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 :مسحخلص البحث

اإلاشاًهة ػشيِة تلليم وتشةية ُذيمة ظلٕها ٔل نبي وًيلعوي وكاالم ُاشس              

ا جان  اااال م مٌاش منان ذا  لازا الل ااشينِال ماا لذيان ماك ملٕاة ًٕشياةا  ماا الا للم ال 

ٓيٍ لو اج ملت اإلاشااًهة والا للم ال جان ذ لازا اللعاا٘م يشماا اراح اُهايا  من جياة 

تلليم جذيذة لزوي الاح ياجاال الث شيةا تعلنذ ارح مثذ  ال لليم ااإلاشاًهة وال للم 

ال جاان ا لاازن اإلان جيااة تااام اُهياحهااا إلاعاااكذة روي الاح ياجااااال الث ااشية ذاا  ت ؼاااا 

ما وتوينااي ال وجهاااال تااان ال للاايم ااإلاشاااًهة مااك ال الوةاال ال لليميااة التااي تاواجهه

خال٘ صيادة اإلاللوماال حو٘ لزا النوق مك ال للايم والا للم ال جان  ماك جهاةا وتويناي 

ال وجهاال نحو تلليم روي الاح ياجاال الث شية ودماهم ذ  اإلاذاسط اللادية مك جهة 

 .لث شيةالخاصة ازوي الاح ياجاال ا جانيةا ما يح م الاظ وناء كك اإلاشآض 

تام اك مااد مان ر دساظاة ال،الاةا احياخ تام اخ ثااس اإلان جياة كةاح ماذة ظانة مام          

٘ ا شلا  واستٕضال اإلان جية كةح ال لليم اامك ماد كةح حاظة  ٢/1١تلميزة ي ل ملذ

بلاذ تؼثيااّ لازن اإلان جياة تِاذمت ال لميازة لالم حاناااال  ٪(.٠١العامم ًِاؽ ابعاثة  

ٔاتااايا وحِِاااات الشظااامية اللثنانياااة للمشحلااا ة الثانوياااة اؼلاااي خااااق رعااا ذب  ُااااس  و

(. ا  لاازن النليااااة ياا  دليااال كةااح نااااا  اإلان جيااة وًاكلياااة اظااا  ذامها ٣١/٢١ا1٤ 

 .ذ  اإلاع ِثل لزوي الاح ياجاال الث شية

 ا اإلاشاًهةا ال للم ال جن ا اإلان جية.روي الاح ياجاال الخاصة  الكلمات املفحاحية:
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Abstract: 

       Oral expression is an ancient method of teaching and education 

that every prophet, philosopher, and scientist followed and decided to 
pass on their intellectual faculty, but blended learning became 

inevitable around this time. What if you encountered oral expression 
and blended learning? This question aims to propose a new teaching 
methodology for people with visual needs, based on the principle of 

oral teaching and blended learning. This methodology has been 
proposed to help people with visual needs overcome the educational 

difficulties they face and change attitudes towards oral teaching by 
increasing information about this type of teaching and learning. 
Learning. Blended learning on the one hand, and changing attitudes 

towards the education of people with visual needs and their 
integration into mainstream schools on the other hand,  

requiring the elimination of centers for people with visual needs. 
The case study program was adopted, in which the methodology was 
tested over a period of one year with a student with a vision rate of 

2/10, and the methodology focused on education based solely on the 
sense of hearing, at a rate of (80%). After applying this methodology, 

the student submitted to the official Lebanese exams for secondary 
school, a special request that required a reader and a writer, and 
obtained (13.47 / 20). This result is a testament to the success of the 

methodology and the effectiveness of its use for people with visual 
needs. 

Keywords: people with special needs, oral expression hybrid  
learning , methodology 
 

 قذمةم

م ال،ظاسيةا ولزا ساجم إلاٖانتها الِيمة لذى الِذماء تل بي         اللوة مك  لم الـن

 رعهم ذ  اناء الصخ ية ظواء مك الجاني الٌٕشي  و 
ً
 ًلام

ً
واإلاحذجن  ااك ثاسلا كن شا

ذ   الشوح  للٌشد وحٌف تشاث الامةا ومك اإلا لاسي كلين    اللوة وظيلة لل لثني كما

نٌوط الجششا و داة لالت ا٘ وال واصلا ًال لثني لن منزلة ٓثنية ذ  ال،ياةا ًهو طشوسة 

  مك طشوساتهاا وم يمٕك ألي شخص الاظ وناء كنن ذ   ي مشحلة مك مشاحل كمشنا 

 



ة همبين املشافهة والحعلم الهجين روي اححياحات  (خاصة )لاعاقة البصٍش
ً
ىرحا  

 

 

وال لثني يبشّ ارح نوكن  اما شٌوي  و ٓ اتا حيخ يمٕنا  اإلا للم ا ٌة خاصة مك 

 .(٢١1٠ محمذي و ك ماناا ااشاص ُذساتن ومٕثوتاال. 

ا انمااا ياا  ذاا  اإلاِااا  
ً
 و وساُااا

ً
لماااال مٕ وةااةا وم ااا،ٌا  ٔو

ً
ًاللوااة لتعاات حشوًااا

 منؼوُاااةا و صااااواال معاااموكةا جاااام جااااءال ال،ااااشوي والٖلمااااالا والجماااال 
ً
الا٘و  لٌاؿاااا

 تذ٘ كةح اللوة. وي للم اإلاشء اللوة  ٘و 
ً
واللثاساال اإلانظودة ذ  الص،ٍ وألاوساَا سموصا

 منـومةا مك خال٘ اإلاحادجة والاظا ماقا ويـال يمااسط اللواة ما ي للم
ً
 و لٌاؿا

ً
ها  صواتا

لمااالا ًيمااسط الِاشاءة والٕ اااةا   ٔو
ً
كةح لزا النحو ماذة ماك الاضمكا جام ي للمهاا حشوًاا

 .
ً
 .(٢١١١ محثٗا ولٕنن م ينِؼم كك تللمها محادجة واظ ماكا

اااا  ال،يااااة  ااااك م  ٔس الانعاااانية والجشاااشيةا ً ااااي وم ااااذ ماااك ال نٓياااذ    اللواااة ٓس

وي والٕ ااتا تشاٖل محاوس حيااة الانعاا ا ٓازلٗ يا  ألاظااط ذا   ي مااادة  ا لثنيلاا الشٌا

تلليمياة ًثاذواها تثِاال اإلالٕاة الٌٕشياة  ظاانية اللِالا وةال اار  اللوااة ظاناذلا ذا  اإلاا ماام 

صااال واإلاذسظااة والثتااتا ذاا  الشياطاااياال والللااو  وهنيلااا مااك اإلااااواد ال لليميااةا وذاا  ال وا

 والات ا٘ واإلاحادجة.

لازلٗ ال للايم ال،اّ م يٖاو  ذا  الواُام الا ااإلاهااساال ألاستاما اإلاحادجاة والاظا ماق 

اااذ ملـااام الذاسظااان   ولويااة اإلاحادجاااة والاظااا ماقا أل  اللواااة ذااا   والِااشاءة والٕ اااااةا ويٓع

٘ اللٌف وال والا ُثل    تٖو  وظيلة ٓ ااة  ٘ ان  الناط مك خال ػثيلتها وظيلة ات ا

 ال،شي. ا

ٔا  م اذ  وػاإلاا    ال ٕنولوجيا واإلاللوماتية هضال شتى ماامال ومناح  ال،ياةا 

٘ كالم اللوة وال لليما ًن ثح  ما  ال لليم ال جن   ذ Hybrid learningلها مك دخو . ُو

ا ال لليم  Blended learningتلذدال معمياال لزا النوق مك ال لليم وي : ال لليم اإلاضيج 

 (٢١1٣  او موس ى و ال وقا .  Mixed learning  لؽ الخليؽ  و اإلا

ٓزلٗ ُذ اتاحت ال ٕنولوجيا ال لليمية وتِنياتهاا اإلاعااكذة لازوي الاح ياجااال 

 مل بايةا كةاح اخا الي  نااواق لازن الٌرااال اللمشياة  و ػثيلاة اح ياجاااتهم 
ً
الخاصاة ًشصاا

عاشال ال،اواجض  ماامهم ذا  الثتات واإلاذسظاة واللمال وألاماآك اللاما ة. ًِاذ مٕناتهم    ٓو

رلتشاوا حياااتهم ا ااوسة ػثيلياة ذاا  ٓثنااي ماك ألاحيااا  وجللااتهم ين شػاو  ذاا  مااا ملهم 

 ا وسة مشطية من ان  ًيها م كالة كليها.
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ااااو   إ  ا ا اااا  ذا  ال،اظا ا ااااليذ اظا ا ااااح صا ا ااااادي كةا ا اااات دوس ُيا ا ااااة للثا ا ااااة الخاصا ا الهيايا

 لل لوة
ً
اال التي ينؼوي وال ِنياال ال ٕنولوجية الاخشى ذ  ميذا  الهياية وال لليما ًنـشا

كليها تلليم الؼلثة روي الاح ياجاال الخاصاة ماك جهاة واإلا ٌاوُن  واإلاولاوةن  ماك جهاة 

 .(٢١1٠ كذاناا   خشى.

( اظااا  ذا  ال،اظاااو  ذااا  مياااذا  الهيايااااة 199٤وُاااذ وصاااٍ ٓناااْي وصماااالمن  

ااااضيك  اااااال ال  ا ااااويش ملٌا ااااة ل ؼا ااااذى ال،اظاااااو  الامٖانيا ااااة: با  لا اااااال ال اليا الخاصااااة االٖلما

ميااةا وتاااوًني ًاااشق للمللوماااالا  وتنـااايم وتِاااذيم الن ااوق والٌياااذيو واإلاللومااااال الُش

الوصاو٘ اإلااشيح اراح اإلاللومااال والبايامجا ولاو رعامح للؼٌال ااال للم حعاي ظاشك ن لاوا 

ا كااالوة كةااح رلااٗ ٔلاانا ًال،اظااو  يالاال 
ً
 مثاشااشا

ً
ويِاذ  توزيااة ساجلااة ًوسيااة وتلضيااضا

ا كليهااا   وًاكليااة ويظااٌا
ً
 آلاهااااا  اإلاضياااذ مااك ال وجيااان الاازاتاب.كمليااة الااا للم  ٓاااي نشااااػا

٢١1٤). 

