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 مستخلص البحث:
ثجهيز ومعالجة املعلومات لذى روي معحوى  هذفد الذساظة الخالُة للىشف عن

الاححُاطات الخاصة في ظل ثوظُف الحىنولوطُات الخذًسة ووان الحطبُم على عُنة من 

فعي املشحلعة الحعلعُ   ين وغيع  معوظ ين للحىنولوطُعات الخذًسعةضععا  العع، ب نعين معوظ 

ولحعح   Schmeckلع شع،ً ب ث  ثطبُم عليه  ملُاط ثجهيز ومعالجة املعلومات املحوظط

وقب وعلُععع  املعالجععة ناظعععحاذاك الحىعععشاسات واليعععا املاوٍعععة وايحبعععاس   ت  للُععاط ال عععش 

 ؤظ شت الذساظة على ما ًلي: 

املعلومعات لعذمه  ومعالجعة مععحوى ثجهيعز  ا  العع، ضععمعن  66,66ن ما نعبح  ب

ه،عا ؤن مععا مععحوى ثجهيعز ومعالجعة املعلومعات لعذمه  ع،ُعمب  33,33ظعطيي وفعي امللانعل 

ه،عا من ضعا  الع،  ًوظ ون الحىنولوطُعات الخذًسعة فعي ع،لُعة العحعل ب  %05نعبح  

ن موظف وغي  بلى وطود فشوق في معحوى ثجهيز ومعالجة املعلومات نيثوصلد الذساظة 

ب ووانععد ال ععشوق ل ععال  ضععا  الععع، الحالمُععز املوظعف للحىنولوطُععات الخذًسععة لععذى 

 .املعحاذمين لها

ومعالجة املعلوماتب روي الاححُاطات الخاصةب ضعا  الع، ب  ثجهيز كلمات مفتاخية: 

 ب الحعلُ .الحىنولوطُات الخذًسة
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Abstract: 

The Current Study Aimed To Detect The Level Of Processing 
And Processing Of Information In The Context Of The Employment 

Of Modern Technologies And The Application Was Applied To A 
Sample Of Hearing Impaired, Between Employees And Non-Staff Of 
Modern Technologies In The Intermediate Education Stage, Applied 

To Them The Measure Of Processing And Processing Information For 
Schmeck And To Be Treated Using Repetitions And Percentages And 

Testing 'T' To Measure Differences, And Therefore The Study 
Resulted In The Following:  

66.66% Of The Hearing Impaired Have A Superficial Level Of 

Information Processing And Processing And In Contrast 33.33 Levels 
Of Processing And Processing Information Are Deep, And 50% Of 

The Hearing Impaired Employ Modern Technologies In The Learning 
Process, And The Study Found Differences In The Level Of 
Processing And Processing Information Between An Employee And 

Non-Employee Of Modern Technologies In Students With Hearing 
Impairment, And The Differences Were In Favor Of Users. 

Key words: Processing And Processing Information, People With 
Special Needs, Hearing Impaired, Modern Technologies, Education. 

 مقدمة
ة ثجهيز املعلومات ث ت ض وطود مج،وعة من مُيانيزمات الحجهيز دايل        بن نظٍش

اليائن اليي ول منها ًلوك نوظُ ة ؤولُة معُنةب وؤن هزا الع،لُات ً ت ض فيها ؤن ثنظ  

ة الى فه  ظلون إلانعان حين ٌعحاذك  وثحاب  على نحو معين وجععى هزه النظٍش

  ُ بمياناث  العللُة واملعشفُة ؤفضل اظحاذاك فعنذما ثلذك لل شد املعلومات ًجا عل

 انحلاء ع،لُات عللُة ومعشفُة معُنة وثشن ايشى في الخاٌ.

ععععن         ع ع ع ع عععالي ً،ىع ع ع ع ع ع ععععادس اعحباس هرا النشاط ال،عسفي وبالحع ع ع ع ع ع ععععن م ع ع ع ع ع  سدُة ؤسناء ال سوق المع

عععععة ال،هاسات العللُة ال،عسفُة السحباط  بنحو غُس اهخعععععا   الراىسة العا،لة مباشععععش بعع

ألن حنظُك ؛ والحي بدوسها حسحبط بعالكة كوُة باللدسة على الحعلك والنجاح ال،دسعي

الراىسة العا،لة ؤسناء حش ُس ٌ ال،علو،ات في  وسة وحدة ،عسفُة واحدة ُُعس ،ن ع،

ععععيب عاك. ٌ الجهد على الراىسة بشىٌ ،ح في حللُال،علو،ات ب،ا ُع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع  ص ب3513)الخشبع

105). 
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فالع،لُعات العللُععة واملعشفُععة الكع  جشععيل نظععاك معالجعة املعلومععات  ععي معععحلبالت       

الخعُةب والك  جعح،ذ في امللعاك وٌو علعى حعواط الانععان ب فعنعذما ً لعذ ال عشد حاظعة 

باٌ ال شد لل،علومة وبالحالي في هُ ُة ثجهيزه من الخواط فان هزا ال لذ ًارش على اظحل

ومعالجح  لهاب بر ًحض  ؤن  ما نين اظحلباٌ املعلومات والحعبي  عنها ًح  ثجهيز ومعالجة 

ععععحذعاء  ن واظع ععععا وثاععععٍض ععععل وثحلُععععل وثشهُع ععععشاد ًلومععععون نحيامع املعلومععععاتب حُععععص ؤن وفع

ُعة معن ع،لُعات ثجهيعز املعلومعاتب وبالحعالي فعان ال عشد العزي ٌععاني معن صععوبة فعي ؤي ع،ل

حض  ؤًضا  ومعالجة املعلومات العانلةب فعو  ٌعاني حُياز من مشىالت في الحعل ب ٍو

ان وشخاص الزًن لذمه  ك وس في حاظة من الخواطب فلذ ًادي فلذ حاظةب فلعذ 

ًعادي فلعذ هعزه الخاظعة بلععى ثعإيش الن،عو املعشفعي لعذمه ب وبالحععالي كعذ جععشكله  معن ثجهيععز 

لة صخُحة.ومعالجة املع  لومات نطٍش

ؤن مواهبععة الحعذفم املعلومعاجي املخععاسق ال ثلح ععش  (3558وثاهعذ سانعذا عبعذ العلعُ  )      

علععى مجععشد ط،عع  املعلومععات املحاحععة ؛ وبن،عععا ثحطلععا نالضععشوسة معالجععة هععزه املعلومعععات 

نطشق ثحض،ن ثوظُ ها في ثحلُم ؤهذا  محذدةب علُ  فلعذ ظهعشت الخاطعة امل خعة بلعى 

مهاسات ث ىي  ث،ىن ال شد املعاق من الحعامل م  املعلومات ووفياس بشيل بًجابي ثن،ُة 

ذ من وفيعاس  وال ًلح ش على مجشد ط،عها فلط وبن،ا ً،حذ بلى اظحاذامها في ثولُذ املٍض

واملعلومعات الكع  ًعح  ثوظُ هععا فعي ؤداء املهعاك وحعل املشععىالت واملواكعف املاحل عة . )عبععذ 

 .(31 ب ص3558العلُ ب 

معالجعععة املعلومعععات ثبعععذؤ عنعععذما ًح عععض معععذيل )علعععى ظعععبُل املسعععاٌ: الب عععشي فععةرا        

والع،عي( على واحذ ؤو اهث  من الخواط )مسل العع،  وال ع   والل،عغ(. ًحللعى امل عجل 

عععاص فعععي شععععيل حسععععا ب ًنلععععل ال ععععجلي الخسععععا   عععا ناًجع ح،لهع الخسعععا  املناظععععا املععععذيالت ٍو

( WM ععي الععزاهشة العاملععة )  STM( حُععص STM)املعلومعات الععى الععزاهشة ك ععي ة املععذى 

با مع  العو،يب ؤو معا ٌعُع  املعشء فعي لخظعة معُنعة. و  محعذودة فعي اللعذسات  WMثحوافم ثلٍش

ب ًعععح  ثيشعععُط WMومحععذودة فعععي املعععذة. فععي ارنعععاء وطعععود املعلومععات فعععي العععزاهشة العاملععة 

عLTMاملعشفععة رات ال عععلة فعععي العععزاهشة )وٍلعععة املعععذى ) ع ة ووضععععها فعععي ( ؤو العععزاهشة الذائ،ع

نها في الزاهشة )وٍلعة  WMالزاهشة العاملة  لححيامل م  املعلومات الجذًذة ومن ر  ثاٍض

املععذى. بعععذها ثععنظ  ع،لُععات الععححى  )الحن ُزًععة( ثععذفم املعلومععات ع عع  نظععاك معالجعععة 

املعلومعات. هعزا ناليععبة لل عخع الععاديب ؤمعا فاعة روي الاححُاطعات الخاصعة وضععا  
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لعععة الكععع  ًحعل،ععععون لهعععا ثعععارش علعععى اظعععت اثُجُا ه  فعععي معالجععععة  العععع،  ثحذًعععذا فعععان الطٍش

( 3559ؤهعذت دساظعة ؤنعو املععا)ي ولُعذ مح،عذ  )وهعزا معا  .(Schunkب 3515) املعلومعات.

