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ٌ هزه اإلاذاخلت ئللاء الظىء على هُفُت اظخخذام الخىىىلىحُا  هىد مً خال

ٌ التي خاطذ هزه  الشكمُت إلاعاهذة وسعاًت روي ؤلاخخُاحاث الخاصت في مخخلف الى

 الخجشبت.

ت ل اإلاىحهتت الخىىىلىحُا الشكمُحعشف  زوي الاخخُاحاث الخاصت بأنها الىـٍش

روي  اإلاىحهت ألفشاد  والخؼبُم في جصمُم وجؼىٍش واظخخذام وئداسة وجلىٍم البرامج

الاخخُاحاث الخاصت لخِعير عملُت الخعلُم والخعلم، والخعامل مع مصادس الخعلم 

ٌ  اإلاخىىعت إلزشاء خبراتهم وظماتهم ً الخجاسب الشائذة  في هزا اإلاجا هىان العذًذ م

والتي عملذ حاهذة في جؼىٍش الخىىىلىحُا الشكمُت إلاعاعذة وسعاًت روي ؤلاخخُاحاث 

 الخاصت.

الخجاسب  -روي ؤلاخخُاحاث الخاصت  -الخىىىلىحُت الشكمُت يت : الكلماث املفخاح 

 الذولُت
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Abstract 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ملذمت:  

دى اظخخذام الخىىىلىحُا الشكمُت في الخعلُم مً خالٌ حؽىُل ؿهش اججاه ه

 مً: اإلاعلم والؼالب واإلاىهج، بدُث ًمىً مً خاللها 
َّ
بِئت حعلُمُت مخياملت ججمع هال

الذسوط ؤلالىتروهُت، وجللي ألاظئلت، وؤلاؼشاف على الؼلبت اإلاؽاسهين، وحعلُم جلذًم 

ً خالٌ ً ألامىس م  .الصفىف الافتراطُت الىاحباث وجلذًم الامخداهاث وغيرها م

اظخخذام  ئلى أنالشكمُت خىىىلىحُا الأؼاسث الذساظاث والبدىر في مجاٌ هما 

ذ مً هفاءة اإلاىكف الخعلُ مي؛ ألهه ًىفش ؿشوفا بُئُت أهثر مالئمت الخعلُم الشكمي ًٍض

ت ومشاخل حعلمهم، وأن اظخخذام  للمخعلمين على اخخالف معخىٍاتهم العللُت والعمٍش

ادة معخىي جدصُل  جلىُاث الخعلم الشكمي في العملُت الخعلُمُت له أهمُت هبيرة في ٍص

واكعُت وكبىال  اإلاخعلمين، وحعٍضض حىاهب الخفاعل الصفي، وحعل الخبرة الخعلُمُت أهثر 

واظخخذام الخىىىلىحُا الشكمُت لِغ هذفا في  للخؼبُم، وحعل الخعلُم عملُت معخمشة

Through this intervention, we would like to highlight 

how digital technology can be used to support and care for 

people with special needs in various countries who have 

experienced this Special needs education technology is defined 

as the theory and practice of design, development, use, the 
management and evaluation of programs for persons with 

special needs to facilitate teaching and learning, and dealing 

with various sources of learning to enrich their experiences and 

characteristics. There are many pioneering experiences in this 

field that have worked hard in the development of digital 

technology to help and care for people with special needs. 
Keywords: digital technology; people with special needs  

international experience 
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خذ راجه وئهما لخدلُم غاًت وهي خل للمؽىالث الخعلُمُت والىفاء باخخُاحاث الخعلم 

 على اعخباس أنها أدواث ووظائل حعهُل الخعلُم.

حُا الخعلُم اإلاخخلفت، ئن جذٍسب الؼلبت روي ؤلاعاكت على وظائل جىىىلى 

هأحهضة الحاظىب و)أي باد( وغيرها، كذ أظهم في الىثير مً ؤلاًجابُاث التي حعىد عليهم 

ظىاء أوان رلً مً الىاخُت الىفعُت أم ألاوادًمُت أم الاحخماعُت أم الاكخصادًت. فلذ 

 له دو 
ً
س هبير أزبدذ دساظاث هثيرة أن اظخخذام الىظائل الخعلُمُت والحاظب آلالي مثال

في خفع الخىجش. خُث جخىفش فيها هثير مً البرامج اإلاعلُت وألالعاب الجمُلت التي جذخل 

البهجت والعشوس في هفىط هإالء الخالمُز، وبالخالي جخفف هثيًرا مً خذة الخىجش والللم 

الىفس ي لذيهم، وبزلً ٌعخخذم هثير مً اإلاعلمين هزه الىظُلت همعضص ئًجابي في حعذًل 

 .ظلىههم

 خثِثت مً أحل جىفير فشص الخعلُم للؼلبت وكذ 
ً
بزلذ الىثير مً الذٌو حهىدا

خماًض بعظها في دسحت  روي ؤلاعاكت، وحععى لذمجهم في مإظعاتها الخعلُمُت اإلاخخلفت، ٍو

ٌ معـم  اظخخذامه لىظائل جىىىلىحُا الخعلُم اإلاخؼىسة، خُث اهخمذ بخىفير  هزه الذو

ٌ جىىىلىحُا الخعلُم للؼلبت روي ؤلا  عاكت مً خالٌ جىفير أحهضة الحاظىب في الفصى

ب الؼلبت مً روي ؤلاعاكت على اظخخذام مهاساث وبشامج  الخعلُمُت والعمل على جذٍس

 الحاظىب بؽيل عام. 

ادة اهدؽاس واظخخذام الخىىىلىحُا الشكمُت ال بذ مً ئعذاد اإلاعلمين  ومع ٍص

ُا ختى ًمىنهمهزلً  ا ومهى مجابهت الخغُير الجزسي اإلاشجبؽ بذوسهم  وجأهُلهم فىٍش

مذي اظخخذام وجؼبُِم  واإلاهىُت عًالخعلُمي والتربىي بخدذًث معاسفهم اإلاىطىعُت 

هزه الخىىىلىحُا الشكمُت في العملُت الخعلُمُت وخاصت في مجاٌ حعلُم روي ؤلاخخُاحاث 

لتي حعترض الخاصت خُث ًلع على اإلاعلم معإولُت مىاحهت عذد هبير مً الصعىباث ا

عملُت الخذَسغ والتي منها مىاهبت الخىىىلىحُا اإلاخغيرة وهُفُت جىؿُفها وحعلها مإزش في 

 عملُت الخعلُم والخعلم .

هما ًمىً ان ٌعخفُز روي ؤلاخخُاحاث الخاصت مً ئًجابُاث الخىىىلىحُا 

مع دعهُل عملُت جىاصلهم وئهذماحهم في اإلاجخب رلًالشكمُت ختى في خُاتهم الُىمُت و 

 الحُاة حىاهب في الفعالت اإلاؽاسهت مً اإلاخخلفت، ؤلاعاكاث روي  ألاػفاٌ جمىين أحل مً

 بىحىب ألاػفاٌ العادًين مً هأكشانهم جماًما، ػبُعي، بؽيل خُاتهم ومماسظت وافت
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 الخلىُت الىظائل ومنها بالىظائل وافت، ؤلاعاكت روي  ألاػفاٌ دعم على الخأهُذ

ُا ُت ألوؽؼت  الحُاة مماسظاتهم جِعير أحل مً اإلاعاهذة والخىىىلىح  في والاهذماج الُىم

جىاولذ مىطىع دوسالخىىىلىحُا الشكمُت في وهىان العذًذ مً الذساظاث التي  مجخمعهم

ٌ ال الحصش ماًلي :   معاعذة روي ؤلاخخُاحاث الخاصت هزهش منها على ظبُل اإلاُثا

ذان)دساظت   -  (6002،مباسص مىاٌ عبذ العاٌ ،  أمل عبذ الفخاح ظٍى

  ت بشهامج جذٍسبي كائم على اظخخذام الخىىىلىحُا الشكمُت لخىمُت مهاساث ُفعال 

 خُث جىصلذ الذساظت ئلى: معلمي روي ؤلاخخُاحاث الخاصت واججاهاتهم

  بُت إلاعلمي روي ؤلاخخُاحاث الخاصت بصىسة معخمشة  .طشوسة ئعذاد بشامج جذٍس

 ااااذٍسب ا ا ا اااام بخا ا ا ا ا ااااخدذزاث  ؤلاهخما ا ا ا ااااى اإلاعا ا ا ا اااات علا ا ا ا اااااث الخاصا ا ا ا ااااي روي ؤلاخخُاحا ا ا ا معلما

اااات  ا ااااى هُفُا ا اااا  علا ااااع الترهيا ا اااات ما ا اااات الشكمُا اااا الخىىىلىحُا ا ا ااااي جيخجها ا اااات التا الخىىىلىحُا

اااا ًخااااذم عملُاااات حعلااااُم  جىؿُاااف هاااازه اإلاعااااخدذزاث فااااي اإلاىاكااااف الخعلُمُااات بما

 روي ؤلاخخُاحاث الخاصت . 

