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:مسخخلص البدث  

الخىىىلىحُا الخللُمُت ودوزها في الدمج مىطىق  الساهىت البدثُتت ىزكال جىاولذ    

همُت اللامت الطخخدام ملسفت ألاأمً خالٌ ، ألاوادًمي للخالمُر ذوي صلىباث الخللم

م في اإلاىاكف ا ُت ملسفت ألاأوأ .لخللُمُت لروي صلىباث الخللمجىىىلىحُا الخلُل هم

الخاصت الطخخدام جىىىلىحُا الخللُم في اإلاىاكف الخللُمُت لروي صلىباث الخللم فُما 

أًخللم بالدمج ألاوادًمي.

ُه  وكد جبين ؤن هرا اإلاىطىق ٌلد      مً اإلاىطىكاث اإلاهمت في كصس اهدؼسث ف

ُا صلىباث مخىىكت واحهذ الخالمُر في حللمهم ، ألامس الري اطخىحب جىؿُف الخىىىلىح

ألهم. حظهُلهإلاظاكدتهم كلى الخللم وأ بخلىُاتها ووطائلها

أ.صلىباث الخللم يأجىىىلىحُا الخللُم؛ الدمج ألاوادًمي؛ الخالمُر؛ ذوأ ولماث مفخاخيت:
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Abstract: 

The current research paper deals with the subject of 
educational technology and its role in the academic integration 

of students with learning difficulties, by identifying the general 

importance of using educational technology in educational 

situations for pupils with learning difficulties. As well as 

recognizing the special importance of using educational 

technology in educational situations for those who suffer from 

learning difficulties in relation to academic integration. 

It has been proven that this topic is one of the important 

topics in an era in which students face various difficulties in their 

learning, which necessitates the use of technology with its 

techniques and means to help them learn and facilitate it for 

them.  

Keywords: Educational technology; academic integration; 

pupils; learning difficulties. 

 
  ملذمت

ٌلخبر  اإلاخخصرىن واللراملىن فري ماراٌ الخللرُم والا بُرت الخاصرت ؤن مىطرىق صررلىباث    

الخللم مً اإلاىاطُم الخدًثت وظبُا، خُث ًىحد اللدًد مً الخالمُر الرًً ٌلاهىن مرً 

 هؼرررر هاالتررري جلررررف كلبرررت فرررري طررربُة جلرررردمهم فررري اإلادزطررررت، بذا لرررم ًررررخم  هررررمل اإلاؼرررريلت،

صبذ مً الصلب الخولب كليهاومىاحهتها كبة ؤن جخ اكم وجصداد خ ، ؤلاطرافت بىرى دتها ٍو

ً يبلع اإلادزطؤن  ن ًصر ىجهم برإجهم جالمُرر مرً الصرلب حللرُمهم، همرا ؤجهرم هير  كرادٍز

ً جمخلهم بةمياهاث كللُت، حظمُت، بكلى الىااح في اإلادزطت والخالمُر اللادًين  السهم م

أخظُت واه لالُت مىاطبت.  

لررردمج ألاوررادًمي للخالمُرررر ذوي هاًتهررا اائة ألامررس الررري اطرررخىحب البدررث كرررً بررد

الدمج ألاوادًمي هى الخداق ألاػ اٌ ذوي الاخخُاحاث الخاّصت ، باكخباز صلىباث الخللم

مرم ؤكررساجهم مررً ألاػ رراٌ اللررادًين فرري صررف واخررد ػررىاٌ الُررىم الدزا رر ي، وذلررً  هررد  

أجهم اللادًين. بجاخت ال سصت لهم لخللي مخخلف الب امج الخللُمُت باالػا ان مم ؤكسا

ًخىحرب كلرى اإلادزطررت  الردمج ألاوررادًمي للخالمُرر ذوي صرلىباث الررخللمولخدلُرم 

الخىىىلىحُا جىفي  اللىامة اإلاظاكدة في بهااح هرا الدمج، والتي جخمثة ؤهمها في جىؿُف 
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الخدًثت التي فسطذ ه ظها في مخخلف اإلاااالث وخاصت اإلاااٌ الخللُمري، خُرث ؤصربذ 

ً ال حظررمذ  ت جىؿُف الخىىىلىحُا الخللُمُت، خصىصا مملصاما كلى اإلادزط الخالمُر الرًرر

  اللادًت التي ًخم فيها جدَزع ؤكساجهم اللادًين.     ألاكظاملهررم كدزاتهم لالهخساغ الجُد في 

الظريي بىررى مرً خرالٌ ، الىزكرت البدثُررتهررمل  كلُره فرةن هررا اإلاظراز هررى الرري طرخدىاوله و

أجُت:آلا ؤهدا  البدثجدلُم 

 طررخخدام جىىىلىحُرررا الخللرررُم فرري اإلاىاكرررف الخللُمُرررت الأهمُرررت اللامرررت ملسفررت ألاأ

 لروي صلىباث الخللم.

 همُررت الخاصررت الطرخخدام جىىىلىحُررا الخللررُم فري اإلاىاكررف الخللُمُررت ملسفرت ألاأ

أ.لروي صلىباث الخللم فُما ًخللم بالدمج ألاوادًمي

 :(وألاسباب ألاهىاع، صعىباث الخعلم )املفهىم .1

 حعشيف صعىباث الخعلم:.1.1

ؤٌو مً بدء الجهد   Kirkلصلىباث الخللم ووان اللالم هي ن ًىحد ؤهث  مً حلسيأ

، زم جظافسث الجهىد مً كبة اإلاخخصين، وكسفذ الصلىباث الخللُمُت التي 1691كام 

أًىاحهها اإلاخللمىن بما ًلي:

ٌ  ألاػ اٌ ذوي صلىباث الخللم، بإجهم ؤولئً Batman ٌلس  باجمان ألاػ ا

الرًً ًـهسون جىاكظا حللُمُا بين كدزتهم الللمُت اللامت ومظخىي اهااشهم ال للي، 

هس لدحهم مً اطؼساباث في كملُت الخللم، وان هرمل الاطؼساباث  وذلً مً خالٌ ما ـً

مً اإلادخمة ؤن جيىن مصخىبت ؤو هي  مصخىبت بخلة ؿاهس في الجهاش اللصبي اإلاسهصي، 

باث الخللم لدحهم للخخلف اللللي ؤو الخسمان الثلافي، ؤو الخللُمي، بِىما ال جسحم اطؼسا

أ(16، ص1155والاطؼسابي، ؤو الاه لاىي الؼدًد ؤو للخسمان الخس ي. )مدمد الىىبي، 

ىُت لصلىباث الخللم الصلىباث الخللُمُت بإجها صلىباث  وحلس  الجملُت ألامٍس

زس في همى ؤو جيامة ؤو اطخخدام خالت مصمىت ذاث ميؼإ كصبي جاأ ، وهيالخللم الخاصت

مهازاث اللوت الل ـُت وهي  الل ـُت، وجـهس هرمل الصلىباث لدي ؤفساد ًخمخلىن 

بدزحاث مخىطؼت ؤو كالُت مً الرواء، وؤحهصة خظُت وخسهُت ػبُلُت، وجخىفس لدحهم 

فسص الخللم اإلاىاطبت، وجخخلف آزاز هرمل الصلىباث كلى جلدًس ال سد لراجه وكلى 

ُاة الؼبُلُت باخخال  دزحت ػدة ؤوؼؼخه  الا بىٍت والاحخماكُت واإلاهىُت، وؤوؼؼت الخ

أ(31، ص1152الصلىبت. )الخؼُب، 
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ً هما:بأهه مفهىم  صعىباث الخعلم عشف لينر وي ً بعذً  ًخظم

