت(

 قيمة

Sig 

مضحىي 

 الذاللة

46 36.66 73.66 63 37 43.66 6.666 6.66 

هفاى أل ل الخفنير ؤلابداعيمً زالى القُم اإلاخدـل ُليها ًخطح باليظبت إلاخٔير 

ىجي بىالًت ُين الدفلىاإلاذوي الاخخُاظاث الخاؿت ب أن قُمت  سلص الىفس ي البُدٓا

 63فالقُمت  ،ي يار تفاإلاخىطى الدظابي اإلاالخٍ هي ألبر مً قُمت اإلاخىطى الدظابي الا 

 ظخىي اإلاىسفم. اإلااإلاسجفّ و  الخفنير ؤلابداعيهي القُمت الفاؿلت بين مظخىي 

مظخىي  وقد ماهذ دالت ُىد 43.66لما بلٔذ قُمت ازخباز اثا لُِىت واخدة 

ت مً وظىد فسو  % 77 بيظبتأي أهىا مخ لدون  ،6.66 الداللت  اإلاخىطوين بين ظىهٍس

 مظخىي الخفنير ؤلابداعي فئن وبالخالي لُِىت،اإلاظخىي اإلاسجفّ الطخجاباث أفساد ا لـالح

سلص الىفس ي البُدآىجي لىالًت ُين الدفلى مسجفّ، اإلاألهفاى ذوي الاخخُاظاث الخاؿت بل

منً جفظير هره الىدُجت  ذوي الاخخُاظاث لوفل ؤلابداعي ُىد امُت الخفنير جىب ن ٍو

باإلاسالص الىفظُت البُدآىظُت التي  مً أهم أهداف الِملُت الخِلُمُت ى ه الخاؿت،

ت وألامً  ت الخفنير، والخِبير ًُ أفهازه وزبراجه مّ حظمذ للوفل بش يء مً الدٍس بدٍس

لألوؼوت جدٍزب الخُاى لدًه، وحصجُّ ألافهاز ألاؿُلت التي ًٌهسها في ممازطخه 

  التي حِمل ُلى اطخسدام وجىمُت اإلاهازاث ؤلابداُُت. الخِلُمُت بمسخلف الىطائل

ُه الري اإلاىار اإلادزس ي لما أن ُلى الاطخقاللُت في الوفل شجِه  ًىمى ف

ت الهافُت للخِبير ًُ أفهازه ، ومىدهالخفنير  ِه ُلى ؤلابداَ والابخهاز وشج وجقبلها، الدٍس
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( في دزاطخه خىى الخفنير ؤلابداعي لدي 2663الِواز) دهخظب ما أل خل اإلاؼنالثو 

القخه ببِم اإلاخٔيراث.  أهفاى السوكت ُو

هفاى ذوي الاخخُاظاث جىفس لأل  اإلاخسـف اإلاظاُداث التي ًقدمها اإلاِلملما أن        

س جفنيرهم ؤلابداعي أ الخاؿت خد أل  ازىاء مداوالتهم جفظير خل مؼهلت مفسؿت لخوٍى

الث  لهمواطخسدام جنىىلىظُا اإلاِلىماث والاجـاالث، ًىفس  ،أُلاء اإلاجمىُت حظُه

 .تا بخدنمهم في ُملُت حِلمهم الخاؿمباػسة بدُض ًمننهم أن ٌؼِسو 

ِلمكف إلى ذلو، مهازاث الخدَزع التي ٌظخسدمها أ في جدَزع  اإلاخسـف اإلا

ُاظاث الخاؿت، واإلاىاشهت بينالا ذوي  ُىاؿس اإلانهاط مً أهداف ومدخىي وأطالُب  خخ

م ، حصجّ ألاهفاى ُلى ؤلابداَ وجدفصهم ُلى ؿقل اهخماماتهم وجدسك وأوؼوت وجقٍى

 (.2667ػبان)ه جخظب ما ألد هها هدى الِملُاث ؤلابداُُتقدزاتهم وجىظ

  فرطية ألاصاصية:الغرض وثفضير هحائج  3.4

دوز في جىمُت مظخىي  للخنىىلىظُا السقمُت جىف الفسكُت ألاطاطُت ُلى أن:  

هفاى ذوي الاخخُاظاث الخاؿت باإلاسلص الىفس ي البُدآىجي ألا الخفنير ؤلابداعي لدي 

وللخدقق مً هره الفسكُت قمىا بدظاب مِامل الاهدداز  بىالًت ُين الدفلى)الجصائس(،

ق بسهامج الدصمت ؤلاخـائُت  مً جىفس  بِد الخ لد ، وذلوSPSS 24الخوي ًُ هٍس

فسكُاث الىمىذط الخوي البظُى لخوبُق مِادلت الاهدداز البظُى، مً خُض ججاوع 

ت  الِؼىائُت، جباًً الخو  الِؼىائي والخىشَّ الوبُعي لألزواء جم زؿد ألازواء اإلاُِاٍز