ؤن الطال  العادًين ؤهث  اظحاذاما ملعحوٍين من معحوٍات الحجهيعز ه،عا: الحجهيعز حُص 

نب م،ا ًذٌ ؤن فلذ حاظة من الخعواط الع،ُم واملحوظط نامللاسنة م  ال   واملى وفي

ؤن ؤن الباحعص يعشض ناظعحيحاض ععاك م عاده ًارش على ه عاءة ع،لُعة ثجهيعز املعلومعات. ه،عا 

)ؤنو . ه اءة ع،لُة ثجهيز املعلومات  ي نحاض مذيالت طُذة ل  ًحذذ لها فلذ ؤو جشوٍ 

 .(380ب ص 3559املعا)يب 

ال شد الناثجة عن ي  ات ُة  ي يالصة غ ؤن البيُة املعشفه،ا ًشى عل،اء الن 

فعي مشاطعل ن،ععوه مع  البِاعة والوسارعة والبُولوطُععة ورلعً معن يعالٌ ن،ععوه وثىُ ع  ث اعلع  

ععشثبط نن،ععو البيُعة املعشفُععة  لل ععشد ن،ععو وثطعوس الحيوٍنععات الجذًععذة للوحععات املاحل عةب ٍو

جعلعععذت هعععزه  املعشفُععة والع،لُعععات والوظعععائف املعشفُعععة املاحل عععة املنعىعععة عنهعععا فيل،عععا

الوظائف دلد على ثطوس البنى املعشفُعة لل عشد الن البيُعة املعشفُعة جشعيل وظعغ الهامعة 

 (.173 – 171 ب ص3552نواثج ث،سُل املعشفة. )العحوكب الك  ثلوك عليها 

بلعى وطعود عالكعة عالُعة نعين معالجعة ( 1988ا ال ذد جشي  دساظعة مجعذي )وفي هز

وؤن ( 137 ب ص1988لُا العحعل ب والحح عُل الذسايعا . )مجعذيب املعلومات املح،سلة نإظعا

في اللذسةب ؤو الجهل فيل فشد منا ِعد ناثجة عن الايحالفات ل ال شوق ال شدًة نين الحالمُز

لععة معُنععة ملعالجعة املعلومععا وؤن  .(199 ب ص3558ت الجذًععذةب )الشفععوقب ًوطعذ عنععذه )ٍش

لععة معالجععة املعلومععاتب فيل،ععا وععان لل،علومععات ٌعح،ععذ نذسطععة عالُععة ثعزهش وفععشاد  علعى )ٍش

 .(Norwood, 1987, p 406) هبي ا. وان ثزهش املعلومات املعحوى ع،ُلا في معالجة املعلومات

ؤن املعالجععة الععععطحُة لل،علومعععات ثيععحج ثعععأهال ؤظعععشق فععي العععزاهشة فعععي حعععين ؤن  

ا ؤهث ب وؤن الحا ِا املحبادٌ  معالجة املعلومات رات املعنى وهث  ع،لا ثيحج ؤرشا راهٍش

نين منظوسات معالجة املعلوماتب ومنظوس الطالا للحعل  ًيحج معاه،ة لها كُ،ة ل هع  

وان املعحوى الزي جعالج ن  املعلومات ً عوق ؤرعش  (Alrson, 1993, p 359)جعل  املحعل . 

اتب   (.80 ب ص1986الحىشاس على الخ ظ والحزهش. )الٍض

ٌ الحىنولوطُات الخذًسة واظخس،اسها في وفي ظل الحطوسات الخذًسة ث  اظحغ ال

عععي ثععععذَسغ روي الاححُاطععععات الخاصععععة ن عععع ة ياصععععة  مجععععاٌ الحععععذَسغ بشععععيل عامععععة وفع

للوصعوٌ العي ثحعععين ماشطعات الع،لُععة الت نوٍعة لعذمه  مععن يعالٌ محاولععة سفع  معععحوى 

ععععحاذاك  ع ععععالٌ اظع ع ععععن يع ععععة مع ع ععععات الخاصع ععععذى روي الاححُاطع ع ععععات لع ععععة املعلومع ع ععععز ومعالجع ثجهيع
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عععععه .الحىنولوطُعععات ا عععالين الت نععععوي  لخذًسععععة فععععي ثذَس للععععذ ظععععاعذت الحطععععوسات فععععي املجع

عععاك نحلععععذً  نعععشامج ثخناظععععا معععع  كععععذسات الحل،ُععععز وصعععع    الحىنولعععو يو  ععععادة الاهح،ع عععى ٍص بلع

م في جعلُ  هزه ال اةب وون  ًح،يعز ناثرعاسة  اظحاذاك الى،بُوثش وضعُف الع،  عن )ٍش

شهعض علععى والخشعوٍم والحح يعز علععى العحعل ب ياصعة وؤن هععزا ال نعوق معن الحالمُععز ٌعح،عذ ٍو

عععادة مهعععاسات الحالمُععععز الخعععواط الب عععش ؤهثععع  معععن نعععا ي ب وللععععذ وؤظهعععشت الذساظعععات بلعععى ٍص

 .إلاعاكة الع،عُة روي 

ه،ععا ؤهعععذت علعععى ؤه،ُععة بثلعععان املعل،عععين ووي عععائُين فععي ععععالض عُعععو  النطعععم  

مُعز ال ع  الحواصعل نعين الحال  ناظحاذاك الخاظو  وبعض ال  امج في معاعذة وجععهُل

ه،عععا ؤنعععع  ٌععععاعذ علعععى نلععععل بععععض الظعععواهش الخلُلُععععة للحالمُعععز ال ععع  الععععزًن  واملعلععع .

ٌعح،ذون على حاظة الب ش ؤهث  والكع ب ياصعة الظعواهش الكع  ً ععا مشعاهذ ها لبععذها 

عععهل ع،لُععة  امليععاني ؤو لنععذسة حععذويها نبِاععمه ب فح عع،ُ  نشنععامج ٌعععالج هععزه الظععواهش َو

هعععزه الع،لُععة املح،سلععة فعععي اظععحاذاك الى،بُعععوثش فععي الحعلعععُ  الععحعل  نإكععل وكعععد م،ىععنب و 

 .(3515ثذيل في ب)اس ع،لُة الحعلُ . )ال شماويب 

وهععزا مععا ثحععاٌو الذساظععة الخالُععة دساظععح  مععن يععالٌ جعععلُط الضععوء علععى موضععوق      

معععععحوى ثجهيععععز ومعالجععععة املعلومععععات لععععذى روي الاححُاطععععات الخاصععععة ضعععععا  الععععع،  

 اظحاذاك الحىنولوطُات الخذًسة في ع،لُة الحعل . ؤن،ورطا وهزا في ظل

 الذراسة: مشكلة .1

لباحسعععة وظععععُا ونظعععشا أله،ُعععة املوضعععوق معععن وطهعععة نظعععش اانطالكععا م،عععا ظعععبم رهعععشه      

طععععاءت هععععزه الذساظععععة  مععععن ؤطععععل إلاحا)عععة العل،ُععععة والع،لُععععةلححلُعععم بعععععض وهععععذا  

عععافُة  ع ععععة اظحىشع ععععز هذساظع ععععحوى ثجهيع ععععن معع ععععف عع ععععة للىشع ععععومعالجع ععععذى روي املعلومع ات لع

عععع،   ع عععععا  العع ع ععععة )ضع ععععات الخذًسع ع ععععحاذاك الحىنولوطُع ععععل اظع ع ععععي ظع ععععة فع ع ععععات الخاصع الاححُاطع

 هزه الحىنولوطُات وغيع  املعوظ ين لهعال نوظ ياملذساظة ملاسنة نين ه طاءتب و ؤن،ورطا(

العل،ُعععة  جعععائالتالذساظععة فععي  مشععيلةً،ىععن ثحذًعععذ وصععُاغة  علُعع و ب فععي ع،لُععة الععحعل 

