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:معحخلص البحث  

تهدف هره الىزكت البدشُت الى الخػسف غلى الجاهب اإلافاهُمي إلاخؿحري 

ُاحاث الخاضت  وغبؿهما وجددًد  الخداخل بُنهما ،  الخىىىلىحُا السكمُت و ذوي الاخخ

ُت اذ باجذ الخىىىلىحُا مخسحا ٌػخمد غلُه في ول اإلا جاالث و خاضت في مُدان الترب

ُم الهدف منها حظهُل الخػلُم و جؿىٍسه و هرا مىذ فسص ليل الفئاث طىاء الخػلو 

ـ  الػادًت ؤو ؾحر الػادًت هروي الاخخُاحاث الخاضت لخػلُمها و مداولت ادماحها في الىط

 .التربىي و الػائلي 

  . الخػلُم ، السكمىت ، الخىىىلىحُا ، ذوي الاخخُاحاث الخاضت الكلمات املفحاحية :
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Abstract: 

This research paper aims to identify the conceptual aspect 

of the variables of digital technology and people with special 

needs and control them and determine the over lap between 

them, as technology has become a reliable way out in all fields, 

especially in the field of education, with the aim of facilitating 

and developing education, as well as providing opportunities for 

all groups, whether Ordinary or extraordinary, such as people 

with special needs to educate them and try to integrate them into 

the educational and family 

Key words : Education , digitization , technology , people with 

special needs 

 

 
 ملذمة :

ُاحاث الخاضت مظإلت بوظاهُت هدفها مىذ الاغخباز لهره   كػُت حػلُم ذوي الاخخ

فاكدة للخػلُم الفئت التي باجذ مهمشت في بػؼ اإلاجخمػاث و هي في جصاًد مظخمس ، انها 

حػلُمها لىً ال و حػِش في جبػُت مظخمسة ، و هي بداحت الى ماطظاث حظهس غلى جسبُتها 

طاًسها الحاغس بمػاإلاه و جلىُاجه الحدًشت التي حظهل الخػلُم  اذا ًمىً ؤن ًخإحى ذلً الا 

ما مفهىم الخىىىلىحُا السكمُت و ذوي :  تالخالُ ث، وغلُه ؾسح الدظائل الخػلم و 

  اإلاطؿلححن ؟ جداخل بحن خُاحاث الخاضت ؟ وهل ًىحد الاخ

 الحكىولوجيا الشكمية:  .1

 جعشيف الحكىولوجيا الشكمية:1.1

و التي غسبذ جلىُاث، مً اليلمت   technologyاشخلذ ولمت جىىىلىحُا 

" و حػني جسهُبا  texere" و التي حػني فً ؤو مهازة، و اليلمت اللجُيُت "techneالُىهاهُت "

" و حػني غلما ؤو دزاطت، و برلً فةن ولمت جىىىلىحُا حػني  togosوسجا، اليلمت " ؤو 

غلم اإلاهازاث ؤو الفىىن، ؤي دزاطت اإلاهازاث بشيل مىؿلي لخإدًت وظُفت مدددة. 

فا ليلمت جىىىلىحُا ًخلخظ في 18ص8887)الحُلت،  ( ، و للد ؤوزد فخسي غاكل حػٍس

م للمىازد اإلاخاخت ؤو الؿاكاث و ؤلامياهُاث ؤنها "الاطخخدام ؤو الاطخؿلٌ الػلم ي الظُل
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ً 17ص1183اإلاخىفسة". )الحصاغلت،  ( ؤما مطؿلح زكمىت فلد جم اطخخدامه في الػدًد م

اإلاجاالث غلى ؤهه "غملُت خلم ملفاث زكمُت طىاء باإلاسح الػىئي ؤو بخدىٍل اإلاىاد 

ت بلى مىاد زكمُت، و جيىن هدُجتها وسخت زكمُت ؤو  بدًل زكمي جطىف همادة الخىاظٍس

 .(86ص1182زكمُت. )اخمد ٌع، 

غلى هرا فةن الخىىىلىحُا السكمُت هي الخىىىلىحُا التي ًخم بىاطؿتها هلل  

مخخلف اإلاػلىماث طىاء واهذ مػؿُاث ؤو بُاهاث غلى شيل بشازاث بلىتروهُت بحن 

و الخداخل بحن  اللازاث، دون ؤن جخإزس هره ألاخحرة بؿىٌ اإلاظافت، و ملاومتها للدشىَش

اإلاىحاث ذاث اإلاطادز اإلاخخلفت، هما ؤنها جػمً ؤًػا طلمت جلً اإلاػلىماث، هرلً 

جدمل هره ؤلاشازاث ؤلالىتروهُت بُاهاث غلى شيل هخاباث، هطىص، زطىم، للؿاث 

ت و كاطمُت،  ً حهاش بلى آخس. )مىاضٍس  1187فُدًى و ؤضىاث، و جخىفل بدمجها و هللها م

 .( 82 ص

غلى ؤنها " ألاهظمت الػلمُت و الخىىىلىحُت و الهىدطُت  Rowleyا زولي و ٌػسفه 

ت اإلاظخخدمت في جىاٌو و مػالجت اإلاػلىماث  و جؿبُلاتها و جفاغلها مؼ ؤلاوظان و  و ؤلاداٍز

ألاحهصة و هرلً الجىاهب الاحخماغُت و الشلافُت التي جخػلم برلً.)ومان و شوشو، 

السكمُت بإنها اطخخدام الخىىىلىحُا الحدًشت في ( هما حػسف الخىىىلىحُا 12ص1186

اختزاٌ اإلاػلىماث الخاضت بص يء مددد والىطىص ؤو الػىء ؤو الطىز والتي حظهل 

سحؼ ذًل ؤن اإلاػلىماث السكمُت جخيىن  اإلادافظت غلى اإلاػلىماث في ضىزتها ألاضلُت ٍو

