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بحث:مصحخلص ال  

ً بحن آلالُاث خدًثت اليشأة والتي حلمل كلى  السكمُت خىىىلىحُاث الحلد  م

جؼىٍس بنى اإلاإطظاث كلى مخخلف أصىافه هدى الخلدم والظسكت في اللمل الري جلىم 

هجد  مإطظاث الخىفل  هره الخىىىلىحُا به،فمً بحن اإلاإطظاث التي طلذ ئلى ئدخاٌ 

ادة طسكت  بروي الاخخُاحاث الخاصت والتي تهدف ئلى اطدثماز هره الخىىىلىحُا في ٍش

ٌ الخولب كلى اإلاشىالث التي حلاوي منها هره  ً خال الخللُم لروي الاخخُاحاث الخاصت،م

ت،خُث طلذ هره الدزاطت ئلى البدث في اللالكت التي جسبؽ الخىىىلىحُا السكمُت الفئ

إطظاث اإلاخىفلت بخللُم  وهخص برهس هىا جىىىلىحُا اإلاظخخدمت في الخللُم  بفلالُت اإلا

ذوي الاخخُاحاث الخاصت،خُث خلصذ هخائج الدزاطت ئلى أن الخىىىلىحُا السكمُت 

وخاصت منها جىىىلىحُا الخللُم حظاهم في بلىن فلالُت مإطظاث حللُم ذوي الاخخُاحاث 

 الخاصت ئلى خدا ما .

ذوي الاخخُاحاث ، ت،الفلالُت الخىـُمُخللُمالالسكمُت في ىىىلىحُا الخ كلمات مفحاحُة:

    الخاصت.
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Abstract: 

Digital technologies are among the newly established 

mechanisms that work to develop institutions' structures of all 

kinds towards progress and speed in the work they do. Education 

for people with special needs, By overcoming the problems that 

this group suffers from, as this study sought to investigate the 

relationship between digital technology, and we specifically 

mention here technology used in education with the effectiveness 

of institutions responsible for educating people with special 

needs, The results of the study concluded that digital technology, 

especially educational technology, contributes to the 

effectiveness of educational institutions for people with special 

needs to some extent. 

        Enter your abstract here (an abstract is a brief, 

comprehensive summary of the contents of the article). Enter 

your abstract here (an abstract is a brief, comprehensive 

summary of the contents of the article).  

Keywords: Digital technology in education, organizational 

effectiveness, people with special needs. 

 مقدمة: 
جدظازق الاختراكاث وؤلابداكاث الخىىىلىحُت والتي مظذ وافت حىاهب الحُاة 

لخدخل كدد مً اإلاجالث ،فؼهىز الخىىىلىحُا واهذ هدُجت خخمُت لالخخُاحاث اإلاتزاًدة 

ُاث هجد  لللالم مً جلدم وجؼىز وحظهُل وجبظُؽ للحُاة الُىمُت،فمً الخىىىلىح

م لللظاء كلى اإلاشىالث الخىىىلىحُاث السكمُت في  الخلل ُم  التي دخلذ مجاٌ الخلُل

التي ٌلاوي منها اإلاخللم وبلىن الفلالُت الخللُم،فمً بحن اإلاإطظاث التي أدخلذ 

ُاحاث الخاصت  جىىىلىحُا الخللُم كلى وحه الخددًد هي مإطظاث حللُم ذوي الاخخ

ددًد مً جخلف ألحل الخولب كلى اإلاشىالث التي حلاوي منها هره الفئت كلى وحه الخ

 كللي وطلف في الظمم والصم والبىم.

ِخم  جخجه هره الدزاطت ئلى جىاٌو كالكت اطخخدام الخىىىلىحُا السكمُت والتي ط

الترهحز فيها كلى جىىىلىحُا اإلاظخخدمت في الخللُم وزبؼها بفلالُت اإلاإطظاث اإلاظئىلت 



اشحخذام الحكىىلىحُات الشكمُة وعالكتها بفعالُة مؤشصات جعلُم روي الاححُاحات الخاصة  

213 

 

ُاحاث الخاصت،مً خالٌ اكخماد الخىىىلىحُا ث اإلاىاطبت لخللُم كً حللُم ذوي الاخخ

ُت السكمُت في فبرلً جيىن هره الدزاطت مداولت لسبؽ كالكت الخىىىلىح هره الفئت

لرا فظِخم اطخلماٌ مصؼلح الخللُم بالفلالُت اإلاسجى بلىهها مً اطخخدامها 

ُاث السك الخىىىلىحُت السكمُت  م بدٌ الخىىىلىح مي ففي هره الدزاطت طِخم في الخلُل

لىحُاث السكمُت في الخللُم وهي الحاطىب الخللُمي مً الخىىى الُت لخألابلاد ااكخماد 

د الالىترووي  وألافالم الخللُمُت وزبؼها باإلاخوحر الفلالُت الري ًظاف له الىفاءة البًر

 هأخد أبلاده.

فما هي عالكة اشحخذام الحكىىلىحُات الشكمُة في  الحعلُم بفعالُة مؤشصات جعلُم 

      روي الاححُاحات الخاصة ؟ 

 أهداف الدراسة:
ت  هدفذ هره  ٍس ظلُؽ الظىء كلى الدوز الري جللبه ئلى حالدزاطت الـى

م ذوي الاخخُاحاث  بلىنفي ث السكمُت في الخللُم ىىىلىحُاالخ فلالُت مإطظاث حلُل

مً خالٌ ما جلدمه هره الخىىىلىحُا في الخولب كلى اإلاشىالث التي جىاحه جلً الخاصت،

ولخدلُم ذلً جم الاكخماد كلى خؼت جخألف مً مجمىكت  ُم،الفئت في حاهب الخلل

 اللىاصس وحاء هرا الخلظُم جماشُا مم مخوحراث الدزاطت.