 ملاذاال وةشمايااال خاصاة إلاعااكذة ألاشاخاق روي الاح ياجااال 
ً
ولنااْ  يظاا

با AdaptiveTechnologyالخاصة كةح اظ  ذا  ال،اظو  وتعمى بال ٕنولوجيا اإلإيٌة 

ولٕنهاااا م صالااات م تعااا لمل كةاااح نؼااااَ واظااام. ألاهاااا مٖلٌاااة ولااازلٗ ي ااالي توًنيلاااا ذاااا  

وي الؼلثااة روي ال،اجااال الخاصااة  و ذا  اياوتهم. ٓاازلٗ    ٔاوادس الهيايااة ماذ اسط وصٌا

 ماااا تٌ ِااش اراااح الٌٕاياااال الٌنياااة الالصمااة مظااا  ذا
ً
  ال ٕنولوجيااا اإلإيٌاااة الخاصااة هالثااا

 .(٢١١٠ محمذا  بشٖل ًلا٘

وي ذاا  تناُال الللااو  اة اإلاشااًهة وال لثنااي الشٌا  انااًء كةاح مااا ظاثّا ونـااًشا أللميف

االوةة التاي يواجههااا روي الاح ياجاااال ص لاازوي الاح ياجااال الخاصااةوةااألخ ا ونـاًشا لل ف

ذاا  لااازا  اإلاااذاسط اللادياااةا انؼلِاات   الث ااشية ذاا  آلعاااا  اإلالاااسي وصاالوةة دماهااام ذاا 

 تللايم جذياذة تعااكذ ماك رلاانا ماك صالوةاال  ن جياةالثحخ  للوصو٘ ارح م
ً
ا اشية  وم

اااازن ال  ل  ؼااااا لا
ً
اااا اااااط واإلا للمااااو  الثاااااُو  جانيا  اااالوةاال مل مااااذة كةااااح اإلاشاااااًهة ٓنظا

ااااٍ ماااك جالجااااة  ألالاااذاي ال لليميااااة ولثلاااون  لااااذاذ  ػشحااات  مٓلعاااا  
ف
لاااازا الثحاااخ اإلاعل

احياة  اانا ي ؼاشفَ للنف
ف
ة لهزا الثحخا والث ة وألالذاي وألالميف  ُعا ؛ ألا٘و يؼش  ؤلاشٖاليف

الاخ ًيؼاش  
ف
اا الث ة مك لزا الثحخا  مف ا لذساظاة ميذانياةخاتماة لللهاا تٖاو  اذاياة النـشيف

 نِؼة انؼالَ. ثحخال اٖو  لزيً
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 مشكلة البحث:.1

الال ماااا  اااازوي الاح ياجااااال الخاصاااة مؼلاااي لٖااال انعاااا ا ٓااازلٗ لاااو مؼلااااي  إ        

ا حياخ (٢١١1 الِشةاوتا وخخاشو ا  اج ماب ا ألاهم يمثلاو  شاشيحة مل باية ماك اإلاا مام

البعاثة ذا  اللاالم اللشتاا اراح  % مك ظٖا  اللالم ٖٓلا وتشتٌام1١ُذسال نعثتهم احوار  

% اناًء كةح الاح اءاال ال ادسة كك الامم اإلا حذة واإلانـمة اللشةية للهياية والثِاًة 1٢

 كةاح 
ً
 ٓثنايا

ً
والللو ا ومك لزا اإلانؼلّ شاهذ الال ماا  اازوي الاح ياجااال الخاصاة تؼاوسا

ثااي  اإلاع وى اللالميا وةاألخص ًيما ي ص ُظية ح ولهم كةح ًشصاهم وحِاوُهم ٓ

 مااااك الايماااا  احِهاااام ذااا  الهيايااااة 
ً
 ًاااشاد اإلاا ماااما وخاصااااة ذااا  الجانااااي الهيااااوي انؼالُاااا

 (٢١1٠ كذاناا  وال لليم.

 ذ  اإلاشاحل ال لليميةا ر
ً
ل بي ال لثني الشٌوي  و اإلاشاًهة مك الانواق ألآاي تذاوم

 ما  ان والعجيل الزي يحيل ااإلا للم ارح تحِيّ هاياال و هشاض م نوكةا لزا وجي الال

ذ  جميم ماامال ال،ياةا وخاصة ذ  ماا٘ ال لليما أل  ال لثني الشٌوي رلذف مك  ولياال 

اإلاا ملاال اإلا حظشةا ٔونان يٕعاي ال المياز اللذياذ ماك اإلالااسي والخباياال ويٖاو  لازا 

الال مااا  ا اااذسيي ال المياااز كةاااح ال حاااذث اؼشيِااة ظاااليمة بوياااة تضوياااذلم ااااايوة لووياااة 

. (٢١1٠ محماذي و ك اماناا  ووية لذيهم ػوا٘ مشواسلم الذساسا ي.وتنمية الِذساال الل

وي  و اإلاشاااًهة ظااجيل ل حِيااّ هاياااال ذاا  ماااا٘ ال للاايما مااا  وارا مااا ٔااا  ال لثنااي الشاٌا

ٔاًة اإلاشاحل ال لليميةا ًثال ار  م اذ مك اكؼائن  لمية وال ما  ٓثناي ذا   ياللن مهم ذ  

اااان ا ااااح وجا ااااة وكةا اااااال الخاصا اااايم روي الاح ياجا ااااة الثتللا ااااك روي الاكاُا ااااذ ما ااااشية.ل حذيا   ا

ا  الاظ  ذاماال ال ٕنولوجية لتعت مشتثؼة اابغ  و ًرة ملينةا وةال ار  مك الؼثيع  

   تذخل ذ  تلليم ًرة روي الاح ياجاال الخاصة التي تعاكذلم كةح ال ٕيٍ مم الثترة 

يح ال  ال لليمية وم ؼلثاتهاا وتوًش لهم ًشصة ال، و٘ كةح نٌغ نوكية ال لليم التي

  (٢١١1 الِشةوتا وخخشو ا  كليها  ُشااهم ألاظوياء.

تاشةاة شخ ااية ماام م للماة تلااانا مااك  مااك اإلاوطااوق الهاز وتنجثاّ  ظااثا  اخ ياسنااا      

ٔا  ال حذي ذ  آلعا  الالذاي  ا و
ً
مشٕالال ا شيةا ًٖا  ملذ٘ ا شلا طليٍ جذا

ض خااق لازوي الاكاُاة الث اشية  مل ماذيك كةاح اإلاشااًهةا ال لليمية دو  الاظ لانة امٓش

مياة ٔاا  م ااذ ماك ادخاا٘ بلاع الاجهاضة ال ٕنولوجياة اإلا وظاؼة  وألننا النا ذ  كاالم الُش

 العلش للعهيل كملية آلعا  الالذاي ال لليمية مثل خلة اللسجيل.
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ٔامتا: ؤلاجااةحا٘و نظكا  وةال ار  نحك  ما  ظعا٘   ولو 
ً
 كنن محِا

 ألاهــــذا بمســــاعذت الحاىىلىحيـــا قــــ  ثحقيـــ  كيـــم ًماىىـــا اســــحخذام املشـــافهة 

ة  إلاعاقـــــــةالخاصـــــــة ودالححذًـــــــذ روي  الحعليميـــــــة مـــــــ  روي لاححياحـــــــات  ؟البصــــــــٍش

 ألاظرلة ال الية:الععا٘ اللا  كك  وت ٌشق

 ما لو مٌهو  اإلاشاًهة  و ال لثني الشٌوي ذ  ال لليمذ 

  اااازوي ا ا ااااة لا ا ااااة ال ٕنولوجيا ا ا ااااضة ال لليميا ا اااان  والاجها ا اااايم ال جا ا ا ااااو  ال للا ا اااا مٌها ا ا ما

 ح ياجاال الخاصة وةاألخص الث شيةذالا 

  ٓيااٍ يمٕااك اظاا وال٘ اإلاشااااًهة وتلااع الاجهااضة ال ٕنولوجيااة لاااذمج روي

 الاح ياجاال الث شية مم اإلا للمن  والاظ وناء كك اإلاشآض الخاصةذ

 :أهذا  البحث. 2

 يهذي لزا الثحخ ارح ال لشي كةح النِاغ ال الية:

 .مٌهو  اإلاشاًهة  

 يم روي الاح ياجاال الث شية. لمية اإلاشاًهة ذ  تلل 

 .مٌهو  الهياية الخاصة 

 . مٌهو  ال لليم ال جن 

 .مٌهو  تٕنولوجيا ال لليم 

 .مٌهو  ال ٕنولوجيا ال لليمية لزوي الاح ياجاال الخاصة 

  اااازوي ا ا ااااة لا ا ا ااااضة ال لليميا ا اااااال وألاجها ا ا ااااذة لل ِنيا ا ا اال الجيا اااٌا ا ااااح ال ا ا ا ااااشي كةا ا ال لا

 الاح ياجاال الخاصة.

 اااااال ال ٕن ا ااااشص الاتاالا اااح  اا ا ااااشي كةا اااازوي ال لا ا ااااة لا ااااة ال،ذيثا ااااة ال لليميا ولوجيا

 الاح ياجاال الث شية.

 .لمية ال ٕنولوجيا ذ  تلليم روي الاح ياجاال الث شية ااإلاشاًهة  

اة اإلاشااًهة ذا  اللملياة ال لليمياةا وماك جامف  وء كةاح  لميف ٓما يهذي إرح إلِاء الظف

وي ال ؼاااَش إراااح بلاااع اإلاٌاااااليم ظاااثّ    كاااذدنالاا ٓاااازلٗ سةؼهاااا ااإلاشااااًهة وتللاااايم ر

لليم ٔوظاائل معااكذة ذا   ٕنولوجيا ذ  ال ف ة ال ف الاح ياجاال الث شيةا وتلذلا إؿهاس  لميف

س انلٖااط  ة بشٖل كا  ولزوي الاح ياجاال الث شية بشٖل خاقا لنِاذف لليميف ة ال ف اللمليف
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من  بشٖل كاا  ولازوي الاح ياجااال الث اشية 
ف
ساس ي للم لل

ح يل الذف لزا ال الي   كةح ال ف

ـشية.بشٖل خاقا لز احية النف  ا مك النف

احية العملّية فهزا البحث يهذ  إلى:
ّ
 أّما مً الى

 .تحعن  موُم روي الاح ياجاال الث شية مم نـشائهم ذ  اإلاِاكذ الذساظية 

   اااااال ا اااااال روي الاح ياجا ا اااايؽ حاجا اااا ل جعا ا ا ٕنولوجيا اااا  ذا  ال ف اااَش اظا ا ا ا
 
اااال ػ تٌليا

 الخاصة.

 ةاح اإلاشااًهة ويمٕااك الوصاو٘ اراح من جياة جذياذة ذا  ال للايم تل ماذ انظاظاها ك

 اك مادلا مم مؼلّ م للما وتِويمها إلاوائمتها مم روي الاح ياجاال الث شية.

