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 مسخخلص البحث:

ئلى الخِسف ُلى واكّ التربُت السكمُت الرهُت في البرامج تهدف هره الدزاطت 

س اإلاِلمحن في اخد مساهص  جأهُل الخأهُلُت لروي الاخخُاحاث الخاؿت مً وحهت ٌه

ُت وكد اطخخدم اإلاىهج الىؿفي لىؿف  اإلاىفىفحن بمدًىت بظىسة، واكّ التربُت السكم

ُت لهره الفئت والخِسف ُلى أهم اإلاِىكاث التي جلف حجسة خأهُلالبرامج الفي  هُتالر

ُاث الخدًثت لخِلُم وجأهُل هره الفئت، وكد أطفسث هخائج هره  ُثرة أمام جوبُم الخلى

ُاث الخدًثت في حِلُم وجأهُل فئت اإلاىفىفحن والاه ُف الخلى خفاء الدزاطت ُلى ُدم جًى

،وهرا ما ٌؼحر ئلى ُدم اهخمام اإلاظئىلحن بهره الفئت ًتبالوسق وألاطالُب الخللُد

ـس الخلىُت وباطخجالب مثل هره الخىىىلىح خاؿت وان الِالم ُا مً احل دمجهم فيُ 

 جوىز غحر مظبىق في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاِلىماث، وفي الِدًد مً اإلاجاالثالُىم ٌؼهد 

اؿت هره الفئت التي جدخاج ئلى واإلاإطظاث،منها اإلاساهص الخأهُلُت لروي الاخخُاحاث الخ

ً جوىٍس مهازاتهم واهدماج في اإلاجخمّ.  حهد هبحر ليي جخمى

 .السكمُت. التربُت الخاؿت، ذوي الاخخُاحاث الخاؿت تالتربُ :مفخاحيتكلماث 
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Abstract: 

This study aims to identify the reality of smart digital education 

in rehabilitation programs for people with special needs from the point 

of view of teachers in one of the blind rehabilitation centers in Biskra, 

and the descriptive approach was used to describe the reality of smart 

digital education in rehabilitation programs for this category and to 

identify the most important obstacles that stand in a room A stumbling 

block in the way of applying modern technologies to educate and 

qualify this group, and the results of this study resulted in not 

employing modern technologies in teaching and qualifying the blind 

category and being satisfied with traditional methods and methods 

This indicates the lack of interest of officials in this category and in 

attracting such technology in order to integrate them in the age of 

technology, especially since the world today is witnessing an 

unprecedented development in the field of information 

technology, and in its digital employment in many fields and 

institutions, including rehabilitation centers for people with special 

needs in this category Which needs a lot of effort in order to be able to 

develop their skills and integrate into society And digital employment 

in many fields and institutions, including rehabilitation centers for 

people with special needs, this group that needs a great effort in order 

to be able to develop their skills and integrate into 

And digital employment in many fields and institutions, 

including rehabilitation centers for people with special needs, this 

group that needs a great effort in order to be able to develop their 

skills and integrate into society. 

Keywords: digital education special education, people with special:, 

needs 
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  : مقذمت 

ئن ألاهفاٌ ذوي الاخخُاحاث الخاؿت همم أهفماٌ غحمر ُمادًحن،  يهمم ٌِماهىن ممً 

بِمممم الاكممموساباث الخظمممُت والخسهُمممت والِللُمممت ، وهمممرا مممما ًجِمممل ألا مممخاؾ الممممرًً 

وممىزون ًخى  ، ٍو ىباث هثحمرة لُممدمجىيهم فمي اإلاجخممّم لمىن جممسبُ هم وحِلمُمهم ًىاحهممىن ؿمِم

ً الخىاؿل بؼيل حُد مّ اإلادُى الري ٌِِؼىن فُه، لهرا ًجب  اإلاهازاث التي جمىنهم م

الخفىحمر بجدًمت بوممسق خدًثمت وذهُممت جمىمنهم ممً الخىاؿممل أهثمر وحظممهل ُلم هم اهدظمماب 

تربُممت السكمُمممت الرهُممت التممي حِخممممد ُلممى ئدخممماٌ هممره اإلاهممازاث، وممممً بممحن هممره الومممسق ال

جلىُاث زكمُت في ُملُمت التربُمت بومسق ذهُمت فمي البمرامج الخأهُلُمت لفئمت ذوي الاخخُاحماث 

الخاؿت ول خظب خاحخه، وازجأًىا في هره الىزكت الِلمُمت جىماٌو همرا اإلاىكمَى وواكِمه 

في أهم اإلاِىكاث التي جلف  في اإلاساهص البُداغىحُت التي تهخم بخأهُل هره الفئت والبدث

 أمام اطخجالب هره الخىىىلىحُا وجوبُم الخلىُاث الخاؿت بخِلُمها وجأهُلها .

 إلاشكاليت:  .1

ممممىي  م مممماٌ التربم م ممممت اإلاجم مممماالث وخاؿم م ممّم اإلاجم م م ممممذ حمُم ممممد اكخدمم م ممممت كم م ممممت السكمُم ئن الخلىُم

والخِلُممي، فأؿمبدذ مولبما أطاطمُا فمي الىثحمر ممً اإلاإطظماث التربىٍمت لمدوزها اإلاهمم فممي 

وىٍس وحظهُل الِلمُت التربىٍت والخِلُمُت، لهمرا ال ًجمب جلخـمس اطمخِماالتها الخِلُمُمت ج

ُلمممى الولبممممت الِمممادًحن بممممل البمممد مممممً ئدزاحهممما لممممدي الولبمممت ذوي الاخخُاحمممماث الخاؿممممت، 

ُفُت التي جمىنهم مً اللُام بالِدًد مً  إلاظاُدتهم و جأهل هم مً الىاخُت الِلمُت والًى

ماٌ التي ًجدون ؿِىبت فمي فهمما واللُمام بهما،  مخولباث خُاتهم وحظهل ُل هم بِم ألُا

همممما أيهممما حظمممهل ُلممم هم ُملُمممت الاجـممماٌ والخىاؿمممل مممّم اإلامممسبحن واإلاِلممممحن وأؿممممدكا هم، 

وجمىمنهم أًلما ممً اهدظماب الِدًمد مممً اإلاهمازاث وألاوؼموت الِلمُمت والثلافُمت، وججِلممه 

مممأ الِدًممممد مممممً ٌِخممممد ُلممممى هفظممممه فممممي الِملُمممت الخِلُمُممممت بؼمممميل هبحممممر،  وهىمممرا كممممد جدجم

لمت الخللُدًممت فمي الخِامممل  اإلاإطظماث التربىٍممت الخاؿمت بهاجممه الفئمت ئلممى الخخلمي ُممً الوٍس

لت الخدًثت التي حِخمد ُلمى التربُمت السكمُمت الرهُمت فمي مخخلمف  مِهم واطدبدالها بالوٍس

ربُت السكمُت البرامج الخأهُلُت، لهرا ازجأًىا مً خالٌ هره اإلاداخلت الخِسف ُلى واكّ الت

الرهُت في البرامج الخأهُلُت باإلاسهص البُداغىجي لمروي الاخخُاحماث الخاؿمت برظمىسة ممً 

 خالٌ الدظاٌؤ السئِس ي الخالي:
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في املشكض البيذاغىجي لزوي  ما هى واقع التربيت الشقميت الزكيت في البرامج الخأهيليت

 الاحخياجاث الخاصت بمذًىت بسكشة؟

 :حساؤلين فشعيين ويىبثق عً هزا الدساؤل 

  ُاث السكمُت الرهُت في اإلاسهص البُداغىجي لروي ما مدي جىفس اطخخدام الخلى

 الاخخُاحاث الخاؿت بمدًىت بظىسة؟

  ماهي أهم مِىكاث التربُت السكمُت الرهُت في البرامج الخأهُلُت في اإلاسهص

 البُداغىجي لروي الاخخُاحاث الخاؿت بمدًىت بظىسة؟

 . أهميت الذساست:2

ىمً أهمُت هرا اإلاىكَى في وىهه ًخوسق ئلى دزاطت واكّ التربُت السكمُت ج

ُاحاث الخاؿت،فاطخخدام الخىىىلىحُا في  الرهُت في البرامج الخِلُمُت لروي الاخخ

ُملُت حِلُم هره الفئت له دوز هام وفِاٌ خاؿت و أن الِدًد مً الدزاطاث كد أزبدذ 

ً مؼىالث ذوي الاخخُاحاث الخاؿتفاُلُت اطخخدام الخلىُاث الخدًثت في ُال    ج هثحر م

ً الِلباث.  خُث حظاُد التربُت السكمُت ُلى الخغلب ُلى هثحر م

ُاحاث  لرا وحب ُلى اإلاإطظاث البُداغىحُت التي تهخم بخأهُل فئت ذوي الاخخ

الخاؿت، والرًً ٌِاهىن مً الِدًد مً اإلاؼاول التي جخلم ؿِىبت لدي اإلاِىُحن 

ُت بتربُ هم وجأهُله م ، الاإلاام  باطخخدام الخلىُاث السكمُت ودمجها كمً بسامج الترب

 الخاؿت.