 :ةالحالُ

  لذى ضعا  الع، ؟)ظطيي / ع،ُم( علومات ما معحوى ثجهيز امل .1

 هل ًوظف ضعا  الع،  الحىنولوطُات الخذًسة في ع،لُة الحعل ؟ .3
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نعين موظعف لعذى ضععا  العع،  هل ثوطذ فشوق في مععحوى ثجهيعز املعلومعات  .3

  ؟ع،لُة الحعل وغي  موظف للحىنولوطُات الخذًسة في 

 . أهذاف الذراسة:2

وى ثجهيز ومعالجة املعلومات لذى معحعلى  هذ  الذساظة الخالُة بلى الحعش  

مذى ثوظُف الحىنولوطُات الخذًسة لذى الحالمُز الحالمُز من ضعا  الع، ب ومعشفة 

ب ناثضعافة بلعى معشفعة ال عشوق فعي مععحوى ثجهيعز املعلومعات نعين ا  الع،  في الحعل ضع

 .لذى ؤفشاد العُنة موظف وغي  املوظف للحىنولوطُات الخذًسة

 لذراسة:. أهمية ا3

عععاب  ثعععإجي ؤه،ُعععة الذساظعععة الخالُعععة معععن ؤه،ُعععة وهعععذا  الكععع  جعععععى بلعععى ثحلُلهع

،ىن ثحذًذ هزه وه،ُة فُ،ا ًلي:  ٍو

 . ألاهمية الىظرية: 1. 3

ثشط  ؤه،ُة الذساظة بلى ؤنهعا  هعح  نذساظعة محغيع ات معشفُعة رات كُ،عة عالُعة هحجهيعز  -

مععشوسا  اهخعععا  املعلومعات هعا نععذؤ معنل ملشاحععل الكع  ث،ععش ومعات )مععن يعالٌ ومعالجعة املعل

ن فععي الععزاهشة و نع هععزا مععن  وصعوال ناظععت طاعها واظععحاذامها ن،لحضعُات الضععشوسةالحاٍض

طهةب ومن طهة ؤيشى دساظمها على عُنة مه،ة طعذا معن فاعة روي الاححُاطعات الخاصعة 

 ؤال و ي ضعا  الع، .

ضعععا  العع،  فععي جععلُط الضعوء علععى بميانُعة ثوظُععف الحىنولوطُعات الخذًسععة لعذى  -

 ع،لُة الحعل  ومعشفة انعياظا ها على ثجهيز ومعالجة املعلومات لذمه .

 . ألاهمية التطبيلية:2. 3

 . ،الوكو  على معحوى ثجهيز املعلومات لذى ضعا  الع 

  معععذى ثوظُعععف الحىنولوطُعععات الخذًسععععة معععن )عععش  ضعععععا  العععع،  فعععي ع،لُععععة

 الحعل .

 عععا ؤظععع شت علُعععع  النحعععائج ً،ىعععن ن اكتعععع اح ثوصعععُات جعععععه  فعععي وضعععع  نعععاء علعععى مع

اظعت اثُجُات جعلعع  مشثىععضة علععى الحىنولوطُعات الخذًسععة لشفعع  معععحوى ثجهيععز 

 ومعالجة املعلومات لذى ضعا  الع، .

  في حذود عل  الباحسة -نذسة الذساظات العانلة حوٌ محغي ات الذساظة. 
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  ا  كذ جعه  الذساظة الخالُة ل حح املجاٌ لذساظات ؤهثع  جع،عم علعى فاعة ضعع

الععع،  ن عع ة ياصعععة وروي الاححُاطععات الخاصععة ن ععع ة عامععةب نععالت هيز علعععى 

الجانععا املعشفععي واللععذسات العللُععة وهُ ُععة ثجهيععز ومعالجععة املعلومععات فععي ظعععل 

 رلً وفي ظل الحىنولوطُات الخذًسة وثطبُلا ها في الجانا الت نوي.

 . ثدذيذ مفاهيم الذراسة: 4

 . ثجهيز ومعالجة املعلومات1. 4

( نإنهععا: ع،لُععة انخبععاه فعععاٌ وادسان عععاٌ وث،سُععل دكُععم 3555فهعا البععذساني )ٌعش 

ن والاظعت طاق ث،حعذ نعين الع،عم والحوظع  ناملعلومعات ثب ععا ثنحاض ع،لُات الت ميز والحاعٍض

 (.318 ب ص3519ب لنوق الهذ  من الحعلُ . )يل ي

لة الكع  ًخبعهعا الحل،ُعز عنعذ دساظعح   ه،ا ٌعش  معحوى ثجهيز املعلومات نالطٍش

لععبعض امل ععاهُ  العل،ُععة فلعععذ ثيععون ع،لُععة ثىععشاس ليعععل مه،ععة واظععت طاعها نععذون معنعععى 

ظعطيي او ادسان معناهععا واًجععاد اوطعع  الخشععان  نُنهععا وبععين مه،ععة ايععشى او محاولععة سبععط 

مععحوٍات  ثإيعزمهح،ين او اهث  نُنه،ا عالكعة اسثبا)ُعة فعي ظعُاق ري معنعى ع،ُعم وبعزلً 

ذي ) وانمهاءلعُاني ماحل ة نذءا ناملعحوى ا ب 3550ب سمضعان علي مح،عذناملعحوى الحجٍش

 (.881 ص

مج،وععععة مععن املهععاسات املعشفُععة املنحظ،ععة الكععع    ععيثجهيععز ومعالجععة املعلومععات فععةرا      

ثحعذذ ارنعاء اظعحلباٌ ال ععخع املعلومعات وثحلُلهعا وث عععي ها دايعل عللع  واظععحعاد ها 

مشعيلة معا ثححعاض العى حعل معن ال عخع وثزهشها حُن،ا ثحطلا رلعً وياصعة عنعذ نعشوص 

   ن ع .

  إجرائيا:

الذسطعة الكع  ًحح عل عليهعا بطشائُعا نعلومعات معحوى ثجهيعز ومعالجعة املًحذد  

ملعالجعة املعلومعاتب حُعص الذسطعة  Schmeckالحل،ُز ضعُف الع،  على ملُاط شع،ً 

 املنا ضععة ثععن  ععععن معععحوى ظععطيي معععن ثجهيععز ومعالجععة املعلومعععاتب فععي حععين الذسطعععة

 املشث عة ثذٌ على معحوى ع،ُم من ثجهيز ومعالجة املعلومات.

 ضعاف السمع:. 2. 4

لععع  ال جععع،ح  نذسطععةهعع  وشععخاص الععزًن ٌعععانون نجععضا ؤو نل عععا فععي حاظععة الععع،      

 .(3553ناالظحجانة الطبُعُة ألغشاض الحعلُ،ُة والاطح،اعُة. )حن يب 
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ن ثيعون كععذ ثيونعد لعذمه  مهععاسة وشعخاص ضععا  الععع،  هع  ؤولاعً و) ععاٌ العزً     

مسل هاالء -الىالك واللذسة علي فه  اللغةب ر  ثطوست لذمه  بعذ رلً إلاعاكة في الع،  

بععال   -ؤو كٍشا من العادي  -و) اٌ ًيونون علي و،ي ناألصوات ولذمه  اث اٌ عادى 

 وصوات الزي ٌعِشون فُ .

 . التكىولوجيات الحذيثة: 3. 4

ؤي  ؤغشاض عل،ُةب ة العل،ُة ؤو معشفة منظ،ة من ؤطلالنظامي لل،عشف  ي الحطبُم     

عف  ؤن الحىنولوطُا جعح   الحطبُم ال عاٌ للوصوٌ بلى ؤغشاض ثاذك وفعشاد. ورانُعا جعٍش

الحىنولوطُعا  عي الحنظعُ  ال ععاٌ لخ ع ة إلانععان معن يعالٌ  :العذنُل ععال  الاطح،عاق دون 

عععاء  وظععععائل منطلُععععة رات ه ععععاءة عالُععععة وثوطُعععع  عععي البِاععععة املحُطععععة ننع اللععععوى اليامنععععة فع

لة ن، شدها  بلالظح ادة منها في الشبح املاديب وبناء على رلً فةن  ً،ىن اللوٌ نإن  الطٍش

 (.33 – 31 ب ص3515الخُلةب )لِعد ثلنُة وال آلالُة ن، شدها ثلنُة. 

لععة نظامُعععة جععععي  وفععم املععععاس  املنظ،عععة وجعععع       حاذك فععةرن ؤن الحىنولوطُعععا  عععي )ٍش

ط،ُ  إلاميانُات املحاحة نإظلو  فعاٌ ثنجعاص الع،عل املشغعو  فُع  بلعى دسطعة عالُعة معن 

 إلاثلان.