  :سهص هرا البلد كلى ألاطباب ال ظُىلىحُت واللظىٍت إلاـاهس  البعذ الطبي ٍو

 الجهاش اللصبي ؤو الخلف الدماغي البظُؽ.صلىباث الخللم والتي جخمثة في خلة 

  :لت مىخـمت مما  البعذ التربىي ؼي  بىى كدم همى اللدزاث اللللُت بؼٍس َو

مي جخمثة في العجص في اللساءة ؤو الىخابت ؤو الخظاب ؤو اللوت ؤو  ًادي بىى عجص ؤواًد

ت،  سهص هرا الخهجئت، والتي ال حلىد بىى طلف اللدزة اللللُت ؤو الظملُت ؤو البصٍس ٍو

ف كلى الخباًً بين الخدصُة ، 1152ألاوادًمي وكدزة ال سد اللللُت.)حدوق، الخلٍس

 (56ص

 أهىاع صعىباث الخعلم:  1.1

أفُما ًخص ؤهىاق صلىباث الخللم فخصىف بىى كظمين ؤطاطُين هما:

 صعىباث الخعلم الىمائيت: 

ًدخاحها الؼ ة في جخللم بالىؿائف الدماهُت وباللملُاث اللللُت واإلالسفُت التي 

يىن الظبب في خدوثها اطؼساباث جخص الجهاش اللصبي   ً جدصُله ألاوادًمي، وكد

اإلاسهصي، وٍلصد  ها جلً الصلىباث التي جدىاٌو اللملُاث ما كبة ألاوادًمُت، والتي 

جخمثة في اللملُاث اإلالسفُت اإلاخلللت باالهدبامل وؤلادزان والراهسة واللوت، والتي ٌلخمد 

ًلىم كليها اليؼاغ اللللي اإلالسفي كليها ا مي وحؼية ؤهم ألاطع التي  لخدصُة ألاواًد

ً جلظُم هرمل الصلىباث بىى هىكين فسكُين هما: مى ألل سد، ٍو

 .صلىباث ؤولُت: مثة الاهدبامل، ؤلادزان والراهسة 

 .أصلىباث زاهىٍت: مثة الخ ىي ، الىالم، ال هم واللوت الؼ ىٍت

ت في زالزت مااالث ؤطاطُت هي: الىمى اإلالسفي، الىمى وجازس صلىباث الخللم الىمائُ

ت الخسهُت. )مثاٌ،  أ(543، ص1151اللوىي، همى اإلاهازاث البصٍس

 صعىباث الخعلم ألاوادًميت:

ًلصد  ها صلىباث ألاداء اإلادز  ي اإلالسفي ألاوادًمي، والتي جخمثة في اللساءة،  

ى خد هبي  بصلىباث الخللم الىخابت، الخهجئت والخظاب، وجسجبؽ هرمل الصلىباث بى

ُت  الىمائُت، فمثال حللم الخظاب ًخؼلب مهازاث الخصىز البصسي اإلاياوي، واإلا اهُم الىم

، 1154)بني هاوي،  واإلالسفت بمدلىالث ألاكداد وكُمتها وهي ها مً اإلاهازاث ألاخسي.

أ(56ص
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 .  أسباب صعىباث الخعلم:3.1

 ألاسباب العظىيت والبيىلىحيت: - أ

ء بىى ألاػ اٌ ذوي صلىباث الخللم كلى ؤجهم ٌلاهىن مً خلة دماغي ٌؼي  ألاػبا

بظُؽ، ًخم الخلس  كلُه مً خالٌ فدص الدمان بلدة ؤحهصة خدًثت، ولىً ما البد 

ملسفخه ؤن ما ًاسي مً جخؼُؽ للدمان إلالـم ألافساد الري ٌلاهىن مً صلىباث 

ػباء كً اطخخدام مصؼل  الخللم ال ٌؼي  بىى وحىد جلف ؤو خلة ما. لرا كدٌ بلع ألاأ

الخلف الدماغي البظُؽ واطدبداله بمصؼل  خلة وؿُ ي بظُؽ في الدمان وباإلطافت 

بىى بلع الافا اطاث خىٌ الخلف الدماغي البظُؽ هظبب لصلىباث الخللم، ًىحد 

ىلىحُت ألاخسي كً مـاهس مصاخبت لألفساد الرًً ٌلاهىن  هىان بلع الافا اطاث الُب

ُت ومً اإلاـاهس الجظمُت هي  اللادًت لدي ألاػ اٌ كبة طً اإلادزطت مً صلىباث حللُم

أوالدؼىهاث في ػية الجمامت، ؤو اهخ اض مىكم ألاذهين في الجمامت ؤو ههسبُت الؼلس.

 ألاسباب الىساثيت: - ب

حؼي  الدزاطاث بىى ؤن الىزازت كد جيىن مً اإلاظبباث لبلع خاالث صلىباث 

صلىباث الخللُمُت كىد الخىائم اإلاخؼابلت، جاهد الخللم، فمً الدزاطاث دزاطت في ال

وحىد صلىبت في اللساءة كىد ؤفساد اللُىت. هما وؤحسي دزاطت كلى الخىائم وؤػازث 

الدزاطت بىى اهدؼاز الصلىباث الخللُمُت بين كائالث ملُىت. وكلى السهم مً ذلً فةن 

ً اللىامة اإلادظببت لبلع خاالث صلىباث أالخللم. اللىامة الىزازُت حلد م

 ألاسباب البيئيت: - ج

بن اللىامة البُئُت كد جيىن ؤخد اإلاظبباث لصلىباث الخللم فىلص الخب اث 

الخللُمُت، طىء اللىاًت الؼبُت، وطىء الخورًت، واإلاىاد الخافـت واإلالىهت والىىهاث 

الصىاكُت، والخدخين واإلاخدزاث والىدىٌ لألم الخامة واجااهاث الظالبت هدى ألاػ اٌ، 

السؤض، وألاػلت اإلاىبلثت مً الخل اش، وهي ها مً اللىامة التي كد جيىن ؤخد  باثوبصا

أ(35، ص1152ألاطباب لصلىباث الخللم. )الخؼُب، 

  :)املفهىم وألاهميت( لزوي صعىباث الخعلم يتخىىىلىحيا الخعليمال .1

الخؼىٍس الخىىىلىجي في اإلاااٌ الخللُمي هى اطخاابت خخمُت وج اكة طسوزي بن 

وللة مً ؤهم ما ًميز الؼسق م ملؼُاث كصس اإلاللىماجُت والخىىىلىحُاث اإلاخؼىزة، م

وبهما  ،الخللُمُت واإلاىاهج الدزاطُت، ؤجها ال حلس  السوىد والجمىد والخلادم مم مّسِّ ألاشمىت
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كلى اللىع مً ذلً فةجها جخؼىز مخبلت الخوي اث الخاصلت كلى مخخلف ألاصلدة 

ألىحُت وبى ع الىجي ة.الخىىىأ خصىصاواإلاااالث 

 جىىىلىحيا الخعليم )جأسيس مفهىمي( 1.1

خلدي كمسمل الخمظين كاما، وكد  م هى مصؼل  حدًد الً  بن جىىىلىحُا الخلُل

وؼإ هدُات ال ىض ى في اطخخدام الىطائة الخللُمُت، ودكىة بلع كلماء الا بُت بىى 

جىىىلىحُا الخللُم كلى وطم طىابؽ لهرمل اللملُت. حلخب  الىطائة الخللُمُت ؤكدم مً 

ظا مً ؤن الىطائة حصء مً هرمل  السهم مً اللالكت بين اإلا هىمين، وكلى السهم ًؤ

م بُنهما: ً الخ ٍس أالخىىىلىحُا وهىا البد م

لني هرا اإلا هىم الىطائة اإلاخخل ت التي ًمىً بىاطؼتها جلدًم اإلاللىمت ؤو  َو

صؼل  الىطائة الظملُت اإلاللىماث، وكد ػاق اطخخدام هرا اإلا هىم مً خالٌ م

ت اإلالُىت وجىلظم هرمل الىطائة بىى ألاحهصة وألادواث الخللُمُت وجخخص باألحهصة  والبصٍس

وؤدواث الخلىُت ذاتها واإلاىاد والىطائة الخللُمُت وحؼمة اإلاىاد الخللُمُت مثة الب امج 

، 1118طىخاوي، ) اإلالدة ؤو ألاػسػت اإلاسجلت ؤو ػسائذ اللسض الظىئُت والصىز.