 .أهذاف الذساست:3

 .الخِلُم السكمي في اإلاساهص الخأهُلُت الخاؿت بهره الفئت ّ  الخِسف ُلى واك

 لخوسق ئلى اإلاِىكاث والـِىباث التي حِسكل اطخجالب واطخخدام الخىىىلىحُا ا

 بروي الاخخُاحاث الخاؿت.الخدًثت في اإلاساهص الخاؿت 

 .الخوسق ئلى ألاطالُب الخدًثت في الِملُت الخأهُلُت لروي الاخخُاحاث الخاؿت 

  الخِسف ُلى أهثر ُلى أطالُب التربُت الرهُت التي ًمىً ئدزاحها في الِملُت

 .الخأهُلُت والتربُت الخاؿت
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 .إلاجشاءاث املىهجيت:4

 . مجاالث الذساست:1.4

 :كاوياملجال امل1.1.4 

جم ئحساء هره الدزاطت في اإلاسهص البُداغىجي لروي الاخخُاحاث الخاؿت بمدًىت   

 99بظىسة، الري ًخىفل بخأهُل ألاهفاٌ ذوي الاخخُاحاث الخاؿت والرًً ًبلغ ُددهم 

ٌام خازجي،هما ًلدم خدماث  ت،ًخمخّ بىٌام داخلي وه اكت البـٍس هفل مً ذوي ؤلُا

الخدلحري ئلى الظىت الخامظت ابخدائي، ومً الظىت أولي حِلُمُت لهره الفئت مً مسخلت 

 ً بهم ُلى مخخلف اليؼاهاث التي ًمى مخىطى ئلى الظىت زابِت مخىطى، هما يهخم بخدٍز

اكُت مثل  ، وألاوؼوت الٍس أن حظخفُد منها هاجه الفئت، مثل الظحر بالِص ي في الؼاَز

ت التي حِخمد ُلى اللمع، اللِب بالىسة بها حسض للخِسف ُلى ميايها، وألاػغاٌ الُ دٍو

ٍ اللسآن وألاهاػُد، هما ًدخىي أًلا ُلى مـلى لخِلُمهم الـالة .  وجدفُ

 املجال صمني: 1.1.4

  ً  1/1/0201ئلى  0202دٌظمبر  02جمذ هره الدزاطت في الفترة اإلامخدة م

  البششي:املجال 3.1.4

اإلاسهص، مجخمّ البدث في مجمل اإلاسبحن واإلاِلمحن الري ٌِملىن في هرا  جمثل

ً ًبلغ ُددهم   مِلما.33والرً

  املسخخذم:املىهج 2.4

الدزاطت ُلى اإلاىهج الىؿفي  يها جداٌو وؿف واكّ التربُمت السكمُمت  اُخمدث

مممي البممممرامج الخأهُلُممممت لممممروي الاخخُاحمممماث الخاؿممممت بمممماإلاسهص البُممممداغىجي لممممروي  الرهُمممت فم

التمي جلمف حجمسة ُثمرة  والخِسف ُلى أهم اإلاِىكاث بمدًىت بظىسة الاخخُاحاث الخاؿت

 أمام جوبُم الخلىُاث الخدًثت لخِلُم وجأهُل هره الفئت.

  الذساست:عيىت 3.4

ُُىمت الدزاطمت ُُىمت كـمدًت وجمثلمذ فمي مجممل مِلممي مسهمص اإلاىفمىفحن  حماءث

أن ًمسوف الدزاطممت وألاوكمماَ التممي ٌؼممهدها الِممالم  مِلممما، غحممر 32والمرًً بلممغ ُممددهم 

ً اإلاِلمحن، فلد جم جىشَّ  وهٌسا( 19وىفُدخالُا حساء وباء ) الاطخمازاث، لغُاب بِلا م

 الدزاطت.مِلما في اإلاسهص مجاٌ  19لم ًخم السد ُل ها حمُِها ئال مً كبل  لىً
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 . أدواث جمع البياهاث:4.4

خمممماد فمممي همممره الدزاطممت ُلمممى الاطمممخمازة همممأداة زئِظمممُت لجمممّم  الاطممخمازة جمممم الُا

اإلاسبحن واإلاِلمحن اإلاخيلفحن بخأهُل ألاهفاٌ وحِلُمهم، ، خُث كمىا بخىشَِها ُلى  البُاهاث

طإاٌ مىشُت ُلى زالر مداوز خظب حظاؤالث الدزاطت،  18وكد اخخىث الاطخمازة ُلى 

لبُاهاث الشخـُت وطىىاث الخبرة في حِلُم هره الفئت،فُما حاء لخـف اإلادىز ألاٌو 

سكمُممت الرهُممت فممي البممرامج اإلادمىز الثمماوي للخِممسف ُلممى مممدي جممىفس اطممخخدام الخلىُمماث ال

الخأهُلُت لروي الاخخُاحاث الخاؿمت،أما اإلادمىز الثالمث فلمد خـمف للخِمسف ُلمى أهمم 

مِىكماث التربُممت السكمُممت الرهُمت فممي البممرامج الخأهُلُمت لممروي الاخخُاحمماث الخاؿممت،وكد 

 وحاءث ألاطئلت زىائُت اإلاغللت.

 .إلاطاس املفاهيمي للذساست:5

 لشقميت. مفهىم التربيت ا1.  5

 :الشقميت التربيت 

مجمىُمممت ممممً كىاُمممد الِممممل التمممي جدمممدد اإلاهمممازاث والظممملىهُاث واإلاِمممازف  هممي 

ّ الخىىىلىحُا الخدًثت واإلاخوىزة، مما ًجِلها مىهجا ووطُلت ال غنى  الخاؿت بالخِامل م

ُنها في أوؼوت خُىٍت لإلوظان، وفي مجاٌ الخيؼئت السكمُت، فالتربُمت السكمُمت حظمإى ئلمى 

جىأممممت ودمممج بمممحن اللممُم التربىٍمممت اإلاجخمُِممت الخللُدًمممت والِممالم السكممممي مممً أحمممل خلممم 

مىاهبت اإلاظخجداث ُلى الظاخت الِاإلاُت وخلم دزحمت مخلدممت ممً المىهي بها،ئيهما طمرُل 

مىحمممب للمممخِلم ُبمممر اطمممخِماٌ وطمممائل اإلاِلىمممماث والاجـممماالث الخدًثمممت، ممممً خاطممممىب 

ووطممائى مخِممددة ... ئيهمما آلُممت الطممخخدام  وئهترهِمذ ومىخبمماث ئلىتروهُممت وهىاجممف ذهُممت

الظممممبل وأكممممل شمممممً وأهبممممر فائممممدة،  الخلىُمممت السكمُممممت هدُامممممت للتربُممممت والخِلممممُم بأكـمممس

للمظممماُدة فمممي جخومممي جمممأزحراث ُىاممممل الصممممان واإلايمممان ُلمممى اإلاِلىمممماث اإلاياهُمممت، المممخِلم 