 :إلاجراءات امليذاهية لذراسة. 0

 . مىهج الذراسة: 1. 5

والك  طاءت هذساظة اظحىشافُة في ظل نذسة انطالكا من نوق الذساظة الخالُة 

عععانلة حععععوٌ موضععععوق الذساظععععة  لععععى الىشععععف عععععن معععععحوى ثجهيععععز  هعععذ  بالذساظعععات العع

ومعالجعععة املعلومعععات لععععذى روي الاححُاطعععات الخاصعععة فععععي ظعععل الحىنولوطُعععات الخذًسععععة 

ٍح  ال جوء للبحوذ الاظحىشافُةب عنذما ال ًحوفش لنا هسي ا و  ب)ضعا  الع،  ؤن،ورطا(

عععن الظععاهشة ؤو املشععيلة الكعع  نذسظععهاب ؤو عنععذما ال ثحععوفش لنععا مععن املعععاس  ؤو املعلومععات 

علومعععات ععععن هُ ُعععة حعععل اللضعععُة ؤو املشعععيلة املطشوحعععة للبحعععص فعععي املا عععا ب وثجعععشى م

البحوذ الاظحىشافُة ن  ة ؤظاظُة ل خ وٌ علعى فهع  ؤفضعل ملشعيلة البحعصب نظعشا 

ألنع  لعع  ٌعععبم اللُععاك بععذد وععا  مععن البحععوذ فعي مجععاٌ الذساظععة ؤو املشععيلة. )يونععذهب 

 (. 2 ب ص3519

ٌعح،عذ علعى دساظعة الواكع  ؤو وصع يب وهعزا وييع  بثباق املنهج ال هزا ما ٌعحلضك

الظاهشة ه،ا ثوطذ في الواك  ومهح  نوص ها وص ا دكُلا من يالٌ الحعبي  النو،ي الزي 
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و ع  ي ائ عهاب ؤو الحعبيع  الىذع  العزي ٌعطعي وصع ا سك،ُعا ًو ع   ً عف الظعاهشةب ٍو

 (.72 ب ص3559ملذاس وحج  الظاهشة. )عباط وآيشونب 

 اسة: عيىة الذر . 2. 5

ثع  الاعح،عاد علعى العُنعة الغشضعُة فعي ايحُعاس عُنعة الذساظعة ظع،ُد هعزه العُنععة 

للغعشض العزي ٌععمهذ  ثحلُلع  معن  ن الباحعص ًلعوك نايحُاسهعا )بلعالهزا الاظ  نظعشا أل 

ح  ايحُاسها على ؤظاط ثوفش ص ات محعذدة فعي م عشدات العُنعة ثيعون يال ٌ البحصب ٍو

ثيوند (. وعلُ  1992 بال)معملجح،  محل البحص  ي ال  ات الك  ثح ف لها م شدات ا

فعي نطععاق  الحعلععُ  املحوظعطمشحلعة ثل،ُععزا معن ضععا  الععع،  فعي  35معن عُنعة الذساظعة 

 الجضائش العاص،ة.والًة 

 مكان وزمان اجراء الذراسة:. 3. 5

معععن محوظعععطات الحابععععة ألوادً،ُعععة الت نُعععة شععععشق  3535/  3519فعععي الععععنة الذساظعععُة   

 اص،ة.نالجضائش الع

 أدوات الذراسة: . 4. 5

 ث،سلد ؤدوات الذساظة في:

 . استمارة بياهات:1. 4. 5

الجععضء وٌو ما ععع ملععع،ة بلعى طععضئُينب  اظعح،اسة نُانععاتثع  الاعح،ععاد علععى 

لل،علومععات ال خ عععُة فعععي حععين الجعععضء السعععاني ما عععع لج،عع  املعلومعععات حعععوٌ معععذى 

 ثوظُف الحىنولوطُات الخذًسة في الحعلُ .

 ملياس ثجهيز ومعالجة املعلومات: .2. 4. 5

ععععى  ملعالجععععة املعلومععععات schmeck)اظععععحاذك ملُععععاط شعععع،ً )  الععععزي ثشط،عععع  بلع

ععشيب ة فععي العععشاق )الغٍش (ب وهععو 3555 العشبُععة واظععحاذم  علععى )لبععة طامعععة املعخن ععٍش

عععاًِغ فشعُععععة  عععي :ملُععععاط املعالجععععة املع،لعععةب وملُععععاط الذساظععععة  ميعععون مععععن ؤسبععععة ملع

حح عاظ نالخلعائم العل،ُعةب وملُعاط املعالجعة امل  علة واملوظعععةب املنهجُعةب وملُعاط الا 

( فلعععشة. كعععاك الباحعععص نحععععذًل الاظعععحجانة معععن 63و ععي فعععي وصعععل الت ط،عععة ميونعععة معععن) 

ج رالزعععي )ثنطبععم دائ،عععاب ثنطبعععم  اظععحجانة رنائُعععة )ثنطبععم علعععيب ال ثنطبععم علعععي( بلعععى ثععذٍس

 ؤحُاناب ال ثنطبم(.
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ج رالزعي الاظععحجانة وهععو )ثنطبععم اعح،عذ الباحععص ؤظععلو  الحوعخُح وف لععا لحععذٍس

عععا  دائ،عععاب ثنطبعععم ؤحُانعععاب ال ثنطبععععم(ب حُعععص ؤعطُعععد ال لعععشة إلاًجانُععععة الكععع  ًجُعععا عليهع

( برا وان 1( برا وان الجوا  ثنطبم ؤحُاناب وجعطى )3( وجعطى )3الطالا ثنطبم دائ،ا )

وبعزلً ثيععون الجعوا  ال ثنطبعم. ؤمععا برا وانعد ال لعشات ظععلبُة فُيعون العوصن معيوظععاب 

( وبين امل خم سك  118( والوظط ال ش ا  )09( وؤدنى دسطة )177ؤعلى دسطة امللُاط )

( 30( فلشات امللُاطب وكذ وعان محوظعط العضمن املععحغشق لالظعحجانة علعى امللُعاط )1)

 دكُلة. 

ن لل عععذق وه،عععا  بعععذ رلعععً ثعع  الحإهعععذ مععن صعععذق امللُعععاط مععن يعععالٌ ماشععٍش

علعى مج،وععة معن الخ ع اء وال عذق املعشثبط ن،حعً ال ذق الظاهشي من يالٌ عشض  

 ه،ا ًإجي:

 الصذق الظاهري:

ععععن )  ععععاط امليونععععة مع ععععص فلععععشات امللُع ععععن 63عععععشض الباحع ععععى عشععععشة مع ( فلععععشة علع

املاح ععين نالت نُعععة وعلععع  العععن غ فعععي الجامععععات وسدنُعععةب ورلعععً لححذًعععذ معععذى مالئ،عععة 

ا للع،لُعات املعشفُعة ؤي فلعشات امللُعاط لطلبعة ال عف السعاني السعانوي ووعادًذ  وكُاظعه

معالجعععة املعلومعععات عنعععذ الطلبعععةب ومعععذى وضععععوح صعععُاغمها وكعععذ للُعععد ط،ُععع  ال لععععشات 

مععن املحى،عين ناظعحشناء رعالذ فلععشات لع  ثنعل موافلعة املحى،ععينب  85موافلعة معا نععبح  

 ( فلشة فلط.09) نحُص ؤصبح عذد ال لشات في الايحباس املعحاذك

 : الصذق التالزمي

()البعا و)البععة  95) النعوق مععن ال عذق كععاك الباحعص نايحُععاس ألطعل ثحلُعم هععزا

من مجح،  الذساظة من ياسض العُنةب وث  ؤيز معذٌ الحح ُل الذسايا  لل  ل وٌو 

في املذسظة لج،ُ  املواد الذساظُةب وبعذ رلً اظعحاشطد  3552/ 3553للعاك الذسايا  

املعلومعات املععحاذك فعي هعزا العالكة الاسثبا)ُة نين دسطات الطلبة على ملُاط معالجة 

البحعععص ومععععذٌ دسطععععات الطلبعععة فععععي ط،ُععع  املععععواد الذساظعععُة ناظععععحع،اٌ معامعععل اسثبععععاط 

وهعو ماشعش علعى اسثبعاط ععاٌ نعين املحعً  )5.83(وبلغ معامل الاسثباط (Person) ني ظون 

 وملُاط معالجة املعلومات. )معذٌ ايحباس الحح ُل الذسايا  (
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 الثبات:

لة بعادة الايحباسلخعا  ربات املل  ولزلً  (Test-Retest)ُاط ث  اًجاده نطٍش

)البعا و)البععة  95ثع  ثطبُعم امللُعاط علعى عُنعة ال عذق الحالصمعي ظعانلة العزهش والبالغعة 

ًوماب ر  ؤعُذ ثطبُم امللُاط على العُنة ن عها وبلغ معامل  )31(وب اصل صمن  ملذاسه 

 – 318 ب ص3558الشفععععوقب ) وٌ.( وهعععو ماشعععش علعععى ربعععات ملبععع5.83السبعععات لل،لُعععاط )

335.) 

