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 :معخخلص البحث

تهدف  يد ى ورقة دل وردد ةضددف  الوسدئ ورقتدنال ورةناقرقيثدل ولطفق دل  ورؿددو  

ورةللثمثدل وريددن شدده  ددساهن وإلايددنهفل ذدد  حسيثددل ا خ صخةثنيددنه ولننضددل  حمنثدد ه  شدده 

ورقثنم بسنشؿل شنثفل  فق  فةوته  شمن ييمذ ره  بنلنو ج شه ورلزرل  ورتهميش ور خ 

يهل  شه يهل أخوى، وإلاينيمل  رق بنرقفة ورقلثدل ذد  اسدن ل  قفوغه  غله  ورطح  شه

دددده  ددددد  يد دددنر   ورانشددددل ه د د ددد  ورلد ددددف ى ذد دددده مددددل ورد ددددلد ورددددد حدقثقد ددددقشع وردددد خ ايد ورددددفخل ورقد

ولنطقص. ره و ورغوع ح  صهةمن  ه د شجمقهل شه وإلاؤرفنه  ورفةوتنه ورللمثل ورين 

نهل ي ى ورقتنال  فلنرثتهن أيوست ذ  ي و ورطف   ورين حقضلان شه خالرهن، ورد حسلثف نج

  ذ  بلقغ ألايفو  وإلانشق ل

ددددل اليلمـــــاث اإلافخاحيــــــت د ددددل ورةللثمثد د دددنال ورةناقرقيثد د د ددددل، ورقتد ددددنه ولننضد د : ا خ صخةثنيد

 ولطفق ل.
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Abstract: 

This paper aims to monitor and define modern technological 

means and educational methods that would assist in the rehabilitation 

of people with special needs and enable them to carry out activities 

adapted to their abilities, allowing them to get out of isolation and 

marginalization imposed by their health status on the one hand and to 

contribute, even a little, to increasing the national income that they 

seek To achieve all the countries in the world and the developing in 

particular. For this purpose, a group of scientific literature and studies 

conducted in this regard has been relied upon, through which we have 

come to confirm the efficacy and effectiveness of these methods in 

achieving the desired goals. 

Key words : people with special needs, Modern educational 

technological means. 

 

 ملذمت

% 01حم دل فةدل ا خ صخةثنيدنه ولننضدل لمددن يدق شلدو  ، نيدثل   حقدل هدده 

% 1;شلثددقا نيددمل، حقيددف  911تددهنا وإلالمددقةل بددنخةال  ههن ددنته  أخ شدن قػددن   شده 

ش ه  ذ  ورف ى ورانشثل لمن حدص ن شلظ  ورفةوتنه ذ  ي و ورشسا، أا أغلب وإلالن يا ذ  

وإلااؿقددل ورلوةثددل هددنؾليا هدده ورلمددل شمددن قجللهدد  هنرددل ويةمنهثددل  نفيددثل  و ةطددن قل 

تقء هافشن قهقا يؤ ء شه وإلالقاسه  ا خ ورفخل جقثلل ه د ا يه   أتوي   سزسف ألاشو 

ورػلثئ.   ف أ نةه ورن ير شه ورثدقث ورللمثل ذ  ي و ورطف ، أا هفم صنخووؽ ذ  

ولطثدنل صيةمنهثدل  خنردل ورلزردل وريددن يليشدقاهن، الدق  بن تدنت ورددد شدن حةلدوع رده يدد ى 

وإلايدددنيمل  ردددق ورشددوسدل شددده وتةػدددلن  شدده  ثدددل وإلاجةمدددر  هددفم ور قدددل بقدددفةته  ه ددد 

 بنرش نء ورقلثل ذ  اسن ل ورفخل ورققشع.

فنإلاجةملنه وإلاةقفشل، حلو ورين المل بمثفأ حهنفؤ ورفوص  حدوص ه د و شنج  

مدل أفوو يدن بدف ا وتدة،انء، ذد  ورنشدنؽ ص ةطدن خ شده أيدل حدقثدق ورةامثدل ورشددنشلل، 

الةندن ههد ى ورفةدل  حووقدد   طدقةين بدل  حدددن ى ولدشدن  شدن رددفيهن شده ؾن دل  تددد منةين 

ه  رلمجةمر. فله و ورغوع  نشت ي ى وإلاجةملنه  حقظثفهن بمن يلق  بنرطالح رلفو  نفي

بةؿقسو حناقرقيثنه خفق ل  تنال شةاقهل  وخل شؤتينه خنضل حةميز بثيةل اللثمثل 
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ددددفةةقا  د دددن شد د د ددددو  هل هد دددنته  يشد د د ددددنخةال  وهن د د دددد  بد ددددنا ا خ ورهمد د ددددثل  خةػد د ددددل  شانتد شنثفد

 .شةخططقا ذ  شجنى حسيثل ي ى ورشوسدل

ى شنيثل ؾثثلل ي ى ورةناقرقيثنه ولطفق ل؟ فنإلالؿثنه ي ى حؤ خ بان ورد وردينؤى خق 

 لثئ قة  وتةغالرهن شه أيل حسيثل ا خ ورهم   حمنث ه  بمن ييمذ ره  بدن نخووؽ ذد  

  ألانشؿل صيةمنهثل؟

 أهميت البحث -2

حنمده أيمثدل ورثددي ذدد  مقنده قةؿدو  ورددد ا خ صخةثنيدنه ولننضدل بنهةثددنةي  

وإلايدةقى ورلدنر ن  وإلاد د  شمدن  دف قجلدل شد ه   دقل  وسدل شلةبرل شه خثدي ورلدف  ه دد 

ونةنيثل فنهلل  فلنردل   ييدتهنا ههدن قمن هدن وإلايدنيمل ذد  اسدن ل وردفخل ورقدقشع هدقع أا 

حثقد  شلز رددل هدده ورنشددنؽ ص ةطددن خ ش ددل شددن يددق ورشددسا ذدد  ورددقؾه ورلوتددع. فنرقة ددل 

ن أضدثدت ايدةغل ذد  ورثد ثل ي ى    شدن رل روضف ورقتنال ورةناقرقيثل ولطفق ل وري

وردف ى وإلاةقفشدل شدده أيدل حسيثددل ا خ ورهمد  ف شددنيه  ذد  ولطثددنل صيةمنهثدل  وتددد منة 

 .ؾن نته  بمن ايمذ به  فةوته 

 أهذاف البحث -3

الوسددئ  حدفقدددف شخةلدددئ ورقطدددقة وريدددن الثدددق ا خ ورهمددد  ذددد  ورقردددقج  وخدددل ولطثدددنل  -أ

 صيةمنهثل،

 رقفةوه ولننضل،الوسئ  ةضف حناقرقيثن اللث  ا خ و -ب

 ورنشئ هه حاقع  تنالهن بمن قانتب مل ههن ل، -ج

 .هبووا أيمثل وتةغالرهن  ورؿو  وإلااةهجل ذ  هملثل حسيثل ا خ ورقفةوه ولننضل - 

 اإلاحوس ألاول: حعشيف اإلافاهيم

  مفهوم روي الاحخياحاث الخاصت -1

دد فه  هوفددت شاظمدددل ورلدددطل ورلنإلاثدددل صفدددوو  ا خ صخةثنيدددنه ولننضدددل بقضد