 (11-1، 0202الراحي، والخِلم ًُ بِد.)الخمداوي، 

لتربُت السكمُت هي آلُت الطخخدام الخىىىلىحُا الخدًثت ُلُه ًمىً اللىٌ بان ا

ممً خىاطممِب واهترهمذ ووطممائى ذهُمت...في الِملُممت الخِلُمُمت الخاؿممت، والاطمخفادة مممً 

اإلاظخجداث الخاؿلت والخىىىلىحُا اإلاخوىزة وجلىُاتها في مجاٌ حِلمُم وجأهُمل فئمت ذوي 

والاطخفادة مً ئمياهُاتهم  الاخخُاحاث الخاؿت مً احل دمجهم في مدُوهم الاحخماهي

ً هام في جىمُخه.  وكدزاتهم للمظاهمت بالنهىق بمجخمِهم، وىيهم ػٍس
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 مفهىم روي الاحخياجاث الخاصت:2.5

ذوي الاخخُاحاِث الخاؿت هم أفساد فلدوا اللدزة ُلى مخابِت أمىز خُاتهم  ئن   

دخمماج هممإالء ألافمساد إلاِاملمم ىممت، ٍو ُي ا بظممرب ؤلاؿممابت باُاكمت مِ  صمخُدا
ا
مم ة وخاؿممت ت مخمحي

ممما.  اكمممت التمممي ًمخليىيهم ىبت وأهثمممر ٌظممممس مممّم ؤلُا ممماة بأكممملي ؿممِم إلاظممماُدتهم ُلمممى مخابِمممت الخُم

 (.6، 0202)ُفُفت، 

وهىان مً ًسي بأهه " هى ول فسد ًدخاج همىاٌ خُاجمه، أو خمالٌ فتمرة ممً خُاجمه 

ُممت ئلمى خمدماث خاؿمت ليمي ًىممى أو ًمخِلم أو ًخمدزب أو ًخىافمم مّم مخولبماث خُاجمه الُىم

ممممت  م م مممماث الخىمُم م ممممي ُملُم م ممممازن فم م ممممى ٌؼم م ممممرلً ئلم م ممممه بم م مىىم ممممت، ٍو م ممممت أو اإلاهىُم م ُفُم ت أو الًى مممٍس م م وألاطم

والاحخماُُمت والاكخـمادًت، بلمدز مما ٌظمخوُّ وبأكصم ى هاكخمه هممىاهً، وممً زمم هممإالء 

يخمي الفسد مً ذوي الخاحاث الخاؿت ئلى فئت أو  ألاهفاٌ هم ذوو الخاحاث الخاؿت، ٍو

ت  فئمت( وال09، 0221طملُمان، ". )أهثمر اكمت البـممٍس اإلاِىُمت فمي هممره الدزاطمت همي فئمت ؤلُا

 اإلاىفىفحن.بمسهص 

 مفهىم التربيت الخاصت: 3.5

حِسف التربُت الخاؿت ُلى أيها: "مجمىُت البرامج التربىٍت اإلاخخــت والتي 

جلدم لفئاث مً ألافساد غحر الِادًحن وذلً مً أحل مظاُدتهم ُلى جىمُت كدزاتهم ئلى 

ُمس و جِظحر، ."مظاُدتهم ُلى الخىُفدلُم ذواتهم و أكص ى خد ممىً وج (0213 ،

19) 

همما حِمسف بأيهما: "مجمىُممت ممً البمرامج التربىٍممت اإلاخخــمت واإلاـمممت بؼمميل 

خاؾ إلاىاحهت خاحاث ألافساد اإلاِاكحن والتي ال ٌظخوُّ مِلم الـف الِادي جلمدًمها، 

ً وجدلُمم ذواتهممم وذلمً ممً أحممل مظماُدتهم ُلممى جىمُمت كممدزاتهم ئلمى أكصمم ى خمد ممىمم

 (6، 0216)الباش،   ".ومظاُدتهم ُلى الخىُف

لُه فالتربُت الخاؿت هي مجمىُت مً البرامج التربىٍت اإلاخــت للفئاث اإلاخخلفت       ُو

لروي الاخخُاحاث الخاؿت إلاظاُدتهم ُلى الخِلم والخىُف والاهدماج مّ مدُوهم 

خماد ُلى أهفظهم دون الخاحت ئلى  ً، مامظاُدة الاحخماهي والُا ً  آلاخٍس كد ًمىىه م

 اإلاؼازهت في ُملُت الخىمُت اإلاجخمُِت.
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 مفهىم الخأهيل:4.5

الخأهُمل هممى جلممً الِملُممت اإلاىٌمممت واإلاظممخمسة والتممي تهممدف ئلممى الىؿممىٌ بممالفسد 

اإلاِممماق ئلمممى أكصممم ى دزحمممت ممىىمممت فمممي الىمممىااي الوبُمممت والاحخماُُمممت والىفظمممُت والتربىٍمممت 

ٍف آخس للخأهُل هى:" ُملُت مظاُدة الفسد في الخـمىٌ ُلمى والاكخـادًت، وهىان حِس 

ممممت  ممممت والىفظممممُت واإلاهىُم ممممً الىممممىااي الجظممممدًت والاحخماُُم ممممً الاطممممخفادة مم أُلممممى دزحممممت مم

 (0221، ". )الخظُنيوالاكخـادًت التي ًمىىه الخـىٌ ُل ها

ً أبِاد إلافهىم الخأهُل  ن له ُدة مدلىالث هرهس منها:  وهىان الِدًد م

اكممت للخىافممم ممّم البِئممت  ومممً ىفســ:ي:الالخأهيــل  أهدافممه مظمماُدة خمماالث ذوي ؤلُا

اكت، والخدٍزب ُلى الخفىحر بؼيل واكإي ومىولي  اإلادُوت بؼيل هبُإي وجلبل خالت ؤلُا

ىز بمالىلف أو الاخمخالف ومما ًـماخبهما  اكمت دون الؼِم في هُفُت الِمِؽ اإلاظمخلل مّم ؤلُا

 مً ػِىز بالللم والخحرة والخصن.

سهص ُلى فهم  وهى  جخمايي:الا الخأهيل  ًمثل حصءا هاما في ُملُت الخأهُل الؼامل ٍو

سهمص ُلمى جمدٍزب  خه الاحخماهي وبُئخه الاحخماُُت الساهىت ٍو  خـُت الخالت في كىء جاٍز

ت والاحخماُُت.  اكت ُلى الخىُف مّ مخولباث الخُاة ألاطٍس  ذوي ؤلُا

لُمام بمأداء ألاوؼموت واإلاهممازاث ُلمى جلُمُم كممدزاث الخالمت لل ٌِخممد الخـأهييي:العـال  

مخخلفمت والخِمسف ُلمى ممدي اطمدُِابه للمِلىمماث واإلاهمازاث والاججاهماث الالشممت لللُممام 

 (9، 0221الخظُني، اليؼاهاث. )بخلً 

 .وظائف التربيت الشقميت لزوي الاحخياجاث الخاصت:6

ذ للد اشدادث أهمُت اطخخدام الىطمائل الخِلُمُمت فمي الِلمىد ألاخحمرة، وأؿمبد

جلِممب الممدوز الممسئِع فممي ُملُممت جممدَزع وممل الخالمُممر طممىاء أومماهىا مممً ذوي الاخخُاحمماث 

الخاؿمت أم غحمرهم ممً الخالمُمر الِمادًحن، خُممث حظماُد الىطمائل الخالمُمر ُلمى الخغلممب 

ُلممى هثحمممر ممممً الِلبممماث التمممي جدمممىٌ دون اطممخلاللهم، همممما أيهممما جِظمممس ُملُمممت جىاؿممملهم 

 اطدُِاب وجوبُم مهازاث الخُاة الُىمُت. الاحخماهي وجسفّ مً ملدزتهم ُلى

ئن اطخخدام الىطائل الخىىىلىحُت في خُاة الخالمُر مً ذوي الاخخُاحاث 

الخاؿت لها ُدًد مً ؤلاًجابُاث التي حِىد ُل هم طىاء أوان ذلً مً الىاخُت الىفظُت 

ـادًت، فلد أزبدذ دزاطاث هثحرة أن اطخ خدام أم ألاوادًمُت أم الاحخماُُت أم الاكخ

 له دوز هبحر في خفم الخىجس، خُث جخىفس 
ا
بِم الىطائل الخِلُمُت والخاطب آلالي مثال
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ف ها هثحر مً البرامج اإلاظلُت وألالِاب الجمُلت التي جدخل البهجت والظسوز في هفىض 

 ً ا مً خدة الخىجس والللم الىفس ي لديهم، وبرل هإالء الخالمُر، وبالخالي جخفف هثحرا

 ً  اإلاِلمحن هره الىطُلت همِصش ئًجابي أو طلبي في حِدًل طلىههم.ٌظخخدم هثحر م

هما أزبدذ الِدًد مً الدزاطاث فاُلُت الىطائل الخِلُمُت في ُالج هثحر مً 

اإلاؼىالث الظلىهُت والىفظُت للخالمُر ذوي الاخخُاحاث الخاؿت، هما أيها طاهمذ في 

ت له هدؼدذ الاهدباه خفم طلىن اليؼان الصائد وجدظً بِم الظلىهُاث اإلاـاخب

 والاهدفاُُت وفسن الخسهت.