ثر طهىلت ودكت مً الطفس والىاخد، خُث بن الخىىىلىحُا السكمُت ججػل اإلاػلىماث ؤه

ًخم جمشُلها بىاطؿت مجمىغت مً الخؿىاث اإلاىفطلت  غىد مػالجتها وجخػمً كُمت 

 (836ص1188واإلادددة. )الخىوس ي، 

ُت  ف التي كدمىاها ًمىً ؤن وظخخلظ ؤن الخىىىلىحُا السكم مً حملت الخػاٍز

ًخم بىاطؿتها هلل مخخلف اإلاػلىماث في مخخلف ؤشيالها )هخ اباث  هي الخىىىلىحُا التي 

م ؤلاشازاث ؤلالىتروهُت،  ، هطىص، زطىم، ضىز و فُدًى..( مً حهاش بلى آخس غً ؾٍس

جسجىص غلى ؤطع غلمُت هبرامج و الخؿبُلاث، و في شلها اإلاادي غلى ألاحهصة و الىطائل 

 اإلاخؿىزة. 
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 بعض املكوهات ألاظاظية للحكىلوجيا الشكمية:2.1

ُتت و شبىت الاجطاالث الظلىُ حشمل:و   infrastructureالبيُت الخدخُت،  اللطلى

.Hardware Software  ألاكماز الطىاغُت و الػىطس البشسي اإلادزب ،خدماث الىٍب و

ُت . Electronic business processingغملُاث ألاغماٌ الالىتروهُت ،  اإلاىاكؼ الالىتروه

 (    881 ص1188)الدلُمي، 

 خصائص الحكىولوجيا الشكمية: 3.1

 م خطائظ الخىىىلىحُا السكمُت في الىلاؽ الخالُت: ًمىً زضد ؤه

  ُا السكمُت في حعجُل الخؿى هدى جدلُم اطخمساز اإلامازطاث حظهم الخىىىلىح

الهادفت وغمانها ما دامذ الخىىىلىحُا السكمُت ألاطلىب ألاهثر فاغلُت و هفاءة 

ُا الخىىىلى ،  لدظُحر الػمل الافتراض ي مً خُث الخخؿُـ، الخىفُر، السكابت ح

السكمُت لها اللدزة غلى جدلُم ؤغلى دزحاث طسغت الخخاؾس اللحظي و زشاكت 

الحسهت و اإلاسوهت الػالُت التي جخجظد في جىفحر ؤي ش يء، و في ؤي وكذ و ميان 

لت.  و بإي ؾٍس

  ٌ حػمل الخىىىلىحُا السكمُت غلى جدظحن الفاغلُت الدشؿُلُت، مً خل

ُت الاطدشماز ألامشل ألزقى الخلىُاث اإلاخ اخت باليظبت للماطظت و الػلىٌ السكم

 ً اإلادزبت و الخبحرة، بال ؤن الخىىىلىحُا السكمُت بدىم ؾبُػتها اإلاخجددة ال جام

فلـ بخدظحن الفاغلُت الدشؿُلُت، و بهما حظعى حاهدة لخدلُم اإلاحزة 

 الخىافظُت اإلاظخدامت.

 جاوزة، و جللُظ اإلايان و الصمان: فالخىىىلىحُا السكمُت ججػل ألاماهً مخ

ٌ بلى اإلاهام.  جخخطس الىكذ للىضى

  ت مؼ آلالت، هدُجت خدور الخفاغل و الحىاز بحن الباخث و اكدظام اإلاهام الفىٍس

 الىظام.

  الخفاغلُت: ؤي ؤن اإلاظخػمل للخىىىلىحُا السكمُت ًمىً ؤن ًيىن مظخلبل ؤو

 مسطل في آن واخد

 ت: و هي خاضُت حظمذ باطخلللُت الخىىىلىح ُا السكمُت فاإلهترهِذ اللمسهٍص

ت غملُت في ول ألاخىاٌ فل ًمىً ألي حهت ؤن حػؿل  مشل ًخمخؼ باطخمساٍز

 (13-12 ، ص1186الاهترهِذ غلى مظخىي الػالم بإهمله. )ومان و شوشو، 
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  وظائف الحكىولوجيا الشكمية: 4.1

  بزازة ؤلازازة و الخدفحز: خُث حػمل الخىىىلىحُا السكمُت بدوزا هاما و بازشا في

 اهخمام ألافساد و جدفحزهم للخػامل مؼ ؤي مىغىع، و غدم حشدذ اهدباههم.

  الىظُفت الخىحيهُت: ال جلخطس غلى بزازة ألافساد و جلدًم اإلاػلىماث بليهم، بل

 حظهم في جىحُه ألافساد في شيلحن ؤطاطحن فىسي  و حظدي.

 الىظُفت الخىظُمُت: جدلم الخىىىلىحُا السكمُت الىظُفت الخىظ ٌ ُمُت مً خل

 ،ص8887الحطىٌ غلى ؤفػل الىخائج بإكل جيلفت مادًت و شمىُت. )الحُلت، 

48) 

 :أهمية الحكىولوجيا الشكمية5.1

شهد الػالم الػدًد مً الشىزاث: الطىاغُت و الخىىىلىحُت و اإلاػسفُت، و ؤضبدىا 

هِذ، آلان وشهد الشىزة السكمُت و التي حشمل غلى شبياث الاجطاٌ السكمي )الاهتر 

الاهتراهِذ، ؤلاطىتراهذ( و الحاطب و البرامج، و كد ٌظمى بدظمُاث ؤخسي خُث اهدشس 

ُت  اطخخدام الخىىىلىحُا السكمُت في ول مً مجاالث الحُاة، و ؤضبدذ اإلاػلىماث السكم

جدُـ بىا مً ول حاهب، و هدُجت للشىزة السكمُت جبدلذ ؤهداف التربُت و جؿىزث، و حؿحر 

ػلُمُت، فإضبدذ حظعى هدى جدلُم ألاهداف التي حظاغد ألافساد شيل ماطظاجىا الخ

غلى الخىُُف و الخجاوب مؼ مخؿحراث و جؿىزاث الػطس،  و البدث غً جىمُت الخفىحر 

ؼ و اإلارهل. )الدلُمي،   ،ص1188لدي اإلاخػلمحن لُيىهىا شسواء في هرا الخؿىز الظَس

818) 

ٌ الػلىد اإلااغُت و اكترهذ للد جؿىزث جىىىلىحُا اإلاػلىماث بشيل مرهل خل

بظسغت الاجطاٌ لخطبذ آلان ما ٌػسف بالخىىىلىحُا السكمُت، مً ؤهم بًجابُاتها ؤنها 

جلىم بالسبـ بحن ألافساد و اإلااطظاث و الهُئاث مً خُث الصمان و اإلايان، و الػمل غلى 