أ(417ص

ُت ومىاد( وهي مالئمت إلاىكف حللُمي حللمي  وحلخب  مدخىي حللُمُا )ؤدواث جلى

مددد ٌظخخدمها اإلاللم ؤو اإلاخللم  بخب ة ؤو مهازة لخدظين مسدود هرمل اللملُت، هما ؤجها 

حظاكد في هلة اإلالسفت وجثبُذ ؤلادزان وشٍادة خب اث الؼلبت مهازاتهم وجىمُت اجااههم في 

أ(214، ص1118 ،)ؤبى اللص وشمالئملبت ؤهُدة هدى الخللم ؤفظة. حى مؼىق وزه

هي ؤي ش يء ٌظخخدم في اللملُت الخللُمُت  هد  مظاكدة  فالىسائل الخعليميت

اإلاخللم كلى بلىن ؤهدافه بدزحت مً ؤلاجلان، وبجها حمُم ألادواث واإلاىاد التي ٌظخخدمها 

ن اللملُت الخللُمُت دون الاطدىاد اإلاللم لىلة مدخىي الدزض بىى اإلاخللمين  هد  جدظي

أبىى ألال اؾ اإلااسدة فلؽ.

ت بإن  خُث فهي ؤػمة مً ذلً، جىىىلىحيا الخعليمؤما  ج ُد اللىامِع الاهاليًز

ملنى الخىىىلىحُا هى اإلالالجت الىـامُت لل ً، ؤو حمُم الىطائة التي حظخخدم إلهخاج 

ت وحىد ت لساخت ؤلاوظان، واطخمساٍز لت فىُت ألداء، ؤو بهااش  مل،ألاػُاء الظسوٍز وهي ػٍس

ؤهساض كملُت، وللد ازجبؽ م هىم الخىىىلىحُا بالصىاكاث إلادة جٍصد كلى كسن وهصف  

أ(13 -12، ص ص1118)الظلىد،  كبة ؤن ًدخة اإلا هىم كالم الا بُت.
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ت اإلاظخلملت في الخللُم  حلد جىىىلىحُا الخللُم مامىق اإلاىازد الظملُت البصٍس

الخل صة، حؼي  بىى منهاحُت الخللُم والخللُم  م وؤدواث الدسجُة والسادًى ووالصىز وألافالأ

اث الخللم في اإلامازطت  ً: جؼبُم هـٍس اإلاب مج. هي اجاامل فىسي وكملي جؼىز وفم جُاٍز

)ال ازبي وآخسون، البُداهىحُت وبدماج ملازباث لخىـُم اإلالسفت وجددًد ألاهدا .

 (244، ص5883

لت هـامُ ت واخخُاحاث فهي برلً ػٍس ت مىهجُت جإخر بلين الاكخباز حمُم اإلاصادز البؼٍس

أاإلاخللمين ومظخىٍاتهم، وألاهدا  الا بىٍت. 

 :في املىاكف الخعليميت يتخىىىلىحيا الخعليمالأهميت اسخخذام  1.1

جىمً ؤهمُت الىطائة الخللُمُت وفائدتها مً خالٌ جإزي ها في اإلاىكف الخللُمي، 

 ًللهها دوزا ؤطاطُا ومهما في بهظاب الخالمُر اإلالسفت واإلاهازاث فدؼية ج اكال وجيامالأ

والخب اث اإلاؼلىبت، مم جدظين ؤداء اإلاللم في بدازة اإلاىكف الخللُمي وحؼىُة الىطاػت 

ُت  بين اإلاادة الللمُت والخلمُر وبالخاىي ٌظخ ُد حمُم كىاصس اإلاثلث الخللُمي ألاطاط

أ: ووالخاىي

 باليسبت للمعلم:

 طخخدام الىطُلت الخللُمُت مساث كدة، ومً ؤهث  مً مللم، وهرا ًللة ًمىً ا

مً جيل ت الهد  مً الىطُلت، ومً الىكذ والجهد اإلابرولين في ؤلاكداد 

 للمىكف الخللُمي.

 بىى وطُؽ ومخؼؽ ومى ر. ملحوي  دوزأ ً ً هاكة للمللىماث وملل  م

 .ص م الىطائة الخللُمُت جىىَم ؤطالُب الخلٍص ً ػٍس  ًمىً ك

 اطخوالٌ وة الىكذ بؼية وأ اكد اإلاللم كلى خظً كسض اإلاادة والخدىم  هاحظ

 ؤفظة.

 في الخولب كلى خدود الصمان واإلايان في هسفت الصف، مً خالٌ كسض  ملحظاكد

بلع الىطائة لـىاهس ؤو خُىاهاث مىلسطت ؤو ؤخدار وكلذ في اإلااض ي ؤو 

 طخلم في اإلاظخلبة.

  اللُام بيؼاػاث لخة اإلاؼىالث. كب أ المُرزازة الدافلُت لدي الخإلحظاكد اإلاللم 

 .زفم اطخلداداث وه اًت اإلاللم اإلاهىُت 
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 باليسبت للمخعلم:

 .حصجُم اإلاخللمين كلى اإلاؼازهت والخ اكة مم اإلاىاكف الص ُت اإلاخخل ت 

  ررررىالث ررررة مؼر ررررام بيؼرررراػاث لخر ررررى الررررخللم واللُر ررررىكه بىر ررررام اإلاررررخللم وحؼر جثيرررر  اهخمر

 واهدؼا  خلائم.

 اطخلملها  كىدن اإلاللم واإلاخللم، وبين اإلاخللمين ؤه ظهم، خاصت جلىٍت اللالكت بي

 بى اًت.

 وبالخاىي حظاهم في كرالج مؼريلت ال رسوق تبجاخت فسص للخىىَم والخادًد اإلاسهىب ،

 ال سدًت.

  رررادة ررراإلاخللمين ًيىهرررىن ؤهثررر  اطرررخلدادا لخلبرررة اإلار اللظررراء كلرررى الرررسوجين واإلالرررة، فر

 الخللُمُت.

 طخؼالق واهدؼا  الاجااهاث اإلاسهىب فيها.جىمي في اإلاخللمين خب الاأ 

  (.%04-33جىفي  الىكذ والجهد كلى اإلاخللم )ما وظبخه 

 .د زسوة الخالمُر مً ألال اؾ د، وجٍص  حلالج الل ـُت والخاٍس

 .جالة الخب اث الخللُمُت ؤهث  فلالُت، وؤبلى ؤزسا، وؤكة اخخماال لليظُان 

 باليسبت للمادة العلميت:

  اإلاخللم.حظاكد كلى ببلاء ً  اإلاللىماث خُت وذاث صىزة واضخت في ذه

 .جلٍسب اإلاىاطُم بىى كسوض وخاالث خلُلُت واكلُت 

  جىطُذ اإلاىطىق وجبظُؽ اإلاللىماث وألافياز واللالكاث وكملُت الخإزي  والخإزس

 لللُام بإداء اإلاهازاث هما هى مؼلىب منهم. 