 :أهمية البحث.3

ا وذ  اذاي نا وال،ذيخ كك لزا  
ً
٘ موطوًكا حذيث  سةؽ اإلاشاًهة اال لليم م يضا

إ ف

ااذسمغا ماك اإلامٕاك    تٖااو   ٓااي ًاكلياة ماا
اة  و ػشيِااة جذياذة ذا  ال ف ك الاشةؽ يؼاش   ليف

ٕنولوج ف اإلالعاسق س ال ف  : ويمٕك لهزا الثحخ    تٖو  .هنيلا ذ  ؿلف ال ؼوف

 .اال كالج حاجاال روي الاح ياجاال الث شية
ف
ة مك محؼ

ف
 محؼ

 ة ذاا  اإلاااذاسط اللادياااة دو  ظااجيل للوصااو٘ ارااح دمااج روي الاح ياجااااال الث ااشي

 ارح اإلاشآض الخاصة.اللجوء 

 ةا الِائمن اةا مٌيذ لٖلف مك: ؤلاداسة اإلاذسظيف لليميف اة ال ف   كةح ال ف ؼيؽ ذ  اللمليف

من .
ف
زلٗ اإلا لل  واإلاللمن  ٓو

 مفاهيم البحث:.4

 روي لاححياحات الخاصة: .4.4

هم ليةح ٓش  الذيك: باناهم: ألاشخاق الزيك يثلذو  كك مع وى الصخص   تلًش

 ظواء ذ  ُذساتهم اللِلية  و ال لليمية  و الاج ماكية  و الا 
ً
 واض،ا

ً
نٌلالية  و العوي بلذا

  و 
ً
ال،عايةا ٓاازلٗ لاام ألاًااشاد الازيك رلااانو  مااك نِااص دائام رلاايِهم كااك اللماال ٔليااا

ٔا  النِص   وكك مماسظة العلوْ اللادي ذ  اإلاا مم  و كك احذالما ًِؽ ظواء 
ً
جضئيا

ب. 
ً
  و مٕلعاااثا

ً
ذاا  الِااذسة اللِليااة  و النٌعاااية  و ال،عااية  و الجعااذية وظاااواء ٔااا  خلِيااا

 (٢١١2لا  كة  و  او اللي

 ماا كثااذ اإلاؼلااي الِشيؼااا ًِااذ كاشفي روي الاح ياجاااال الخاصااة اااناهم: ب ولرااٗ   

و  كك اإلاع وى اللادي  و اإلا وظؽ ذ  خاصية ما مك الخ ائصا  ألاًشاد الزيك ينحًش
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 و ذا  جانااي مااا  و  ٓاااي مااك جوانااي الصخ ايةا ارااح الذسجااة التااي تحاا م اح ياجاااتهم ارااح 

ارااح اُاشااهم اللاادين ا ورلااٗ إلاعااكذتهم كةاح تحِيااّ خذماة خاصاةا ت  لااٍ كماا تِاذ  

 .(1٤ا صٌحة ٢١١1 الِشةوتا وخخشو ا  ُص ى ما يمٕنهم الوهن مك النمو وال واًّب. 

 :لاححياحات الخاصة لزوي الحعليمية الحاىىلىحيا .2.4

تلاشفي تٕنولوجيااا ال للايم روي الاح ياجاااال الخاصااة اناهاا: بٔاال  داة  و وظاايلة  

ملِاااذة رعاا  ذمها مللمااو الهياياااة الخاصااة ههااذي شاااش  وتعااهيل اإلااااادة  ملِااذة    هنااي 

ال لليميااة للؼلثاااة روي الاح ياجااااال الخاصاااةا ٓااانجهضة الٕمثياااوتش الصخ اااية والبااايامج 

الخاصةا والوظائل اإلالضصة لل واصلا والوظائل اإلالينة كةح ال حٕم ذ  الثتراة اإلاحيؼاةا 

ال اإلإبايةا والٕ اي اإلاساجلة كةاح شاشائؽ وآلامال ال،اظاثةا و جهاضة اللساجيلا والنـااسا

 .(1٢ا صٌحة ٢١1٣ الثاتما ٔاظتتا وهنيلا مك الوظائل اإلا   ة لهمب. 

اااازوي   ااااة ال لليميااااة لا اااى نـاااااما ل  ااااميم اللمليا ا اااا:ب منحجا اااح  اها ا ٓاااازلٗ كااااشفي كةا

 أللاذاي (1٣ا صٌحة ٢١1٣ الثاتما الاح ياجاال الخاصة وتنٌيزلا وتِويمها ٖٓلا 
ً
تثلا

ن ااج ألااحااث ذا  مااا٘ ال للايم والات اا٘ الجشاشيا رعاا  ذ   دواال محاذدة نابلاة ماك 

ووظائل م لذدة مك  جل تٕييٍ الثترة اإلاحيؼة وهنيلا مك الوظائل اإلا   اة لهامب. 

 .(12ا صٌحة ٢١1٣ الثاتما 

ة.3.4  :روي لاححياحات الخاصة البصٍش

ٗ الصخص الزي م رع ؼيم    يِش   و يٕ ي الا اؼشيِة البياي  لا  ي    لو برل

اكاُ ان تحولاان دو  الاا للم االوظااائل اللاديااة لاازلٗ ًهااو احاجااة ارااح تلااذيالال ذاا  اإلاااواد 

 (٢٠ا صٌحة ٢١١٢ ال،ذيذيا ال لليمية وذ   ظاليي ال ذسمغ وذ  الثترة اإلاذسظيةب. 

 :مفهىم ثاىىلىحيا الحعليم لزوي لاححياحات الخاصة.4.4

ن  الا٘و مٌهااو    تٕنولوجيااا ال للاايم والثاااانا ي ظاامك اللنااوا  الاازي ظااثّ شاِا

ااااضة  ا ا ا اااائل والاجها ا ا ا ا ااااةا  و الوظا ا ا اااااال الخاصا ا ا ا اااازوي الاح ياجا ا ا ا ااااة لا ا ا اااااال ال لليميا ا ا ا ااااو  ال ِنيا ا ا مٌها

 لل اااذاخل ال،اصااال اااان  لااازن 
ً
ال ٕنولوجياااة اإلاليناااة لااازوي الاح ياجااااال الخاصاااةا وتثلاااا

اإلاٌاليم م اذ مك توطيح مٌهو  ال لليم ال جن ا وموُم روي الاح ياجاال الث شية مك 

 ل جن .ال لليم ا
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 :ثاىىلىحيا الحعليم. 5.4

م إلااسظيل لوةشا     
ف
لليم وال لل ٕنولوجيا يا  ٢١١9وسد ذ  تٕنولوجيا ال ف (   ف ال ف

ااالناًدا إرااااح  لااااذاي  ااااة ل  ااااميم اللملياااة الهياويااااة وتنٌياااازلا وتِويمهااااا اظا ػشيِاااة من جيف

يا
ف
٘ اظ  ذا  اإلا ادس واإلاواسد الجششية وهنيلا إلٓعا  اله دةا مك خال ية اإلاضيذ مك محذف

ة.  الٌلاليف

ااااة    م ل  اااميم اللمليف
ف
اااا بمنحجاااى مااانـ ها للااايم اناف ًااات اليونعاااٖو تٕنولوجياااا ال ف كشف

دة نابلة مك ن ائج ألااحاث ذ  ماا٘  ة وتنٌيزلا وتِويمها ٔلها تثًلا أللذاي محذف لليميف ال ف

ة مااك  جال إٓ ة وهناي الجشاشيف  اا٘ الجشااشي معا  ذمة اإلااواسد الجشااشيف
للايم والاتف عااا  ال ف

اام  ًظاال و ٓااااي ًلاليااة(ب 
ف
للاايم مضيااًذا ماااك الٌلاليااة   و الوصااو٘ إراااح تلل  ال،يلاااة  .ا ال ف

 .(٣٣١ا صٌحة ٢١١٤

ااة    ياوياةا ً اي كمليف
ف
اااال اله ِنيف ؼلاّ كةاح تٕنولوجياا ال للاايم: بماموكاة ماك ال ف وي 

ثاااام ذااا  
 
ل تاااي ت 

ف
نـيماااااال ال ااااليي وألاًٖااااس وألادواال وال ف حاااالف م ٖاملاااة تشاااامل ألاًاااشاد وألاظا

اإلاشٕالال واظ بثاغ ال،لو٘ اإلاناظثة لها وتنٌيزلاا وتِويمهاا وإداستها ذ  مواٍُ يٖو  

ـاااا   ااار ا ً اااي إداسة مٖوناااال النف
م ًيااان؛ وةال ف

ف
اااا وموجًهااا يمٕاااك الاا حٕ

ً
للاايم ًيهااا لادً ال ف

لليمي وتؼويشلا  .(6ا صٌحة 199٠ ال،يلة  .ا  ال ف

نن ماك شاشوحاال و يًظا ي  كثاسة كك: ب تِذيم اإلاح اوى ال ف    لليماي مام ماا ي ظامف

ة  و شاملة ذ  الٌ ل  و كك بلذ اواظاؼة ااشامج م ِذماة  وتماسيك وم ابلة ا وسة جضئيف

حة ٢١١٤ اللشيٌاااااا م ضوناااة ذاااا  ال،اظاااي آلاراااا   و كباااي شااااثٕة ؤلانهيناااتب  . إ ف  (6ا صاااٌا

ة مك واُلهم ال  مع مذف
ف
ثنية للؼ ضة وم  ٌف م مح

ف
ك: ب اتنة تلل ؤلاج ماب   شثٕة الانهينت تعمف

ناال ومن ااذياال  اة واإلااذوف اثٖاال الاج ماكيف
ف
لثناي كاك خسائهام كااك ػشياّ الش

هم ذا  ال ف شآش
 
إر ت

ااذويك كااك مواطاايم ال ماماااتهم ومناُشااة الِظااايا  ااة ال ف ش لهاام إمٖانيف
ف
ناُشااة التااي تااوً

 
اإلا

ة ذ  ػلي اإلاشوسة وتِذيمهاب   .(٢6ا صٌحة ٢١1٤ صوا ا ووجهاال النـش واإلاشآس

للايم كثااسة والاثلع ينـاش 
إليهاا ٓنـاا  ولاتغ ٓؼشيِاة تاذسمغا ًيل باي   ف تٕنولوجياا ال ف

كاك: بنـاا  تلليماي رعا  ذ  تِنيااال اإلاللومااال وشاثٖاال ال،اظاو  ذا  تاذكيم وتوظاايم 

اااا:  جهااااضة ال،اظااااو   اااائل منها ااااة مااااك خااااال٘ ماموكاااة مااااك الوظا لليميف ااااة ال ف نؼااااَ اللمليف

ااا  ة إمف لاذف
 
ٔاالب وؤلانهينات والباايامج ؤلالٕهيونيااة اإلا مااك ُثاال اإلا   ان  ذاا  الااوصاسة  و الشااش

 .(٤ا صٌحة ٢١١٤ هلو ا 
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ااة   للايم ههااذي تؼاويش اللمليف ام واإلااا للم لاو مااك رعا  ذ  تٕنولوجيااا ال ف
ف
إ ف اإلالل

اار  ًِاذ  ة وتلضيضلا وتعهيل بلع اللِثاال التي تؼش  كةح اإلاح وى الذساس يا وةال ف ياويف
ف
اله

ظ
 
ٕنولوجيا توينًيا ػا٘   ام ًشطت لزن ال ف

ف
ناتهااا ًِاذ ًشطات كةاح اإلالل لليم ومٖوف غ ال ف

ٕنولوجيااا ٓازلٗ  لليمياة معا ٌيًذا ماك ال ف    يٖو  ملًما ومن ًااا ومعا  ذًما للبايامج ال ف

ًشطااات ال للااايم الااازاتا واإلااااذمج  ال للااايم الهااان ( كةاااح اإلاااا للم بشاااٖل كاااا  وكةااااح روي 

 الث شية.الاح ياجاال الخاصة بشٖل خاق وكةح وجن ال حذيذ روي ال،اجاال 

 :ثاىىلىحيا الحعليم لزوي لاححياحات الخاصةمفهىم .6.4

تلشي تٕنولوجيا ال لليم لزوي الاح ياجاال الخاصة اناهاا بالنـشياة وال ؼثياّ   

ذ  ت ميم وتؼويش واظ  ذا  واداسة وتِويم البيامج الخاصة ااألًشاد روي الاح ياجااال 

ماام م اااادس الاا للم اإلا نوكااة إلجاااشاء  الخاصااة للعاايني كمليااة ال للااايم والاا للما وال لاماال

 (٣٤ا صٌحة ٢١11 كثيذا خبياتهم وظماتهم وُذساتهم الصخ يةب. 