ُادًت لألفساد ث و ختى و اإلااطظاث مً اجطاٌ و بد  حشىُل الىشحر مً ؾسق الحُاة الاغخ

ؤوكاث الفساؽ، هما حػمل غلى بىاء غلكاث احخماغُت واطػت الىؿاق و هى ما ٌػسف 

باإلاجخمؼ الشبيي داخل اإلااطظت و خازحها، و هي غلكاث ؾحر جلً الػلكاث الظائدة في 

اإلاجخمؼ الخىظُمي الىلطُيي، غلكاث ؤكل وغىخا و ؤهثر حػلُدا، و لىً ؤهثر هفاءة و في 

 .(11 ،ص1186كل جيلفت. )ومان و شوشو، بػؼ ألاخُان ؤ
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احخمؼ غدد مً الباخشحن مً حامػت ؤهظفىزد و مدزطت لىدن  1116ففي غام  

للكخطاد للبدث في ؤهمُت الخلىُاث السكمُت للشباب، هاكشىا مً خللها هُفُت 

اطخخدامهم لها و هُف حشيل هره الخىىلىحُا الجدًدة مطدز جىمىي مفُد للشباب 

  .( Chris and all, 2014p01)ي مخخلف مجاالث الحُاة. اإلاساهلحن ف

هما حػخبر الخىىىلىحُا السكمُت مظاهم زئِس ي في جدلُم ؤهداف الخىمُت 

اإلاظخدامت إلاا جىفسه مً مػلىماث حدًدة و جدلُلث حظاغد في اجخاذ كسازاث ؤهثر ذواء 

 طاز الىكذ وشٍادة ؤلابداع، مما ًجػل ألافساد ؤهثر هفاءة، هما حػمل غلى اخخ

 Arab Horizonو اإلاظافت و جسشُد الجهىد و اإلاىازد و بشالت اإلاػىكاث اإلاياهُت.)

2019,p1 ) ً ؤما في مجاٌ الخػلُم فلد حػددث الفىائد التي ًجىيها الخػلُم م

 الخىىىلىحُا لخطها   في الىلاؽ الخالُت:

 .جؿىٍس الخفىحر الخلقي و ؤلابداعي 

  ث.جىمُت اطتراجُجُاث خل اإلاشىل 

  .جىمُت مهازاث الخفىحر الػلمي 

  .جدلُم الخػلم ؾىٍل ألامد 

  اإلاظاغدة غلى الخػلم الخػاووي الجماعي هظسا لىثرة اإلاػلىماث غبر

 (13 ،ص1111الخىىىلىحُا السكمُت و الاجطاٌ. )فسواهت و شػذ، 

 ظلبيات الحكىولوجيا الشكمية:6.1

ُت و التي طاهمذ بشيل هبحر في غلى السؾم مً اإلاصاًا الػدًدة للخىىىلىحُا السكم

بخدار زىزة في الاجطاٌ و اإلاػسفت بال ؤن الػدًد مً الاوػياطاث الظلبُت لِع غلى 

فلـ غلى اإلاظخىي الفسدي ؤو ألاطسي ؤو الخىظُمي، و بهما غلى الطػُد الاحخماعي و 

 اإلاجخمعي.

ددر حؿحر في ؤطالُب الػِش هدُجت لخؿح   ر اللُم هىدُجت للخىىىلىحُا السكمُتً 

و الاججاهاث و الخإزس بما هى خازج اإلاجخمؼ التي جادي بلى تهدًد اللُم و اإلاػاًحر ألاخلكُت 

و الدًيُت و هدُجت اجباع ؤفياز اهدسافُت و مخؿسفت بةكامت غلكاث مؼ حماغاث مجهىلت 

ً اللىمي و الاحخماعي )وإلاان و شوشو،   ( . 14،ص1186مما ًازس بشيل خاص غلى ألام

( الى مجمىغت مً الاوػياطاث الظلبُت هدُجت لخؿبُم 1183از هاضف )كد ؤشو 

ُت غلى ألاطسة منها: الػصلت الاحخماغُت جفسخ الػلكاث ألاطسٍت  الخىىىلىحُا السكم
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والاحخماغُت الخللُدًت، خُث حظىد زوح الفسدًت، فػل غً اوػدام الخفاغل و الخىاضل 

د مً خدة الفجىة ٍص  ً بحن ؤفساد ألاطسة، ؤو ما ٌظمى بطساع  بحن ؤفساد ألاطسة، مما

( 164 ،ص1183ألاحُاٌ، و ذلً لػدم وحىد لؿت مشترهت بحن آلاباء و ألابىاء. )هاضف، 

ؿاهُا( ان  هشفذ دزاطت خدًشت وشستها ؤوفيىم )الهُئت الخىظُمُت للجطاالث في بٍس

ىاحه مػدالث بدمان هبحرة غلى الخىىىلىحُا السكمُت،   ً ؿاوي ذلً ؤن اإلاجخمؼ البًر

ًخدلم مً هاجفه الروي ول  دكُلت، هما ًخطل باإلهترهِذ  81اإلاىاؾً البًرؿاوي الػادي 

ُا 1188طاغت في ألاطبىع. )الهاوي،  13 ( هره ألازكام جىضح لىا مدي طُؿسة الخىىىلىح

ؿاوي، فؿُاب ؤلاخطائُاث  السكمُت غلى خُاجىا، و هي و بن واهذ جلخطس غلى اإلاجخمؼ البًر

ُاث حمت ال ًىفي ؤن  ُت مشيلت غاإلاُت لها جداغ مشيلت ؤلادمان غلى الخىىىلىحُا السكم