  اااي ا ا ا ا ااااذٍسب معلما ا ا ااااشامج جا ا ا اااي با ا ا ا اااات فا ا ا ااااخدذزاث الخىىىلىحُا ا ا ااااخخذام اإلاعا ا ا ااااشوسة اظا ا ا طا

ااااذم  رو  ا ا اااا ًخا ا ا ا اااات وبما ا ا ااااتهم الفعلُا ا ا ا ااااىء اخخُاحا ا ا ااااي  طا ا ا اااات فا ا ا اااااث  الخاصا ا ي ؤلاخخُاحا

 . حعاملهم مع هزه الفئت 

   ااااي ا ا ا ا اااات فا ا ا ا اااااث الخاصا ا ا ا ااااي روي ؤلاخخُاحا ا ا ا اااات إلاعلما ا ا ا بُا اااارامج الخذٍس ا ا ا ااااء البا ا ا ا ا ااااشوسة بىا ا ا ا طا

 طىء ئخخُاحاتهم الفعلُت وبما ًخذم حعاملهم مع هزه الفئت .

  . بُت اللائمت على أظلىب الخعلم  ؤلاهخمام باعذاد البرامج الخذٍس

  (Marilyn L. Balmeo, Others,2014) دساظت

ئلى معشفت مذي دمج الخلىیاث الخعلیمیت في البیئاث هزه الذساظت هذفذ  

ً    الاخخُاحاث   الصفیت لزوي  الخعلیمیت الخاصت، واإلاؽاول التي عاكتهم عً ئدماحها م

ش  ،  (Baguio)( معلما في مذیىت باحیى60على )  اإلاعلمين، وجم جؼبیم ألاداة وحهت ـه

صذ الذساظت ئلى أن عملیت الخىافش والاظخخذام للخلىیاث الخعلیمیت في البیئت خلو 

 .هثيرة وكفذ عائلا أمام دمجهم لهاالصفیت وان بمعخىي مدذود بعبب مؽاول 
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میت في بیئاث الخعلم الخاص لزا أوصذ الذساظت بظشوسة دمج الخلىیاث الخعلی 

ً   الاخخُاحاث   بزوي  الخاصت لخؼىیش مهاستهم، وإلاىاحهت الخدذیاث التي جدذ م

 .جدصیلهم العلمي والخىیف مع الحیاة هفعها

  ,Steve Sider, Others) 2014( :دساست

س ي االخعلیمیت ليل الؼلبت في الفصل االذس    الاخخُاحاث   هذفذ ئلى دعم

ً الاخخُاحاث الخاصتالؽامل بما في رلً روي  ، مً خالٌ الخىىىلىحیا اإلاعاعذة، ورل

الخىىىلىحیا اإلاعاعذة عضصث   في هىذا، وأؿهشث هخائجها أن  Ontarioفي مذیىت أوهخاسیى

شا للخؼىس   على  كذسة الؼلبت أداء الىاحباث، وئهجاص اإلاهام بىفاءة واظخلاللُت؛ وـه

مج الخىىىلىحیا اإلاعاعذة فهزا أدي ئلى ؼعىس اإلاعلمين بعذم العشیع ألحهضة وبشا

اظخخذامها، لزا أوصذ هزه الذساظت ألاهـمت اإلاذسظیت ومدل صىع   على  اللذسة

حعضیض كذسة اإلاعلمين بؽيل معخمش ختى یدعنى لهم الاظخخذام الفعاٌ   على  اللشاس

 .الخعلیمیت الخاصت ُاحاثألدواث وأحهضث الخىىىلىحیا اإلاعاعذة مع الؼلبت روي الاخخ

 بىاءا عل ما حاء في اإلالذمت والذساظاث العابلت هىؼلم في دساظدىا هاجه اإلاىظىمت 

  -ججاسب دوليت -اسخخذام الخكىىلىجيا الشكميت ملساهذة روي الاحخياجاث الخاصت  

ً حعاٌؤ مدىسي وهى :  هُف حعخخذم الخىىىلىحُا الشكمُت في حعلُم ومعاهذة روي م

ٌ العالم ؟   ؤلاخخُاحاث الخاصت في مخخلف دو

 . الخكىىلىجيا الشكميت : 2

 حعشيف الخكىىلىجيا الشكميت : 2.1

الخىىىلىحُا التي ًخم بىاظؼتها هلل  مخخلف اإلاعلىماث ظىاء أواهذ  حعشف بأنها

ف دٌو العالم ، دون أن جخأزش معؼُاث أو بُاهاث على ؼيل ئؼاساث ئلىتروهُت بين مخخل

ٌ اإلاعافت .هما أنها جظهزه  تها الخىىىلىحُا بؼى ً ظالمت جلً اإلاعلىماث وظٍش   .م

 :الخعليم عً ظشيم الخكىىلىجيا الشكميت  2.2

اإلاعخمذة على الشكمُت  هى جلذًم مدخىي حعلُمي ئلىترووي عبر الىظائؽ 

ذ له ئمياهُت الخفاعل اليؽؽ مع هزا  الىمبُىجش، وؼبياجه، ئلى اإلاخعلم بؽيل ًُد
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اإلادخىي، ومع اإلاعلم، ومع أكشاهه، ظىاء وان رلً بصىسة مت امىت أم غير مت امىت، 

واإلايان وبالعشعت التي جىاظب ؿشوفه  وهزلً ئمياهُت ئجمام هزا الخعلم في الىكذ

ً خالٌ جلً الىظائؽ  م
ً
 عً ئمياهُت ئداسة هزا الخعلم أًظا

ً
  .وكذساجه، فظال

 الزي الخعلُم  ههأ على للخعلُم الشكمي  (6006 (اإلادِعً هللا عبذ ًب ئبشاهُم حعٍشف

 اإلاإظعت و اإلاخعلمين و اإلاعلمين بين الاجصٌا في الالىتروهُت الىظائؽ اظخخذام على حعخمذ

 ." بشمتها الخعلُمُت

خىن  خعين خعً حعٍشف  حعلُمي مدخىي  جلذًم " : ههأ على الشكمي للخعلم (6002 )ٍص

 له ًدُذ بؽيل اإلاخعلم ئلى وؼبياجه الىمبُىجش على اإلاعخمذة الىظائؽ عبر )ئلىترووي(

ُت  بصىسة رلً وان ظىاء أكشاهه ومع اإلاعلم ومع اإلادخىي  هزا مع اليؽؽ الخفاعل ئمياه

ُت وهزا ، مت امىت غير أم مت امىت  التي وبالعشعت واإلايان الىكذ في الخعلم هزا ئجمام ئمياه

 .الىظائؽ جلً خالٌ مً أًًظا الخعلم هزا ئداسة ئمياهُت عً فظال وكذساجه، ؿشوفه جىاظب

  : ومنها الشكمي الخعليم مصادس  جخعذد : الشكمي الخعليم مصادس  .3

 أطافذ فهي الخىىىلىحُت الخؼىساث سغم اإلاصذس  هزا : املعبىعت املىاد 

 . الشكمي للعلُم خذًثت ومصادس  وأدواث ئمياهُاث

 لت واإلاىـمت اإلاشجبت السجالث مً مجمىعت :هي البياهاث كىاعذ  ٌعهل بؼٍش

 ظىاء معُىى  حغؼُت خذود كاعذة ليل جيىن  وعادة فعاٌ بؽيل اظترحاعها

 . ؼيلُت أو  صمىُت أو  مىطىعُت

 إلى: البياهاث كىاعذ وجىلسم

ض وجدعين الخعلم الشكمي ، ؼبىت ؤلاهترهِذ -أ  : حعمل ؤلاهترهِذ على حعٍض

ٌ الشظائلؤلاًمُل :  -ب ٌ جبادٌ وئسظا ً خال  6002بىؼُل وآخشون. . م

 الاحخياجاث الخاصت:احخياجاث العلبت روي لخلبيت  الشكميتخكىىلىجيا ال.4

 ً ّخدذة روي الاخخُاحاث الخاّصت بأّنهم ألاشخاص الزً
ُ
ذ هُئت ألامم اإلا

َ
ف َعشَّ

عّىكاث 
ُ
ائّي أو العللّي في الّخعامل مع ُمخخلف اإلا عاهىن خالت دائمت مً الاعخالٌ الفيً  ٌُ

يل 
ّ

جخمع بالؽ
ُ
ؽاسهت الياملت والفّعالت في اإلا

ُ
مىعهم مً اإلا ًَ والحىاحض والبِئاث، مّما 

ت في الزي ًظعهم عل ُّ مت الصّحت العاإلا
ّ
عاواة مع آلاخٍشً هما رهشث ُمىـ

ُ
م اإلا

َ
ذ

َ
ى ك
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خخلفت لالعخالالث 
ُ
خه ألاؼياٌ اإلا