ألافوو  ور قه رفيه  خنرل شه ورقطقة أ  ولنلل ذ  ورقدفةوه ولجيدفقل أ  ور ياثدل حويدر 

هرد هقوشل  ةوجثل أ  بثئثل الثفه  هه الل  بلؼ ألانشؿل ورين قققم ب هن ورفدو  وريدلث  

  .(69: 2112شه ت ه  )ورهثين، 

قه يلننقا (  ، فإنه يشير ورد أاه  ألاشننص ور  :7: 2111أشن )خينن ورلزل ،  

خنرل شه ورػدلئ ورلطد ن أ  ورلظ دن أ  ه دد أاهدن خنردل شوغدثل شزشادل حةؿلدب ورةدفخل 
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ورلالج   اشمل خن ه ورشلل ورفشنغثل  وغؿووبنه ورلمق  ورفقوخ  غدمقة ورلػداله 

 ورةطلب وإلاةلف   ورطوع   د  خدن ه زجدز حددف شده  دفةته  ه دد وتدةخفوم أييدنشه  

قسنء ، ألاشو ور خ قؤجو تلثن ه د ششنةلته  ذ   وخفل أ  بشهل ؾثثل   شوا ه د غووة ألات

  . ألثر شه أنشؿته  ولطثنحثل

  أهواع ؤلاعاكاث -1-1

 ؤلاعاكت الحشهيت -أ

(  أا ؤلاهن دددل ولطولثدددل حةم ددل ذددد  فقدددفوا  8;: ;>>0قددوى ) ولنؿثدددب يمددنى ، 

خمدددل  يزبددع أ  ل دد  رقددفةل ورصددنظ ه ددد ورقثدددنم بنإلاهددنةوه ولطولثددل )منإلاشدد ن، ورق ددق ،

ألا ثنء، ضلق   نز ى ورفةج، وتةخفوم ألاضنبر رلنةنبل...ولخ (  حنةج هه حقطير أ  خلل 

 ظثفددع بددفنع شلدديا منرشدددلل وريددف   أ  وروةددنق ، ب ددر ألاؾدددوو ،  ددلل صؾفددنى، ولطدددو  ، 

 ورػمقة ورلػ  ، ورو شنحيزم، خلر ورقةك...ورد غير ارو شه صهن نه ولطولثل.

فقه خنيل هغنفثل خولثل هرد وتةخفوم شلثادنه   ف قػؿو ورصنظ ور خ ر 

ؾثثل منرلطن، ورنوسد ن وإلاةددوك، ورلهدنا، ؾدو  وضدؿانق  أ   تدنال شيدنهفل مدن   وه 

           .وإلاينهفل رلنةنبل أ  ورؿثنهل

أا ؤلاهن دل ولطولثددل   حقةطدو ه ددد هضدنبل صنيددنا بنرشدلل فديددب بدل حقيددف 

شيدةقى ألاهطدنب.  هده أتدثنب يد و ورادقع  هضنبنه أخوى حةللق بةلو وريدن حددفث ه دد

شه ؤلاهن نه، خف ث خلل ذ  وروتنال ورنهوةناثل وإلااثل ل شه وإلاخ  ور خ قفقفين ورقفةل 

ه دد ورقضدقى بشدهل حددطثذ رللػداله، خثدي أا يد ى ألاخيددرل  د  وإلايدؤ رل ه دد خولددل 

ورةمدف   وإلافنضل، شمن قجلدل ش هدن ندقع شده ورق دق   ورفووشدل ه دد مدل ينندب رةمنث هدن شده

 وردةقلظ.  ذدد بلدؼ ألاخثدنا شدر هضدنبنه ورددفشنغ، قدة  ههن دل يد ى وروتدنال شمدن ييددجب 

  حدفيز هخفى يقونب ي ى ورلػاله بشهل اواف،  ي و وريلو )ورلػلل( وإلا هو قهقا 

غيدر شقضدل يثددف رلنهوةدنء رلةدمثددل ورزوادف هلثده  ةنرةددنر  حةدسجو خولددل ورلػداله  هاو ردد  

ره ى ورلػاله قهقا ة  ورفلل رهن  فقف )وإلاولز ورققشع ألاشيرمع حطل وروتنرل ورلطجثل 

قثل  ههن نه نمق ألاؾفنى:
ْ
 )2112رللثقب ولنل

  ؤلاعاكت الحعيت -ب

اشدمل صهن ددل ولطيدثل هددف  شدده صهن دنه ندد لو شدده بث هدن: ؤلاهن ددل وريددملثل، 

 . صهن ل ورثطوسل  صهن ل وراؿقثل
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   الاعاكت العمعيت  -ج

دددن يلوفهدددن ورللمدددنء، فقددددفوا وريدددمر ورددد خ قةلددددفى صهن دددل   0>وريدددمثلل  ددد  لمد

 ييدثل، بنتدةخفوم مدل وإلالثاددنه وريدملثل،  يدق زجددز أ  وخدةالى قددقى   ا صتددةفن ل 

شه خنتل وريمر  صتةجنبل بؿوسقل حفى ه د فه  ورنالم وإلايمقع أ  وردةلل  بنرؿوسقدل 

  مدددقا أا ألاضددد  ي جدددز هدددده ورلن قدددل.أشن ورفدددو  بددديا ألاضددد    غدددلثئ وريددددمر قنمددده ذددد

وتددةجنبل حددفى ه ددد فهدد  ورنددالم وإلايدددمقع، بيامددن غددلثئ وريددمر ييددةؿثر أا ييدددةجثب 

رلنددالم وإلايددمقع  ددوؽ أا ققددر شطددفة ورطددقه ذدد  خددف    فةوحدده وريددملثل ) ولنؿثددب، 

0<<; :;8 ) .  

  الاعاكت البصشيت  -د

ه دد وتددةخفوم الدو  صهن دل ورثطدوسل ه ددد أاهدن خنردل قفقدف ورفددو  ف هدن ورقدفةل 

خنتددل ورثطدددو بفنهلثددل شمدددن قددؤجو تدددلثن ه ددد أ واددده  ورقثددنم بدنينحددده ورصنطددثل بطدددفل 

/ 21شيدةقلل. لمددن يشددنة ورددد أنده ورصددنظ وردد خ   حزسددف خدفل ورثطددو وإلاولددزخ رفقدده هدده 

ذ  أفػل ورلثايا بلف ورةلطثذ. فهق ي جز هه وتةخفوم بطوى ذ  ولططدقى ه دد  211

 .ن ل شه خقوته ألاخوى ذ  هملثل ورةللث وإلالوفل،  يلةمف ه د صتةف

  الاعاكت الىطليت -ه

(     ددد  هثدددنةل هددده فقدددفوا  >82:  :211صهن ددل وراؿقثدددل خيدددب )ورثؿننثدددل ، 

ورقفةل ه د وراؿق بشهل يزبع أ  ل   أ   يق  ششنمل ذ  وراؿدق  دف حجبدر ورصدنظ هردد 

أقػن أاهن  ف حةم ل ذ  هفم ورقفةل ه د هضفوة  رلةقوضل.  سػثئوتةلمنى رغل ؤلا نةل 

أضدقوه ورلغددل بطددقةل تددلثمل ندثجدل إلاشددناله ذدد  ورةانتددق ورلػد   أ  هثددب ذدد  شخددنةج 