 :الحقىيات الحعليمية لزوي لاححياحات الخاصة.7.4

 للؼلاي ههاذي "
ً
 ي مادة  و ُؼاق  و نـا  من جا  و ش يء ملذ٘  و م نوق وًِا

حة ٢١11 كثياذا  الخاصاةب.صيادة الٌٕاءة الللمية  و الوؿيٌياة لازوي الاح ياجااال  ا صٌا

ٓازلٗ رشاني اإلا    او  ذا  لازا اإلاااا٘ اراح ب اهاا ٔال  داة  و وظايلة ملِاذة  و هناي  (٣٣

ملِذة رع  ذمها مللمو الهياية الخاصة ههذي شش  وتعهيل اإلااادة ال لليمياة لل المياز 

حة ٢١١٠ ظالمةا  روي الاح ياجاال الخاصةب. ال ِنيااال لاتغ اإلاِ اود  إ ا  (62ا صٌا

هها الاجهضة والالٕهيونياال ًِؽا ال ي   ي وظيلة تلليمية تعاكذ ذ  تعهيل ًهم اإلااادة 

 الللميةا ا

 أو الحعليم الخليط: أو الحعلم الهجين جعٍشم الحعلم املذمج. 8.4

الاا للم اإلاااذمج كةاااح  ناان م ااؼل  لوصااٍ ال،اال الااازي  (2144)الفقــ   عــش  

مِشساال كباي الوياي ونـام دكام ألاداء يامم ان  كذة ػَش تِذيم مثل ال للم ال لاونا و 

ة مم ُاكاال الذسوط وجها لوجن وال للم ؤلالٕهيونا  ؤلالٕهيونية ومماسظاال إداسة اإلالًش

 الح .

ماضج ماك ال اذسيي ال ِلياذي اإلاوجان “ال للم اإلاذمج كةاح  نان  (2144)الفق   كما ٌعش  

 ”الزاتا هني اإلاهزامنة. ااإلاللم واإلاعتمشاال اإلاهزامنة كةح ؤلانهينت والذساظة راال الخؼو 
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ًال للم اإلاذمج لو شٖل جذيذ لبايامج ال اذسيي والا للم يماضج ا اوسة مناظاثة 

ان  ال للم ال ٌا وؤلالٕهيونا وًّ م ؼلثاال اإلاوٍُ ال لليميا ههذي تحعان  تحِياّ 

 ألالذاي ال لليمية وةنُل تٖلٌة ممٕنة.

ي ااٍ نمورجاااا     الاا للم اإلااااذمج (٢١1٢ جاااو  و وةالااضا ٓمااا  شاااس ٔااال مااك 

هجينااا مااك الااا للم ؤلالٕهيونااا الاازي رعااامح اوجااود ػشائااّ ال اااذسمغ ال ِليذيااة اااناااي 

 م ادس و نشؼة ال للم ؤلالٕهيونا ال،ذيثة ذ  مِشس واحذ.

ا  ال للااايم اإلااااذمج  (Horn & Staker, 2013) وُااذ اك باااي لاااوس  واظاا آش

٘ الانهينات بشاٖل جض،ااا الالٕهيونا لو اشنامج تلليم سظمي ي للم ًين الؼالاي ماك خاال

والٌ ال الذساساا ي اااضء اخااشا ماام امٖانياة الاا حٕم االوُاات واإلاٖاا  والعااشكة اإلاؼلااو  

 انااص ال للم ًينا وةزلٗ تهيااؽ وظائل ال للم كةح معاس اللملية ال لليمية انٓملها.

لو اإلاضج ان  ال لليم داخل الٌ ل (Farrington, 2014)وُذ وض،ن ًاسينا و  

 لليم الالٕهيونا رلٗ ا وصيل الالذاي واإلاح وى وم ادس و نشؼة ال للم الذساس ي وال

وػَش توصيل اإلاللوماال ااظا  ذا  الادواال والاجهاضة ال ٕنولوجياة ال،ذيثاةا ل حعان  

 اإلالاسي واإلاللوماال واإلاهاساال وصيادة الاتاالاال.

ا  لنااْ اللذياذ ماك الذساظااال التاي  (٢١1٣  ااو موسا ى و ال اوقا ٓما  شاس 

( حيخ  شاسال إرح ٢١١٢اولت تلشيٍ ال للم اإلاذمج اإلا مارج منها دساظة دسي ظٖو٘  تن

    لناْ  ستلة ملا  م  لٌة إلالجى ال للم اإلا مارج وي :

 اإلاضج ان   نماغ م  لٌة مك ال ٕنولوجيا اإلال مذة كةح ؤلانهينت إلنااص لذي تشةوي.• 

َ ال ذسمغ اإلا  لٌة واإلاثبية كةح نـ•  ية اإلاضج ان  ػش شياال م لذدة مثل الثنائية والعلٓو

ية.  واإلالًش

 مضج  ي شٖل مك  شٖا٘ ال ِنية مم ال ذسمغ مك ُثل اإلاذسط وجها لوجن.• 

مااضج ال ِنيااة ذاا  ال ااذسمغ ماام مهماااال كمااال حِيِيااة للماال إاااذاكاال ًلليااة تااعجش كةاااح • 

 الانسجا  ان  ال للم واللمل. 

 .م يوجذ تلشيٍ محذد لل للم اإلاذمج

الوصااو٘ اراااح تلشيااٍ دُياااّ كااك مٌهااو  الااا للم اإلاااذمجا ًٖااال ال لشيٌاااال هناااي م يمٕااك 

مٕ ملاة وُاصااشةا ًااال لشيٍ الااذُيّ ماااذ    يٖاو  جاملااا مانلاااا جاملااا لٖاال  وصاااي 

الٌك  و اإلا ؼل ا مانلا م ي ذاخل مم هنين. وتلٗ الششوغ م ت وًش ذ  تلشيٌااال الا للم 
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اال مليناة محااذدة. ٓاازلٗ اإلااذمج ألناان ي اذاخل ماام الاا للم ؤلالٕهيونا ا وم ياماام إلاواصاٌا

( اإلا للمان   و الخباياء واإلا    ان مخ الي الشمية لل للم اإلاذمج ظواء مك اإلاللمن   و 

 .(1٣٤٠-1٣٤9نِلها كك الذٓ وس حعك الضلشانا للا   تم

 مسميات الحعلم املذمج. 9.4

 مياال لزا النوق مك ال للم وي :تلذدال مع

 (.Blended Learningال لليم اإلاضيج.  .1

 (Mixed learningال لليم الخليؽ  و اإلا  لؽ.  .٢

 (٢١1٣  او موس ى و ال وقا (  (Hybrid Learning ال لليم ال جن   .٤

 ملارا بشص لاهحمام به؟

ذ  اللذيذ مك الذساظاال إرح  لمية  (٢١1٣  او موس ى و ال وقا  شاس ٔل مك 

ة إلاارا اشص ال للم اإلاذمج وًاكلي ن االبعثة للؼالي وللمللم ولز ا ما يذًلنا إلالًش

الال ما  ان كةح لزا النحو. إ   جش ال للم اإلا مارج كةح ال ح يل لن تنجني ًلا٘ا 

ٔا  تح يلهم  كةح مك  ًالؼلثة الزيك ُاموا اال للم مك خال٘  ظلو  ال للم اإلا مارج 

هيون ا الٖامل. الؼلثة الزيك تللموا اواظؼة ال للم ال ِليذي  وجها لوجن( وال للم ؤلإل

نعثة الاح ٌاؾ اال للم لذى الؼلثة كك ال للم ال ِليذي  وجها   يظا لن  جش كةح صيادة

هيونا الٖامل. ٓما    ال للم اإلا مارج  دى إرح تحعن  مع وى  لوجن( وال للم ؤلإل

 .(٢١1٣  او موس ى و ال وقا ال ح يل كنذ الؼلثة 

تِشي ًاا ن ٍ وُت ال للما ويمٕك ؤلاشاسة  يظا    ال للم اإلاذمج ُذ اخ  ش 

هيونا اإلاثاششا وال ِذ  الزاتا  زلٗ ن ٍ ال ٖلٌة مك خال٘ الخلؽ ان  ال للم ؤلإل ٓو

 وال للم ال ٌا وجها لوجن.

هيونا   يظا وُذ تعالم اتاالاال الؼلثة ذ  اظ  ذا  تٕنولوجيا ال للم ؤلإل

اإلاذمج للعاكذلم كةح  داخل اٌل ل الذساس ي ذ  اللملية ال لليمية ذ  الال ما  اال للم

صيادة داًليتهم لل للم وتنمية تح يل الجاني اإلالشذ  والجاني ألادا،اا وتلثية 

شدية احيخ ي للم ٔل منهم كةح حعي ظشك ن الزاتيةا ٓزلٗ صيادة  اح ياجاتهم اٌل

 .(٢١11 العيذا شلوسلم ااإلاعاواة ذ  الٌشق ال لليمية 

ال واإلاشإالال التاي تواجان الاا للم    جملاة ال حااذيا (٢١11 العايذا وُاذ  شااس 

ؤلالٕهيونا مثل هيا  دوس اإلاللم وال ٖلٌة اإلاادية وطلٍ الانظثاغ واإلاععولية وألامانة 
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الللميااة  دال ارااح ؿهااوس الاا للم اإلاااذمج  و الخلاايؽ والاازي رل بااي اااذوسن ال ؼااوس الؼثيعااا  

الال ما  اال للم  حواإلانؼِا لل للم ؤلالٕهيوناا ولزا رل بي مك  اشص ألاظثا  التي دكت ار

 اإلاذمج.

 :عالقة هزا الىىع مً الحعلم املذمج بحقىيات الحعليم.5

للا للم اإلاااذمج مشاحاال تاسي ياة مشتثؼااة اـهااوسن ٓم اؼل ا ٓمااا    اتناان وةاان  

ااااسيخ  ااااسيخ الاااا للم اإلاااااذمج لااااو نٌعاااان تا ةا ًِااااذ ناااااذ تا اااهٓي تِنيااااال ال للاااايم ُواظاااام مشا

ي آلارا . ًااال للم اإلااذمج م ي ااض  كاك كلاام تٕنولوجياا ال للايما ولاو نٌعاان تااسيخ ال،اظا

تِنياال ال لليم ًناذ جزوسن ذ  ٔل مشحلة مك مشاحلن ولٕنن ي ؼوس ا ؼوس الوُت   تم 

( وكناذ ال ٌٕناي ذا  تااسيخ الاا للم  1٣٤9-1٣٤٠  كاك الاذٓ وس حعاك الضلشاناا للااا  نِلهاا

 اإلاذمج لناْ معاسيك يشتثؼا  ام ؼل  ال للم اإلاذمج:

 ال للم اإلاذمج ُثل ؿهوسن.  معاس ل اسيخ• 

معاااس خخااش بلااذ ؿهااوس اإلا اااؼل  ااك ثاااسن تاذيااذا تشةويااا ٔلياااا  تاام نِلهااا كااك الاااذٓ وس • 

 (1٣٤٠-1٣٤9للا   حعك الضلشانا

اااة  و اإلاِاسنااة مااام تااااسيخ •  لناااْ تاااذاخل ذااا  ال لثاام ال ااااسيم  للااا للم اإلاااذمج ظاااواء للملًش

ة اينه ما ًال للم اإلااذمج جاضء م ي ااض  ماك تِنياال ال لليم ورلٗ لوجود ُواظم مشهٓي

