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 مسحخلص البحث:

الىزكت البدثُت إلى الخعسف على واكع حعلُم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت مً  هدفذ

والخعلُمُت التي جىاجه هرا اللواع في معسفت اإلاؼىالث والعىابم الاجخماعُت  خُث

اإلاجخمع الدؼادي، وهرلً معسفت واكع اطخخدام جىىىلىجُا الخعلُم ومدي اطدثمازها 

لخدمت الفئاث مً ذوي الاخخُاجاث الخاؿت ، والىؼف عً واكع البدىر العلمُت 

اإلاجخمع  في ذوي الاخخُاجاث الخاؿت والدزاطاث التربىٍت التي جىاولذ واكع فئت

على حظاؤالث البدث فلد اعخمد الباخثان على أدبُاث الدزاطت ذاث  ولإلجابتدؼادي، ال

عاث اللاهىهُت التي هـذ على  الـلت باإلاىكىع إلى جاهب الاهالع على الىـىؾ والدؼَس

ولالجابت على حظاؤالث البدث فلد  . خلىق وواكع الفئاث الخاؿت في اإلاجمخع الدؼادي

الدزاطت ذاث الـلت باإلاىكىع إلى جاهب الاهالع على اعخمد الباخثان على أدبُاث 

عاث اللاهىهُت التي هـذ على خلىق وواكع الفئاث الخاؿت في  الىـىؾ والدؼَس

 اإلاجمخع الدؼادي.

واكع حعلُم، ذوي الاخخُاجاث الخاؿت. جىىىلىجُا  ملازبت جدلُلُت، تفحايية:املكلمات ال

 . الخعلُم
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Abstract: 

  The research aim at identifying the reality of education for 

people with special needs in Chad, in terms of knowledge of the 
reality of using the educational technology and how to invest it for 

serving  people with special needs , and to identify the reality of 
scientific researches and educational study that deal with people with 
special needs in chadian society. The research also enswer the 

questions of the research. the researcher depended on the relavent  
litterature review, beside the reading of textes and laws that reference 

the right and reality of people with special needs in chadian society.  
The study found results about the reality of teaching and learning 

for people with special needs in chadian society which is facing a lots 

of social and educational  problems, including:  
-The existence of social obstacles represented in the negative social 

consideration toward people with special needs. 
-The absence of effective educational programs to educate, train and 
rehabilitate people with special needs in Chadian society.  

-There are no academic departments, faculties of educations, in 
Chadian teacher training institutes to train teachers for special needs 

education. 
-Lack of investment in educational technology and using for teaching 
and learning of people with special needs. 

-Lack of educational scientific research that deals with the 
phenomenon of people with special needs in Chadian society  

Keywords: Analytical  approach, realityof education, people with 
special needs, educational technology 

 

 :مقدمة

ددددً الخعلددددُم ٌعددددد ددددا  أطاطددددُاث مد ددددت فددددي "اطددددخاىا اث دون " ؤلاوظددددان بىد  وافد

 اإلاؤػدددساث أخدددد أهددده بددده،إذ والخلددددم ؤلاوظدددان زفدددع فدددي مدددً ػددد ن للخعلدددُم اإلاجخمعاث،إلادددا

ٌ  فددي السبِظدت  مددًٌ أجُددا إلعددداد مجخمعاتها،وحظدد ى اإلاخعلمددحن فددي بعدددد ج خددر العددالم دو

 معظدم جددسؾ اإلاىولدم هدرا والاختراعداث، ومدً الاهجداشاث لخدلُدم الخخــداث جمُدع

 ٌ  اطدخاىا  دون  مبدأ الخعلدُم أخسي،آخرة دون  فئت على الخعلُم ًلخـس ال أن العالم دو

 الدرًً ًدسؿدىن  الخاؿدت والاخخُاجاث مىر الولبت فيهم بما اإلاجخمع فئاث مً فئت ألي

ً ومىاهبت ألاوادًمي، الخدـُل على  بد كساههم أطدىة الخعلُمدت الفسؿت مً والىُل آلاخٍس
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ددددادة  جددددىف إذ العددددادًحن مددددً الولبددددت ددددىق  الاجفاكُددددت مددددً (42) اإلاد  الدولُددددت اإلاخعللددددت بدلد

 حظلم أنم، 2008عام اإلاخددة ألامم عً  الـادزة ألاشخاؾ ذوي الاخخُاجاث الخاؿت

 ٌ  الحلدددد واطددخاىا  علدددى هددرا وإعمدداٌ الخعلدددُم فددي ذوي الاخخُاجددداث الخاؿددت بدددم الدددو

ٌ  جىفددددل ودددد  الفددددسؾ جيددددافؤ أطدددداض دددا هظاًمددددا ألاهددددساف الدددددو ددددعأعلددددى  جددددامع حعلُمُد  جمُد

 كدسوزة علدى 24 اإلادادة مددً الخدامع البىدد ًددىف الحُاة،همدا مدددي اإلاظدخىٍاث، وحعلدم

ددددت" ٌ  هفالد دددددو د ددددت الد ددددساف إمياهُد د ٌ  ألاهد ددددى د ددددى خـد د ددددت علد دددداث الخاؿد د ددددُم ذوي الاخخُاجد د  الخعلد

 كدددددم وعلددددى اطددددخاىا  الحُددداة دون  مدددددي الىبدددداز،والخعلُم اإلانهددددي،وحعلُم العالي،والخددددٍزب

ً مع اإلاظاواة س"آلاخٍس  .(1،ؾ  4112م)غاهم،  2008اإلاخددة، ألامم جلٍس

حعدد معسفددت واكدع الخعلددُم لددروي الاخخُاجداث الخاؿددت مددً بدحن اإلاؼددىالث التددي 

هبحددددر مدددً كبددددل اإلاؤطظددداث الخعلُمدددت اإلاهخمددددت بللددداًا الخعلددددُم فدددي وددددل  خظُدددذ باهخمدددام

اإلاظخىٍاث، وجخعدد أػياله وأطالُبه وفلا لىىعُت الفلظفاث والظُاطُاث. خُث علدث 

ً العدًد مً اإلاؤجمساث والىدواث، مً أجل النهىق بمظخىي الخعلُم لروي  في طبُل ذل

 في العالم. الاخخُاجاث الخاؿت

 مشكلة البحث:.1

دددديلت ؤلاعاكددددت  دددحعددددد مؼد ددددً اإلاؼد دددداث هبحددددرة مد ددددي حعاهيهددددا كواعد ددددً ذوي ىالث التد مد

لُدددتالاخخُاجدداث الخاؿددت فددي كازجىددا  فددي ذلددً الحسمدددان مددً هثحددر مددً الحلدددىق  بمددا ؤلافٍس

الاجخماعُدت والاكخـددادًت والثلافُددت. وحعدداو  فئدت ذوي الاخخُاجدداث الخاؿددت  مددً الفلددس  

الفئت وعلى السغم مً أن ألادلت على معدالث  الري ٌعُم الىمى الخعلُمي والاجخماعي لهره

لُدتالفلس الري حعداو  فئدت ذوي الاخخُاجداث الخاؿدت فدي هثحدر مدً البلددان  جدصاٌ  ال ؤلافٍس

(وشمالؤه.كدد  opoku 2016 p/ 3بداجت إلى هثحر مدً جمدع اإلاعوُداث واإلاؤػدساث إال أن )

فُمدددا ًخـددددل  -ثدددرأػدددازوا إلدددى أن ألاشدددخاؾ مدددً ذوي الاخخُاجدددداث الخاؿدددت  ٌعددداهىن أه

مُادًً  الدؼغُل في ملازهت  باألشخاؾ مً غحر ذوي ؤلاعاكت ، وذلً  في  -بمؤػس الفلس

مُبُددا، وشامبُدا، ومىشامبُددم، وأن ذوي الاخخُاجدداث الخاؿدت  مددً مخخلددف بلددان مثددل ها

 
ً
ً الخدماث الوبُت وإعادة الدخ هُل ، وهرا ما خلف إلُه أًلا ألاعماز عسكت للحسمان م

ددس  الدددولي خددىٌ ؤلاعاكددت  والددري ذهددب إلددى اللددىٌ إن ؤلاعاكددت  حعددد مؼدديلت جىمىٍدددت الخلٍس

ددد خودس الفلددس.) كددظس إلددى عالكاهددا بددالفلس،وأن الاعابدالى  world healthت ًمىددً أن جٍص

organisation& – the world bank 2011.P 34    ) 
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خلبل جخماعي لهم هما ًللىؿم الاجخماعي وعدم الخلبل الا  ذوي ؤلاعاكتًخعسق 

بدلىق ذوي الاخخُاجاث الخاؿت ػداةع  ؤلاًمانألاشخاؾ العادًحن، و أن عدم اإلاجخمع 

ا.وخسمددان ذوي الاخخُاجدداث الخاؿددت واكددع ػددداةع  ختددب بددحن الاماعدداث الدًيُددت فدددي هُجٍس

لُدددتومالخددف فدددي هثحدددر مدددً بلددددان كازجىدددا     ؤلافٍس
ً
لددددي فئدددت ذوي الاخخُاجددداث  وخـىؿدددا

ت  ال ؼابت التي ججد ؿعىبت في الحـدىٌ علدى خلىكهدا.(.وعلى الخاؿت مً الفئاث العمٍس

عاث اللاهىهُدت اإلاخعللدت  باألشدخاؾ ذوي الاخخُاجداث الخاؿدت  فدي   السغم مً أن الدؼدَس

ددددُت   د ددددىق الظُاطد ددددً الحلد د  مد
ً
دددرا د ددددت هثحد د ددددره الفئد ددددىذ هد د ددددت جمد لُد دددداث  الافٍس د ددددً اإلاجخمعد ددددر مد هثحد

سمددددان  وججاهددددل،  والاكخـدددادًت والاجخماعُددددت  والخعلُمُدددت إال أن الىاكددددع ًىؼددددف عدددً خ

 (والdaniel 2018 p7وعددم جلبددل  وتهمددِؽ للفئدداث مددً ذوي الاخخُاجدداث الخاؿدت. )

 
ً
فُما ًخعلم بىاكع ذوي الاخخُاجاث الخاؿت في اإلاجخمع الدؼادي عً  ًخخلف ألامس هثحرا

 اإلاجخمع الىمسوو .

ً أفساد ذوي الاخخُاجاث الخاؿت هي ظاهسة  إن ظاهسة ؤلاعاكت وما  ًسجبى بها م

اجخماعُددت عامدددت ) جىجدددد فددي ودددل مجخمعددداث العدددالم، وجخولددب جيؼدددئت اجخماعُدددت مخمحددد ة 

 مع البِئت التي حعِؽ فيها هدُجت لىكدعها الـد،ي، ولدرلً فلدد أوجددث 
ً
 مخخلفا

ً
وجىُفُا

اإلاجخمعددداث اإلاعاؿددددسة جلىُدددداث عدددددة ججعددددل مددددً مددددددودي اللدددددزة والحسهددددت ووددددل ذوي 

ً علددى جللددد  واطددخ خدام الخىىىلىجُددت اإلاظدداعدة بخوبُلاتهدددا الاخخُاجدداث الخاؿددت كددادٍز

. (ههم الظداإلاحنجخخلف عً غحرهم مً أكدسا ؼئت بـىزة الياإلاخخلفت حظاهم في عملُت الى

 (3ؾ 4141) هعىاغ وجفاٌ، 

الدؼدادي  خدىادر الودسق، وإعاكداث الحددسوإلا  ومدً أطدباإلا ؤلاعاكدت فدي اإلاجخمدع

ألاخوددا  التدددي ًسجىطهدددا ألاهبدددا  وي ،ز ألاهلُددت التدددي لدددم ًجدددد اإلاـددابىن فيهدددا العدددال  اللدددسو 

عددًمي الخرددرة الوبُددت فددي عددال  اإلاسردد ب،  وغحرهدا مددً العىامددل  التددي حظددبب ؤلاعاكددت فددي 

اإلاجخمع الدؼادي. وعلى السغم  مً الاهىد اإلابرولت مً الحيىمت  الدؼادًت  واإلاىظماث 

ت اإلادلُت  والعاإلاُت  إال أن واكع ذوي الاخخُاجاث الخاؿت ماشاٌ بد دد الخحًر اجت  إلى مٍص

مدً العمدل الادداد. وعلدى الدسغم مددً أن وشازة الؼدئىن الاجخماعُدت  هددي الدىشازة اإلاىودل لهددا 

جيظُم جهىد الىشازاث ألاخسي  مثل   الداخلُت  والامً، ووشازة الىظُفت  العامت ، ووشازة 

ىن الللا  ، والخعلُم العام والصحت إال أهه مً هاخُت  البدث العلمي  فئن  وشازة الؼدئ
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الاجخماعُددت لددم ًلحدددف لهددا جهددىد جدددادة فددي ملددماز البددددث العلمددي  اإلاخعلددم بىاكدددع ذوي 

 (.who-Geneva. 2004.p.60-62الاخخُاجاث الخاؿت في اإلاجخمع الدؼادي)

دددددٍزب  دددا حعلددددُم ذوي الاخخُاجدددداث الخاؿددددت فددددي حعلددددُم وجد ددددثماز جىىىلىجُد إن اطد

اد جيدىن مىعدمدت وعلدى الدسغم وج هُل ذوي الاخخُاجاث الخاؿت فدي اإلاجخمدع الدؼدادي جيد

ً الىخابج التي خلف إليها هثحر مً الىخاإلا والباخثحن في مُدان حعلُم ذوي الاخخُاجاث  م

ٌظمب  الخاؿت والتي مفادها  إن إخدي الوسق التي حظهل حعلُم ذوي الاخخُاجاث هي ما

ًددؤدي الاطددخخدام الفعدداٌ لهددا إلددى  يالتدد (Davidbanes ,2002بالخىىىلىجُددا اإلاظدداعدة.)