يىن ؤلادمان غلى الخىىىلىحُا السكمُت طببا الاغؿساباث الىفظُت  غلى ألافساد، فلدً 

واالهخئاب و الخىف الاحخماعي و الػصلت و ؾحرها مً مظاهس الصخطُت اإلاسغُت. )غبد 

 (1184هللا، 

 ة روي الاححياجات الخاص .2

 جعشيف روي الاححياجات الخاصة :   1.2

 ، ً للد حػددث الدظمُاث الخاضت بهره الفئت ، فللد ؤؾلم غليها اطم : الػاحٍص

ُاحاث الخاضت ، ول هره ألاطماء جخظ  ػا ذوي الاخخ ً و ًؤ اإلاػاكحن و ؾحر الػاًد

طىزه الػاحص ، فهي جىظس للفسد غلى ؤهه ؾحر كادز غلى ؤداء وظُفت ما بظبب غػفه و ك

 .مشل غلى اإلاص ي ؤو الفهم ؤو الظمؼ .........الى ؾحر ذلً

ُت   وهىرا اطدبدلذ هره اإلاطؿلحاث بأخس و هى ؤهثر كبىال جدترم فُه بوظاه

الفسد و مشاغسه و هى ذوي الاخخُاحاث الخاضت ، انهم الرًً ًىدسفىن غً اإلاخىطـ و 

الخطائظ الجظمُت و  غلى ول ما هى غادي ،ؤي ًخخلفىن غً ألاؾفاٌ الػادًحن في

الػللُت و الاهفػالُت و الاحخماغُت فُيىن مظخىاهم ؤدوى غً اإلاخىطـ و ٌػاهىن مً 

ًىجم غىه غدم اللدزة غلى الاجطاٌ و الخىاضل و  عجص خس ي ؤخُاها ؤو ادزاوي مما 

التربىي ، فهم ًدخاحىن ؾىاٌ خُاتهم الى السغاًت الخاضت ملازهت و  الاهدماج الخػلُمي

حن الرًً ًيىن همىهم غادي ،بإكسانهم  مما ًخؿلب جلدًم خدماث جسبىٍت و  الػاًد

 داخل الطفىف الدزاطُت و خازحها  خاضت لخىمُت هره اللدزاث و ؤًػا الى اهخمام هبحر 
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 ثصييف روي الاححياجات الخاصة : 1.1

ان هاالء ألافساد ٌػاهىن مً هلظ مػحن في مجاٌ ؤو مُدان مػحن ، كد ًيىن      

ً غلى الخىُف وال ًخدلم  حظمُا ؤو غللُا ؤو هفظُا ؤو احخماغُا ، مما ًجػلهم ؾحر كادٍز

جىاشنهم فخظهس لديهم طلىواث ؾحر غادًت ومً بحن الخطيُفاث الخاضت بروي الاخخُاحاث 

 ( ما ًلي :81ص1183الخاضت)غبد الػاؾي مدمد ،

  الىفُف و غػاف البطس. 

  الطم و غػاف الظمؼ .  

 و الصحُت  الاغاكاث الجظدًت. 

  الخخلف الػللي. 

  الاغؿساباث الىفظُت. 

  و الخىاضل ضػىباث الخػلم. 

   ؤلاغاكت الىلمُت و ؾحرها مً الاغاكاث التي كد جظهس غىد بػؼ الفئاث

( طىداٌو الترهحز غلى ألاهثر شُىغا 81)الباٌؼ خظً و غبد اإلاػؿي ص

 بحن الىاض : 

 املعاق كالميا .1

ت للخىاضل بالػالم الخازجي ، فاألفساد ًخخلفىن في ان الىلم و اللؿت وطُل 

اطخػمالهم للؿت و ؤؾلبهم ٌػاهىن مً غُىب هلمُت كد جيىن مً ؤطبابها غُىب الحىً ، 

ؤو غدم اهخظام ألاطىان ؤو ؤوزام في الحىجسة و ؾحرها ، ومً غُىب الىلم )غدهان 

 ( ماًلي : 11:ص1118ببساهُم ،

 : ف ، بغافت ؤو ابداٌ ألاضىاث الىلمُت ، رخ اهه جدٍسف  ، اغؿساب الىؿم

جظهس غىد ألاؾفاٌ هما ًمىً جصحُذ هره الاغؿساباث غىد الىشف غنها 

 مبىسا . 

  اغؿساب الطىث : واللهث و الخمخمت و اللجلجت ، انها اهدساف في هىع 

 و ؾبُػت و هشافت الطىث ؤطبابها اهفػالُت كد حػىد الى وحىد ضدمت .

  د جإخس الىلم الى فلدان في  الظمؼ ؤو خسمان بُئي ؤو جخلف جإخس الىلم : ٌػى

الفافإة و الخإجإة و غللي ًىصح ؾالبا بالدصخُظ و اإلاخابػت اإلابىسة لهره الحاالث 

 .ا الخىف و الفشل و ؾُاب ألامًالخمخمت : كد جيىن ؤطبابه
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  ؤما ان الخإجإة هي الىلم اإلاخىسز  و هي اغؿساباث ؤهثر خؿىزة ميشإها اهفػالي

 الخإجإة فهي اغؿساب اًلاعي.   

  الاغؿساباث اإلاخػللت بالشلل الدماغي : ان ألاؾفاٌ اإلاطابىن بشلل حشىجي

 جظهس لديهم اهدسافاث في الىؿم 

مً ؤطباب ظهىز هرا الاغؿساب ألاخاطِع ؾحر اإلاظخلسة ، الخللُد الخاؾئ و 

ً هماذج ؾحر طىٍت .   لبػؼ اليلماث الطادزة م

 :  و حعيااملعاق جعميا .2

هى اإلاطاب باغاكت حظمُت حػُله مً اإلامازطت ؤو اإلاشازهت في اليشاؾاث  

الػادًت فيل شخظ لدًه عجص ؤو غػف ؤو غدم كدزة في ش يء ما ًمىً ؤن ًدعى مػىكا 

( و ًمىً جطيُف اإلاػاكىن فيها الى فئاث و هي اإلاشلىلحن 85:ص1118)غدهان ببساهُم ،

ً ؤو   ، اإلاىفىفحن و غػُفي البطس اإلاىفىفحن حصئُا و ألاضم و غػاف الظمؼ والرً

 لديهم غُىب هلمُت .