تِنياال ال لليم ًناذ جزوسن تم ذ ذ  ٔل مشحلة مك اإلاشاحل ال اسي ية ل ِنياال ال لليم 

 (.1٣٤٠-1٣٤9 تم نِلها كك الذٓ وس حعك الضلشانا للا  

 :الذمج.6

رلاذ دماج روي الاح ياجاااال الخاصاة ذاا  اإلاا مام  حاذ الخؼااواال اإلا ِذماة التااي 

نليال اإلا  لٌااة تنـاش إليهاا ٓهااذي  ظااط ي ل نليال روي الاح ياجاااال  صاثحت ااشامج ال 

 اال الخاصة.الخاصة حذيثا وملذ الذمج  حذث اشامج سكاية روي الاح ياج

والاااذمج لااااو ب ال ٖاماااال الاج ماااااب  وال لليماااي للؼٌااااا٘ مااااك روي الاح ياجاااااال الخاصااااة  

 كةح ألاُل ب اوألاػٌا٘ اللادين  ذ  الٌ و٘ اللادية ولجضء مك اليو  الذساط ي 

 وهما:  واسثبط هزا الحعٍشم بششطين البذ مً ثىافشهما لك  ًححق  الذمج 

 .ٍ اللادي لجضء مك اليو  الذساس يوجود الؼٌل ذ  ال  (1

لو الاخ الغ الاج ماب  اإلا ٖامل . ولزا ي ؼلي    يٖو  لناْ تٖامل وت ؼيؽ  (٢

 .تشةوي مع مش
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ٔاًة الخذماال والشكاية لزوي الاح ياجاال  واإلاِ ود انظلو  الذمج لو تِذيم 

الخاصة ذ  اترة بليذة كك الل٘ض وي  اترة الٌ ال الاذساط ي اللاادي ااإلاذسظاة اللادياة 

بواشي اإلا اادس والتاي تِاذ   ا  و ذ  ً ل دساط ي خاق ااإلاذسظة اللادية  و ًيما رعمى

  .خذماتها لزوي الاح ياجاال الخاصة لثلع الوُت

واكاذ وشاشوغ كلمياة وتشةوياة مااذ    ت اواًش ويبثغ   م رويي كنا ان  للذمج ُ

ُثل و جناء وتلذ تؼثيِن ا ٓما و   سهم وجود اإلالاسطن  ًإ  مثذ  الذمج  صثح ُظية 

تشةوية مل،ة ذ  ماا٘ الهياية الخاصة ا وللل  ٓاي ما ي شان اإلالاسطو  إلاثذ  الاذمج لاو 

الشكاياة الخاصاة والخاذماال و  حشماا  ال لمياز روي الاح ياجااال الخااق ماك اللعاهيالال

  .  ظواء الهياوية  و النٌعية  و الاج ماكية  و معاكذاال  خشى 

ولٕاك حتااى يظاامك مِااذما الخذمااة لاازوي الاح ياجاااال الخاصااة ناااا  الااذمج 

وتِثلان كةااح اإلاعاا وى الشاالبي  و كةاح معاا وى صااناق الِااشاس ا ًاال اااذ للنـااش إرااح اللوائااّ 

تيهااع كمليااة  موكااة ماك الباايامج التاايوالاح ياجااال ا جاام ماااذ مااك ال  ؼاايؽ الااذُيّ إلاا

اااال الااااذمج اااا ُثا ااااشامج ما اااا ب اا ا اااا ؼيم    نؼلااااّ كليها اااااصا  الااااذمج ا ونعا    ". (٢١11 الثا

 :أهىاع الذمج.4.6

( ارح  نواق الذمج التي ظب حذث كنها 9٣-9٤-9٢ا ال ٌحاال ٢١11 الثاصا ٓما وُذ  شاس 

  ًيما ية :

  :الصفى  العادًة امللحقة باملذسسة العادًة.4.4.6

وي الخاصاااة اإلال،ِااة ااإلاذسظاااة اللاديااة شاإال ماااك  شااٖا٘ الاااذمج  تل بااي ال اٌا

ألأاااديمي ا ويؼلاااّ كليهااا  ظااام الااذمج اإلاٖاااانا حياااخ يل حااّ ال المياااز هنااي اللاااادين  مااام 

وي خاصااة ههام  و وحااذاال  ال المياز اللااادين  ذا  نٌااغ الثنااء اإلاااذسط ي ا ولٕاك ذاا  صٌا

وي صٌية خاصة ههم ذ  نٌغ اإلاوُام اإلااذسط ي وي  لِال ال المياز هناي اللاادين  ذا  ال ٌا

ااااة  الخاصاااة ولاااثلع الوُاااات ااااشامج تلليمياااة مااااك ُثااال ماااذسط الهيايااااة الخاصاااة ذااا  هًش

ة مم ال الميز اللادين  ذ  ال ٌوي اللادية ا  اإلا ادسا ٓما ي لِو  اشامج تلليمية مشهٓي

الان ِاا٘ وي م تشتتي البايامج ال لليمياة وًاّ جاذ٘و صمجاي ملاذ لهازن الواياة ا احياخ يا م 

بعااهولة مااك ال ااٍ اللاااادي إرااح ال ااٍ الخاااق ا وةااااللٕغ ا ويهااذي لاازا النااوق ماااك 

الاذمج إراح صياادة ًاشق ال ٌاكال الاج مااب  والهيااوي اان  ألاػٌاا٘ هناي اللاادين  وألاػٌااا٘ 

 .اللادين  ذ  نٌغ اإلاذسظة
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ومك اإلامٕك    يٖو  الاذمج اإلاٖاانا هناي ًلاا٘ ذا  إجاشاء ال واصال اان  ألاػٌاا٘ 

صة إرا لم تاشى تحظنياال معثِة وإششاي مناظي إلحذاث تٌاكل ما ان  ألاػٌاا٘ خا

  . اللادين  وهني اللادين 

 الذمج ألاكادًم  :.2.4.6

ٔاديمي ال حاَ ال الميز هني اللادين  مم ال الميز اللادين  ذ    يِ ذ االذمج ألا

وي اللاديااة ػااوا٘ الوُاات ا حيااخ ي لِال لااعمء ال الميااز اااشامج ت ة ال ٌا لليميااة مشااهٓي

ومشهيغ ذ  مثل لزا الناوق ماك الاذمج تاوًش الـاشوي واللوامال التاي تعااكذ كةاح إنااا  

لازا الناوق مااك الاذمج ا ومنهااا تِثال ال الميااز اللاادين  للؼلثااة الوناي اللااادين  ذا  ال ااٍ 

اللادي ا وتوًني مذسط الهياية الخاصة الزي رلمل جنثا إرح جني مم اإلاذسط اللادي ذ  

ادي ورلااٗ ههاااذي تاااوًني الؼااَش التاااي تلماال كةاااح إي اااا٘ اإلاااادة الللمياااة إراااح ال ااٍ اللااا

زلٗ تاوًني ؤلاجاشاءاال التاي تلمال كةاح  ال الميز هني اللادين  ا إرا تؼلي ألامش ٓزلٗ ا ٓو

إناا  لزا الاتاان واإلا مثلة ذ  ال ولي كةح ال لوةاال التي تواجن ال الميز هني اللادين  

ااااة ا واإلا  وي اللاديا اااٌا ا اااا  ال ا اااااال ذا ا ااااشاء الام حانا ا ااااة ا وإجا اااااال الاج ماكيا ا اااا  الاتاالا ااااة ذا ا مثلا

 .وتص،يحها

 الذمج لاححماع  :.3.4.6 

يِ ااذ ااان دماااج ألاًااشاد هنااي اللاااادين  ماام ألاًااشاد اللاااادين  ذاا  ماااا٘ العااإك  

اازلٗ الاذمج ذا  الباايامج  واللمال ويؼلاّ كةاح لاازا الناوق ماك الااذمج االاذمج الاوؿيٌا ا ٓو

ااإلاا مم ا ويهذي لزا النوق مك الذمج إرح توًني الٌشق  وألانشؼة والٌلالياال اإلا  لٌة

اإلاناظااثة لل ٌاكااال الاج ماااب  وال،يااااة الاج ماكيااة الؼثيلياااة ااان  ألاًاااشاد اللااادين  وهناااي 

 . اللادين 

رل باي الاذمج ماك  الشاشوغ الواجاي مشاكاتهاا ذا  ال  ؼايؽ لبايامج الاذمج اإلاثاار 

م لل نٓاذ ماك نااا  البيناامج احياخ يٖاو  اللملياال اإلالِذة التي تح اج إرح ت ؼيؽ ظالي

م ؼؼاااا لااان ا اااوسة دُيِاااة حياااخ    ألاػٌاااا٘ ماااك روي الاح ياجااااال الخاصاااة والاااازيك 

ظتعا ٌيذو  ماك لازا البينااامج يااي    يح الوا كةاح معاا وى ماك ال للايم م يِال كااك 

وجود الؼٌل مك روي الاح ياجاال الخاصة  البينامج اإلاؼثّ ذ  اإلاذاسط الخاصة ا  يظا

إلاذاسط اللادية م ياي    يعجش اني حا٘ كةح اشنامج اإلاذسظة اللادية ومع وى تِذ  ذ  ا
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م ااذ ماك لازا .وػمو  ال الميز و   م رشٖل كثرا إطااًيا كةاح اإلاللام ذا  اإلاذسظاة اللادياة

 :مشاكاة الجواني ال الية

 تاوًني مللام الهياياة الخاصاة واحاذ كةاح ألاُاال ذا  ٔال مذسظاة يؼثاّ ًيهاا اااشامج 

حيخ    الؼٌل مك روي الاح ياجاال الخاصة يح اج إرح دسجة ٓثنية مك  جالذم

 .الِثو٘ والذكم والِليل مك اإلاناًعة لزلٗ ًهم احاجة إرح مذسظن  معللن 

   تِثال ؤلاداسة اإلاذسظاية والهيراة ال ذسمعاية وال الميااز ذا  اإلااذاسط لبايامج الااذمج

 لٖااال ماااك ؤلاداسة وُناااكتهم اااان ولاازا لاااك يااا م إم بلااذ توطااايح  لمياااة الااذمج

  . اإلاذسظية واإلاللمن  و ولياء  موس ال الميز

   ػٌا٘ مك روي الاح ياجاال الخاصة الزيك ظتع ٌيذو  مك الاخ ياس العليم لل

ٔاديمية والاج ماكية والانٌلالية  .لزا البينامج مك الناحية ألا

  ة وال لاو  مك ُثال ألالاار  و وليااء  ماوس ال المياز ماك روي الاح ياجااال اإلاشآس

  . الخاصة ذ  البينامج اإلاذسط ي مك ألاموس الهامة جذا مناا  اشامج الذمج

  تحذيذ ألالذاي اإلاشجوة مك البينامج احيخ ياي    تٖو  واُلية وكةح  ظغ

ة  .كلمية ُذ تٖو  كائّ و طشاسلا  ٓبي كةح ألاػشاي اإلاشآس

 يِ  اش ًِاؽ  تحذيذ نوكية الذمج لل لاو الاذمج ألأااديمي  و الاج مااب  الازي

ة ال ٍ  .كةح  نشؼة اإلاذسظة خاسج هًش

  ٍحاجة اشامج الذمج إرح نـا  تسجيل مع مش لِيااط تِاذ  ال لمياز ذا  م  لا

 . الجواني النمائية

  إكااذاد الٖاااوادس الالصمااة وتاااذسيثيها تاااذسيثا جيااذا اماااا يلناظاااي ماام إنااااا  اشناااامج

 ل لامال الهيااوي الذمج ا ويبثغ     يٖو  تذسيي مللماي الٌ او٘ اللادياة كةاح ا

ٔائض ألاظاظية لبيامج الذمج  .مم روي الاح ياجاال الخاصة مك الش

   نااوق ؤلاكاُاااة : حياااخ    دماااج روي الاح ياجااااال الخاصاااة ذااا  اإلااااذاسط اللادياااة

يا  مشتثؽ انوق ؤلاكاُة وحذتها لهو  رعش لزوي الاح ياجاال الخاصة حعيا وحٓش

اإلا اان  اإكاُة   ما    دمجمنن االبعثة إرح روي الاح ياجاال الخاصة رلنيا ٓ

 واحذة  ظهل مك دمج ؤلاكاُاال اإلاظاكٌة.