 املعالجة إلاخصائية: . 5. 5

الخعععانُة الحىععشاسات  ثعع  الاعح،ععاد علععىمعن ؤطععل املعالجععة إلاح ععائُة للبُانععات 

املحوظطات الخعانُة ليل عُنة من عُنك  الذساظةب وهزا ث  اظحاذك و واليعا املاوٍة 

 ايحباس )ت( لححلُل النحائج ه،ُا.

 . عرض الىتائج:6

 . عرض هتائج التساؤل ألاول: 1. 6

: مععا مععحوى ثجهيعز املعلومعات لعذى ضعععا  ل حعع ودساظعة الخععاٌئ وٌو العزي م عاده

العع، ؟ ثعع  الاعح،ععاد ؤًضععا علععى الحىععشاسات الخعععانُة واليعععبة املاوٍععةب والجععذٌو الحععالي 

 ًو   رلً.

 ىة(: يوضح مستوى ثجهيز ومعالجة املعلومات لذى أفراد العي11جذول ركم )

 املتغيرات

 مستوى ثجهيز ومعالجة املعلومات
 املجموع

 عميم سطحي

 % ت % ت % ت

 111 31 33.33 11 66.66 21 العيىة

% معن ؤفعشاد العُنعة لعذمه  مععحوى  66,66نالحظ من يالٌ نحائج الجذٌو ؤن 

% مععن ؤفعشاد العُنعة لععذمه   33,33ثجهيعز ومعالجعة املعلومعات ظععطيي وبامللانعل نجعذ ؤن 

 حوى ثجهيز ومعالجة املعلومات ع،ُم.مع

ععععى  بن عععإري  ظععععل   علع عععا ثع ع عععت اثُجُات املعالجععععة املعشفُععععةب لهع ع عععععذك الى ععععاءة فععععي اظع

 .ب وثشطعع  بلععى ال ععشوق ال شدًععة ومنظععوس محطلبععات الحجهيععز الكعع  ث شضععها امله،ععةاملحعل،عين

فعععالت هيز الشئيسعععا  لن،عععورض ثجهيعععز املعلومعععاتب هعععو جع ععععين  (.192 ب ص3558)الل عععاصب 

ع،ل عات املعشف ععة الكعع  ثى،عن يلععف وداء فهععو نبعععا)ة دساظعة ه   ععة ثحو ععل ثوظعع  ب ال
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 .ثاعض نب اظعت طاقب واظعحاذاك املعذيالت الخعع ة ل هع  هعزه الع،ل عات فعي علعل املعحعل 

(Swanson, 1987, p 3)  ب ومعا ًحضع  مععن النحعائج الععانلة ؤن هنعان نجعض فعي معالجععة

الحالمُععذ فُ جععإ ؤغلبُعمه  لحجهيععز ومعالجععة املعلومعات بعععبا ضععف الععع،  لععذى هعوالء 

 .حاظة الع، املعلومات بشيل ظطيي في ظل غُا  ؤو ضعف 

 :الثاوي. عرض هتائج التساؤل 2. 6

عععاٌئ  هععععل ًوظععععف ضعععععا  الععععع،  الععععزي م ععععاده:  السععععانيل حعععع ودساظععععة الخعع

 الحىعشاسات الخعععانُة الحىنولوطُعات الخذًسعة فععي ع،لُعة الععحعل ؟ ثع  الاعح،ععاد ؤًضعا علععى

 واليعبة املاوٍةب والجذٌو الحالي ًو   رلً.

 (: يوضح ثوظيف التكىولوجيات الحذيثة لذى أفراد العيىة.12جذول ركم )

 املتغيرات

 ثوظيف التكىولوجيات الحذيثة
 املجموع

 ال وعم

 % ت % ت % ت

 111 31 51 15 51 15 العيىة

ععع،  ضععا  ال معن الحالمُععز معن %05ًحضع  معن الجعذٌو ؤعععاله ؤن معا نععبح  

ًوظ ون الحىنولوطُات الخذًسعةب ون عغ اليععبة معن الحالمُعز ال ثوظعف الحىنولوطُعات 

الّحىنولوطُا في الّحعلُ  ل  العذًذ من ثوظُف را ال جوء بلى فة الخذًسة في ع،لُة الحعل .

عععذ مععععن  حععععة للحالمُعععز ضعععععا  العععع، ب م،عععا ًٍض عععّحعل  ؤهثععع  مل فوائعععذ ومنهعععاب فلععع  ثجععععل الع

عععم دافعُععمه  نحعع حعععة لهععع  عععن )ٍش ،لععة ؤن ثل ععبح ؤهثععع  مل
ل
،ىععن للعععذسوط امل ًل  ب بر 

ل
و العععّحعل

 .وطهضة اللوحُة وال ُذًو وغي ها

عادي بلعى   ًل ه،ا ؤن ثوظُف الّحىنولوطُا في الّحعلُ ب ن،ا فعي رلعً شعبىة إلانت نعد 

حع
ل
ععذسة امل

ل
عادة ك مععن املعلومععاتب والكع  كععذ ال ثيععون  ل،عين علععى الوصععوٌ لىع  هبيعع  ونعو،يٍص

َمزووسة حكى في املناهج الّذساظُةب م،ا ًوفش الىسي  في وكد ك ي ب لىن من امله  لل،عل  

شق الّوععخُحة للوصعوٌ لل،علومعات الّذكُلعة علعى شععبىة 
ل
عذ معن و،عي الحالمُعز نعالط ؤن ًٍض

ه،ععا ؤن الحىنولوطُععا ثجعععل العحعل  ؤهثعع  محعععةب وبالحععالي جععاه  فععي سفعع  الععحعل   إلانت نعد.

وط  راثُا 
ل
حعل،عين ؤهثع  ث عاعال  ععاعذثالمُز ضعا  الع،  م،عا ٌذى لامل

ل
مع   علعى طععل امل

 ذمة له .الذسوط املل

 



ثجهيز ومعالجة املعلومات لذى روي الاختياجات الخاصة في ظل ثوظيف التكىولوجيات الحذيثة  

57 

 

 : التساؤل الثالث. عرض 3. 6

ٌ السالصل حع ودساظة  ثوطذ فشوق في معحوى ثجهيز هل  :الزي م اده الخعائ

طُععات الخذًسعععة فععي الع،لُعععة الععحعل  لعععذى املعلومععات نععين موظعععف وغيعع  موظعععف للحىنولو 

ثعع  الاعح،عاد علعى املحوظععطات الخععانُة ليعل عُنععة معن عُنكع  الذساظععةب  العع، . ضععا 

 وهزا ث  اظحاذك ايحباس )ت( لححلُل النحائج ه،ُاب والك  ً،ىن ث،سُلها في الجذٌو الحالي:
(: يوضح الفروق في املتوسطات الحسابية في ملياس ثجهيز ومعالجة املعلومات بين 13جذول ركم )

 لذى عيىة الذراسة. للتكىولوجيات الحذيثة في عملية التعلم موظف وغير املوظف

 الّعيىة

 

يرا
ّ
املتغ

 ت

ضعاف السمع 

املوظفين 

للتكىولوجيات 

 الحذيثة

ضعاف السمع غير 

للموظفين 

للتكىولوجيات 

 الحذيثة
كيمة

 

سوبة
د

ت امل
رجة الحرية  د
 

كيمة
 

جذولة
ت امل

ستوى الذاللة 
م

 

اللرار
 

 2ن 2ع 2م 1ن 1ع 1م

جه
ث

يز 

ومعالجة 

ت
املعلوما

 
53.59

 

8.17
 

15
 51.93

 

5779
 

15
 2.887

 

28
 2.617

 

1.11
 

دال
 

نالحععظ مععن يععالٌ نحععائج الجععذٌو ؤعععاله ؤن املحوظععط الخعععابي ملعععحوى ثجهيعععز 

ومعالجعة املعلومععات لعذى الحالمُععز ضععا  الععع،  املعوظ ين للحىنولوطُععات الخذًسعة فععي 

ذى الحالمُعز ضععا  العع،  غيع  املعوظ ين ل) 05,93(في حين نلغ  )03,09 (الحعل  كذ نلغ

للحىنولوطُعات الخذًسعةب ه،عا نلعغ الانحعشا  املعُعاسي ملععحوى ثجهيعز ومعالجعة املعلومعات 