 مفاهُم أشاشُة:-1

 .جىىىلىحُا الخللُم 

 .الفلالُت الخىـُمُت 

 .ذوي الاخخُاحاث الخاصت 

ة مؤشصات الحكفل بزوي -2 عالكة الحكىىلىحُات الشكمُة في الحعلُم بفعاُل

 احات الخاصة.الاححُ

 

 

 

 مفاهيم أساسية .2
:التعليم ت الرقمية في تكنولوجياال 1.2  
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ُاالخحلد                مً بحن ؤلافساشاث التي أخدثها اللصس  ث السكمُت في الخللُمىىىلىح

والتي واهذ هدُجت للبدىر والابخيازاث اإلاخىاصلت مً ػسف خبراء وكلماء،ئذ  الحدًث،

ٌ كلى أجها:"ًمىً حلسٍفها  م مً خال ئطتراجُجُت واملت تهخم بمىاحهت مشىالث الخلُل

ت لخددًث الخللُم  ت وهحر البشٍس جسجِب بِئت الخللم وجىؿُف مصادز الخللم البشٍس

ىز "أطلىب الىـم"الري شاق في هره الفترة باكخبازه مدخال فلاال لحل  سه مً مـى وجؼٍى

 .(24، 2007)طسخان، اإلاشىالث اإلاُداهُت" 

ف آ  كبازة كً هـام  ث السكمُت في الخللُمخىىىلىحُاالخس حلد وفي حلٍس

حللُمي  ًظم كدد مً اللىاصس ذاث اللالكت ،واإلاخمثلت في )مىاد حللُمُت ،كىي 

جُت جلىٍم،أحهصة( التي جإزس في زفم فلالُت وهفاءة اإلاىاكف الخللُمُت  ت،ئطتراُج بشٍس

 ث السكمُت في الخللُمُاخىىىلىح(،ومً حهت أخسي حلد ال101)الباش، ب ث،اإلاخخلفت 

كلم جم اطخدداثها مً ػسف ؤلاوظان خُث ًخم جصمُم البِئاث والـسوف اكخمادا كلى 

 ً اإلالسفت الللمُت ذاث اللالكت بالظلىن ؤلاوظاوي اإلاظاهمت في بىاء الشخصُت  أو الخيىٍ

ف مخخلف مً خُث الخصمُم  الظىطُى هفس ي اإلاسهىب فُه،أما وازجلىن فُلدم حلٍس

فهى ٌلسف جىىىلىحُا الخللُم كلى أجها الللم الري ٌلخمد كلى الخلىُت الفلالت والهدف 

ت واإلاللىماث الخخصصُت  ألاخسي التي  في جىصُل اإلاللىماث والخبراث الظملُت والبصٍس

 (.14، 2006)طالمت ق.،  ٌلخمدها الخللُم
ىُت الخ  ي ث السكمُت فىىىلىحُاكسفذ زابؼت الاجصاالث والخىىىلىحُا ألامٍس

كلى أجها:"ولمت مسهبت حشخمل كلى كدة كىاصس هي: ؤلاوظان وآلاالث والخجهحزاث  الخللُم

اإلاخخلفت وألافياز وآلازاء وأطالُب  اللمل وػسق ؤلادازة لخدلُل اإلاشاول وابخياز وجىفُر 

)الصىفي،  وجلُُم وئدازة الحلىٌ لخلً اإلاشاول التي جدخل في حىاهب الخللُم ؤلاوظاوي"

2004 ،26.) 

وبالخالي فخىىىلىحُا الخللُم كبازة  كً جداخل كدد مً ألاػساف  اإلاخمثلت في  

ً اإلاخخلفت خاصت اإلاخلللت بالخللُم ؤلاوظان وآلاالث حلمل مم بلع لحل اإلاشىالث  وم

ث السكمُت في الخللُم:"حمُم الىطائل أو الىطائؽ التي خىىىلىحُاحهت أخسي حلد ال

ت التربىٍت،طىاء أواهذ هره الىطائل أو الىطائؽ حظخخدم أو ٌظخلان بها في اللملُ

ت أم آلُت ،فسدًت أم حماكُت"،بملنى أن جىىىلىحُا الخللُم هي  بظُؼت أم مللدة،ًدٍو

الىطائل التي حظخخدم مً ػسف الؼاكم التربىي ألحل ئهجاح كملُت الخللُم،فهرا 
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ف حاء مسهصا كلى دوز جىىىلىحُا الخللُم في الللمُت التربىٍ ، 2015)الصهسة،  تالخلٍس

172.) 

هي جلً آلالُت التي جلىم كلى كدد مً  ث السكمُت في الخللُموبالخالي فخىىىلىحُا  

البرامج اإلاظاكدة في كملُت الخللُم،والتي حظخخدم للخولب كلى اإلاشىالث التي حلترض 

ادة فلالُت الخللُم بمظاكدة اليىادز البشسٍت  ذوي الاخخُاحاث الخاصت مً خالٌ ٍش

 ػس الخىـُمُت التي حظهل كملُت دمج الخىىىلىحُت السكمُت في البِئت الصفُت.وألا 

 الحعلُمشالفة الزكش ًمكىىا الخشوج بعذد من الخصائص لحكىىلىحُا من الحعاٍسف 

 في جعلُم روي الاححُاحات الخاصة:

  ػسف  ث السكمُت في الخللُمىىىلىحُاالخحلد ً أخد ؤلاطتراجُجُت اإلاخبىاة م

 لى حللُم ذوي الاخخُاحاث الخاصت.اإلاشسفحن ك

  كلى جىؿُف بِئت الخللُم وهرا اليىادز  ث السكمُت في الخللُمىىىلىحُاالخحلمل

ت في جفلُل حللُم ذوي الاخخُاحاث الخاصت.  البشٍس

  روي الاخخُاحاث لخللُم ال اثكملُ ث السكمُت فيىىىلىحُاالخًإدي اكخماد

ادة هفاءة اإلاإطظاث اإلاظئى  لت كً حللُم ذوي الاخخُاحاث الخاصت ئلى ٍش

 .الخاصت

مذخل هطشي حىل الفعالُة الحىظُمُة:-ثاهُا  

مفهىم الفعالُة الحىظُمُة:-1  

ف التي جىاولذ مفهىم الفلالُت الخىـُمُت باخخالف جخصصاث    اخخلفذ الخلاٍز

ف هجد  :"  الباخثحن واإلاإشساث التي جم اكخمادها لخدلم الفلالُت،فمً بحن جًل الخلاٍز

حر اإلاظخخدمت في كُاطها كدز  ة اإلاىـمت كلى جدلُم أهدافها و حلخمد هره اللدزة و اإلالًا

 .(84 ،2006)هىاز، كلى الىمىذج اإلاظخخدم في دزاطت اإلاىـماث " 

