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 مستخلص البحث:
خ بث املعشفة والىـىل ئليها، ًمثل ظهىس الحكىىلىحُا الشقمُة مىعىف ا مهما في ثاٍس

ع املحالخق  هخُةقة ظهقىس ثكىىلىحُقا أظهل بكثحر خُث أـبدد ألامىس  في سكاب الحىىس العَش

والبذ أن هلفد الىظش هىا ئلى أن الحةذًذ الحكىىلىجي في مةال التربُة  .الاثفال واملعلىمات

 يها محغحققرات العفققش الةذًثقققة،كغحرهققا مقًق مةققاالت اليؽققاه صوعققاور أـققبذ لققشوس  ث حمقق

لزلك فاّن أهمُة اظحخذام الحكىىلىحُا الشقمُة في الحعلُم كأخذ مقذالل هقزا الحىقىٍش فقي 

اهخؽاس و ثىىس معحمش، ئر أـبدد ثلعب دوسا فّعاال في عملُقة الحقذَسغ رغقشك صفقاد  ئلقى 

ىع ال قذسات أقص ى خذ ممكً مً الح ىُات الجذًذ  املحىىس  في ثكىًٍ حمهىس جعلُمي محىق

مققحن القققزًً ثققضداد الةاحققة ئلقققى ثكققىٍ هم روو ـقققعى ات 
ّ
والاخحُاحققات، مقًق بقققحن حمهققىس املحعل

ىن فعققة جعقاور الكثحققر فققي ـقمد فققي مذاسظقىا، ومقًق مالمقذ لىققىس  هققز  
ّ
القحعلم الققزًً ٌؽقكل

ن مقًق الحالمُققز ولهقققا ثققأرحرات ظققلبُة عمُ ققة ع قققى  الفققعى ات أاهققا ثىخؽققش لققذي قىقققاع عققٍش

 مً.وفي أداةه املذسس ي بالشغم مً قذساثه الع لُة التي كثحرا ما ثكىن عالُةشخفُة الحلمُز 

قققإال   قًق ققققذسات هق ققا ققققذ ًدفقققض حىاهقققب محىىعقققة مق هقققزا املىىلققق  فقققاّن اظقققحخذام الحكىىلىحُق

مقحن مقًق لققالل ثفعُقل ركققا ادهم املحعققذد ، ثلقك التققي خققذدها فهقىاسد حققاسدهشف فققي جعققع 
ّ
املحعل

ف هز  الىسقة ئلى جعلُي المى  ع ى الذوس الزي ًمكً دهذ بىا  ع ى رلك .ركا ات مخحلفة

أن ثلعبه الحكىىلىحُا الشقمُة في ثفعُل الزكا ات املحعذد  لذي روي ـعى ات الحعلم مً 

م بفعالُة و ر ة في الىفغ
ّ
 واملعح بل. أحل ثةاوص هز  الفعى ات و ثمكُ هم مً فشؿ الحعل

 ،صااااوبلل الاااتا   ،التجديااد التكنولاااوج  ،الرتباااو التجدياااد ، التكنولوجيااال الية ياا كلماا م مات ة:ااا : 
 .الذكلءال املتاددة
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Abstract: 
 
The advent of digital technologies is an important turning point 

in the history of knowledge transmission and access, as things have 
become increasingly sophisticated as a result of the advent of 

communication and information technologies, and it should be noted 
that technological innovation in education, like other fields of human 
activity, has become a necessity required by the changes of the 

modern era. Therefore, the importance of using digital technology in 
education as an entry point for this development is constantly 

spreading and evolving, as it plays an active role in the teaching 
process with a view to make the most of the new cutting-edge 
technologies possible in creating a diverse educational audience of 

abilities and needs. Among the increasingly educated population who 
need to be created with learning disabilities is a class that has a lot of 

silence in our schools. One of the most serious features of these 
difficulties is that they are spread to a wide range of pupils and have 
profound negative effects on the student's personality and school 

performance, despite his often high mental abilities, those identified 
by Howard Gardner in nine different intelligences, This paper aims to 

highlight the role that digital technology can play in activating 
multiple intelligences in learning disabilities in order to overcome 
these difficulties and enable them to learn effectively and confidently.  

Keywords: Digital Technologies; Educational Renewal; technological 
Renewal; Learning difficulties; multiple intelligences.  

  مقذمة

عادهققا التقققي ثققشثبي خحمقققا 
ّ
ال ًكققاد ًخلققى لىقققاب عققً التربُققة الةذًثقققة الُققىم وثىل

رغاًات ئوعاهُة دون الةذًث عً معألة فقي غاًقة ألاهمُقة ئن لقم ثكقً ألاهقم وةقي قمقُة 

صهفاف، التي ثشثبي رؽكل عمىي بذمج حمُع أفشاد وفعقات املةحمقع فقي الحعلقُم. ومقا 

روي الاخحُاحقات الخاـقة، ئر أـقبذ مقً املإؼققشات  مقً فعقة جعقحد  هقزا القذمج كفعققة

بامحثالها ئلى املبادب صوعاهُة التقي ثقىق  الذالة ع ى هةاح املىظىمات التربىٍة و ثىىسها

عات املدلُة والذولُة.  عليها مخحلف الخؽَش

  ُقققد ٌعقققاهم بخىقققىات رابحقققة فقققي ثذام الحكىىلىحُقققا الشقمُقققة اظقققحخوئرا كققان 

أهمُقة ًىمقا رعقذ ًقىم بدقاذ ألا  ثإكقذخُقث ، هقاىظىمقات التربىٍقة ئليفقبى املالتي ثفعالُة ال

الامكاهقات التققي ثىفشهقا الحكىىلىحُققا الشقمُقة للمإظعققات الحعلُمُقة وحققذواها فقي عملُققة 
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أضققةد لُققاسا اظققتراثُةُا فققي مؽققشوع مذسظققة الغققذ، وئخققذي أهققم  ئرالحعلققُم والققحعلم، 

ققل سكاةضهقا، فقالحدكم فققي هقز  الحكىىلىحُقا وثىظُفهققا فق  
ّ
ي أوؽقىة الققحعلم مقً ؼقأهه أن ًمث

مقً لقالل ًقىعكغ رلقك  .القحعلم عقحروس دعامة لبىا  املعشفة ألّاها ثمىذ رعذا دًىامُكُا ل

البدققث القققزاجر عققً املعلىمقققات وثىظققُع عفقققام مفققادس وعالققققات محىىعققة مقققً الحىاـقققل 

ن فعات قذ ، باإللافة ئلى ثمكحوالاهفحاح ع ى عىالم معشفُة ال ًخُدها الحعلُم الح لُذي

الحالمُقز القزًً ثققىاحههم فعقة ال ًكقىن الحعلقُم الح لُقذي الخُقاس املىاظققب لخفىـقُ ها ك

 ـعى ات الحعلم.مؽكالت الحكُف في الحعلُم وم هم روي 

ققققة دوسا  ق قققا الشقمُق ق ق ق ققققب الحكىىلىحُق ق ققققاال ثلعق ق ق ققققحن  فعق ق ققققاعذ  املحعلمق ق ق ققققي معق ق ققققً روي فق ق ق مق

قققخىذ ئلقققى لققققشوس  الاخحُاحقققات الخاـقققة مققققً مىىلققق  هظقققش  خذًثققققة للتربُقققة الخاـقققة، ج عق

قققل اظققخثماس ال قققذسات الخاـقققة الكامىقققة  لهقققز  الفعقققة مقققً أفقققشاد املةحمقققع.  
ّ
فعقققة روي  وثمث

ئخققققذي هققققز  الفعققققات التققققي أربخققققد الحةش ققققة التربىٍققققة اظققققحةاب ها لهققققزا  ـقققعى ات الققققحعلم

التقي ورلك مً لالل الاعحماد ع ى الامكاهات وألاحهض  والبرمةُات  الاظحدذاذ التربىي.

  .ىىلىحُا الشقمُةثىفشها الحك

الىاثةققة عققً الحىققىس العلمققي و الةاـققلة فققي املةحمعققات  الحدققىالتأخققذرد  ل قذ 

ع والحكىىلىجي فقعب و ات مقً الاخحُاحات ألافشاد وظلىكادهم الُىمُة،  جغُحرا في العَش

بما فيها الحكىىلىحُقا  العِؾ في املةحمع املعاـش بذون اظحعمال الحكىىلىحُات الةذًثة

الحكىىلىحُات لم  هز  .قفا داةش  صفي  ً ع اهليمً الىـىل ئ ال ًحمكً مًف، الشقمُة

  بمعألة امحالك 
ّ
الةىاظقب اللىخُقة والهىاثقف ك أو معقذات ثكىىلىحُقة هُاكلجعذ ثحعل

ققق  بقققامحالك املهقققاسات  وغحرهقققا مقققً الىظققاةل، وئهمقققاة، والةىاظقققِب املدمىلقققة الجىالقق
ّ
ثحعل

م والعمل وال
ّ
  .باظحعمال هز  الىظاةي حىاـل وصهحاجوالث افة الةذًثة للحعل

ًققألفىن بىققىع مققً العققهىلة ألافققشاد ولاـققة الؽققباب مقق هم ئّهققه ملققً الىاضقق  أّن 

املهقاسات الشقمُقة ومهقاسات املالخقة الشقمُقة الىاثةقة عقً الحةذًقذ الحعامل ًىما رعذ ًقىم ب

كقً مالخظحقه ًم ى مقاوهقالحعلقُم،  الزي غضا كقّل مةقاالت الةُقا  وم هقا مةقال الحكىىلىجي

ٌعققحىحب ثال قققي  وهققى مقققامققً مخشحقققات هققزا الحدقققىل،  كقققانخُققث ، ع ققى معققحىي عقققالمي

ققققة  ق ققققات املعىُق ققققةالجهق ق ققققال  بالتربُق ق ققققي مةق ق ققققاملحن فق ق ققققىٍحن والعق ق ققققات والتربق ققققوي العُاظق ق ققققً والق ق مق

الحكىىلىحُا واملمىلحن، للحذاول رعبل ثفعُل اظحخذامات الحكىىلىحُا الشاةذ  في املةال 
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قشي، مقً عراسهقا العقلبُة املدحملقة   الةقّذ التربقىي وجعظقُم عاةقذادها و  مإظعقة سفُق  الةٍش