لذى  )0.79(ملانل )8,57( املوظ ين للحىنولوطُات الخذًسةلذى الحالمُز ضعا  الع،  

د كُ،عة  ت  فعي حعين نلغع الحالمُز ضعا  العع،  غيع  املعوظ ين للحىنولوطُعات الخذًسعة

عنععذ مععحوى داللععة ب )3,617(ؤمعا كُ،ععة  ت  املجذولعة فلععذ نلغعد  ) 3,887(املحععوبة 

نين الحالمُز وهزا ما ًذٌ على وطود فشوق في معحوى ثجهيز ومعالجة املعلومات ( 5,51)

ضعا  الع،  املوظ ين وغي  املوظ ين للحىنولوطُات الخذًسة في الحعل ب وواند ال شوق 

 مين لها.ل ال  املعحاذ

معالجععة وثجهيععز املعلومععات ن،عععحوى ؤعلععى  ٌعععاعذ علععى فحوظُععف الحىنولوطُععا

ورلعً العح،ععاد الحىنلوطُععا علعى الجانععا الب ععشي والح ععاعلي وهعزا ٌعععاعذ هسيعع ا ضعععا  

عععاعذ العع،  العح،عاده  علععى الجانعا الب عشي فععي فهع  ومعالجعة وثجهيععز املعلومعاتب فخ
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جعشدةب ؤو امل عاهُ  الكعع   الّحىنولوطُعا الحل،ُعز معن ضعععا  العع، 
ل
علعى ث عوس امل ععاهُ  امل

لععة ؤٌععشب وبوطعود الّحىنولوطُععا ثالشعد الىسيع  مععن معُلعات الععحعل   ً ععا فه،هعا نطٍش

ؤمعاك ثالمُعز ضععا  العع، ب فهنعان ؤطهععضة ؤو ثطبُلعات جععاعذه  علعى حعل مشععىال ه  

ؤن ععععذك  فعععي حععين ،ن الع،لُععة الّحعلُ،ُعععة بعععهولة ؤه عع .ضعع شصععة لالناعععشاطنحه  ال ومعع

ب وثشطعع  بلعععى املحعل،ععينظععل   علععى  ثععإري  املعالجععة املعشف ععةب لهعععا  اظععت اثُجُاتالى ععاءة فععي 

 ب ص3558)الل ععاصب  .الكع  ث شضعها امله،عة الحجهيععز ومنظعوس محطلبعات  ال شدًعةال عشوق 

192.) 

بشيل  الاححُاطات الخاصة فةرا بن اظحاذاك الحلنُات في حُاة الحالمُز روي  

لها العذًذ من ال وائذ الك  جعود عليه  ظواء من الناحُة الن عُة  عاك وضعا  الع، 

ؤو ووادً،ُة ؤو الاطح،اعُة ؤو الاكح ادًة. ف،ن الناحُة الن عُة ؤربخد دساظعات عل،ُعة 

ا فععي ي عض الحععوثش  ا هبيع ب  دوسب
ب

عذًعذة ؤن الظعحاذاك بعععض الحلنُعات والخاظعا آلالععي معسال

فيهعا الىسيعع  مععن ال عع امج   softwareفش نشمجُععاتوالان ععاالت لععذى الحالمُععزب حُععص ثحعو 

املعلُة وولعا  الج،ُلة الك  ثذيل البهجة والعشوس في ن وط هاالء الحالمُزب وبالحعالي 

ا من حذة الحوثش والللم الن سعا  لعذمه . ولعزلً ٌععحاذك هسيع  معن املعل،عين  ثا ف هسي ب

ععععذًل ظععععلون الحالم عععي جعع عععل   فع عععابي ؤو ظع ع عععُلة ه،عععععضص بًجع ععععات  ُععععزهععععزه الوظع روي الاححُاطع

ب والشصُع 3553ب والياشف 1997ه،ا ؤظهشت العذًذ من الذساظات )ناشش الخاصةب 

3553 ) 

فاعلُة ال  امج الخاظوبُة في ي ض الحوثش واليشاط الضائذ لعذى و) عاٌ روي 

( بلععى فاعلُععة ال  مجُععات 3553الاححُاطععات الخاصععةب هععزلً ؤشععاست دساظععة البغععذادي )

عععُ ع ع ععععي جعلع ععععة فع ععععاٌ روي الحعلُ،ُع ع ععععزهن  لأل) ع ععععف الع ع ععععشاءة والع ع عععع،عُة   اللع ع ععععات العع . إلاعاكع

وهعععزا مععا اثضععع  فععي نحعععائج الذساظعععة الخالُععة معععن يععالٌ ال عععشوق فعععي  (.3515)ال شمععاويب 

معحوى ثجهيز ومعالجة املعلومات نين املوظ ين وغي  املوظ ين للحىنولوطُات الخذًسة في 

 ع،لُة الحعل  لذى الحالمُز من ضعا  الع، .

 الىتائج:كشة مىا. 7

ؤن نععبة ثوظُععف  ً،ىعن ث ععي  النخُجعة املحوصعل بليهعا فعي ععذة اعحبعاسات ؤه،هعا

ه،عا ان مععحوى ثجهيععز الحىنولوطُعات الخذًسعة محوظعطة لعذى الحالمُعز ضععا  العع، ب 

ععععز ضعععععا  الععععع،  ظععععطيي ععععة  ومعالجععععة املعلومععععات لععععذى ؤغلبُععععة الحالمُع ال ععععشوق ال شدًع
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في ظل  من حُص معحوى ثجهيز ومعالجة املعلوماتاملوطودة نين الحالمُز ضعا  الع،  

ب فهنان من الحالمُز من ًيون لذً  معحوى ظطيي فعي الخذًسة الحىنولوطُاتثوظُف 

ثجهيز ومعالجة املعلوماتب وهزا ساط  بلى الحل،ُز في حذ راث ب والزي كذ ًظهش في ضعف 

ى العنلع العزي ٌعععانون الع،لُعات العللُعة معن راهعشة وانخبعاه وبدسان ؤو كعذ ًشطع  ومعش بلع

ععععة دون  ععععذمون دسوظععععه  طافع عععين ًلع ععععى طانععععا ؤن بععععععض املعل،ع ععععة الععععع،  بلع منعععع  فععععي حاظع

حععين ؤن الحالمُععز ضعععا   ب فعياظعحاذاك وظععائل ثوضععُحُة جععوض رلععً الععنلع لععذمه 

الع،  الزًن ًوظ ون  الحىنولوطُعات الخذًسعة وعان مععحوى ثجهيعز ومعالجعة املعلومعات 

 املعحاذمين لها. لذمه  ؤحعن من نظشائه  الغي  

 ص ؤه،ُة معالجة املعلومات هإحذ الابععاد الجذًعذة لحطعوس الاثجعاه املعشفعي ث و 

ب وثنطلعم املعالجعة املعلوماثُعة لعذى ضععا  العع،  في نظشث  للع،لُعة الحعلُ،ُعة والت نوٍعة

نهعا زي من ؤن الع،لُة الحعلُ،ُة محإرشة ناألظلو  ال جعحلبل فيها املعلومعات وهُ ُعة ثاٍض

ة للع،لُععة الحعلُ،ُععة فالنعذ مععن ؤظععلو  واظع ت طاعها وؤن وععل مشحلعة ظععانلة جعععذ ضعشوٍس

ن املعلومات عنذ الخاطة اليهعاب  وهنعا ثلععا الحلنُعة املععحاذمة فعي نلعل املعلومعات لحاٍض

 عالجة املعلومات لذى ضعا  الع، .واملعشفة الذوس امله  في ثجهيز وم

 كعععف واملشععععىالت الكععع  ثواطعععع هععععو الحعامعععل معععع  املوا إلانععععانيوظُ عععة العلععععل ف

والخشوض نحلوٌ لها اضافة الى الاظعح ادة معن املعلومعات واملعارشات الخاسطُعة وثوظُ هعا 

عادة الاهح،ععاك  ظعاعذت الحطععوسات فعي املجعالين الت نعوي والحىنولععو يحع  فلهعزا لخذم بلعى ٍص

ععععذسات الحال  ععععا معععع  كع عععععا  الععععع،  نحلععععذً  نععععشامج ثخناظع ععععممُععععز ضع ععععن )ٍش ععععحاذاك  عع اظع

ح،يز ناثراسة والخشوٍم والحح يعز علعى العحعل ب ياصعة وؤن ث اوونهُات الخذًسة الحىنولوط

شهض على الب ش ؤهث  من نا ي الحل،ُز ضعُف الع،  ٌعح،ذ ،ىعنه  فُويعشى.  الخعواط ٍو

الاظععح ادة معععن نلاًعععا حاظععة العععع،  لعععذمه  فععي جعلععع  الىعععالك ظععواء ناظعععحاذاك املعُنعععات 

ححاط ون ؤًضا بلى نشامج ثلنُة ووظائل اث اٌ جعح،ذ على الع،عُة املناظبة ؤو نذونها ٍو

ة حكى ً،ىنه  الحغلا على نلع الع،  الزي ٌعانون من .  املسي ات الب ٍش

 خاثمة

الذساظة الخالُة الك  هذفد للىشعف ععن مععحوى ثجهيعز املعلومعات من يالٌ 

لععذى روي الاححُاطععات الخاصعععة فععي ظععل الحىنولوطُعععات الخذًسععة معع  ؤيعععز فاععة ضععععا  

 نعحيحج ما ًلي: عشض ومناكشة النحائج،  ؤن،ورطاب وبعذ الع



 هوارة بادي /د

60 

 

  معععحوى ثجهيععز املعلومععات لعععذى الحالمُععز ضعععا  الععع،  وعععان معععحوى ظععطيي معععن

 الحجهيز واملعالجة لل،علومات.