حعلُم ذي مخسجاث جُدة في مُدان الخفاعل مع ذوي الاخخُاجاث الخاؿت، وعلى كدى  

الظؤاٌ السبِع الخالي   ما واكع حعلدُم ألافدساد ذوي  ذلً ًمىً جددًد مؼيلت البدث في

 الاخخُاجاث الخاؿت في اإلاجخمع الدؼادي؟.

غيـــة الحاليــة الكــف جشـــكا فــي مجمل ــا محـــاوس ويحتفــشع غــً اـــزا الســ ال ألاســ لة التفش  

 البحث.

 اإلالـددىد بمـددولي ذوي الاخخُاجدداث الخاؿددت وهُددف جوددىز هددرا اإلافهدددىم  مددا

 عامت؟

 ما عالكخه باإلافاهُم ألاخسي، وما جـيُفاجه اإلاخخلفت؟ 

  هم ذوي ؤلاعاكت وأهماههم في اللاهىن الدؼَس ي الدؼادي؟وما خلىكهم؟ ً  م

 دددا اإلاؼددددىالث والعىابددددم اإلا ددددع مد ددددره الفئددددت فددددي اإلاجخمد دددا هد ددددت التددددي حعدددداو  منهد خخلفد

 الدؼادي؟

  ما واكع اطدخخدام جىىىلىجُدا الخعلدُم لدروي الاخخُاجداث الخاؿدت فدي اإلاجخمدع

 الدؼادي؟

 التي دزطذ فئت ذوي الاخخُاجاث  والدزاطاث التربىٍت ما واكع البدىر العلمُت

 الخاؿت في حؼاد؟

 أامية البحث:.2

 في إن أهمُت هرا البدث جخمثل 

مددً ي الاخخُاجداث الخاؿددت فدي اإلاجخمددع وىهده ٌظدد ى إلدى هؼددف واكدع حعلددُم ألافددساد ذو  -

ددف ذوي الاخخُاجدداث الخاؿددت عاث اللاهىهُدددت  خُددث حعٍس وأهمدداههم همددا جدددددها الدؼددَس
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دددي ٌعاهيهدددا ذوي الاخخُاجدددداث  الـدددادزة عدددً الظددددلواث اللاهىهُدددت الدؼادًت.واإلاؼدددىالث التد

 الخاؿت.

دددا حظدددداعد اإلاظددددئىلحن فددددي وشازاث الؼددددئىن الاجخماعُددددت ًخىكددددع أن الىخددددابج  - اإلاخىؿددددل إليهد

عاث وبدددسامج حعلددددُم وج هُددددل ذوي  ددداهىن علددددى جودددىٍس حؼددددَس والتربُدددت والخعلددددُم العدددالي واللد

الاخخُاجدداث الخاؿت،والاطددخعاهت بخىىىلىجُددا حعلدددُم ذوي الاخخُاجدداث الخاؿددت لدظدددُحر 

 حعلُم وحعلم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت.

هخابج وجىؿُاث ًخىكع الباخثان أن حظهم في خدل هثحدر مدً اإلاؼدىالث التدي  الخىؿل إلى -

 حعاهيها هره الفئت.

دددازه أٌو ملازبددددت جدلُلُددددت لىاكددددع حعلددددُم ألافددددساد ذوي  - جىمدددً أهمُددددت هددددرا البدددددث باعخبد

  -على خد علم الباخثحن–الاخخُاجاث الخاؿت في اإلاجخمع الدؼادي 

 أاذاف البحث:. 3

 مىً جددًد ألاهداف الخالُت للبدث في كى  أطئلت البدث ً

الخعددسف إلدددى مفهدددىم ذوي ؤلاعاكدددت وأهمددداههم اإلاخخلفددت فدددي اللددداهىن الدؼدددَس ي الدؼدددادي -

 وخلىكهم.

 معسفت اإلاؼىالث والعىابم التي حعاو  منها هره الفئت. -

معسفدددت واكدددع اطدددخخدام جىىىلىجُدددا الخعلدددُم لدددروي الاخخُاجددداث الخاؿدددت فدددي اإلاجخمدددع  -

 الدؼادي.

عسفدت واكددع البددىر العلمُددت والدزاطدداث التربىٍدت فددي بدددث الاىاهدب اإلاخخلفددت لىاكددع م -

 فئاث ذوي الاخخُاجاث الخاؿت في حؼاد.

 : املتفاايم والحصييتفات والحلىق املحىس ألاول  -4

 متف ىم روي الايحياجات الخاصة وثعىسه.1.4

ً ىخم يذوي الاخخُاجددداث الخاؿدددت وختدددب خدددىالللدددد بلددد               ـدددف اللدددسن العؼدددٍس

ٌظدمىن باطدم اإلالعددًً زدم أهلدم علدديهم بعدبدر اطدم ذوي العاهداث علدى اعخبداز أن ولمددت 

ملعددًً جولدم عدادة علددى مبخدىزي ألاهدساف أو اإلاـدابحن بالؼددلل، أمدا العاهداث ف دب أهثددر 

ع دي   وجدٌ على ؤلاؿاباث اإلاظخدًمت، زم جودىز هدرا الخعبحدر إلدى مـدولي"عاجص" َو
ً
ػمىال

 مً أي جاهب مً جىاهب الحُاة، طىا  مدً خُدث الزادص ول مً به 
ً
ؿفت ججعله عاجصا
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عدً العمددل أو الىظددب، أو الزاددص عددً ممازطدت ػددؤون خُاجدده الزخـددُت، أو الزاددص عددً 

 .ل مع الغحر، أو الزاص عً الخعلُمالخعام

ً في مسخلت ما   ً ف ؿبذ  ولى بعد الحسإلا اليىهُت الثاهُت جوىزث الىظسة للعاجٍص

ً وأن اإلاجخمدع هددى الددري عاددص عددً اطدددُعابهم أو عددً ًىظدس لهددم علدد ى أههددم لِظددى عدداجٍص

جلبلهم أو عً الاطخفادة مما كد ًيىن لديهم مً ممح اث أو مىاهب أو ؿفاث أو كدزاث 

طها مً أجل أن ًخىُفىا مع اإلاجخمع زغدم عاهداتهم إذ زبمدا ًفىكدىن مدً  ًمىً جىميها وجدٍز

عىابدم التدي إلاجخمدع أهده هدى الدري ًددىي جلدً الهولم عليهم ولمت أطىٍا ، وعىددما أدزن ا

 .جمىعهم مً الخىُف معه

دددا   د ددددىكحن أو  همد ددددميهم اإلاعد ددددت حظد ددددع العلمُد ددددت واإلاساجد دددداث اإلاخخــد ددددبدذ الهُئد أؿد

اإلاعىكحن، بمع ب وجىد عىابم ٌعىكهم عً الخىُف مً اإلاجخمع. وبهرا اإلافهىم أؿبدذ 

مدددا حؼددمل اإلاعددىكحن عدددً جلخـدددس علددى اإلاعددىكحن عدددً العمددل والىظددب و إه ولمددت معددىق ال

 مدع البِئددت، وذلددً إمددا بظدبب إؿدداباهم بعاهدداث أو اهدسافدداث 
ً
 واجخماعُددا

ً
الخىُدف هفظددُا

طدددلىهُت، إمدددا بظددددبب مدددا حعسكدددده علددديهم البِئددددت مدددً جوددددىزاث أو مفاجددد ث لددددم جىدددً فددددي 

 خظباههم.

 مصعلح روي الايحياجات الخاصة وبػض املتفاايم املشثبعة به:.2.4

دددحر  د ددد ٌؼد د د ددددا  الظد د ددددساهُم وجد د دددددإبد د ددددىم ذوي ( 11،  1991)هللا  تر عبد د ددددد مفهد د ددددي جددًد د فد

الاخخُاجداث الخاؿدت إلددى أن ؤلاعاكدت  هددي  العلدت اإلاصمىدت التددي جدؤزس علددى كددزاث الزددخف 

 فُـدددبذ هدُجددت لدددرلً غحدددر كددادز
ً
 أو هفظدددُا

ً
علدددى أن ًدىدددافع بىفددا ة مدددع أكساهددده  جظددمُا

ف مىظمت الصحت العاإلاُت   ألاطىٍا خلمً حعٍس  اإلاع ي الخالي  لإلعاكتٍو

 ػد في الترهُب أو الىظُفت الظُيىلىجُت أو الفظُىلىجُت. وهى أي فلد أو الخلا: -1

لددت التدي حعخرددر  العجـ:: -4 وهددى عددم اللدددزة علدى اللُددام بيؼدان جظددمي أو خسود  بالوٍس

 هبُعُت بظبب الخلل.

لُددد وؼددان الفددسد باليظدددبت ألدا   وهددي مددا الػااــة: -3 ًددددر هدُجددت للخلددل أو الزاددص ٍو

ت معُىددت وهىددان عدددد هبحددر مددً اإلاـدولحاث التددي حظددخعمل لإلػددازة إلددى ؤلاعاكددت مهمد

خخلف الترهح  عليها مً بلد إلى آخس ومً فترة شمىُت إلى أخسي. ومدً العبدازاث التدي  ٍو

جصاٌ مظدخعملت ختدب آلان( مفداهُم اللـدىز، الخددهىز، الاكدوساباث،  ال اطخعملذ)و

 (.11، ؾ 1991ساهُم وعبد هللا، )إب الؼروذ، الخخلف، ودون الظىا ...الخ
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ً
إن ول هره ألاوؿاف التي جولم على ذوي الاخخُاجاث الخاؿت  جىلد لديهم أإلاا

 مددا وددان ًيبيددي أن ٌؼددعسوا بدده لدددى أن اللددابمحن علددى حعلددُم وجدددٍزب وج هُددل وزعاًدددت 
ً
هفظددُا

علددى الصدحت الىفظددُت  في جددافإلدى اللغدت اإلاىاطددبت التد ذوي الاخخُاجداث الخاؿدت اهخدددوا

ولخغحددرث الاججاهداث الاجخماعُدت الظدالبت ججداه ألافددساد  الاخخُاجداث الخاؿدت ي لدروي لدرو 

 ذوي الاخخُاجاث الخاؿت في العابلت واإلادزطت واإلاجخمع.

 ثصييتفات روي الايحياجات الخاصة:.3.4

وكدعذ عدددة جلظددُماث لدروي الاخخُاجدداث الخاؿددت، وهددي جدؼدابه فددي هثحددر مددً   

 ، وعىد وكع هره الخلظُماث أخرث بعحن الاعخبداز اإلالددزة علدى ؤلاهخدا  والظدسوف الدٌو

ًجعدل مدً الـدعب وكدع  جخفاوث دزجاتها بحن معدىق وآخدس وهدرا مدا فاإلعاكتاإلاظاعدة، 

 خدود بحن أهىاعها، وعلُه جم جلظُم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت إلى مجمىعاث هما ًلي 

 : ٌظددخوُعىن أدا   الخاؿدت الدرًً ال وجلدم ذوي الاخخُاجداث املجمىغـة ألاوىـ

أي عمددل بددل ًدخدداجىن إلاسافددم دابددم ًلدددىم بخدددماهم ختددب فددي كلددا  خاجددداتهم 

 الزخـُت.

 :ٌظخوُعىن اللُام  وجلم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت الرًً الاملجمىغة الثاهية

بدد ي عمددل ٌعِؼددىن مدددً وزابدده ولىددنهم ٌظددخوُعىن اللُدددام بخدمددت أهفظددهم فدددي 

 بيل الىطابل التي حظاعدهم على ذلً.خدود اإلاجٌ  اإلاجهص 

 :وجلدم ذوي الاخخُاجداث الخاؿدت الدرًً كلدذ كددزتهم علدى  املجمىغـة الثالثـة

 ولىنهم ٌظخوُعىن أدا  العمل الخفُف فدي خددود مهىداهم 
ً
ؤلاهخا  جصبُا أو ولُا

ىاطب إعاكاهم. إن  الظابلت أو ً ملىن اللُام بعمل آخس أكل مً عملهم ألاٌو ٍو

ًمىع أن ًخدىٌ اإلاعىق مً مجمىعت إلى أخسي خظب جلدم أو  الهرا الخلظُم 

جدهىز صحخه، وإهه باإلكافت إلى جلدًس وظبت الزاص لدي اإلاعىق ًددد والوسق 

 اليافُت لخ هُله.

 يلي: ثمثا في ما واىان ثصييف آخش ل:ايذ وآخشون

 .ذوي الاخخُاجاث العللُت 

 ىفىفىن وكعاف البـس(.اإلاـابىن بئعاكت خظُت ومنهم  )الـم، البىم ،اإلا 

  ددددىز د دددنهم  )مبخد د د دددددًت ومد د ددددت جظد د دددابىن بئعاكد د دددددون  اإلاـد د ددددلىلىن، اإلالعد د ألاهساف،اإلاؼد

)
ً
 دابما

ً
 والعاجصون عاصا
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  وهددم ألافددساد اإلاـددابىن ب خددد  تبدد مساق مصمىددت )هفةددادًت أو ذهاهُد اإلاـدابىن

ًدؤزس علدى كددزاتهم وإمياهُداتهم وطدلىههم  ألامساق التي لها هدابع الاطدخمساز ممدا

 الاجخماعي.