  ،(2-، 2مً ألازواء كمً اإلادي ) % 73بدُض وقِذ ألثر مً 
ا
 التي جخىشَ جىشَِا

 
ا
 .هبُُِا

مً أن الىمىذط الخوي ال ٌِاوي مً مؼهلت ُدم ججاوع جباًً بِد الخ لد 

خُادًتجم مِالجت البُا ،الخو  قت الُا بدظاب أهم  قمىا، خُض هاث باطخسدام الوٍس

اطخسدام الخنىىلىظُا السقمُت ومظخىي مؤػساث همىذط الاهدداز الخوي البظُى بين 

 ( ًىضح ذلو:2. والجدوى)الخفنير ؤلابداعي
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اصحخذام الحكىىلىحيا  ثحليل الاهحذار الخةي البضيط بين(: 4جذول)ال

 الرقمية ومضحىي الحفكير إلابذاعي
 

 الىمىرج

 ألاول 

 الثابد املحغيرات

 " أ "

مػامل 

الاهحذار 

 بيحا

مػامل 

 الححذًذ

"ت"  قيمة

 ملػامل الاهحذار

 اخحبار

F 

 **11.6 6.26 6.25 34.45  الثابد

ثك. 

 الرقمية

6.32 6.22 3.52 

  6.66** داى ُىد 
اطخسدام الخددًد للىمىذط ألاوى الري ًلم مخٔير  مِامل (2)ى جدو ال ٌِسق  

)مخٔير جابّ( والري بلٔذ مظخىي الخفنير ؤلابداعيو لمخٔير مظخقل الخنىىلىظُا السقمُت 

الطررخسدام أو الاهدسافرراث الهلُرت  البُاهراث ( مررً% 25أن ) ُلرى ( وهري جرردى25.6قُمخره )

 أي الخوُررت وجفظرسها الِالقرتمظرخىي الخفنيرر ؤلابررداعي ُلررى  جرؤزس الخنىىلىظُرا السقمُرت 

 جؤزرر فري لرم مهمرت أزرسي  ُىامل إلى جسظّث الاهدسافا ( مً%51وأن) الاهدداز، همىذط

 .الىمىذط

( هجرد أن هخرائج جدلُرل الخبراًً الزخبراز مِىىٍرت الاهدرداز 2ومرً زرالى الجردوى)   

لُه هسفم الفسق الـفسي  ،( باليظبت للىمىذط6.66)مظخىي الداللت دماهذ دالت ُى ُو

 الخيبرررؤ فرري وبالخررالي فررئن اإلاخٔيررر اإلاظرررخقل ٌظرراهم ،وهقبررل البرردًل أي أن الاهدررداز مِىرررىي 

الىمىذط له ج زير  أن أي، بمظخىي الخفنير ؤلابداعي لدي أهفاى ذوي الاخخُاظاث الخاؿت

 مِىىي ُلى الاهدداز.

لُره ًمنرً 6.66( بمظرخىي داللرت )3.52لما بلٔذ قُمرت ؤلاخـرائُت اثا )    (، ُو

 لخابت مِادلت همىذط الاهدداز الخوي البظُى لما ًلي:

= 56.67 + 0.42 X ŷ 

ررادة    رررادة  الخنىىلىظُرررت السقمُررتاطرررخسدام أي أن ٍش بىخررردة واخررردة ًررؤدي إلرررى ٍش

مرا وهررا  ( وخردة،22.6برر ) الخاؿرتألهفراى ذوي الاخخُاظراث لمظرخىي الخفنيرر ؤلابرداعي 

ألهفرراى لجىمُرت مظررخىي الخفنيررر ؤلابررداعي فرري  الخنىىلىظُررا السقمُررتاطررخسدام دوز  ؤلردً

 سلص الىفس ي البُدآىجي بىالًت ُين الدفلى.اإلاذوي الاخخُاظاث الخاؿت ب
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منرً جفظررير هررره الىدُجررت     إلررى هبُِررت ألاوؼرروت والبرررامج اإلاقدمررت مررً زررالى ٍو

بِردة أػررهاى:  ومرا جرىفسه مرً ُىاؿرس ؤلازرازة والدؼرىٍق ،الخنىىلىظُرت السقمُرتالخقىُراث 

خُرض جدررُذ  ،اإلارؤزساث الـررىجُت والدسلُرت ،لقورراث الفُردًى ،الـرىز  ؾ،إكرافت الىـرى 

 لألهفراى ذوي الاخخُاظرراث الخاؿرت 
ا
ال خـرس لهررا فري الخفنيررر، والخدرىى مررً همررى  فسؿررا