 :  إلاعاكة البصشية.3

انها ؤشد الاغاكاث و ؤخؿسها كد جيشإ غً غىامل وزازُت و ؤخُاها بُئُت ،  

واإلضابت باإلاُىسوباث و ألامساع ؤو ازس خادر ، فالىفُف ولُت ًمىً جمُحزه و جددًده  

ت بل غبر كىاة ؤخسي ؾحر البطس واإلاداخل لىً ال ًمىً حػلُمه باأل  طالُب البطٍس

ل و الخىشُف في اطخػماٌ ألاحهصة الظمػُت و الحظُت و  لت بٍس الظمػُت و اللمظُت هؿٍس

طػب جمُحزه لىً  ًمىً  م اإلاطاب به الحسهُت ؤما غً الػػف الجصئي للبطسً  حػُل

فلد ًىدظب بػؼ اإلاهازاث التربىٍت لىً ًبلى لدًه غػف بطسي ختى بػد  جصحُذ 

( انهم ٌػاهىن مً ضػىبت في السئٍت 83ص1182خاطت البطس  )هخلت ،ؤشسف طػد 

ت واهظازاث ؤو الػدطاث ، كد جتراوح خدة بطسهم بحن  ٌظخخدمىن اإلاػُىاث البطٍس

 مترا .  5/51و  5/11

 :  العمعياملعاق  .3

ان الظمؼ وطُلت و ؤداة مهمت في الخػلم فاذا وان اهدشافه في الؿفىلت اإلابىسة 

فهىان اخخماٌ لخصحُده ؤما الىشف اإلاخإخس فلد ًازس جإزحرا هبحرا غلى وظائف و 

(  ما 18:ص1118غملُاث الخػلم ألاخسي ومً ؤهىاع الػُىب الظمػُت )غدهان ببساهُم ،

  -ًلي :  
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 حس ي العصبي فلذان العمع ال(Sensor neural hearing loss): 

ًظهس في ألاذن الداخلُت ؤو في الػطب الظمعي ، و هى ضػىبت في جدلُل و ادزان   

 الطىث و ًيىن الػلج حساحي هما ًبلى الخدٍزب غلى الظمؼ و كساءة الشفاه . 

  :فلذان العمع الحواصلي (Conductive hearing loss) 

ي ألاذن الىطؿى ، اهه شائؼ بحن ألاؾفاٌ وهى جىاكظ ٌشحر الى مسع غلى مظخى 

في ازجفاع الطىث و اذا وان بظُؿا فهى ًدخاج الى غلج ؾبي حساحي مؼ بغافت 

 اإلاظاغداث الظمػُت .

 : فلذان العمع الىفس ي امليشأ  

ؤطبابه هفظُت ، ان الظسوف الػاؾؿت ججػل الؿفل الشػىزٍا ًفلد طمػه 

باإلاخابػت الىفظُت و الازشاد الىفس ي لدصخُظ هرا  للهسوب مً الىاكؼ لرًل ًىصح

 الاغؿساب .

   : العيوب العمعية املشكضية(Central hearing loss)  

ت ،انهم  م ألادٍو انها ؤهثر حػلُدا حظبب مشاول في الاجطاٌ و ًيىن الػلج غً ؾٍس

يىن طمػهم بظُـ ًلدز ب  ازس غلى فهمهم  58-24ألاشخاص الرًًً   ً دٌظِبل مما

 لم فِظخػملىن مػُىاث طمػُت . للى

 Handicapped Physically : املعاق  بذهيا أوهيكليا و صحيا.5

     ً ان اإلاػىكىن هُيلُا هم الرًً ٌػاهىن مً خلل ؤو ًسافلهم هىع  ؤو  ؤهثر م

 (811:ص1118الػمل)غدهان ببساهُم ،و  غػامهم مً   الدشىه الري ًمىؼ غػلتهم

غلى اللُام بالىظائف الجظمُت و الحسهُت ؤطبابها وزازُت  اذ حػاوي هره الفئت مً عجص و 

ؤن بػؼ ألاهىاع مً غمىز الػػلث جىزر مً ألام الحامل بلى ؤبىائها و خاضت غىد 

 .( 57 ،ص 1117شواج ألاكازب  )ؾازق غبد السئوف زبُؼ ، 

هما ؤن هلظ ألاهسجحن غلى مظخىي دماؽ الؿفل طىاء في مسخلت ما كبل  

ؤزىائها ؤو بػدها كد  ٌظبب جلف في دماؽ الؿفل، بدُث ًازس هرا الخلف غلى  الىالدة ؤو 

اإلاساهص الػطبُت الخاضت بالحسهت، ًىحد ؤطباب ؤخسي حػىد لفترة ما فبل الىالدة 

ت والجدزي، التهاب الىبد، الحطبت  هخػسع الجىحن للػدوي الفحروطُت و البىخحًر

ت والخدخحن   خىسزةشػت اإلاألاإلااهُت و الصهسي، هرلً حػسغه لأل  ؤو الاطخػماٌ الظيئ لألدٍو

 .و ؤلادمان غلى اإلاخدزاث
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ػا   ىحد ًؤ هما ؤن طً ألام الحامل له غلكت اخخمالُت لحدور ؤلاغاكت   ً.