  الهياية اإلاثٕشة :    الذمج اإلاذسط ي للؼٌا٘ مك روي الاح ياجاال الخاصة ماذ

و   رعاااثِن تشةيااااة مثٕااااشة مااااك ألاظاااشة إلاعاااااكذتهم كةااااح  داء بلااااع الوؿااااائٍ 
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اة وال نِال والاك مااد كةاح اة ألاظاظية لل،ياة مثل الٕاال  وال،ٓش  الازاال وملًش

 خ ائص ألاشياء ا ٌة ػثيلية .

   كااذد ال الميااز مااك روي الاح ياجااال الخاصااة ذاا  الٌ اال اللااادي ا الا ي اااوص

كاااك تلمياازيك حتاااى م يحااو٘ وجاااودلم اااان دو  العااني اللاااادي لااان أل   يٌظاال

  . الاح ياجاال الخاصة ي ؼلي تٌشيذ ال ذخل الاك ناء ازوي 

 وي الاح ياجااااال الخاصاااة داخااال الٌ اااال حجااام الٌ ااال : ي ؼلاااي الاك نااااء اااااز

اللادي ماهوداال خاصاة ماك ُثال اإلاللام وإرا ٔاا  كاذد ال المياز مشتٌلاا ًننان 

 صوش  . ي لزس الاطؼالق ههزا الذوس ا ٌة مشطية وةِذس ما يٖو  حجم الٌ ل

 .تٖو  مهمة اإلاللم  رعش

  ااااةح ااااص للااااذكم خاااااسج اااااال الٌ ااااو٘ اللاديا اااا ياااا م دمااااج روي الاح ياجا : ُلما

ذ  الٌ و٘ اللادية اؼشيِة مشطية إرا لم رع ٌيذوا اح ص للذكم  الخاصة

يلعااام  وال ااذاْس خاااسج لااازن الٌ ااو٘ أل  الؼٌاال روي الاح ياجااااال الخاصااة

 :ينخز لزا الذكم اتاالن  م ٖاملن االثؽء وال لاي و 

ال،عااية  اتااان رل جاي ا حعان  الِاذساال ألاظاظااية مثال النؼاّ وتنمياة اإلاهااساال -  

 واليذوية .

 . رل جي ا حعن  اإلاع وى ال ح ية  اإلاذسس ي مك حعا  وُشاءة واتاان -  

  دوس  ولياء ألاموس : وي لخص لزا الذوس ذ  اإلاع وى الثِاذ  والاُ  ادي للعاشة

لااازوي  ومااذى وباا   ًشادلااا امشاإالال ؤلاكاُااة وم ؼلثاااال ؤلادماااج الاج ماااب 

  لااو  ماموال الاح ياجاال الخاصة ا ومذى توًني وظائل ال للم اإلا  لٌاة لهام ا

 .اإلاللمن  ذ  تتعني تِذ   انائهم

 إكؼاء اإلاللمن  حشية ات ار الِشاساال اإلاهنياة ذا  تلاذيل اإلاان ر وإطااًة البايامج 

  .اإلاناظثة

   اوي للؼٌل روي الاح ياجاال الخاصةال نليل النٌس ي والهي. 

  ٘روي الاح ياجاال الخاصة ومشٕالتهمال وكية بعماال وخ ائص ألاػٌا. 

 ٔانات تشاامل ػااو٘ ًهاية اليااو  الذساساا ي  تحذياذ الٌهااية ا  لضمنياة للااذمج ًيمااا إرا 

 .ًهياال صمنية محذدة و ذ   
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ً املعلىمات حىل ثطـىس وهمـى الطفـو روي     ثصميم السجالت الخاصة بحذٍو

  لاححياحات الخاصة خالل مشاحو ثىفيز بشهامج الذمج ومً هزه السجالت

ٔا  كليها الؼٌل ُثل الذ - سجل خاق السجيل مالحـاال  ا مجسجل يوض  ال،الة التي 

اإلاللام حاو٘ ماذى اظا ٌادة الؼٌال ماك اشناامج الاذمج ا وماذى تواًاّ البيناامج ماام 

ي الؼٌال مام م ؼلثااال الاذمج ا ولناا يااي ساال الؼٌل وإمٖانياتان ا وماذى تمصا ُذ

وتشاٖل معا مش اماا يٌٕال اإلا ابلاة اإلاعا مشة ل ؼاوس ونمااو     يٖاو  اللساجيل دوسياا

 .الؼٌل

ي خاق يحذد مذى اظ ٌادة الؼٌل روي الاح ياجاال الخاصة مك البينامج سجل تِويم  -

ي ا والازي ظاات م النـااش كةااح ية صمنيااة مليناة ٌٓ اال  و كااا  دساساا بلاذ انِظاااء ًهاا

ماااك خاااال٘ لااازا   ظاظااان ااظااا مشاسية الؼٌااال ذااا  البيناااامج  و كذمااان ا ٓااازلٗ يااا م

ء ال لااذيل اللسااجيل تِياايم البينااامج وتحذيااذ جوانااي الِااوة والظاالٍ ًياان وإجااشا

 .اإلاناظي ذ  طوء الخبية التي تم آلعاهها خال٘ ًهية تؼثيّ البينامج

العني االذمج خؼوة ا ؼوة إر م ياي الانذماج ذ  كملية الذمج ظواء مك حيخ اخ ياس   -

الٌراال التي ظت م دماها  و حتى اخ ياس نوق الذمج الازي ظات م وطام الؼٌال اان ا 

وحاجااال ألاػٌاا٘  ٖانيااال اإلاذسظاة واظا لذادلاال ياي    يعخاز بلان  الاك ثااس إم

  .(٢١11 الثاصا وًشق نااحهم

 :كيفية إلادماج.2.6

 :إدماج روي الاح ياجاال الخاصة كةح النحو ال ار  ماذ    رعني

  :الخاصة الفصىل  -

حياخ يل،اّ الؼٌال اٌ ال خاااق اازوي الاح ياجااال الخاصاة مل،اّ ااإلاذسظااة 

الٌشصااة  ماماان لل لاماال ماام  ُشاناان اللااادين  ااإلاذسظااة اللادياة ذاا  ااااد  ألامااش ماام إتاحااة 

  . ػو٘ ًهية ممٕنة مك اليو  الذساس ي

  غشفة املصادس : -

حياخ يوطاام الؼٌاال ذا  الٌ اال الااذساط ي اللااادي مام تلِياان معاااكذة خاصااة 

ا وسة ًوسية ذ  حجشة خاصة مل،ِاة ااإلاذسظاة حعاي جاذ٘و جااات وكاادة ماا رلمال ذا  

ي مك مللمي الهياية الخاصاة الازيك  كاذوا خ ي اا لللمال مام لزن الحجشة مللم  و  ٓا

  .روي الاح ياجاال الخاصة
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 ثحميز غشفة املصادس باآلج :

 اة ة ذ  اإلاذسظة اللاديةا راال اتعاق يحِّ ظهولة ال ذسيي وال،ٓش ت وظاؽ  هًش

٘ اإلاذسظة التي يح ةمواُم ً و ة  اج ػالهها لشكاية ذ  لزن الوًش ا ومعهل حٓش

 .  صلوةاالرلاههم منها دو 

   مضودة انجاث ومواد تشةوية ووظائل تلليمية تمٕك مك تحِيّ خذماال للؼال

اإلاهاايدديك كليهاااا  إٌايااة مؼلوةااة وتٌااا ااح ياجااااال ال الميااز اإلاحااولن  إليهااا  و

  .وخاصة ذ  ال ولي كةح ال لوةاال ال لليمية التي رلانو  منها

  ٔا  ذ  إػاس اإلاواٍُ و ة إرح  س ك يمٕك تِعيم لزن الوًش الخبياال ال لليمية ب ٓس

ااك  اال ٓس ااك للللااا  الهياويااة ب ٔو ااك لللملياااال ال،عااااية ا ٓس ل للايم الِااشاءة ا ٓس

اظ  ذامها وتوؿيٌها ذ   مضود االوظائل واإلاواد الخاصة ان ا وةما يليح للمللم

ٌاءة.رعش   ٓو

 .ة اإلا ادس مذسط م   ص  يِو  كةح تِذيم الخذماال بوًش

 ة ال لمي حعاي  ز الزي رلانا مك صلوةاال تلليمياة مليناةيهيدد كةح لزن الوًش

جااذ٘و ملااان  خاااال٘ الياااو  الذساسااا ي لل، ااو٘ كةاااح معااااكذة خاصاااة ب بلاااع 

الوُاات ب ذاا  مااادة ملينااة  و ذاا  حاال مشااٖلة تواجهاان ا  و الاا  لص مااك مشااٖلة 

ية  و نٌعية ملينة ب كيو  نؼّ مثال ب رلود ال لميز  .ظلٓو

 اللااادي ماام تلِياان معااااكذة  الخااذماال الخاصااة : حيااخ يل،ااّ الؼٌاال االٌ اال

خاصة مك وُت آلخش ا وسة ًشدية من ـمة ذ  ماامال ملينة مثال الِاشاءة  و 

الٕ ااة  و ال،عا  وهالثا ما يِذ  لزن اإلاعاكذة للؼٌل مللم الهياية الخاصة 

  .م نِل يضوس اإلاذسظة مشتن   و جالث مشاال ااألظثوق

  الااذساط ي اللاادي ماام اإلاعااكذة داخاال الٌ ال : حيااخ يل،اّ الؼٌاال االٌ ال

تِذيم الخذماال الالصمة لن داخل الٌ ل حتاى يمٕاك للؼٌال    ياني  ذا  لازا 

اإلاوُاٍ وُاذ ت ظاامك لازن الخاذماال اظاا  ذا  الوظاائل ال لليمياة  و ألاجهااضة 

ال لويظاااية  و الاااذسوط الخ وصاااية وُاااذ يِاااو  ههااازن مللااام م نِااال  و مللااام 

  .لم الاظلشاسي الٌ ل اللادي امعاكذة اإلاللم اإلا نِل  و اإلال

  اااال اإلاللاااام الاظلشاااااسي حيااااخ يل،ااااّ الؼٌاااال روي الاح ياجاااااال الخاصااااة االٌ ا