اَل ُلرررى قىاُررررد البُاهررراث اإلاخىىُررررت، جفنيرررر إلررررى آزرررس، وجىطررررُّ آفررراقهم مررررً زرررالى ؤلاهرررر

لرررررلو و  .(226، ؾ 2667)العجلىوي والدمررررسان، ومدالمرررت اإلاِسفرررت وازخُرررراز أفلرررلها

منررً ذلررو مرررً  مبقاُرردة مِلىمرراث مخىىُررت حظرراُدههم جصوٍررد ُلررى ُملُررت الخفنيررر، ٍو

زررالى ػررربهاث الاجـرراى الِاإلاُرررت، أو مىقرّر الىٍرررب فررري اإلادزطررت وهررررا مررا ٌصرررجِهم ُلرررى 

وهخرائج الدزاطرت الدالُرت جخفرق مّر هخرائج  ،الابخهاز، ولرلو بسامج اإلاداماة ُلى النمبُرىجس

 (.2667ودزاطت العجلىوي والدمسان) (2665فالك)و  ؿبوي دزاطت

 :خاثمة

الىطائل الخنىىلىظُت السقمُت بمسخلف أػهالها حظاهم في جىمُت مظخىي الخفنير        

 جىمُت الخفنير ؤلابداعي ُىد ، ذلو ألنهفاى ذوي الاخخُاظاث الخاؿتألا ؤلابداعي لدي 

مؤطظاث الخنفل الىفس ي مً أهم أهداف  ألاهفاى ذوي الاخخُاظاث الخاؿت

مً هقف في اإلاهازاث ألاطاطُت للمؼازلت في  فلوألهه بدونها طُِاوي ال ،والبُدآىجي

ً  الازجهاش الدُاة الصخـُت والاظخماُُت، فاألشخاؾ اإلابدُىن ماهىا هقوت  في الِدًد م

سه مً مظخىي الدزاطاث. و  زالى اطخسدام الخفنير ؤلابداعي ًمنً جىمُخه وجوٍى

س ًُ  هفاىظمُّ ألا  الخنىىلىظُا السقمُت مً قبل ػسن أن ، مهَى إُاقتهبٔم الٌى

قد الدظبىا مهازاث  ألاهفاى ذوي الاخخُاظاث الخاؿتجهىن الٌسوف مىاطبت وأن ًهىن 

ُت  لُفُت اطخسدامها في مافت ومِازف أطاطُت في اإلاُادًً، وأن جخاح لهم أوؼوت مخىى

  .الِلُا لديهم مهازاث الخفنير جدُم

لذي  الحفكير إلابذاعيومن أحل ثفػيل دور الحكىىلىحيا الرقمية في ثىمية مضحىي 

 طفال روي الاححياحات الخاصة، هقتر  ما ًلي:ألا 

 .بُت  لخىمُت مهازاث الخفنير ؤلابداعي  بىاء بسامج جدٍز

   ُاظاث الخاؿت م أهفاى ذوي الاخخ القُام بدزاطاث أزسي لدزاطت واقّ حُِل

 أظائدت مىزوها  –شماث في ًل ألا ًُ بِد 
ا
 – همىذظا

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5856/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5856/posts
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   جىفير الىطائل الخنىىلىظُت السقمُت في البِئاث اإلادزطُت ُلى ازخالف

 .مظخىٍاتها

  .الاهخمام بقدزاث ألاهفاى اإلابدُين مً ذوي الاخخُاظاث الخاؿت  

  ًٍلروي الاخخُاظاث الخاؿت ُلى اطخسدام  اإلاسخـين واإلاسبينالاهخمام بخهى

  خنىىلىظُت السقمُت في الىطى اإلانهي.ال

 حظعى إلى  دماث حِلُمُتز ألهفاى ذوي الاخخُاظاث الخاؿتل ًيبغي أن جقدم

ال ًخِسكىا و  ،لهي ًىدمجىا في اإلاجخمّجيؼُى قدزاتهم الِقلُت وج هلهم 

 .إلاؼنالث هفظُت وجسبىٍت

  .جوبُق دزاطاث مؼابهت للدزاطت الدالُت جدىاوى مخٔيراث جابِت أزسي 

 قائمة املراحؼ:

 .الِاإلاُتاإلاخٔيراث  ًل في اإلاىهىبين وزُاًت الِسبُت التربُت .(2662ظسوان، فخحي) -

 .واإلاخفىقين للمىهىبين الِسبي اإلاجلعيؼىزاث القاهسة. اإلا

الخنىىلىظُا الخِلُمُت لروي الداظاث  .(2664ظاهفي  61)الِاهي الباحّ ُبد ،خظً -

 .67:23ظاُت ال .الجمُِت الخلُجُت لإلُاقت .الخاؿت

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

 مـس: داز الفنس الجامعي. .اهدساف ألاخدار .(2665خمىدة، مىخـس طُِد) -

القخه بدىمُت الخفنير الابخهازي  .(2664شلسي، هسظع؛ هىاز، ػهسشاد) - وؼان اللِب ُو

 .  24الِدد  . ظامِت وزقلت.مجلت الِلىم ؤلاوظاهُت والاظخماُُت .لدي أهفاى السوكت

76 – 76. 