 غحددر ظداهسة وكددد جظهددس أعساكددها فددي فتددراث  كدد جيددىن هددره ألامددساق ظدداهسة أو

ادة ؤلاجهاد أو  مخخلفت عىد خدور مىاكف معُىت ًخعسق لها اإلاـاإلا هدُجت لٍص

ادة الاهفعاالث....الخ.) إبساهُم و عبد هللا،   (.12-12، ؾ 1991ٍش

والخعلُمي والتربىي ختب ًمىً  إن هره الخـيُفاث جخولب إعداد اليادز البؼسي العلمي

الخعامدل بؼديل طدلُم مدع ودل ؿدىف مدً هدره ألاؿدىاف مدً ذوي الاخخُاجداث 

 الخاؿت.

 إلاغاكة السمػية:.4.4

وحعسف ؤلاعاكت الظمعُت ب هها  )مـولي ٌؼحر إلى فلدان طم ي ًبلغ مً الؼدة   

الخدالي فالبدد مدً بُدد، و غحر مف ممىً أو دزجت ًـبذ معها الخعلُم بالوسابم العادًت غحر

 مدددً الـددم واللدددعف 
ً
جلدددًم الرددرامج التربىٍدددت الخاؿددت، وحؼددمل ؤلاعاكدددت الظددمعُت هددال

ددد عدً  دٌظددِبل. أمددا اللدعف الظددم ي فهددى  91الظدم ي. والـددمم هددى فلددان طددم ي ًٍص

 (. 9م،ؾ 4112دٌظِبل)عبد اإلاجُد،19-42فلدان ًتراوح بحن 

 مددً غحدر أن ذوي الاخخُاجدداث الخاؿددت مدً فئددت   
ً
اإلاعددىكحن طدمعُا ٌعدداهىن هثحددرا

اإلاؼىالث التي جبدو مؼىالث مؼترهت إن لم ًىً ولها فجلها مؼترهت بحن هثحر مً دٌو 

تًخمثددل بعلددها فدددي  اإلاؼددىالث  ثالعددالم، وهددره اإلاؼددىال  والتددي جبخدددي فددي كدددعف  ألاطددٍس

ي اإلاظدددخىي اإلادددادي ألطدددس ذوي ؤلاعاكدددت الظددددمعُت، وكلدددت الخعددداون بدددحن اإلادزطدددت وأطددددس ذو 

لهدددره الفئدددت،  ؤلاعاكددت الظدددمعُت، وغُددداإلا الخىجُدده وؤلازػددداد الخعلُمدددي والتربددىي الخددداؾ

 مع خاالث ؤلاعاكت الظمعُت.  ألاطسةوكعف الخعامل الظلُم مً جاهب 

أما العىابم التي جىاجه فئت ذوي ؤلاعاكت الظمعُت فخخمثل في كعف الخدـُل   

ة التدي حظددهل علدى هددره الفئدت حعلددم اللغدىي، وعددم وجددىد ألاجهدصة الخىىىلىجُددت اإلاظداعد

ت  باث وؤلامياهاث اإلااًد اإلاهازاث ألاطاطُت الالشمت للىجاح في اإلادزطت، وهرلً هلف الخدٍز

ي وعدددم فسدهددت الخعلددُم الخدداؾ بدددرو  اإلاخعللددت برددرامج حعلددُم ذوي الاخخُاجدداث الخاؿددت

ي ذوي الاخخُاجداث الخاؿددت الظدمعُت، وكـددىز الىطددابل الخعلُمُدت الخاؿددت بخعلددُم ذو 

ددددف ذوي ؤلاع دددُت فددددي حعٍس ددددرامج اإلادزطد دددحر الرد ددددت الاخخُاجدددداث الخاؿددددت الظددددمعُت، وجلـد اكد
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ؤلاعاكدددت الظدددمعُت، باإلكددددافت إلدددى اإلاؼدددىالث اإلاخعللددددت  ي الظدددمعُت بالبِئدددت اإلادُودددت بددددرو 

بددداإلاعلم وكلدددت فدددسؾ الخددددٍزب بالددددداخل والخددداز  والسطدددىإلا اإلاخىدددسز لدددروي الاخخُاجدددداث 

التربىٍت الهادفدت، وهدرلً كدعف اإلاىدالد الدزاطدُت فدي  الخاؿت الظمعُت، وكلت ألاوؼوت

ددددً ذوي الاخخُا ددددت مد د ددددره الفئد د دددداث هد ددددب وخاجد د دددلُمت إلاوالد د د ددددخجابت الظد دددداالاطد د ددددت جد د ث الخاؿد

 (.9م،ؾ 4112)هه،

دددا اإلاظددداعدة علددددى جددددرلُل  ألاطدددسةًيبيدددي إغفدددداٌ دوز  وال   فددددي اطددددثماز الخىىىلىجُد

لدددم اللدددسا ة والىخابددددت أو العلبددداث التدددي ًىاجههدددا ذوي الاخخُاجددداث الخاؿدددت طدددىا  فدددي حع

 (Center on techelogy p03) الخهائت الحسهت أو

غحر أن ألامس ًخىكدف أخُاهدا علدى الظدسوف الاكخـدادًت والاجخماعُدت التدي حظدىد   

 علددى العدددابالث التددي ًىجدددد بهددا مدددً هددم مدددً فئدددت ذوي  إًجابددااإلاجخمددع وجدددىعىع 
ً
أو طدددلبا

 ؤلاعاكت.

خخُاجدداث الخاؿدت هدم الدرًً ٌعدداهىن ووظدخخلف مدً هدره ألاهمدان أن ذوي الا   

ا أو ًُ ا جظم ـً  بظبب مسق  هل
ً
)مىر الىالدة( أو مىدظبا

ً
 طىا  أوان خللُا

ً
ا أو هفظُا ًُ علل

أو خدددادر، أو وددددان الفددددسد مدددنهم هدددداكف الددددروا  بدُدددث ًىدددددسف أداؤه بمعدددددٌ اهدددددسافحن 

دظدع مـدولي ذوي الاخخُاجداث الخاؿدت ً عً اإلاخىطى أدا  العدادًحن ٍو ؼدمل لِ معُاٍز

الىفُف وكعُف البـس وألاؿم وكدعُف الظدمع واإلاؼدلىٌ ومبخدىز ألاهدساف وكدعُف 

دددالبىٌ  د لددددت واإلاـدددداإلا بد دددى الىددددالم واإلاـدددداإلا بالـددددسع وكددددعُف الللددددب أو مٍس اللدددددزة علد

الظدىسي....الخ ولمدا اػدخد الدىلف ودان جد زحره فدي ؤلاعاكدت عدً اإلاؼدازهت الياملدت فدي الحُدداة 

ُت الفددسد اإلاعدددىق وفدددي هظددسة اإلادُودددحن بددده أعمدددم الاجخماعُددت أو  دددي وودددان أزددسه فدددي هفظددد

)إبساهُم والظس، ؾ 
ً
 (. 14وأعظم كسزا

  البصشية إلاغاكةمتف ىم روي .5.4

ب هها كعف في خاطت البـس ًدد مً كدزة الزخف  -  جػشف إلاغاكة البصشية  

 في أدابه وهمىه على اطخخدامها بفعالُت، مما
ً
هي كعف في أي مً الىظابف أو  ًؤزس طلبا

ت ألازبعت  )البـس اإلاسهصي ،البـس الثىاة  ،البـس اإلادُو ،زؤٍت ألالىان(.  البـٍس

  ىـ  ف حـ ن امـا:يصـىف املػىكـىن بصـشيا  
ً
عخمدد ، ) اإلاىفدىفحن ولُدا  (.َو

ً
اإلاىفدىفحن جصبُدا

 ألاػددياٌهدي )اإلالددزة علددى الخمُحد  بدحن  الخـديُف الويدي علدى خدددة البـدس، خددة البـددس

فئذا واهدذ خددة إبـداز  41/41العادًت هى ؤلابـاز ة( خدة اإلاخخلفت مً مظافاث مددود
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 ما ًساه 41ًسي إال عً بعد  مثال، هرا ٌع ي أن الزخف ال 41/21شخف 
ً
 آلاخسونكدما

 وجبعددا إلاظددخىي خددددة البـددس، ٌعخرددر  21عددً بعددد
ً
 إذا ؤلاوظدددانكددددما

ً
واهددذ خددددة  مىفىفددا

دف ؤلاعاكدت ا 41/411لدًه أكل مً  ؤلابـاز  ت جددًدد مجداٌ 1هرلً ًخلمً حعٍس لبـدٍس

العددادي زؤٍاهددا فدددي  ؤلاوظددانهددى اإلاظددداخت التددي ٌظددخوُع  ؤلابـدداز ومجدداٌ  ؤلابـدداز أو خلددل 

دزجددت  111بالدددزجاث وهدى ًبلددغ  ؤلابـداز لحظدت مددادون أن ًددسن مللخُدده، ًلداض مجدداٌ 

ت هبُعُدت.فئذا ودان مجداٌ البـدس دزجدت أو أكدل  41عىد الفسد الري ًخمخدع بلددزاث بـدٍس

ً الىاخُت التربىٍت فالفسد اإلاىفىف هى الري  عىدبر فاإلوظان ًيىن مىفىفا كاهىهُا.أما م

 فلد 

عخمددد علددى الحددىاض ألاخددسي فددي  بـدسه باليامددل أو الددري ٌظددخوُع إدزان اللددى  فلددى َو

لت بساًل.) ودبدز،  مىً أن ًخعلم اللسا ة والىخابت بوٍس  (.91،ؾ 4111الخعلم( ٍو

   إلاغاكة الػللية.6.4

خالددت حؼدددحر إلددى جىهددب كـدددىز ملمىطددت فددي ألادا  الدددىظُف  الحددالي للفدددسد،  هددي             

فما دون ًيىن   دزجت الروا 22وجخـف الحالت ب دا  عللي دون اإلاخىطى بؼيل وا ي 

دددالحن أو أهثددددر مددددً مجددداالث اإلاهددددازاث الخىُفُددددت مثددددل  مخالشمدددا مددددع جىاهددددب كـددددىز فدددي مجد

اإلاهددازاث الاجخماعُددت فددي الخىجُدده الددراح    )الخىاؿدل، العىاًددت ، الراجُددت الحُدداة اإلاج لُددت فدي

 الصحُت والظالمت، اإلاهازاث ألاوادًمُت.

 إلاغاكة الحشهية:.7.4

دددام               دددابم ًددددسمهم مدددً اللددددزة علدددى اللُد وهدددم ألاهفددداٌ الدددرًً ًدؼددديل لدددديهم عد

بىظددابفهم الحظدددُت والحسهُدددت بؼددديل عدددادي، ممددا ٌظدددخدعي جدددىفحر خددددماث مخخــدددت 

 م.جمىنهم مً الخعل

 املضعشبىن اهتفػاليا:.8.4

 بدُددث             
ً
والوفدل اإلالددوسإلا هدى ذلددً  الوفددل الدري  ًظهددس  طددلىوا مؤذًدا وكددازا

ددددى  د ددد زحر علد د د ددددى الخد د ددددافت  إلد د دددده باإلكد د ددددُل أكساهد د ددددى جدـد د ددددادًمي أو علد د ددددُله ألاود د ددددى جدـد د ددددؤزس علد ًد

ً.) الىىاٌظخه   (44م ؾ 4113آلاخٍس

في املجحمؼ الخشادي يىلسمىن ومً املاليظ أن روي الايحياجات الػللية والسمػية 

  ى  التف ات الحالية:
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 ف ة روي الايحياجات الخاصة الػللية وا الء يىلسمىن  ى  ف ح ن: - أ

  فئددت كدددادزة علددى الدددخعلم والعمدددل مددع مالخظدددت اكدددوساباث عللُددت وهفظدددُت علدددى

 طلىههم مً خحن آلخس.

  ٌعِؼدىن  فئت غحر كادزة على الخعلم والعمل وممازطت الحُداة الوبُعُدت، وهدؤال

 اجخماعُددت مصزٍددت، فهددم فددي بعددم الحدداالث ًخجىلددىن فددي الؼددىازع خفددداة 
ً
ظسوفددا

 عساة دون زعاًت أو م وي.

 ف ة روي الايحياجات الخاصة مً ضػاف السمؼ:  - ب

وهدؤال  ًيدىن فددي الغالدب بملدددوزهم الخعلدُم والعمدل وجيددىًٍ عابلدت وممازطددت               

ًجدددون ألادواث  ىاجهددىن ؿدعىباث فدي الظدمع، والالحُداة الاجخماعُدت الوبُعُدت، لىدنهم ً

 الخىىىلىجُا اإلاظاعدة التي حعُنهم على الخللب على كعف الظمع.