ّ
مىكعها أّن ؤلاعاكت هي ُمصؼلح حامع ًظّم جدذ ِمـل

ؽاسهت الفاِعلت.
ُ
ً اإلا دّذ م

َ
ؽاغ، واللُىد التي ج

ّ
ت الي ًّ ت، وَمدذود   أو الاخخالالث العظىٍّ

عشف جىىىلىحُا حعلُم  
ُ
ت والخؼبُم في »الؼلبت روي ؤلاعاكت بأنها ح الىـٍش

م البرامج الخاصت باألفشاد روي ؤلاعاكت لخِعير  جصمُم وجؼٍىش واظخخذام وئداسة وجلٍى

عملُت الخعلُم والخعلم، والخعامل مع مصادس الخعلم اإلاخىىعت إلزشاء خبراتهم وظماتهم 

 (6000)عبذ العاػي ، وكذساتهم الصخصُت

عشف الخلى
ُ
ُاث )الخىىىلىحُا( الخعلُمُت الخاصت بالؼلبت روي ؤلاعاكت هما ح

 للؼلب بهذف 
ً
بأنها: )أي مادة أو كؼعت، أو هـام مىخج، أو ش ئ معذٌ أو مصىىع وفلا

ُاث لِغ فلؽ  ادة الىفاءة العلمُت والىؿُفُت للؼلبت روي ؤلاعاكت(. وهلصذ بالخلى ٍص

ًلصذ بها أي وظُلت  حعلُمُت حعاعذ في حعهُل فهم اإلاادة ألاحهضة أو ؤلالىتروهُاث، ئهما 

 .العلمُت، ختى ئن واهذ العبىسة والؼباؼير والىخاب، حعذ جلىُاث حعلُمُت معاعذة

ف الزي ٌؽير ئلى أن  ًياد ًجمع اإلاخخصصىن في هزا اإلاجاٌ على هزا الخعٍش

 أنها ول أداة أو »معمى الىظائل الخىىىلىحُت اإلاعُىت لزوي الخخُاحاث الخاصت ٌؽير ئلى 

وظُلت معلذة أم غير معلذة ٌعخخذمها معلمى التربُت الخاصت بهذف ؼشح وحعهُل 

 «.اإلاادة الخعلُمُت للخالمُز روي الاخخُاحاث الخاصت

ىجش الصخصُت والبرامج الخاصت، والىظائل   ومً هزه الىظائل: أحهضة الىمُب

الث الحاظبت، اإلاعضصة للخىاصل، والىظائل اإلاعُىت على الخدىم في البِئت اإلادُؼت، وآلا

 ً وأحهضة الدسجُل، والىـاساث اإلاىبرة، والىخب اإلاسجلت على ؼشائؽ واظِذ، وغيرها م

 الىظائل اإلاخصصت لهم.

الاحخياجاث  ًلسم بعض الباحثين الخلىياث الخعليميت املساعذة للعلبت روي 

 :إلىالخاصت

 ىن  ومً أمثلتها الحاظب آلالي وبشامجه اإلاخخلفت، :الخلىياث إلالكتروهيت والخلفٍض

ُت  Data Show الخعلُمي، والفُذًى، وحهاص عشض البُاهاث والعبىسة الزه

ً ألاحهضة ؤلالىتروهُت  .وغيرها م
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 ومً أمثلتها الىخاب، والعبىسة، والصىس، واإلاجعماث،  :الخلىياث غير إلالكتروهيت

ؤلالىترووي وغيرها مً ألاحهضة غير الىهشبائُت أو ؤلالىتروهُت. )الشاض ي، الخعلُم 

 . (035ص 

ً ؤلاعاكاث على الىدى الخالي:  وفُما ًلي بعع الىمارج اإلاىاظبت ليل هىع م

باليسبت لإلعاكت البصشيت: ًخعلب إدخال جكىىلىجيا الخعليم لزوي إلاعاكت البصشيت 

 ما ًلي:

  .ئعذاد خؼت إلهخاج بعع البرمجُاث لخلبُت اخخُاحاث اإلاىفىفين 

   ا مً اإلاعامل وأحهضة الاظخماع ادة الاهخمام بخىفير اخخُاحاث اإلاعاكين بصٍش ٍص

 واللشاءة والىخابت وغيرها.

  .ت وجضوٍذ مذساط اإلاىفىفين بها ادة الاهخمام بخىفير أحهضة الىخابت اإلاعؼٍش  ٍص

   ادة الاهخمام بخىفير أحهضة الىمبُىجش اإلاهىُت التي حعمل باظخخذام اللمغ ٍص

 والزبزباث.

   ادة أعذاد ػابعاث بشاًل وألاحهضة الصىجُت مع ئعذاد وؽشاث العمل على ٍص

 خاصت بلغت بشاًل ليؽش الفىش الجذًذ للخؼىٍش بين مذاسط اإلاىفىفين.

باليسبت لإلعاكت العلليت: ًخعلب إدخال جكىىلىجيا الخعليم لزوي إلاعاكت العلليت ما 

 ًلي:

  اإلاخعذدة لخغؼُت اخخُاحاث هزه  الخىظع في ئعذاد بشامج بالىظائؽ التربىٍت

ً واإلاعختر لإلبذاع والابخياس.  الفئت بهذف خفض كذساث الخفىير اليام

   جؼبُم جىصُاث وملترخاث البدىر والذساظاث التي اهخمذ بادخاٌ أو جؼبُم

 مصادس جىىىلىحُا الخعلُم لزوي ؤلاعاكت العللُت.

  ُت  طشوسة جىفير أحهضة همبُىجش في الفصىٌ الذساظُت، مع ئعذاد البرامج الخعلُم

ا معهم  ًُ -ATARIاإلاىاظبت لهزه الفئت، ومً أحهضة الىمبُىجش التي حعخخذم خال

8.. GENIS ،PILOT ،APPLE ،I.B.M ،North Star ،Xerox ،Texas 

instrument. 

  ُت اساث اإلاُذاهُت لذوسها الىبير في معاعذة روي ؤلاعاكت العلل ادة الاهخمام بالٍض ٍص

 حخما ي مع اإلادُؼين بهم.على الخىُف الا 
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  الاعخماد بؽيل هبير على اظخخذام الحىاط مً خالٌ جىفير اإلاجعماث ظىاء

أواهذ أؼُاء خلُلُت أم عُىاث أم همارج بأهىاعها اإلاخخلفت، وهزا مً ؼأهه 

 (6004مدمذ، )كاسػ معاعذتهم على جشهي  الاهدباه.

ٌ جىىىلىحُا الخعلُم لزوي ؤلاعاكت العمعُت  :باليعبت لإلعاكت العمعُت ًخؼلب ئدخا

 ما ًلي:

  ً طشوسة معشخت اإلاىاهج الذساظُت للصم وطعاف العمع، وٍلصذ بها جل

 ومً اإلالشس الذساس ي 
ً

ت التي جخخز مً اإلاعشح ؼىال الىظُلت التربىٍت البصٍش

 ٌ مظمىها، بدُث حعاعذ ألاصم وطعُف العمع على الفهم بعهىلت مً خال

ٌ ئزا سة خىاظه، وجشهض على اظخخذام اإلاعشخت وىظُلت حعلُمُت مً خال

الخؼبُم الفعلي لها مً كبل الصم أهفعهم، فُخدىٌ الخذَسغ مً الخللين 

 والجمىد ئلى الخفاعل والحُىٍت.

  باالظخعاهت بأحهضة اللغت الصىاعُت أو ما ٌعمى باللغت اإلاىؼىكت أو اإلاىخىبت، وهى

ـام ا ىجش والزي ٌؽبه ئلى خذ هبير اللغت هـام لغىي مصمم وفم ه لىمُب

العادًت الؼبُعُت، ويهذف مؽشوع اللغت الصىاعُت ئلى معاعذة ألاػفاٌ الصم 

وطعاف العمع على الخعبير عً أهفعهم بلغت مىؼىكت أو مىخىبت، ومً أمثلت 

تر، وهمبُىجش  أحهضة اللغت الصىاعُت: ل، وهمبُىجش بالىُم همبُىجش هيروٍص

ىم، وهمبُى  ىجش الخعبير اللفـي، وهمبُىجش أومُى جش صاًجى، وهمبُىجش اساط، وهمُب

 .ًىهُىم

 .اظخخذام بشامج الىظائؽ اإلاخعذدة التي جشهض على الشؤٍت 

 .الاعخماد على اإلاعخدذزاث الخىىىلىحُت العمعُت اإلاخىىعت 

 .الخىظع في ئهخاج ؼشائؽ فُذًى باظخخذام لغت ؤلاؼاساث 

  .اإلاعاعذة على كشاءة الصىس والخعامل معها  

باليعبت لإلعاكت الحشهُت: ًخؼلب ئدخاٌ جىىىلىحُا الخعلُم لزوي ؤلاعاكت الحشهُت ما 

 ًلي:

  ادة الاهخمام بدصش ؤلاعاكت الحشهُت الجخار ما ًلضم هدى اهدؽافهم وحعلُمهم ٍص

 وسعاًتهم.
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 ىجش لخدىاظب مع اخخُاحاث هزه ا لفئت، فىثير مً الؼلبت ال جؼىَع أحهضة الىمُب

أو الؽلل الذماغي،  ٌعخؼُعىن معً الللم في الىخابت هداالث الؽلل الىصفي

ً ألحهضة الىمبُىجش اإلاعاعذة في رلً.  فُمى

  جىفير بعع ألادواث وألاحهضة واإلاعُىاث، مثل: خامل الىخاب وألاوساق وأخضمت

 لجلىط.لشبؽ بعع الؼلبت في الىشس ي هـًشا لعذم جىاصنهم أزىاء ا

   جىفير بعع الخلىُاث التي حعاعذ في جىمُت الحشواث الذكُلت واأللعاب الخعلُمُت

 الذكُلت.