 ( 9، ؿ2119الاظكىا، -بِد الامم املحدذ 

أـبذ الاملام الشقمي أو ما ٌعشف بفهم ثكىىلىحُا املعلىمات والاثفاالت حض ا 

بلقققذان مثقققل فشوعققا والجقققروٍج فقققي  هدمةحققأ فل قققذثفاعلُققا مقققً امل هقققاج الذساسقق ي ألاظاسققق ي، 

ً البلذان ألا دمأكما  مىاهجها، ىاهُا الخؽفحر الةاظىبر كلشي ةد العذًذ م اظحىهُا و ٍش

ً الحعلُم في الففىف الابحذاةُة والثاهىٍة ُاتاو البرمة -Devaux, Bélanger, Grand  م

Clement, Manville, 2017  ) 

مققققً  غقققذامقققع ث قققّذم ـققققىاعة الةىاظقققِب والىظقققاةي الحكىىلىحُققققة املخحلفقققة، و 

اظِب وألىاح سقمُقة وهىاثقف مدمىلقة لاـقة، و قزلك ئمكاهُقة املمكً الاعحماد ع ى خى 

قة الةشكقة  والحىىَققع فقي كُفُققات ثىظقُم الفقفىف الحعلُمُققة مقع الحدققىل فقي البِعققات بدٍش

الحعلُمُة التي أـبدد بزادها بِعات سقمُة جعحمذ ع قى مقا ٌعقشف بالفقف املحدقشك. هقزا 

ككىذا والىالًات بلذان املح ذمة الح ّذم ساف  اهخؽاس الاهترهد الزي عمذت العذًذ مً ال

كُققة وعذًققذ مققً بلققذان الاثدققاد ألاوسوبققر  ئلققى ئدساحققه لققمً اظققتراثُةُادها املحدقذ  ألامٍش

  بحىفحر   (Najjar, 2015, p55)التربىٍة 
ّ
ً ثب ى داةما املؽكلة التي ثىاحه املذاسط ثحعل لك

ثكىىلىحُة سقمُة ب رابحة في الففىل، أو لمان امحالك حمُع الحالمُز لىظاةي ِخىاظ

والتزّود باألهترهد، وهزا أمش ـعب، لزلك ثب ى قمُة صهفاف في الحعلُم مً بحن أهّم 

 .التي ًةب الحيبه ئلُه في لمّم الحغُحر ال ماًا ال اةمة

ً ألاحهض   الكمبُىثش ك   خذًثةحهض أئّن اظحخذام   مبنيمً قبل املعلم وغحرها م

ثكىىلىحُا املعلىمات باظحعمال  املىاد الذساظُة ًمث ذن أمفادها ع ى افترالات ثش ىٍة 

فاظققحخذام ألالققىان  .ثدعقحن عملُققة العققشك والحفاعقل مققع املدحققىي الحعلُمقي ٌعقاهم فققي

والشظىمات و الةشكة والحيؽُي ًخل  الاهحمام وال بىل لذي املحعلمقحن، كمقا ًمكىقه ان 

م لققذلهم بفعقل العالقققة صًةابُققة ا
ّ
ققة حقىد  الققحعل قذ مققً فـش م ًٍض

ّ
ققل بققحن املققحعل ـّ لتقي ثحأ

ذ مً دافعُحه.هى ما واملعشفة و   ًٍض

 :املضاًا الحالُةًمكً ثلخُق ما ثذعم به الحكىىلىحُا الشقمُة مةال الحعلُم ب 

م دساًات صث قان-الفهم-الذافعُة
ّ
ئحقشا ات  -دعقاةم جعلُمُقة حذًقذ  – (knowhow جعل

 -الفشلقققُات والؽققققشوخات ولقققعُات للحبقققادل عقققً رعقققذ جعقققهل م ابلقققة -للحعقققذًل القققزاجر

 (Tricot,2014)اقحفاد في الىقد و الجهذ وصمكاهُات.
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 ئرن اظحخذام الحكىىلىحُا الةذًثة بمقا جعىُقه مقً ثىقىع فقي البقرامج والىظقاةل ًل قى     

قش فقي مةقال الحعلقُم، رلقك بققالىظش ئلقى الىاققع التربقىي ومقا ٌؽقهذ  مقً مؽققكالت  كقّل الحبًر

قق  بقققالعضوف واوعققذام الذ
ّ
ً، هاهُققك عقققً مؽقققكالت ثحعل افعُقققة والفؽقققل الذساسقق ي للكثحقققًر

م التي جعاور م ها وعبة معحبر  مً الحالمُز التي 
ّ
مىن ًىمُا كفعى ات الحعل

ّ
ٌعِؽها املحعل

ع ، فكقّل ًقىم ًمقّش دون معالجقة هقز  املؽقكلة هقى ًققىم جعقحلضم الخصقخُق والحكفقل العقَش

م لاتع ًفعب جعىٍمه   
ّ
 وشخفِحه بأرعادها املخحلفة.في ظحروس  بىا  معح بل املحعل

ى ق الحالمُقز، ل ذ ب ُد التربُة الخاـة خبِعة همقىرج رو اثةقا  جعىٍطق ي لق

 ثكىن  فعى ات التي ٌعاور م ها الحالمُزال أّن معالجة ،ىمىرجخعب هزا الهى ؼاتع  فما

أو ثةضةة  ة الذسوط الخاـة و ئعاد  الففىفوٍش في  ةذ ه وهى مابمماعفة الحعلُم، 

 . الحعىٍمُة ظهىلة وغحرها مً ألاظالُب العالحُة أكثر  الذساس ي ئلى وخذات املدحىي 

ق    
ّ
ضا ع قى ل ذ هُمً هقزا الىمقىرج ع قى مماسظقات التربُقة الخاـقة وفلعقف ها، مشك

، خذًث مً مىظىس و . مال ى  لذله لفاةقو  ملعف الحالمُز ومحةاهال بزلك ئمكاهُاده

 ىٍقققة لقققذي الحالمُقققز القققزًً ٌعقققاهىن مقققً فققاّن الاهىقققالم مقققً الخفقققاةق و صمكاهُقققات ال

ة رمُىة لىةاح ئحشا ات الحكفل في التربُة الخاـة. مً بقحن  ـعى ات الحعلم ًمىذ فـش

م ئرا مققا  هقز  الخفققاةق الققزكا ات املحعققذد  التققي
ّ
جعققّذ دعقاةم قىٍققة باليعققبة لكققّل مققحعل

 اظخثمشت ئلى أقص ى خذودها.

م في هزا الاثةا  امبًر ُة ل ذ أكذت دساظات   
ّ
أّن الحالمُز روي ـقعى ات القحعل

: صدساك البفققشي املكقاور وةققي ثحمثقل الققبعن م هقا فقي ًحمّحقزون بقامحالك لفققاةق قىٍقة

الحالمُقز ًبدثققىن داةمقا عقً مقّذ عالقققات  وةققي مقا ًةعقلال قذس  الغالبقة، الخبقر  الةعقُة 

بمعنقققى  ،صخعقققاطققققى  باإللقققافة ئلقققى اللمقققغ، اظقققحعمال خاظقققة مدعىظقققة مقققً لقققالل 

 الا 
ّ
قهم أّا  ماك .مظحةابة بدىاظهم في ثةش ة الحعل ـّ أي أّاهقم  ،ل فقي الةالقشًحمحقزون بالحأ

ققققش ،  ق ق ققققة الةالق ق ققققي اللةظق ق ق ققققشي فق ق قققا ًةق ق ق ق قققى مق ق ق ققققضون ع ق ق ققققزهمو ًشكق ق ققققى ثمّحق ق ق قققافة ئلق ق ق ققق  اإللق ق ق ق الحفكحر بق

ئرن هقققز  الخفقققاةق رات  .عققالي هحمقققام بققاإلعالم سلقققي واظققحعذاد مىظقققُ رالا و حفققّشدامل

عالحُققة ثش ىٍققة ا مققا ثقّم اظققخثماسها باظقتراثُةُات اثةقا  مكققاور بفقشي وخإقق ي ئبقذا ي ئر

 لهز  الفعة مً الحالمُز. هاجةة باليعبةفّعالة، ثإدي ئلى هحاةج 

دساظات ألشي ثفُذ بأّن الحالمُز القزًً لقذلهم ققذسات مكاهُقة عالُقة، ًحمّحقزون 

  باألؼكال الهىذظُة و 
ّ
ة التي ث ِغ مؽكالت ثحعل الحىحه في أدائهم في الالحباسات املعُاٍس
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لكً ما ٌعتر ي الاهخبا  هىا  .في الفما ، باإللافة ئلى فهمهم الجُذ للفىس و املخىىات

قققاسات املققققزكىس  أّن هقققز  ال ققققذسات وألادا   قققا كاهققققد الفققققىس وألاؼققققكال فققققي الالحبق مق
ّ
ققققذ كل ًٍض

دلُقل ع قى حقذوي وفعالُقة  فهل هزا، (Boucheix, Amadieu & Tricot, 2014) محدشكة

 ؟ُةالحكىىلىحُا الشقم

ةل Jonassenثفيُف قّذمه في          لح ىُات الشقمُة، ٌؽحر ئلى ما ظما  باألدوات املعشُف

Mindtools م مقً خُقث أّاهقا ث قىم بحعقذًل وبُعقة وـقعى ة  ىذمجالتي ث
ّ
مع وؽاه املحعل

م
ّ
ً ع ققى ثبّنققوؽقاه الققحعل مققىن قققادٍس

ّ
ي ، فمققً لققالل هققز  ألادوات املعشفُققة، ًفققبذ املحعل

 .(Najjar, 2015, p62)كحر كاهد ظاب ا ـعبة أو معحدُلة باليعبة ئليهم.اظتراثُةُات ثف

ً الخفاةق املزكىس  التي ًحمّحز بها رو    ـعى ات  و ع ى هزا ألاظاط واهىالقا م

ز  لهز  الفعة مً  ً مبرسات ثش ُة عالحُة مإظعة ع ى ال ذسات املمّح  م، واهىالقا م
ّ
الحعل

ققق ق ققققهم، هىققققشح الخعق ققققي الحالمُققققز ال ع ققققى ه اةفق قققا الشقمُققققة فق ق قققا دوس الحكىىلىحُق قققالي: مق اؤل الحق

م؟ وماةي الىظاةل والبرمةُقات التقي أربخقد فعالُ هقا 
ّ
املعاهمة في مىاحهة ـعى ات الحعل

 هز  الفعى ات؟  مىاحهةفي 

 أهذاف الذساظة: -2

ف باظحعماالت الحكىىلىحُا الشقمُة في البِعة املذسظُة.  -  الحعٍش

ُقة فققي ثفعُقل الققزكا ات املحعقذد  عىققذ فعقة روي ـققعى ات ابقشاص دوس الحكىىلىحُققا الشقم -

 الحعلم.