املحــىس الثـــاوه: متف ــىم روي إلاغاكـــة وأهمــاظ م ويلـــىك م فــي اللـــاهىن الخشـــش  ي . 5

 الخشادي متف ىم إلاغاكة ظبلا لللاهىن الخشادي:

 لللددداهى              
ً
دددا م الددددري يهددددف إلدددى خماًددددت ذوي 4112ن زكدددم ز  حعدددسف ؤلاعاكدددت هبلد

ؤلاعاكدت، الزدخف اإلاعداق فدي اإلادادة الثاهُدت مدً اللداهىن ب هده  )هدى ودل شدخف عداجص عددً 

الاماعُدت بؼديل هبُ ددي  جدص  مدً كدسوزاث الحُداة الفسدًدت أو اللُدام بىفظده فدي  ودل أو

 بظبب كعف خلل  أو مىدظب، للدزاجه الاظدًت والحظُت والعللُت(

 إلاىوددىق هدرا اللدداهىن الددري   (.1م اإلاددادة الثاهُدت ؾ  4112زكددم /ز،    )اللداهىن 
ً
فوبلددا

يهددددف إلددددى خماًدددت اإلاعدددداكحن وجددد هُلهم وإعددددادة دمجهدددم فددددي مىاػدددى الحُدددداة الاجخماعُددددت 

للمجخمع الدؼادي،فئن اإلاعاق هى ول شخف عاجص عً اللُام بىظابفه الوبُعدت بظدبب 

والعللُدت ومدً اإلاالخدف أن هىالدً هثحددر  الدىلف الخللد  فدي اللددزاث الاظددًت والحظددُت

مً اإلاعاكحن مً ذوي ؤلاعاكت الحسهُت والاظمُت أزبخىا ؿالخُاهم للدخعلم والخددٍزب،بل 

فدددي إخددددي  ؤلاعدددالمإن بعلددهم جددددز  فدددي اإلاىاؿدددب الحيىمُددت ختدددب وؿدددل إلدددى زجبددت وشٍدددس 

إن  الحيىمدداث الدؼددادًت الظددابلت وفدددي ذلددً بسهددان ودلُددل خنددد ي وعملددي علددى أن اإلاعددداق

  جددىافس
ً
لدده. ؤلاعددداد والخعلدددُم الاُددد والخدددٍزب اإلاظددخمس ًفُدددد اإلاجخمددع مثددل اإلاعدداق بددددهُا

.
ً
 وعللُا
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 أهماط إلاغاكة:.1.5

ددداهىن زكدددم  - فئدددداث ذوي ؤلاعاكددددت إلدددى خمددددع فئدددداث،  4112/ز / 112ًلظدددم اللد

( فئدداث مدددً ذوي 12فاإلاددادة الثالثددت مدددً اللدداهىن جددىف علدددى أهدده ًددخم جلظدددُم )

 ؤلاعاكت 

 ؤلاعاكت الاظدًت/ الحسهُت -

 ؤلاعاكت الظمعُت -

 ؤلاعاكت العللُت -

ت -  ؤلاعاكت البـٍس

 م(4112/ ز. ، 112ؤلاعاكت اإلاخعددة)اللاهىن زكم،  -

 للحسوإلا ألاهلُدت التدي طدادث فدي فتدرة الظدخِىاث والظدبعُىاث والثماهُداث 
ً
وهظسا

 بظدبب  مً اللسن اإلاار ي فئن حؼداد ػدهدث الىثحدر مدً ألافدساد
ً
 وجظدمُا

ً
اإلاعداكحن خسهُدا

ت مالخظت هرلً لدي الـغاز والؼباإلا  هره الحسوإلا، هما أن ؤلاعاكت الظمعُت والبـٍس

 مً ؿعىباث في الدخعلم 
ً
ت ٌعاهىن أخُاها والىباز، وإن وان ذوو ؤلاعاكت الظمعُت والبـٍس

جخلدف لِع بظبب الىلف في اللدزاث العللُت وإهما جخلف بسامج الخعلُم وفدي ملددماها 

 الاخخُاجاث الخاؿت. بروي جىىىلىجُا الخعلُم الخاؿت 

 في الخشش ػات اللاهىهية الخشادية: إلاغاكةيلىق روي .2.5

ددددىاد  ددددىف اإلاد ددددم 2، 2،2،و2جد ددداهىن زكد د د ددددً اللد ددددت   4112/ 112،  مد د دددداؾ بدماًد الخد

دددا فدددي الدطدددخىز ليددددل خألاشدددخاؾ اإلاعددداكحن علدددى أههددددم ًخم عدددىن بدددالحلىق اإلاىـدددىؾ عليهد

مً خلهم ػغل اإلاىاؿب السطمُت التي جدىاطب مع همى الخدٍزب الري  اإلاىاهىحن ، وإن

 أن ًخدد هسوا فددي جمعُدداث وججمعدداث جدددافع عددنهم 
ً
جللددىه، وأن مددً خلهددم اإلاىفددىٌ كاهىهددا

وفي ذلً جدـحن لهره الفئدت مدً الخمُحد   1وجلدم ملترخاتهم  وزؤاهم للاهاث السطمُت

ا اللدداهىن لدددروي ؤلاعاكددت  الحدددم فدددي والاهمددِؽ، والحسمدددان، ومددً الحلدددىق التددي زجطهدددا هدددر

ع دي خفددم جيدالُف العددال ، اإلادادة) ( والحددم فدي  الخعلددُم والخددٍزب. وجىجددب 1الصدحت َو

اث واإلادافظاث وطلواث ألاكالُم كسوزة العمل على 14اإلاادة) ( مً اللاهىن على اإلادًٍس

 وجدزبيهمجيىًٍ أو دعم الاهىد السامُت 
ً
 .لخىمُت اإلاعاكحن مهىُا
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( مدً اللداهىن ذاجده جىجدب علدى الظدلواث اإلادلُدت العمدل علدى 12اإلاادة)أن  هما 

دمج فئت ذوي الاخخُاجاث الخاؿت في الحُاة الاجخماعُت وذلً بخىظُفهم فدي اللوداعحن 

عفد  الاهداث والؼدسواث الخاؿدت التددي 12العدام والخداؾ، همدا أن اإلادادة)
ي
( مدً اللدداهىن ح

همدا ًدىف علدى ذلدً اللداهىن، همدا أن  جىظف ذوي ؤلاعاكت مً اللسابب بيظدبت معلىلدت

( مددً اللدداهىن حعودد  ألاشددخاؾ ذوي ؤلاعاكددت الحددم فددي اإلاؼددازهت فددي ألاوؼدددوت 12اإلاددادة)

اكُت والثلافُت على كدم اإلاظاو  ً غحر ذوي الاخخُاجاث الخاؿت ، االٍس ً ألاشخاؾ م ة م

ى وهدم ٌظددخفُدون مددً الخددٍزب الددري جلدمدده وحؼدسف علُدده الدولددت فدي مجدداالث اإلاىطددُل

واإلاظدسح وجلددمً الدولدت الدددعم اإلاخـدف لظددد خاجداث ذوي الاخخُاجدداث الخاؿدت فددي 

( مددً هددرا اللدداهىن علددى أن ألاشددخاؾ ذوي 19جددىف اإلاددادة) مجداٌ الخىمُددت الثلافُددت، و

والاجـدداالث وهبًلدددا لهددره اإلادددادة ًدددم لهدددم  ؤلاعددالمالاخخُاجدداث الخاؿددت لهدددم الحددم فدددي 

 ب
ً
ف السأي العام الىه ي اطخعماٌ وطابى البث الحيىم  مجاها ً مىاطب وذلً لخعٍس صم

ً اللاهىن خم 41الدؼادي بىاكع مؼىالث ذوي الاخخُاجاث الخاؿت. وحعويهم اإلاادة ) (م

 م  (4112/ز،  112مً اللاهىن زكم  2،2،2،2اإلاىاؿالث والظىً وألامً)اإلاىاد 

ث خخُاجدافدي هدرا الـددد أن ألاشدخاؾ ذوي الا غحر أهه ممدا ججددز ؤلاػدازة إلُده 

ً هرا اللاهىن واللسازاث ألاخسي الـادزة بهرا الخـىؾ، فئههم  الخاؿت وعلى السغم م

ًىاجهىن في الىاكع الىثحر مً العلباث والعساكُل واإلاؼىالث التي حعُم جوىز همىهم في 

 همىهم  الخعلُمي. ػتب جىاهب الىمى
ً
 وخـىؿا

نها ازه التف ـة فـي املجحمـؼ املحىس الثالث: املشكالت والػىائم املخحلتفة الكف جػاوه م.6

 الخشادي.

ص أبىس آدم ً ذوي ؤلاعاكت وعلى اللاىت الىهىُت  ًلخف الظُد عبد العٍص وهى م

  ؤلاوظانلحلىق 
ً
ًمثلدىن جمعُداث اإلاعداكحن واإلاجلدع والتي جخ لف مدً أخدد عؼدس علدىا

الاكخـدادي والاجخمدداعي واإلاسهدص  الددىه ي للمىددالد الخعلُمدت وزبددِع جمعُدت ألامددل لددروي 

 خخُاجاث ًلخف اإلاؼىالث التي ٌعاهيها ذوي ؤلاعاكت في حؼاد في الا 

  لدسإلا لددرلً  ؤلاعاكدتهظدسة اإلاجخمدع الدؼددادي إلدى ذوي علددى أهده عداز اجخمدداعي ٍو

-مدثال مفداده أهده إذا جددا  اللدُىف إلاجدٌ  فُده معدداق فدئههم ًولبدىن مىده اإلاعدداق

الخخف  في ميدان داخدل البِدذ ختدب ال ًدساه اللدُىف. )وهدرا ًدؤزس بدال ػدً علدى 

صددحت ذوي الاخخُاجددداث الخاؿددت الىفظدددُت وهددرا ًخولدددب جدددٍزب وإزػددداد ذوي 
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ل ول فسد منهم ) لراجه وعدم الخادل بمدا جىودىي الاخخُاجاث الخاؿت على جلب

 علُه مً كـىز، والعمل على جىمُت إمياهُاتها إلى أكص ب دزجت( 

   ص أبىس هظسة اإلاجخمع غحر اإلاررزة هره إلى اإلاعاق اهخللذ في هظس الظُد عبد العٍص

دددا، -آدم د د دددا فيهد د دددداق مخعلًمد ددددب باإلاعد ددددد جسخد ددددم حعد د دددي لد د ددددت ف د دددداث الخعلُمُد ددددى اإلاؤطظد إلد

 اإلادا
ً
 للدخل وخـىؿا

ً
زض التي حعخمد على السطىم الخعلُمُت باعخبازها مـدزا

في اإلادزطت ال جسخب هره اإلادازض بروي الاخخُاجاث الخاؿت لعدم كدزتهم على 

 دفع السطىم.

 .كلت ؤلامياهاث اإلاادًت واإلاالُت للعابالث التي بها ذوي الاخخُاجاث الخاؿت 

 لُم مددع ذوي ؤلاعاكددت مثددل  عددم تهُئددت بِئددت اإلاؤطظداث العمىمُددت للخعامددل الظد

وجدىد اإلامددساث الخاؿددت بددروي ؤلاعاكددت، والحمامداث واإلاـدداعد وغحددر ذلددً مددً 

الدظهُالث التي تهُؤ ها هثحر مً الدٌو لروي الاخخُاجاث الخاؿت ختدب ٌظدهل 

 عليهم الحسهت والخعلُم والعمل وؤلاهخا  في مىاكع العمل.

  وذلدً بظددبب هظددسة اإلاجخمددع جخلددمً اطددثماز فددي ؤلاعاكددت  إطددتراجُجُتال جىجدد

ً واإلاظددئىلحن فددي اإلاددددازض  الدوهُددت لددروي الاخخُاجدداث الخاؿددت وعسكلددت اإلادددًٍس

لخدددىلي ذوي الاخخُاجدددداث الخاؿددددت الدددرًً وظفددددىا فددددي كوددداع الخعلددددُم مددددً جددددىلي 

الخدَزع، ال لظبب طىي ألاخيام اإلاظبلت عً اإلاعاق ب هه ال ًلدز على الخدَزع 

ت فللىن وكعه في وظابف إداٍز  هامؼُت في اإلادزطت. ٍو

  ص أبىس آدم باإلاالمت على اإلاعاكحن أهفظهم للعف إزادتهم لل  الظُد عبد العٍص ٍو

رهس أهه في هفىلخه واجه الىثحر مً العلباث  وعدم الظ ي إلى جوىٍس كدزاتهم ٍو

والاخباهدداث مددً جاهددب أطدددسجه، لىىدده كاومهددا ختددب خفدددف اللددسآن العظددُم زدددم 

ج بجامعدت اإلالدً اهخلل إلى اإلادازض وجدز  في  مساخلها ختب جخس  فدي كظدم الخداٍز

ج وهدى  بدؼاد وواؿل دزاطدخه العلُدا ختدب خـدل علدى دزجدت اإلااجظدخحر فدي الخداٍز

ج وأن هدرا الخعلُدد فدي وكدع  بـدد الخلدم لىلاغ أهسوخت الدهخىزاه في الخاٍز

ً 
ً
 عالجُددا

ً
ًدخاجده اإلاعدداق  يخداٌو ودل مدداخذوي ؤلاعاكدت فدي اإلاجخمددع ًخولدب إزػدادا

 ألاوادًمي.خـىؿا اإلاجاٌ و 
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هما يػاوه ألافشاد مً روي الايحياجات الخاصة في املجحمؼ الخشادي الػذيذ مً 

 املشكالت الحػليمة وسىف هحصشاا فيما يلي:

 بدددروي الاخخُاجددداث الخاؿددددت،فمً  غُددداإلا الردددرامج الخعلُمُدددت الفاعلدددت الخاؿدددت

 
ً
ً علدى اإلاالخف أن ذوي الاخخُاجاث الخاؿت في حؼاد وخـىؿا أولئدً اللدادٍز

الددخعلم مدددنهم إهمدددا ًدزطددىن خظدددب الردددرامج الخعلُمُددت اإلاـدددممت ألكدددساههم مدددً 

 العادًحن.