 وظائف جكىىلىجيا الخعليم وأهميتها لزوي الاحخياجاث الخاصت، 5 

اصدادث أهمُت اظخخذام الىظائل الخعلُمُت في العلىد ألاخيرة، وأصبدذ جلعب 

الخالمُز ظىاء أواهىا مً روي الاخخُاحاث الخاصت الذوس الشئِغ في عملُت جذَسغ ول 

أم غيرهم مً الخالمُز العادًين، خُث حعاعذ الىظائل الخالمُز على الخغلب على هثير 

مً العلباث التي جدىٌ دون اظخلاللهم، هما أنها جِعش عملُت جىاصلهم الاحخما ي وجشفع 

ً ملذستهم على اظدُعاب وجؼبُم مهاساث الحُاة الُىمُت.  م

ئن اظخخذام الىظائل الخىىىلىحُت في خُاة الخالمُز مً روي الاخخُاحاث 

الخاصت لها عذًذ مً ؤلاًجابُاث التي حعىد عليهم ظىاء أوان رلً مً الىاخُت الىفعُت 

أم ألاوادًمُت أم الاحخماعُت أم الاكخصادًت. فلذ أزبدذ دساظاث هثيرة أن اظخخذام 

 له دوس هبير في خفع الخىجش. خُث جخىفش بعع الىظائل الخعلُمُت والحاظب آلا
ً
لي مثال

فيها هثير مً البرامج اإلاعلُت وألالعاب الجمُلت التي جذخل البهجت والعشوس في هفىط 

 ً هإالء الخالمُز، وبالخالي جخفف هثيًرا مً خذة الخىجش والللم الىفس ي لذيهم، وبزل

ً اإلاعلمين هزه الىظُلت همعضص ئًجابي أو ظ  لبي في حعذًل ظلىههم.ٌعخخذم هثير م

هما أزبدذ عذًذ مً الذساظاث ظىاء العشبُت منها وألاحىبُت فاعلُت الىظائل 

الاخخُاحاث  الخعلُمُت في عالج هثير مً اإلاؽىالث العلىهُت والىفعُت للخالمُز روي 

الخاصت، هما أنها ظاهمذ في خفع ظلىن اليؽاغ الضائذ وجدعً بعع العلىهُاث 

 هدباه والاهذفاعُت وفشغ الحشهت.اإلاصاخبت له هدؽدذ الا 

ًخضح مما ظبم أن لخىىىلىحُا الخعلُم دوًسا مهًما في عملُتي حعلُم وحعلم روي 

جب أن ٌعشف معلم التربُت الخاصت عىذ حعلُمه لألػفاٌ  الاخخُاحاث الخاصت، ومً زمً 
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ا روي الاخخُاحاث الخاصت الذوس اإلاهم والىبير للىظائل الخعلُمُت بمخخلف أؼياله

 وأهىاعها.

ً جلخيص أوجه إلافادة مً جكىىلىجيا حعليم روي الاحخياجاث الخاصت في  ويمك

 الىلاط الخاليت:

  حعاهم فاي عاالج مؽايلت الفاشوق الفشدًات باين روي الاخخُاحااث الخاصات، خُاث حعاالج

اااائل  اااين أفااااشاد الفئاااات الىاخااااذة، فخلااااذم وظا الفااااشوق الفشدًاااات التااااي جـهااااش بىطااااىح با

مثياااراث مخعااذدة للمخعلمااين، وولماااا اظااخخذمذ وظااائل مخعاااذدة جىىىلىحُااا الخعلااُم 

ااااذساتهم  ا ا ا ااااخالف كا ا ا ااااى اخا ا ا ا اااات علا ا ا اااااث الخاصا ا ا اااااعذة روي الاخخُاحا ا ا ا ااااً معا ا ا اااات أمىا ا ا ومخىىعا

 واظخعذاداتهم وهمؽ حعلمهم على الخعلم بؽيل أفظل.

  اججاهاث مشغىب فيها: حعاعذ جىىىلىحُا الخعلُم في جيىًٍ اججاهاث ً حعهم في جيىٍ

الاخخُاحااث الخاصات، مثال: )اجبااع الىـاام والخعااون( ممااا  مىحبات لاذي ألاػفااٌ روي 

 ٌعاعذ الؼفل على الخىُف الاحخما ي.

   جياااىًٍ وبىااااء مفااااهُم ظااالُمت: ًاااإدي جىىَاااع اظاااخخذام وظاااائل جىىىلىحُاااا الخعلاااُم

اإلالذمت لزوي الاخخُاحاث الخاصات ئلاى جياىًٍ وبىااء مفااهُم ظالُمت لاذيهم، فعىاذما 

 لصااىس وه
ً

، ًخياااىن لاااذي ٌعااشض اإلاعلااام ماااثال
ً

ماااارج عاااً أهااىاع الؼُاااىس اإلاخخلفااات مااثال

 اإلاخعلم مفهىم ظلُم عً الؼُىس.

   ئهعااب ألاػفااٌ روي الاخخُاحااث الخاصات اإلاهااساث ألاوادًمُات الالصمات لخىاُفهم ماع

اإلاجخمع اإلادُؽ بهم: ًخؼلب حعلم اإلاهاسة واهدعابها مؽاهذة همىرج لألداء، ومماسظت 

 ً  ًخؼلب الاظخعاهت بىظائل جىىىلىحُا الخعلُم.هزا ألاداء، وهال ألامٍش

   ذ: حعاعذ جىىىلىحُا الخعلاُم روي الاخخُاحااث الخاصات علاى حعالج اللفـُت والخجٍش

ججىب هؼلهم وهخابتهم لأللفااؾ دون ئدسان ماذلىلها، وماً زام جللال ماً اللاذسة علاى 

ًىظااع الخفىيار اإلاجاشد للفئااث الخاصات ماً خاالٌ جاىفير خباراث خعاُت مىاظابت. مماا 

 مجاٌ الخبراث لذيهم.

   جلاذم وظاائل جىىىلىحُاا الخعلاُم حغزًاات ساحعات فىسٍات والظاُما بشمجُااث الىمبُااىجش

التاي جمىاً روي الاخخُاحااث الخاصات ماً معشفات خؼاأ أو صاىاب اظاخجابتهم بؽاايل 

ااض اظااخجاباتهم والااازي ًااإدي بااذوسه ئلاااى جثبُااذ الاظااخجاباث الصاااحُدت  فااىسي، وحعٍض

 .وجأهُذ عملُت الخعلم
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   ئمياهُااات جىااااشاس الخبااااراث: مااااً خااااالٌ ئجاخاااات الفشصاااات لاااازوي الاخخُاحاااااث الخاصاااات

اااا 
ً
الظااخخذام البرمجُاااث اإلاخخلفااات وحعاال الاخخياااان بُاانهم وبااين ماااا ًخعلمىهااه اخخياو

ا جفشطه ػبُعت ؤلاعاكت. ، والتي حعذ مؼلًبا جشبىًٍ
ً
 مباؼش فعال

 صت الظعف في مثيراث جىفير ممي اث خاسحُت حعىض الخالمُز روي الاخخُاحاث الخا

 الاهدباه لذيهم.

  لليعاُان وجفُاذ فاي 
ً

ججعال الخباراث الخعلُمُات أهثار فاعلُات، وأبلاا أزاًشا، وأكال اخخمااال

 جبعُؽ اإلاعلىماث اإلالذمت.

  )اإلاعاعذة في همى حمُع اإلاهاساث )العللُات والاحخماعُات واللغىٍات والحعاُت والحشهُات

 لذي ػفل روي الاخخُاحاث الخاصت.

  عاكااث أو ئصالات أزشهاا، بماا ٌعااعذ علاى جدعاين فاشص حعلمهام وصٍاادة فاشص جللُال ؤلا

 ئبذاعهم.

  اإلاؽااسهت الفعالاات بؽاايل واماال فااي الفصاىٌ الخعلُمُاات العاماات، وئزااشاء اإلاااىهج، وصٍااادة

الحااافض أو الباعااث، وحصااجُع الخعاااون وصٍااادة الاظااخلاللُت، وجااذعُم الخلااذًش الاازاحي، 

 والثلت بالىفغ.

  ماااع حعااال هاااإالء ألاػفااااٌ مىاااذمجين ماااع مجاااخمعهم جللُااال الاعخمااا ،ً اد علاااى آلاخاااٍش

ااااساتهم  ا اااات، وجىمُاااات مها ااااي ألاوؽااااؼت الاحخماعُا ااااالٌ اإلاؽاااااسهت فا ااااه مااااً خا والخىاصاااال معا

 الحُاجُت.