الااذساط ي اللااادي ويِاااو  اإلاااذسط اللاااادي ا لليماان ماام  ُشانااان اللااادين  ويااا م 
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الالصمااة كااك ػشيااّ مللاام اظلشاااسي معلاال ذاا  لاازا  تضويااذ اإلاللاام ااإلاعاااكذاال

د الباايامج الخاصااة ال اذد ولنااا ي حمال مللاام الٌ اال اللاادي معااعولية إكاذا

 الثاااصا  .االؼٌال وتؼثيِهااا  جناااء مماسظاا ن للمليااة ال اذسمغ اللاديااة ذاا  الٌ اال

 .(9٣-9٤-9٢ا ال ٌحاال ٢١11

 :إًجابيات دمج ألاطفال روي لاححياحات الخاصة.3.6

تل باي اإلاااذاسط اللاديااة يا  الثترااة الؼثيليااة التااي يمٕاك للؼٌااا٘ اإلالااوُن  وهنااي 

ملا كةح حاذ ظاواء ا وكليان ًاإ  الِياا  ااإجشاء بلاع ال لاذيالال اإلالوُن     ينموا ًيها 

ذ  اترة ػثيلية ل ٌا اامح ياجاال الخاصة ااألػٌا٘ اإلالاوُن   ظاهل و جاذى ماك الِياا  

 ممنزاتن:ك ا لذيل اترة اصؼناكية ل ٌا ااح ياجاتهم ألاظاظية وم

ألامش  لذساس يػٌا٘ اإلالوُن  ًشصة الثِاء ذ  مناصلهم بلذ اليو  ايليح الذمج لل  -

 الزي يمٕنهم مك    يٖونوا  كظاء كاملن  ذ   ظشلم وةتراتهم الاج ماكية

رلمل الذمج كةح ال،يلولة دو  ؿهوس الاتاالاال العلثية التي ت احي كاضلهم  -

 .ذ  مذاسط خاصة

ضياة ذا  تِااذيم الخاذماال ال لليميااةا ٓماا يلاايح  - رلمال الاذمج كةااح ال،اذ مااك اإلآش

 ة اإلاحلياة اإلا  لٌاة    تعا ٌيذ ماك تاشةاة تشةياةالٌشصاة للمعظعااال ال لليميا

 .ألاػٌا٘ اإلالوُن 

رشاااٖل الاااذمج وظااايلة تلليمياااة مشناااة يمٕاااك ماااك خاللهاااا صياااادة وتؼاااويش وتنومااام  -

 .الخذماال الهياوية اإلاِذمة لل الميز اإلالوُن 

اااال   - ااااو٘ اللاديااااة يلاااايح لهاااام ًشصااااة ال ٌاكا تااااذسمغ ألاػٌااااا٘ اإلالااااوُن  ذاااا  الٌ ا

 اللادين الاج ماب  مم  ُشااهم 

ػٌاااا٘ اإلالاااوُن  ماااك ًثااال اترااة الاااذمج تلمااال كةاااح صياااادة ال ِثاال الاج مااااب  لل   -

 . ُشااهم اللادين 

الذمج كةاح تمٕان  ألاػٌاا٘ اإلالاوُن  ماك محأااة وتِلياذ ظالوْ  ُاشااهم  رلمل  -

 .هني اإلالوُن 

 .رلمل الذمج كةح صيادة ًشق ال واصل ان  ألاػٌا٘ اإلالوُن  وهني اإلالوُن  -

اإلالوُن  انُشااهم هني اإلالوُن  ذ  ظك مثٕشة     اح ٖاْ ألاػٌا٘ إ  مك شن  -

  .رعهم ذ  تحعن  اتاالاال ألاػٌا٘ هني اإلالوُن  نحو  ُشااهم اإلالوُن 
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ماك شان  الاذمج    يمٕاك ألاػٌاا٘ هناي اإلالاوُن  ماك ال لاشي كةاح نِااغ الِااوة  -

ٍ لذى  ُشااهم اإلالوُن  مما يعدي إرح ال،ذ  و ال  لص مك  ي مٌاليم  ةوالظل

 .خاػرة ُذ تٖو  موجودة لذيهم

إ  مااك شااان  الاااذمج    رلمااال كةاااح إيااااد اتراااة واُلياااة ي لاااشض ًيهاااا ألاػٌاااا٘  -

 اإلالاااوُن  إراااح خباااياال م نوكاااة ومعشاااشاال م  لٌاااة ماااك شاااناها    تمٕااانهم مااااك

 .تٖويك مٌاليم ا،يحة واُلية كك اللالم الزي رلتشو  ًين

ا  - ا ة تلليميااة تصاااجم كةااح ال نااااًغ إ  مااك شاان  الاااذمج    رلماال كةاااح إيااااد اترا

ٔاديمي ان  جميم ال الميز  .ألا

 إ  مك شن  الذمج    رلمل كةح تلميّ ًهمنا للٌشوَ الٌشدية ان  ألاػٌا٘ -

 يمٕك للذمج الهياوي    يـهش للم    ن  وهني اإلا    ن  كةح حذ ظواء -

 ي.اإلالوُن   ٓبي ماك  وجان الخاال      وجن اللشاان ان  ال الميز اإلالوُن  وهني

 .(92-9٣ا ٢١11 الثاصا 

 :.سلبيات الذمج روي لاححياحات الخاصة4.6

إ  نااا  كمليااة الاذمج الهياااوي تل ماذ كةااح وجاود نـااا  معاانذ احيااخ رعاا ؼيم  -

اإلاللمااو  وؤلاداسيااو  ذااا  ال للاايم اللاااا  والخاااق الوًااااء اامح ياجاااال ألاظاظاااية 

 .للؼٌا٘ ورلٗ اوجود مللمن  م    ن  وةترة مناظثة

تاالااااال العااالثية التاااي ُاااذ توجااااذ لاااذى مللماااي الٌ اااو٘ اللادياااة  و لااااذى إ  الا -

  .ػٌا٘ألاػٌا٘ اللادين  ُذ تالل مك كملية الذمج تاشةة ظلثية لل 

مثااانا ال للاايم اللاااا  هنااي مهيااانة ل لااٗ الٌرااة مماااا ُااذ رشاااٖل صاالوةاال للػٌاااا٘  -

 .اإلالاُن 

سط اللادية تٌوَ ومما ظثّ ي ط     إياااياال دمج ألاػٌا٘ اإلالوُن  ذ  اإلاذا

ٓثنيا ظلثياتنا وألالم مك رلٗ لو ا  ظالثياال الاذمج الهيااوي تل باي اؼثيلتهاا ماك الناوق 

 .(92ا ٢١11 الثاصا  .الزي يمٕك ملالج ن وال ولي كلين
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 :.لاثجاهات هحى الذمج التربىي 5.6

 لاثجاه ألاول: -

ػٌاااا٘ روي  ااا،ا  لاازا الاتاااان رلاسطااو  ًٕاااشة الااذمج ومل باايو  تللاايم ألا  

الاح ياجاال الخاصة ذ  مذاسط خاصة ههم  ٓااي ًلالياة و مناا حتاى لاو  دى رلاٗ للاضلهم 

 كك اإلاا مم.

 لاثجاه الثاو : -

 ا،ا  لزا الاتاان يعيذو  ًٕشة الذمج إلاا لزلٗ مك  جش ذ  تلذيل اتاالاال  

ِ اوس اإلاا مم وال  لص مك ك٘ض ألاػٌا٘ والزي رعجي اال ار  إل،اَ وصمة العجاض وال

وؤلاكاُة وهنيلا مك ال ٌاال العلثية التي يٖو  لها  جش كةح الؼٌل وػموحان وداًلي ان 

  و كةح ألاظشة واإلاا مم بشٖل كا .

  لاثجاه الثالث: -

 ااا،ا  لااازا الاتااااان ياااشو   نااان مااك اإلاناظاااي اإلاحاياااذة والاك اااذا٘ا حياااخ    

ْ ًراال لتغ مك العهل دماهم ال يٌظل تِذيم الخذماال الخاص ة ههم مك خال٘ لنا

ملالااذ خاصااة مثااال روي ؤلاكاُاااال الشااذيذة واإلا لاااذدةا ويعيااذو  دمااج روي ؤلاكاُااااال 

٘ لزن الاتاالاال ًإ  الشمية تشني إرح  الجعيؼة واإلا وظؼة ذ  اإلاذاسط اللادية. ومك خال

   الاتااااان الثالاااخ لاااو الاتاااااان اإلاناظاااي حياااخ    اشناااامج الااااذمج يااااي    يشابااا  نااااوق 

حيخ تذمج ؤلاكاُاال الجعيؼة واإلا وظؼةا وتِاذ  الخاذماال ذا  ملالاذ ؤلاكاُة وشذتها 

 (96ا صٌحة ٢١11 الثاصا  .الشذيذة واإلا لذدة خاصة لإلكاُاال

 :املشافهة أو الحعبير الشفىي . 7

وي تلشيٌااال م لاذدة م تٖااد ت ااشج بلظاها كاك بلاعا ومنهاا  ناان:  لل لثناي الشٌا

اا ا يااو٘ ذاا  نٌعاان ماك خااواػش ولااواجغ برلاٗ الٕااال  اإلانؼاوَ الاازي رلبااي اان الٌااشد كمف

ضَود ان هنين مك مللوماالا  و  و حاظتغ وما يضخش ان كِلن مك سمى  و ًٕش وما يشيذ    ي 

ا 19٠1 ماااوسا نحو رلٗ اؼالُة وانعيا  مم ا،ة ذ  ال لثني راتن ويبيص شخ ت نب. 

حة  و ال  اػاي باإلانؼلاّ الا٘و كةاح ال لثناي اوجان كاا ا وكثااسة كاك اإلاحادجاة   .(٢٤٤صٌا

الزي يٖو  ان  الٌشد وهنينا احعي اإلاوٍُ الزي رلتشن  و يمش انا ومك مهاساتن هشط 

حة  الثِاة ااالنٌغ وصياادة الِاذسة كةاح اخ يااس الاًٖااس وتنـيمهااب.  الاذليمي و الاوائة ا صاٌا

1٤٠). 
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وي كثااااسة كاااك كملياااة  مااك خاااال٘ لااازن ال لشيٌااااال ي طااا  لناااا ا  ال لثناااي الشااٌا

نااات ذااا  كِااال ال لمياااز نليااااة إلااااشوسن تلليميااة يااا م ماااك خال لهاااا ال اااوس الزلنياااة التااي تٖوف

 االلواة بوااشض تثليااى سظاالة  و ال لثنااي كااك 
ً
اموُاٍ حياااتا  و مذسسا ي مشاااًهةا معاا لينا

 (٢١1٠ محمذي و ك ماناا  س ي  و حاجة  و مشاكش و حاظتغ.

 :.أهمية الحعبير الشفىي 4.7

٘ الٌشد بونين رل بي ال لثني الشٌوي وظيلة مك وظائل الاًها   وال ٌالما ومت ا

وتِويااة سوااؼاان الٌٕشيااة والاج ماكياااة ماام الاخااشيكا ولااو ًاااك لنِاال الاًٖاااس واإلال ِاااذاال 

 :آلاتيةوآلاساء واإلاللوماال وت اةح  لمي ن ذ  النِاغ 

رع مذ ال لثني الشٌوي  لمي ن ٕٓاال  ظاثّ الٕ اااة ذا  الوجاودا ًانحك تٖلمناا  -

 لن.لثني الشٌوي مِذمُثل    نٕ ي ومك جم رلذف ال 
ً
 ة لل لثني الٕ اتا وخادما

لاو وظاايلة للٌااشد لل لثنااي كااك مشاااكشنا وخسائانا و ًٖاااسنا ومااك جاام ًهااو الشااٖل  -

 الشئتس ي لالت ا٘.