  .أضقوه ولطو   أ  خلل هػقخ  ي و صغؿووب يلثق ورقفةل ه د ورةقوضل

 ؤلاعاكت العلليت -ى

هده أشدووع     ؤلاهن ل ورانحجل هه ونخفنع ذ   ةيل ور منء هاف ورصنظ أ  

نفيدثل حهدقا هدن ل شلددطقةل بطدلقةل ذد  ورةقوفدق ورافمدد ن  صيةمدنق   وريدلقمع. يلددق  

يدد و وراددقع شدده صهن ددل هرددد أتددثنب  ةوجثدددل أ  بثئثددل، شنديددثل أ  صجادديا شلددن،   دد  ه دددد 

  .شيةقسنه شخةلفل ش هن ورجيثؿل  ش هن وإلاةقتؿل  ش هن ورشفقفل

، جالجدل شلدنقير قمنده ولطند  شده خالرهدن ه دد  ( 29: 2100لمن حقيف  فق )نمو  همد،، 

  :وجخمثل هزه اإلاعاًير الثالثت فيشنظ شن هاو منا شةخلئ هقلثن أم غير ارو، 
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 شيةقى  ظنائ وإلاخ،  حةم ل ذ  شلنشل ور منء (I Q)  8:-1: ور خ قهقا حدت.  

 طقة ذ  وجايا أ  ألثر شه وإلاهنةوه ورين قققم ههن ورصنظ ققشثن .  

   أ  أ ل شه ارو ;0بنريلقك ورؿفقر   ور خ حةق ئ هاف ته ورةطو.   

  حعشيف مفهوم جىىولوحيا الخعليم  -2

ها شطدؿح  حناقرقيثدن ورةللددث  يدق وإلاطددؿح  ورد خ حدد  ورقضدقى هرثدده هده ؾوسددق 

يملثل صحطن ه  ورةناقرقيثن ور ربقسل ألاشوسنثل،  يق يلو  بسنه: "شاحد نظنشع رةطمث  

  يدددفو  شدددف ل ننبلدددل شدده نةدددناج  حافثدد   حقددقس  ورل
ة
ملثدددل ورةللثمثددل ورةللمثدددل لهددل حثلددن

دددوسل،  دددوسل  غيدددر بشد دددةخفشل شطدددن ة بشد دددنى ورجشدددوخ شيد دددنى ورةللدددث   صحطد ورثددددقث ذددد  شجد

   https://sites.google.com/site/ameeralsurakji/home/yyyرلقضقى هرد اللث  فلنى

دددنةل هددده دددن ورةقایدددنه ورةللیمیددددل   دددد  هثد شجمقهددددل فوهیددددل شدددده  لمدددن قؿلددددق هل هد

ورةقایدددنه ور ربقسدددل، فیددددن هملیدددل شةهنشلددددل )شولثدددل( اشدددمل ألافددددوو   ألاتدددنرثب  ألافهددددنة 

 ألا  وه  ورةاظثمنه ورين قة  هحثنههن ذد  حدلیدل وإلاشدناله  وتدةنثنؽ ولطلدقى وإلاانتدثل 

رهددن  حافیدد ين  حقق مهدددن  و وةتهددن ذدد  شقو دددئ قهددقا ف هددن ورةللدددی  ين فددن  شقيهددن، قمنددده 

: 2100  فیه  ةنرةنر  فین ه وةل شهقندنه وراظدنم ورةللث دن  حؿدقسوى )نمدو  همد،، ورةدن

29).  

  قققم ه د حطمث   حافث   حققس   
ّ
 هوفةه شاظمل ورثقنيهق بسّنه شادنى شاظ

ددددّف ل   وجددطل بنتدددةخفوم يمثددر وإلادددقوة  وإلاةنخدددل  ورلملّثددل ورةللثمّثدددل خيددب أيدددفو و شض

  ( Unesco, Conférence / 40)لجلل هملّثل ورةللث  ألثر فلنرثل

(  يلوفه بؿو قةيا شخةلفةيا أ رهن "أاهن  ف حهقا ألايهزل 2:>92:0أشن )ونجلو،  

وإلان قل منرةلفز قا ه د تجثل وإلا نى   ورطقة وإلاةدولل  ورشوواـ وريملیل  صتؿقوننه 

 ورنةددب ورفةوتددثل  ورلقخددنه  مددل وإلالددفوه شدده يدد و ورقثثددل   دد  اشددهل أتنتدددن أ  وه 

  تنال صحطنى،   جنن هدن قمنده الو فهدن ه دد أاهدن ورلملیدل وريدن بقوتدؿتهن قمناادن حؿثیدق 

 .نةناج أبدنث ورللقم وريلقلیل ه د وإلاشناله ورةللثمثل

  خصائص جىىولوحيا الخعليم -2-1

 :حةميز حناقرقيثن ورةللث  بلف  شه ولنطناظ ن لو ش هن خم، خطناظ ه د ألا ل

  خاصيت الخفاعليت -أ
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ةطددئ ورةللددث  ورةفدددنه د بنلجنابثددل  وردشدددقسق هدده ؾوسدددق شجمقهددل شةلدددف ل ق

حج ب هندثنى وإلايةخفم فييير   شةاقهل شه ورقتنال  ألا  وه  وإلاقو  ورةفنهلثل بدثي 

لمن أا خنضثل ورةفنهلثل حقفو بيةل وحطنى جاناثل ه د  ةويلل،ذ  وإلادةقى   قةلق  اغ قل 

 .(6:: ;>>0ألا ل )ولنؿثب،

    الفشدًت خاصيت -ب

دددن حناقرقيثدددل ورةللدددث  يددددق ورةغلدددب ه دددد ورفددددو    شددده ولنطدددناظ وريدددن حؿوخهد

ورفو قل شن بيا وإلاةللميا  ورقضدقى بد ه  يمثلدن ذد  وإلاقو دئ ورةللثمثدل ورفو قدل هردد نفد، 

وإلايدةقى شده ؤلاحقدنا  فقددن رقدفةوه  وتدةلفو وه مدل شدد ه   شيدةقى امناده   فةحده ه ددد 

   .(;6: ;211للقشنه )وإلاهفخ، ورةفنير  ورة لو  وت رينع وإلا

  خاصيت الخىوع -ج

حدقفو حناقرقيثدن ورةللدث  وإلاةلددف ل بيةدل اللد  شةاقهدل، قجددف ف هدن مدل شدةلل  شددن 

دددنةوه  دددن هدددده ؾوسددددق حددددقفير شجمقهددددل شدددده ورثددددفوال  ولنثد قانتدددثه،  سةدقددددق ارددددو هيوواثد

 وإلادقو  ورةللثمثددل ورةللثمثدل أشدنم وإلادةلل ،  حةم ددل يد ى ولنثدنةوه ذد  ألانشددؿل ورةللثمثدل 

 صخةثدنةوه  شقوهثددف ويوو،هدن، لمددن حةم ددل ذد  الددف  شيددةقسنه وإلادةدقى  الددف  أتددنرثب 