  فدددي مجدددداٌ حعلدددُم ذوي ؤلاعاكددددت 
ً
 وزلافُدددا

ً
دددا  ومهىُد

ً
غُددداإلا اإلاعلدددم اإلاؤهددددل أوادًمُدددا

 هدم اإلاعلمددىن 
ً
فداإلاعلمىن الدرًً ًخىلدىن حعلدُم ذوي الاخخُاجدداث الخاؿدت خالُدا

 أؿال للعادًحن. الرًً أعدوا للخدَزع

  ًاإلاخعلمحن م ً فؼل الىظام التربىي الدؼادي في جىفحر الخىىىلىجُا اإلاظاعدة م

 ذوي الاخخُاجاث الخاؿت.
 ، أاميتها، وواكؼ اسحخذام اأاذاف ااملحىس الشابؼ: ثكىىلىجيا الحػليم ) متف ىم ا، . 7

 مؼ التف ات مً روي الايحياجات الخاصة في املجحمؼ الخشادي.

علدددى مدددً ًخلصددد ب واكدددع حعلدددُم ذوي الاخخُاجدداث الخاؿدددت فدددي حؼددداد البددددث فدددي ًخىجددب 

 العىاؿس الخالُت 

 مفهىم جىىىلىجُا حعلُم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت 

 أهداف جىىىلىجُا حعلُم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت 

 أهمُت جىىىلىجُا حعلُم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت 

 في خُاة اإلاجخمعاث، فباليظبت للىلوت ألاولى فئن الخىىىلىجُا جؤدي 
ً
 فعاال

ً
دوزا

فددددي اإلاُددددادًً العلمُددددت والاجخماعُددددت  ؤلاوظددددانوحؼددددمل مخخلددددف جىاهددددب الحُدددداة ووؼددددان 

والاكخـدادًت والـدىاعُت وأههدا مددً اإلاعداًحر الدالدت علدى جوددىز وجلددم اإلاجخمدع فدي مُددادًً 

راث مفهدىم الخىىىلىجُدا بعددة جفظدح  لمي، وكد خظدالعلم واإلاعسفت العلمُت والبدث الع

 ؤلاوظددددانووجهددداث هظدددس وإن جباًيدددذ فئههدددا ججمدددع علدددى أهمُاهدددا ودوزهدددا فدددي جودددىٍس خُددداة 

 اإلاعاؿس.
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ف جلها جبدأ مً اإلاددلىٌ اللغدىي لهدره اليلمدت  جىىىلىجُدا ولمدت مسهبدت  والخعاٍز

ً ملوعحن هما ) ( وحع ي علم فُيىن معىاها علم اإلاهازة logos( وحع ي مهازة و)techneم

   جوبُم اإلاعسفت العلمُت في اإلاُدان العملي للحُاة(والخىىىلىجُا حع ي 

إن الخىىىلىجُا هي عبازة عً )الخوبُلاث العلمُت للمعسفت العلمُت في مخخلدف 

وبُلُدت للعلدم وبمع ب آخدس هدي الىدىااي الخ ؤلاوظاناإلاجاالث ذاث الفابدة اإلاباػسة لحُاة 

ددددً  د دددا  مد د ددددسجبى بهد د دددا ًد د ددددصة ومآلاومد ددددً  ىخالث وأجهد د دددداث( ًالخدددددف مد د فحن أن جد ددددٍس د ددددرًً الخعد هد

 ًمىدً أن جدؤدي الخىىىلىجُدا دوزهدا مدا الخىىىلىجُا هي ولُدة جوىز اإلاعسفت العلمُت فال

ف فُدده إجمدداع علددى أههددا  لددم جددسجبى بددالعلم والبدددث العلمددي، والىجدده آلاخددس لهددره الخعدداٍز

ولها جؤح  أ مسجبوت بالحُاة العملُت ومُادًنها اإلاخعددة لإلوظان، وهى باإلكافت إلى ذلً ال

لم جىً مسجبوت بالبدث، وهرا ًخولب جوىٍس مح اهُاث البدث العلمي وجدظحن البِئت  ما

العلمُددت والاجخماعُدددت واإلاهىُددت التدددي جدفددص العلمدددا  علددى البددددث العلمددي السؿدددحن والاددداد 

 علدى خُداة 
ً
د ؤلاوظدانوالري ًىعىع إًجابدا   ذلدً ىؤدي إلدى جودىٍس الخىىىلىجُدا وفدي كدٍو

ت، والعىاؿددس اإلاادًدددت، ًمىددً أن حعددسف  جىىى  لىجُددا الخعلدددُم ب ههددا جلددم العىاؿدددس البؼددٍس

وألاهداف، واإلادخىي وآلاالث واإلاىاد الخعلُمُت، والاطتراجُجُاث الخعلُمُت والخلىٍم. وهى 

 ًمىً جمثُله بالؼيل آلاح    ما

 ( يىضح الػىاصش الكف يحألف منها ثكىىلىجيا الحػليم بىصتفه مىظىمة.1شكا سكم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصذس: مً ثصميم البايث ن

العنصر 
 البشري

 المادية
 العناصر

 المحتوى اآلالت األهداف

المواد  التقويم
 التعليمية
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 مظددخىفي  :الػىصـش الششـشي أوال 
ً
فتدرق أن ًيدىن إعدداده أوادًمُدا ومهىُدا ًمثدل اإلاعلدم، ٍو

مثدددل هددرلً اإلادددخعلم ومددا بددده مددً دوافدددع ومُددىٌ وكددددزاث  إلاعدداًحر جددىدة إعدددداد اإلاعلددم، ٍو

 واهخماماث وذوا  ومخغحراث هفظُت واجخماعُت وحعلُمُت.

. جليدي ؤلاوظدانعدد   فُمثل العىاؿس اإلاادًت وهى ج ح  في اإلاسجبت الثاهُت بأما الػىصش الثاوه

ًمثل اإلافاهُم واإلاـولحاث الري ألاهداف)أهداف الدزض( في اإلاسجبت الثالثت، فاإلادخىي 

دددطها اإلاددددخعلم دددي ًددددساد أن ًىدظد مددددً اإلاىاكددددف  واإلاعدددازف واإلاعلىمدددداث واإلاهددددازاث واللددددُم  التد

ا الخعلددُم والدخعلم التدي ًدبعهدد فاطدتراججُاثث واإلاددىاد الخعلُمُدت، ال الخعلُمُدت، وهدرلً آلا

 (.31ؾ  1912اإلاعلم واإلاخعلم،وأطالُب الخلىٍم)مىـىز ، 

ٌ  خالؿدت إن مفهدىم جىىىلىجُددا الخعلددُم بهدرا الخـددىز ًلدىد إلددى اعخبازهددا  اللددى

ظس إلى جىىىلىجُا الخعلُم على أهها جخعامدل مدع    هره الىظسةىوفي ك مىظىمت حعلُمُت( هي

 وألاهدافأطالُب الخلىٍم و  والاطتراججُاثمخغحراث مخعددة حؼمل ألاهداف واإلادخىي 

دخل في ذلً عملُاث الخخوُى والخىفُر والخوبُم.جلخـس على مجسد آلا وال  الث ٍو

وهدى أي جىىىلىجُددا الخعلدُم إهمددا جوددىز بخودىز اإلاجخمددع والبدددث العلمدي التربددىي وهددرلً 

الخودىزاث فددي مجدداٌ إعدداد اإلاعلددم واإلادخددىي الخعلُمددي السكمدي، ومهددازاث اإلاعلددم السكمددي 

 علم السكميوالخ

 متف ىم ثكىىلىجيا الحػليم لزوي الايحياجات الخاصة:.1.7

ولمددت ًىهاهُددت ألاؿدل مسهبددت مددً  TECHNOLOGIEإذا ودان مـددولي جىىىلدى ي

 ٌ ددددحن ألاو ددداو  TECHNO ملوعد د د ددددع الثد ددددً واإلالود ددددىعت أو فد دددازة أو ؿد د ددددت أو مهد د ددددي خسفد ع د َو

LOGIE لليلمدددت حع دددي خسفددددت بمع دددب الدزاطدددت أو العلددددم أو اإلاجاٌ،فدددئن الترجمدددت الحسفُددددت

الخعلُم أو الدزاطت الخوبُلُت،أما اإلاع ب اللغىي ليلمت جىىىلىجُا،فئهها حع ي الخلىُدت أي 

لـددد بدرلً جوبُددم العلدم وجىظُفدده،وبما أن العلددم  العلدم الخوبُلدد  أو العلدم اإلاىظف،ٍو

ددددىاهحن  د د د دددداهُم واللد د د ددددادا واإلافد د د د دددابم واإلابد د د د ددددي الحلد د د ددددل فد د د د ددددت جخمثد د د دددددة معسفُد د د د ددددً كاعد د د ددددىن مد د د ًخيد

اث، فدئن الخىىىلىجُددا ًلـددد بهدا جوبُددم وجىظُددف ميىهداث هددرا العلم)الظددعُد، والىظٍس

 ،(12م، ؾ 4112

ًسجع ظهىز مفهىم جىىىلىجُا الخعلُم إلى خسهت الخعلُم اإلاررمج، التي ظهسث في 

ددت   ً علدى ًددد عدالم الددىفع طدىجر  خُددث أدي جوبُدم الىظٍس الظدخِىاث مددً اللدسن العؼددٍس

ص ودوزه في ع ٌ الخعٍص ملُت الخعلم، إلى ظهىز خسهت الخعلُم اإلاررمج في ذلً التي كدمها خى
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ٌ جدًد في اإلاُدان التربىي والىفن ي يهخم أطاطا بئالفادة مً  الىكذ، وظهسث أبعاد  مجا

داث اإلاخخلفدت ب وأطدع، وجوبُلداث وجىظُفهدا ألغددساق  امدا حؼدخمل علُده مددً مبدادالىظٍس

 لى بدىفُر الدزوض الُىمُت جسجبى ف جوىٍس اإلامازطاث الخعلُمُت على عدة مظخىٍاث، ال

اث جخعلدددم بالىخدددد  احظدداعاداخددل رادددسث الدزاطددت ولىدددً حؼدددخمل علددى مظدددخىٍاث أهردددر 

 .واإلالسزاث واإلاىالد الدزاطُت

ددت جدىددداٌو عملُتددي الخعلدددُم والددخعلم فدددي   وحعخرددر جىىىلىجُدددا الخعلددُم عملُدددت فىٍس

ا مىظىًما ومىخظًمدا بهددف جودى  ًُ  مىها
ً
ٍس اإلاىاكدف الخعلُمُدت ازجباهها بعلها ببعم جىاوال

دددا إلخدددددار حعلددددم أفلددددل وجلدددددًم الحلددددىٌ العلمُددددت  دددا وهفا تهد دددادة فاعلُاهد وجددًددددها وشٍد

م، 4112إلاؼددىالث الخعلدددُم والدددخعلم التدددي ًىاجههدددا ودددل مدددً اإلاعلدددم واإلادددخعلم.) طدددلُمان، 

 (29ؾ 

عملُت مىهاُدت مىظمدت، لخدظدحن الدخعلم ؤلاوظداو ، ف ب  جىىىلىجُا الخعلُمأما 

إدازة جفاعل بؼسي مع مـادز الخعلم اإلاخىىعت مً اإلاىاد الخعلُمدت وألاجهدصة أو جلىم على 

الاالث الخعلُمُدددت، وذلددددً لحدددل مؼددددىالث حعلُمُددددت،وجدلُم أهدددداف مدددددددة() هدددددون، 

 (2م ؾ 4111

ددسي الباخثدددان أ ت ب ههدددا ؿددداخخُاجددداث الخن مفهدددىم جىىىلىجُدددا حعلدددُم ذوي الا ٍو

في جوىٍس وجـدمُم الررهدامج والبددث  اإلاعلمىن ػملذ ألادواث والىطابل التي ٌظخخدمها 

التربىي والخلىٍم بهدف ػسح وحظهُل العملُت الخعلمُت الخاؾ بخعلُم ذوي الاخخُاجاث 

 الخاؿت.