أزس جنىىلىظُا الىاقّ اإلاِصش في جىمُت مهازاث الخفنير لدي  .(2666الصهساوي، هُفاء ُلي) -

اإلاجلت الِسبُت للِلىم ووؼس  .مجلت الِلىم الىفظُت والتربىٍت .هالباث اإلاسخلت اإلاخىطوت

 .76 - 56 (.24)2  .ألابدار

دوز وطائل الخنىىلىظُا والاجـاى في الخىمُت الخنىىلىظُت:  .(2667ػبان، طهام) -

 .24، مجلت الباخشىن الالنتروهُت، الِدد جىمُت الخفنير ؤلابداعي

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/328520 

ل  67زىلت)الؼىملي  -  66:66(. مِاًير جنىىلىظُا الخِلُم. الظاُت  2665أفٍس

.https://mawdoo3.com    

http://almarefh.net/show_content_sub.php?ID=53&amp;rwit=K
http://gulfdisability.org/articles.php?action=view&id=328
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/328520
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/328520
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/328520
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/328520
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/328520
https://mawdoo3.com/
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جنىىلىظُا الخِلُم الددًشت ودوزها في حِلُم  .(2665فٍسدة) فالك، ؛ُبُدةؿبوي،  -

  .ذوي الاخخُاظاث الخاؿت
ا
 دزاطت مُداهُت ُلى ُُىت مً مِلمي مدزطتي اإلاِاقين طمُِا

 
ا
ا مجلت الِلىم ؤلاوظاهُت، ظامِت مدمد زُلس بظنسة،  ،بمدًىت بظنسة واإلاِاقين بـٍس

 .665 - 666 (.6)65 لجصائس.ا

ق جنىىلىظُا اإلاِلىماث والاجـاالث في 2662العجلىوي، زالد) - (. دزاطت جقُُمُت لخوُب

ُف اإلادازض الدهىمُت  ألازدهُت. وزقت ُمل قدمذ في الىدوة ػبه ؤلاقلُمُت خىى جًى

جنىىلىظُا اإلاِلىماث والاجـاالث في الخِلُم. وشازة التربُت والخِلُم بالخِاون مّ منخب 

 دٌظمبر. 26 - 66الُىهِظهى ؤلاقلُمي. ُمان. ألازدن. 

أزس جنىىلىظُا اإلاِلىماث  .(2667العجلىوي، زالد ابساهُم؛ الدمسان، مدمد زالد) -

 .والاجـاالث ُلى جىمُت الخفنير ؤلابداعي ُىد هلبت اإلادازض الاطخنؼافُت في ألازدن

 .222 – 226 (.66)66. مجلت الِلىم التربىٍت والىفظُت

القخه  .(2663الِواز، خُدز إبساهُم مدمد) - الخفنير ؤلابداعي لدي أهفاى السوكت ُو

س ببِم اإلاخٔيراث، بدض ميؼىز  في مؤجمس الوفىلت ألاوى، مسلص الخ هُل والخوٍى

 ً  .262 – 243ماي،   66و  64التربىي، ظامِت حِص، الفترة م

 لليؼس الشقافت داز . ُمان:1ن .ألاهفاى ُىد الخفنير .(2662الٔاهم، مدمىد) -

 .والخىشَّ

دزاطت  .الخمنين الاظخماعي لروي الاخخُاظاث الخاؿت .(2666القـاؾ، مدمد مهدي) -

اًت. اقت الرهىُت بين الخجىب والُس ماى اإلاؤجمس الِسبي الشاوي خىى ؤلُا  مقدمت أُل

banderalotaibi.com/new/admin/uploads/3/91120109.pdf-http://dr 

مجمّ القاهسة:  .2ط .اإلاعجم الىطُى .(6763خظً)مـوفى، إبساهُم؛ الصٍاث، أخمد  -

 اللٔت الِسبُت.

ت، مُمىهت؛ قظمُت، مىىبُت) - ُت  .(2666مىاؿٍس اطخسداماث جنىىلىظُا الاجـاى السقم

المُت .في البِئت التربىٍت سبي جبس ي  .مجلت السطالت للدزاطاث ؤلُا ظامِت اِل

 .21 - 66  (.66)2. جبظت)الجصائس(
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