ااف باأن الفلالُاات جخدلاام كىادما جصاال اإلاإطظاات   وبالخاالي ًخحااح ماً هاارا الخلٍس

وفااام الخؼااؽ اإلاىطاااىكت  )اإلاىـماات( ئلااى ماااا جاام زطااامه مااً بداًااات ؤلاوشاااء ماااً ألاهااداف

 .)اإلاىـمت( خد مداخل دزاطت اإلاإطظتمظبلت والتي ًمىً كُاطها وفم أ

اااا الفااااز ماااادي ملااادزة اإلاإطظاااات  اااف آخااااس هجاااد أن الفلالُاااات هماااا كسفها  وفاااي حلٍس

)اإلاىـمت(كلى الخىُف والبلاء في الىطؽ الاري حلمال فُاه ختاى ولاى لام جخدلام ألاهاداف 

ش ي، اإلاسطىمت مظبم   .(2007،49)كَس
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كلااى الخىُااف ماام  )اإلاىـماات( وبالخاالي فالفلالُاات جتاارحم فااي ماادي كاادزة اإلاإطظاات 

ااااف الفلالُاااات  ُؽ الااااري جخىاحاااد فُااااه وهاااارا البلاااااءمخؼلبااااث اإلاداااا وبالخاااالي فااااُمىً حلٍس

إلاإطظاث ذوي الاخخُاحاث الخاصت هي مدي كدزة جلاً اإلاإطظااث كلاى ئهجااح اللملُات 

( مً خالٌ جدلُم لبىم،ألامساض اللللُت)الصم،ا خاصتالخللُمُت لروي الاخخُاحاث ال

ااااُم  ااااها الخللا اااات أطاطا اااات حللُمُا ااااى خؼااااؽ جسبىٍا اااااد كلا اااابلا باكخما ااااىكت مظا ألاهااااداف اإلاىطا

 الالىترووي. 

الفشق بين الكفاءة و الفعالُة : -2  

هىالً مجمىكت مً اإلافاهُم التي جدشابه فُما بلظها مً خُث الداللت لىنها 

م ذاث اللالكت بالفلالُت الخىـُمُت هجد جخخف مً خُث اإلاصؼلح،فمً بحن اإلافاهُ

الىفاءة والتي ٌلخبرها البلع كلى أجها ئخدي مإشساث الفلالُت،والبلع ًسها بأجها 

جخخلف مً خُث الداللت ،ئذ أن  الفلالُت  جترحم في اللادة مً خالٌ الىخائج اإلاخدصل 

ىحي،  كليها  (104 ،2000)اللٍس

اااادي كاااادزة اإلاإ  ااااي جخظاااامً ما ااااءة ف ا اااا الىفا اااى  أما ا اااات( الحصااااىٌ كلا طظاااات )اإلاىـما

في خحن هجد بُتر دازهس ًمحز بحن   (2011،367)الخالدي، مخسحاث بأكل مدخالث ممىىت 

والفلالُات ماً خلال اكخبااز الىفااءة كلاى أجهاا جخصال  بلمال ألاشاُاء ال ااحُدت ،   الىفااءة

ىفااءة أما الفلالُت حلني كمل أصح ألاشُاء ،وفي هفع الظُاق هجاد "بسهاازد" ًفاسق باحن ال

والفلالُاات،ئذ  جمثاال الىفاااءة دزحاات زطااا اللااااملحن ، فااي اإلالاباال جخجلااى الفلالُاات فااي مااادي 

 .(2011،450)مدمىد،  دجدلُم الهدف اإلادد

 مذاخل كُاس الفعالُة الحىظُمُة :-3
ـُم ذاث الخللُد  حلد الفلالُت الخىـُمُت مً بحن مىاطُم طىطُىلىحُا الخى

التي جخظمنها،ومً حهت ألاخسي كلت اإلاظاهماث  ئلى خد وألامس ًسحم ئلى حلدد اإلاإشساث 

ً اإلاداخل في كُاض الفلالُت  : ما في دزاطت الفلالُت هرا ما أدي ئلى بسوش كدد م
 
 

مذخل الحصىل على املىاسد الخاسحُة :-أ  

ًسجىص هرا اإلادخل كلى مدي   كدزة اإلاىـمت كلى الحصىٌ اإلادُؽ كلى اإلاىازد 

كخماد كلى اإلاهازاث اإلاخبىاة الطخواللها،خُث جلاض الفلالُت اهؼالكا الىادزة وئدازتها ،باال 



اشحخذام الحكىىلىحُات الشكمُة وعالكتها بفعالُة مؤشصات جعلُم روي الاححُاحات الخاصة  

217 

 

مً مدي اهخفاض جيالُف اإلادخالث،باإلطافت ئلى الحصىٌ كلى مدخالث ومىاد خام 

 كالُت الجىدة وكمالت. 

 

 

مذخل الىظم الذاخلي :-ب  

م ٌظعى هرا اإلادخل لخلُُم كدزة اإلاىـمت ؤلابداكُت،ومدي  و الخجاوب الظَس      

ئُت مً هاخُت زاهُت،ئذ جلاض  لحاحاث وزهباث اإلاظتهلً مً هاخُت و الخوحراث الُب

ادة ملدٌ اإلاىخجاث  الفلالُت مً مدي اخخصاز وكذ صىاكت واجخاذ اللساز ،وهرا ٍش

 الجدًدة وذاث الصفاث ؤلابداكُت.

املذخل الحلني :-ج  

ً ٌظعى هرا اإلادخل  لخلُُم كدزة اإلاىـمت كلى جدىٍل اإلاهازاث وا إلادخالث م

ادة حىدة  اإلاىازد ئلى طلم وخدماث بىفاءة كالُت ،خُث جلاض الفلالُت مً خالٌ ٍش

 . (34، 2013)اإلاسهض ي، اإلاىخجاث ومدي خفع ملدالث ؤلاهخاج اإلاخمحزة بالىلص 

التنظيمية :  مداخل دراسة الفعالية -4  
 فهىم الفلالُت،جخلدد مداخل دزاطت الفلالُت الخىـُمُت بخلدد الصواًا جددًد م     

ً اإلاداخل الخالُت:  والتي جخظم

: ًىضح مذاخل دساشة الفعالُة الحىظُمُة.11الشكل سكم   

 

 
 املصذس:من إعذاد الباحثين.