 كسض اإلاادة حظاكد كلى جىصُة اإلاللىماث واإلاىاكف اإلاىاطبت مً خال ٌ

 ٌ الخللُمُت، وبالخاىي ٌظخؼُم الؼلبت جيىًٍ صىزة ذهىُت ؤهث  وطىخا خى

 (51-51، ص ص1111)الخُلت،  اإلاىطىق اإلالني.

 :وأهميتها لزوي صعىباث الخعلم، أهىاعها جىىىلىحيا الخعليم 3.1

طىاء  الخالمُر كملُت جدَزع في السئِع الدوزأ جللب الخللُمُت الىطائة ؤضخذ 

ٌأ التي كلى الللباث للخولب حظاكدهم اللادًين، بذ ؤم الخللم صلىباث ويأذ مً  دونأ جدى

أ.الُىمُت الخُاة مهازاث جؼبُم في كدزتهم وجسفم جىاصلهم الاحخماعي اطخلاللهم، وجِظس
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 جىىىلىحيا حعليم روي صعىباث الخعلم:حعشيف  -أؤ

ب خاحاث م( بإجها: "الىطائة الخللُمُت التي صممذ لخىاط1115) ًحيٌلسفها 

أ(151، ص1115لألػ اٌ ذوي الخاحاث الخاصت خظب ال ئت التي ًيخمي بليها". )ًحي، 

ـام مىخج ؤو ش يء 1151) مشصوق ؤما  ( فُلسفها بإجها: "ؤي مادة ؤو كصت ؤو ه

ادة الى اءة الللمُت والىؿُ ُت لروي الاخخُاحاث  مصىىق وفلا للؼلب  هد  ٍش

أ(33، 1151الخاصت". )مسشوق، 

أ:ياث الخعليم لزوي صعىباث الخعلمأهىاع جلى -أب

أجلىُاث الخللُم لروي ؤلاكاكت كامت بىى كظمين زئِظين هما: ًلظم بلع الباخثين

ىن، الخلىياث إلالىتروهيت - : ومً ؤمثلتها الخاطب آلاىي وبساماه اإلاخخل ت والخل ٍص

الخللُمي،  Data Show وال ُدًى، ومسجة الياطِذ، وحهاش كسض البُاهاث

ً ألاحهصة الىهسبائُت وؤلالىا وهُت.وآلالت الخا  طبت وهي ها م

ً  :الخلىياث غير إلالىتروهيت - مً ؤمثلتها الظبىزة والىخاب والصىز وهي ها م

أالىطائة هي  الىهسبائُت، ؤو ؤلالىا وهُت.

ظا مً ًلظم الخلىُاث الخللُمُت لروي الاخخُاحاث الخاصت بىى مللدة أأ وهىان ًؤ

ظُؼت ؤو طهلت الاطخخدام، وجلىُاث مخىطؼت.)طساًا، ؤو ػدًدة الخللُد، وؤخسي ب

أ(34، ص1151

 روي صعىباث الخعلم:خعلم جىىىلىحيا الخعليم وأهميتها ل

الؼالب ذوي صلىباث الخللم لِظىا مخخل ين كللُا، بة كادة ما ًخمخلىن برواء 

اطُا ؤو هي   ً. كادي ؤو فىق اللادي، وكد ًيىن منهم اإلاىهىب مىطُلُا ؤو فىُا ؤو ٍز ذل

ً في كدزاتهم  هما ؤجهم لِظىا ملاكين خظُا، بذ بجهم ال ًخخل ىن كً الؼالب آلاخٍس

ت ؤو الظملُت، هما ؤجهم لِظىا مظؼسبين اه لالُا. لرلً، وة ما ًدخاج بلُه  البصٍس

ً اللىاًت والاهخمام وؤطالُب وؤدواث خاصت في الخللُم. د م  هاالء الؼالب مٍص

 لخؼىٍس خلىٌ مىاطبت للؼالب ذوي وجمثة الخىىىلىحُا بيافت ؤػيا
ً
لها زافدا مهما

م حللمهم، هما ؤجها  صلىباث الخللم للخولب كلى هثي  مً الللباث التي جلف في ػٍس

م اللام. فلد بُيذ  جِظس كملُت جىاصلهم الاحخماعي وحظهم في دماهم في الخلُل

 في الخ
ً
خ ُف مً خدة الدزاطاث ؤن اطخخدام الخىىىلىحُا والخاطىب مثال ٌظهم هثي ا
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م جىفي  الب امج اإلاظلُت وألاللاب اإلامخلت  الخىجس والللم الى س ي لدحهم، وذلً كً ػٍس

أالتي جدخة البهجت والظسوز بىى ه ىطهم.

هما ؤػازث الدزاطاث ؤًظا بىى فاكلُت الخىىىلىحُا في كالج هثي  مً اإلاؼىالث  

في خ ع طلىن اليؼاغ الظلىهُت والى ظُت للؼالب ذوي صلىباث الخللم، ومظاهمتها 

الصائد وجدظين بلع الظلىهُاث اإلاصاخبت له هدؼدذ الاهدبامل والاهدفاكُت وفسغ 

أالخسهت.

جللب الخىىىلىحُا دوزا مهما في جىمُت مهازاث ؤلادزان البصسي لدي الؼالب وأ

ذوي صلىباث الخللم، وذلً مً خالٌ جىمُت مهازة الخمُيز البصسي )اإلادؼابه 

ت )اللصي ة اإلادي والؼىٍلت اإلادي(، والخأشز الخسوي واإلاخخلف(، وجىمُت  الراهسة البصٍس

ُا ، ل إزة بالُد والسطم كلى الؼاػت(البصسي )الخيظُم بين خسهت ا وحظهم الخىىىلىح

م جىمُت مهازاث الخمُيز الظميي )جمُيز  ؤًظا في جىمُت مهازاث ؤلادزان الظميي كً ػٍس

(، وج
ً
الدظلظة  ىمُت الراهسة الظملُت والخخابم ؤوألاصىاث وألاشخاص والخُىاهاث مثال

أ(.aerobicsالظميي )ؤوؼؼت ألاًسوبُىع 

 مً الب امج التي حظهم في 
ً
وجىفس الخىىىلىحُا اللائمت كلى الخاطىب هّما هائال

 ،ٌ الخولب كلى صلىباث الىخابت لدي الؼالب ذوي صلىباث الخللم. فللى طبُة اإلاثا

ُت Word Processing-اطىب )ملالج الىصىصجدُذ بسامج الىخابت باطخخدام الخ ( بمياه

ظس. ً الجمة  بحساء اللدًد مً الخلدًالث الىخابُت بظهىلت َو هما حظاكد بسامج جيٍى

(Sentence Generation( في مساحلت الخهجئت وبهخاج الىالم )Speech Synthesis والخيبا )

أ(1115باليلماث ومساحلت اللىاكد اللوىٍت وألاطلىب. )ؤبىلىم، 

  دوس جىىىلىحيا الخعليم في مساعذة روي صعىباث الخعلم: 

: فاإلاخللررم ًيبورري ؤن ًىررىن لدًرره اســدثاسة اهخمــام املخعلــم باملىطىـعـاث -أ 

زررم ًمىررً ؤن حظررخخدم الىطررائة الخللُمُررت الخرري جىطرذ هررمل الدافلُررت للخللررم. ومررً 

