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 انًسرخهص:

 ؽضًء أعجع١ًج ٠ؾؼٍٙج دؾىً ٚصٛظ١فٙج ثٌضؼ١ٍُ فٟ ثٌقذ٠غز ثٌضم١ٕجسٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٚثعضخذثَ  إْ    

ِغٍُٙ ِغً  –ثٌخجفز  ثالفض١جؽجس رٚٚ ٚثٌطالح إمجفز، ِؾشد ١ٌٚغش ثٌضؼ١ٍُ، ػ١ٍّز فٟ

 فٟ ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضم١ٕجس دضط٠ٛغ ٚصٛظ١ف ثٌّٕظِٛز ثٌّغضٙذفز ٘زٖ ِٓ ؽضء  -ثٌطالح ثٌؼجد١٠ٓ 

صشد١ضُٙ. فجعضخذثِٙج ٠ّىٓ أْ ٠ؼضص ثوضغجح ثٌطجٌخ ثٌّٙجسثس ٚثٌّؼجسف ٚثٌّقضٜٛ ػٕذِج 

ًٍ ؽ١ذ، ٚثٌضؼٍُ ٘ٛ ٘ذف ثٌّؼٍُ فٟ ٔٙج٠ز ثٌّطجف  ج ؽ١ًذث ٚصُذثس دؾى ًّ ُِقّّز صق١ّ صىْٛ 

ػٍٝ صط٠ٛش ثٌّٙجسثس ٚثٌّؼشفز ثٌضٟ ٠ّىٓ  -ػجد١٠ٓ ِٚؼجل١ٓ ِؼج  - -ٌّغجػذر ثٌطالح 

صُٙ ثٌٛثلؼ١ز ، وّج أْ ثعضخذثِٙج ٠ف١ذ فٝ صقغ١ٓ ثٌّّجسعجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضٟ ثعضخذثِٙج فٟ ف١ج

صمذَ ٌؾ١ّغ ثٌطالح، ٚصغجػذ ثٌّخضق١ٓ ػٍٝ صط٠ٛش ٔٙؼ أوغش فؼج١ٌز ٌضؼ١ٍُ ثألهفجي رٜٚ 

ثإلػجلجس ثٌقغ١ز ٚثٌقؼٛدجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ، ِٓ خالي ِج صمذِٗ ثألؽٙضر ٚثٌذشِؾ١جس ِٓ ٚعجةً 

ثفض١جؽجس ثٌّضؼ١ٍّٓ ثٌّضٕٛػز، عٛثء فٟ ثٌفقٛي ثٌذسثع١ز أٚ فٟ  دغ١طز ٌٚىٕٙج ل٠ٛز ٌذػُ

 . ثٌّٕضي، أٚ فٝ أِجوٓ ثٌؼًّ ِغضمذال

Abstract: 

    The use of modern technology and technologies in education and 

their employment in a way that makes them an essential part of the 

education process, and not merely an addition, and students with 

special needs - just like ordinary students - are part of this system 

aimed at adapting and employing educational techniques in their 

education. Using them can enhance student acquisition of skills, 

knowledge and content when they are well designed and well 

managed, and learning is the ultimate goal of the teacher to help 
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students - ordinary and disabled together - to develop skills and 

knowledge that can be used in their real life, and that their use is 

useful for improving Educational practices that are offered to all 

students, It helps professionals to develop a more effective approach 

to educating children with sensory disabilities and educational 

difficulties, through the simple but powerful means provided by 

hardware and software to support the diverse needs of learners, 

whether in the classroom, at home, or in the future workplace. 