في طىء ما ظبم ًجب أن ٌعلم اإلاعلم أن الؼفل مً روي الاخخُاحاث الخاصت 

ٌعلم بمعشفخه لها. فخفاعله مع خُاجه مدذودة حًذا، وكذ ال ٌعشف هثيًرا مً ألاؼُاء التي 

جب جىفير الخبراث التي   ً ًت مً جفاعل الؼفل الؼبُعي، ومً زم العالم أهثر مدذود

ٌ دوس جىىىلىحُا الخعلُم ووظائلها اإلاخخلفت. ً خال  ًدخمل حعشطه للحشمان منها م

 دوس جكىىلىجيا الخعليم في جلذًم حلىل لزوي الاحخياجاث الخاصت-6

ُا الحذًثت في جلذًم الشؤي اإلاعخلبلُت والخذماث ًخمثل دوس الخىىىلى  ح

والبرامج الخعلُمُت الخاصت، والحلىٌ ؤلابذاعُت اإلابخىشة إلاؽىالث الخعلُم، والتي حعهم 

 ٌ في ئعادة صُاغت وجصمُم اإلادخىي الخعلُمي اإلالذم لهم بؽيل ٌعاعذهم في الحصى

عش، وفي جلذًم الخؼبُم واإلاماسظت  والخذٍسب والخجٍشب الفعلي على اإلاعلىمت بعهىلت َو

ُم حعلمهم واهدعابهم  مً خالٌ اإلاماسظاث التربىٍت اإلاخىىعت لدؽىُل شخصُتهم وجـى
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للمعاسف واإلاهاساث الاحخماعُت للخىاصل بفاعلُت، وجلذًم الخذماث الخعلُمُت التي حععى 

ُلهم ختى ال ًخعشطىا إلاؽىالث هفعُت وجشبىٍت، ول يي ئلى جيؽُؽ كذساتهم العللُت وجأه

ٍخلخص  صبدىا أفشاًدا مىخجين ال عبًئا على أظشهم ومجخمعهم، و ًىذمجىا في اإلاجخمع ٍو

ٌ لزوي الاخخُاحاث الخاصت في اإلاداوس الخالُت:  دوس جىىىلىحُا الخعلُم في جلذًم خلى

 مخمثلت في جىفير ألاحهضة واإلاىاد والىظائل واإلاصادس الخعلُمُت حلىل مادًت :

 والبرمجُاث أو اكخىائها.

 :اث الخعلُم والخعلم وجدىٍلها ئلى هفاًاث حعلُمُت  حلىل فكشيت ٍش حؽخم مً ـه

ت اإلاذسبت  لخىفير بِئت حعلُمُت مىاظبت لهإالء ألافشاد وئعذاد اليىادس البؽٍش

 ً والالصمت للعمل في هزا اإلاجاٌ وفم معاًير وأظغ جشبىٍت ًمىً ئهعابها م

ٌ بشامج ؤلاعذاد.  خال

  :جخمثل في مشاعاة ألاظالُب الخلىُت عىذ جصمُم وجؼٍىش  حلىل جصميميت

التي جدىاظب  -اإلاىخجت أو الجاهضة  -مصادس الخعلم والبرامج واإلاىاد الخعلُمُت 

ً اإلاخعلمين واخخُاحاتهم.  .6060ئبشاهُم، مدمذ،  وػبُعت هزه الفئت م

 املساهذة الخكىىلىجيا اسخخذام في إلاعاكت روي  ألاشخاص حلىق  -7

 معاهً وجىفير حعلُمهم في الاظدثماس مً اإلاٍضذ ئلى ؤلاعاكت روو  ألاشخاص ًدخاج

 الاظخلاللُت، الحُاة وجِعير اإلاعاهذة والخىىىلىحُا اإلاىاصالث ظائلو و  اإلانهي والخذٍسب لهم

 ؤلاعاكت روي  ألاشخاص حعل خالٌ مً وأهثر الاظدثماس هزا الحيىماث حعترد وظىف

  مىخجين مىاػىين
ً
ا ًّ م و (اكخصاد مىً جأهُذ رلً مً خالٌ اإلاىاُز ُت ٍو ؤلاجفاكُاث الذول

 ظبُل اإلاثاٌ ال الحصش ماًلي: ى هزهش منها عل

 2004 إلاوسان لحلىق  العشبي مليثاق

ٌ  جلت م أن على 40 اإلاادة أهذث مت الحُاة ىفيربخ ألاػشاف الذو  لزوي  الىٍش

 أهفعهم، على اعخمادهم حعٍضض مع هشامتهم لهم جىفل والتي والجعذًت الىفعُت ؤلاعاكاث

 .في اإلاجخمع الفعلُت مؽاسهتهم وجِعير

 إلاعاكت روي  ألاشخاص لحلىق  الذوليت الاجفاكيت

ُت 2007 عام اإلاخدذة لألمم العامت الجمعُت كذمذ ُت اجفاك  ومخياملت ؼاملت دول

 دولت عؽشة ظذ عليها ووكعذ .وهشامتهم ؤلاعاكت روي  ألاشخاص خلىق  وحعٍضض لحماًت

 كبل مً عليها الخصذًم بعذ 2008 ماًى 3 في الخىفُز خي  دخلذ وكذ ، 2008 عام عشبُت
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  دولت، 20
ً
ق 2015 ماسط مً واعخباسا   153 صذَّ

ً
ع ػشفا

َّ
  159 ووك

ً
 في بما اإلاعاهذة على ػشفا

ُت هزه أكشث وكذ . 2010 دٌعمبر62 في عليها صادق الزي ألاوسبي الاجداد رًل  الاجفاك

ٌ  ؤلاعاكت روي  ألاشخاص خلىق   اإلاعاهذة الخىىىلىحُا على في الحصى

 روي  ألاشاااخاص لحلاااىق  الذولُاات الاجفاكُااات فاااي الشابعاات اإلاااادة أؼاااسث

 بؽااأن ؤلاعاكات روي  لألشااخاص اإلاىاااٌ معلىمااث ظااهلت جاىفير طاشوسة ئلاى ؤلاعاكات

 رلااً فااي بمااا اإلاعاااهذة، والخىىىلىحُااا الخىلاال علااى اإلاعاااعذة وألاحهااضة الىظااائل

  ، الجذًاااذة الخىىىلىحُااا
ً
 الخااذماث فاااي ألاخاااشي  اإلاعااااهذة أؼااياٌ عاااً فظاااال

 (6004اإلاجلغ العشبي للؼفىلت والخىمُت،).واإلاشافم

ججاسب دوليت سائذة اسخخذمت الخكىىلىجيا الشكميت ملساهذة روي إلاحخياحاث  -8

 الخاصت

 :ججشبتاليابان8-1

ؼبىت بمؽشوع 0552بذأث ججشبت الُابان في مجاٌ الخعلُم الشكمي  في عام 

ت جبث اإلاىاد الذساظُت الخعلُمُت بىاظؼت أؼشػت فُذًى للمذاسط خعب الؼلب  جلفاٍص

م عً بعذ، وفي عام  بذأ مؽشوع الُابان  0551مً خالٌ )اليابل( هخؼىة أولى للخعُل

اإلاعشوف باظم "مؽشوع اإلاائت مذسظت" خُث جم ججهي  اإلاذاسط باالهترهذ بغشض ججٍشب 

ش ألاوؽؼت الذساظُت و  ُاث الخعلُمُت مً خالٌ جلً الؽبىت، وفي عام وجؼٍى البرمج

ُت 0551  لىصاسة الترب
ً
شا أعذث لجىت العمل الخاص بالعُاظت التربىٍت في الُابان جلٍش

مي لخذمت الخعلُم مذي  ـام معلىماث ئكُل والخعلُم جلترح فُه أن جلىم الىصاسة بخىفير ه

ئلى ئوؽاء  مجُاث الخعلُمُت ئطافتالحُاة في ول ملاػعت ًاباهُت، وهزلً جىفير مشهض للبر 

 .مشهض وػني للمعلىماث

ووطعذ اللجىت الخؼؽ الخاصت بخذٍسب اإلاعلمين وأعظاء هُئاث الخعلُم على 

هزه الخلىُت الجذًذة وهزا ما دعمخه مي اهُت الحيىمت الُاباهُت للعىت اإلاالُت 

خُث أكش ئعذاد مشهض بشمجُاث إلاىخباث حعلُمُت في ول ملاػعت ودعم  0552/0553

ش في مجاٌ البرمجُاث الخعلُمُت و  دعم البدث العلمي الخاص بخلىُاث البدث والخؼٍى

الخعلُم الجذًذة وهزلً دعم وافت ألاوؽؼت اإلاخعللت بالخعلُم عً بعذ، وهزلً دعم 

 ً ُاث التربىٍت، لخبذأ بعذ رلً مشخلت حذًذة م جىؿُف ؼبياث الاهترهذ في اإلاعاهذ واليل
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لىترووي الخعلُم الحذًث، وحعذ الُابان آلان مً الذٌو التي جؼبم أظالُب الخعلُم الا

 .6002في دٌعمبر/ واهىن ألاٌو عام  .الحذًث بؽيل سظمي في معـم اإلاذاسط الُاباهُت

ىد لزوي ؤلاعاكت الجذًذ الخاص بذعم  ش البِئت دون ُك جم جؼبُم كاهىن جؼٍى

جِعير خشهت وجىلل هباس العً وروي ؤلاعاكت. وئلى آلان واهذ اإلاشافم اإلاخخلفت جلىم 

صالت اللُىد لزوي ؤلاعاكت بؽيل عؽىائي، ولىً وفلا لهزا بدىفُز الخذابير الخاصت إل 

اللاهىن فلذ ججاوص ألامش الحيّ  اإلادذود لِؽمل اإلادؼاث واإلاؼاساث وصاالث الاهخـاس في 