ا في ُملُتي حِلُم وحِلم ذوي  ا مهما ًخضح مما طبم أن لخىىىلىحُا الخِلُم دوزا

جب أن ٌِسف مِلم التربُت الخاؿت ُىد حِلُمه لألهفاٌ  الاخخُاحاث الخاؿت، ومً زمً 

مخخلف أػيالها ذوي الاخخُاحاث الخاؿت الدوز اإلاهم والىبحر للىطائل الخِلُمُت ب

مىً ها، ٍو جدخُف أوحه ؤلافادة مً جىىىلىحُا حِلُم ذوي الاخخُاحاث الخاؿت  وأهىُا

 في الىلان الخالُت:

  حظاهم في ُالج مؼيلت الفسوق الفسدًت بحن ذوي الاخخُاحاث الخاؿت، خُث

هس بىكىح بحن أفساد الفئت الىاخدة، فخلدم  حِالج الفسوق الفسدًت التي ٌج

ُا الخِلُم مثحراث مخِددة للمخِلمحن، وولما اطخخدمذ وطائل وطائل جىىىلىح

مخِددة ومخىىُت أمىً مظاُدتهم ُلى اخخالف كدزاتهم واطخِداداتهم وهمى 

 حِلمهم ُلى الخِلم بؼيل أفلل.

   ً ً اججاهاث مسغىب ف ها: حظاُد جىىىلىحُا الخِلُم في جيىٍ حظاهم في جيٍى

احاث الخاؿت، مثل: )ئجباَ الىٌام اججاهاث مىحبت لدي ألاهفاٌ ذوي الاخخُ

 والخِاون( مما ٌظاُد الوفل ُلى الخىُف الاحخماهي.

  جيىًٍ وبىاء مفاهُم طلُمت: ًإدي جىىَّ اطخخدام وطائل جىىىلىحُا الخِلُم

ً وبىاء مفاهُم طلُمت لديهم.  اإلالدمت لروي الاخخُاحاث الخاؿت ئلى جيىٍ

 ُاحاث الخاؿت اإلاه ُفهم ئهظاب ألاهفاٌ ذوي الاخخ ازاث ألاوادًمُت الالشمت لخى

ِلم اإلاهازة واهدظابها مؼاهدة همىذج لألداء،  مّ اإلاجخمّ اإلادُى بهم: ًخولب ح

ُا  وممازطت هرا ألاداء، وهال ألامسًٍ ًخولب الاطخِاهت بىطائل جىىىلىح

 الخِلُم.
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  ُاحاث الخاؿت د: حظاُد جىىىلىحُا الخِلُم ذوي الاخخ حِالج اللفٌُت والخجٍس

ً ُلى جج ىب هولهم وهخاب هم لأللفاي دون ئدزان مدلىلها، ومً زم جللل م

اللدزة ُلى الخفىحر اإلاجسد للفئاث الخاؿت مً خالٌ جىفحر خبراث خظُت 

ّ مجاٌ الخبراث لديهم.  مىاطبت، مما ًىط

  م حغرًت زاحِت فىزٍت والطُما بسمجُاث جلدم وطائل جىىىلىحُا الخُِل

حاث الخاؿت مً مِسفت خوأ أو ؿىاب الىمبُىجس التي جمىً ذوي الاخخُا

اطخجاب هم بؼيل فىزي، وحٍِصص اطخجاباتهم والري ًإدي بدوزه ئلى جثرُذ 

 الاطخجاباث الصخُدت وجأهُد ُملُت الخِلم.

  ئمياهُت جىساز الخبراث: مً خالٌ ئجاخت الفسؿت لروي الاخخُاحاث الخاؿت

ُاث اإلاخخلفت وحِل الاخخيان بُنهم وبح ا الطخخدام البرمج
ا
ن ما ًخِلمىهه اخخياو

اكت. ا جفسكه هبُِت ؤلُا ا جسبىٍا ، والتي حِد مولبا
ا
 مباػس فِال

  ُاحاث الخاؿت اللِف في جىفحر ممح اث خازحُت حِىق الخالمُر ذوي الاخخ

 مثحراث الاهدباه لديهم.

  لليظُان وجفُد 
ا

ا، وأكل اخخماال ججِل الخبراث الخِلُمُت أهثر فاُلُت، وأبلى أزسا

 اإلاِلىماث اإلالدمت. في جرظُى 

  اإلاظاُدة في همى حمُّ اإلاهازاث )الِللُت والاحخماُُت واللغىٍت والخظُت

 والخسهُت( لدي هفل ذوي الاخخُاحاث الخاؿت.

  اكاث أو ئشالت أزسها، بما ٌظاُد ُلى جدظحن فسؾ حِلمهم وشٍادة جللُل ؤلُا

 فسؾ ئبداُهم.

 ُت الِامت، وئزساء اإلاىهج، اإلاؼازهت الفِالت بؼيل وامل في الفـىٌ الخِلُم

وشٍادة الخافص أو الباُث، وحشجُّ الخِاون وشٍادة الاطخلاللُت، وجدُُم 

 الخلدًس الراحي، والثلت بالىفع.

  مّ حِل هإالء ألاهفاٌ مىدمجحن مّ مجخمِهم ،ً خماد ُلى آلاخٍس جللُل الُا

تهم والخىاؿل مِه مً خالٌ اإلاؼازهت في ألاوؼوت الاحخماُُت، وجىمُت مهازا

 الخُاجُت.

خمثل دوز الخىىىلىحُا الخدًثت في جلدًم السؤي اإلاظخلبلُت والخدماث  هما ٍو

والبرامج الخِلُمُت الخاؿت، والخلىٌ ؤلابداُُت اإلابخىسة إلاؼىالث الخِلُم، والتي حظهم 
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 ٌ في ئُادة ؿُاغت وجـمُم اإلادخىي الخِلُمي اإلالدم لهم بؼيل ٌظاُدهم في الخـى

ظس، وفي جلدًم الخوبُم واإلامازطت والخدٍزب والخجٍسب الفِلي ُلى اإلاِلىمت بظهى  لت َو

ُم حِلمهم واهدظابهم  مً خالٌ اإلامازطاث التربىٍت اإلاخىىُت لدؼىُل  خـُ هم وجٌى

للمِازف واإلاهازاث الاحخماُُت للخىاؿل بفاُلُت، وجلدًم الخدماث الخِلُمُت التي حظإى 

ُلهم ختى ال ًخِسكىا إلاؼىالث هفظُت وجسبىٍت، وليي  ئلى جيؼُى كدزاتهم الِللُت وجأه

ٍخدخف  ا ُلى أطسهم ومجخمِهم، و ا مىخجحن ال ُبئا ـبدىا أفسادا ًىدمجىا في اإلاجخمّ ٍو

ٌ لروي الاخخُاحاث الخاؿت في اإلاداوز الخالُت:  دوز جىىىلىحُا الخِلُم في جلدًم خلى

 :مخمثلت في جىفحر ألاحهصة واإلاىاد والىطائل واإلاـادز الخِلُمُت  حلىل مادًت

 والبرمجُاث أو اكخىا ها.