 يقذيح :

ث١ٌَٛ ثٌٛثفذ  ٠ؾٙذ ثٌؼقش ثٌقجٌٝ صطٛسث عش٠ؼج ٚ٘جةال فٝ ِؾجي ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ففٝ 

ٚثٌزٜ ٠ضؼذٜ ١ٌقً ٌٍغج١ٔز ثٌٛثفذر ثخضشثػجً صىٌٕٛٛؽ١جً ؽذ٠ذثً فٝ ؽ١ّغ ثٌّؾجالس ثٌّضؼٍمز 

دق١جر ثإلٔغجْ ، ٚٔضؼ ػٓ ٘زٖ ثٌغٛسر ثٌضم١ٕز ثٌٙجةٍز ٚثٌغش٠ؼز فٟ ؽضٝ ِٕجفٟ ثٌق١جر أْ ٠ضؾٗ 

ثٌضؼ١ّ١ٍز إلدخجي ثٌمجةّْٛ ػٍٝ ثٌؼ١ٍّز ثٌضشد٠ٛز إٌٝ إػجدر ثٌٕظش فٝ ثٌغ١جعجس ثٌضشد٠ٛز ٚ

ثٌضٕىٌٛٛؽ١ج ٚثٌضم١ٕجس ثٌقذ٠غز مّٓ ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌّغج٠شر ثٌضقٛالس ثٌغش٠ؼز ٚثٌّطشدر 

فٟ ػقش ثالٔفضجؿ ثٌّؼٍِٛجصٟ ٚعٛسر ثٌضم١ٕز ، ٚأفذـ صمذَ ثٌضؼ١ٍُ فٝ أٜ دٌٚز ٠ُمجط دّذٜ 

زٜٚ ثالفض١جؽجس ثعضخذثِٙج ٌٙزٖ ثٌضطٛسثس ثٌقذ٠غز فٝ ثٌّؾجي ثٌضؼ١ٍّٝ عٛثء ٌٍؼجد١٠ٓ أٚ ٌ

 ثٌخجفز.

ِٚٓ عُ فمذ أفذـ ثال٘ضّجَ دجعضخذثَ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقذ٠غز ٚثٌضم١ٕجس ثإلٌىضش١ٔٚز فٟ 

ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز ِٓ ثالصؾج٘جس ثٌضشد٠ٛز ثٌقذ٠غز ٠ٚؼٛد ثٌغذخ فٟ رٌه إل٠ّجْ ثٌمجة١ّٓ ػٍٝ 

ثأل٘ذثف ثٌضؼ١ّ١ٍز ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز دؾذٜٚ ٘زٖ ثٌضم١ٕجس ٚث٢عجس ثٌىذ١شر ثٌضٟ صؼٛد ػٍٝ صقم١ك 

ٌٍّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز، ٚوزٌه صّى١ٓ ثٌطالح ِٓ ِغج٠شر ِضطٍذجس ثٌؼقش ِٓ ٚػٟ ِؼٍِٛجصٟ 

 (.   3102ِٚغج٠شر ثالٔفؾجس ثٌّؼشفٟ ٚثٌضطٛس ثٌضىٌٕٛٛؽٟ ) ؽمٛس ، 

(ٚوزٌه ثٌضم١ٕجس ثٌّغجػذر فٝ ICTفجعضخذثَ صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصقجالس )

عضشثص١ؾ١ز أٚعغ ٌٍذِؼ ثالؽضّجػٟ ٌٍطالح رٚٞ ثإلػجلز، ف١ظ صُّىٓ ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٠ّغً ث

ثألؽخجؿ رٚٞ ثإلػجلز ِٓ ثٌّؾجسوز ثٌىجٍِز ٚصؼض٠ض ثٌق١جر ثالؽضّجػ١ز ٚثاللضقجد٠ز 

ٌّؾضّؼجصُٙ، ؽٕذًج إٌٝ ؽٕخ ِغ ثٌّٕج٘ؼ ثٌّٕجعذز ثٌضٟ ٠ّىٓ أْ صمذَ ٌُٙ صؼ٠ًٛنج ػٓ ثٌم١ٛد 

 (. Eid, 2013, 6ثٌؾغذ٠ز أٚ ثٌٛظ١ف١ز )

 ؽاضًء أعجعا١ًج ٠ؾؼٍٙاج دؾىً ٚصٛظ١فٙج ثٌضؼ١ٍُ فٟ ثٌقذ٠غز ثٌضم١ٕجس ٘زٖ ثعضخذثَ  ف١ظ إْ