 ً ُرس ذلًر للرسض ؤمثلرت جىطرذ فىائرد اإلاىطرىق للمخللمُر اإلاهمرت ه ُلرم ؤو صرىزة ؤو ه

وجىحههرم هدرى ما ًيبوري حللمره وولما واهذ الخبرساث الخللُمُرت الخري جلردم للمخللرم ذوي 

وزُرم ملمىطا ومدظىطا  ؤصبرذ لهرا ملنىسب بلرى الىاكلُرت الاخخُاحاث الخاصرت ؤكر

 .االصلرت باألهدا  الخري ٌظريى بلرى جدلُله
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: كررد جخظمررً بلررع اإلاىاكررف الخللُمُررت جلدًررم علــى مشيلت اللفظيـت بالخغل -ب

ُررر صلررب كلررى الخلم ذي ؤلاكاكت  بلررع اإلا اهُررم الللمُررت للخلمُررر بلبررازاث ؤو ؤل اؾً 

ُررذ ؤو  رت ؤو الظملُت ؤو الرهىُررت فهمها. ولىً باطررخخدام الىطرُلت اإلاىاطرربت لخىط البصٍس

لررت مادًررت. أجبظررُؽ هرررا اإلا هررىم بؼٍس

: فاطررخخدام الىطررائة الخللُمُررت ًدُررذ جىســيع مجاالث الخبــشة وجىىعهــا -ث

ُررس، ممررا ٌلمررة كلررى للمخللررم ال سصررت للمؼرراهدة والاطخ ماق واإلامازطررت والخإمررة والخ ى

ُررر. وبرلررً حؼرا ن حمُرم خرىاض الخلمُرر  بزررساء مااالث الخبررسة الخرري ًمررس  هررا الخلم

أ)الظرلُمت( فري كملُراث الخللرم، ممرا ًا جرب كلُرره ؤن ًصبررذ الخللررم باكرري ألازس.

ُت  ميـت املباشـشة:الخبـشاث الخعلي تهيئـت -ث جخصرة بلرع اإلاىطىكراث الدزاطر

لررت ول ا هر ؤلاإلاام ؤلاكاكتذوي  ألافسادبالبِئراث الخازحُرت والخري كرد ًصلرب كلرى  ت ُبؼٍس

فالىطررائة الخللُمُررت جللرب دوزا  .هدُاررت إلاا ً سطرره الىلررص الىاجررج كررً كصررىز خاطررت مررا

اإلاخخل ررت  ألاوؼؼتكررً ػسٍررم الخبررساث اإلاباػررسة  الهدظاب مُرللخالأص سأفرري تهُئررت ال 

ررع هرررمل اإلاىطىكرراث طررىاء فرري  داهُررت ؤو  السخالثالخرري جخخلررة جدَز ؤو الصٍررازاث اإلُا

أ .مؼرراهدة الىمرراذج

: هىران للخعلـم مـً خـاٌ الخبـشاث البذًلـت إلاعاكاثإجاخـت الفشصـت لـزوي  -ج

وظرران ؤن ًخللررم بالخبررساث الخلُلُررت ؤلا رف وؿررسو  ٌظررخدُة ؤو ًصلررب كلررىمىاكر

جيل ررت جى ُرهررا، ؤو لبلدهررا الصماهرري ؤو  الازج اقوالىاكلُررت، بمررا لخؼىزتهررا ؤو اطررخدالتها ؤو 

أ .اإلاياهرري، ؤو لصوررس ؤو هبررس حجمهررا

ًـت بيـً  -ح : فلية بكاكت خصائصها واخخُاحاتها الميزالخملابلـت الفـشوق الفشد

برة هىران دزحراث مخ اوجرت فري مظرخىي  ؤلاكاكاثالخللُمُرت الخري جخخلرف كًر بلُرت 

ه ظرها فللرى طربُة اإلاثراٌ جىحرد دزحراث مخ اوجرت مرً فلردان خاطرت  اكتلإلكاللصرىز 

أ.كاكرت الرهىُرت وهىرراالبصرس ؤو الظرمم ؤو ؤلاأ

ى بلرد خصىلهرم تخ ألافساد فهاالء: فـشص الخعلـم الزاجـي واملسـخمشإجاخـت  -خ

ث دزاطررُت هم فرري خاحرت بلررى اهدظاب اإلالاز  واإلاهازاث الخري ج سطهرا ػبُلرت الأكلررى ماه

بُرت كائمرت كلرى الاللصرس اإلاخارددة وطرىق اللمرة اإلاخوُرس. فمًر خر ُرم بسامرج جدٍز ٌ جصم

مًر حللُرم  ؤلاكاكاثالخللُمُرت اإلاخخل رت، ؤمىرً مظراكدة ذوي اطرخخدام الىطرائة 

أ(11-58، ص ص1153)ؤبى الدًاز،  .ؤه ظرهم بؼرية مظرخمس
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 الذمج )ماهيخه، أشياله، أهميخه، اججاهاجه(  .3

 :integrationج مفهىم الذم 1.3

لىيذ دون بلد اإلالاٌ الري وؼسمل  "integration"ؿهس مصؼل  الدمج 

(1693loyd dunn,)  والري ؤهد فُه ؤن هخائج ألابدار ؤؿهسث ؤن ألاػ اٌ ذوي

 ً ـامُت بدال م ؤلاكاكاث كد خللىا جلدما ؤوادًمُا كىدما جم وطلهم في ال صىٌ الى

مللمي الا بُت الخاصت بإن ًلاومىا هـام  "Dunn "دون ال صٌى الخاصت، وػالب 

كبد وأمصؼ ى، ) .ال صىٌ الخاصت التي جصِب بمؼاكس الخصي والؼلىز بالىلص

 (51ص، 1152 الـاهس،

سيأ ُت  "kauffman"هىفمان  ٍو ؤن الدمج ؤخد الاجااهاث الخدًثت في الا ب

الخاصت، وهى ًخظمً وطم ألاػ اٌ اإلالىكين كللُا بدزحت بظُؼت في اإلادازض 

الابخدائُت اللادًت مم اجخاذ ؤلاحساءاث التي جظمً اطخ ادتهم مً الب امج الا بىٍت 

سي اإلالدمت في ه ؤن الدمج ٌلني  "slanin"سالهين و "madden"مادن رمل اإلادازض، ٍو

ُاحاثطسوزة ؤن ًلض ي ذوي  الخاصت ؤػىٌ وكذ ممىً في ال صىٌ اللادًت مم  الاخخ

أ(18ص ،1117بمدادهم بالخدماث الخاصت بذا لصم ألامس. )بؼسض، 

ُم للخلبي  كً كملُت حللالخيامل وهىان حماكت مً اإلاخخصين اخخازوا مصؼل  

ههم وزكاًتهم مم ؤكساجهم اللادًين أ(18، ص1117)بؼسض،  .اإلالىكين، وجدٍز

الدمج بإهه الا خُب باألػ اٌ ذوي  (Smith ،1663)سميث وكد كس  

الاخخُاحاث الخاصت للمؼازهت في اإلاىاهج والبِئت والخ اكة الاحخماعي وم اهُم الراث في 

أ(52ص، 1152 ،كبد الـاهسوأاإلادزطت. )مصؼ ى، 

، )الؼالفدت: زالزت ؤػياٌ ؤطاطُت للدمج (warnok 1978واسهً )وطلذ وكد 

أ(358، ص1154

: ًخم فُه حللُم ألاػ اٌ اإلالاكين طمً ص ى  خاصت، بدُث الذمج املياوي -

أحؼا ن اإلادزطت الخاصت مم اإلادزطت اللادًت في البىاء اإلادز  ي.