 الفعالية التنظيمية 

 مدخل موارد النظم مدخل األهداف
 المدخل البيئي
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 وفُما ًلي ششح لهزه املذاخل:

مذخل ألاهذاف : -أ  

ًخم زصد جدلُم  الفلالُت مً خالٌ هرا اإلادخل مً خالٌ مدي جدلُم 

ُملم ألاهداف ،فمً بحن ك الرًً ًىدزحىن جدذ هرا  اإلادخل هجد  ول مً "  الخـى

ىوي"  الر ًً لدحهم فىسة مىخدة مفادها  أن حُمع بساٌع" و " حسوض"  و " أمُِذ اًتًز

" حىزحُى ظُاق هجدفلالُت اإلاىـمت جخمثل في كدزتها كلى جدلُم أهدافها"، وفي هفع ال"

ىضحىن بأن الفلالُت الخ  ً ىـُمُت جخددد مً خالٌ :" كدزة بىلىض" و" زازبىم" ئلى

 الخىـُم هىـام احخماعي كلى جدلُم أهدافه دون الظوؽ كلى أكظائه ومىازده"

أما كً اللاإلاحن " واجس وواهً" فُإهدان كلى  أن الفلالُت الخىـُمُت جخمثل في مدي 

 كدزة اإلاىـمت خصىلها كلى اللىائد بالىطائل اإلاخاخت

:مذخل مىاسد الىظم-ب  

ىـمت خظب هرا اإلادخل وظم مفخىخت كلى بِئتها الخازحُت،ػبلا حلخبر اإلا  

لهرا اإلادخل فان اإلاىـمت حلخبر هـام مفخىح كلى بُئخه ،ًخظمً كدد مً ألاوظاق 

الفسكُت خُث جيشأ لدي اإلاىـمت وبِئتها كالكت جداخل وجفاكل مظخمس ،ئذ ٌلؼي  هرا 

ًخ أهمُت هبحرة لىطائل جدلُم الهدف اإلادخل دلم ،فمً بحن كلماء ختى ولى لم 

الخىـُم الرًً ًيخمىن لهرا اإلاداخل هجد ول مً "بىشخمان "و" طِشىز"اللران ًإهدان  

كلى فىسة مفادها أن  الفلالُت الخىـُمُت جخدلم بمدي كدزة اإلاىـمت كلى الخفاوض 

سان ئلى اللالكت   للحصىٌ كلى اإلاىازد ذاث اللُمت والىادزة مً ،وفي هفع الظُاق ًـى

ـُم بالبِئت الخازحُت كلى أجها ذاث كالكت اكخصادًت مدظت كائمت كلى التي ج سبؽ الخى

      مدخالث
املذخل البُئي :-ج  

ـُم كلى  جخدلم الفلالُت الخىـُمُت ػبلا لهرا اإلادخل مً خالٌ  كدزة الخى

ئشباق  اخخُاحاث وزهباث البِئت  طىاء الداخلُت أو الخازحُت، والتي لها جأزحر  كلى كدزة 

د الهدز" ًبىىن فىسة مفادها ي البلاء والىمى،ئذ فىجد ول مً "بُيل"ىـمت فاإلا وهرا " فٍس

زهباث ألاػساف ذاث اللالكت بلمل أن   الفلالُت الخىـُمُت جترحم  في دزحت ئشباق 

  الخىـُم و اإلاخظمىت ول مً اإلاالن ،اللاملحن ،اللمالء ،اإلاىزدًً ،اإلاجخمم ،والحيىمت

 .      (45، 2013)اإلاسهض ي، 
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:روي الاححُاحات الخاصة: -3  

الحعٍشف املصطلحي لزوي الاححُاحات الخاصة-أ  

ف التي جىاولذ مفهىم ذوي الاخخُاحاث الخاصت،ألن جلً  حلددث الخلاٍز

ف هجد: ً هره الخلاٍز ف جدخىم ئلى هىكُت ؤلاكاكت ومدي وظبتها فم  الخلاٍز

حسهُت أو وشاػهم الحسوي خاالث ألافساد الرًً ٌلاهىن مً خلل ما في كدزتهم ال

بدُث ًإزس ذًل الخلل كلى مـاهس همىهم اللللي والاحخماعي والاهفلالي وججللهم هحر 

ً كلى الخىافع مم هحرهم مً ألاشخاص.وجخخلف هره ؤلاكاكت مً خُث خدتها  كادٍز

يىن مىدظبا بظبب الحسوب أو اليىازر الؼبُلُت  فبلظها ًيىن والدًا والبلع آلاخسً 

اللمل وهإالء كد ٌلاهىن مً فلد ػسف أو أهثر وافخلازهم ئلى اللدزة كلى  أو ئصاباث

ً كظى أو مجمىكت أكظاء ".أما مىـمت ال حت اللاإلاُت فخلسف ذوي الاخخُاحاث  جدٍس

ت ؤلاكاكت كلى أجها:"خالت مً اللصىز أو الخلل في اللدزاث الجظدًت أو  الخاصت مً شاٍو

ُئُت حلُم الفسد كً حللم بلع ألاوشؼت التي ًلىم الرهىُت جسحم ئلى كىامل وزازُت أو ب

 (.04)الظامساحي، ب ض، بها الفسد الظلُم اإلاشابه في الظً" 
 فئات روي الاححُاحات الخاصة : -ب

ً الفئاث  والتي جخمثل فُما ًلي:   حشمل حظمُت ذوي الاخخُاحاث الخاصت كدد م

 :إلاعاكة العللُة 

ماىض فااي ألاداء اللللااي والااري ًخحااح مااً جخمثال ؤلاكاكاات اللللُاات فااي كصااىز اإلال

ٌ الخىاصل،  ،الخفاكل الاحخماعي،اة اإلاجزلُت،اإلاهازاث الاحخماكُتواللىاًت الراجُت،الحُ خال

 اإلاهازاث ألاوادًمُت والىؿُفُت،خُث جىلظم ؤلاكاكت اللللُت ئلى زالزت أهىاق وهي:

 إلاعاكة العللُة البصُطة: -

اوح وظبت الرواء لدحهم كلى ملُاض وولس بحن والتي جخىاحد كىد ألاػفاٌ التي جتر 

جخمحز هره الفئت بلدزتها كلى الخللم خاصت في الصف الثالث ألاطاس ي بشيل  ،55-70

ت.  اللادي،وفُما ًخص الجىاهب الجظمُت والحسهُت جمخاش بظاٍو

 إلاعاكة العللُة املحىشطة:- -

الرواء لدحهم بحن  ًـهس هرا الىىق مً ؤلاكاكت لدي ألاػفاٌ الرًً ًتراوح  وظبت 

،ئذ جمخاش هره الفئت بلدزتها كلى الخدٍزب ،هحر أجها في اإلالابل حلاوي مً مشىالث 40-50

 الخىاطم الحسوي البصسي واللدزة كلى الخللم دون اإلاخىطؽ.
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 إلاعاكة العللُة الشذًذة: -

 40ٌشمل هرا الىىق مً ؤلاكاكت ألاػفاٌ الري ًلل لدحهم مظخىي الرواء كً  

 (.20-19، 2010)اللبس ي،  ش هره الفئت بلدم كدزتها كلى الخللم والخدٍزب،ئذ جمخا

 

 :إلاعاكة الصمعُة 

ف التي جىاولذ مفهىم ؤلاكاكت الظملُت والتي منها هجد حلٍسف     جخلدد الخلاٍز

ىُت ،ئذ حلسف اإلالاق طملُا كلى أهه  "هى الفاكد للظمم  اإلاجلع ألاكلى للمدازض ألامٍس

اطخخدام لوت ملُىت طىاء واهذ صىجُت أو هحر صىجُت ".وبالخالي  ولىً له اللدزة كلى

فاإلكاكت الظملُت هي خلل في خاطت الظمم واإلاخمثل في كدم وصىٌ الصىث لألذن هحر 

أن صاخب ؤلاكاكت الظملُت له اللدزة كلى الخددر،وفي  هفع الظُاق هجد حلٍسف 

لاهىن هلصا وامال في اللدزة آخس للملاق طملُا هى:"  جلً الفئت مً ألافساد الرًً ٌ

خلرز كلى أفساد هره الفئت الاشتران في أوشؼت مجخملُت" )الىجاز،  الظملُت،ٍو

2011،90-91.) 

ُت مصؼلح ٌشمل الصمم أو الفلدان ومً حهت أخسي حلد ؤلاكاكت الظمل

الشدًد الري ًإدي ئلى كسكلت كملُت الىالم واللوت،وجخمثل ؤلاكاكت الظملُت في الصمم 

والظلف الظمعي ،خُث ًتراوح مداها مً فلد طمم خفُف مسوزا بفلد الظمم 

 (. 15، 2010)الفاًص،  اإلاخىطؽ وصىال ئلى فلدان الظمم اللمُم

 :ة  إلاعاكة البصٍش
ت منها الخلٍسف الاصؼالحي جخلد   ف التي جىاولذ مفهىم ؤلاكاكت البصٍس د الخلاٍز

الري ًؼلم كلى الشخص الري ال ٌظخؼُم اطخخدام بصسه في كملُت الخللم،واإلاخمثل في 

ىُت للمىفىفحن الشخص  الىفُف وطلُف البصس ومً حهتها حلسف الجملُت ألامٍس

ُت،خُث ًصىف الشخص الىفُف الىفُف هى الري لِع له اللدزة كلى السؤٍت اليل

ٌ للسؤٍت باللحن ألافظل كىده    (.65 ، 2011)الىجاز،  أو أكل 20/200الري ًمخلً مجا
 :صعىبات الحعلم 

كلى أجها:"اطؼساب في  1962حلسف صلىباث الخللم خظب صمىٍل هحرن كام    

و واخدة أو أهثر مً اللملُاث ألاطاطُت اإلاسجبؼت بالحدًث أو اللوت أو الحظاب أ

كلى  فخلسف صلىباث الخللم  اللجىت اللىمُت اإلاشترهت لصلىباث الخللم التهجي...".أما
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مصؼلح كام ٌشحر ئلى مجمىكت هحر مخجاوظت مً ؤلاطساباث التي جؼهس كلى هُئت “ أجها

صلىباث ذاث داللت في اهدظاب واطخخدام اللدزة كلى الاطخماق أو الخددر أو اللساءة 

أو اللدزة كلى ئحساء اللملُاث الحظابُت اإلاخخلفت، وحلد هره أو الىخابت أو الخفىحر 

ٍفترض أن جددر له بظبب خدور اخخالٌ في  ت باليظبت للفسد ،و ؤلاطساباث حىهٍس

ددر في أي وكذ خالٌ فترة خُاجه  ً “ ألاداء الىؿُفي  للجهاش اللصبي اإلاسهصي،وكد

 . (107-106، 2011)الىجاز، 

 :الحىحذ 

همااا ٌلااسف الخىخااد كلااى أهاااه:"  سفااي واحخماااعي فااي الىكاااذ ذاجااهٌلخباار الخىخااد ئطااساب مل

اللصاىز الاحخماااعي ،واللصاىز فااي الخىاصال ،والاهخماماااث واإلاُاىٌ والظاالىهُاث اإلالُاادة 

ت "   .(253-252 ،2011)الىجاز،  والخىساٍز

 روي الاححُاحات الخاصة بين الصعىبات وثحذًات إلاعاكة:-ج 

مً بحن الفئاث الحظاطت في اإلاجخملاث حلد فئت ذوي الاخخُاحاث الخاصت   

اإلاخؼىزة وطائسة في الىمى،ألجها فئت حلاوي مً كدد الصلىباث التي ججللها هحر كادزة كلى 

الاهدماج في الحُاجُت اإلاجخملُت ألجها جفخلس لللدزة كلى اللؼاء واإلاظاهمت في الخىمُت 

ِخم جخصُص الفلساث اللادمت للصلىباث وؤلا   كاكت التي حلاوي منهابظبب ؤلاكاكت،لرا ط

 .فئت ذوي الاخخُاحاث الخاصت

الصلىباث الظلىهُت التي حلني منها فئت ذوي الاخخُاحاث الخاصت هجد  فمً

الصلىبت في ئدزان وجمُحز اإلاىحداث خُث حلاوي هره الفئت مً كدم اللدزة كلى جفظحر 

الجهت أخسي هجد  ما ًسوهه مً ألاشُاء وكدم اللدزة كلى ئًجاد كالكاث جسبؽ بُنها،ومً

خحح ذلً مً خالٌ الاطخمساز في ممازطت وشاغ ملُىت  أن لدحهم ؤلافساغ في الحسواث ٍو

سد ئلى اخخالغ اإلافاهُم الىاحم كً كدم اللدزة كلى  إلادة ػىٍلت دون جىكف والريً 

 ً الخمُحز ماي دوز خىٌ هره الفئت  جهًُ كً ئطساباث الحسهت اإلاظخمس الىاحم ك

اشن مما كد ًإدي ئلى اهتهاج طلىهُاث هحر طىٍت هيشاغ الصائد الاخخالٌ في الخى 

 واللدواهُت.