دوس الحكىىلىحُققا الشقمُققة فقققي مىاحهققة ـقققعى ات الكحابققة مققً لقققالل ثفعُققل القققزكا ات  -

 املحعذد .

دوس الحكىىلىحُققا الشقمُققة فققي مىاحهقققة ـققعى ات ال ققشا   مقققً لققالل ثفعُققل القققزكا ات  -

 املحعذد .

احهققة ـقعى ات الةعققاب مقً لققالل ثفعُقل الققزكا ات دوس الحكىىلىحُقا الشقمُققة فقي مى  -

 املحعذد .

 الحكنولوجيا الشقمية في الحعليم من الحجذًذ الحكنولوجي إلى الحجذًذ التربوي  .3

قة 
ّ
قي  ¨Schumpeter¨كما ً قىل الحةذًذ عملُة هذم لال

ّ
كقّل ثةذًقذ ًحىلقب قبقىل الحخ 

 ًب قى فقي ؼقكلهعّمقا ألفىقا الحعامقل بقه
ّ
ع ققى ثمامقا ألاولققي، وهقى مقا ًىىبق   ، أو ع ققى ألاققل أال

عة  الحةذًقققذ التربقققىي الققققزي ال ًمكقققً أن ًب قققى ع ققققى خالقققه، لاـقققة مققققع الحدقققىالت العققققَش
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ققة فقققي مةقققال العلقققم والحكىىلىحُقققا ومققا ٌعقققحةذ مقققً أدوات ومدحىٍقققات مقققً حهقققة،  الجاٍس

مققحن مققً حهققة 
ّ
ققة ع ققى معققحىي اخحُاحققات ولفققاةق وشخفققُة املحعل والحدقىالت الجاٍس

حةذًذ التربىي مً لالل الحةذًذ الحكىىلىجي لِغ في خّذ راثه الغاًة بل لكً ال ألشي.

 أن ه ترب مً هزًً املفهىمحن.لىداول هى وظُلة ف ي. 

  جعشيف الحجذًذ التربوي: 1.3

أو جغُحقر فقي ألافكققاس، دلققال كقل حذًقذ ئٌعشففهُمىهقاثحنف الحةذًقذ التربقىي بأهقه 

بِعققة الحعلُمُقة، وهققى عملُققة دًىامُققة البحكققاس املشافقق  و ال ،الىشاةقق العُاظقات، البققرامج، 

بققذاع او اكخؽقققاف بققذاةل حذًقققذ  ئٍو فقققذ بققه  هققز  الحغحققرات والحخىقققُي لهققا وثىبُ هققا.

لىظقام الحعلققُم ال ققاةم، وثلبُققة خاحقات املةحمققع الققزي ًىحققذ فُقه، والاظققهام فققي ثىققىٍش  

ٍش أي ثدعققحن ّن الغاًقة مققً الحةذًقذ التربقىي ثكمققً فقي الحىقى ئ (.13، ؿ2111 العجقزي، 

الىاققع التربققىي، وهققى معُققاس أظاسقق ي فققي الحةذًققذ. ئّهقه قققاةم ع ققى ث ّبققل الجذًققذ الققزي لققم 

 وعهقذ  ظقاب ا، ولققزلك ًفقشك الحةذًقذ الحكىىلققىجي هفعقه كىاققع خحمققي فقي عقالم التربُققة

 . ثماؼُا مع اهفةاس املعلىمات والحىظع الحكىىلىجي

 الحجذًذ الحكنولوجي: 2.3

الىظش خىل ثدذًذ مفهىم الحةذًذ الحكىىلقىجي، فهىقاك ل ذ الحلفد وحهات  

عقشف الحةذًقذ الحكىىلقىجي ع قى اهقه كققل ابِىمقا هىقاك مقً ًققشا  جغُحقر  ا،مقً ًقشا  ابحكقاس  ، َو

حذًذ او كل ثدعحن كبحر او ـغحر في الىظاةل واملىحةات واظالُب الفىع، الزي ًدفل 

حكىىلىحُة والفىُة وكزلك بمةهىد فشدي او حما ي، والزي ًثبد هةاخه مً الىاخُة ال

 (.111، ؿ1992مً الىاخُة الاقحفادًة  اوكُل، 

ققب  
ّ
ئّن الحةذًقذ الحكىىلققىجي ال ٌعنققي خحمققا ثةذًقذا ثش ىٍققا، ألّن هققزا ألالحققر ًحىل

عا ئلى اظقخثماس الحكىىلىحُقا الةذًثقة فقي مةقال التربُقة، وهقزا لقً 
ّ
التزاما هدى الحغُحر وثىل

 رعذ ئخذاذ جغُحقر ع ق
ّ
ى معقحىي الحمقثالت والقزهىُات التقي ث بقل مغقادس  مىى قة ًحأجى ئال

مة الحغُحقر لالهىقالم هدقى الجذًقذ، هقزا الجذًقذ القزي ًةقب أن الشاخة والحخ ي عً م او 

عقادهم املعقح بلُة
ّ
مقحن وثىل

ّ
ىهات ثش ىٍقة محىاب قة مقع اخحُاحقات املحعل  ًىعكغ في ظِىاٍس

 للحكُف مع عالم معحمش الحغُحر.

 

 



دسيس ي ظليمد/شعباني عضيضة، د/   

186 

 

 شقمية في البيئة املذسظية:  الحكنولوجيا ال. 4

 مفهوم الحكنولوجيا الشقمية: 1.4

واخققذ( التققي -ةقي عبققاس  عققً لغققة ث ىُققة لاـققة باللغققة الثىاةُققة املضدوحققة  ـققفش

واخققذ(، وققققذ ثألققز هقققز  -جعققحخذم فقققي ثدىٍققل اي سظقققالة الكتروهُققا القققى الققشقمحن  ـقققفش

غحرهققا وثخققضن هققز  الشظققالة اؼققكاال مخحلفققة مثققل الىفققىؿ او الاـققىات، او الفققىس او 

حم ثدىٍلها الى حهة الشي الظترحاعها عىذ الىلب، ار ااها  الشظاةل في راكش  الةاظب ٍو

مشثبىقة بمققا ٌعققشف باسظقال الاؼققاسات عققً رعقذ، وقققذ ارققشت الح ىُقة الشقمُققة ع ققى الةُققا  

وثىىسها، واوعكغ رلك في الاحهض  وألادوات مً الحلفىهات الشقمُة والعحاالًد الشقمي 

ىن...الخوالاث  فاالت والحلفٍض

ةي الحكىىلىحُا التي ًحم بىاظى ها ه ل مخحلف املعلىمات ظىا  كاهد معىُات 

 بعذاو بُاهات ع ى ؼكل اؼاسات الكتروهُة بحن قاسات العالم، دون ان ثحأرش هز  الالحر  ب

املعقافة، وم اوم هققا للخؽقىَؾ والحققذالل بققحن املىحقات رات املفققادس املخحلفقة، كمققا ااهققا 

ًمقا ثمقمً ظققالمة ثلقك املعلىمققات وظقٍش ها، كققزلك ثدمقل هققز  الاؼقاسات الالكتروهُققة ا

بُاهققات ع ققى ؼققكل كحابققات، هفققىؿ، سظقققىم، ـققىس، ل ىققات فُققذًى وأـققىات، وثحكفقققل 

ُققققع بقققذمةها وه لهقققا مققققً حهقققاص القققى علققققش، كمقققا ان الاؼقققاسات الالكتروهُققققة الشقمُقققة فقققي حم

ً اًما ثدىٍلها مً اؼاسات ثمارل الى اؼاسات سقمُة والعكغ  مُمىهة،  ُةلفاةفها ًمك

 (.13، ؿ2118مىى ُة،

ل ذ أدمةد الحكىىلىحُا الشقمُة في البِعة الحعلُمُة مً لالل مفهقىم القحعلم 

الالكتروور الزي أـبذ حض ا ال ًحةضأ مً الذًىامُكُة التي ثحمّحز بها املىظىمات التربىٍة 

ً ا21لل شن  ج م لحخففات كاإلعالم سلي، ثكىىلىحُا ، هزا املةال الزي ظهش هخُةة مٍض

 الاثفال والبُذاغىحُا، وهى مةال في ثىىس معحمش.