ؤطباب  ؤجىاء وغؼ الجىحن والىالدة الػظحرة التي حػسع الؿفل لإلضابت في الجهاش 

خخىاق الجىحن، اطخخدام اإلالكـ في الػطبي، و ؤًػا وغؼ اإلاشُمت الري كد ًادي بلى ا

الىالدة ًادي ؤًػا بلى اضابت دماؽ الؿفل، مً ؤطباب ؤًػا ؤلاغاكت الحسهُت ما بػد  

الىالدة هةضابت ألاؾفاٌ بخلف مخي غلوة غلى ؤلاضابت في ألاؾساف في مىؿلت السؤض و 

ائم بضاباث حظمُت مباشسة و ؤًػا حػسع غدد مً ألاؾفاٌ بلى هىع مً العجص الد

 (25-24ص،  1117هدُجت الػدوي ؤو بػؼ ألامساع الػطبُت )الظُد فهمي ،

  :أشكال إلاعاكة الحشكية 

جخػدد ؤشياٌ ؤلاغاكت الحسهُت ؤو الجظدًت و جيخج غً بضابت ألاحهصة الحسهُت ؤو 

ؤلاضابت الػػىٍت مما ًازس جإزحرا بالؿا غلى الىىاحي الىفظُت و الاهفػالُت الػللُت و 

ً ؤهىاع ؤلاغاكت الحسهُت ماًلي : الاحخماغُ  ت للمػىق و م

 :جت  الشلل الذماغي هى خلل في خسهت الجظم ؤو في شيل اللىام ؤو هلهما هُد

 ً بضابت ؤو ؤهثر في الجهاش الػطبي اإلاسهصي مما ًادي بلى خلل في هفاءة الجهاٍش

و  الػػلي و الػطبي و كطىز ؤداء الػػلث و هى مً ألامساع التي ال غلج لها

  (64ص 1115جصداد شدتها مؼ مسوز الىكذ ) الىىاضس 

 :جمشل خاالث اغؿساباث الػمىد الفلسي مظهسا  اضطشابات العمود الفلشي

آخسا ممحزا مً مظاهس ؤلاغاكت الحسهُت ، و ذلً هدُجت إلاا ًخطل بهرا 

الاغؿساب مً خلل في اللدزة الحسهُت للفسد، و ًلطد باغؿساباث الػمىد 

طِب الىمى الظىي للػمىد الفلسي مً مىؿلت الفلسي ذلً ال  ً خلل الري

 (131 ص 8887السؤض ختى نهاًت الػمىد الفلسي )السوطان، 

  :و هي التي جددر في مساخل الػمس اإلاخإخسة و اإلاخىطؿت و  التهاب العظام

 ً خاضت غىد ألافساد الرًً ٌػاهىن مً بضاباث الهُيل  الػظمي و مم

ؤلاضابت بالتهاباث بلى الاهصالق الؿػسوفي و  ًخػسغىن لحىادر مخخلفت جادي

 (134 ص،1118جأوله )غبد الحمُد 

 :ُاب ؤخد ؤؾساف ؤو حصء منها، و ًيىن البتر هدُجت غدم  البتر و ٌػني بشالت ؤو ؾ

همى ألاؾساف همى ا ؾبُػُا و ًددر بفػل جىاٌو ألام الحامل للػلاكحر ؤواهدظبذ 

 .بػد خادر 
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 :طبي غػلي ًددر فُه غػف شدًد في هى اغؿساب غ الوهً العضلي

الػػلث ؤلازادًت و الشػىز بالخػب، و ؤلاغُاء، و خاضت بػد اللُام بيشاؽ ما 

 و وظبت اهدشازه هبحرة بحن ألافساد، و ال حػسف ألاطباب اإلاظاولُت غىه. 

 

   Mental retardation  :إلاعاكة  العللية.6

فاألفساد الرًً خاضل ذوائهم ٌػسف الخخلف الػللي غلى ؤهه غػف في الرواء ، 

دزحت  821دزحت  لهم ذواء مخىطـ ، ؤما الرًً خاضل ذوائهم ؤهبر مً  821و  61بحن 

دزحت   61فُمشلىن ذوي الرواء الػالي بِىما اإلاخخلفىن غللُا خاضل ذوائهم ؤكل مً 

 اب  ، و الحظ  انهم اللابلحن غلى حػلم اإلاهازاث ألاوادًمُت ألاطاطُت واللساءة و الىخابت

سر بػؼ ألاشخاص جخلفا  و مً ؤطباب الخخلف الػللي الػامل الىزاسي اذ كدً 

و اخُاها كد ٌػىد ألطباب غػىٍت هخلف غلى اإلاظخىي الجهاش   غللُا مً ألاحداد

، ثحميز هزه الػطبي اإلاسهصي و الري ٌػىد الى حسوح الىالدة   و خاالث اإلاسع و الدظمم 

 (  : 58ص2001إبشاهيم ، الفئة بالخصائص الحالية)عذهان

  غلى اهدظاب بػؼ اإلاهازاث ً انهم ًخمحزون برواء مددود مما  ًجػلهم غاحٍص

و خل بػؼ اإلاشىلث، فخفىحرهم مددود بػُد غً اإلاجسداث ال ٌظخؿُػىن 

 الخؿلب غلى الطػىباث .

  غدم الىفاًت الاحخماغُت: ان هره الفئت جبلى في جبػُت لصخظ آخس فهم

ً غلى زغاًت   غُت وزدود ؤفػالهم ؾحر احخماغُت ؤهفظهم ًخمحزون باالهدفا غاحٍص

  الدوافؼ و الاهفػاالث : انها جىمى ببؿيء و ؤخُاها ؾحر ظاهسة و ؾائبت والحماًت

 .الراجُت و الخدفظ 

   الاطخللٌ الراحي هما ال ٌظخؿُػىن ختى الخػبحر غلى بػؼ خاحاتهم والجىع و

 الػؿش .  

 ه الفئت مً حشىهاث بيُىٍت ووظُفُت غلى مظخىي الدشىه الػػىي : حػاوي هر

 ول الػػىٍت مما ٌػؿل غملُتي الىلم و اإلاص ي . 

 ( :15ص1118)غدهان ببساهُم ، الحصييف  العيادي للحخلف العللي 

 دزحت   56 ------ 41الخخلف الػللي البظُـ  

ـ    دزحت  48 ------ 25الخخلف الػللي اإلاخىط

 دزحت  24------ 11الخخلف الػللي االحاد 
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  ً  دزحت   11الخخلف الػللي الشدًد ؤكل  م