ألاػ اٌ اإلالىكين  بين الاحخماكُت: ًلصد بم جللُص اإلاظافت الذمج إلاحخماعي -

ًاإلالخدلين بالص ى  الخاصت مم ألاػ اٌ  وحصجُم الخ اكة الخللائي بُنهم مً  آلاخٍس

ٌ ألاوؼؼت الاحخماكُت اإلاخخل ت بالللب والسخالث وخصص ال ً. أخال
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: وٍلصد به دمج ذوي الاخخُاحاث الخاصت في اإلادازض اللادًت الذمج الىظيفي -

خم حللُمهم وجللُة ال سوق الىؿُ ُت بُنهم وأ ه ع الب امج  باطخخدامبين ؤكساجهم ٍو

الخللُمُت وة الىكذ ؤو بلظه ؤي ؤهه ًخم جدلُم هرا الىىق مً الدمج مً خالٌ الجمم 

ً الدمج اإلاياوي والدمج ؤلاحخماعي. أبين وة م

أ:مفهىم الذمج ألاوادًمي 1.3

اللادًين لبلع  ٌؼي  الدمج ألاوادًمي بىى وطم الؼالب هي  اللادي في الصف مم الؼلبت

الىكذ وفي بلع اإلاىاد بؼسغ ؤن ٌظخ ُد الؼالب هي  اللادي مً ذلً وٍخظمً هرا 

أالاجاامل زالزت مساخة وهي:

أمسخلت الخااوع بين الؼلبت اللادًين والؼلبت ذوي الاخخُاحاث الخاصت. املشخلت ألاولى:

مً الؼلبت اللادًين مسخلت جخؼُؽ الب امج الا بىٍت وػسق جدَزظها لية  املشخلت الثاهيت:

أوذوي الاخخُاحاث الخاصت.

 .اللملُت الخللُمُت مسخلت جددًد اإلاظاولُاث اإلاللاة كلى كاجم ؤػسا  املشخلت الثالثت:

 (15، ص1155)الظلُد، 

وهىان ثالثت اججاهاث سئيسيت هدى سياست الذمج ًمىً إلاشاسة إليها على الىدى 

 الخالي: 

:  الاججاه -أ سون  الاجااملهرا ٌلازض ؤصخاب ألاٌو حللُم ؤن بؼدة فىسة الدمج، ٍو

الخاصت في مدازض خاصت  هم ؤهث  فلالُت وؤمىا وزاخت لهم  الاخخُاحاثألاػ اٌ ذوي 

أوهى ًدلم ؤهب  فائدة.

فىسة الدمج إلاا لرلً مً ؤزس في حلدًة  الاجاامل: ًادي ؤصخاب هرا الاججاه الثاوي-ب

، والري ٌظبب بالخاىي بلخاق وصمت العجص اإلااخمم والخخلص مً كٌص ألاػ اٌ اجااهاث

واللصىز وؤلاكاكت وهي ها مً الص اث الظلبُت التي كد ًيىن لها ؤزس  كلى الؼ ة ذاجه 

أوػمىخه ودافلُخه ؤو كلى ألاطسة ؤو اإلادزطت ؤو اإلااخمم بؼية كام.

 والاكخدٌابإهه مً اإلاىاطب اإلاداًدة  الاجااملًسي ؤصخاب هرا الثالث:  الاججاه -ث

بظسوزة كدم ج ظُة بسهامج كلى آخس، بة ًسون ؤن هىان فئاث لِع مً الظهة وأ

ً ظة جلدًم الخدماث الخاصت  هم مً خالٌ ماطظاث خاصت وهرا  دماها بة 

ًت  الاجاامل ًاٍد دمج ألاػ اٌ ذوي ؤلاكاكاث البظُؼت ؤو اإلاخىطؼت في اإلادازض اللاد
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لازض فىسة دمج ألاػ اٌ ذوي ؤلاكاكاث الؼدًدة حدا ومخلددي  )الاكخمادًت( َو

أ(526، ص1117ؤلاكاكاث. )بؼسض، 

أأهميت الذمج ألاوادًمي لزوي صعىباث الخعلم: 3.3

ً  الاخخُاحاثٌلخب  الخالمُر ذوي صلىباث الخللم مً ذوي  الخاصت الرً

بدو ؤجهم كادزون كلى الخدصُة ولىً ؤداءهم  ٌلاٌؼىن مؼىالث حللُمُت في اإلادزطت ٍو

ؤخس ًبلث كلى الخي ة ؤهث  بخال  الخىاكع  يءاإلاخىكم، وهىان ش  اإلادز  ي ًيىن ؤكة مً

دظم به هاالء   ً بين ؤلاهااش اإلاخىكم وؤلاهااش ال للي، ؤال وهى الخباًً في ألاداء الري

ًىجخىن في بلع اإلاىاد ىاحهىن صلىبت في بلظها ألاخس، هما ؤن  الخالمُر، فلد  ٍو

"ؤهه ًبدو كليهم ملسفت الدزض في  ميهم :ؤداءهم ًخخلف مً ًىم آلخس فلادة ما وظمم ملل

أ(113، ص 1154ؤزىاء الؼسح داخة الصف بال ؤجهم ًيظىهه في الُىم الخاىي". )هىُماث، 

ً ؤهمُت الدمج ألاوادًمي لألػ اٌ ذوي صلىباث الخللم في الىلاغ الخالُت:  أوجىم

 .مظاكدة ألاػ اٌ كلى جىبُه مدازههم مم اللالم اإلادُؽ  هم 

  بىى باالهخماء ػ اٌ كلى جيىًٍ صداكاث ومىدهم ؤلاخظاض مظاكدة ألاأ

 الجماكت.

   حللُم ألاػ اٌ ألاوؼؼت التي حظاكدهم كلى اللُام بدوزهم في ألاطسة

 واإلااخمم لُيىهىا ؤكظاء فاكلين.

  جىمُت ما لدي ألاػ اٌ مً كدزاث وبمياهُاث ومىاهب ومظاكدتهم كلى

 حلىٍع العجص.

 كد الىـام وجدمة اإلاظاولُت.حللُم ألاػ اٌ الالازام بلىا 

 ًمم  الاوسجامحللُم ألاػ اٌ هُ ُت الخلامة و  .آلاخٍس

   بلواء فىسة اللٌص وؤلاكصاء اإلاخبلت جللُدًا طد فئاث مً ذوي

سة اإلااخمم الظلبُت اجااههم الاخخُاحاث  )بؼسض، .الخاصت وحوُي  ـه

أ(24، ص1117

 :عىباث الخعلمأهميت اسخخذام جىىىلىحيا الخعليم في دمج روي ص 0.3

الخلىُاث الخىىىلىحُت بؼتى  اطخخدامجاهد اللدًد مً الدزاطاث فلالُت 

حلخب  الخلىُاث  خُثؤهىاكها مم الخالمُر ذوي صلىباث الخللم بؼية بًاابي، 

الخىىىلىحُت الخدًثت حصءا ؤطاطُا في الخللُم ولِظذ ماسد بطافت، وجالمُر ذوي 
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ُاث الخللُمُت الاخخُاحاث الخاصت حصء مً هرمل اإلاىـ ىمت التي حلمة كلى حسخي  الخلى