اظقحعمال الحكىىلىحُقات الةذًثقة وث ىُقات الاثفققال والاهترهقد فقي الحعلقُم مققً    

م  2111ؼأاها خعب ما ـشخد به اللجىة ألاوسو ُة في 
ّ
أن ثإدي ئلى ثدعحن هىعُة الحعل

ً رعذ ئلى ا فما   (Abdalla, 2020)ملىاسد والخذمات والحبادالت والحعاون بخعهُل الىلىج ع

 لبِعة املذسظُة؟لحىبُ  الحكىىلىحُا الشقمُة في اةي الىظاةل املىاظبة 
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  وظائل ثطبيق الحكنولوجيا الشقمية في البيئة املذسظية: 2.4

 لُة:ًحم ثىبُ  الحكىىلىحُا الشقمُة في البِعة املذسظُة مً لالل الىظاةل الحا      

 : جهاص الكمبيوثش1.2.4

عحخذم بىاظىة املعلم في الففل  هى حهاص مةهض ببرمةُات مىحهة للمحعلم، َو

ققش  الذساسق ي والهققذف الشةِإقق ي لهققزا الحىحققه الالققي ًحمثقل فققي جعققهُل عققشك الققذسط، وثدٍش

املعلققم مققً الكحابققة ع ققى العققبىس ، ممققا ًةعققل الحققذَسغ اكثققر جؽققىٍ ا للحالمُققز ورا وققارع 

عاعذ في عملُة الحزكش.خُىي غحر   حامذ، َو

 : مواقع الحواصل الاجحماعي 2.2.4 

ثىحذ الكثحر مً املضاًا والفىاةذ مقً الخقذمات التقي ث قذمها مىظىمقات الحعلقُم 

عبر ؼبكات الحىاـل الاححمقا ي، خُقث ٌعقحىُع قاةقذ املةمىعقة  عمقى هُعقة الحقذَسغ( 

ال مقاًا الحعلُمُقة، واحقشا  ه قاػ  عشك ماد  جعلُمُة ما ع ى ثالمُز ، واملؽقاسكة بارقاس 

عحىُع ان ًمع لحالمُز  ثكلُفقات  خىل كل دسط مً دسوط املاد  في ظاخة الةىاس، َو

مدذد ، رم ًىلب م هم البدث ع ها وئعاد  اسظالها، بدُث ًمكً الىقىف ع ى ما ثىـل 

 الُه كل م هم ع ى خذ ، وولع الح ُُم املىاظب، كما ٌعحىُع ان ٌعقشك علقيهم مؽقكلة

ىلب ان ًمع كل واخذ م هم سدا ع ى ثلقك املؽقكلة فقي سظقالة لاـقة، كمقا ثحقاح لقه  ما، ٍو

القافة ـققىس وم ققاوع ـققىت وفُققذًى ثحعلقق  باملقاد  او اخققذ دسوظققها، بمققا ًثققري املققاد  او 

عققاعذ ع ققى الفهقققم رؽققكل افمققل، وثكققىن امقققا مققً اهحققاج املعلققم او املقققحعلم او  الققذسط، َو

ققذ مققً كالهمقا، مققع امكاهُققة مؽققاسكة و  القافة سوابققي لفققفدات ع ققى الاهترهقد ث ققذم املٍض

الارشا  للماد  الحعلُمُة ومىاقؽة مدحىاها، وثدذًذ مُعاد معب  ًةمع فُه ثالمزثه في 

هفققغ الىققققد، للقققشد ع قققى اي اظحفعقققاس فققىسي، او الحدقققاوس والى قققاػ خقققىل مىلقققىع مقققا، 

بمىاقؽققة رعققن  والاظقحفاد  مققً الذسدؼققة املىحققىد  ع ققى ؼقبكات الحىاـققل الاححمققا ي،

عىاـقققش القققذسط بقققحن املعلقققم واملحعلمققققحن، او بقققحن املحعلمقققحن اهفعقققهم، او اوؽقققا  ثىبُ ققققات 

 حذًذ  مً ؼااها ارشا  املاد  ودسوظها.

 :العبوسة الزكية 3.2.4

وجعمى اًما العبىس  الالكتروهُة او الشقمُقة، وةقي عبقاس  عقً ظقبىس  مىـقلة  

حم الحدكم فيها مً لال حم اظحخذامها لعشك ما بالةاظب الالي، ٍو ل الةاظب الالي، ٍو

ع قققى ؼاؼققققة الةاظققققب الالقققي مققققً ثىبُ ققققات محىىعققققة، وجعقققحخذم فققققي الفققققف الذساسقققق ي، 
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فالعقبىس  الزكُققة ةققي ظققبىس  ًمكققً الكحابققة عليهقا رؽققكل الكترووققر كمققا ًمكققً الحفاعققل 

بأدوات معها واظهاس ثىبُ ات خاظى ُة عليها والحفاعل معها باللمغ، بالُذ او بال لم، او 

 الحأؼحر املخحلفة.  

  :جهضة اللوحية الزكية محعذدة الوظائطلا  4.2.4

ًمكً اظحخذام الهىاثف الزكُة في اهةقاص العذًقذ مقً املهقام الحعلُمُقة، وثكقىن 

هققز  الاحهقققض  مفُققذ  فقققي الحعلقققُم، وجعققهل مهقققام املعلمقققحن، وجعققذ اًمقققا ادوات معقققاعذ  

مققهم القبعن ومقع املعلقم بقذال مقً الالحبققا  للقحعلم خُقث ًمكقً للحالمُقز الحفاعقل مقع رع

وسا  الؽاؼات الكبحر ، الافة الى اهه ٌعهل ولع الكثحر مً الاحهض  املحى لة في الففل 

ً وحىد احهض  الةاظىب املكحبُة والتي ثحىلب معاخة كبحر ،  ان  خُثالذساس ي، بذال م

ققققزكش  ققققل املق ققققي ثدمق ققققىثش اللققققى ي التق ققققة والكمبُق ققققض  الهىاثقققققف الزكُق ات والكحقققققب معظققققم احهق

خمقال مقً الة اةقب امللُعقة بامللفقات  وأظقهلالالكتروهُقة ثكقىن القف وصهقا واـقغش  جمقا 

 (.21 -15ؿ، ؿ 2118 مُمىهة، مىى ُة،  .والكحب او مً الةاظبات املدمىلة اًما

 .صعوبات الحعلم:5

  جعشيف صعوبات الحعلم: 1.5

عفقبُة فققي ٌعشففماًكقل رعقدف  ـقعى ات الققحعلم ع قى ااهقا الققىشابات هفعقُة 

الحعلم وثدذذ في اي ظً، وثيحج عً اهدشافات في الجهقاص العفق ي املشكقضي، وققذ ًكقىن 

 العبب ساحعا الى الاـابة باألمشاك او الحعشك للةىادذ او ألظباب هماةُة.

قققف مةلقققغ الشابىققققة الىوىُقققة لفقققعى ات القققحعلم فهققققى كمقققا ً قققي، فهققققم  امقققا جعٍش

ثحضق  فقي املؽقكالت الةقاد  فقي واخقذ  او مةمىعة غحر محةاوعة مً الالقىشابات والتقي 

اكثققر مققً العملُققات الىفعققُة الاظاظققُة التققي ثحىلققب فهققم اللغققة املكحى ققة او اظققحخذامها 

ظهش هزا ال فىس في هاخُة مً الىقىا ي الحالُقة: ه قق ال قذس   وكزلك اللغة املىىىقة، ٍو

الحهجعققققة، او فققققي ادا  ع ققققى الاظققققحماع، او الحفكحققققر، او الكققققالم، او ال ققققشا  ، او الكحابققققة، او 

العملُات الةعابُة، وقذ ًشحع هزا ال فىس الى اعاققة فقي الادساك، او اـقابة فقي املقخ، او 

ععققش فقققي ال قققشا  ، او خبعقققة هماةُقققة فقققي الكقققالم، او القققى الخلقققل القققىظُفر امل قققي البعقققُي، 

 مقا فقىم( وال ثإلقز رعقحن الاهحمقام ألغقشاك هقزا ال قاهىن  -85وثتراوح وعبة ركائهم مقً  

ة، او ظقمعُة، او خشكُققة، او ثخلقف ع  ققي، او  ـقعى ات القحعلم الىاثةققة عقً اعاقققة بفقٍش
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، 2112 أبى أظعذ، ألاصاًذ ، الىشاب اهفعالي، او الةشمان البُئي الث افي او الاقحفاديف 

 (. 22ؿ 

  ثصنيف صعوبات الحعلم: 2.5

قذ و ً املؽكالت، ًحألف مُذان ـعى ات الحعلم مً خاالت مخحلفة وواظعة م

 الى فعححن:   هاثم ثفيُف

 ثحمثل فُما ً ي:    صعوبات الحعلم النمائية1.2.5

 صعوبات نمائية اولية: 1.1.2.5

وجؽمل ـعى ة الاهخبا ، ـعى ة الادساك، ـعى ة الزاكش ، والتي جعحبر وظقاةف 

ـقِبد فااهققا ثققإرش ع قى الىققىع الثققاور مققً مققا أاظاظقُة محذاللققة مققع رعمقها الققبعن، ئرا 

 الىماةُة.  الفعى ات

 صعوبات نمائية ثانوية:2.1.2.5

 وجؽمل ـعى ة الحفكحر، وـعى ة اللغة الؽفىٍة، وـعى ة خل املؽكلة.                          ق          ق    

 صعوبات الحعلم الاكادًمية: .2.2.5

را خققذذ الققىشاب أوفققال املققذاسط، وثبقذو واضققةة ئةقي مؽققكالت ثظهققش لقذي 

بذسحققة كبحقققر    الفققعى ات الىماةُقققة(الزكش ات الىفعقققُة العققاب ةلققذي الىفققل فقققي العملُقق

لققشي، خُققث ًكققىن لقققذي الىفققل ـققعى ات فقققي أىظقققاةف بجعىٍمققها  ال ًمكققًوواضققةة، و 

حقققشا  العملُققققات ئال قققشا  ، ـقققعى ات فققققي الحهجعقققة، ـقققعى ات فققققي الكحابقققة، ـقققعى ات فققققي 

 (.378، ؿ2113الةعابُة  قىس ، أبى لبن، 

 .الزكاءات املحعذدة:6

 جعشيف الزكاءات املحعذدة:1.6

جعشف ع ى ااها مةمىعة مقً ال قذسات واملهقاسات املحىىعقة التقي ثمكقً الفقشد مقً 

اكخعقاب معقاسف حذًقذ ، وثحمققمً مةمىعقة محىىعقة مقً الققزكا ات م هقا القزكا  اللغققىي 

واملىى قر واملكققاور والجعققمي والصخصقق ي والاححمقا ي والىبُوققي واملىظققُ ر والىحققىدي، 

، 2116حمُع الافشاد بيعب مخحلفة وثحأرش بث افة الفشد و ُئحه  أبى الىةا، والتي ًمحلكها 

 (. 112-111ؿ ؿ

اهققا ال ققذس  ع قققى ثدلُققل اهمقققاه أول ققذ عققشف فحقققاسدهشف الققزكا ات املحعققذد  ع قققى 

مدذد  مً املعلىمات بأهمقاه مدقذد  مقً الىقشم، وااهقا ققذس  بُىهفعقُة كامىقة ملعالجقة 



دسيس ي ظليمد/شعباني عضيضة، د/   

190 

 

ا ةي ال ذس  ع ى ابحكاس مىحج ري قُمقة فقي ظقُام ر قافي او املعلىمات او خل املؽكالت، كم

 (.372، ؿ2115اكثر  عبذ هللا، 

 أنواع الزكاءات املحعذدة: 2.6

 خذد فحاسدهشف جععة أهىاع للزكا ات املحعذد  ةي:   

 :الزكاء اللغوي اللفظي 1.2.6

عنققي ال ققذس  ع ققى اظققحخذام الكلمققات بكفققا   ؼققفهُا او كحابُققا، وال ققذس  ع ققق  ى َو

معالجقة البىققا  اللغقىي وثشثِققب الكلمققات، وفهقم معققاور الكلمققات، وثشكُقب الجمققل وهىقق  

 .الاـىات، بدُث ٌؽمل حمُع ال ذسات اللغىٍة: ال شا   والكحابة، والحدذذ والاظحماع

 :الزكاء املنطقي الشياض ي 2.2.6 

عني ال ذس  ع ى اظحخذام الاعذاد بفعالُة، وال ذس  ع ى الحفيُف والحفكحق  ر َو

املىى قر والحفكحقر الىاققذ، وخقل املؽقكالت وفهقم الاهمقاه والىمقارج والعالققات املىى ُقة 

ذًقققة والافترالُة العققبب والىخُةققة(، والحعققشف ع ققى الشظققىم البُاهُققة وال عالقققات الحةٍش

 والحعامل معها.