  .(81: >211ورةلل  )بقهان ل، 

  خاصيت الخيامل -د

ها ورةهنشل ذ  حناقرقيثن ورةللث  قؤجو بشهل شثن و ه د نةدناج وإلاةللمديا خثدي 

يثق فثمدن بث هدن شده خدالى هدوع ورطدقة أا صهةمن  ه د ي ى ورةناقرقيثن  شلوفل ورةن

 وروتددقشنه  ورطددقه ...ولدددخ شمددن يشددهل شدددزسج شةجددنن، قجدد ب هندثدددنى وإلاددةلل   سدقدددق 

 .ورهف  ورةللث ن

    خاصيت الىوهيت -و

حدثذ حناقرقيثن ورةللث  فوضل صنفةنح ه د شطن ة وإلاللقشنه ذ  يمثدر أنددنء 

ت، ولططقى ه دد مدل شدن قدةنيده ذد  ورلنر  خثي قةنح رلميةخفم وإلاةطل بشثنل ألان رن

شخةلدئ شجددن ه ورللدقم  ارددو بفػددل ورؿدو  وريددويلل رحططددقى ه دد وإلاللقشددنه، لمددن 

دددن ورةللددددث  شدددده حؿددددقسو ورلملثدددنه ورةللثمثددددل ذدددد  نظدددد  ورةللددددث  وإلافةددددقح  حمنددده حناقرقيثد

  .(>6: 2102 شخةلئ أنقوع ورةللث  شن بلف ولطفوجل )ورزوح ، 

  هضة الخىىولوحيت لخأهيل روي الهمماإلاحوس الثاوي: جصييف ألاح
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  ألاحهضة الخاصت بزوي ؤلاعاكت الحشهيت -1

دددن  دددنال ورةناقرقيثددددل ذدددد  ورةللددددث  ش لمد قدةددددنج ا خ صخةثنيددددنه ولننضددددل رلقتد

قدةنيهن ألافوو  ورلن قيا، فین ايهل ورلملثل ورةللثمثل  حا ن حفنيري   اشق ه  هرد مل 

 
ة
 لدددس ول حوف هثدددل ذددد  حديددديا حدددقوفقه  ورافمدددد ن شدددن يدددق يفقدددف لمدددن أاهدددن حللدددب   ةو

ة
فلدددن 

   صيةمنق  ور خ يلننقا شه ونخفنغه

 هشة اإلاعاس  -أ

 ةف  شده حدوسدو ورفدسةل ققدقم وإلادةلل  بةدوسدو ورندول   MOUSE هثنةل هه فسةل

شثن ول بن ضنبر،  سمنه أا ايةخفم ورنول بسحجنم ألبر شمن ييهل هملثل ورةدن  ههن، 

  .ذ  وإلاؤ و هه ؾوسق حدوسو ورنول   يلؿع هشهننثل وراقو هل هنص أا ورةدن  

  عصا الخحىم -ب 

الةبددر شدده ورثددفوال وإلاثن ددول رلفددسةل ه  أاهددن شناورددت حدةددنج ورددد  ددفة شلقددقى شدده 

ورةانتق بيا ورليا  ورثف    قةق دئ وردةدن  بنرلطدن بنرثدف فدثمنه رلمدةلل  أا قميدنهن 

دددنرف  أ  و د د د د د د د ددددمه مد د د د د د د دددده ييد د د د د د د ددددوى شد د د د د د د ددددسيزوء أخد د د د د د د دددد .                                                                                                   بد د د د د د د ددددفةل ورةلمثد د د د د د د ددددب  د د د د د د د ددددد خيد د د د د د د ددددوأت ه د د د د د د د           رد

 DRINKUP خنشل  قوةسو رلشوب قدانتب شر ورنووس ن وإلاةدولل رلمقلفقه

ؾوسق خنشل رلموؾثنه  سمنه حفهثمه بدينت رلهقوء  وتةخفوشه لفسةل هه 

ورافخ بنرف  رلملن يا بنرشلل وروةنق  خثي قة  حفلثله شر بوشجثنه ره و ورغوع  شه 

وإلاجننع  ور خ يلمل ه د أيهزل صقثن   هاف  BRAETH BIRD ألاش لل وإلاشهقةل بوننشج

ـ ورزشنن رطفدل ورصنظ ذ  حقس ر شر حدفق ه  اشغثل وربرننشج قة  هوع شدةقسنه ولن

ى شه وربرننشج، أشن ولجهل ورييوى فثة  هوع شوتر رلنةنبل  رقخل حلقناثن ذ  ولجهل ورثمن

 رلقثنم بلملثل ورنةنبل قققم وربرننشج  شفنحثذ وف روغثل شقيمل ورد خميل ضفق 

بإغنءل أ ى خو  ذ  مل ضئ  ذ  خنى شن هاو منا ولطو  وإلاؿلقب لةنبةه شقيق  ذ  

ت ورطئ  شه ج  قققم ورطئ قققم وإلايةخفم بنرافخ ذ  فةدل وإلاثنو فقا رة جث

 . ( 67: 2109وربرننشج بةظلثل مل خو  ذ  ورطئ ه د ورةقور   خةثنةى)وريثف ولطفان خ،

  VOICE RECOGNITION بشامج الخمييز/ؤلامالء الصوحي -ج

حمنددده حقاثدددل ورةمثيدددز ورطدددقاع ورصدددنظ وإلالدددن  خولثدددن شددده وتدددةخفوم ضدددقحه 

ء ص وشدو ه دد يهدنا ولطنتدب ش دل فدةذ ف خنى  هشالء وإلاللقشنه لجهنا ولطنتب، أ  ورقن

  شددده أ دددهو بدددووشج ورةمثيدددز ورطددددقاع بوندددنشج .بوندددنشج شلددديا أ  وغدددال  يهدددنا ولطنتددددب
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NATURALLY SPEAKING شده  دولل DRAGON وإلاةخططدل ذد  يد و وإلاجدنى،  ةوندنشج 

VIA VOICE شه  ولل https://www.startimes.com/?t=14380608IBM( 

 لوحت اإلافاجيح  -د

ياددنك شدده وإلالددن يا خولثدددن شدده   ييددةؿثر وتددةخفوم رقخدددل وإلافددنحثذ   ددف حددد  

ورةغلب ه د ارو شه خالى وتةخفوم بوننشج ه ةوك صضقوه بدثي ييةؿثر وإلايةخفم 

ارددو )وريدددثف  وهؿددنء ص وشددو ورطددقحثل بدددف  شدده وتددةخفوم رقخددل وإلافدددنحثذ.  سػددثئ ذدد 

 .(  68:2109ولطفان خ،

أا يانك رقخل وإلافنحثذ ورثفقلل وإلاطدقةل وريدن حقدقم بةطدمث  وإلافدنحثذ ولننضدل 

بةلو ورلقخل ه د  دهل خدو   لثيدرل  وردثلؼ ألاخدو ييدةخفم ورطدقة ف خدنى ورثثنندنه 

 ايددةخفم ش دددل يدد ى ورلقخدددنه رقؾفددنى وإلالدددن يا خولثددن، خثدددي حنددةج رقخدددنه وإلافدددنحثذ 