ت واإلاشافم  اإلاىاوئ وغيرها مً وظائل وهُئاث اإلاىاصالث باإلطافت ئلى اإلاشاهض الخجاٍس

ذ جىفُز الترجِباث والخذابير العامت والؼشق والحذائم ومىاكف العُاساث و  ىخَّ
َ
التي كذ ج

ر على ههج واخذ عِيّ
ُ
 .الخاصت لخؼىٍش البِئت دون كُىد لزوي ؤلاعاكت بها وأصبدذ ح

 الخذابير اإلاادًت فدعب بل ًخظمً وال ًخظمً هزا اللاهىن الجذًذ حاهب

والخدذر الترهي  على جدعين الذعم اإلاعىىي مً فهم ومشاعاة لىباس العً وروي ؤلاعاكت 

في معاهذة  نومً بين ؤلاحشاءاث التي كامذ بها الُابا والخعامل معهم بذون جيلُف أًظا

ً  اللىخاث روي ؤلاخخُاخاث الخاصت  اللمعُت الصفشاء الباسصة التي اخترعها الُاباوي م

عباسة عً بالػاث مخصصت للمىفىفين بها بشوصاث ٌؽعش بها والتي هي  أحل اإلاىفىفين

هداء شة كذمه عىذ العير والتي أدخلذ مإخشا وحعخخذم في حمُع أالىفُف في مإخ

هأخذ الخذابير إلاعاعذة اإلاىفىفين على العير بمفشدهم في العالم على اخخالف أؼيالها 

 .أمان

 :ألامشيكيتاملخحذة الىالًاث-8-2

% مً مذاسط الخعلُم الابخذائي 54جبين أن  0552في دساظت علمُت جمذ عام         

ػالب، وفي الىكذ الحاطش  5والثاهىي في الىالًاث اإلاخدذة لذيها حهاص خاظب آلي ليل 

%( بذون اظخثىاء بما فيها 000فان الحاظب مخىفش في حمُع اإلاذاسط ألامٍشىُت بيعبت )

بر جلىُت اإلاعلىماث لذي صاوعي اللشاس في ؤلاداسة مذاسط روي ؤلاخخُاحاث الخاصت ،وحعخ

يي، وفي عام  ىُت مً أهم ظذ كظاًا في الخعلُم ألامٍش ُع  0551ألامٍش أهملذ حم

ىُت خؼؼها لخؼبُلاث الحاظب في مجٌا الخعلُم. وبذأث الىالًاث في  الىالًاث ألامٍش

ذاسظها، ظباق مع الضمً مً أحل جؼبُم مىهجُت الخعلُم عً بعذ وجىؿُفها في م

ُت  ظا، وجىفير البي واهخمذ بعملُت جذٍسب اإلاعلمين إلاعاعذة صمالئهم ومعاعذة الؼالب ًأ

الخدخُت الخاصت بالعملُت مً أحهضة خاظب آلي وؼبياث جشبؽ اإلاذاسط مع بعظها 
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 ٌ مىىىا اللى ُاث حعلُمُت فعالت وي جصبذ حضًء مً اإلاىهج الذساس ي، ٍو ئطافت ئلى بشمج

الخعلُم وجؼبُلاجه لم حعذ خؼت وػىُت بل هي أظاط في اإلاىاهج أن ئدخاٌ الحاظب في 

 .بيل أهماػها بما فيها روي ؤلاخخُاحاث الخاصت الخعلُمُت وافت

ت 8-3  :الخجشبت املاليًز

ا ، خُث  ُاحاث الخاصت في ماليً  ت بؽأن حعلُم روي ؤلاخخ تهخم الحيىمت اإلااليً 

أن الحيىمت جذسن بأن جلذًم اإلاعاعذاث الخاصت للفئاث اإلادشومت واألػفاٌ روي 

ت أو ظمعُت أو صعىباث في الخعلم أو أي هىع  ؤلاخخُاحاث الخاصت ظىاء ئعاكت بصٍش

ىحذ في مالي ًا ئعاكت، ٌعخبر عىصش هام حذا لظمان خصىٌ  الجمُع على خم الخعلُم، ٍو

مذاسط حعلُم  2مذسظت وػىُت مخصصت ئلى الخعلُم الخاص، وهزلً  64أهثر مً 

بشهامج خاص  26مذسظت زاهىٍت للخذٍسب اإلانهي الخاص، وهزلً  6زاهىي خاص، وعذد 

ساث مً احل مىاهبت الخؼى  الخاصت الاخخُاحاثبالخعلُم اإلاذمج اإلالذم ئلى الؼالب روي 

ت خؼىة مهمت في جبني ما  اإلاؽاسهت في مجالي الاجصاالث واإلاعلىماث خؼذ الحيىمت اإلااليً 

الزي ًىفش للؼالب فشصت  لألػفاٌ العادًين ومً روي الهمم ٌعشف بالخعلُم الزوي

ُع  ُاث الجذًذة في هزًً اإلاجالين بالترهي  على مىاد مثل اهـمت الخصي اظدُعاب الخلى

ٌ وهـم اظخخذام الؼاكت وغيرها.  الزهُت وؼبياث الاجصا

ت حذًذة  فاإلاذسظت الزهُت جلىم على جؼبُلاث وهـم جذَسغ حذًذة وهـم اداٍس

ت في هزا اإلاجاٌ في حعاعذ الؼالب على اللحاق بعصش  اإلاعلىماث وما جضٌا الخجشبت اإلااليً 

مشخلت اإلاشاحعت واعادة الهىذظت على اعلى اإلاعخىٍاث مً احل الخىصل الى افظل 

ت التي جؼبم الخلىُت في الفصىٌ الذساظُت " اإلاذاسط  الخؼبُلاث وحعمى اإلاذاسط اإلااليً 

ا ئلى حعمُم (Smart Schools) "الزهُت هزا الىىع مً اإلاذاسط في حمُع  ، وتهذف ماليً 

أسحاء البالد. أما فُما ًخعلم بالبيُت الخدخُت فلذ جم سبؽ حمُع مذاسط وحامعاث مالي ًا 

عت والتي حعمذ بىلل خضم اإلاعلىماث  ت العَش بعمىد فلشي مً ؼبىت ألالُاف البصٍش

 .الىبيرة لخذمت هلل الىظائؽ اإلاخعذدة والفُذًى

 :ت السعىدًتالعشبياململكت  ججشبت  8-4

ش مىاهج لخعلُم مادة  جبيذ وصاسة التربُت والخعلُم والؽباب مؽشوع جؼٍى

وكذ  0545/0550الحاظب آلالي باإلاشخلت الثاهىٍت وكذ بذأ جؼبُم هزا اإلاؽشوع عام 

ؼمل في البذاًت الصف ألاٌو والثاوي الثاهىي، ووان اإلاؽشوع كذ بذأ باعذاد مىهج 
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به ب اخخُاس مذسظخين بيل مىؼلت حعلُمُت ئخذاهما للبىين للصف ألاٌو الثاهىي وججٍش

وألاخشي للبىاث، وفي العام الخالي جم حعمُم الخجشبت لدؽمل وافت اإلاذاسط الثاهىٍت في 

 .الذولت

اض همإظعت  6000جم ئوؽاء الجامعت الععىدًت ؤلالىتروهُت في عام  في الٍش

الحُاة، معخمذة على أفظل همارج حعلُمُت خيىمُت جلذم الخعلُم العالي والخعلم مذي 

ُت  الخعلُم اإلاعدىذ على جؼبُلاث وجلىُاث الخعلُم ؤلالىترووي، وحععى الجامعت ؤلالىتروه

لخلذًم حعلُم هى ي لألشخاص روي ؤلاعاكت مً خالٌ ؼشاواتها مع الجمعُاث الخيرًت 

م مخفشد ري حىدة عالُت إلاً ًيخمي لها، مبًِىا أن همؽ ا لخعلُم الزي مً أحل جلذًم حعُل

لذم للؼالب  ىفش الجهذ ومؽلت الخىلل للجمُع ٍو  ً جدبعه الجامعت بالخعلُم اإلاذمج

أن الخخصصاث العلمُت في  الخعلُم الزي ًمىىه مً اكخدام ظىق العمل، خُث

ت مع مخؼلباث ظىق العمل.  الجامعت  حاءث لخيىن مىاٍص

هزه الفئت هدى لزا خشصذ الجامعت ؤلالىتروهُت على جلذًم ول ما ًخذم ظعي 

ػلب العلم وخصىلهم على حعلُم عاٌ ًىاصي ػمىخهم وسغباتهم، هما حععى لدسخير 

ً  ئمياهُاتهاحمُع  العلمُت مً أحل فخذ اإلاجاٌ أمام أهبر عذد ممىً مً أبىاء الىػ

ػالبا وػالبت  20إلهماٌ دساظتهم العلُا وجدلُم ػمىخاتهم الخعلُمُت. فلذ جم كبىٌ 

خعاء لاللخداق باإلالاعذ الذساظُت بالجامعت، هما ئن كبىٌ الؼالب مً روي ؤلاعاكت باإل 