 :الزكاء البصشي املكاني 3.2.6

قققاور وثكُُفقققه   عنقققي ال قققذس  ع ققققى ادساك العقققالم البفقققشي املكق بىٍش قققة رهىُققققة، َو

والحعقشف ع ققى الاثةاهقات وألامققاكً وئبقشاص الحفاـققُل، وكقزلك ال ققذس  ع قى ثفققىس املكققان 

ققققُدُة  ققققة الحىلق ققققحخذام الشظققققىم البُاهُق ققققحمكً مققققً اظق ققققشاد، والق ققققُا  فققققي الفق اليعقققق ي لءؼق

 .والخشاةي

 : الزكاء الحشكي الجعمي 4.2.6

ومؽقققاعش  ٍو فققذ بقققه قققذس  الفقققشد ع ققى اظقققحخذام حعققمه للحعبحقققر عققً افكقققاس  

 اظحعمال الجعم كامال او حض  مىه.وأخاظِعه، وكزلك ال ذس  ع ى خل املؽكالت ب

 : الزكاء املوظيقي الاًقاعي 5.2.6

قىات الىبُعُقة والفقىاعُة، وئ عني ال ذس  ع قى الاخعقاط باأـل دساك الالةقان َو

والفقُ  املىظقُ ُة وثمُحزهقا وثدىٍلهقا والحعبحقر ع هقا، وال ُقام بخصقخُق دقُق  للىغمقات 

 (.13-12، ؿ ؿ2118املىظُ ُة وادساك اً اعها الضمني،  ألاهفاسي، 
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 :الزكاء الاجحماعي 6.2.6

ققققاهم   ققققضح هم ودوافعهققققم وهىاًق ً وأمق ققققى ادساك مؽققققاعش الالققققٍش قققي ال ققققذس  ع ق عنق َو

حمقمً هقزا القزكا  الةعاظقُة لحعبحقرات الىحقه، الفقىت، وم اـذهم والح مُحز بُ ها، ٍو

حمققمً اًمققا فهققم القققزات،  الاًمققا ات، ال ققُم واملعح ققذات والحفققشف بىققا  ع ققى رلققك، ٍو

 .والحدكم فيها واخترامها

 : الزكاء الشخص ي الزاجي 7.2.6

ًحمثققل هقققزا القققزكا  فقققي قققذس  الفقققشد ع قققى الحىاـقققل مققع راثقققه بمعشفقققة مكىهادهقققا، 

ً لعفها وقىدها، والحفشف ثىاف ُا ع ى اظاط ثلك املعشفة،  لفاةفها، ظمادها، مىاو

فهى ال ذس  ع ى فهم الزات وجؽكُل همىرج ـادم ع ها، واظحخذام هز  ال ذس  بفاعلُة 

 . في الةُا 

 : الزكاء الطبيعي 8.2.6

ذس  ًحمثل في ال ذس  ع ى الحعشف والحعامل مع الىبُعة والبِعة رؽكل عام، كال 

ع ققى ثمُحقققز وثفقققيُف اهمققاه واهقققىاع مخحلفقققة فققي الىبُعقققة مقققً كاةىققات خُقققة وحمقققادات، 

ً اًما الى ي بالحغحرات التي ثدذذ في البِعة املدُىة والةعاظُة ثةا  الظىاهش  حمم ٍو

 .الىبُعُة الالشي، واملىلىعات املشثبىة بالىبُعة

 : لزكاء الوجوديا 9.2.6

لفققشد الققى الحفكحققر فققي الىحققىد صوعققاور، أو ًقشثبي هققزا الىققىع مققً الققزكا  بمُققل ا

الحأمل في معنقى خُاثقه ووحقىد  والهقذف مقً وساةقه، وهقى الةعاظقُة ثةقا  العمق  ووقشح 

الاظعلة املشثبىة بالةُقا  واملقىت والبعقث والة قاة  الاظاظقُة وال هاةُقة ومقً رمقة الحأمقل 

كة، فيها   (.97 -86، ؿ ؿ2117 بً بٍش

مواجهـــة صــعوبات الــحعلم مـــن خــالل ثفعيــل الـــزكاءات الحكنولوجيــا الشقميــة فــي  .7

 املحعذدة:

م: 1.7
ّ
 دوس الحكنولوجيا الشقمية في ثنمية القذسات املحنوعة لزوي صعوبات الحعل

في ظّل الثىس  الشقمُة ع ى حمُع معحىٍات الةُا ، أحٍشد بدىذ فقي املةقال    

ققققز  الادوات الحكىىلىحُققققة ا ققققة الحعلُمققققي لذساظققققة معققققاهمات وفىاةققققذ هق لشقمُققققة فققققي البِعق

ًمقققثالن الققحعلم الالكترووققر والحكىىلىحُقققا الشقمُققة بكافققة ارعادهققا املذسظققُة، ئر ثبققّحن أّن 

فقي الحعلقُم  هقمفقي دمة باملعاهمةسافذا هاما لحىىٍش خلىل لاـة بفعة ـعى ات الحعلم 
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ققققىل  ققققحدذاذ وثىققققىٍش الةلق ققققة الققققى اظق قققي دهققققحم بهققققز  الفعق ق ققققذف املشاكققققض التق العققققام، خُققققث دهق

ً لالل ثىىٍش البرمةُات الحعلُمُة الحفاعلُة رات املعاًحر الحكىىلى  حُة لذعم الحعلُم م

 (. 2، ؿ2112العاملُة  معشفي، دسغام، 

وثحضق  أهمُققة اظققحخذام الةاظققب سلققي فققي مةققال التربُققة الخاـققة مققً لققالل 

معققاعذ  الحالمُققز ع ققى ال ُققام بىاحبققادهم املذسظققُة، وثىبُقق  الخىققة التربىٍققة الفشدًقققة، 

خقّل رعقن املؽققكالت كمؽقكلة ال قشا  ، والاظققخُعاب ال شاتقر والكحابقة والةعققاب،  وع قى

، ؿ 2115باإللقافة ئلقى ثدعقحن املهققاسات العقمعُة لهقز  الفعققة رؽقكل عقام  العفققُمي، 

وثإكذ دساظة فالعِعىيف أن ثةاوص ـعى ات ال شا   ًحّم مً لالل اظخثاس  القزكا   (42

م  امل
ّ
 (.22، ؿ شحع العاباللغىي لذي املحعل

ان اظقققحخذام الادوات الشقمُقققة كقققأدوات  فJonassenوفققي هقققزا العقققُام ًقققشي ف

مققهًبنقققي كقققل مققحعلم عمقققل ع ققى بىقققا  املعشفققة، فجادساكُققة 
ّ
. ةقققي وف قققا ملققا ٌعشفقققه بالفعققل جعل

مققً لقققالل  العققالم الخققاسجي وثفعققحر  فمققل فقققي اكخؽققافعققاعذ  ع ققى املؽققاسكة رؽققكل أج

دوات أففكققش  Jonassenفوقىس  ل قذت هقزا العققالم. ملقذلال  الخاـققة الحعبحقر عقً ثفعقحراثه

جعمقققل  ىٍش ققةدوات الكمبُققىثش و ِعققة الققحعلم التقققي ثققم ثكُُفهققا وثىىٍشهققا بأالحفكحققر وةققي 

ك فكققشي  علُققا مقققً  معقققحىٍاتالحفكحقققر الىاقققذ و وثِعققحر  ثفعُققلحقققل ألمقققحعلم مققً لكؽققٍش

 .الحعلم

م في  
ّ
دوات ثقققىفش ألا هقققا، باإللققافة ئلقققى معقققاهم ها فقققي بىقققا  املعشفقققة باؼقققشاك املقققحعل

قققة للةفققىل ع قققى الاحققشا ات الؽقققكلُة التقققي  الشقمُققة لفعقققة روي ـققعى ات القققحعلم الفـش

جعاعذهم في ثىظُم ما ًحعلمىهه وثمثُله، وهقز  املعقاهمة بالغقة الاهمُقة للىقالب القزًً 

ًىاحهىن ـعى ة املؽاسكة في جعلمهم بالىٍش ة الح لُذًة، خُث ثدفض الح ىُات الشقمُة 

  في ؼكل مهام. وأداةهع ى اث ان الحعلم املعحخذم 

ي روي لققذثىمُقة مهققاسات الحفكحقر الىاققذ  جعققاهم فقيحهقض  والح ىُقات الشقمُقة ألا 

م
ّ
مقققً املىلققىع املىققشوح للذساظققة والحدلُققل مفقققاهُم  ئدساك فهققي ثخققُذ، ـققعى ات الققحعل

ل ققذس  مققع ا ،الققشوابي بققحن املحغحقراتئدساك   املخحلفقة و رعققادأ املعققاهمة فقي ثفكُققكلقالل 

ًع ى ثدذًذ الفش   
ّ
م  لُات وألافكاس ألاظاظُة مما ًمك  

ّ
ً امل اسهة و املحعل ات الحباًى ئدساكم

 ، والىـىل الى اظحذالالت مً البُاهات وثدذًذ الشوابي العببُة وثىقع الىحاةج.الىاسد 
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ض  اظقحخذام الاحهقو  ،ئّن مهاسات الحفكحر الابقذا ي ثقشثبي اسثباوقا ورُ قا بقالحفكحر الىاققذ   