 ٘ازٖ ِآ ؽاضء ثٌخجفاز ثالفض١جؽاجس رٚٚ ٚثٌطاالح إماجفز، ِؾاشد ١ٌٚغش ثٌضؼ١ٍُ، ػ١ٍّز فٟ

صاشد١ضُٙ. فجعاضخذثِٙج ٠ّىآ أْ  فاٟ ثٌضؼ١ّ١ٍاز ثٌضم١ٕاجس دضط٠ٛاغ ٚصٛظ١اف ثٌّٕظِٛاز ثٌّغاضٙذفز

ج ؽ١اًذث  ًّ ُِقاّّز صقا١ّ ٠ؼضص ثوضغاجح ثٌطجٌاخ ثٌّٙاجسثس ٚثٌّؼاجسف ٚثٌّقضاٜٛ ػٕاذِج صىاْٛ 
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ًٍ ؽ١ذ، ٚثٌضؼٍُ ٘ٛ ٘اذف ثٌّؼٍاُ فاٟ ٔٙج٠از ثٌّطاجف ٌّغاجػذر ثٌطاالح ػٍاٝ صطا٠ٛش  ٚصذثس دؾى

 & Hasselbringثٌّٙاااجسثس ٚثٌّؼشفاااز ثٌضاااٟ ٠ّىااآ ثعاااضخذثِٙج فاااٟ ف١اااجصُٙ ثٌٛثلؼ١اااز )

Williams Glaser, 2000, 106 وّج أْ ثعضخذثِٙج ٠ف١ذ فٝ صقغ١ٓ ثٌّّجسعاجس ثٌضؼ١ّ١ٍاز.)

ثٌضٟ صماذَ ٌؾ١ّاغ ثٌطاالح، ٚصغاجػذ ثٌّخضقا١ٓ ػٍاٝ صطا٠ٛش ٔٙاؼ أوغاش فؼج١ٌاز ٌضؼٍا١ُ ثألهفاجي 

رٚٞ ثإلػجلجس ثٌقغ١ز ٚثٌقؼٛدجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ، ِٓ خاالي ِاج صمذِاٗ ثألؽٙاضر ٚثٌذشِؾ١اجس ِآ 

ٌىٕٙج ل٠ٛز ٌذػُ ثفض١جؽاجس ثٌّضؼٍّا١ٓ ثٌّضٕٛػاز، عاٛثء فاٟ ثٌفقاٛي ثٌذسثعا١ز ٚعجةً دغ١طز ٚ

 ,O'Connell,  Freed, & Rothberg)  أٚ فاٟ ثٌّٕاضي، أٚ فاٝ أِاجوٓ ثٌؼّاً ِغاضمذال

2010, 3  .)   

 اسرخذاياخ انرقُٛاخ ٔانركُٕنٕخٛا اإلنٛكرشَٔٛح فٗ انعًهٛح انرعهًٛٛح

 انرقُٛح األٔنٗ : انرعهى اإلنكرشَٔٙ   

 ثإلٌىضش١ٔٚز ثٌٛعجةو ثعضخذثَ ػٍٝ ٠ؼضّذ ثٌزٞ ثٌضؼٍُ ِٓ ثٌٕٛع رٌه ٘ٛ ثإلٌىضشٟٚٔ ثٌضؼٍُ      

 ٚصضؼذد صؼش٠فجس ثٌضؼ١ّ١ٍز، ٚثٌّؤعغز ثٌّضؼ١ٍّٓ ٚد١ٓ ٚثٌّضؼ١ٍّٓ ثٌّؼ١ٍّٓ د١ٓ ثالصقجي فٟ

 ٚثٌطذ١ؼز، ٚوزٌه ٚثٌضخقـ ثال٘ضّجَ فغخ ٚرٌه إ١ٌٗ، ثٌٕظشر دجخضالف ثٌضؼٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ

ِفَٙٛ ثٌضؼٍُ  فٟ ثٌضخقـ أٚ ثٌؾ١ٌّٛز ف١ظ ِٓ ثٌضؼٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ، ِٓ ثٌّطذك ثٌّغضٜٛ

 .ثإلٌىضشٟٚٔ

ِٓ  ثٌقذ٠غز ثالصقجي آ١ٌجس دجعضخذثَ ٌٍضؼ١ٍُ هش٠مز أٔٗ ػٍٝ ثٌضؼٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ إٌٝ ٠ٕظش

 دقظ، ٚآ١ٌجس ٚسعِٛجس، ٚفٛسر ، فٛس ِٓ ثٌّضؼذدر ٚٚعجةطٗ ٚؽذىجصٗ آٌٟ فجعخ

 أٞ ثٌذسثعٟ ثٌفقً فٟ أٚ دؼذ ػٓ عٛثء وجْ ثإلٔضشٔش دٛثدجس ٚوزٌه ِٚىضذجس إٌىضش١ٔٚز،

 (فجةذر ٚأوذش ؽٙذ ٚألً ٚلش دألقش ثٌّؼٍِٛز إ٠قجي فٟ أٔٛثػٙج دؾ١ّغ ثعضخذثَ ثٌضم١ٕز ٘ٛ

 (. 3113ثٌّٛعٝ،

ٚ٘ٛ ػٍُ ٔظشٞ صطذ١مٟ ٚٔظجَ صىٍٕٛؽٟ صؼ١ٍّٟ وجًِ، ٚػ١ٍّز صؼٍُ ِمقٛدر ِٚقىِٛز،     

صمَٛ ػٍٝ أعجط فىش فٍغفٟ ٚٔظش٠جس صشد٠ٛز ؽذ٠ذر ٠ّش ف١ٙج ثٌّضؼٍُ دخذشثس ِخططز 

ِٚذسٚعز، ِٓ خالي صفجػٍٗ ِغ ِقجدس صؼٍُ إٌىضش١ٔٚز ِضؼذدر ِٚضٕٛػز، دطش٠مز ٔظج١ِز 

فذثط صؼ١ّ١ٍز ِٕظّز فٟ د١تز ثٌضؼٍُ إٌىضش١ٔٚز ِشٔز لجةّز ػٍٝ ِٚضضجدؼز، ٚفك إؽشثءثس ٚأ

 (.3112ثٌىّذ١ٛصش ٚثٌؾذىجس صذػُ ػ١ٍّجس ثٌضؼٍُ ٚصغًٙ فذٚعٗ فٟ أٞ ٚلش ِٚىجْ)عالِز،

 :ٌٍضؼٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ ػذر أٔٛثع ٟٚ٘إَٔاع انرعهى اإلنكرشَٔٙ: 

 .ِٓثٌضؼٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ ثٌّذجؽش ثٌّضضث 

ٚصم١ٕجس ثٌضؼ١ٍُ ثٌّؼضّذر ػٍٝ ثٌؾذىز ثٌؼج١ٌّز ٌٍّؼٍِٛجس ٌضٛف١ً ٚصذجدي  ٘ٛأعٍٛح      

ثٌذسٚط ِٚٛثم١غ ثألدقجط د١ٓ ثٌّضؼٍُ ٚثٌّؼٍُ فٟ ٔفظ ثٌٛلش ثٌفؼٍٟ ٌضذس٠ظ ثٌّجدر. ِغً 

 ثٌّقجدعز ثٌفٛس٠ز ٚصٍمٟ ثٌذسٚط ِٓ خالي ِج ٠غّٟ دجٌفقٛي ثالفضشثم١ز.