ٍخم كبىلهم في  يىن بىفغ الاؼتراػاث واللىاهين التي ٌعمل بها في الجامعت و والؼالباثً 

الخخصصاث التي ًشغبىنها مع هصح الؼالب وجىحيهه للخخصص ألاوعب له، ئر ًخالءم 

ألاعماٌ، فُما ال ًىصح لهم مع طعُفي البصش الخخصصاث اإلاىخبُت هاداسة 

 .بالخخصصاث اإلاُذاهُت أو الخلىُت

 ججشبت ألاسدن : 8-5

بادسث الجامعت الهاؼمُت ئلى ئوؽاء مشهض للخعلم ؤلالىترووي ٌعنى بيافت أمىس 

الخعلم ؤلالىترووي في الجامعت مً جىفير للبيُت الخدخُت ومصادس الخعلم ؤلالىتروهُت، 

ً أهم أهذاف اإلاشهضوأهـمت الخعلم ؤلالىترووي،   :وجىفير الخذٍسب الالصم عليها. وم

 جىفير الخعلُم ري الجىدة العالُت للمىاػم الىائُت، ولألشخاص روي ؤلاعاكت. 
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  ادة همُت وحىدة اإلاصادس الخعلُمُت، باإلطافت ئلى جللُل ولفت اإلاصادس ٍص

 .الخعلُمُت

  لاللخداق بالذساظتخلم بِئت حعلم ئلىترووي جدفض الؼلبت داخل وخاسج ألاسدن 

 :ججشبت دولت إلاماساث العشبيت املخحذة  8-6

ش مىاهج لخعلُم مادة  جبيذ وصاسة التربُت والخعلُم والؽباب مؽشوع جؼٍى

وكذ  0545/0550الحاظب آلالي باإلاشخلت الثاهىٍت وكذ بذأ جؼبُم هزا اإلاؽشوع عام 

كذ بذأ باعذاد مىهج  ؼمل في البذاًت الصف ألاٌو والثاوي الثاهىي، ووان اإلاؽشوع

به باخخُاس مذسظخين بيل مىؼلت حعلُمُت ئخذاهما للبىين  للصف ألاٌو الثاهىي وججٍش

وألاخشي للبىاث، وفي العام الخالي جم حعمُم الخجشبت لدؽمل وافت اإلاذاسط الثاهىٍت في 

ً كبل الؼالب وأولُاء ألامىس فظال عً ألاهذاف ا .الذولت  م
ً
لتي وللُذ هزه الخجشبت كبىال

 : خذدتها الىصاسة فلذ أظفشث الخجشبت عً الىخائج الخالُت

 لذي أولُاء ألامىس هدى أهمُت الحاظب في الحُاة اإلاعاصشة
ً
ذث الخجشبت وعُا

َ
 .ول

ولذث لذي ؤلاداسة  شجعذ الخجشبت معلمي اإلاىاد ألاخشي على حعلم الحاظب آلالي

اإلاذسظُت مما حعل الىصاسة  اإلاذسظُت الشغبت في اظخخذام الحاظب في مجاالث ؤلاداسة

 (6006عبذ الغني الُىصبيي، ( .جخجه هدى ئدخاٌ الحاظب في مجاالث ؤلاداسة اإلاذسظُت

حعلذ الخجشبت معلمي اإلاىاد ألاخشي ًىـشون ئلى اظخخذام الحاظب وىظُؽ حعلُمي 

وبعذ رلً وفي طىء هزه الخجاسب جم اعخماد جذَسغ الحاظب في اإلاشخلت . لهزه اإلاىاد

ُت  ؤلاعذادًت وجم ػشح هخاب مهاساث اظخخذام الحاظب طمً مادة اإلاهاساث الحُاج

 . للصفين ألاٌو والثاوي الثاهىي 

م في الذولت  وكذ خذدث أهذاف ومجاالث اظخخذام الخلىُاث التربىٍت في الخعُل

في طىء أخذر اإلافاهُم التربىٍت اإلاؼشوخت لخىؿُف الخدذًاث التربىٍت في عملُت 

ً الخعلُم، و  ٍخضح رلً في العُاظت الخعلُمُت للىصاسة والخؼؽ اإلاعخلبلُت اإلاىبثلت ع

 وفي وزائم اإلاىاهج اإلاؼىسة، 6060سؤٍت الخعلُم ختى عام 

وجىليهم  الخاصت  الاخخُاحاثروي   تهخم دولت ؤلاماساث العشبُت اإلاخدذة بشعاًت

اهخمام هبير، فلذ كام مجلغ حعلُم أبىؿبي بخلذًم العذًذ مً اإلابادساث ليي ٌعاعذ في 
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م، وليي ًىفش لهم البِئت الخعلُمُت آلامىت  ُاحاث الخاصت في الخعُل دمج روي الاخخ

  والالصمت إلؼباع مخؼلباتهم اإلاادًت واإلاعىىٍت

ادة في بىأث مذًىت الؽاسكت للخذماث ؤلاوعاهُت دو  وظائل الخعلُم  ئدخاٌس الٍش

ؤلالىتروهُت في عملُت حعلُم وجذٍسب ألاشخاص روي ؤلاعاكت بالىظائل الخعلُمُت 

الالىتروهُت الحذًثت لِغ على معخىي الذولت فدعب، بل على معخىي الذٌو العشبُت، 

خابعت بذاًت الثماهِىاث، هما واهبذ على م ئلىخُث ٌعىد اهخمامها بالخعلُم الخىىىلىجي 

ُت  ب م وجىفير أفظل الخذماث الخأهُلُت والخذٍس وافت الخؼىساث الحاصلت في مجاٌ الخعُل

ت إلاىدعبيها مً روي ؤلاعاكت على اخخالفها )ظمعُت ا  بأخذر الىظائل والبرامج العصٍش

ت  ً .(جىخذ –خشهُت ا رهىُت  –بصٍش ومنها ما حؽهذه دولت ؤلاماساث العشبُت اإلاخدذة م

خخذام وظائل جىىىلىحُا الخعلُم وجىفيرها للؼلبت روي ؤلاعاكت، وما جؼىس في مجاٌ اظ

ً حهىد في هزا اإلاجاٌ بخاصتجبزله مذًىت الؽاسكت للخذماث ؤلاوعا  .هُت م

خُث ٌعىد اهخمامها بخىفير جىىىلىحُا الخعلُم للؼلبت روي ؤلاعاكت ئلى بذاًت  

ب  الثماهِىاث مً خالٌ جىفير أحهضة الحاظىب في الفصىٌ الخعلُمُت والعمل على جذٍس

الؼلبت مً روي ؤلاعاكت على اظخخذام مهاساث وبشامج الحاظىب بؽيل عام. وأؼير ئلى 

صادس الخىىىلىحُا اإلاعاعذة بجامعت صاًذ بأبىؿبي، ما ًلذمه مشهض خمُذ مؼش الؼاًش إلا

ُع  وهزلً مشهض خلف الحبخىس إلاصادس الخىىىلىحُا اإلاعاعذة، والزي يهذف ئلى حصج

ٌِ حعلُمهم الجامعي وطمان جفىكهم  وخذمت الؼلبت روي ؤلاعاكت لُخمىىىا مً اظخىما

خاص روي ؤلاعاكت التي الذساس ي واإلانهي. باإلطافت ئلى الىثير مً اإلاإظعاث ومشاهض ألاش

 .تهخم بخعلُمهم وتهذف ئلى جىفير وظائل جىىىلىحُا الخعلُم لهم

 خاجمت: .9

 ً  م
ً
باث الخعلُم الشكمي حضء ال ًخجضأ مً الىـام الخعلُمي، هما أهه غير هثيرا

ىم؛  م في عالم اُل ش فيها ئلى الخعُل لت التي هـى ا له مً العذًذ مً الفىائذ إلاالؼٍش

ً وؤلاًجابُاث ال تي ًمىً للذٌو واإلاجخمعاث و للؼالب الاظخفادة منها في اإلاعخلبل، وم

هزا اإلاىؼلم حععى ألامم واإلاجخمعاث ئلى اعخماد هزا الىىع مً الخعلم لخىاهب الخؼىس 

الحاصل على معخىي خاحاث و اهخماماث ألافشاد وفم مخؼلباث حىدة الحُاة التي 

 ا.ٌععىن ئلى جدلُله
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ت لخىفير ئن اعخماد الخعلُم   حزٍس
ً
ؤلالىترووي للؼلبت روي ؤلاعاكت كذ ًمثل خلىال

عاهم في خل الىثير مً مؽىالث البعذ الجغشافي وعذم  م لهزه الفئت، َو فشص الخعُل

جىفش الخخصصاث ألاوادًمُت التي كذ ًشغب في دساظتها الصخص رو ؤلاعاكت، ئطافت ئلى 

ٌ لبعع فئاث الؼلبت روي ؤلا   .عاكتصعىبت الحشهت والاهخلا

 مً العلباث اإلاخمثلت في البنى الخدخُت 
ً
ئن هزه آلاماٌ ما صالذ جىاحه هثيرا

م ؤلالىترووي، خاصت في الذٌو الىامُت، ئطافت ئلى  الالصمت لدؽغُل مىـىمت الخعُل

 ً  ع
ً
الخيلفت اإلاادًت اإلاخمثلت في صعىبت جىفير أحهضة خاظىب أو )أي باد( للؼلبت، فظال

ت اإلاإهلت  مذي مالءمتها الخخُاحاث بعع الؼلبت روي ؤلاعاكت، وجىفير اليىادس البؽٍش

. هما أن مً أهم ملىماث اعخماد أهـمت الخعلُم ؤلالىترووي 
ً
واإلاذسبت ًمثل جدذًا أظاظُا

عً بعذ في أي مجخمع مً اإلاجخمعاث هى مذي جلبل هزه ألاهـمت مً كبل مإظعاث 

وادًمُت في هزه اإلاإظعاث الخعلُم الجامعي الخللُذًت ومذي اعتراف ألاوظاغ ألا

 للمعاًير اإلالشسة والؽهاداث والذسحاث العلمُت التي جمىدها أهـمت الخعلم عً بعذ. 