 :حؼخم مً هٌسٍاث الخِلُم والخِلم وجدىٍلها ئلى هفاًاث حِلُمُت  حلىل فكشيت

ت اإلادزبت  لخىفحر بِئت حِلُمُت مىاطبت لهإالء ألافساد وئُداد اليىادز الرؼٍس

ً والالشمت للِمل في هرا اإلاجا ٌ وفم مِاًحر وأطع جسبىٍت ًمىً ئهظابها م

داد. ٌ بسامج ؤلُا  خال

 :جخمثل في مساُاة ألاطالُب الخلىُت ُىد جـمُم وجوىٍس  حلىل جصميميت

ِلم والبرامج واإلاىاد الخِلُمُت  التي جدىاطب -اإلاىخجت أو الجاهصة -مـادز الخ

ً اإلاخِلمحن   (021-073 ، 0202البدو، ) واخخُاحاتهم.وهبُِت هره الفئت م

 :.مخطلباث روي الاحخياجاث الخاصت مً جكىىلىجيا الخعليم7

ئن مخطلباث روي الاحخياجاث الخاصت مً جكىىلىجيا الخعليم عذًذة جصىف في 

 حسع فئاث:

 خُمث ًجممب كبمل اجخماذ كمساز بخـمىؾ جىىىلىحُما حِلممُم  :الذساسـت والخحليـل

ُمممل مؼمممىالتها ذوي الاخخُاحمماث الخاؿمممت ئحمممساء الدزاطممماث التمممي حظممم هدف جدل

وجلممدًس اخخُاحممماتهم الخِلُمُمممت، وجدلُممل خـمممائف ومممل فئممت، وجدلُمممل البمممرامج 

 واإلالسزاث الدزاطُت اإلاىحهت ئل هم، وجدلُل اإلاىازد واإلاِىكاث البُئُت والخِلُمُت

 ًخولممب ذلممً وكممّم مىاؿممفاث ومِممماًحر ُلمُممت مدمممددة  :الخصــميم والخطــىيش

، وجـمُم اإلاـادز وجوىٍسها ودكُلت لخـمُم ول مـدز حِلُمي ليل فئت منهم

لت مىٌىمت طلُمت، وئوؼاء مسهص جىىىلىجي حِلُمي مسهمصي مخخـمف فمي  بوٍس

 .ئهخاج اإلاـادز واإلاىٌىماث الخِلُمُت
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 البمد مممً جمىفحر أممماهً  :جصـميم وجـىفير البائــاث ونمـاكً الخعليميــت املىاسـبت

ئممماث: وبِئمماث حِلُمُمممت مىاطمممبت لممروي الاخخُاحممماث الخاؿمممت، وحؼمممل همممره البِ

 اإلاباوي اإلادزطُت، ومساهص مـادز الخِلم، واإلاىخباث اإلادزطُت الؼاملت

 ممممددة  :الاقخىــــاء والت ويـــــذ ممممخِلم اإلاخِم ممممادز الم ممممىفحر مـم ممممى جم ممممل ُلم ممممه الِمم ممممد بم ًلـم

خلمً هرا اإلاولب جىفحر ومل  واإلاخخلفت، وجددًثها وجصوٍدها بـفت مظخمسة، ٍو

ممممت، وألاحهممممصة وا ممممادز الخِلُمُم ممممىاد والىطممممائل واإلاـم ممممت مممممً: اإلام مممم اث اإلاولىبم لخجهحم

ت اإلاإهلت واإلادزبت ُلى  الطخخدام جلً اإلاـادز، ومً زم جىفحر الىفاءاث الرؼٍس

ُف جلً اإلاـادز.  جًى

 ًجب ئوؼاء ئدازة مخخــت للمخابِت والخلىٍم ممً مهامهما  :املخابعت والخقىيم

ت ،  ت وغحمممر الرؼممممٍس مممائف الخالُممممت: مخابِمممت وجلممممىٍم اإلاـمممادز الرؼممممٍس اللُمممام بالًى

ُممف اإلاـممادز واطممخخدامها مممً كبممل اإلاِلمممحنومخابِم واإلاخِلمممحن،  ت وجلممىٍم جًى

ت وغحممر  وجددًمد اخخُاحماث اإلادزطممت أو اإلاإطظمت الخِلُمُممت ممً اإلاـممادز الرؼمٍس

س وزفِها ئلى اإلاظئىلحن. ت ، زم هخابت الخلاٍز  الرؼٍس

 :ؼمل الخدٍزب  الخذسيب ت ،َو ٌِد الخدٍزب مولبا مدخا لىجاح أًت بسامج جوىٍٍس

ب الفئاث الخالُت: مِلمي ذوي الاخخُاحاث الخاؿت ،وأخـمائي جىىىلىحُما جدٍز

الخِلمُم ،وأولُمماء أمممىز جلمً الفئممت بيلُمماث التربُمت ،فلممال ُممً جمدَزع ملممسز فممي 

 جىىىلىحُا حِلُم ذوي الاخخُاحاث الخاؿت لجمُّ الولبت في ولُاث التربُت.

 ادة وهي اإلاِلمحن  :الخىعيت وإلاعالم وأخـائي جىىىلىحُا هي مولب أطاس ي لٍص

خولمب ذلمً ممما  الخِلمُم وأولُماء أممىز ذوي الاخخُاحماث الخاؿممت بخلمً الفئمت، ٍو

ممممي ممماة أ ًلم م م ممماء كىم م ممممل، وئوؼم ممممإجمساث ووزغ الِمم ممممدواث واإلام ممممساث والىم ممممت اإلاداكم كامم

ىهُممت حِلُمُممت لممروي الاخخُاحمماث الخاؿمممت، وجـمممُم مىاكمّم ُلممى ػمممبىت  جلُفٍص

 ؤلاهترهذ.

 :مممممُم ًيبغممممي أال جلمممممف  اليشــــش والخىظيـــــف ممممد جـم ممممُم ُىممممد خم ممما الخِلم جىىىلىحُم

ممممدازض  م ممممل مم م ممممً كبم م ممما مم م م ممما وجرى هم م م ممممت وجوىٍسهم م ممممخددزاث جىىىلىحُم م مممماث ومظم مىخىحم

ومإطظمماث حِلمممُم وجممدٍزب ذوي الاخخُاحممماث الخاؿممت أمممما ُممً ألاوؼممموت التمممي 

ؤلاػمازاث اللمىئُت،  جىفسها الخىىىلىحُا اإلاظماُدة لمروي الاخخُاحماث الخاؿمت

، بممسامج جخِمسف ُلمى ػاػاث اللمع، جدىٍمل الىمالم اإلاىخمى  ب ئلى هممالم مظمممَى
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ممد، هممسق بساًمممل  الـممىث فِظممخوُّ اإلاِمماق اطممخخدام الـممىث فمممي جىفُممر ممما ًٍس

ممممساءة مممماُدة ذوي .لخِلممممُم اللم ممما اإلاظم م ممممي، حظمممماُد الخىىىلىحُم ممممب الخسوم ُلممممى الجاهم

، هساسم ي ألاجىماجُىُمتالىساس ي اإلاخدسهت، ألابمىاب  :الخاؿت بخىفحر الاخخُاحاث

مممُازاث،  م م ممممي الظم م ممممت فم م ممممى ذوي مخــم م م ممممهل ُلم م ممممي حظم م مممماث التم م ممممً الخوبُلم م ممما مم م م وغحرهم

 الاخخُاحاث الخاؿت خُاتهم الُىمُت.