باإلطافت ئلى الصلىباث الظالفت الرهس هىان كدد مً ؤلاكاكاث التي حلاوي منها 

هس  التيفئت ذوي الاخخُاحاث الخاصت واإلاخجلُت في ؤلاكاكت اللوىٍت و  في كدم اللدزة  ـج

أو جبدًلها خاصت اإلاىخىبت،ئذ أن ذلً ًخجاوش  كلى اللساءة ال حُدت دون خلؽ الحسوف
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ئلى كدم اللدزة كلى الىخابت اإلاخمثلت في كلت الترهحز اإلاترحم في الخلؽ في جسجِب أخسف 

اليلماث جهًُ كً كدم هخابت ما ًملُه آلاخسًٍ بلفف ومشاول الحظاب في 

ت لدي فئت ذوي الاخخُاحاث الخاصت هجد اطُاث،ومً بحن ؤلاكاكاث البصٍس كدم  ٍز

 . (38-37، 2017)كؼُت، اللدزة كلى الخددًد الدكُم إلافهىم الشيل والحجم واإلاظافاث 

: ًىضح الصعىبات وإلاعاكات التي ٌعاوي منها روي الاححُاحات 12الشكل سكم

 الخاصة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املصذس:من إعذاد الباحثين.

زوي ب مؤشصات الحكفل ُة بفعالفي الحعلُم  كىىلىحُا الشكمُة الحعالكة . 3

 الاححُاحات الخاصة:

ادة في الحعلُم ب كىىلىحُا الشكمُة الحدوس  1.3 جعلُم روي الاححُاحات كفاءة  ٍز

 الخاصة:

 ذوي االحتياجات الخاصة

 اإلعاقة الصعوبات السلوكية

 .صعوبة إدراك ومتييز املوجدات-
 .اإلفراط يف احلركات -
 .إضرابات احلركة املستمر -

 .القراءةصعوبة   -
 .كتابة ما ميليه اآلخرينصعوبة   -
حديد الدقيق ملفهوم صعوبة الت -

 .الشكل واحلجم واملسافات
 



اشحخذام الحكىىلىحُات الشكمُة وعالكتها بفعالُة مؤشصات جعلُم روي الاححُاحات الخاصة  

223 

 

جللب جىىىلىحُا السكمُت دوزا هاما في الخولب كلى اإلاشىالث التي ٌلاوي منها 

ث خىىىلىحُاالذ أن ذوي الاخخُاحاث الخاصت والتي جإزس بدوزها كلى هفاءة الخدَزع،ئ

ً  السكمُت في  خحح ذلً م ص الفسوق الفسدًت بحن جلً الفئت،ٍو م حظاهم في جلُل الخلُل

خالٌ  ما جلدمه جلً الخىىىلىحُا مً وطائل حللم مخخلفت ومخىىكت  جإزس كلى اإلاخللم 

بصواًا مخلددة مما ٌلصش الاطخلداداث لدي ذوي الاخخُاحاث الخاصت همؽ حللم 

ٌ حُد،ومً حاهب  ً خال د م أخس حلمل جىىىلىحُا الخللُم كلى اإلالالجت اللفـُت والخجٍس

ُاحاث الخاصت ججىب هؼلهم وهخابتهم لأللفاؾ دون ئدزان  مظاكدة ذوي الاخخ

ُم  مدلىلها،وبرلً جىلص لدحهم اللدزة كلى الخفىحر اإلاجسد بخىفحر حللم ملمىض وجىط

 .(8-7)اإلاالح، ب ض، الخبرة لدي ذوي الاخخُاحاث الخاصت 

 على فعالُة جعلُم روي الاححُاحات الخاصة:في الحعلُم  كىىلىحُا الشكمُة الحأثش  2.3

م ذوي  طمًالخللُم ث السكمُت في خىىىلىحُاالًإدي اكخماد  مإطظاث حلُل

الاخخُاحاث الخاصت ئلى جدلُم حملت مً اإلامحزاث والتي حلصش جدلُم أهداف جلً 

ت،والتي جخظمً الدشىٍم وؤلازازة ُم الفلالُاإلاإطظاث باكخبازها ئخدي ملىماث جدل

 ً ُاحاث الخاصت خاصت الرًً ٌلاهىن م مً خالٌ جأزحر الصىزة كلى ذهىُت ذوي الاخخ

الصم والبىم وألامساض اللللُت خُث جىلد لدحهم الفظىٌ مً خالٌ فخذ كىالم 

ن الصىزة مخلددة جإدي ئلى اطخخدام مهازاث الخفىحر والاطخيباغ الللُا ،باإلطافت ئلى أ

كد جىلد لدي فئاث الاخخُاحاث الخاصت هىق مً الححً أو البياء ف ي برًل جدسن 

لدًه اللىاػف الدفُىت،وفي اإلالابل حلمل الصىزة كلى جلٍسب اإلافهىم اإلاجسد أو اإلاللد 

ص، لُصبذ واضحا بظُؼا لخللُم   .(46، 2011)بلٍص
جاٌ الري جؼبم فُه، السكمُت باخخالف اإلا ث خىىىلىحُاالجخخلف اطخلماالث   

ُاحاث الخاصت ف ًسجى جدلُلها مً خالٌ اطخلمالها وهرا ألاهداف التي روي الاخخ

حظخلمل هره الخىىىلىحُا لوسض الخولب كلى اإلاشىالث والصلىباث التي جىاحهها أزىاء 

الخللُم كلى مظاكدة ذوي الاخخُاحاث السكمُت في خىىىلىحُا الالخللم والخللُم،ئذ حلمل 

كلى الخلسف كلى هىق ؤلاكاكت التي ٌلاهىن منها،ومً حهت أخسي حلمل كلى الخاصت 

ف ما جدخاحه كملُت الخللم مً أطالُب مظاكدة كلى جدلُله وفلا لىىق ؤلاكاكت  الخلٍس

ُاحاث الخاصت ًخلدي ئلى  ودزحتها.فاالطخخدام لخىىىلىحُا السكمُت في مجاٌ ذوي الاخخ
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خىافم مم اخخُاحاتهم اإلاظاكدة في جصمُم الخللُم اإلاىاطب ا ، 2009)طالمتق.، لريً 

64.)  