أ  ورقنبلل رلةلفقل ه د  دهل خدو   لثيدرل  تلػدهن ققدقم ب رحيدب ولطدو    فدق  وإلالفرل

ور رحيب صبجفخ  ورثلؼ صخو ييةخفم ورطقة ف خنى ورثثنننه  أخوى رفطل ويزوء 

 .رقخل ص خنى رهع حدانتب شر قف وإلايةخفم   فةوحه

 الاسصفت واإلاصاعذ -ه

د  هثل خولددل وإلالددن يا ييددفقن  دف حدد  حافثدد  ألاةضددفل  وإلاطددنهف ورنهوةناثددل رديد

 وخل وإلافوةت  ولجنشلنه، فین ايمذ ره  بنرةاقل شه شق ر  خو بهل أةسدثل، خيى أا 

يادنك بلددؼ بنضددنه حقضددثل ورؿلثددل شددز  ل بمطددلف لهوةددنبع رةقضددثل بلددؼ ورةالشثدد  

 . ورؿلثل شه ا خ صهن ل ولطولثل شه ورثيت ورد وإلافةتل  ورلن،

  EYE GAZE بشهامج

دددننقا شدددده ههن ددددل ييددددفقل  ددددفقفل ييدددمذ يدددد و   دددنا رقشددددننص وردددد قه يلد ولجهد

بنتةخفوم ولطنتقب هه ؾوسق ي و وربرننشج، فهق قدثذ رلةلمث  ور خ   ييةؿثر ولطولل 

شه اشغثل ولطنتقب هه ؾوسق حدوسو هثاه أ  ةششهن  ةمجو  ورقثنم هه ى ولنؿقل قة  

  (https://www.startimes.com/?t=14380608 ).اشغثل ولجهنا

  ألاحهضة الخاصت بزوي ؤلاعاكت الحعيت -2

   مىبراث الصوث -أ

حمنه ي ى وإلانبروه ورط  شه صتةمنع شثن ول رلطقه شه يهنا ورةلفنا أ  شه 

وإلاسجل.     شهقنل شه  خفل غثـ ضغيرل شةطلل شر ورهقشثثقحو أ  وإلاسجل شه خالى 

https://www.startimes.com/?t=14380608
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:  2109ا )وإلادالح، شثنو فدقا شقيدق  رقدوب شده شنبدر ورطدقه أ  شقضدقى بقضدلل ولجهدن

0<) . 

    حهاص عشض الصوس اإلاعخمت )الفاهوط السحشي (  -ب

يددق شدده ألايهددزل ولطفق ددل وإلاخططددل رلددوع ورطددقة وإلالةمددل هدده ؾوسددق وإلادددو ل 

ورلنليل  يق يهنا  وتر صندشنة ذ  ل ير شه وإلادفوةت، يلدق  اردو هردد تدهقرل وتدةلمنره 

ر وروتقشنه  ولنوواـ  ورطقة وإلالةمل أ   شن قؤ قه شه خفشنه رلملل   ورؿنرب ذ  حنثي

ذ  هوغهن ه د ورؿالب بمينخنه لثيرل ايهل ششنيفتهن شه ولجمثر بشهل  وج ، لمن 

 ذ  هوع بلؼ ألايينم شددف  ل ورةجيدث  مدنرلماله وإلالفنثدل أ  أيدزوء 
ة
ييةخفم أقػن

 . شه وراثنه  ورنيثج

  حهاص عشض الشأس ي )ألاوفشهيذ ( -ج

صحطدددنى ورثطدددوخ  ألثريدددن وتدددةلمن  ذددد  وإلاؤتيددددنه  يدددق شددده وبيددـد  تدددنال 

ورةللثمثددل خثددي الددوع وإلاددن ل ورللمثددل غددقاثن ه ددد ورشن ددل  ييددةخفم ذدد  يمثددر وإلاددقو  

  .ورفةوتثل  ورشفنفثنه ولجنيزل وإلالفل شه  ثل شخةطيا

  حهاص عشض الشفافياث )العالًذ بشوحيىخوس( -د

يهدددزل ورللمثدددل وريدددن  ددددنع يلةبدددر يهدددنا هدددوع ألافدددالم ور نبةدددل  ورشددددوواذ شددده ألا 

وتدةلمنرهن أخيددرو ذد  وإلاجددنى ور ربدقخ ريددهقرل اشدغثلهن شدده ننخثدل  تددهقرل هنةدنج وربددروشج 

ولننضدل ههدن شده ننخثددل أخدوى  وريدن قمندده رلمدفةت هنةنيهدن بافيدده هاو شدن حدقفوه رفقدده 

  .( ;2:  2108ؤلاشهننثنه ) لطوش ، 

رفدددسةل ورثفقلدددل  يهدددزل ورةناقرقيثدددن  رقخددل وإلافدددنحثذ وإلاقغدددقهل ه دددد ورشن دددل،  أيهددزل و

إلافخاله ورطقه  أيهزل صخووج، خثي قة  ور رليز ه د ويهزل ؤلاخووج ورثطوسل شر ي ى 

 .ورفةل

  ( l’Express ) حهاص الخعبير اللفظي -ه

يلةبدر يد و ولجهددنا شده أيهددزل صحطدنى وإلاطددغول وريدن قمندده خملهدن،  سمندده أا 

  شخةلفدل  سةميدز بقفةحده ه دد حدقسدل يد ى وإلاللقشدنه قثدوشج بإ خنى وإلاللقشنه فثه بؿدو 

هرددد أ دددهنى شنةقةدددل أ  شاؿق دددل شددده خدددالى ألايهددزل وإلايدددنهفل وريدددن حقضدددل بددده،  سمنددده 

رلدصنظ ورد خ ييةلمل ولجهنا أا قفخل وإلاللقشنه فثه بؿوسقةيا: ألا رد ؾوسقل حهجةدل 
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ورهلمنه،  ذ  لال ألاشدوسه  ورهلمنه أ  ولجمل  لةنبتهن، أشن ور ننثل فین ؾوسقل ه خنى ةشقا 

)ضثح ،  قندقا ورادنحج
ة
  شيمقهن

ة
 . (6;: 2119شاؿق ن

  الاحهضة الخىىولوحيت الخاصت بخأهيل اإلاىفوفين -3

 الحاظوب اإلاصغش اإلاعمى باظم )باسد واسيا( -أ

يلمل ي و ولجهنا  فق خميل أنقوع شه وربروشج،  ارو خيب  فةوه شيةخفم 

بجهنا حلفزسقا هدن خ ، يهدف  هردد حدقسدل ور بد بنه أ  ورهلمدنه ي و ولجهنا خثي ققضله 

 .وإلانةقةل هرد رغل شاؿق ل شيمقهل

 

  ألاششطت و اإلاسجالث -ب

وإلاسجل يلةبر شه ورقتنال ورةللثمثل ورجيثؿل صتةلمنى ذ  ورلملثل ورةللثمثل 

ألثدر  لمن ونه تهل وردشغثل  ورطثننل لمن قةمنه ورؿنرب شه هققنفه  وهن ل وتدةخفوشه

شه شول  ورقثنم بلملثنه وردسجثل لمن قمنه ورؿنرب شه صتةمنع ورد ضقحه أ  وإلافةت 

  .شووه  شووه     ويهزل رلمالخظنه ورطفثل  اسجثل ولططظ

 ييددةؿثر ورفدددو  ورويددقع هر هدددن هادددف ورػددو ةل،  يادددنك أيهددزل اسدددجثل خنضدددل 