ممما اإلاخخلفمممت دوزا فِممماال فممممي  وممممً الىاخُمممت الىفظممممُت جلِمممب الخىىىلىحُممما ببرامجهم

ئدخماٌ الظممسوز ُلممى كلممىب ذوي الاخخُاحمماث الخاؿمت وػممغل أوكمماتهم بظممرب ممما جدُدممه 

اث الخاؿمت وػمغل أوكماتهم بظمرب مما ألالِاب اإلاخخلفت مً حظلُت ومخِمت ذوي الاخخُاحم

جدُده ألالِاب اإلاخخلفت مً حظلُت ومخّ،ئلى حاهب ذلً حظاُد البرمجُاث اإلاخخلفت ُلى 

ممماش  ممما ًمىممممً لجهم اكمممماث خاؿممممت، همم ممممروي ؤلُا ممماز حدًممممدة لم حِلممممُم اللممممساءة والخِممممسق  فيم

الخاطىب وخده أن ٌِدٌ مً طلىن ألاهفاٌ ذوو اليؼمان الصائمد بؼيل بظُى وهرلً 

رًً ٌِاهىن مً فسن الخسهت وحؼدذ الاهدباه والاهدفاُُمت، وكمد ًدمُذ إلامً ٌِماهىن ممً ال

الكممماث ُبمممر ؤلاهترهمممذ مممّم ممممً ٌؼمممبهىيهم، وحِخبمممر  الىخمممدة أو الِصلمممت ئوؼممماء ؿمممداكاث ُو

الظممبىزة ؤلالىتروهُمممت واإلاجظممماث ممممً أدواث الخِلممُم الخىىىلىحُمممت التممي جلمممىي ُملُمممت 

لمف الىمماذج الخوبُلُمت ادخماٌ جىىىلىحُما الخِلمُم فمي الخِلم وججِلها أهثر فاُلُت وجخخ

 جسبُت ذوي الاخخُاحاث الخاؿت باخخالف هَى ول ئُاكت .

ًخطلب ئدخال  -:ض املكفىفين كىن الذساست الحاليت في مشك-وباليسبت لإلعاقت البصشيت

 :جكىىلىجيا الخعليم لزوي إلاعاقت البصشيت ما ًيي

  لخلبُت اخخُاحاث اإلاىفىفحن، ومنها حهاش ئُداد خوت اهخاج بِم البرمجُاث

الاوبخاوىن، حهاش الثحرمىفىزم، حهاش ماحىُيام، حهاش حسافخاهذ، آلت بحرهج ، 

ل لللساءة، بسهامج الهاٌ الِسبي، بسهامج طىبس هىفا الِسبي، بسهامج  حهاش هسشٍو

دز، بسهامج لىهاز، بسهامج دهظبري    .ئًصي بابليي، بسهامج ئًصي ٍز

 ادة الاهخ ا مً اإلاِامل وأحهصة الاطخماَ ٍش مام بخىفحر اخخُاحاث اإلاِاكحن بـٍس

 .واللساءة والىخابت وغحرها

  ت وجصوٍد مدزاض اإلاىفىفحن بهاش  ٍادة الاهخمام بخىفحر أحهصة الىخابت اإلاظوٍس

  ادة الاهخمام بخىفحر أحهصة الىمبُىجس اإلاهىُت التي حِمل باطخخدام اللمع ٍش

 والربرباث
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 ادة أُداد هابِاث بساًل وألاحهصة الـىجُت مّ ئُداد وؼساث  الِمل ُلى ٍش

س بحن مدازض اإلاىفىفحن.  )البدو، خاؿت بلغت بساًل ليؼس الفىس الجدًد للخوٍى

0202 ،073-021) 

 .عشض وجحليل البياهاث الذساست: 6

8  .1: مدي جىفس اطخخدام الخلىُاث السكمُت الرهُت  . البُاهاث اإلاخِللت بالدظاٌؤ ألاٌو

 .لبرامج الخأهُلُت لروي الاخخُاحاث الخاؿتفي ا
 : ًبين مذي الاعخماد عيى اسخخذام الخقىياث الحذًثت في عمليت الخأهيل1الجذول 

 %اليسبت املئىيت الخكشاس الاحخماالث

 13 0 وِم

 87 13 ال

 122 19 اإلاجمَى

 %87هالخٍم مممً خممالٌ الجممدٌو أُمماله أن أُلممى وظممبت مممً اإلابدممىزحن اإلاخمثلممت بممم 

ًمسون أيهممم ال ٌِخمممدون ُلممى اطممخخدام للخلىُمماث الخدًثمت فممي ُملُممت حِلممُم وجأهُممل فئممت 

مً اإلابدىزحن ٌِخمدون ُل ها، وهرا ًدٌ ئلى هلف هبحر في ألاحهصة  %13اإلاىفىفحن، بِىما 

مممماث  م م م م م م ممممروي الاخخُاحم م م م م م م ممممداغىجي لم م م م م م م ممممص البُم م م م م م م ممممي اإلاسهم م م م م م م ممممخخدمت فم م م م م م م ممممت اإلاظم م م م م م م مممماث الخدًثم م م م م م والخلىُم

خماد فممممي الِملُممممت الخِل ممممدم الخاؿمممت،والُا ُمُمممت لهممممره الفئممممت ُلمممى الىطممممائل اللدًمممممت، ُو

مىاهبت الخوىزاث الخاؿلت في مجاٌ  جىىىلىحُا حِلُم ذوي الاخخُاحاث الخاؿت والتي 

ممماة الِاممممت، واطممممخفادة اإلاجخمممّم مممممً  ئمياهُمممماتهم  جمىمممنهم مممممً الاهمممدماج الفِلممممي فمممي الخُم

ّ فمممي جىمُمممت وكممدزاتهم ػمممأيهم ػممأن ألا مممخاؾ الِممادًحن ممممما ًمممإدي ئلممى مظممماهمت الجمُمم

 مجخمِهم . 

 : يبين مدى وجود برامج االلكترونية المتخصصة لذوي االحتياجات الخاصة2الجدول 
 %اليسبت املئىيت الخكشاس الاحخماالث 

 33 5 وِم

 67 11 ال

 111 15 اإلاجمَى

مً اإلابدىزحن ًسون أهه ال جىحد بمسامج  %67مً خالٌ الجدٌو هالخٍ أن وظبت 

ًممسون ُىممع ذلمممً، %33فئمممت ذوي الاخخُاحمماث الخاؿممت، بِىمممما الىتروهُممت مخخــممت ل

كممد ٌِمىد ئلممى ُممدم اهماَل مٌِممم اإلابدمىزحن ُلممى اإلاظممخجداث الخدًثمت خممىٌ جممىفس  وهمرا
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ُملُمت الخِلمُم والخأهُمل التمي جخلّم  بسامج مخخــت لهره الفئت،هما كد ًسحّم ئلمى أن

اث الالىتروهُت الرظُوت لها هره الفئت في اإلاسهص مدل الدزاطت كد وفس بِلا مً الخلىُ

 حدا ال جسقى ئلى البرامج الالىتروهُت الخدًثت.       

 : يوضح ما إذا كانت هناك دورات تكوينية للمعلمين لمواكبة تطور التقنية الرقمية3الجدول 
 % اليسبت املئىيت الخكشاس الاحخماالث

 0 0 نعم
 100 11 ال

 100 11 اجملموع
ٌ أُاله ًبحن أن  ول اإلابدىزحن ًإهدون ُلى ُدم جىاحد دوزاث جيىٍيُت ئن الجدو

ممممل ذوي  م ممممت لخأهُم مممماث الخدًثم ممممل للخلىُم ممممخخدام ألامثم ممممً الاطم مممنهم مم م ممممسبحن جمىم ممممحن واإلام للمِلمم

الاخخُاحاث الخاؿت،وهرا ما دٌ ُلُه الجدٌو الظابم مً ُدم جىافس بسامج الىتروهُت 

جيىٍيُمممت إلاىاهبممممت  خاؿمممت بفئمممت ذوي الاخخُاحممماث الخاؿمممت، و بالخمممالي ُمممدم ئدزاج دوزاث

 جوىز الخلىُت السكمُت. 