 الحاشىب الحعلُمي وعالكحه بحفعُل جعلُم روي الاححُاحات الخاصة: 3.3

   ً حظخلحن مإطظاث حللُم أصحاب ذوي الاخخُاحاث الخاصت بمجىكت م

الىطائل الخىىىلىحُت لخدلُم أهدافها واإلاخمثلت في طمان الخللُم الفلاٌ  ذوي 

ىاحهىجها بظبب أكاكتهم الاخخُاحاث   ً الخاصت وهرا الخولب كلى الصلىباث التي

الحاطىب اإلاخخلفت،فمً بحن جلً الىطائل ذاث فلالُت في حللُم هره الفئت هجد 

والري ٌلسف كلى أهه:" كبازة كً آلت جلىم بملالجت البُاهاث  الخللُمي

نها،واطترحاكها بدكت وطسكت فائلت"   صص واإلاىحه لها.واإلاخ (55، 2016)مىصس، وجخٍص

فالحاطىب الخللُمي ًىفس للرًً ٌلاهىن مً الصم والبىم واإلاىفىفحن وطلاف 

نها  البصس واإلالىكحن خسهُا وهرا ألاػفاٌ اإلالاكحن ذهىُا فسصت ئدخاٌ اإلاللىماث وجخٍص

 ً والسحىق ئليها في أي وكذ،جهًُ كً ئحساء بلع اللملُاث اإلاظاكدة  وملسفت هخائج جل

اطُاث واللوت اللسبُت ،ومً حهت أخسي ٌظمذ  الحاطىب اللملُاث هبرام ج حللم الٍس

لت  الخللُمي لروي الاخخُاحاث الخاصت فسصت الخلبحر كً آزاءهم وأهفظهم بؼٍس

 .(366، 2010)مسشوق،  مظمىكت أو مىخىبت

ادة وجحرة حللُم فئت ذوي الاخخُاحاث  وبالخالي ٌلمل الحاطىب الخللُمي كلى ٍش

لُل الصلىباث  واإلاشاول التي ٌلاهىن منها طىاء طملُت أو الخاصت مً خالٌ جر

ىجس لروي الاخخُاحاث الخاصت اللدزة كلى  هخابُت،ومً حهت أخسي ًىفس حهاش اليىمُب

اطُت بظسكت فائلت مً خالٌ الظسكت في اللسض الصىز وخسهتها  ئحساء اللملُاث الٍس

ً بأض بها ،باإلطافت ئلى اللدزة كلى ا وملالجتها بظسكت ال لخدىم وئدازة اللدًد م

ُت  اإلالحلاث واإلاخمثلت في الخدىم في مىبراث الصىث وفي الؼابلاث واإلالداث السطىم

 (.35-34، 2015)كبىي، 

 البًرذ الالكترووي ودوسه في ثفعُل عملُة جعلُم روي الاححُاحات الخاصة: 4.3

ُاث السكمُت والتي حل   مل كلى جخلدد وطائل الاجصاٌ التي جخظمنها الخىىىلىح

 ٌ جلٍسب اإلاظافاث بحن ألاشخاص ومظاكدتهم كلى الخىاصل وجبادٌ الىزائم مً خال

 ً ؤلازطاٌ والاطخلباٌ اإلالفاث،فمً بحن الفئاث التي جم اكخماد فيها هره الخىىىلىحُت م

ادة فلالُت الخللُم في اإلاإطظاث التي ح ت ظخلبل فئاث ذوي الاخخُاحاث الخاصأحل ٍش
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د الالىترووي ٌ ُاحاث الخاصت فالبًر ُت ظمذ لفئت ذوي الاخخ ئلى ئًجاد كالكاث اًجاب

 ئلى جدكُم فسصت الخىاصل الدائم كىامها اإلاللم وػالب اإلاىخمي لفئت الاخخُاحاث السامُت

 ٌ والتي جلدم لروي الاخخُاحاث الخاصت فسصت الخلبحر كً مشاولهم ومداولت ئًجاد خلى

ألاطئلت وألاحىبت بحن اللائم كلى حللُم إلاظاكدتهم كلى الخولب كليها مً خالٌ جباٌد 

س للمشسف كلى كملُت  وفئت ذوي الاخخُاحاث الخاصت وطسكت ئزطاٌ بدىثهم وجلاٍز

 الخللُم.

د الالىترووي لروي الاخخُاحاث الخاصت ئلى  ومً حهت أخسي جخلدي فائدة البًر

اد ة فلالُت مخابلت جىفحر طهىلت الخىاصل بحن ؤلادازة اإلادزطُت وأولُاهم التي جإدي ئلى ٍش

ألاولُاء ألبىائهم والدزاطت باإلاشىالث التي ًىاحهىها التي مً شأجها ئكاكت كملُت الخللُم 

 (.189-188، 2009)طىٍدان،الجصاز، 

اااات  ا ا اااااث الخاصا ا ااااب ذوي الاخخُاحا ا ا ا ااااي جلٍس ا ااااي فا ا ااااد الالىترووا ا ا ا اااااهم البًر ا اااالي ٌظا ا ا وبالخا

كملُت الخللُم التي  )الصم،البىم،اإلالاكحن ذهىُا( مً ألاشخاص الرًً ًلىمىن بمخابلت

ااد الالىترووااي كلااى مظاااكدتهم كلااى الخولااب كلااى  جلادم لهم،ومااً حهاات أخااسي ٌلماال البًر

اااالىبا ااااُماإلاشااااىالث والصا ااااي كملُاااات الخللا ااااىاحههم فا اااي جا ااااد ففائاااا ث التا ا ااااخخدام البًر دة اطا

خفلُال كملُات الاجصااٌ باحن ؤلادازة اإلادزطاُت وأولُااء ذوي الاخخُاحااث جلىم ب الالىترووي

ً ػسف ألاولُاء ٌشترغ أن ًيىهىا مخللمحن الخاصت،هحر  د الالىترووي م أن اطخخدام البًر

دظاىىن اطاخخدام هاره الخلىُات مماا كاد ٌلسكال فلالُات الاجصااٌ باحن ألاولُاااء وؤلادازة  ٍو

 اإلادزطُت.