ُاث في جدلُم اللدًد مً ؤهدا  الا بُت الخاصت  في جسبُتهم، خُث حظاهم هرمل الخلى

هلملُت الدمج وجؼبُم الخؼت الا بىٍت ال سدًت التي جخلامة مم الخلمُر وذلً بىاء كلى 

ىفي  الىطائة الخلىُت بمياهُاجه وكدزاجه، ووة ذلً ال ًخم بال مً خالٌ مللم هفء، وج

الخلىُاث في  اطخخدامالهادفت والدكم اإلاادي وبشالت مخخلف الللباث التي جدىٌ دون 

وذًل للىااكت التي خللتها  ،(355ص، 1115 هىطاوي،) .جدَزع هاالء ألاػ اٌ

الخاصت،  الاخخُاحاثالخىىىلىحُا الخللُمُت في جىمُت اللدًد مً اإلاهازاث للخالمُر ذوي 

أ :دفمثال ها

ُُم خدماث هس  مصادز (Barker 2003) باسهش دساست ، التي هدفذ بىى جل

الخللم الخىىىلىحُت التي جلدم للؼالب ذوي صلىباث الخللم، وجم بحساء جلُُم 

ُا  باطخخدامللخدماث الخللُمُت الخىىىلىحُت التي جلدمها هرمل الوس   جىىىلىح

، وواهذ مؼازهت الؼالب بًاابُت في حللُم ذوي صلىباث الخللم والاجصاالثاإلاللىماث 

فاكلُت اإلاللمين في جىؿُف اللملُاث  بىىفي اللملُاث الخللُمُت الُىمُت باإلطافت 

 (188، ص1158 كؼُت،) .الخللُمُت

ظا  ُُم ,.5884Macarthur et al( مياسثش وآخشون دساستوهاد ًؤ (، وفيها جم جل

ُت همىذج ملا ح لخللُم الىخابت ًامم بين مدخة اللملُت  وحللُم الؼالب بطا اجُا

الىخابت، ليي ًاللها مهمت ذاث ملنى باليظبت للؼالب، وكد اطخخدمذ هرمل الدزاطت 

ػالب مً ػالب اإلاسخلت الابخدائُت مً ذوي صلىباث الخللم، ودلذ  552كُىت كىامها 

بُت كد جدظيذ حىدة الىخابت لدي ػال ها في خين ؤن  الىخائج كلى ؤن اإلاامىكت الخاٍس

 .م ًخدلم للمامىكت الظابؼتذلً ل

(، ,5882Stoddard barbara , Macarthur) ماهشثش وباسبشا دساستهما بُيذ  

والتي حلسطذ لخلُُم فاكلُت مدخة لخدظين مهازاث اإلاساحلت، وهى ٌلخمد كلى الخيامة 

اإلاساحلت والخ اكالث بين الؼالب خىٌ الىخابت مم  بطا اجُاُتبين حللُم الؼالب 

ىجس، ؤهدث هرمل الدزاطت كلى ؤن هرا اإلادخة اطخخدام بسه م الىمُب امج الىخابت كً ػٍس

أ(4ص ،1112 فسماوي،) ،واهذ له فاكلُت هبي ة مم ػالب ذوي صلىباث الخللم

الىؼف كً فاكلُت بسهامج،  بىىوالتي هدفذ  (1440سوميت ) دساسترؤما باليظبت ل

اطُاث  لدي ػلبت صف السابم ٌلخمد جىىىلىحُا الخاطب للالج صلىباث حللم الٍس
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الدزاطت اإلاىهجين  اطخخدمذألاطا  ي بمدافـت ػماٌ هصة، ولخدلُم هد  الدزاطت 

بي، وجيىهذ كُىت الدزاطت مً ) ( ػالبا وػالبت، وؤؿهسث الىخائج 21الىص ي والخاٍس

ُاث لدي ػلبت الصف السابم  اط فاكلُت الب هامج اإلادظىب للالج صلىباث حللم الٍس

أ(188، ص1158كؼُت، . )ابخدائي

ًمىً ؤن  في فدىي هرمل الدزاطاث الظابلت الخؼسق بلُه مً وة ما طبم

في كملُت حللُم ذوي صلىباث الخللم  ُتوظخخلص ؤن اطخخدام الخىىىلىحُا الخللُم

مً اإلاؼالب ألاطاطُت التي حظاكد الخالمُر كلى بهظا هم اللدًد مً اإلاهازاث والى اءاث 

ووة ذلً ٌظاكد في الخصىٌ كلى  ،ؤو اإلالسفُت... دزاهُتطىاء اللوىٍت ؤو الىخابُت ؤو ؤلاأ

ً ألاهدا  ألاطاطُت ألي ماطظت جسبىٍت أ.جدصُة دزا  ي حُد، هرا ألاخي  الري ٌلخب  م

أخاجمت 

رررا الخدًثررررت ه ظررررها فررري اإلاارررراٌ الخللُمرررري لجمُررررم فئرررراث أأ للرررد فسطررررذ الخىىىلىحُر

رلً ؤصرربدذ مظررإلت جؼررىٍس اإلاخللمرين طررىاء اللررادًين ؤو ذوي الاخخُاحرراث الخاصرت، وبرر

اإلاىـىمت الخللُمُت كظُت هامت، ما حلة اإلااطظاث الا بىٍت والخللُمُرت جىُرف هـامهرا 

الخللُمي مم الخىىىلىحُاث الظائدة في الىكذ الساهً، مً خالٌ بكادة صُاهت مىاهجها 

ا الخللُمُت مً خُث ألاهدا  واإلادخىي والىطائة الخللُمُت، بطافت بىى دمج الخىىىلىحُ

في ؤطالُب الخدَزع وػرسق الخلرىٍم الخدًثرت، خترى جيرىن كرادزة كلرى مىاحهرت الخدردًاث 

التررري ؤوحررردها الخؼررررىز. فخدلُرررم هررررمل ألاهرررردا  اإلايؼرررىدة ال ًخرررإحى بال مررررً خرررالٌ دمررررج 

جىىىلىحُا الخللُم في خظم الب هامج الخللُمي وحللها حصء ال ًخاصؤ مىه لظمان الىااح 

أذاث الى اءة. وبهخاج اإلاخسحاث الخللُمُت 

ًخىافم مم  ُت الىبي ة التي مً  في هرا البدث ما جم اطخلساطهوهى ما  ألاهم

ُاحاث الخاصت بص ت كامت جدُؽ ب خىىىلىحُا الخللُم طىاء باليظبت لروي الاخخ

اطخىحب ألامس مً اإلاخخصين خُث وباليظبت لروي صلىباث الخللم بص ت خاصت، 

الدمج ، باكخباز للخالمُر ذوي صلىباث الخللم ميلذمج ألاواًداهاًتها البدث كً بدائة 

ألاوادًمي هى الخداق ألاػ اٌ ذوي الاخخُاحاث الخاّصت مم ؤكساجهم مً ألاػ اٌ اللادًين 

في صف واخد ػىاٌ الُىم الدزا  ي، وذلً  هد  بجاخت ال سصت لهم لخللي مخخلف 

ين. وهما كلىا  ؤن لخدلُم هرمل الواًت الب امج الخللُمُت باالػا ان مم ؤكساجهم اللاًد

ًخىحب كلى اإلادزطت جىفي  اللىامة  للخالمُر )الدمج ألاوادًمي( ذوي صلىباث الخللم
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ُا الخدًثت التي اإلاظاكدة في بهااح هرا الدمج، والتي جخمثة ؤهمها في جىؿُف  الخىىىلىح

الخللُمي، خُث ؤصبذ لصاما الا بىي وأفسطذ ه ظها في مخخلف اإلاااالث وخاصت اإلااٌا 

الخالمُر الرًررً ال حظررمذ لهررم  لى اإلادزطت جىؿُف الخىىىلىحُا الخللُمُت، خصىصا ممك