هقز  املهقاسات. هقزا مققً  الح ىُقة فقي جعلقم روي ـقعى ات القحعلم ٌعمقل ع ققى ثىمُقة وثىقىٍش 

مقحن مقىذمّمقا ً ،ثىظقُم املعشفقة وثفقيُفها وف قا ألهمُ هقالقالل 
ّ
قة الظققحخذام  املحعل الفـش

 هم مً  مهاسات معالجة الىفىؿ
ّ
فكاس حذًذ  واثخار ال قشاسات بىٍش قة اهحاج أالتي ثمك

 .مىهجُة

مقققحن مقققًىلىحُقققا الشقمُققة لثخققُذ الحكى  
ّ
روي ـققعى ات القققحعلم املعقققاعذات  لمحعل

، بقل ئاهقا ثمقمً ئلقفا  وظهال مً ؼأاها أن ثةعل الحعلم محاخاالفىُة الحعىٍمُة التي 

 مشاعقا  لعقذم الحةقاوغ ال قاةم بقحن املحعلمقحن. الىارع الصخص ي ع ى معاس ثذٍسب املحعلم

ىقققققد ووثحقققر  العمققققل ممقققا ًققققإدي الققققى الحفاعقققل وئداس  العمققققل والًمكقققً رلققققك مقققً لققققالل 

  (.Najjar,2015 الحامة في الحعلم الاظح اللُة 

م مىققىسا للمعشفققة، ئر ًيح ققل مققً مشخلققة ثل ققر    
ّ
مقً هققزا املىىلقق  ًفققبذ املققحعل

ققققي رات  ق ق ق ق ق ق ق ققققة فق ق ق ق ق ق ق ق كق
ّ
ققققبذ محمل ق ق ق ق ق ق ق ققققة ثفق ق ق ق ق ق ق ق ققققزا ألّن املعشفق ق ق ق ق ق ق قققا، وهق ق ق ق ق ق ق ق ق ققققة اهحاحهق ق ق ق ق ق ق ق ققققى مشخلق ق ق ق ق ق ق ق ققققة الق ق ق ق ق ق ق املعشفق

م
ّ
قذ مقً (appropriation du savoir)املقحعل فقشؿ ثىقىٍش مهاساثقه املعشفُقة ألّن  ، ممقا ًٍض

كها ًيش ئ عالقة ئًةابُة ب
ّ
ل املفحاح السةشي ل هااظحذلال املعشفة و ثمل  

ّ
ىةاح وهى ما ًمث

م.ا
ّ
 لحعل

م و   2.7   
ّ
نمـــــارو عـــــن وظـــــائل وبـــــشام  الــــزكاءات املحعـــــّذدة لـــــزوي صـــــعوبات الـــــحعل

                                                                                           :الحكنولوجيا الشقمية

م ثصنيف لنمارو من بشمجيات سقمية 1.2.7
ّ
 لزوي صعوبات الحعل

  الزكاء اللغوي: -

بقققشامج معالجققققة الىفقققىؿ، بققققشامج عقققشك الؽققققشاةذ، بقققشامج اعققققذاد املققققذوهات، 

قذ صلكترووقر لشقمُقة فققي اظققحخذام هقز  البرمةُقات والح ىُقات اب ،مىحقذًات الةقىاس والبًر

ىاحهقققة ـقققعى ادهم اللغىٍقققة ملثفعُقققل ركقققائهم اللغققىي  ًققحمجعلققُم روي ـقققعى ات القققحعلم، 

 وثةاوصها.               ق         ق          ق        

 :الزكاء املنطقي الشياض ي -

بققققشامج الجققققذاول الالكتروهُققققة وقىاعققققذ البُاهققققات، الخققققشاةي الزهىُققققة، اعققققذاد  

وثدفحقز ركقائهم روي ـعى ات الحعلم في ثيؽُي  ي ثفُذةو  الخىاسصمُات وكحابة البرامج،

اض ي املىى ر  الُة والةعابُة. للحغلب ع ىالٍش  ـعى ادهم الٍش
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 :الزكاء املوظيقي -  

ثدّفض شمةُات ةي ببشامج ثألُف املىظُ ى، بشامج جؽغُل الفُذًى واملسجالت،  

 .مخحلفةـعى ات لحةاوص املىظُ ر  الزكا 

 : كانيالزكاء البصشي امل -

ش ومعالجقة الفقىس وألابشامج الشظم ثدفحقز  ثفُقذ فقيرعقاد الشقمُقة، ، بشامج ثدٍش

 الفعى ات الكحابُة وال شاةُة والةعابُة. مّما ًفُذ في عالجالبفشي املكاور  الزكا 

 :الزكاء الجعمي الحشكي -

بققشامج الحمثُققل الخؽققبُهي، بققشامج الالعققاب الةشكُققة وئعققذاد الفققىس املحدشكققة، 

 كادًمُة.                                                       ق          ق         ق             ق   املفُذ في مىاحهة الفعى ات ألاالجعمي الةشكر  لزكا اًيؽي 

 : الزكاء الاجحماعي-

بشامج الاثفال، بشامج املدادرة، بشامج مىحذًات الةىاس، بشامج الحعلم عً رعذ، 

قققذ الالكتر ووققققر، بققققشامج الالعققققاب الالكتروهُققققة عبققققر الؽققققبكة، خُققققث ان ثىبُقققق  هققققز  البًر

البرمةُقات الشقمُققة مققع وققالب روي ـققعى ات القحعلم ٌعمققل ع ققى ثفعُققل وثدفحققز ركققائهم 

قققا.                                                                ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققققة وثةاوصهق ق ق ق ق ق ق ق ق ققققعى ادهم الاكادًمُق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققققة ـق ق ق ق ق ق ق ق ق ققققى مىاحهق ق ق ق ق ق ق ق ق ققققل ع ق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققققزي ٌعمق ق ق ق ق ق ق ق ق ققققا ي الق ق ق ق ق ق ق ق ق                                                     الاححمق

 : الزكاء الشخص ي الزاجي-

الالعققاب الالكتروهُقة الفشدًققة، ًمكقً اظقخثاس  هققزا الىقىع مققً القزكا  مققً لقالل 

    .                                                         ابة الافكاس واملزكشات الصخفُةبشامج معالجة الىفىؿ لكح

 : الزكاء الطبيعي-

ش ومعابحىبُ   لجة الفىس، بشامج بشامج الحفىٍش بالكامحرا الشقمُة، بشامج ثدٍش

ققققش الفُققققذًى لحعلققققُم  ققققعى ات الققققحعلمثدٍش ققققاوص روي ـق قققأهه أن ٌعققققاعذهم ع ققققى ثةق ق ، مققققً ؼق

 (.2114 الفُفر،  ـعى ادهم

ما ثّم عشله مً أفكاس هى ثفقيُف لىمقارج مخحلفقة مقً الىظقاةل والبرمةُقات 

م خعققب هقققىع الققزكا  الغالقققب لقققذلهم. ا
ّ
لشقمُققة التقققي ثفُققذ فقققي جعلققُم روي ـقققعى ات القققحعل

ظىعشك فُما ً ي ثبىٍبقا ألؼقهش الىمقارج مقً البرمةُقات الشقمُقة التقي أربخقد فعالُ هقا فقي 

م ألاكادًمُقققة الؽقققاتعة ةققي ـقققعى ات ال قققشا  ، 
ّ
مىاحهققة رالرقققة أهققىاع مقققً ـقققعى ات الققحعل

 اب.ـعى ات الكحابة وـعى ات الةع
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الحكنولوجيـا الشقميـة فـي مواجهـة صــعوبات  مـن وظـائل وبـشام فعالـة نمـارو  2.2.7

 :القشاءة من خالل ثفعيل الزكاءات املحعذدة

ع قققى بىاقققققات مىبىعققققة ال ثىاظققققب املىحققققىد  املعشفققققة واملعلىمققققات  ئّن مدحقققىي 

القى ثيعقُ  سقمقي، و مةقشد ان  هاروي ـعى ات ال شا  ، خُث ال بذ مً ثدىٍل لفاةق

شقمُقة ًقحم ادلالهقا القى الكمبُقىثش مقً لقالل املا قةة الفقُغة هز  الدىل املعشفة الى ثح

ققاد   جققم مققً لققالل  حعققذًلأهمُققة هققز  الىٍش ققة فققي كىاهققا قابلققة للً مققكثو  .المقىةُة ٍص

ف و ةقش عُل ثشكُب الكالم، جغُحقر الاظحخذام الشمىص، ثف كًم. باإللافة ئلى رلك ًالىق

  دالل الىق...

الكمبُققىثش الحغزًقة الشاحعققة الفققىثُة ع قى الكلمققات املكحى ققة،  ل اظققحعمالٌعقّه  

كما ًىىس الى ي الفىهىلىجي لذي املحعلم، فعىذما ثكىن ال قشا   بىُعقة ومحعبقة باليعقبة 

للقبعن، ٌعققمذ بشهققامج ثشكُققب الكققالم للىققالب ب قشا   الققىق بققأي لغققة، كمققا ٌعققاعذ فققي 

الكلمقات لُى قل املقحعلم ئلقى معقحىي الح لُل مً الىاقة املعشفُة املعحخذمة لفك ؼفش  

أن ه حقبغ رعققن الادوات ٍمكقً و  اك معنقى الكلمقة والحأمقل والحفكحقر معشفقي أع قى هقى ئدس 

                                    الشقمُة املعاعذ  ع ى مىاحهة ـعى ات ال شا   لذي والب روي ـعى ات ال شا  :                         

-Pictop: 

ٌعمل ع ى ثفعُقل القزكا  اللغقىي اهةلحزي ًىى  مً وشف الكمبُىثش  ًٍهى ثمش  

ققققشا    قققا ٌعققققاعذهم ع ققققى مىاحهققققة ـققققعى ات ال ق لققققذي وققققالب روي ـققققعى ات ال ققققشا   ممق

 وثةاوصها. 