فهدا فدي كدى   وعلُه فئن جىىىلىجُا حعلُم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت ًمىدً حعٍس

ددف علدددى الترهحدد   علدددى الفئددداث  مفهددىم جىىىلىجُدددا الخعلددُم عامدددت، علددى أن ًدددىف ودددل حعٍس

جدداث خـدابف وخاجدداث وأهددداف خُاالخاؿدت، وإن حعىددع جىىىلىجُدا حعلددُم ذوي الاخ

ف التي كدمذ إلافهىم  ً الخعاٍز ٌ الخعلُم، وم ومؼىالث ذوي الاخخُاجاث الخاؿت في مجا

ف الري ًرهب إلى أهها ) هظام حعلُمي ًلم مجمىعت  جىىىلىجُا ذوي الاخخُاجاث الخعٍس

ت، مدً اإلايىهداث اإلاترابودت  جلدىٍم  إطدتراجُجُتاإلاخداخلدت  أجهدصة مدىاد حعلُمدت، كدىي بؼدٍس

 لسفدع فاعلُدت 
ً
ت بدث، وجـدمُم، إهخدا ( التدي جدؤزس بعلدها فدي بعدم والتدي حعمدل معدا هظٍس

وهفا ة اإلاىاكف الخعلُمُت اإلاخخلفت التي ًخم جـمُمها للفئداث الخاؿدت بدُدث ًيدخج عدً 
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، 4112ره الفئددداث() طددددلُمان، عددددة مؼددددىالث حعلُمُدددت جىاجددده هددد ذلدددً خدددل إلاؼددديلت أو

 (21ؾ 

فدده لخىىىلىجُدا حعلددُم  وكدد هلددل جدامس اإلاغدداوزي اإلاالح"،عدً" خظددً  البداةع" حعٍس

دت والخوبُدم فددي جـدمُم وجودىٍس اطددخخدام وإدازة  ذوي الاخخُاجداث الخاؿدت ب ههددا الىظٍس

علم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت لدظحر عملُت الخعلُم والخ باألفسادوجلىٍم الررامج الخاؿت 

ددددادز  د د د د د ددددع مـد د د د د د ددددل مد د د د د ددددراتهم والخعامد د د د د د ددددسا  خرد د د د د د ددددت إلزد د د د د ددددخعلم اإلاخىىعد د د د د د دددددزاتهم الد د د د د د ددددماتهم وكد د د د د د وطد

 (2، ؾ 4112الزخـُت() اإلاالح،

دددداث  ددددُم ذوي الاخخُاجد دددا حعلد د ددددئن جىىىلىجُد دددابلحن فد د فحن الظد دددٍس د ددددي الخعد وبالخ مددددل فد

ددددت  ت واإلاادًدددت  والىظٍس  مدددً العىاؿدددس البؼدددٍس
ً
الخاؿدددت جخلدددمً باعخبازهدددا "مىظىمدددت" هددددال

ؤلاهخا ، واطتراجُجُاث الخلىٍم، والخدَزع التي تهدف إلاظاعدة ذوي والبدث والخـمُم و

دددازاتهم العللُدددت والاجخماعُددددت  دددب ًمىدددنهم جىمُدددت مهد دددى الدددخعلم ختد الاخخُاجددداث الخاؿدددت علد

والىفظدُت والخدـدُلُت، وهدرلً خدل مؼدىالث الخعلدُم والدخعلم التدي ًىاجهىههدا عدادة فدي 

اإلاظدداعدة لددروي والخىىىلىجُددا واإلاددىاد  م وذلددً بخددىفحر الىطددابى الخعلُمُدتمُددان الددخعل

 .الاخخُاجاث الخاؿت

ف  ً هرًً الخعٍس ً أن وظخخلف م مى  لخىىىلىجُا ذوي الاخخُاجاث حٍو
ً
فا ن حعٍس

 الخاؿت ًخددد في أن جىىىلىجُا حعلُم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت هي 

دددؤزس بعلدددها فددي بعدددم وأههددد) ا عبددازة عدددً مىظىمدددت حعلُمُددت حعلمُدددت مخياملدددت ومترابوددت ٍو

ت والخـدمُم والخودىٍس والبددث واطدتراجُجُاث جدددَزع  جخلدمً العىاؿدس اإلاادًدت والبؼدٍس

 وجلىٍم وإدازة مخابعت حعلُم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت(.

ً اإلاالخف أن جىفحر هره العىاؿس في ظل غُاإلا إعداد معلم ذوي الاخخُاجاث  وم

 لخىلي حعلُم وجدٍزب ذوي الاخخُاجداث، 
ً
 جُدا

ً
ًجعدل لهدا ج زحرهدا ؤلاًجداب  الخاؿت إعدادا

 وأن معلدددم ذوي الاخخُاجددداث 
ً
، خـىؿدددا

ً
علددى حعلدددُم ذوي الاخخُاجددداث الخاؿدددت كدددعُفا

 فددي كدى  أخدددر مددا جىؿددل إلُدده البدددث العلمددي 
ً
 مخيددامال

ً
الخاؿدت ًجددب أن ٌعددد إعدددادا

ً كبُل  خـابف معلم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت السكمي، وأدواز  ً مفاهُم م التربىي م

ً اإلافاهُم التي  جخولب إعادة الىظس في هثحر معلم ذوي الا  ً م خخُاجاث الخاؿت. وغحر ذل

 .ي ومعلماث ذوي الاخخُاجاث الخاؿتمً جىاهب معلم
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 ومددً اإلاالخددف أن جىىىلىجُددا ذوي الاخخُاجددداث الخاؿددت وإن واهددذ حؼددترن مدددع

اإلامحد اث ـابف العامت إال أهها جخمحد  عنهدا بجملدت مدً خجىىىلىجُا الخعلُم في ألاطع وال

ُاجاث الخاؿت، وإن هبُعت ؤلاعاكت وهىعها  طمعُت خخجىىىلىجُا لروي الا -مثل في أههاجخ

ت ، وعللُدددت وجظدددًا كدددد جخولددبوبـدد جمدددع  ث ومعدددداث ومددىاد هدددي باللددسوزة الال آلا ٍس

الحاجددت إليهددا فددي حعلددُم العددادًحن، وأن اطددتراجُجُاث الخدددَزع والخلددىٍم إهمددا جىُددف مددع 

وجىىىلىجُددا حعلدُم ذوي الاخخُاجدداث الخاؿدت علددى هدرا ألاطدداض،  الاخخُاجداث الخاؿدت،

داث  إهما حظخفُد مً علىم مخعددة منها على طبُل اإلاثاٌ ال الحـدس )علم الدىفع، وهظٍس

الاجـاٌ، وؤلادازة الخعلُمُت، واإلاىدالد وهدسق الخددَزع، وغحرهدا مدً العلدىم ألاخدسي التدي 

 (. 21م ؾ 4112ت( )طلُمان، تهخم بالعملُت الخعلُمُت مً جىاهطها اإلاخخلف

بُددددت واخخُاجدددداث  إن اخخُاجددداث ذوي الاخخُاجدددداث الخاؿددددت الخعلُمُددددت  والخدٍز

ددددً  ددددىن مد ددددت جخولددددب أن ًيد دددددٍزب ذوي الاخخُاجدددداث الخاؿد دددددًً لخعلددددُم  وجد دددحن اإلاعد اإلاعلمد

 باإلكافت إلدى العلدىم 
ً
 جُدا

ً
 إإلااما

ً
ًخخـف في جىىىلىجُا ذوي الاخخُاجاث الخاؿت ملما

لىٍم واللُددداض الىفنددد ي والتربددددىي وبالخىجُددده وؤلازػددداد اإلادز ددد ي والتربددددىي الظدددابلت بدددالخ

  وباإلػساف
ً
التربىي وجىىىلىجُا اإلاعلىماث على أن جىُف ول هره الحلىٌ اإلاعسفُت وفلا

 ت.بٍُالخاؿت الخعلُمُت والخدز لحاجاث ذوي الاخخُاجاث 

 أاذاف ثكىىلىجيا جػليم روي الايحياجات الخاصة:.2.7

جىىىلىجُا الخعلُم مً أهم جوىزاث العـس الحدًث التي هسأث علُه أؿبدذ 

 ًمىً ججاهلها في  مجاٌ الخعلُم إلاا لها مً أهمُت هبحرة. خُث ال

 أػاز الظالم إلى أهداف جىىىلىجُا الخعلُم فرهس أهمها  

 إًجاد بِئت حعلُمُت جفاعلُت بحن عىاؿس العملُت الخعلُمُت الخعلمُت. -

 هازاث الخلىُت الطخخدام الخلىُاث الخعلُمُت الحدًثت.إهظاإلا اإلاعلمحن اإلا -

إهظداإلا الولبددت اإلاهدازاث الالشمددت الطددخخدام جلىُداث الاجـدداٌ واإلاعلىمداث فددي مجدداٌ  -

 الخعلُم.

ت حظخىفي معاًحر الاىدة. -  جىمُت الخعلُم وجلدًمه في ؿىزة معُاٍز

 إًجاد ػبياث حعلُمُت لخىظُم وإدازة عمل اإلاؤطظت الخعلُمُت. -
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ت مخخلفت مع مساعاة الفسوق الفسدًت بُنهم.)  جلدًم - الخعلُم الري ًىاطب فئاث عمٍس

 (42، ؾ 4112أبى زبُع، 

  سشاد املػلم ن:. 3.7

ًيبيدي لللددابمحن علددى زعاًددت ألاهفدداٌ الدرًً ٌعدداهىن مددً ؤلاعاكددت وجىفُددر الرددرامج 

 التربىٍت والعالجُت لهم، ومساعاة اإلابادا ألاطاطُت الخالُت 

 ل حعلُمُت لإلًلاح والتي ًمىدً عسكدها للوالدب للخعامدل معده اطخخدام وطاب

 وعىدددد ظهددىز اهخمدددام الخلمُددر بىطدددُلت إًلدداح معُىدددت خُددث ًجدددب علدددى 
ً
عملُددا

 اإلاعلم جىكُذ هُفُت الخعامل معها والاطخفادة اللـىي منها 

  .إعوا  حعلُماث بظُوت ومسجبت 

  إهجدداش اإلاهدام اإلاىولددت مساكبدت الخالمُدر جُددًدا ختدب ال جيدىن الظددُوسة والغلبدت فدي

 إليهم للولبت العادًحن.

  .وكع الخلمُر اإلاعاق في وؼان مخىاؿل للحد مً خسهخه 

 ً  برٌ مجهىد مىثف لحث الخلمُر اإلاعاق على الخعامل مع ألاهفاٌ آلاخٍس

 .وكع أهداف واكعُت للخلمُر اإلاعاق ًمىً جدلُلها 

 سجدىة مدً اإلاىاػدى إخواز الخلمُر بما هخىكعه مىه وهدرلً إخودازه ب هدداف اإلا

 اإلاىولت إلُه.

  كددسوزة ؤلابلددا  علددى الهدددو  وججىددب الاددداٌ الحدداد مددع الخالمُددر اإلاعدداكحن مددع

 إخوازهم بعىاكب خسق الخعلُماث واللىابذ اإلاىكىعُت.

 حعىٍد الخالمُر ذوي الاخخُاجاث الخاؿت على اطخخدام اإلاعامل وألاجهصة 

  عوابددده الفسؿددددت للخفاعدددل مددددع وكدددع الخلمُدددر غحددددر اإلاعددداق مدددع شمُلدددده اإلاعددداق، إل

.ً  آلاخٍس

  مساعاة اخخُاجاث واهخماماث ول فسد على خده، مع إعوا  ودل فدسد حعلُمداث

 مِظسة ، وحزاُعه على إهجاش ما وول إلُه مىاػى.

  فددددي اإلاىاػددددى الخعلُمُددددت ً جدفحددد  الوددددالإلا اإلاعدددداكحن علددددى اإلاؼددددازهت مدددع آلاخددددٍس

طهم على ألادا  اإلاخخلفت، وبخاؿت ألاوؼوت التي جخم داخل اإلاعمل ، وذلً لخدٍز

 الىاجي دون الؼعىز باإلالل.
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  مدع مساعداة جددىفحر 
ً
باث جددزجا دادة معددٌ مؼدازهت الخلمُدر فدي اإلاىاػددى والخددٍز ٍش

 الدعم ؤلاًجاب  له.

  دم ؤلاًددا  لده بد ن مدا مظداعدة الخلمُدر علدى اإلاؼدازهت ؤلاًجابُدت، وذلدً عدً هٍس

 ًىجصه ش ي  ٌظخدم الخلدًس.

  4111الوددالإلا ججداه الاخخبدازاث الخلىٍمُدت. )الوُددب، مساعداة خظاطدُت بعدم 

 (.11ؾ  

 أامية ثكىىلىجيا جػليم روي الايحياجات الخاصة:.4.7

وعلُه فئن جىىىلىجُا حعلُم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت ًمىً إًجاشها في  وجىد 

الىثحدددر مدددً آلاالث واإلاظددددخددزاث الخىىىلىجُدددا الحدًثددددت مدددً أمثلددددت الىمبُدددىجس الخعلمددددي 

 لروي الاخخُاجاث الخاؿت مما ٌظهم في  الزخص ي
ً
والتي ججعل الخعلُم والخدٍزب ممىىا

جدلُم مخسجاث أفلدل لردرامج حعلدُم ذوي الاخخُاجداث الخاؿدت.إن إدخداٌ جىىىلىجُدا 

كسوزة له،أو ملُعت لىكذ اإلاعلم، وإهما إدما   الخعلُم لم ٌعد مظ لت مباهاة أو جسف ال

ُم العدددادًحن أو الفئدددداث الخعلُمُدددت طددددىا  فدددي مجددداٌ حعلددددجىىىلىجُدددا الخعلدددُم فددددي العملُدددت 

 مً موالب العملُت الخعلُمُت الخعلمُت وكمان جىدتهدا، وكدد يالخاؿت ب 
ً
عدسق  مولبا

 عً )اطماعُل
ً
 (32  1999مدمد أخمد طلُمان هلال

دسي عبُددد) ( أن مددً مصاًدا جىىىلىجُددا الخعلددُم عامدت وفددي مجدداٌ  42ؾ،1999ٍو

 وجثحدر اهخمددام حعلدُم ذوي الاخخُاجداث ال
ً
خاؿددت أههدا ججعددل الخعلدُم أهثددر زدساً  واكخـددادًا

د مً خردرة الخالمُدر وهدرا ًدد دد مدً الدخعلم،  فعهماإلاعلمحن وحؼبع خاجاتهم، وجٍص إلدى مٍص

وحؼترن جمُع خىاض الخعلم في عملُت الدخعلم، بخجىدب العملُدت الخعلُمدت مدً الىكدىع فدي 

ظاعد اإلاخعلم في حؼى ً مدُوه البُئي، مظاوا الخعلُم اللفظ  َو ُل اإلافاهُم الظلُمت ع