 :   الوظائل الحكىولوجية املخصصة لكل إعاكة .7 

 : ألادوات املخصصة للمكفوفين 

م مً خلٌ اللمع و الظمؼ )غدهان ببساهُم   جدخاج هره الفئت الى حػُل

بهم غلى آلالت الياجبت الىظامُت فهي حظمذ 818ص1118، بالسبـ (  اذ ًيبػي جدٍز

بحن اإلاىخىب و الخطىز ، جىمُت الجاهب ؤلابداعي لديهم غً ؾٍسم  الػمل 

ىت اإلاظسح كد ًلىي الشلت بالطلطاٌ و البلطدًُ ، جمشُل ألادواز غلى شب

سها ، وهىرا ًخػلم الؿفل ذوي  ،بالىفع حػلُم اإلاىطُلى و الػمل غلى جؿٍى

م خاطتي الظمؼ و اللمع .    الاخخُاحاث الخاضت غً ؾٍس

  ألادوات املخصصة للمعاق حشكيا 

ًخم الػلج الخػىٍض ي باطخخدام ؤحهصة اإلاظاغدة الػياهحز للمص ي و ألاحهصة 

الداغمت في الظاق ؤو الىسس ي اإلاخدسن ول هره ألاحهصة جفُد في دغم الػػلث الػػُفت 

د مً اإلاػاغفاث، والدشىهاث الجظمُت  جلىٍم الدشىهاث والخللطاث مىؼ خدور اإلاٍص

 1117ي  و جدظحن كدزة اإلاطاب غلى الىكىف و الخىلل  بشيل غام. )الظُد فهمي، ألاخس 

 (318 ص

 :أظاليب الحواصل لذى املعاكين ظمعيا 

 أظاليب الحواصل امللفوظة : -

لت اإلالفىظت جاهد غلى اإلاظاهس   الاطتراجُجُت الخػلُمُت التي حػسف باطم الؿٍس

الشفاه اإلاظالً ألاطاطُت لػملُت الخىاضل  اللفظُت في البِئت، وجخخر مً الىلم وكساءة

وبؿبُػت الحاٌ جللى هره اإلاظالً مظاهدة مً خلٌ جىمُت مهازاث اللساءة والىخابت 

وجىمُت الجصء اإلاخبلي مً الظمؼ مً خلٌ اإلاػُىاث والخدٍزب مما ٌظمذ للؿفل 

ت وزبما ًبدؤ جدٍزب ألاؾفاٌ غلى الؿسق اإلالفىظت للخىاضل  باطخخدام ألاطالُب الُدٍو

، الى  بمجسد الخػسف غلى خاالث فلدان الظمؼ، وكد ًبدؤ البرهامج بطفت مبدئُت في اإلاجٌز

 (173 ص1117ؤن ًلخدم الؿفل باإلادزطت للمىاضلت فيها  )ؾصاٌ، 

  أظاليب الحواصل اليذوية : -

ٌشحر الخىاضل الُدوي مً وحهت الىظس الػلمُت بلى اطخخدام لؿت ؤلاشازة وهي 

ت الخاضت جمشل بػؼ اليلماث ؤو اإلافاهُم ؤو ألافياز اإلاػُىتهظام مً الس   .مىش الُدٍو
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لت  وحػخبر لؿت ؤلاشازة وطُلت للخىاضل حػخمد اغخمادا هبحرا غلى ؤلابطاز، في هره الؿٍس

ل للؿاًت مً ؤلاشازاث الخاضت بيلماث  لت كساءة الشفاه( فان غددا كُل )غلى غىع ؾٍس

ش ؤلاشازة بلى اليلمخحن اللخحن جبدوان مدشابهخحن غلى مخخلفت جبدو مدشابهت ذلً ؤن زمى 

الشفاه، جخخلفان اخخلفا هبحرا، جماما هما جخخلف الطىزة الرهىُت التي جيىنها غىدما 

 ٌ هسي اليلمخحن في الؿباغت الػادًت و حػخبر لؿت ؤلاشازة ملئمت بطفت خاضت لألؾفا

لت ال جخؿلب جيظُلا  ضؿاز الظً خُث ًيىن مً الظهل غليهم زئٍتها، هما ؤن الؿٍس

 (176 ص 1117)ؾصاٌ،  .غػلُا دكُلا لخىفُرها

  :أظاليب الحواصل الكلي  -

ُه  ًلطد بالخىاضل اليامل ؤو الىلي هظام في حػلُم ألافساد الطم، ٌظخخدم ف

ت والهجاء ؤلاضبعي باإلغافت بلى الاطخماع ػخلد ؤن هرا الىظام ؤهثر  .ؤلاشازاث الُدٍو َو

وللد اطخخدم مطؿلح الخىاضل الىلي ألٌو مسة  .ألاؾفاٌ الطم فاغلُت في جدَزع

لهد للطم غام  لت بمشابت مداولت  .8858بىاطؿت مدزطت ماٍز وان اطخخدام هره الؿٍس

 .إلنهاء الجدٌو الري اطخمس مىر ؤن بدؤ حػلُم ألاؾفاٌ الطم كبل خىالي مائتي غام

 (177 ص1117)ؾصاٌ، 

 :وي الاححياجات الخاصةأهمية الحكىولوجيا الشكمية لز .8

د الخىىىلىحُا السكمُت مً فسص ذوي الاخخُاحاث الخاضت في الخػلُم و  جٍص

د هرلً مً فسص خطىلهم غلى وظُفت في  بمياهُت دمجهم و غلكاتهم الاحخماغُت و جٍص

اإلاظخلبل، هما كد جيىن ؤغظم خدمت جىفسها الخىىىلىحُا السكمُت لروي الاخخُاحاث 

ُؼ الخاضت هي الاطخلل لُت فمً خلٌ الاغخماد غلى بػؼ الخىىىلىحُا اإلاخىفسة ٌظخؿ

ً التي كد ًجدون  اإلاػىكحن اجخاذ كسازاتهم و الاخخُاز بػُدا غً كسازاث و خُازاث آلاخٍس

ؤهفظهم ملصمحن بلبىلها في خٌا غدم جىافس الخىىىلىحُا التي جمىنهم مً الاغخماد غلى 

 . (48ص1184ؤهفظهم. )الشسمان، 

ً ؤن جيىن الخىىىلىحُا السكمُت غامل مِظسا للهدماج الاحخماعي لروي هما ًمى

الاخخجاحاث الخاضت في اإلاجخمؼ،  ذلً ؤنها حػمل غلى جللُل بػؼ اللُىد اإلاخػللت 

ادة الخفاغل بحن ألافساد اإلاػىكحن و  ً مىظىز غام، هما ؤنها جدغم ٍش بةغاكاث ألاشخاص م

اإلاشاٌ،  هما جمىنهم مً اهدظاب مهازاث غدة في  ملدمي السغاًت ؤو اإلاػملحن غلى طبُل

 ً مجاالث مخخلفت مشل الخىلل و الحسهت و الخػلم و الخىاضل مما ًمىً ألافساد م

 (Manzour  and Vimarlund,2018p38) .اإلاشازهت بيشاؽ فػاٌ في اإلاجخمؼ
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 :  خاثمة