   معععن الحالمُعععز ضععععا  العععع،  الحىنولوطُعععات الخذًسعععة فعععي  %05ًوظععف معععا نععععبح

 ع،لُة الحعل .

 ات نعين موظعف وغيع  موظعف للحىنولوطُعات ثوطذ فشوق فعي مععحوى ثجهيعز املعلومع

الخذًسععة فعععي ع،لُعععة العععحعل  لعععذى ضععععا  العععع، ب ووانعععد ال عععشوق ل عععال  الحالمُعععز 

 املوظ ين للحىنولوطُات الخذًسة في ع،لُة الحعل .

 مً التوصيات:مجموعة لترح الحالية ه في ضوء هتائج الذراسة

  ،ن  ة ياصة وروي  وطو  ادساض الحىنولوطُات الخذًسة في ثذَسغ ضعا  الع

 لنُة ؤظاظُة في الع،لُة الت نوٍة.الاححُاطات الخاصة ن  ة عامة هح

  )معشفعععة )بُععععة العالكعععة نعععين مععععحوى ثجهيعععز ومعالجعععة املعلومعععات )ظععععطيي/ع،ُم

 وثوظُف الحىنولوطُات الخذًسة في ع،لُة ثذَسغ روي الاححُاطات الخاصة.

  وي الاححُاطععات الخاصععة ع،ُععم( لعذى ر -معشفعة معععحوى ثجهيعز ومعالجععة )ظعطيي

 نيل ال اات الك  ًيح،ون اليها.

  ضشوسة اطشاء دساظات حوٌ محغي ات الذساظة الخالُةب فحعا ا)العنا هنان نذسة

 لذساظات العانلة في هزا الخ وص.

 كائمة املراجع:

 املؤلفات:

ععععة  .1 عععع،عُةب ؤوادً،ُععععة الت نُع ععععذيل بلععععى إلاعاكععععة العع ععععذ الن عععع  مح،ععععذب مع حن ععععي علععععي عبع

اضب ط الخاصةب ال  .(3553)ب1ٍش

عة والّحطبُعمب ط .3 بداس املععي ة  2الخُلة مح،ود مح،ذب ثىنولوطُا الّحعلعُ  نعين الّنظٍش

 (.3515لليشش والحوصَ ب )

عععةب طامعععععة  .3 يونعععذه ه،ععععاكب منهجُعععة البحععععص العلذععع ب املعهععععذ الععععالي للحن،ُععععة إلاداٍس

 (.3519دمشمب ظوسٍةب )

ععات فحيععيب ؤرععش الحىععشاس ومععععحوٍات معالجععة امل .2  –علومععات علععى الخ ععظ والحعععزهش الٍض

بُة ملاسنةب سظالة الخلُج العشبيب العذد السامن عششب )  (.1986دساظة ثجٍش
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ة والحطبُمب داس املععي ةب ع،عانب  .0 العحوك عذنان ًوظفب عل  الن غ املعشفي: النظٍش

 (.3552ب )1ط 

ععذط عبععذ الشح،عانب روكععان عبُعذات وواًععذ عبعذ الخععمب البحعص العلذعع : م هومعع   .6

 (.3557ث  وؤظالُب ب داس ال ىشب ع،انب )وؤدوا

ععععة  .7 ععععن غ املعشفععععيب املىحبع عععععوبات الععععحعل  وعلعععع  الع ععععاٌ ع   ععععيب صع الل ععععاص ول ععععذ ه،ع

 (.3558) 1الع ش ة لليشش والحوصی ب م شب طب

نحعععوذ الخععععوٍم )مععععذيل منه،عععي ثحلُلعععي(ب داس وائعععل للطباععععة واليشععععش مععععال نعععا يب  .8

 . 3556ب 3والحوصَ ب وسدنب ط 
9. Nor wood, N. J., Speed of information – processing and 

intelligence. Review by Robert Kail. (1987). 

10.  Schunk, D., Learning Theories: An Educational Perspective (3rd 

ed.), Prentice Hall, Columbus, (2010). 

 ألاطروخات:

فب ؤظععالُا املعالجعة املعشفُععة لل،علومعات الذس  .11 اظععُة عنعذ )لبععة مجعذي ؤظعععذ شعٍش

جامعععةب سظعععالة ماطععععحي  غيعع  ميشعععوسةب طامععععة الب ععشةب ولُعععة الت نُعععةب الععععشاقب ال

(1988.) 

 امللاالت:

ؤنو املعا)ي ولُذ مح،ذب معحوٍات ثجهيعز املعلومعات لعذى الطعال  الععادًين وال ع   .13

واملى عوفين وعالكمهععا ناالنعذفاق / التعع ويب مجلعة ولُععة الت نُعةب طامعععة ععين شعع،غ: 

 (.3559ب م شب )1ب ض  33ة وعل  الن غب عذد الت نُ

الخشبعي معشوان علعيب ال عشوق فعي مععحوى ثجهيعز املعلومعات لعذى مشث ععي ومنا  عا   .13

ظعععة الععزاهشة العاملععة فععي ضععوء ايععحال  اظععت اثُجُات ثجهيععز املعلومععات ومععععحوى 

ععععة  ع ععععوك الاطح،اعُع ع ععععة العلع ع ععععةب مجلع ع ععععة الجامعُع ععععال  املشحلع ع ععععذى )ع ع ععععة لع ع ععععشعة الادساهُع العع

 (.3513) ب32 ب طامعة الاماك مح،ذ نن ظعود إلاظالمُةب العذد وإلانعانُة

الشفعععوق مح،عععذ ؤح،عععذ ب اظععععالُا معالجعععة املعلومعععات لععععذى )لبعععة املشحلعععة السانوٍععععة  .12

الاوادً،ُعة فععي وسدن وعالكمهععا نععالجيغ والحا ععب مجلععة طامعععة دمشععمب املجلععذ 

 (.3558ظوسٍا. ) ب3 ب العذد32

اعلُعععة اظعععت اثُجُات ملت حععة كائ،عععة علعععى كعععشاءة عبععذ العلعععُ  ؤح،عععذ املنيعع  سانعععذاب ف .10
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ال عوس فعي ثن،ُععة مهعاسات الح ىيع  الحولُععذي الب عشي لعذى ؤ) ععاٌ الشوضعة  ب مجلععة 

 (.3558)ب 87اللشاءة واملعشفةب العذد 

الل اص ول ذ ه،اٌ ع   يب ن،زطة العالكات نين اظت اثج ات الخش ي  ومعحو ات  .16

ري  هعزه املعلومعات علعى ثعإت فعي العزاهشة و الحجهيعز واظعت اثج ات البحعص ععن املعلومعا

ععععذ  ععععويب املجلع ععععو   الت نع ععععة امل ععععش ة للحلع ععععزهشب املجلع ععععة للحع ععععذد 9نععععواثج الى، ع ب 1ب العع

(3553). 
17. Alison, M. D, Information processing and the learning context: 

an analysis from recent perspective in cognitive psychology. 