ص، وجؤدي  د مً اإلاؼازهت في اإلاىكف الخعلُمي، وجىىع أطالُب الخعٍص وجدفع اإلاخعلم إلى مٍص

إلدى جثبُددذ الاطددخجاباث الـداببت، حظدداعد فددي جىىَدع هددسق وأطددالُب الخددَزع ختددب ًمىددً 

ت، وحظاعد اإلاخعلم الاطخجابت إلاولب مساعاة الفسوق الفسدًت بحن ذوي الاخخُاجاث الخاؿ

فددي جىظدددُم أفيدددازه وجيددىًٍ اججاهددداث إًجابُدددت لدددي مخعلمدددي ذوي الاخخُاجددداث الخاؿدددت، 

وحظهل على اإلاعلم جلٍسب اإلافاهُم والخرراث ألذهان ذوي الاخخُاجاث الخاؿت وجلخـد 

ظددُه، وعدالوة علددى ذلددً  وكدذ اإلاعلددم، وججعدل اإلاعلددم ًمُددل إلدى الخجدًددد والابخيداز فددي جدَز

 على جىمُت مهازاث اإلاالخظدت واإلالازهدت فئهها ججع
ً
ل مخعلم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت كادزا
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والخفىحددر وذلدددً مددً ألاهدددداف العللُددت التدددي ٌظددد ى إلددى جدلُلهدددا اإلاعلددم واإلادددخعلم بـدددفت 

-29م،ؾ 4112خاؿدت وهدى ججعددل اإلادادة الخعلُمُددت مؼدىكت لدددي اإلاخعلمدحن. )طددلُمان، 

21) 

 
ً
 ليددل مددً اإلاعلددم واإلاددخعلم مددً ذوي الاخخُاجددداث  إن جىىىلىجُددا الخعلددُم جددؤدي دوزا

ً
مهمددا

ً وألاطاجرة وأولُا  ألامىز، وهرلً ذوي   الخاؿت. وعلُه  فئهه ًخعحن على اإلادًٍس

الاخخُاجاث الخاؿت أن ًدزوىا  دوز جىىىلىجُا الخعلُم في حعلُم وحعلم ذوي الاخخُاجاث 

 .(Zaid n.alshammary: 2008 p 4)الخاؿت

إن كلدددُت وعدددي ألاهدددساف اإلاؼدددترهت فدددي عملُدددت حعلدددُم ذوي الاخخُاجددداث ب همُدددت 

اطخخدام جىىىلىجُا الخعلُم في حعلدُم وجددٍزب وحعلدم ذوي الاخخُاجداث الخاؿدت كلدُت 

 
ً
حظدهل الىثحدر مدً عىابدم حعلدم هدره الفئددت مدً اإلاخعلمدحن، غحدر أن الدىعي وإن ودان مسغىبددا

ظخددزاث الخىىىلىجُت اإلاظاعدة على حعلم ذوي فُه فهى في خد ذاجه غحر واف فخىفحر اإلا

ددددخخدامها،  ددددى اطد دددداث الخاؿددددت  علد ددددي ذوي الاخخُاجد ددددت وجدددددٍزب معلمد الاخخُاجدددداث الخاؿد

 مددً الددزوض هددرلً هدى مدً ألاهمُددت بميدان وممددا 
ً
وحعىٍددهم اإلاداومدت علددى جعلهدا جدص ا

 .ججدز ؤلاػازة إلُه في هرا الـدد 

علُم ذوي الاخخُاجداث الخاؿدت طدىا  أن مجسد جىفحر الخىىىلىجُا اإلاظاعدة لخ

 
ً
فدي البِددذ أو مىاكدع الخعلددُم والددخعلم ال ًدؤح  أولدده إن لدم ًىددً هىالددً معلدم أعددد إعدددادا

 مدً الىاخُدت ألاوادًمُدت واإلاهىُدت والثلافُدت والىفظدُت لخلبدل مهىدت الخددَزع لددروي 
ً
طدلُما

مدددل واللدددُم الاخخُاجدداث الخاؿدددت وهددى مهىدددت جخولددب الىثحدددر مددً الاهدددد والىفددا ة والخد

الاجخماعُدت والدًيُددت السا دخت لدددي معلدم ذوي الاخخُاجدداث الخاؿدت، وذلددً هدى اإلانهددا  

اللددىٍم الدددري زطدددمه اإلاددىلى جبدددازن وحعدددالى للىيددي مدمدددد ؿدددلى هللا علُدده وطدددلم وأمخددده فدددي 

 على حظاؤالتهم. وؤلاجابتالخعامل مع ذوي ؤلاعاكت الخاؿت ووجىإلا الـرر في حعلُمهم 

خولب أن ً خ ر بعحن الاعخباز اطخخدام معلدم ذوي الاخخُاجداث الخاؿدت هرا ٍو

ددزاث واإلاىاد خظي الحاجاث الخاؿت، ومدي وجىد اإلالخىىىلىجُا الخعلُم في حعلمه لرو 

ددددم ذوي  د ددددُم وحعلد دددا حعلد د ددددت،وأزس جىىىلىجُد دددداث الخاؿد د ددددم ذوي الاخخُاجد ددددى حعلد دددداعدة علد اإلاظد

علدم ذوي الاخخُاجداث الاخخُاجداث الخاؿدت علدى اإلاخسجداث التربىٍدت، وهدرلً اججاهداث م

 هدى جىىىلىجُا حعلُم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت.
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مددؤزسة علدى الظددلىن اإلانهددي إلاعلدم ذوي الاخخُاجدداث الخاؿددت هددي عىامددل هىدان و 

بوبُعدت الحدداٌ عىامددل مخعددددة ومعلدددة وكددد حؼددمل هددرلً دوافعدده ومُىلدده وخددىافصه، 

الخاؿدددت، وهظددددسة والدزددداُع الددددري ًللددداه مددددً اإلاظدددئىلحن عددددً حعلدددُم ذوي الاخخُاجدددداث 

ً العىامل واإلاخغحراث اإلاؤزسة  اإلاجخمع إلى معلم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت ، وما إلى ذلً م

ددددت  د ددددىزاث العلمُد ددددى الخود ددددت.وبالىظس إلد دددداث الخاؿد ددددم ذوي الاخخُاجد ددددي إلاعلد ددددلىن اإلانهد ددددي الظد فد

دددا أوجدجدددده مددددً مفدددداهُم مظددددخددزت فددددئن  دددا الخعلددددُم، ومد اإلادظدددازعت فددددي مجدددداٌ جىىىلىجُد

اإلاصاًدددا الظدددابلت، فئههدددا حظددداعد فدددي  خخُاجددداث الخاؿدددت باإلكدددافت إلدددى جىىىلىجُددا ذوي الا 

دددداث  دددي لددددروي الاخخُاجد دددازاث الددددخعلم السكمد د إعددددداد معلددددم ذوي الاخخُاجدددداث.... وجوددددىز مهد

الخاؿدددت، وهدددرلً مهدددازاث اإلاعلدددم السكمدددي لددددروي الاخخُاجددداث الخاؿدددت وغحدددر ذلدددً مددددً 

دددددان جى ددددي مُد د دددا فد د ددددً ججاهلهد ددددي ال ًمىد د ددددسة التد دددداهُم اإلاعاؿد دددااإلافد د دددداث  ىىلىجُد د ذوي الاخخُاجد

 Kursat cagittay and thors 2019 P.8الخاؿت

 واكؼ اسحخذام ثكىىلىجيا الحػليم للتف ات الخاصة في املجحمؼ الخشادي:.5.7

اجدداث الخاؿدت فدي اإلاجخمددع الاخخُ ي ع اطددخخدام جىىىلىجُدا الخعلدُم لدرو واكد إًجداش ًمىدً 

 :فُما ًليالدؼادي 

العلمُددددت اإلاخخــددددت بئعدددداد وج هُددددل ذوي الاخخُاجدددداث غُددداإلا ألاكظددددام ألاوادًمُدددت  -1

 الخاؿت في الاامعاث واإلاعاهد الؼادًت العلُا.

 هدزة اليادز البؼسي اإلاخخـف في بسامج حعلُم ذوي ؤلاعاكت. -4

الاخخُاجاث الخاؿدت ملازهدت باألعدداد  هدزة اإلاخخــحن في جىىىلىجُا الخعلُم لروي  -3

 لروي الاخخُاجاث الخاؿ
ً
 ت مً الايظحن والؼباإلا وألاهفاٌ والبالغحن.الىبحرة وظبُا

ًىجد اطخغالٌ جسبىي للمظخددزاث الخىىىلىجُت اإلاعاؿدسة واطددثمازها فدي مجداٌ  ال -2

حعلدددُم جىىىلىجُدددا حعلددددُم ذوي الاخخُاجددداث الخاؿددددت بظدددبب كددددعف اإلادددىازد اإلاادًددددت 

 مً ميىهاث الىظام التربىي الدؼادي.
ً
ت والامىد الري ٌعم هثحرا  والبؼٍس

لخىىىلىجُا اإلاظداعدة التدي حظدهل علدى ذوي ؤلاعاكدت عملُداث الخعلدُم والخددٍزب هدزة ا -2

ددددل الىظددددام ددددي والحظاإلا.ومؼدددديلت فؼد ددددىي الدؼددددادي واللددددسا ة والاهاد ددددىفحر   التربد ددددي جد فد

جىىىلىجُدا ذوي الاخخُاجدداث الخاؿددت فددي اإلادددازض واإلاعاهددد واليلُدداث الاامعُددت، فددي 

في مخخلف مساخل الخعلُم خلُلت ألامس اوعياض لللت خلىز الخىىىلىجُا الخعلُمُت 

 الدؼادي.
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وجىد ؿعىباث حعلم جىاجه ذوي ؤلاعاكت في اإلادازض الدؼادًت،  وهرا ًخولب أعداد  -2

ًمىً أن    وؤلازػاد الىفن ي والتربىي الخاؾ بروي ؤلاعاكت، إذ الاإلاخخـحن في العال 

 مخيدامال فدي مؤطظداث ومعاهددد  ؤلازػدادًمدازض 
ً
الىفند ي والتربدىي إال مدً أعدد إعددادا

 وولُاث ذاث مـداكُت أوادًمُت وعلمُت.

 

 

املحىس الخامس: البحىث الػلمية التربىية الكف ثبحـث فـي واكـؼ جػلـيم وجػلـم لـزوي . 8

 .ياجات الخاصة في املجحمؼ الخشاديالايح

( مدددً الاجفاكُددت الدولُددت لحماًدددت ألاشددخاؾ اإلاعدداكحن وكدددمان 42وفلددا للمددادة)

خلىكهم والتي وكعذ عليها خيىمت حؼاد فئن ألاهفاٌ ذوي الاخخُاجاث الخاؿت ال ًجىش 

وال في الخعلُم الثاهىي، وأن  ؤلاجبازي خسماههم مً الفسؾ الخعلُمُت في الخعلُم الابخداة  

ألاهفدداٌ ذوي الاخخُاجددداث الخاؿدددت ًجدددب أن ًلددددم لهدددم الخعلدددُم اإلاجددداو  فدددي اإلادددسخلخحن 

وأن ًجددوا الفدسؾ الخعلُمُدت ذاتهدا التدي جمدىذ ألكدساههم العددادًحن،  وؤلاعدادًدتالابخدابُدت 

ت لعملُددت والددخعلم والتدي حظددهل  علدى ألاهفدداٌ ذوي الا  خخُاجدداث وجدىفحر اإلاعددداث اللدسوٍز

الخاؿدت أن ًخعلمدىا، وأهده ًجدب أن ًدـدلىا علدى الدزداُع والددعم مدً الىظدام التربدىي 

ددددي  ددداة فد ددددب الحُد ددددى مىاجهددددت موالد ددددُم هددددىعي ٌظدددداعدهم علد ددددلىا علددددى حعلد العددددام ختددددب ًدـد

 Departmentfor international development ukaid guidanace noke p2اإلاظخلبل

 .اجاث الخاؿت  في اإلاجخمع الدؼاديالاخخُغحر أهه ًالخف ب ن ألاهفاٌ ذوي 

دددي   د ددددت التد ددددلىن علددددى السعاًد دددي لددددديهم ال ًدـد د ددددت التد ددددف أهمددددان ؤلاعاكد وعلددددى مخخلد

ًدخاجىههدددا ال فددددي جدددىفحر اإلانهددددا  الخعلُمدددي الاُددددد اإلاالبدددم لوبُعددددت ؤلاعاكدددت، وال فددددي جددددىفحر 

الددسغم  جىىىلىجُدا الخعلدُم، أو الخىىىلىجُدا اإلاظداعدة لددروي الاخخُاجداث الخاؿدت، فعلدى

ً جهىد الحيىمت واإلاساطُم السباطُت واللس  ت إال ام ت والاهىد ألاهلُت والخحًر زاث الىشاٍز

ت التدي  أن ألاهفاٌ ذوي الاخخُاجاث الخاؿت ٌعاهىن مً غُاإلا ؤلامياهاث اإلاادًدت والبؼدٍس

 حظاعدهم على الخعلم والاهدما  في اإلاجخمع الدؼادي.