ألايهدزل هشهنندنه ايدوير رلمنفقفيا المل ه د غغـ وإلان ل وإلاسجلل ذ  خيز  لثدل  رهد ى 

وإلاددن ل بنرقددفة وردد خ ييدددةؿثر ورنفثددئ شةنبلةدده  يدد و ققلدددل ورق ددت هاو مننددت وإلاددن ل وريدددن 

 ل يرل )لطوش،
ة
 )61: 2108قجب شوويلتهن تملثن

    Books Talkingالىخب الىاطلت -ج

(  أاهدن هثددنةل هده اسدجثل نددظ ورنةدنب ه دد ألا ددوؾل  1;: 2119قدوى )ضدثح ، 

قوننه،  حم دددل هخدددفى وإلادددقو  ورةللثمثددل وريدددن ايددنهف وإلانفدددقفيا ه دددد ورطددقحثل أ  صتدددؿ

حدطدثل وإلالدنة  وإلاخةلفدل،  حفثددف يد ى ورؿوسقدل ذد  نقددل وإلالدنة  رلمنفدقفيا  ذد  ورق ددت 

 إلاددن ايددةغو ه شده   ددت  يهددف 
ة
ورد ى قةلدد ة فثده حقددفق  يدد ى ورنةدب بؿوسقدددل بووقددل نظدوو

ثل ضقاع اوه توهنه شةلف ل ،  ظهو شقنةنل بنرنةب ورانؾقل،  رقف ظهوه أيهزل ادسج

ددددقحثل  د ددددجثاله ورطد ددددنج وردسد دددده هنةد ددددي قمند دددددػغقؽ ، خثد د ددددب وإلاد ددددنا ورةخنؾد دددد ى بجهد دددن ييد د شد

  :وإلايةخفشل شر ي و ولجهنا بؿوسقةيا   

 ورةدفث بيوهل أجانء وردسجثل 

  اسن ل شلفى توهل ورلوع أجانء صتةمنع. 
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  الشظوماث الباسصة -د

دددنال  دددنةال شدددده ورقتد ورةللثمثددددل وريددددن قمندددده وا حمددددف وإلانفددددق  الدددف وروتددددقم ورثد

بنرلفقف شده ولنبروه   وتةخفوم خنتل ورلم، خثدي أا وتةخفوم حلو وروتقم ورثنةال 

خددالى إلاد، حلددو وروتددقم  قددثذ رلمنفددق  ولديددنب ورلفقدف شدده ولطقدددناق  وإلافددنيث  شددده

 
ة
ذدد  شدددفوةت ورثددنةال  حفدطددهن بلانقدددل،  الددف وروتدددقشنه ورثدددنةال أل ددددو ورقتدددنال وندشدددنةو

ددددوةوه  ددددػل ذدددد  يمثددددر وإلاقد ددددنيث  ورغنشد دددن  حقغددددثذ وإلافد وإلانفددددقفيا  ارددددو ريددددهقرل هنةنيهد

 . ورفةوتثل

 

 

  اللوحاث الخعليميت -ه

هاو مننددت ورلقخددنه ورةللثمثددل  ددف أجثدددت فنهلثتهددن ذدد  ورةددفةي، رفةددنه ورةالشثدد  

 وتددةخفوشهن ذددد  ورلدددن قيا ذدد  منفددل وإلاووخددل ورةللثمثددل، فددإا هغددنفل ورثددفقل ورلممدد ن رهددن 

ورةفةي، رلفةنه ولننضل  دف أججدت فنهلثدل لثيدرل، خثدي حددثذ ورلقخدنه ورةللثمثدل تدقوء 

منندت ورقةوسددل أ  وإلاغانؾييددثل هشهننثددل ورةفنهددل وإلاثن ددو شددر ورددفة ت شدده خددالى هشهننثددل 

ددددو  حدوسدددو ورثؿن دددنه أ  ورقؿدددر ورثدددنةال، خثددددي قمنددده حددددفةي، ولجددددف ى وردددف ةخ رللانضد

ثمثناثل بنتةخفوم ورلقخنه وإلاغانؾييثل رلمنفقفيا،  ورلقخنه ورةللثمثل  وإلالدن  ه ورن

حخنؾدب خنتدددل ورثطددو بنرفةيددل ألا رددد  رندده يادنك شدده ورلقخددنه ورةللثمثددل شدده الةمددف 

 . بطقةل ألبر ه د خنتدل ورلم، ش ل ورلقخنه ورقةوسل  وإلاغانؾييثل

 Machine Reading Kurzwell حهاص هشصويل لللشاءة -و

 هه ؾوسق ورنمثثقحو  ور ى قدقى  Kurzwell  ولل لوا سلأنةجت 
ة
يهناو ننؾقن

ورلغدل وإلانةقةل هرد رغل شاؿق ل،  يشثه ي و ولجهنا  رل ورةطقسو، خثي ققغر ورنةدنب 

هلثده  المدل ورهنشيرو ه د حطقسو شن يق شنةقب ه د ورطفدنه  سققم ورنمثثقحو بقووءحه 

و ولجهنا  فق ورققوهف ورلغقسل وإلاخزنل ذ  بطقه شديمقع،  يلمل ورنمثثقحو ذ  ي 

 2119اولوحه،  سةمةدر ولجهدنا بإشهنننه لثيرل حدثذ فوص الل  يثفل رلقنةئ )ضثح ، 

:;1 )  

 Runner Road حهاص سودسهش -ي
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  رل ورنةنب ورانؾق،  خيب )ضثح ، 
ة
(  يق يهنا ضغير  0;:  2119يي ى أقػن

ورنةددب صرن ر نثددل وريدن قمندده ولططددقى  ذد  حجدد   ددوسـ ورهنتددديت، يددديةخفم رقدووءل

هل هن هشن شه خدالى ألا دووص وإلادػغقؾل وإلاةقفول شر ولجهنا، أ  شه خالى  ثنل صن رنت 

أ شددده خدددالى ه خدددنى ورنةددددب وإلادددوو   ووءتهدددن هردددد ورنمثثددددقحو هددده ؾوسدددق وإلان ددد  ورػددددقبع 

منددده وردد ى ققدددقم بةدقسددل ورنةدددب هرددد  نطدددقص ورن ر نثددل ق OCR بنتددةخفوم بونددنشج

 .شلنلجتهن  مل ارو قة  حدمثله هلد  ورقدوص وإلادػغقؽ بجهدنا

  اإلاحوس الثالث: آلاثاس العامت واإلاعيلاث الظخعمال أحهضة الخىىولوحيا الحذًثت

 الاثاس العامت الظخعمال الاحهضة الخىىلوحيت الحذًثت على ظلون روي الهمم -1

ثنغل وراظوسل  ورةؿثثق حةم ل حناقرقيثن اللث  ا خ صخةثنينه ولننضل ذ  ض

ذ  حطمث   حؿقسو  وتةخفوم   ه وةل وربروشج ولننضل بن فوو  ا خ ورقفةوه ولننضدل   

حققسمهن رةييير هملثل ورةللدث   وردةلل   ورقدفةل ه دد وردةلل  ورد واع  ورةلنشدل شدر شطدن ة 