 ألافالم الحعلُمُة ودوسها في ثفعُل ثذَسض روي الاححُاحات الخاصة: 5.3

ً بحن الخىىىلىحُاث السكمُت ا    لتي حظاكد ذوي الاخخُاحاث الخاصت في فهم م

اااائتهم  اااا اإلاإطظاااااث اإلاظاااائىلت كااااً حللااااُمهم وجيشا اإلادخىٍاااااث الخللُمُاااات التااااي جلاااادمها لها

اااا ئخااادي آلالُاااااث  التربىٍااات،خُث هجاااادها حظاااخخدم فااااي ذلاااً ألافااااالم الخللُمُااات باكخبازها

إلاشااول التاي الخىىىلىحُا التي جلىم بدظهُل كملُت الخللُم وبالخالي ئًجاد خلىٌ لبلع ا

حلااوي منهاا فئاااث ذوي الاخخُاحااث الخاصاات،ئذ ٌلمال الفلاام الخللُماي كلااى باث الدشااىٍم 

لدي اإلاخللم مً خالٌ ما ًلدمه مً كىاصس وخسواث وألىان وصىث ججرب اهدبااه ذوي 

الاخخُاحااث الخاصاات ف ااي باارلً جاادلل الصالىباث التااي ٌلاااهىن منهااا واااألمساض اللللُاات 

 فهم أهثر حلللا بمشاهدة ألافالم. اٌوالصم،وباكخبازهم أػف
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باإلطاافت ئلاى أن ألافاالم الخللُمُاات جاىفس  الىكاذ والجهاد فااي الخللاُم ألجهاا جااىفس 

الخبراث والىفاءاث التي ًصلب جىفحرها فاي وال كاكات للدزاطت،باإلطاافت ئلاى أن  ألافاالم 

مً خاالٌ  الخللُمُت حلمل كلى مظاكدة ذوي الاخخُاحاث الخاصت كلى ملاومت اليظُان

ً الصم فاجهم هحر  حرب الحىاض هدى اإلاادة الخللُمُت التي جلدمها فمثال الري ٌلاهىن م

ً كلااى الظاامم لىاانهم ٌظااخؼُلىن السؤٍاات فباارلً جتر اال لاادحهم الصااىز والحسواااث  كااادٍز

وألالىان،ومً حهت أخسي حلمل ألافالم الخللُمُت كلى الخاأزحر كلاى مُاىٌ واججاهااث ذوي 

)طااالمت ق.،   ت ماً خااالٌ حوُحاار الظالبُت منهااا واطادبدلها باالًجابُااتالاخخُاحااث الخاصاا

2006، 346-347.) 

 خاثمة: .4

الخللُم مً بحن الىطائل التي حلمل كلى جدلُم الخىىىلىحُاث السكمُت في حلخبر 

الخلدم والسقي للمإطظاث التي أدخلتها لبِئتها،فمً بحن جلً اإلاإطظاث هجد مإطظاث 

خللُم لفئت ذوي الاخخُاحاث الخاصت،خُث جىصلذ الدزاطت التي جلىم بخلدًم ال

ت الحالُت ئلى أن جىىىلىحُا السكمُت في الخللُم جإدي ئلى بلىن فلالُت  اإلاإطظاث  الىـٍس

خجلى ذلً مً خالٌ مظاهمت اإلاظخلبلت لروي الاخخُاحاث ال الحاطىب خاصت ،ٍو

خحح ذلً م ً خالٌ الخولب كلى الخللُمي في حظهُل كملُت الخللُم لخلً الفئت ٍو

د الالىترووي في ؤلابلاء كلى دًمىمت  مشىالث حشدذ الاهدباه ،باإلطافت ئلى مظاهمت البًر

الخىاصل بحن اإلاللم واإلاخللم مً ذوي الاخخُاحاث الخاصت مً خالٌ فخذ اإلاجاٌ أمام 

ق هره الفئت في  ػسح اإلاشاول واللساكُل التي جىاحههم في كملُت الخللُم،وفي هفع الظُا

ٌ ئلى حللُم أفظل. ً الفئت للىصى  جإدي ألافالم الخللُمُت كلى ئزازة خىاض جل

 :من بين الحىصُات التي ًمكىىا الخشوج بها من هزه الذساشة هجذو 
  طسوزة ئكامت دوزاث حللُمُت لفئت ذوي الاخخُاحاث الخاصت خاصت فُما

 ًخص  هُفُت اطخخدام الخىىىلىحُاث التي ًدخاحىجها في الخللُم. 

  د الالىترووي وألافالم اطخخدام جىىىلىحُاث زكمُت هحر الحاطىب والبًر

ُا  الخللُمُت في كملُت حللُم ذوي الاخخُاحاث الخاصت،وئطافت ئليها جىىىلىح

 أخسي والهاجف الروي واللىخاث الالىتروهُت.

 ُاحاث الخاصت والتي لها هفع  اكخماد اإلاداطساث اإلاسئُت لجمُم ذوي الاخخ

 إطظاث التي حظعى ئلى حللُم هره الفئت.ؤلاكاكت في اإلا
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 كاكت الظملُت. اللاهسة: داز الفىس اللسبي.ذوي الا 

(. ػسق جدَزع السٍاطُاث لروي الاخخُاحاث الخاصت. 2010مدمد اللبس ي. ) .18

 كمان: داز اإلاظحرة لليشس والخىشَم والؼباكت .

ىحي. ) .19 ت اإلاىـمت والخىـُم . كمان: داز وائل 2000مدمد كاطم اللٍس ٍس (. ـه

 لليشس والخىشَم.

(. ػسق جدَزع ذوي الاخخُاحاث الخاصت )جخصص مسوة مدمد الباش. )ب ث .20

 كلىم(. مصس: ولُت التربُت.

مصلب طلمان أخمد الظامساحي. )ب ض(. زكاًت ذوي الاخخُاحاث الخاصت  .21

 ودوزهم اإلالسفي. ب ب: شبىت ألالىهت.

(. اللُم الخىـُمُت وكالكتها بفلالُت الخىـُم. بظىسة: ولُت 2007هجاة كسَش ي. ) .22

 الاحخماكُت.الللىم الاوظاهُت و