British journal of Educational psychology, Vol. 64, Part 1.(1993).  
18. Ohio, Short, E.; Friebert, S.E., & Andrist, C.G., Individual 

differences in attentional processes as a function of age and skill 

level, Learning and Individual differences, Vol.( 2), No.(6), p.p. 
389-403. (1990) 

19. Swanson, H. L, Learning disabled Children, Problem solving: 
Identifying Mental Processes Underlying. Intelligent. Vol . 12 PP. 
261 ,278, (1988) 

 :ألاهترهيت مواكع

الخذًسععععة فعععي جعلععععُ  روي دوس الحلنُعععات (ب 3515 – 15 – 0) ال شمعععاوي مح،ععععودب .35

 بخاصةالاححُاطات ال
http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/153731 
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 الخم:امل

 معالجة املعلوماتملياس ثجهيز و 

 البياهات العامة:

 رهش              ؤنثى          الجيس :

                       اعام         السً :

 : ...............................................إلاعاكة درجة

 التعليمة:

ٌ  ؤطعل معن لهعزه ودوات ؤثلعذك بلُعً  اللُ،عة املعلومعات بععض علعى الخ عو

 عباسة ول منً كشاءة دساظخناب فإسطو مجاٌ في منها نعح ُذ ظو  منًب والك  والخلُلة

 علُعًب وجع ع  ثنطبم والك  ول عباسة ٌعاس على املوطودة إلاطانات حذؤ ايت  ر  نذكة فيها

فلعطب  علُعً ثنطبعم الذسطعة الكع  ؤظ ل )×(عالمة  نوض  ن شاحةب ورلً مشاعشن عن

 .يا)اة وؤيشى  صخُح بطانات ثوطذ ال نإن  العل  م 

 الفلرة الركم
ثىطبم 

 دائما

ثىطبم 

 أخياها

ال 

 ثىطبم

1 
ععععالة ععععي معالجععععة ؤظع ععععة  ؤطععععذ صعععععوبة فع ثحطلععععا ملاسنع

 م اهُ  ماحل ة.
   

    ؤطذ مشلة في ثنظُ  املعلومات الك  ؤثزهشها. 3

3 
عععاء  ع عععي ؤرنع ع عععُة فع ع عععادة الذساظع ع ععععزهش املع عععي ثع ع ععععلة فع ؤطععععذ مشع

 الامححان الزي دسظح  بعناًة.
   

    ؤطذ صعوبة في إلاطانة عن ؤظالة ثحطلا ثلوٍ،ا. 2

    ؤطُا بشيل طُذ على الامححانات امللالُة. 0

6 
اطنه  صععععوبة فعععي الحعبيععع  ععععن ؤفيعععاسي  نيل،ععععات ثعععو 

 مناظبة.
   

    ؤطذ صعوبة في جعل  هُ ُة الذساظة ملادة معُنة . 7

8 
ؤطعذ صعععوبة فععي الحاطعُط لذساظععك  عنععذما ؤواطعع  

 مادة دساظُة معُنة.
   

ش. 9     ؤح ل على دسطات طُذة في بعذاد الحلاٍس
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    ؤطذ مشلة في الحوصل بلى اظحيحاطات. 15

    ؤح ظ عن ظهش كلا املواد الك  ال ؤفه،ها. 11

13 
ؤطذ صعوبة في مالحظة الايحالفات نين وفياس الك  

 ثبذو مخشالهة.
   

13 
اظعحطُ  ؤن ؤكعشس املغعضى وظايعا  معن وساء وفععالك 

 الك  ؤشاهذها والىحا الك  ؤدسظها.
   

    ؤفىش بعشعة. 12

عة 10     طذا. ؤظاثزجي ًللون دسوظه  ن وسة ظَش

    جعح،ذ بطاناجي في وظالة املوضوعُة على الحا،ين. 16

17 
ؤه،ل الايحالفات املوطودة نين املعلومات املعحلاة 

 الوخُحة من م ادس ماحل ة.
   

    ؤكشؤ بشيل ناكذ. 18

ٌ ؤه   كذس من املعلومات ألغشاض الامححانات. 19     ؤيتز

    ؤظبوعُا.لذي ؤوكات منحظ،ة ملشاطعة دسويا   35

31 
ؤطذ صعوبة عنذ البذء نذساظعة ملشساجعي الذساظعُة 

 ومطالعمها.
   

    ؤساط  املادة الذساظُة ن وسة منحظ،ة. 33

    ؤحح ظ  نجذٌو ًومي لعاعات دساظاجي. 33

    ؤنجض ط،ُ  واطباجي الذساظُة امللشسة بعناًة. 32

    اهحا م خ ا لل،ادة الك  ؤكشؤها. 30

36 
ككعع  فععي الذساظعععة ؤ)ععوٌ مععن الوكععد العععزي ؤك ععا  و 

 ًلضُ  غالبة ؤصذكائي.
   

37 
ؤهيععا العذًععذ معععن املالحظععات لل،لعععشس الذسايععا  معععن 

 م ادس عذة.
   

    ؤكشؤ ؤهث  م،ا ٌعطى لي في ال ف. 38

    ؤسط  بلى م ادس محعذدة ل ه  ال ىشة. 39

   ؤلخع ط،ُ  املواد الك  ؤدسظها عنذ الاكتع ا  معن  35



ثجهيز ومعالجة املعلومات لذى روي الاختياجات الخاصة في ظل ثوظيف التكىولوجيات الحذيثة  

65 

 

   ل ؤو العنة الذساظُة.نهاًة ال

31 
ؤطذ م شداجي من يالٌ بعذاد كوائ  نامل ط خات 

 الجذًذة.
   

    اظحاذك املعج . 33

    ؤظح،ش في دساظاجي لل،ادة وبن ؤثلند جعل،ها. 33

32 
ععععُطة  ع ع ع ع ع ععععات البعع ع ع ع ع عععع  املاططع ع ع ع ع ععععياٌ وؤضع ع ع ع ع عععع  وشع ع ع ع ع ؤسظع

 لخعاعذني على ثزهش املادة الذساظُة.
   

30 
ععععُل  ؤنععععزٌ طهععععذا اظععععحشنائُا ل خ ععععوٌ علععععى الح اصع

 املحعللة ناملادة الذساظُة ولها.
   

ن الع،لُة. 36     ؤدسط من يالٌ الح،اٍس

    لي ميان ما ع للذساظة في البِد. 37

    ؤفضل كشاءة امللاٌ وصلي. 38

    ؤظحاذك املىحبة. 39

25 
ؤععذ كائ،عة ناألظعالة املحح،لعة وبطانا هعا عنعذما ؤكعشؤ 

 لالمححانات.
   

21 
ؤطُععا ن عععوسة طُعععذة فعععي الامححانعععات الكععع  ثحطلعععا 

 به،اٌ الخل واملعلومات الناك ة.
   

خ. 23     ؤجعل  املعادالت ووظ،اء والحواٍس

ف. 23     ؤطُا عن الايحباسات الك  ثحطلا جعاٍس

22 
بطانععاجي طُععذة فععي الامححانععات الكعع  ثحطلععا حلعععائم 

 وسدت في الىحا .
   

    ظبا  ما وساء الخلائم.ؤنحص ناظح،شاس عن ؤ 20

26 
فعي الامححانعات ؤح ععظ املعادة عععن ظهعش كلععا ه،عا فععي 

 الىحا .
   

27 

ثجعلنع  امل عاهُ  الجذًعذة ؤفىعش نامل عاهُ  املشعالهة 

 لها.
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28 
ؤع عع  نلغكععع  الخاصعععة عععن الخلعععائم وامل عععاهُ  الكععع  

 ؤدسظها.
   

    عادة ؤص،  )شائم ياصة بي لخل املعائل. 29

05 
عععادة دساظعععُة ؤفىععععش بع،عععم فععععي بععععذ م عععالعك  ألًعععة مع طع

 املواضُ  الك  ؤكشؤها.
   

01 
ؤجعل  ول،ات و ؤفياسا طذًذة لح وس موكف ً،ىعن 

 ؤن ثحذذ فُ .
   

03 
عععادة ؤلخ عععع  نإظععععلوبي  عععا مععععن املع عنععععذما ؤجعلعععع  دسظع

 الخاص.
   

03 
عععا  عععم الحعبيععع  عنهع ؤجعلععع  امل عععاهُ  الجذًعععذة عععععن )ٍش

 نيل،اجي الخاصة.
   

    رهنُا املوضوعات الك  ؤدسظها يالٌ الُوك. ؤساط  02

    عنذما ادسط ؤص،  نظاما لحزهش املادة الذساظُة. 00

06 
ؤسبعط اليل،عات ووفيعاس الجذًعذة ناليل،عات ووفيعاس 

 الك  ؤعشفها ظانلا.
   

    ؤجعل  ؤفياسا طذًذة مللاسنمها ناألفياس املشالهة لها. 07

08 
اظحال ععها مععن ي  جععي  ؤحعوٌ الخلععائم بلععى كعوانين

 الخاصة وثجشبك .
   

09 
عنعععذ جعلععع  امل عععاهُ  الجذًعععذة ؤضععع  لهعععا ثطبُلععععات 

 ع،لُة.
   

 