 (06 :2107ورةلل  وإلاةاقهل فجووء خبروته   تمنته     فةوته  ورصنطثل )هثف ورلنؾع، 

رقددف أضددثدت ورقتددنال ورةللثمثددل ولطفق ددل حللددب   ةو ةاييددثن ذدد  هملثددل ورةللددث ، فیدددن  

حوفدر شده  ددفةل ورةالشثد  ه دد صتدددثلنب،  حخدويه  شده ولجددق ورفةوسد ن ورةقلثدفخ وردد خ 

يشلوي  بنإلالل، ر رو قة  وتةخفوم ورةناقرقيثنه ولطفق ل ذ  هملثل اللث  ا خ ورهم  

ق  هلددد ه  تدددقوء أمددنا شددده ورانخثددل ورافيدددثل أم صيةمنهثدددل أم إلاددن رهدددن شدده هقجنبثدددنه الدد

وعليـ  ًمىىىـا جيخـيص ججليـاث الخىىولوحيـا الحذًثـت علــى ص ةطدن قل أم ألامن قمثدل. 

  :وطع روي الاحخياحاث الخاصت في الىلاط الخاليت

ايدده  ذدد  حهدددقسه وحجنيددنه شوغدددقب ف هددن  ايددنهف ذددد  حهددقسه وحجنيدددنه شقيثددل ردددفى   -أ

ألاؾفنى ا خ صخةثنينه ولننضل ه د تجثل وإلا نى، وحثدنع وراظدنم  ورةلدن ا شمدن ييدنهف 

 ورؿفل ه د ورةنثئ صيةمنق .                      د

اقرقيثدددن ورةللددددث  حهدددقسه  ةادددنء شفدددنيث  تددددلثمل يدددووء حاقيدددر وتددددةخفوم  تدددنال حن  -ب

وإلاقفشل ر  خ صخةثنينه ولننضل، فلافشن يلوع وإلالل  ش ال ضقةو  نمناج هه أنقوع 

 (012ورؿثقة وإلاخةلفل، قةهقا رفى وإلاةلل  شفهقم تلث  هه ورؿثقة. )ورثنا:

  رلنيدثنا  حفثدف ذدد    -ج 
ة
دوو  أ ددل وخةمدن

ة
حجلدل ولنبدروه ورةللثمثدل ألثددر فنهلثدل  أبقد  أج

 قشنه وإلاقفشل. حجيثـ وإلالل
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وإلاشدددنةلل ورفلنردددل بشدددهل منشدددل ذددد  ورفطدددقى ورةللثمثدددل ورلنشدددل  وجدددووء وإلاددداه   اسدددن ل  - 

ولطدنفز أ  ورثنهددي  اصدجثر ورةلددن ا  اسدن ل صتددةقالرثل  حدفهث  ورةقددفقو ورد واع  ور قددل 

  .بنراف،

حقلثل صهةمن  ه د آلاخوسه شر يلل يؤ ء ألاؾفنى شافشجيا  وخل شجةمله   -و 

  .ورةقوضل شله شه خالى وإلاشنةلل ذ  ألانشؿل صيةمنهثل  حامثل شهنةوته  ولطثنحثل  

اينهف ذ  هالج ششهلل ورفو   ورفو قل بيا فةنه ا خ صخةثنينه ولننضل، فین  -   

حقفم ش يروه شةلف ل رلمةللميا،  ملمن وتةخفشت  تنال شةلف ل  شةاقهل، أشنه 

ةلفو وته   نمـ اللمه  بشهل أفػل شينهفته  ه د وخةال   فةوته   وت

 (. 20: 2108)لطوش،

 لمن حقفم حناقرقيثن ورةللث  خلق  لنفشل ا خ صخةثنينه ولننضل حةم ل ذ :                                        -خ

  خلددقى شن قددل: شةم لددل ذددد  حددقفير ألايهددزل  وإلادددقو   ورقتددنال  وإلاطددن ة ورةللثمثدددل

 .و ةان،هن وربرشجثنه أ  

  خلقى فنوسل: اشةق شه نظوسنه ورةللث   ورةلل   حدقسلهن هرد لفنقنه اللثمثدل

رةددقفير بيةدددل اللثمثددل شانتدددثل رهددؤ ء ألافدددوو   ههددفو  ورهدددقو ة ورجشددوسل وإلافةةدددل 

 ورالاشدل رللمددل ذدد  يد و وإلاجددنى  فددق شلدنقير  أتدد، حوةقسددل قمنده هليددنههن شدده 

 .خالى بووشج ؤلاهفو 

  :حةم دددل ذدددد  شووهدددنل ألاتدددنرثب ورةقاثددددل هادددف حطدددمث   حؿددددقسو خلدددقى حطدددمثمثل

شطدن ة ورددةلل   وربددروشج  وإلاددقو  ورةللثمثددل، وإلااةجددل أ  ولجددنيزل، وريددن حدانتددب 

 . (96: 2106 ؾثثلل ي ى ورفةل شه وإلاةللميا  وخةثنينته  )أنجثليا، 

  معيلاث اظخخذام الخىىولوحيا لذى روي الاحخياحاث الخاصت -2

  :عللت باإلاعلمينمعيلاث مخ -أ

حقيدف ششدنمل حةللدق بلدفم حسيثدل وإلاللمديا بشدهل مدنذ   تدةخفوم ورةناقرقيثدن 

أجانء ورةللث ،  هفم شلوفته  رققوهف وتةخفوم ي ى ورقتنال،  ي و ةوير ونلفوم حدقفو 

 .  ةوه حهقسنثل ذ  ي و وإلاجنى

  :معيلاث جخعلم بزوي الاحخياحاث الخاصت -ب

وإلاةللقدل بد  خ صخةثنيدنه ولننضدل نحنطدهن ذدد   يادنك شجمقهدل شده وإلالثقدنه

 :وراقنؽ ألاحثل
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  دددن بيددددجب ققويددده ورةالشثدددد  ضددددلقةل ذددد  لثفثددددل وتددددةخفوم ورقتدددنال ورةناقرقيثد

 . طقةي  ؤلا ةومع

 هفم ةغثل ورةالشث  ذ  وتةخفوم ورقتنال ورةناقرقيثل. 

  يدق  ششدناله خيددثل أ  بفنثدل رددفى ورةالشثد  شدده ا خ صخةثنيدنه ولننضددل 

  . فةته  ه د وتةخفوم ورقتثلل ورةناقرقيثن ن حدف شه وري

  ،( 60: 2108نيثنا ورةالشث  شن اللمقى بقوتؿل ألايهزل ورةناقرقيثل ) لطوش  

  :وهىان عوائم أخشى جخمثل في

  هدددفم  يدددق  أشدددنله شخططدددل رةخدددزسه  اللثدددق ورقتدددنال ورةللثمثدددل وإلايدددننفل

 . وخل ورغوفل ورطفثل

  تثل  تةخفوم ورقتنال ورةللثمثل وإلايننفلغلئ شةنبلل ؤلا وةل وإلافة. 