ُاحاث  الخاضت ، ًىحد جداخل هبحر بحن مخؿحري الخىىىلىحُا السكمُت و ذوي الاخخ

اذ جادي جىىىلىحُا الخػلُم الحدًشت ؤدوازا هامت في حػلُم هره الفئت و الاهخمام بها ، انها 

م ، لىً كد جظهس  جدلم حؿدًت زاحػت و فىزٍت ، و جىمي كدزة اإلاخػلم غلى الخفىحر الظُل

حملت مً اإلاػىكاث التي جدىٌ دون الاطخخدام ألامشل لهره الىطائل في بػؼ اإلادازض 

ً ؾسف اإلاػلمحن و اإلاخػلمحن و ؤخُاها كد ال جيىن مخىفسة . الخا  ضت م

 املشاجع : 

، 8(. السكمىت و جلىُاتها في اإلاىخباث الػسبُت. ؽ1182ؤخمد ٌع، هجلء. ) -

 اللاهسة: الػسبي لليشس و الخىشَؼ.

(. دوز الخىىىلىحُا السكمُت في جمىحن الؿفل مً ؤحل 1188الخىوس ي، فاًصة. ) -

، الػدد السابؼ، حامػت جىمُت مظخدامت . مجلت الخمىحن الاحخماعي. اإلاجلد ألاٌو

 ألاؾىاؽ. 

، غمان: 8(. الاجطاٌ و جىىىلىحُا الخػلُم. ؽ1183الحصاغلت، فاؾمت ؤخمد. ) -

 داز اإلاجد لليشس و الخىشَؼ.

ت و الخؿبُم. 8887الحُلت، مدمد مدمىد. ) - (. جىىىلىحُا الخػلُم بحن الىظٍس

 لليشس و الخىشَؼ. ، غمان: داز اإلاظحرة8ؽ

(. الصحافت الالىتروهُت و الخىىىلىحُا 1188الدلُمي، غبد السشاق مدمد. )  -

 ، غمان: داز الشلافت.8السكمُت. ؽ

(. غمان : 2(. طُيىلىحُت ألاؾفاٌ ؾحر الػادًحن )ؽ8887السوطان، فازوق، ) -

 داز الفىس للؿباغت واليشس.

مطس: داز الجامػت الجدًدة  (. ؤلاغاكت الحسهُت )د.ؽ(.1117الظُد، فهمي، ) -

 لليشس.

(. جىىىلىحُا الخػلُم اإلاظاهدة لروي 1184الشسمان، غاؾف ؤو خمُد. ) -

 ، غمان: داز اإلاظحرة. 8الاخخُاحاث الخاضت. ؽ

حن 1118شيخماوي واز، جسحمت غدهان ببساهُم ألاخمد ) - ( ألاؾفاٌ ؾحر الػاًد

 .( لبىان : ماطظت السطالت 8طُيىلىحُتهم و حػلُمهم )ؽ
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ُُم و الدصخُظ لدوي الاخخُاحاث 1118غبد الحمُد، طػُد هماٌ، ) - (. الخل

 (. مطس: داز الىفاء لدهُا الؿباغت و اليشس.8الخاضت )ؽ

(. ؤلاغاكت الحسهُت )د.ؽ(.مطس : 1117غبد السئوف غامس، ؾازق، زبُؼ، ) -

 ماطظت ؾبُت لليشس والخىشَؼ.

ُا حػلُم ذوي الاخخُاحاث ( : جىىىلىح1183غبد الػاؾي ، مدمد خظً الباحؼ ) -

 الخاضت والىطائل اإلاظاغدة ، مطس : داز الجامػت الجدًدة .

ت: لليشس 8( طُيىلىحُت الفئاث الخاضت )ؽ1117ؾصاٌ، ع. ع. ا. ) - (. ؤلاطىىدٍز

 والخىشَؼ وخدماث الىمبُىجس.

(. ذوي الخىىىلىحُا السكمُت 1111فسواهت، خاشم ؤخمد و شػذ، زشاد خلُل. ) -

لتربُت في زفؼ جددًاث مجخمؼ اإلاػسفت. مجلت ولُت الاكخطاد اإلاؿبلت في ا

، الػدد الظادض. ت، اإلاجلد ألاٌو  للبدىر الػلمُت، حامػت الصاٍو

(.  بدمان الاهترهِذ و غلكخه بظماث 1184اللاطم ، غبد هللا، مدمد. ) -

الصخطُت اإلاسغُت لدي ألاؾفاٌ و اإلاساهلحن. مجلت الؿفىلت الػسبُت، الجمػُت 

 .21-18. ص ص 53ت، الػدد اليىجُ

ُمىهت و كظمُت، مىىبُت. ) - ت، م ٌ 1187مىاضٍس (. اطخخداماث جىىىلىحُا الاجطا

، 11السكمُت في البِئت التربىٍت. مجلت السطالت الدزاطاث ؤلاغلمُت. اإلاجلد 

 .12-88، حامػت الػسبي جبس ي، ص 17الػدد: 

مُت غلى هفاءة و (. جإزحر الخىىىلىحُا السك1183هاضف، طػُد ؤمحن مدمد. ) -

ؤداء ألاطسة: جدلُل طىطُىلىجي لخإزحراث اطخخدام الاهترهِذ. اللُادة الػامت 

، 12لشسؾت الشازكت مسهص بدىر الشسؾت. ؤلامازاث الػسبُت اإلاخددة، اإلاجلد 

 .187-164. ص ص 2الػدد 

 (الصحت الىفظُت ، مطس : مىخبت شهسان .1188هخلت ، ؤشسف طػد )  -

(. الصحت الىفظُت و الظُيىلىحُت الصخطُت 1115، )الىىاضسة، خظً مدمد -

ت: اإلاىخبت الجامػُت.  )د.ؽ(. ؤلاطىىدٍز

م و شوشو، زشُد. ) - (. الخىىىلىحُا السكمُت و دوزها في 1186ومان، مدمد جىُف

جىمُت اإلاىزد البشسي الخاص بظلً ألامً لىالًت بظىسة. مجلت غلىم ؤلاوظان و 

 اإلاجخمؼ. حامػت مدمد خُػس بظىسة.
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