 : يوضح ما إذا كان هناك دعم مادي من طرف الجهات المعنية لتطوير تقنيات التأهيل4الجدول 
 % اليسبت املئىيت الخكشاس الاحخماالث

 13 0 وِم

 87 13 ال

 122 19 اإلاجمَى

ٌ هسي أن مٌِم اإلابدىزحن ًسون أهه ال ًىحد د ٌ هرا الجدو ً خال ً م ُم مادي م

هسف الجهاث اإلاِىُت مىحه لخوىٍس ألاحهصة الالىتروهُت والخلىُاث التي ٌِخمدون ُل ها في 

منهم ًمسون اهمه جىحمد ولىمً  %13، بِىما وظبت %87الِملُت الخأهُلُت وجمثلذ وظب هم بم 

ف في هرا الجاهب،وهرا مما كمد ٌؼمحر ئلمى ُمدم وحمىد هُمت ممً همسف اللمائمحن ُلمى  ال جًى

ممممُم وج ممممت حِلم م ممما ومىاهبم م ممممت وجوىٍسهم م ممم هم الخِلُمُم م ممممسوف بِئم م ممممحن ًم ممممت لخدظم م ممممره الفئم ممممل هم م أهُم

الخاؿمت،وهرا  ثاإلاظخجداث الخاؿلت فمي جىىىلىحُما حِلمُم وجأهُمل فئمت ذوي الاخخُاحما
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لممى الىمسة ومجمماالث  خماٌ البلمدان اإلاخخلفممت التمي جىفممم ملُمازاث المدوالزاث ُلممى الدظمدح ُو

 أخسي جبل ها في دائسة الخخلف.

 الرقمية اضح مدى مطالبة المختصين بتوفير أجهزة حديثة تتماشى مع التكنولوجي: يو 5الجدول 
 %اليسبت املئىيت الخكشاس الاحخماالث 

 122 19 وِم

 2 2 ال

 122 19 اإلاجمَى

ٌ أُاله هالخٍ أن ول اإلابدىزحن ًـسخىن بان هىان موالباث  ٌ الجدو ً خال م

ممما الخ دًثمممت وخاؿممممت بمممروي الاخخُاحمممماث بخمممىفحر أحهممممصة خدًثمممت جخماكمممم ى مممّم الخىىىلىحُم

الخاؿت،والىكىف ُلى آخس ما اطخجد ُلى الظاخت الِلمُت مً جلىُماث وأحهمصة خدًثمت 

ىت في جىمُخه.  خاؿت بخِلُم هره الفئت وئدماحها في اإلاجخمّ لخـبذ ػٍس
 : يوضح التقنية التي يفضلها المبحوثين القديمة أو الحديثة6الجدول 
 %املئىيتاليسبت  الخكشاس الاحخماالث

 62 9 اللدًمت

 12 6 الخدًثت

 122 19 اإلاجمَى

خممماد ُلممى الخلىُممت  ممً خممالٌ الجممدٌو هالخٍم أن مٌِممم اإلابدممىزحن ًفلملىن الُا

ممم  مممب هم بم مممممً  %12، بِىمممما  %62اللدًممممت فمممي جأهُمممل ذوي الاخخُاحمممماث الخاؿمممت جبلمممغ وظم

لت الخدًثت، وهرا ًسحّ ئلى أن مٌِم اإلابدمى  زحن غحمر مخمىىمحن اإلابدىزحن ًفللىن الوٍس

ممً الخلىُماث الخدًثممت و مخخمىفحن مممً ُمدم اطممدُِابهم لهما خاؿممت ئذا ُلمىما أن اغلممب 

ت فممممي  مممُس اإلاِلممممحن لِظممممىا مممممً الفئمممماث الؼمممابت التممممي وؼممممأث ُلممممى الخىىىلىحُممما ولممممديها طم

اطدُِاب مظخجداتها وكد ًخمافىن ممً حغحمر أدوازهمم همِلمحن،ئكمافت ئلمى جخمىفهم ممً 

 امل مِها في خالت الِوب أو ؿُاهت اإلاِداث الالىتروهُت . ُدم ملدزتهم ُلى الخِ
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البياهاث املخعلقت بالدساؤل الثاوي: معىقاث التربيت الشقميت في البرامج الخأهيليـت 2.8

 لزوي الاحخياجاث الخاصت

 المبحوثين من صعوبة استخدام التقنية الرقمية من طرف المربين : يبين وجهة نظر7الجدول 
 %اليسبت املئىيت الخكشاس الاحخماالث 

 82 10 وِم

 02 3 ال

 122 19 اإلاجمَى

ىبت فمي اطمخخدام الخلىُمت  مً خالٌ الجدٌو هجد أن مٌِم اإلابدمىزحن ًمسون ؿِم

ىبت، وزبمما همره  %02، بِىمما %82السكمُت وجلدز وظب هم بم  ممنهم ًمسون أهمه ال جىحمد ؿِم

ًىفي فىاكّ الخاٌ ٌؼحر ئلى ُمدم الـِىبت جىمً في أيهم غحر مإهلحن ومدزبحن ُل ها بما 

ت اإلاإهلت واإلادزبت الطخخدام الخىىىلىحُا الخدًثت.-وحىد في اإلاسهص  اليىادز الرؼٍس

: يبين وجهة نظر المبحوثين فيما إذا كانت التقنية الرقمية ستؤثر سلبا على سيرورة 8الجدول 
 البرنامج الدراسي

 %اليسبت املئىيت الخكشاس الاحخماالث 

 122 19 وِم

 2 2 ال

 122 19 اإلاجمَى

مً خالٌ الجدٌو هالخٍ أن ول اإلابدىزحن ال ًسون أن ئدخاٌ الخلىُماث السكمُمت 

الرهُمت جمإزس طمملبا ُلمى طممحروزة البرهمامج الدزاسمم ي، بمل بممالِىع فبمي كممد جخمدم البرهممامج 

لت حُدة وحظهل ُملُت الخدَزع.  بوٍس

 لتالميذ لهذه التقنية: يوضح وجهة نظر المبحوثين من مدى تقبل ا9الجدول 
 %اليسبت املئىيت الخكشاس الاحخماالث 

 122 19 وِم

 2 2 ال

 122 19 اإلاجمَى
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مممً خممالٌ الجممدٌو أُمماله هالخمٍم أن وممل اإلابدممىزحن ًممسون أن الخالمُممر ًمىممً أن 

لمت حُمدة، هٌمسا ئلمى أن همرا الجُمل همى حُمل الخىىىلىحُما وكمد  ًخلبلىا هره الخلىُت بوٍس

 حمُّ اإلاجاالث الخُاجُت بما ف ها اإلاجاٌ التربُت والخِلُم.غصث هره ألاخحرة 

 : يوضح وجهة نظر المبحوثين في مدى صعوبة اعتماد فئة المكفوفين للتقنية الرقمية11الجدول 
 %النسبة المئوية التكرار االحتماالت

 00 12 نعم
 20 3 ال

 100 11 اجملموع

ًممسون بأهمه ًمىممً أن جيممىن   هالخٍم مممً خمالٌ هممرا الجممدٌو أن مٌِمم اإلابدممىزحن

ىبت لمممدي ألاهفمماٌ اإلاِمماكحن فمممي اطممخخدام الخلىُممت السكمُمممت بالؼمميل اإلاولمممىب  هىممان ؿمِم

، ًممسون الِىمع وهمرا كممد %02، بِىمما اكمل وظممبت ممً اإلابدمىزحن %82وكمدزث وظمب هم بممم 

ت والظمُِت أهثمر وه  لت حدًدة وحِخمد ُلى اإلاثحراث البـٍس ًسحّ  في هٌسهم ئلى أيها هٍس

ت،وهرا ممما ٌؼممحر ئلممى هلمممف الف اكممت البـممٍس ئممت هممرا ممما ال ًخماكمم ى ممّم الخالمُمممر  ذوي ؤلُا

اكمت  اكت  والري ًساهي همَى ؤلُا ؤلاخاهت بالخلىُاث الخدًثت اإلاخــت لهرا الىَى مً ؤلُا

 وهَى الخىىىلىحُا اإلاخــت لها.