 :هلترح رلك إلى هصل ليي

ٍت بصفت و ألاظاجزة جيىًٍ و جذٍسب • باظخعمٌا  الخعلُم و جؼبُم اظتراججُاث في دوس

  الخىىىلىحُا الشكمُت الخاص بفئت روي الهمم.

اإلاىُف مع  الشكمي بالخعلُم عالكت لها التي الحذًثت الخلىُاث و الىظائل جىفير  •

 خاحُاث روي ؤلاخخُاحاث الخاصت. 

  بيل أهماػها . الخعلُمُت اإلاعخىٍاث ول في للشكمىت الفعلي الخؼبُم  •

 الشكمىت ئػاس في الخعلم و الخعلُم عملُت جؼبُم هُفُت في جيىٍنهم و اإلاخعلمين جذٍسب •

ً فئت روي ؤلاخخُاحاث الخاصت . الالىتروهُت ٌ العادًين أو م  لألػفا

 حىدة جدلُم و جؼىٍش ئػاس في الاخخصاص روي  و الخاسحُين الخبراء مع الاخخيان •

 اإلاىحه لزوي ؤلاخخُاحاث الخاصت . الشكمي الخعلُم

ُت  عىىان جدذ اإلاعاهذ و الجامعاث في ًذسط ملُاط ئدساج • الخىىىلىحُا الشكم

 . ، لزوي ؤلاخخُاحاث الخاصت اإلاىحهت والترهي  على جلً
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ش في الىـم الخعلُمُت  • ً واإلاىاهج التربىٍت  دعىة إلعادة الـى لالظخفادة م

لىيىن أكذس على  العام والخعلُم اإلاخخصص   الخىىىلىحُا الشكمُت في الخعلُم

 .مىاحهت الخدذًاث اإلاخخلفت في اإلاعخلبل

ُا اظخخذام بخفعُل الاهخمام •  أنها خاصت اإلاىخباث في والاجصٌا اإلاعلىماث جىىىلىح

 .الخعلُمُت العملُت في مهمت حذ بإسة

 أخشي  حهت ومً حهت مً الخذَسغ كاعت في اإلاعخخذمت الخىىىلىحُاث جىفير طشوسة •

 .ئعاسة

ُا الظخخذام الجذًذ للمىحى الاهخمام •  الخعلُم في والاجصٌا اإلاعلىماث جىىىلىح

ٌ العادًين أو مً روي الهمم. الالىترووي أو الهجين ظىاء  اإلاىحه لألػفا

 ول سبؽ طشوسة مع الثالزت بأهىاعها الؽبياث جذفم هثافت جدعين طشوسة •

 . الاهترهذ بؽبىت بيل أصىافها الخعلُم مإظعاث

ًا جفعُل طشوسة • ُت ألاظاجزة جيىًٍ خال  اإلاخخصصين في مجٌا الخىىىلىحُا الشكم

 .بدؽذًذ

بُت دوساث  • م بما فيها مىحهت  خاصت جذٍس لألظاجزة واإلاعلمين في ول أهماغ الخعُل

ُت الخىىىلىحُا ًخص اظخخذام فُما الخعلُم اإلاخخصص ٌ  دون  الشكم  الؼالب عض

 .رلً على

 المراجع :. 11

 الكتب : 

الىخاب اإلاشحعي آلباء »بىؼُل وآخشون. ألاػفاٌ روو الاخخُاحاث الخاصت   -

مان بذًش، اللاهشة: عالم الىخب.«ألاػفاٌ روي الاخخُاحاث الخاصت  ، جشحمت هٍش

(6002.) 

ا والخىىىلىحُا العاإلاُت، العين: ؤلاماساث  - ًُ عبذ الغني الُىصبيي  اإلاعىكىن ظمع

 (.6006) ي.العشبُت اإلاخدذة: داس الىخاب الجامع

فاسعت خعً مدمذ وئًمان فىصي  جىىىلىحُا حعلُم الفئاث الخاصت: اإلافهىم  -

 (.6005) والخؼبُلاث، اللاهشة: عالم الىخب.

ُا  - اإلاجلغ العشبي للؼفىلت والخىمُت ، الذلُل الاظترؼادي إلظخخذام الخىىىلىح

 6004إلاعاهذة الؼفل روؤلاعاكت ،  
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خىن خعً خعين ) - ” : الخعلم ؤلالىترووي“في الخعلُم  (. سؤٍت حذًذة6001ٍص

م  اض : الذاس  –اإلافهىم اللظاًا الخؼُب الخلُُم، اإلاملىت العشبُت الععىدًت، الٍش

 .الصىلخُت للتربُت

 امللاالث 

 روي  بأػفاٌ والتربىي  ي الىفغ الخىفل واكع . فهُمت كابىط. مدمذ كاسػ -

 روي  مإظعاث بعع على مُذاهُت دساظت الجضائش في الخاصت الاخخُاحاث

 (2018)باجىت حامعت -البىاقي أم بىالًت الخاصت الاخخُاحاث

ىهاث حغير وحهت مىـىمت العلم.  ئبشاهُم، مدمذ - الخعلُم الافتراض ي ظِىاٍس

خ  ٌ وؽش بخاٍس خ  6060/ 05/2صحُفت الخلُج، ملا   06/1/6060اظترحع بخاٍس

خعلُم في وكذ أبى ظاسة، عبذالشخمً مدمذ. جىؿُف الخىىىلىحُا الشكمُت في ال -

خ  60/2/6060ألاصمت: فيروط وىسوها أهمىرحا. صحُفت البُان، ملاٌ وؽش بخاٍس

خ  ُا :مخىفش 00/1/6060اظترحع بخاٍس ُت-الخىىىلىح  وىسوها-و-الخعلُم-الشكم

educ.com/-https://www.new 

ألاحهضة الزهُت على الخدصُل العلمي ، أًاد.أزش الخعلم الشكمي باظخخذام ألؼف -

للؼالب في ملشس الىظائل الخعلُمُت واججاهاتهم هدى اظخخذام ألاحهضة الزهُت في 

، عذد 00الخعلم والخعلُم. مجلت حامعت اللشي للعلىم التربىٍت والىفعُت، مجلذ

 (6060) .206-604(، ص.6)

-  ٌ  الاخخُاحاث روي  مً للؼالبت اإلالذمت التربىٍت الخذماث واكع غاهم مصلح بخى

ُت في الخاصت  هـش وحهت مً حىين مذًىت في ألاظاظُت اإلاذاسط الحيىم

  19 .2015،اإلاجلذ) ؤلاوعاهُت العلىم ظلعلت (ألاكص ى حامعت العاملين،مجلت

 عمل وسكت ، طشوسة أم جشف ؤلالىترووي الخعلُم: اإلادِعً هللا عبذ بً ئبشاهُم -

 2 -1  الفترة في ،اإلاىعلذة ظعىد اإلالً حامعت اإلاعخلبل، مذسظت : هذوة ئلى ملذمت

6000 

 مذسظت" هذوة في ملذمت ،وسكت اإلاعخلبل مذسظت مىاهج : مدمذ هاؼم أبى -

  ( 2005 )الععىدًت ظعىد، اإلالً حامعت ، التربُت ولُت "اإلاعخلبل

https://www.new-educ.com/
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 الخىخذ، بأعشاض اإلاصاب بالؼفل الاسػىفىوي الىفس ي هللا،خعِىت،الخىفل ػاع -

ٌ  ًىم في ملذمت بدثُت وسكت  التربُت، وعلىم الىفغ علم ؼعبت الخىخذ، دساس ي خى

 (6002)بعىشة، حامعت الاحخماعُت، العلىم ولُت

ا في ؿل  ،ابدعام مدمىد صادق الغىام  - الىظائل الخعلُمُت للمعاكين بصشًٍ

اإلاعخدذزاث الخىىىلىحُت، اإلاإجمش العلمي العىىي الخاظع باالؼتران مع حامعت 

ت لخىىىلىحُا الخعلُم، اللاهشة،  دٌعمبر  .620-623خلىان الجمعُت اإلاصٍش
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