  -Génex : 

ن مققً ـقعى ات فققي ال ققشا   ظاظقا ملعققاعذ  الىققالب القزًً ٌعققاهى أثقم ثفققمُمه 

ا  اللغققىي والقزكا  الةشكققر حدفحققز القزكبـقعى ات خشكُققة، ـقعى ات فققي اللغقة،  والكحابقة،

 (.Najjar, 2015, pp70-71 الجعمي

 القصص الشقمية:  -  

ثمضج  دقاة  5 ئلى 3 مًثمحذ قفحر  أؼشوة فُذًى  & Eruca) (Cuq خعبةي 

، بحن الفىس والفىت والحيؽُي واملىظُ ى والىق والةكاًة، وةي فعالة للفهم الؽفىي 

ً لالل ال فة ًخحل ف عً الحعلُم مً لالل ال شا  ، خُث ًإدي ئلى ثىمُة فالحعلُم م

ال ققذس  ع ققى قققشا   الىفققىؿ، ثىـققُل ألافكققاس ؼققفاهُا وكحابُققا، ثىمُققة صبققذاع، ثدمققحر 
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ً مً اظحعمال الىظُلة الشقمُة والحفكحر خىل ثةش ة شخفُة   Ahmed)عشوك، الحمك

Hosny, 2020)  

الشقميـة فـي مواجهـة صــعوبات  الحكنولوجيـا نمـارو فعالـة مـن وظـائل وبـشام  3.2.7

 : الكحابة من خالل ثفعيل الزكاءات املحعذدة

ن، ا ظقِعحغالبا ما ًكىن والب روي ـعى ات الكحابة بىُعحن فقي الكحابقة او كّحابق

ثقققىفش لهققم فقققشؿ شقمُققة مقققع ال ققىاةم امليعققذلة او لاهقققات الالحُققاس الىرقققاة  الان لققزلك فقق

عحبققر الكمبُققىثش مدفققضا املهققام امل ئلققىمققً مهققام الكحابققة  الاهح ققال عشفُققة الاكثققر جع ُققذا، َو

قة، ولك زلكل ثدقشس  هقا، خُث ان الاحهض  الشقمُقة ال ثدقل مدقل املعقىد  او الكحابقة الُذٍو

  الالحفاس.الحفكحر الابذا ي والحعبحر، باإللافة الى 

كمقا أن اظقحخذام الاحهقض  الشقمُقة مققً وقشف املحعلمقحن روي ـقعى ات الكحابققة 

ت مسق  أو اصالقة الىفقىؿ وه لهقا وثهقةُدها رعقهىلة ورلقك مقً لقالل ًخُذ لهم عملُقا

والبفققشي بشمةُقات معالجققة الىفقىؿ التققي جعمقل ع ققى ثدفحقز وثيؽققُي ركقائهم اللغققىي 

ضهقا بقالحخىُي والحىظققُم  الىرُ قة الشقمُقة مخضهقا او بيُقة أولُقةوجؽقكل  املكقاور. ًقحم جعٍض

ش الىفىؿ بالعذًذلالل الكحابة ً الىظاةف م ها الىلىح الزي  ، خُث ًحم دعم ثدٍش م

كما ًمكً احشا  مشاحعقة املعقخىذ مباؼقش   .ٌعهل الحذقُ  في ال شا   والحدكم املعحمش

ع ققى الؽاؼقققة  ثدقققد مشاحعقققة الحقققذقُ  الامالتقققر(، باإللقققافة ئلقققى مشاحعقققة بيُقققة الجملقققة 

 كحابة:   وال ىاعذ الىدىٍة، وفي هزا العُام هزكش الح ىُات وألادوات الشقمُة املعاعذ  لل

املهقق   وال ققىامِغ: وةققي عبققاس  عققً ث ىُقققات جعمققل ع ققى ثفعُققل الققزكا  اللغققىي لقققزوي -

 ـعى ات الكحابة مما ٌعاعذهم ع ى ثةاوص ـعى ادهم الكحابُة.

-Dicom:  اللغىي  قامىط الكحابة، ةي ث ىُة مدفض  للزكا. 

-Skippy:  املعقشوك، بدُقث  الكحابقة قاةمقة الكلمقات التقي ثبقذأ بقالةشف أرىا الزي ً ترح

ع الكحابقققة،  هققز  الح ىُقققة جعقققخثحر فًةققب ع قققى الىالقققب ثدذًققذ الكلمقققة فقققي ال اةمققة، لخعقققَش

 ـعى ات الكحابة. مما ٌعاهم في خّل اللغىي  الزكا 

الىفىؿ: ةي أدوات سقمُة مدفض  للزكا  اللغىي والبفشي  ئوؽا أدوات للمعاعذ  في  -

                                              .الكحابةاملكاور الامش الزي ٌعاعذ والب روي ـعى ات 

-Wordsprint, Speakback, Vocalselect  ةققي بققشامج سقمُققة ميؽققىة للققزكا  اللغققىي

 (.Najjar, 2015, p71 ذ مهمة لىالب روي ـعى ات الكحابةةي حو والبفشي املكاور، 
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ة وا قة، ثكمً معظم ـعى ات الكحابة في الحهجعة والكحابة الحعبحًر لكحابقة الُذٍو

خُث بامكان رعن الح ىُات الشقمُة ثخفُف الفعى ات املحعل ة بالكحابة التي قذ ثدذ 

مقققً ثشكحقققز الافقققشاد ع قققى القققىق الكحقققابر، كمقققا ًمكقققً لقققبعن البقققرامج الشقمُقققة معققققاعذ  

محن  
ّ
الُات، ب املحعل هز  فح ذًم مدحىي مكحىب في مىاد دساظُة غحر كحابُة كالعلىم والٍش

عمل ع ى ثفعُل الزكا  اللغىي والبفشي املكقاور لىقالب روي ـقعى ات الكحابقة البرامج ج

 . هاُحةاوصواف

مققً بققحن الققزًً اقترخققىا ثفققيُفا ًدحققىي ع ققى بققشامج ملعققاعذ  روي  "ميكثــوس"

قش، الحعققذًل،  ـقعى ات الكحابققة، وثمثلقد فققي بقشامج الكحابققة باظقحخذام الكمبُققىثش  الحدٍش

عاعذ  ع ى بىا  الجملة  مشاحعة الكلمات، ثىقع الكلمات، املحارعة(، و شامج الكمبُىثش امل

مشاحعة ال ىاعذ، اهحاج الكالم(، وع ى بشامج الحخىُي للكحابة  ال هُعة للكحابة، ثلخُق 

الافكاس، الىظاةي املحعذد (، و شامج اظحخذام الؽبكات لليؽش والكحابة الحعاوهُة، خُث 

القزكا ات املحعقذد  لىقالب روي ـقعى ات  ان هقز  البرمةُقات الح ىُقة جعمقل ع قى ثفعُقل

قققاوص  ق قققا ٌعققققاعذهم ع ققققى ثةق قققاور ممق الكحابققققة لاـققققة الققققزكا  اللغققققىي والققققزكا  البفققققشي املكق

 (.2، ؿ2113ـعى ادهم الكحابُة  فشماوي، 

الحكنولوجيـا الشقميـة فـي مواجهـة صــعوبات  نمـارو فعالـة مـن وظـائل وبـشام  4.2.7

 :الحعاب من خالل ثفعيل الزكاءات املحعذدة

ق  الققُة والةعققابُة قققذ ًدحققاج رعققن املحعلمق لققى ئن حللحغلقب ع ققى الفققعى ات الٍش

حهقققض  ألا  ثققىفش  هققى مققااملعققاعذ  فققي ثفعققحر البُاهققات فققي ؼققكل سظققىم بُاهُققة او حققذاول، و 

اضق ي املىى ققر   و والبرمةُقات الح ىُقة املعقاعذ  للققحعلم التقي جعمقل ع قى ثفعُققل القزكا  الٍش

ققققشد ققققي واملةق قققئ الحفكحققققر الكمق ق ققققات ن الكمبُق ققققذلالت واملخشحق ققققات املق ققققى واحهق ققققىي ع ق ىثش ًدحق

املحخففة، كما هى حهاص قادس ع ى اظحكمال وظُفة او مهمة رؽكل مباؼش او غحر مباؼش 

قق  ثشمحقز قىققا  خعقُة او مدققشك هقاقق ورلققك بامل اسهقة مققع مدقشك علققش لالققع  ،عقً وٍش

ً التقي  أهقهملشاقبقة حُقذ ، كمقا  ثحكُقف مققع عبققاس  عقً ههقو ً قىم ع قى البرمةُققات والحمقاٍس

محنمعحىٍات امل
ّ
الزًً ًىاحهىن ـعى ة، والقزًً ظُمقعىن هفقغ املهمقة التقي ً قىم  حعل

مكققً ان ثكقىن البقرامج الحالُققة فاعلقة فقي مىاحهققة  ؤهقم ولكققً بىٍش قة محمقاًض .بهقا صمال  ٍو

الُة والةعابُة:   الفعى ات الٍش
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-Génex : اضق ي امل ىى قر لقذي فعقة هى بشهامج سقمي ٌعمل ع ى ثيؽُي وثدفحز القزكا  الٍش

قققا.                                                                 ق ق ق ققققعى ات وثةاوصهق ق ق ققققز  الفق ق ق ققققة هق ق ق ققققً مىاحهق ق ق ققق هم مق ق ق ق قققا ًمكق ق ق ق ققققاب ممق ق ق ققققعى ات الةعق ق    روي ـق

(: هقى بشهققامج سقمققي ًحمقمً اظققحخذام الادوات الافترالققُة TGTو قم الحخبققع الجغشافققي -

اض ي املىى قر الحالُة: البىـلة، املعىش ، املشبع، خُث  أن هزا البرهامج ًدفض الزكا  الٍش

 (.Najjar, 2015,pp 71-72والزكا  البفشي املكاور  

 :                     املضاًا الحالية البرام  الحعليمية للشياضيات وثخيح   

 .ثضوٍذ الحالمُز بالحغزًة الشاحعة والح ذم باظحمشاس 

  الُات اضق ي مً بشامج ال ألشي  أهىاعثشثبي بالٍش ةاظقىب امليؽقىة للقزكا  الٍش

ققققة  ق ققققر لفعق ق ققققز  روي املىى ق ق ق قققاوص هق ق ق ققققً ثةق ق ققق هم مق ق ق قققا ًمكق ق ق ق قققابُة ممق ق ق ققققعى ات الةعق ق الفق

 الفعى ات.