 .نتائج الدراسة:9
ً الىخائج حاءث هما ًلي:  جىؿلذ الدزاطت ئلى مجمىُت م

مذي جىفش اسخخذام الخقىياث الشقميت الزكيت في البرامج ابت عيى السإال نول: إلاج

 :الخأهيليت لزوي الاحخياجاث الخاصت

 ثالخاؿت بروي الاخخُاحا تال جخىفس الخلىُاث السكمُت الرهُت في البرامج الخأهُلُ

ٌ اليظب الخالُت الخاؿت باإلاسهص، وهرا أهدجه ئحاباث  ً خال وظبت مً أُلى اإلابدىزحن م

ًسون أهه ال ٌِخمدون ُلى اطخخدام للخلىُاث الخدًثت في  %87اإلابدىزحن اإلاخمثلت بم 

ً اإلابدىزحن ًسون أهه ال  %67وظبت ُت الخأهُلُت للخالمُر اإلاىفىفحن و الِملُت الخِلُم م

 جىحد بسامج الىتروهُت مخخــت لفئت ذوي الاخخُاحاث الخاؿت.
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د دوزاث جيىٍيُت للمِلمحن واإلاسبحن جمىنهم ول اإلابدىزحن ًإهدون ُلى ُدم جىاح

ً الاطخخدام ألامثل للخلىُاث الخدً مٌِم ،  ثت لخأهُل ذوي الاخخُاحاث الخاؿتم

ً هسف الجهاث اإلاِىُت مىحه لخوىٍس ألاحهصة  اإلابدىزحن ًسون أهه ال ًىحد دُم مادي م

 .%87مثلذ وظب هم بم الالىتروهُت والخلىُاث التي ٌِخمدون ُل ها في الِملُت الخأهُلُت وج

ن أهه هىان موالبت بخىفحر أحهصة خدًثت جخماك ى مّ لسون باول اإلابدىزحن ً

 .%62 اإلابدىزحن بيظبتمٌِم ،  بروي الاخخُاحاث الخاؿت الخدًثت خاؿتالخىىىلىحُا 

خماد ُلى الخلىُت ا  الخاؿت.في جأهُل ذوي الاخخُاحاث الخللُدًت  ًفللىن الُا

معىقاث التربيت الشقميت الزكيت في البرامج الثاوي: جخمثل إلاجابت عيى الدساؤل 

 فيما ًيي: الخأهيليت لزوي الاحخياجاث الخاصت

ىبت فمممي اطممخخدام الخلىُمممت السكمُمممت أيهمممم طممم اإلابدمممىزحن ًممسونمٌِممم  ُجدون ؿمِم

الخلىُمماث السكمُمت الرهُممت جممإزس  ئدخماٌوممل اإلابدمىزحن ال ًممسون أن  %82وجلمدز وظممب هم بمم 

مٌِم اإلابدىزحن ًسون بأهه ًمىً أن جيىن ؿِىبت ،  ة البرهامج الدزاس يطلبا ُلى طحروز 

لدي ألاهفاٌ اإلاِاكحن فمي اطمخخدام الخلىُمت السكمُمت بالؼميل اإلاولمىب وكمدزث وظمب هم بمم 

82%. 

ول اإلابدىزحن ًسون بأن ألاحهصة الخلىُت السكمُمت اإلاىحمىدة بماإلاسهص غحمر وافُمت ُلمى 

خماد ُل ؤلاهالق  في الِملُت التربىٍت.  ها بؼيل هبحر ، وال ًمىً الُا

همما ًخضمح لىما مممً خمالٌ همره الىخممائج ُمدم اُخمماد للخلىُمماث الخدًثمت فمي حِلممُم 

وجأهُل فئت اإلاىفىفحن بماإلاسهص البُمداغىجي بمدًىمت بظمىسة والاهخفماء با طمالُب والومسق 

مممدم اطممخجابت اإلاظمممئىلحن إلاوالممب اإلاِلممممحن واإلاممسبحن بلمممسوزة جصوٍممد اإلاسهمممص  الخللُدًممت، ُو

 بخلىُاث خدًثت إلاىاهبت اإلاظخجداث الخىىىلىحُت الخاؿلت.

 خاجمت:

ممّم    ممماء فمممي همممره الىزكمممت البدثُممممت ًمىمممً اللمممىٌ بمممان واكم وأخحمممرا ممممً خمممالٌ مممما حم

اطمممخخدامىا للخلىُممماث الخدًثمممت فمممي مجممماٌ التربُمممت الخاؿمممت مممماشاٌ بُِمممد ومممل البِمممد ُمممً 

ت حساء جوبُم جىىىلىحُا الخِلُم إلاثل الاطخخداماث الِاإلاُت له والىخائج الاًجابُت اإلادلل



 واقع التربيت الشقميت الزكيت في البرامج الخأهيليت لزوي الاحخياجاث الخاصت 

168 

 

ً احل  بِئ هم ومجخمِهم، فالتربُت السكمُت  مّ واهدماحهم ذواتهمجدلُم هره الفئاث م

واطمخخدام الخلىُمماث الخدًثممت فمي جأهُممل ذوي الاخخُاحمماث الخاؿمت فممي مسهممص اإلاىفممىفحن 

وهمممره بمدًىممت بظمممىسة الشاٌ ٌظمممخخدم ألاطمممالُب اللدًممممت مممً احمممل جأهُمممل همممره الفئمممت ،

فئمممت ذوي الاخخُاحممماث  أكلممممذ منهممما مداولمممتألاطممالُب كمممد ججاوشتهممما الخلىُممماث الخدًثمممت 

 .وحِلُمهم لالهخسان بالخُاة والاهدماج بها همجأهُلالخاؿت و 

ً الخىصياث جخمثل في:  وبىاءا عليه ًمكً ئدسا  مجمىعت م

 م وجأهُل ذوي الاخخُاحاث  ىطائلجىفحر ال كسوزة والخلىُاث الخدًثت لخُِل

 ول فئت. بما ًىاطب الخاؿت

  لبِئت الِادًتمؼابهت لروي الاخخُاحاث الخاؿت لجىفحر بِئت حِلُمُت كسوزة 

  ف بالخلىُاث الخدًثت ِلم للخٍِس كسوزة ُلد دوزاث جيىٍيُت للمِلم واإلاخ

 وهُفُاث اطخخدامها وؿُاه ها.

  مكسوزة ت خدًث الخاؿت بالخجهح اثتربُت وجىفحر الدُم اإلاادي إلاساهص ال ُد

دادها  طىاء مً كبل اللواَ الِمىمي أو ختى الخاؾ للنهىق بهره الفئت وُئ

ً أن ًيىن ُىـسا فاُال في اإلاجخمّ.بـىزة لدخُاة الِامت   اًجابُت، حظاُده م

 قائمت املشاجع:

(، هسق جدَزع ذوي الاخخُاحاث الخاؿت، 0216مسوة مدمد مدمد الباش ) -

 اإلاسهص اللىمي للخِلُم الالىتروويمـس، 

(. مفهىم ذوي الاخخُاحاث الخاؿت. جم 0202، 11 06الء أبى ُفُفت. )آ -

 https://hyatoky.comالاطترداد مً: 

دان الخمداوي، - -هدى التربُت السكمُت الىاكّ  ه(. الاججا0202. )زبُِت ماوّ ٍش

ئت الخدَزظُت للمدازض  لاء الُه ولُت  تثاهىٍت مجلالالومىح مً وحهت هٌس ُأ

 14-1الاكخـاد للبدىر الِلمُت الِدد الظادض اإلاجلد ألاٌو 

(. فاُلُت اطخخدام جىىىلىحُا الخِلُم 0202أمل مدمد ُبد هللا البدو. ) -

اإلاظاهدة في الدمج التربىي لروي الاخخُاحاث الخاؿت باإلادازض مً وحهت هٌس 

https://hyatoky.com/
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-073(، الـفداث 1) 3ٍت، اإلاِلمحن. اإلاجلت الدولُت للبدىر في الِلىم التربى 

321. 

(. طُيىلىحُت ذوي الخاحاث الخاؿت 0221ُبد السخمً طُد طلُمان. ) -

 اإلافهىم والفئاث. مـس: شهساء الؼسق.

(. الخىىىلىحُا الخِلُمُت لروي 0212ُبد الِاهي، خظً الباحّ مدمد. ) -

 .109-118الاخخُاحاث الخاؿت. اإلاِسفت، الـفداث 

ص; جِظحر، - (، ملدمت في التربُت الرهُت، ألازدن، 0213وىافت ) ُمس ، ُبد الٍِص

 داز اإلاظحرة.

(. جأهُل ذوي الاخخُاحاث الخاؿت. مـس: 0221ُلُت خماد الخظُني. ) -

 ميؼىزاث الجمُِت اليظائُت بجامِت أطُىن للخىمُت.