  ي وال ًدـل ذو 
ً
مت الالبلدت ب وكداعهم ؤلاعاكت العللُت أخُاها على السعاًت الىٍس

فهم يهُمىن على وجىههم في الاشكدت والؼدىازع فدي أوكداع إوظداهُت مصزٍدت وذلدً فدي غُداإلا 

عاث اللاهىهُددت الاددادة التدي جدفددف لهددم خلددىق الحُداة والخ هُددل والعددال ، وذلددً  الدؼدَس
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ىن بهدره الظداهسة ًخولب بىا  بسامج عالجُت وجسبىٍت وج هُلُدت ٌؼدترن فيهدا الخردرا  اإلاعىُد

ددددي  ددددىفع والاجخمدددداع واإلاخخـددددحن فد دددا  الد ددددىم التربُددددت، وألاهبددددا  وعلمد مددددً البدددداخثحن فددددي علد

ت علدى أن جىظدف جىىىلىجُدا الخعلدُم  اللداهىن.وان حظدخغل ودل ؤلامياهُداث اإلاادًدت والبؼدٍس

 ً بما فيها جوبُلاث الهىاجف اإلادمىلت على اعخبازاتها في جُىإلا هثحر مً اإلاعداكحن اللدادٍز

 (Musti-raos &wlket 2017 p1-3الخعلم والخدٍزب والخ هُل)على 

 

 خاثمة 

ذوي الاخخُاجاث الخاؿت في اإلاجخمدع الدؼدادي  بجملدت  ألافسادواكع حعلُم  ج زس

ً الخغحراث منها الظسوف الاكخـادًت والاجخماعُت والهصاث  –على طبُل اإلاثاٌ ال الحـس  -م

الظُاطددُت التددي اجخددرث ػدديل الحددسوإلا ألاهلُددت التددي ػددهدها اإلاجخمددع  الدؼددادي فددي اللددسن 

جىاهب خُاة اإلاجخمع  الدؼادي بما في    جصاٌ آزازها  جخُم على بؼيل هبحر على اإلاار ي ، وال

دددا غُددداإلا الرددددرامج  ذلدددً كودددداع التربُدددت الخاؿددددت الدددري ٌعدددداو  مؼدددىالث وعىابددددم جمدددت أكلهد

الخعلُمُت الفاعلت  لخعلُم وج هُل وجدٍزب ذوي الاخخُاجاث الخاؿت ، وعدم وجىد معلمحن 

 خاؿا لخىلي حعلُم وجدٍزب ذوي  الاخخُاجاث الخاؿ
ً
ت. وعلى كى  ذلً أهفا  اعدوا إعدادا

دددابج  د دددى الىخد ددددل إلد دددداث الخاؿددددت جىؿد ددددخلسا  واكددددع ذوي الاخخُاجد ددددً خددددالٌ اطد فددددئن البدددددث مد

 والخىؿُاث الخالُت 

 الىحائج الكف ثىصا  ليها البحث: - أ

وجددىد مؼدددىالث وعىابدددم اجخماعُدددت جخمثدددل فدددي الىظدددسة الاجخماعُدددت الظدددلبُت اججددداه  -

 الفئاث الخاؿت.

بُنها غُدداإلا الرددرامج الخعلُمُددت الفاعلدددت  وجددىد العدًددد مددً اإلاؼددىالث الخعلُمُددت مددً -

لخعلُم وجدٍزب وج هُل ذوي الاخخُاجاث الخاؿت في اإلاجخمع الدؼادي، وعدم وجىد 

 خاؿا لخىلي حعلُم الفئاث الخاؿت.
ً
 معلمحن أهفا  أعدوا إعدادا

عدددم اطدددثماز جىىىلىجُددا الخعلددُم واطدددخغاللها فددي حعلددُم وج هُددل الفئدداث مدددً ذوي   -

 اؿتالاخخُاجاث الخ

هدددزة البددددىر العلمُدددت التربىٍدددت التدددي جدىددداٌو ظددداهسة ؤلاعاكدددت فدددي اإلاجخمدددع الدؼدددادي  -

وهبدددث علمُدددا فدددي واكعهددا وآزازهدددا ومؼدددىالتها، وذلدددً بظددب هددددزة العلمدددا  واليدددىادز 

 مً جىاهب العلىم التربىٍت اإلاخخــت في هرا الااهب
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 وبىاء غل  الىحائج يىص ف البايثان بما يلي: - ب

وادًمُددت بيلُداث ومعاهددد إعدداد اإلاعلمددحن فدي حؼدداد لخدىلي إلعددداد فدخذ أكظددام علمُدت أ -1

 اليىادز الخعلُمت اإلاؤهلت لخعلُم ذوي الاخخُاجاث الخاؿت.

جىجُه الباخثحن الدؼادًحن في علىم التربُدت وعلدم الدىفع والودب إلدى إجدسا  دزاطداث  -4

 علمُت جادة عً ظاهسة ؤلاعاكت في اإلاجخمع الدؼادي.

خعلددُم والاجـدداٌ فدددي حعلددُم وجدددٍزب وج هُددل ذوي الاخخُاجددداث اطدددثماز جىىىلىجُددا ال -3

 الخاؿت. في اإلاجخمع الدؼادي.

 الاججاهاث الاجخماعُت هدى ظاهسة ؤلاعاكت والعمل على حغُحرها في الاججاه الظلُم. -2

الخعلددُم العدددالي والبدددث العلمدددي والؼدددئىن  جيظددُم جهدددىد وشازاث التربُددت والخعلدددُم و -2

للخعددداون مدددً أجدددل بدددسامج أجدددىد حظدددخجُب  وألاطدددسةالاجخماعُدددت والصدددحت والللدددا  

 الاخخُاجاث الخاؿت في حؼاد. لحاجاث ذوي 

دددد مددً الخعلدددُم الاُدددد  -2 الاطدددثماز فدددي كدددزاث ومىاهدددب ذوي الاخخُاجددداث الخاؿددت بٍص

 إلاجخمع الدؼادي.والررامج الفاعلت التي جخـف لروي ؤلاعاكت في ا

بُدت والخ هُلُدت لدروي ؤلاعاكدت فدي وافدت أكددالُم  -2 الاطدخجابت للحاجُداث الخعلُمُدت والخدٍز

 ومدن حؼاد وبىاديها ولِع فلى جسهح ها على العاؿمت.

عاث الخاؿت بروي الاخخُاجاث الخاؿت والعمل على جفعُلها، وإكساز  -1 مساجعت الدؼَس

 إجسا اث مىاطبت للمخابعت.

 مىالد التربُت والخعلُم ختب حظخجُب لحاجُاث هره الفئت.حعدًل وجوىٍس  -9

التربىٍت والىفظُت للبدث في التربُت الخاؿت بمخخلف  حزاُع البدىر والدزاطاث -11

 فئاتها.

جفعُددل دوز إدازة التربُددت الخاؿدددت، بددىشازة التربُدددت والخعلددُم ختددب جلدددىم بدددوزها فدددي  -11

 ؤلادازي والف ي. ؤلازػاديالخىجُه 

الىكابُت بما ًمىع وكىع ؤلاؿابت مع مساعاة اخخُاجداث اإلاعداكحن فدي  جىفحر ؤلاجسا اث -14

 الخـمُم الهىد  ي للمباو  اإلادزطُت.

 كائمة املصادس واملشاجؼ      

م، مصدحف اإلادًىدت اإلاىدىزة لليؼدس الحاطدىب ، بسواًدت خفدف عددً  -1 اللدسآن الىدٍس

 عاؿم.
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ألاطاطددُت الخاؿددت أبدى زبُددع، ابدظدام أخمددد هدده  مظدخىي إدزان مدددًس اإلاددازض  -4

ددددره  د د د دددحن لهد د د د ددددف اإلاعلمد د د د ددددخىي جىظُد د د دددده بمظد د د ددددُم وعالكخد د د د دددا الخعلد د د د ددددت جىىىلىجُد د د ألهمُد

دددالت  د ددددت العاؿددددمت عمان،زطد دددحن فددددي مدافظد د ددددت هظددددس اإلاعلمد دددا مددددً وجهد الخىىىلىجُد

 .4112ماجظخحر، جخـف إدازة وكُادة جسبىٍت، جامعت الؼسق ألاوطى،

، الوبعت ألاولى، ألاخمدو الؼُج،  عدهان إبساهُم وجا  الظس عبد هللا  اإلاعىكىن  -3

 م الخسهىم، بدون داز اليؼس.1991دٌظمرر، 

بدددز، زكُدددت الظددُد الوُدددب العبدداض  مددددخل إلددى علدددم الددىفع ذوي الاخخُاجددداث  -2

 م.4111الخاؿت، الخسهىم، موبعت جامعت الخسهىم ،

، 2م.  اإلاىاد 4112/ ز،  112جمهىزٍت حؼاد، زباطت الامهىزٍت، اللاهىن زكم  -2

 ، اللاهىن 2،2،2

م، اإلادادة الثاهُدت، 4112/ ز.  2ٍدت حؼداد، زباطدت الامهىزٍدت، كداهىن زكدمجمهىز  -2

 الـفدت ألاولى

ددددت  -2 دددا حعلدددُم اللغددددت العسبُدددت فددددي الاامعدددت الاصابٍس الظدددعُد، خىدددِؽ،    جىىىلىجُد

دزاطدت وؿددفُت جدلُلُدت فددي الىطددابل والخلىُداث اإلاعخمدددة فدي الخعلددُم، أهسوخددت 

 م.4112، الاصابس،دهخىزاه، ولُت اللغت وآلاداإلا، جامعت ب جىه

طدددلُمان، ؿدددب،ي أخمدددد مدمدددد  ملددددسز ملتدددرح فدددي جىىىلىجُدددا الخعلدددُم للفئدددداث  -1

الخاؿددت لوددالإلا ػددعبت جىىىلىجُددا الخعلددُم بيلُدداث التربُددت الىىعُددت، دهخدددىزاه 

 م.4112فلظفت في التربُت جخـف مىالد وهسق الخدَزع، جامعت ألاشهس،

د -9 د ا الخعلدددُم للفئدددداث طدددلُمان، ؿدددب،ي أخمدددد مدمدددد  ملددددسز ملتدددرح فدددي جىىىلىجُد

الخاؿت لوالإلا ػعبت جىىىلىجُا الخعلُم بيلُاث الىىعُت، جامعت الاشهس، ولُت 

 .4112التربُت، 

هه، زار ي عبد اإلاجُد  بعم اإلاؼىالث الخعلُمُت التي جىاجه الوالإلا اإلاعىكحن  -11

 بمدازض ألامل في كدى  الخدددًاث اإلاعاؿدسة )دزاطدت مُداهُدت بمدافظدت 
ً
طمعُا

 م.4112لتربُت ب طىان، جامعت، جىىإلا الىادي، أطىان،( ولُت ا

ددددً ذوي  -11 د ددددت مد ددددت للوالبد د ددددت اإلالدمد دددددماث التربىٍد د ددددع الخد ددددلي  واكد د ددددىٌ مـد ددداهم، بخد د غد

الاخخُاجاث الخاؿت في اإلادازض الحيىمُت ألاطاطُت في مدًىت خىحن مً وجهت 
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هظدس العداملحن، مجلدت جامعدت ألاكصد ب طلظدت العلدىم ؤلاوظداهُت، اإلاجلدد الخاطدع 

 .4112ٌو ًىاًس، عؼس، العدد ألا 

هدون، عبد السخمً مدمد أخمد  الخىىىلىجُا والىطدابل الخعلُمُدت فدي عملُدت  -14

الخعلُم والخعلم، دزاطاث جسبىٍت مجلت علمُت مدىمت طىىٍت، جـدز عدً ولُدت 

لُددا العاإلاُددت، الظددىت ألاولددى  ٌ  –التربُددت، جامعددت إفٍس م 4111هدددىفمرر-العدددد ألاو

 الخسهىم.

دددداث مدمددددىد السبُ ددددي   -13 ددددت، جـدددديُف الخلىُد دددا الخعلددددُم  اإلافهددددىم ألاهمُد د جىىىلىجُد

 point powerالخعلُمت ) السبُ ي بدث ميؼىز على جلىُت

اإلادالح، جدامس اإلاغداوزي  جىىىلىجُددا الخعلدُم وذوي الاخخُاجداث الخاؿدت" ألاجهددصة  -12

دددخحر،  د دددالت ماجظد ددددت ، زطد ت، ولُددددت التربُد ددددىىدٍز دددُاهاها" جامعددددت ؤلاطد د الخعلُمُددددت وؿد

 م. 4112ترهذ.ميؼىز على الاه

مىـىز، أخمد خامد  جىىىلىجُا الخعلُم وجىمُت اللدزة على الخفىحر الابخيازي،  -12

 م.1912ميؼىزاث، داز الىفا  لليؼس والخىشَع، الوبعت ألاولى، مـس، 

ددددم  -12 د د ددددف بهد د د د ددددت الخعٍس د دددداث الخاؿد د د ددددسخُم ذوي الاخخُاجد د ددددد الد د د ددددت،فاهمت عبد د الىىاٌظد

 الخىشَع، عمان، ألازدن.م، اإلاىالد اليؼس و 4113وإزػادهم، الوبعت ألاولى، 

دص وطدامُت ، الخىىىلىجُدا اإلاظداعدة والخيؼدئت الاجخماعُدت  -12 هعىاغ وجفاٌ،  عٍص

ددددىم  د د د د د د د دددا وعلد د د د د د د د د ددددت للخىىىلىجُد د د د د د د د ددددت العلمُد د د د د د د ددددت، اإلاجلد د د د د د د د دددداث الخاؿد د د د د د د د ددددروي الاخخُاجد د د د د د د لد

 جمهىزٍت مـس العسبُت،  4141، 1،العد4ؤلاعاكت،اإلاجلد،
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