   جعققمذ قىاعققذ البُاهققات للحالمُققز بخىظقققُم املعلىمققات وعشلققها بىققشم مخحلفقققة

 (.45، ؿ2118 املالكر، 

 خاثمة

خىقا  ل قذ ثبقّحن مقً لقالل هقزا العقشك القزي خاولىقا مقً لاللقه صحابقة عّمقا وش 

ق  بقذوس الحكىىلىحُقا الشقمُقة فقي ثفعُقل القزكا ات املحعقذد  لقزوي 
ّ
مً جعاؤالت فُما ًحعل

م، 
ّ
مققً لققالل مققا ثققّم ثىاولققه مققً بققشصت أهمُ هققا الحكىىلىحُققا الشقمُققة  أّن ـققعى ات الققحعل

مقً لقالل ثدفحقز وثفعُقل القزكا ات ، لذي الحالمُقز ـعى ات الحعلم مىاحهةفي دساظات 

ش إلدماحها وجعمُمها لمً الاظتراثُةُات الحعلُمُة التي ، وهى ما ًاملحعذد  مىذ كّل الحبًر

لكً  دهذف ئلى الذمج التربىي الة ُ ر لزوي الاخحُاحات الخاـة مً مىىل  صهفاف،

ىهات ثش ىٍقققة فاة ققة الحىظقققُم، اهىالقققا مقققً   بفمققل اظقققحعمال ظققِىاٍس
ّ
ى ئال

ّ
رلققك لققً ًحقققأج

ففعالُقققة الىظقققاةل مقققً فعالُقققة  ،الحعلُمقققيقىاعققات بُذاغىحُقققة وثمقققثالت ـقققاةبة للفعقققل 

وكما ظب  وأن ركشها فقاّن الحةذًقذ الحكىىلقىجي ال ٌعنقي خحمقا الحةذًقذ  الحفىس التربىي.

ً ألادوات ًمك ها أن ثخذم الفعل التربىي،   أدوات كغحرها م
ّ
فما الىظاةل الحكىىلىحُة ئال

ةل ثب ققى خققذودها لكققً كغحرهققا مققً الىظققاالتربقىي ئرا مققا اظققحخذمد بالؽققكل الفققاةب. 

ًحىلققب  فهقزا ،ّن التربُقة حىهشهقا العققلىك صوعقاوروأل قاةمقة ال بقّذ مقً الىقققىف عىقذها. 

قققُا مققققع الخفققققاةق داةمقققا  قققا للغاًققققات التربىٍققققة وثماؼق ثكُُققققف صحققققشا ات والىظققققاةل وف ق

 صوعاهُة ختى ثكىن الحكىىلىحُا في لذمة صوعان ال العكغ.
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 :ا ًلياقتراح مًمكن على ما ظبق ثأظيعا و  

  القققزكا ات املحعقققذد  ثقققأرحر الحكىىلىحُققا الشقمُقققة ع ققى ثكثُققف البدقققث فققي مةقققال

م الظحكؽققاف هققزا املةققال الخفققب واظققخثماس  فققي ئرققشا  
ّ
لققزوي ـققعى ات الققحعل

، ختقققى ثحأظقققغ الحىبُ قققات مةققال البدقققث ألاظاسققق ي وكقققزلك البدققث الحىبُ قققر

ة ـلبة.  التربىٍة ع ى همارج هظٍش

 قة املىقاهو والبقرامج الحعلُمُقة الخاـققة ملحعقذد  فققي بىقا  القزكا ات ا اظقخثماس هظٍش

التقي جعحمققذ الحكىىلىحُققا الشقمُقة، بققالشحىع ئلققى همققارج  ـققعى ات الققحعلمبقزوي 

أربخققد فعالُ هققا مققً حهققة ولققشوس  ثكُُقققف هققز  الىمققارج مققع العققُام الخقققاؿ 

محن مً حهة ألشي.
ّ
 باملحعل

  ظققققاثز  رؽقققكل عققققام ثقققذٍسب ألا اظقققخثماس مةققققال ثكىىلىحُقققا الحعلققققُم فقققي ثكققققىًٍ و

 وأظاثز  التربُة الخاـة رؽكل لاؿ.

   قققا ق ق ققققة بىق ققققى كُفُق ق ققققذٍس هم ع ق ققققذد  وثق ققققزكا ات املحعق ق ققققال الق ققققي مةق ق قققاثز  فق ق ققققىًٍ ألاظق ثكق

ة. اظتراثُةُادهم الحذَسعُة وف   هز  الىظٍش

  قققحن مققققً روي الاخحُاحققققات الخاـققققة مق
ّ
قققا ًمحلكىهققققهثىعُققققة املحعل ققققا ات  بمق مققققً ركق

 .والىةاح بها ًمكً ثىمُ هاوقذسات 

 مة املشاجع:قائ

ققاك عبقققذ اللىُقققف ؛ الاصاًققذ  اخمقققذ  ،أبققى اظقققعذ - (.اسؼقققاد روي 2112عبقققذ اللىُقققف، ٍس

ققققحعلم ق ق ق ق ق ق ققققعى ات الق ق ق ق ق ق ق ققققر.                                                                           أ و ـق ق ق ق ق ق ق ققققُم الحفكحق ق ق ق ق ق ق ققققى لحعلق ق ق ق ق ق ق ققققض دًبىهق ق ق ق ق ق ق ققققان، الاسدن: مشكق ق ق ق ق ق ق ققققشهم. عمق ق ق ق ق ق ق ظق

املحعقققذد  وعالق هقققا بفاعلُقققة القققزات وأظقققلىب خققققل (.القققزكا ات 2116ابقققى الىةقققا، امُىقققة -

املؽكالت لذي والبات كلُة التربُة بةامعة الجىف. املةلة الذولُة التربىٍة املحخففة، 

 .                                                                                125-98. ـق(4 5

ت املإظعقققة الفقققىاعُة.الجضاةش:دًىان (.وظقققاةف ووؽقققاوا1992اوكُققل، مدمقققذ ظقققعُذ  -

 املىبىعات الجامعُة. 

الققُات. ال ققاهش ، 2118، مإٍققذ بقً لالققذ ألاهفقاسي - (.الققزكا ات املحعقذد  فققي ثقذَسغ الٍش

  مفش: داس لىجغ لليؽش الةش.

قققالة  - ق ق قققا وسا  املعشفة سظق ق ق قققاسات مق ق ق قققا بمهق ق ق ققققذد  وعالق هق ق ققققزكا ات املحعق ق ققققب. الق ق يق ققققة، ٍص ق كق ققققً بٍش ق بق

 .(2117، الجضاةش.  2دكحىسا (.حامعة الجضاةش
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ققققذًل  - ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققققُفر، هق ق ق ق ق ق ق ق ق ققققذد . 2114الفق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققققزكا ات املحعق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققققي الق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققققىجي ًىمق ق ق ق ق ق ق ق ق ق ققققزكا  الحكىىلق ق ق ق ق ق ق ق ق ق (.الق

Hadilalsaifi.wordpress.com                

قققض بققققً مدمقققذ بققققً شقققجاع. واقققققع اظقققحخذام الح ىُققققات الحعلُمُققققة - العفقققُمي، عبققققذ العٍض

ت الققحعلم فقققي روي ـققعى ا ى الةذًثققة فققي غشفققة املفققادس والفققعى ات التقققي ًىاحههققا معلمقق

.                                                                         ق          ق       (2115 مىى ة ال فُم سظالة ماحعححر(. حامعة أم ال شي، اململكة العش ُة الععىدًة

ققققد قاظققققم  - ققققان، 2111العجققققزي، فاومققققة بيق ققققىي والحعلققققُم الالكتروور.عمق (.الحةذًققققذ التربق

 ن:داس الشاًة لليؽش. الاسد

(.اهماه الزكا ات املحعذد  وعالق ها بكقل مقً العقعاد  الىفعقُة 2115عبذ هللا، امُىة  -

حامعة عحن ؼمغ فدساظة ثيبإٍةف. مةلة الاسؼاد -وث ذًش الزات لذي والب كلُة التربُة

                                                                                                                   .442-364، 44الىفإ ي، مشكض الاسؼاد الىفإ ي، العذد

ققققذ مدمققققىد  - قققق2113فشمققققاوي، اخمق ققققة للىق ققققي جعلققققُم الكحابق قققا فق ق الب روي (.دوس الحكىىلىحُق

ققققعىدًة: ققققحعلم. العق ققققات  ـققققعى ات الق ققققُج روي الاخحُاحق ققققال الخلق ققققة اوفق ققققة الالكتروهُق املكحبق

 الخاـة. 

(.الاظتراثُةُات الةذًثة لحعلُم 2113مُع؛ أبى لبن، وحُه املشس ي قىس ، ع ي عبذ الع -

 وجعلم اللغة. مفش: مىبعة الؽُما .

ض بً دسوَؾ بً عابقذ.أرش اظقحخذام اوؽقىة ارشاةُقة بىاظقىة بشهقامج  - املالكر، عبذ العٍض

الُات لذي ثالمُز الفف الثالقث الابحذاتر سظقالة  خاظىبر في عالج ـعى ات جعلم الٍش

 (2118(. حامعة ام ال شي، اململكة العش ُة الععىدًة.  ماحعححر

الكحاب الالكتروور لفعة ـعى ات الحعلم.  .دس ابى قاظم؛ دسغام، مدمذ حهادمعشفي، ها -

وسقة م ذمة للمإثمش العالمي لحكىىلىحُا املعلىمات والاثفاالت في لذمة روي الاعاقات 

 الكىٍد. (2112. وـعى ات الحعلم

شي؛ بِد الامم املحدذ مإظعة سفُ  ال- فثأرحرات الحكىىلىحُا الشاةذ  ع ى الاظكىا. -ةٍش

لبىققان: الققذاس العش ُقققة  (2119 وقققاتع هقققذو  الحةذًققذ التربققىي التربُققة وحمهىسهققا الؽققابف. 

 للعلىم هاؼشون.

ة؛ مىى ُة، قعمُة  - (.اظحخذامات ثكىىلىحُا الاثفقال الشقمُقة 2118مُمىهة، مىاـٍش

 .23-11 ؿ ؿ (،8 2مةلة الشظالة للذساظات الاعالمُة، في البِعة التربىٍة. 
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