  اسن ل هف  ؾلثل ا خ ورهم ، شمن قطلب حدقفير ورقتدنال  ألايهدزل،  يد و ةويدر

 .رقلل وإلايزونثل وإلاخططل شه  ثل ؤلا وةل وإلافةتثل رلةقاثنه  ألايهزل وإلايننفل

   هددفم ورةاددقع ذددد  وتددةخفوم ورقتدددنال ورةللثمثددل وإلايدددننفل وريددن حدددةالا  شددر ؾدددو

 .ورةفةي،

 هفم  يق  فنن ردشغثل  ضثننل ألايهزل ورةللثمثل بنإلافةتل. 

  الخاجمت

الةبددر ورةناقرقيثددن شدده أيدد  ألاشددقة وريدددن  ددف ايددنهف ه ددد حقلددثظ شلنندددنل ا خ 

ورهم   اللثمه ، شده أيدل ايدهثل أشدقة خثدنته   شيدنهفته  ه دد صندفشنج ذد  وإلاجةمدر، 

ه دد هدناالته ،  لد رو يلدزا ور قدل ذد  نفيده ،  صهةمن  ه د أنفيه  مدع   قهقندقو هثةدن 

ر رو  ف ح  ةضف شجمقهدل شده ورقتدنال وريدن قمنده و  روخهدن إلايدنهفل يد ى ورفةدل ه دد 

 :حؿثثق ورةناقرقيثن ورةللثمثل ر  خ صخةثنينه ولننضل     منرةنر 

  غو ةل حهقسه شلل ن ا خ صخةثنينه ولننضل، حهقسان قمن ه  شه ورةلنشل شر

 .ورةناقرقيثل ولطفق لورقتنال 

 حخطثظ شيزونثل شدف ل رلقتنال ورةللثمثل وإلايننفل. 

 ،حقفير فاين ضثننل رلقتنال ورةللثمثل وإلايننفل وإلايةخفشل ذ  ورةفةي. 
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   غر  رثنه حققس   شةنبلل رلمل شلل ن  شللمنه ورؿلثل ا خ ضلقةنه ورةلل 

 .وإلاةللقل بةقظثئ ورقتنال ورةللثمثل وإلايننفل

 لددز شةخططددل فنةددنج وربددروشج ورةللثمثددل وإلاوحثؿددل بنرفةددنه ولننضددل ونشددنء شوو

دددن ورقتددددنال وإلاةلددددف ل رةدقثددددق ورةفنهددددل  ورةهنشددددل رهدددد ى  بنتددددةخفوم حناقرقيثد

 وربروشج.

    كائمت اإلاشاحع

 .( ورثنا)شو ل(، ؾو  حفةي، ا خ صخةثنينه ولننضل، ملثل ور ربثل، ينشلل بقة تلثف0

(، هل  نف، ورؿفل ورغير ورلن خ،  وة وإلاييرل :211)ورثؿننثل)أتنشل (  أخو ا ( 2

 .، همنا0رلنشو  ورةقاير  ورؿثنهل، ؽ 

(، صفوو  ا خ صهن ل  ورةقاثنه وإلاينهفل  تةخفوم 2109ولطفان خ)وخمف ()( 6

 .ولطنتب، شجلل ورةللث  صرن ر نع وريلق قل

ورفنو رلؿثنهل  ورنشو، (، شقفشل ذ  ؤلاهن ل وريملثل،  وة ;>>0ولنؿثب) يمنى ( )( 7

 .همنا، ألاة ا

(، ورةللث  ؤلارن ر نع بنلجنشلل ولجزواوسل شققشنه ورةجيثف 2102ورزوح ) خلثمل ()( 8

 . هقواق ورةؿثثق، ةتنرل شنملل رشهن ل وإلانييةير،ينشللشاةقةخ  ياؿثال

 (، ؤلاهن ل وريملثل بيا ورةسيثل   ورةناقرقيثن، شنيييةير 2108وإلاالح )شدمف()( 9

 .حناقرقيثن ورةللث  ، ملثلور ربثل ، ينشلل ؤلاتنافةسل

(، حناقرقيثن ورةللث  وإلانض ن  ولطنغو  وإلايةقثل، 2116أنجثليا ) ينةخ ( )( :

 .حويمل:ورفبنس ن، ورنشو ورلل ن  وإلاؿنبر، وريلق قل

(، صحطنى ولجمنييرخ خقى ظنيول ؤلاهن ل بيا ألاؾفنى، شجلل 2112ورهثين )ين خ()( ;

 .8رل  ورةامثل، هف ورؿفق 

(، صحجنينه ولطفق ل ذ  حؿقسو ورةللث ، شجلل  ةوتنه >211بقهان ل )تلن ( )( >

 .، ولجزواو0أمن قمثل ذ  وإلاللقشنه  وإلالوفل، ؽ 

 .، ألاة ا0(، ؤلاهن ل ولطولثل  ولطيثل، شؿثلل ألاةا، ؽ2111خينن ورلزل)تلثف()( 01

 خقتثل ورةللث ،  وة غثفوء رلنشو  (، حناقرقيثن ورةلل 2100 هم،)شطؿف ()( 00

 .ألاة ا – ورةقاير، همنا 
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(، حناقرقيثن ورةلل   خقتثل ورةللث ،  وة غثفوء رلنشو >211 هم،)شطؿف ()( 02

 .ألاة ا – ورةقاير، همنا 

(، شقوة شق رح ذ  حناقرقيثن ورةللث  رلفةنه ولننضل رؿالب 2119ضثح  )أخمف( )( 06

 .لثل ور ربثل، ينشلل ألاايو، شطو لثل حناقرقيثن ورةللث ، م

 .( ، ورةناقرقيثن ورةللثمثل ر  خ صخةثنينه ولننضل2101هثف ورلنؾع)خيه() ( 07

http://www.almarefh.net/show   

(، حناقرقيثن اللث  ا خ صخةثنينه ولننضل 2107هثف ورلنؾع ) خيه ()( 08

 . ورقتنال وإلاينهفل،  وة ولجنشلل ولجفقفل، ؤلاتنافةسل

(،  و ر وتةخفوم ورةناقرقيثن وإلايننفل شر ؾلثل ا خ 2108لطوش )خانا() ( 09

صخةثنينه ولننضل رؿالب  لثل حناقرقيثن ورةللث  بهلثنه ور ربثل وراقهثل ، ينشلل 

 .ورؿنيو شق خ، تلثفل

فوص حؿثثقه،  وة  -شققشنحه -(، ورةللث  صف روض ن: فليفةه;211شجفخ )وإلاهفخ()( :0

 .ولجفقفل ورقنيولولجنشلل 

-7-26شدمف شقس ى، وتةخفوم بووشج ولطنتقب ذ  اللث  وإلالن يا تملثن، ( ;0

2102.https://gaper.yoo7.com/t1048   

0< )Engler( D) (1972). Instructional technology and the curriculum Eds 

Technology in education: Challenge and change. Worthington.  

 https://sites.google.com .2121-02-07أنقوع ؤلاهن ل ) ا خ صخةثنينه ولننضل (   21

20)https://en.unesco.org/generalconference/40 . 
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ْ
 6( وإلاولز ورققشع ألاشيرمع رللثدقب ولنل

 .2112ألةقةو 

 