محشفْ للزلكا وتشجمة ألًٖاسن ومٖوناتنا وتذسيي كةاح مماسظاة اللواة ا اياهة  -

مثال الجانااي الجمال وتشتتاي اللناصااشا واظا  ذا  ألالٌاااؾ والنؼاّ ههااا ًهااو ي

 الوؿيٌا مك اللوة ومع مؼش ألاًٖاسا وي شجها اٖلماال منـمة.

رعااكذ الٌاشد كةاح ال ٕيااٍ مام اإلاا مام الازي رلااتى ًيانا وكةاح تحِياّ ألالٌااة  -

دن كةاااح اإلاواجهااااة ومواااشط ًياااان الجاااش ة ويجااااخ داخلااان الثِااااة  وألاماااكا ٓماااا رلااااوف

ن للمواُاٍ الِيادياة والخؼااياةا و  يِاودن اراح ال لضيااض ااالنٌغا وةال اار  ًهاو رلاذف

 الزاتا.

يليح ًشق ال ذسيي كةح اإلاناُشة وااذاء الش يا وإُناق الاخشيك ٓما  نن وظيلة  -

 للٕشٍ كك كيو  ال لثني  و ال ٌٕني مما يليح الٌشصة إلالالجتها.

رلذف  ظاظا ماك  ظاغ انااء الصخ اية العاوية الِاادسة كةاح ال ٌاكال الاج مااب   -

 العليم داخل اإلاذسظة وخاسجها.

وي مٖاناة ومنزلاة اان  م  لاٍ  ومك خال٘ لزن ألالمية التاي تمانح لل لثناي الشٌا

ألانشاااؼة اللووياااةا ٔواهاااا طاااشوسة ح مياااة م يمٕاااك ألي شاااخص ٔاااا  الاظااا وناء كنهاااا ذااا  

 م  لٍ مشاحل حياتنا ًإننا نشى  نن يمٕك لهزن ألالمية    تحِّ اإلاؼالي آلاتية:
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ا وُذستااان كةاااح ألاخؼااااس اللووياااةا ومواجهاااة تهيرااة ال لمياااز وإٓعااااان ظاااشكة ذااا  ال ٌٕناااي -

 مم ما 
ً
ن ي م تماشيا

ف
ٍ الٕالمية الؼاسئة ومعاكذتن ذ  الخشوج منها اناا ا ولزا ٔل اإلاواُ

هاا مشااًهة.
ف
 يملٕن مك شجاكة تمٕنن مك الاستاا٘ مم م  لٍ اإلاواٍُ اإلاح اجة ارح حل

ااا - ا اااا  اللمليا اااية ذا ا ا ااااة والاظاظا وي ألاداة الٌلالا اااٌا ااااي الشا اااال ال لثنا ا
ف
ااااة يمث ا ااااة ال للميا ة ال لليميا

  اإلاشاًهة  ظاط اإلاناُشة ان  اإلاللم واإلا للم(.

ناا  اإلاناُشة الشٌهية ذ  اللملية ال لليمية ي شج اإلا للم مك ال ِوُم والانؼواء كةح  -

نٌعاان ومولثاان كةااح اإلالاناااة مااك ال للااثم وال نتااانةا وكةااح خوًاان مااك اخٌاااَ مااك مماسظاااة 

 .(2١ا صٌحة ٢١١٤  ًظل هللاانشاػن اللووي الشٌوي. 

 خاثمة

انؼلّ الثحخ مك ًٕشة تامم ان  جالث كناصش  ظاظية وي  ال ٕنولوجيا واإلاشاًهة     

 ٓماا  ػلِاات لاازن اللعامية إلاااك رلااانو  ماك مشااأل ا ااشية وروي الاح ياجااال الث ااشية

تِاو  لازن الٌٕااشة كةاح توجيااّ اللالُاة اان  ال ٕنولوجيااا واإلاشااًهة مااك جهاة واإلاشاااًهة 

ح ياجاال الث شية ماك جهاة  خاشىا وةال اار  نٖاو   ماا  مثلاخ رو جاالث  ُؼاا  وروي الا 

 وكةح الشٖل ال ار :

 

 

 

 

ةا اثاىىلىحي  ملشافهة روي اححياحات بصٍش

اللالُة ان  ال ٕنولوجيا واإلاشاًهة كالُة م ثادلاة ًال ٕنولوجياا ذا  خذماة  إ 

ا  صاثح ااإلمٖاا  تساجيل ًمك خاال٘ ال ٕنولوجيا اإلاشاًهة ٓما تعهل تؼوسلا وتٌليلهاا

مؼلااّ صاااوال  و ناااص وةال اااار  يمٕاااك تذاولااان ونِلاان كاااك ػشياااّ كاااذة تؼثيِااااال وةاااشامج 

٘ الينا  ما اإلاشاًهة تظثؽ كملية اخ ياس الوظيلة  و ألاداة الٌلالة  ًي ثح م ا  الوصو

ا ًاإلاشاااًهة يااا  العااجيل الٌلاااا٘ التااي ياااي اظااا  ذامها ماام روي الاح ياجااااال الث ااشية

مك دمج روي ال لوةاال الث شية مم نـشائهم ذ  الٌ و٘ الذساظيةا ًمك  الزي يمٕننا

ازلٗ مااك خاللهاا رلباي  كاك مااا  خاال٘ اإلاشااًهة يٕلعاي الالااذاي ال لليمياة ال للمياةا ٓو

ماك رلاانا مااك ال المياز اللاادين  و ا  اإلاشااًهة ذا  لازن ال،الاة تعااكذ  .يااو٘ ذا  خااػشن
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ٔا  كك بلذا  كك ما آلعثن مك مشأل ا شية ذ  ال لثني  الذاي وهاياال ومشاكش  وا  

وةال ار  ي ثح مك رلانا مك مشأل ا شية ونـنين ي للمو  ويٕلعثو  وي م تِييمهم ذ  

الؼشيِاة نٌعاهاا ولازا رعاهل دماج لاعمء ال الميازا دو  ال لاشض ألي ناوق ماك ال نماش  و 

 ال مينز.

اااااكذة روي  إ   اااايؽ إلاعا  يٖونااااا  خلا
ً
اااا ا ااااًهة ملا ا اااا واإلاشا اااااال  ال ٕنولوجيا الاح ياجا

ٔاناات ًااشض  الث اشية احيااخ يٖاو  لااو محااوس اللملياة ال لليميااةا إ  لاازن الؼشيِاة وإ  

نـشي حتى الا ا الا ااها نِؼاة تحاو٘ ذا  تللايم روي الاح ياجااال الخاصاةا واظاهياتياية 

جذيذة يمٕك اك مادلا مم ال المزة اللادين  لثِل ُذساتهم كةح الاظ ماق وال حذثا ٓما 

ل تم ن  الصخ ية الزاتية لٖل تلميزا وي  تحذي لٖل  ظ ار  و مللم ي  ظجيل مك ظث

 تِك ًك تناُل الللو  االٕ ااةا وماصا٘ م يايذ ًك تناُل الللو  ااإلاشاًهة ًِؽا ًهل 

 ظناذ مثل لٕزا مللم ذ  الِش  ال،ار ذ 

  نجاي نٌازال ال اشةاة كةاح 
ً
ا  ًٕشة الثحخ م تضا٘ ُيذ ال اشةاة والاخ ثااسا كلماا

ياازة تلاااانا ماااك مشاااأل ا اااشيةا حياااخ اك مااذال ملهاااا اإلاشااااًهة ذااا  شاااش  الالاااذاي تلم

ال لليميااة وآلعاااههاا وُاااذ حِِاات ال لميااازة ن ااائج مهماااة ذاا  الام حانااااال الشظاامية التاااي 

(ا ٓما م اذ مك الاشاسة ا  1تاشيها الذولة اللثنانية طمك ًشق اج ماق واُ  اد  مل،ّ 

تهااا للوااة اشاياال ال لميازة ساًِهااا خااال٘ اجااشاء الاخ  ٔاتااي ورلااٗ للااذ  ملًش ثاااساال ُاااس  و

 الخاصة االٌٕيٌن .

ٔا  ًٕشة الثحخ ماشد ًشض نـشي الا ا  لزا الٌشض ُاال  ذ  النهاية وحتى لو 

ٌيٌان  بلاذ ا  اجشيات الاخ ثاااس  لل ؼثياّ والاخ ثااس كةاح نؼااَ واظام مام ػاال  كاادين  ٓو

 كةح تلميزتا.

ااااذ آلا  اااااال ا ااااشية بلا ااانية لااااك  ُااااو٘ روي اح ياجا ا اااامية جذيااااذة روي الث ا  ا ظاااانػلّ تعا

 الخاصة.

 قائمة املشاح :

 الاكذاد لل للم الالٕهيونا اإلاذمج.(. ٢١1٢التعو  لي ل جو ا و ٓشمغ وةالض.   .1

 تشجمة: كثما  اك.

تٕنولوجياا تللاايم روي الاح ياجااال الخاصااة والوظااائل (. ٢١1٣حعاك الثاااتم.   .٢

 .الاظٕنذسية: داس الجاملة الجذيذة اإلاعاكذة.



يب  العماس ٍص  

338 

 

 معجم اإلا ؼل،اال الهياوية والنٌعية.(. ٢١١٤حعك ش،اتنا و صيبي النااس.   .٤

 الِالشة: الذاس اإلا شية اللثنانية.

-ال ٕنولوجياااا ال لليمياااة لااازوي الاح ياجااااال الخاصاااة (. ٢١1٠حناااا  كاااذانا.   .٣

ااااة  .-الاكاُااااة العااااملية والث ااااشية جااااوا : مالااااة الااشاليمااااي للللااااو  الاج ماكيا

 ج اوكشيشيج.والانعانية جاملة اش 

(.  لمياااة اإلاشااااًهة ذااا  تللااايم اللوااااة ٢١١١ا 1١ ٢2-٢٢د.  حماااذ صيااااد محثاااٗ.   .2

حة (1(ا الجاضء  ٠٢مالة مامم اللوة اللشةية اذمشّا اإلاالاذ  اللشةية.  ا صٌا

99. 
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 -ال ح يل الذساس ي العنة الشابلة اا اذا،ا 
ً
الجضائاش: جاملاة الجالرا   .- نمورجاا

 اونلمامة ا متغ مليانة.

اللوااة اللشةياااة الاااذليميا و ظاالاد كثاااذ الٕااشيم الاااوائة .  اااال تااااسيخ(.  ػاان حعاان  .9

 .1كما ا الاسد : داس الششوَا غ مناهجها وػشائّ تذسمعها.

الهيايااة الثذنياااة والشياطااية لااازوي (. ٢١١2ػاان ظاالذ كةااا ا و  حمااذ  ااااو اللياال.   .1١

 .1الٖويت: مٕ ثة الٌال  للبشش وال وصمما غ الاح ياجاال الخاصة .

اااا (. ٢١١٠ًف محماااذ ظاااالمة.  كثاااذ ال،اااا .11 ت اااميم الوظاااائل ال لليمياااة وان اجها
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