كدزاتهم لالهخساغ الجُد في ألاكظام اللادًت التي ًخم فيها جدَزع ؤكساجهم اللادًين، بوُت 

أ .الدزا  ي لدحهم خدصُةجدظين ال

 :الخىصياث

 التيئة الخللُمُت ٌظخلصم كلى وة مللم ؤن ًيىن كلى دزاًت بمخخلف الىطا 

حظاكد في حللُم الخالمُر ذوي صلىباث الخللم مً ؤحة جخؼي حمُم اإلاؼاوة 

ً؛  التي حلسكة طي  حللمهم وج اكلهم مم آلاخٍس

  الخللُمُتمخخلف الىطائة اطخخدام البد كلى وة مللم ؤن ًخدزب كلى  ً م

خخُاحاث ؤحة جىؿُ ها بية ه اءة في اللملُت الخللُمُت مما ٌظاكد في جلبُت ا

 ؛اللادًين وذوي الاخخُاحاث الخاصت الخالمُر

 كلى اإلااطظاث الخللُمُت ؤن جىُف هـامها الخللُمي مم الخىىىلىحُاث  البد

كلى جىفي  الىطائة الخللُمُت الخاصت في الا هيز وأ الخاىيالظائدة في الىكذ 

ظهىلت جخميز ب، مم الخسص كلى جىفي  وطائة اإلااطظاث الدزاطُتحمُم 

 ؛خدام وفلالُت ألاداءالاطخ

  ًبكادة صُاهت مىاهجها الخللُمُت هرًل  الخللُمُت كلى اإلااطظاث الىاحبم

ُا  مً خُث ألاهدا  واإلادخىي والىطائة الخللُمُت، بطافت بىى دمج جىىىلىح

 ؛في ؤطالُب الخدَزع وػسق الخلىٍم الخدًثتذوي الاخخُاحاث الخاصت 

 حدًدصت بية ما هى د مللمي ذوي الاخخُاحاث الخاٍطسوزة جصوأ  ٌ في ماا

مىً ؤن الخىىىلىحُا وأ ُت  دوزاث ًخم ذلً بدىـُمالىطائة الخللُمُت، ٍو ب جدٍز

أووزغ كمة للمللمين.

 كائمت املشاحع:

اليىٍذ،  إلالىترووي. الخعلم صعىباث فشص  بشهامج دليل(: 1153ؤبى الدًاز مظلد. ) -

  الؼ ة. وحللُم جلىٍم مسهص

 (: ػسائم الخدَزع اللامت، كمان، داز الثلافت.1118ئمل. )ؤبى اللص طالمت كادٌ، وشمالأ -
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. دوس الخىىىلىحيا في حعلم الطالب روي صعىباث الخعلم(: 1115ؤبىلىم ؤماد. ) -

دة ألاوىى في البدٍسً، ق -http://www.akhbar، 54525ؤخباز الخلُج الجٍس

alkhaleej.com/news/article/1222804 ازة اإلاىكم ًىم  (52/15/1115، جم ٍش

، كمان، داز سيىىلىحيت الذمج في الطفىلت املبىشة(: 1117بؼسض خافف بؼسض. ) -

 اإلاظي ة.

، داز كمان. أوشطت وجطبيلاث في صعىباث الخعلم(: 1154بني هاوي ولُد كبد. ) -

 كالم الثلافت.

. كمان، داز الُاشوزي الللمُت لليؼس ىباث الخعلمصع(: 1151حدوق كصام. ) -

 والخىشَم.

. كمان، جصميم وإهخاج الىسائل الخعليميت العلميت(: 1111الخُلت مدمىد مدمد. ) -

 داز اإلاظي ة. 

. كمان، كالم دساست الحالت في التربيت الخاصت(: 1152الخؼُب كاهف كبد هللا. ) -

 الىخب الخدًث.

. كمان، ميؼىزاث ث الخعلم بين الىظشي والخطبيليصعىبا(: 1111الىك ي زاض ي. ) -

 ولُت ألامي ة زسوث.

. كمان، مىخبت جىىىلىحيا ووسائل الخعليم وفعاليتها(: 1118الظلىد مدمد خالد. ) -

 اإلااخمم اللسبي لليؼس والخىشَم.

. اللاهسة، مىخبت ألاهالى الذمج بين حذًت الخطبيم والىاكع(: 1155الظلُد هال. ) -

ت.  اإلاصٍس

اض، مىخبت السػدوسائل وجلىياث الخعليم(: 1151ًا، كادٌ. )طسا -  .. الٍس

. دوس الخىىىلىحيا في جدسين العمليت التربىيت(: 1118طىخاوي مىاٌ ػاهس مدمد. ) -

ت.  مصس اإلااطظت اللسبُت لالطدؼازاث الللمُت وجىمُت اإلاىازد البؼٍس

أطفالهم روي  مذي سطا أولياء ألامىس عً دمج(: 1154الؼالفدت كبد الخمُد. ) -

ت ، 55، مالت البدث الللمي في الا بُت،قالصعىباث الخعليميت في املذاسس العاًد

358-375. 

واكع اسخخذام معلمي الخالميز روي صعىباث (: 1158كؼُت كمس مهدي ؤخمد. ) -

 الخعلم للخلىياث الخعليميت في غشف املصادس مً وحهت هظشهم في طىء املخغيراث.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1222804
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1222804
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1222804
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، مالت مدىمت للبدىر الا بىٍت والى ظُت والاحخماكُت، مالت الا بُت )ألاشهس(

 .254-166(، 1،ج571)27

الخذخل املبىش (: 1152كلى ؤخمد طُد مصؼ ى، كبد هللا كبد الـاهس. ) -

اض،  داز الصهساء.وإستراجيجياث الذمج  . الٍس

 كمان، داز اإلالاز. صعىباث الخعلم واكع وأفاق.(: 1154هىُماث مى  ى مدمد. ) -

معجم علىم التربيت )مصطلحاث (: 5883بد اللؼُف وآخسون. )ال ازبي ك -

 . اإلاوسب، داز الخؼابي.البيذاغىحيا والذًذاهخيً(

دوس الخىىىلىحيا في حعليم الىخابت للطالب روي (: 1112فسماوي ؤخمد مدمىد. ) -

ُاحاث الخاصت، اإلاىخبت صعىباث الخعلم ، ؤػ اٌ الخلُج، ذوي الاخخ

 .comwww.gulfkids ؤلالىا وهُت،

دزاطاث جسبىٍت،  .صعىباث الخعلم لذي ألاطفاٌ(: 1151مثاٌ كبد هللا هني. ) -

2(51 ،)532-555. 

. صعىباث الخعلم بين املهاساث والاططشاباث(: 1155مدمد الىىبي مدمد كلي. ) -

 ، داز ص اء لليؼس والخىشَم.كمان

. لخاصتجىىىلىحيا الخعليم روي الاخخياحاث ا(: 1151مسشوق طماح كبد ال خاح. ) -

 كمان، داز اإلاظي ة لليؼس والخىشَم.

معىكاث اسخخذام الخلىياث الخعليميت (: 1115هىطاوي كلى بً مدمد بلهى. ) -

ًذسهها معلمي التربيت الفىشيت  الخاصت في جذسيس الخالميز املخخلفين علليا هما 

، حاملت بىمان. ملذًىت الشياض.  اإلااجمس الللمي ألاٌو

. البرامج التربىيت لألفشاد روي الاخخياحاث الخاصت(: 1115ًديى خىله ؤخمد. ) -

 كمان، داز اإلاظي ة لليؼس والخىشَم.