٠غضط١غ ثٌققٛي ِٓ ثٌّؼٍُ ػٍٝ ثٌضغز٠ز ثٌشثؽؼز  ِٚٓ إ٠ؾجد١جس ٘زث ثٌٕٛع أْ ثٌطجٌخ      

 ثٌّذجؽشر ٌذسثعضٗ.
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  :)ِٓثٌضؼٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ غ١ش ثٌّذجؽش )غ١ش ثٌضضث 

٠ققً ف١ٗ ثٌّضؼٍُ ػٍٝ دٚسثس أٚ فقـ ٚفك دشٔجِؼ دسثعٟ ِخطو ٠ٕضمٟ  ٌزٞ٘ٛث

ف١ٗ ثألٚلجس ٚثألِجوٓ ثٌضٟ صضٕجعخ ِغ ظشٚفٗ ػٓ هش٠ك صٛظ١ف دؼل أعج١ٌخ ثٌضؼٍُ 

ثإلٌىضشٟٚٔ ِغً ثٌذش٠ذ ثإلٌىضشٟٚٔ ٚأؽشهز ثٌف١ذ٠ٛ، ٠ٚؼضّذ ٘زث ثٌضؼ١ٍُ ػٍٝ ثٌٛلش ثٌزٞ 

 ضٟ ٠ٙذف إ١ٌٙج ثٌذسط. ٠من١ٗ ثٌّضؼٍُ ٌٍٛفٛي إٌٝ ثٌّٙجسثس ثٌ

ِٚٓ إ٠ؾجد١جس ٘زث ثٌٕٛع أْ ثٌّضؼٍُ ٠ققً ػٍٝ ثٌذسثعز فغخ ِالةّز ثألٚلجس ٌٗ      

ٚدجٌؾٙذ ثٌزٞ ٠شغخ فٟ إػطجةٗ، وزٌه ٠غضط١غ ثٌطجٌخ إػجدر دسثعز ثٌّجدر ٚثٌشؽٛع إ١ٌٙج 

 إٌىضش١ٔٚجً وٍّج ثفضجػ ٌزٌه.

ثٌققٛي ػٍٝ صغز٠ز سثؽؼز ِٓ  أِج أُ٘ ثٌغٍذ١جس فٟٙ ػذَ ثعضطجػز ثٌطجٌخ        

ثألعضجر أٚ ثٌّؼٍُ إال فٟ ٚلش ِضأخش أٚ ػٕذ ثالٔضٙجء ِٓ ثٌذٚسر أٚ ثٌذشٔجِؼ، وزٌه ٠قضجػ 

 ثٌّضؼٍُ دثةّجً إٌٝ صقف١ض ٔفغٗ ٌٍذسثعز ٚرٌه ألْ ِؼظُ ثٌذسثعز ثٔفشثد٠ز، ِّج ٠ؾؼشٖ دجٌؼضٌز.

  ثٌضؼٍُ ثٌّّضٚػ أٚ ثٌخ١ٍوLearning)-(Blended E:  ٍٟفجٌضؼٍُ ثٌخ١ٍو ٠ؾضًّ ػ

ِؾّٛػز ِٓ ثٌٛعجةو ثٌضٟ ٠ضُ صق١ّّٙج ٌضىًّ دؼنٙج ثٌذؼل، فجٌضؼ١ٍُ ثٌّذِؼ ٠ّىٓ أْ 

٠ؾضًّ ػٍٟ ثٌؼذ٠ذ ِٓ أدٚثس ثٌضؼٍُ، ِغً ثٌذشِؾ١جس، ٚثٌّمشسثس ثٌّؼضّذر ػٍٟ ثالٔضشٔش، 

ٌٛؽٗ، ٚوّج ٠ّىٓ ٠ٚغضخذَ فٟ ثٌفقٛي ثٌضم١ٍذ٠ز ثٌضٟ ٠ٍضمٟ ف١ٙج ثٌّؼٍُ ِغ ثٌّضؼ١ٍّٓ ٚؽٙجً 

دِؼ ثٌّٕط١ٓ ثٌغجدم١ٓ فٟ فقز دسثع١ز ٚثفذر. ٚسغُ أْ ثٌذؼل ٠ؼضذش ثٌضؼٍُ ثٌخ١ٍو ٔٛػجً 

ِٓ ثٌضؼٍُ ثالٌىضشٟٚٔ إال أْ ثٌضؼٍُ ثٌخ١ٍو ٠ؼضذش ِضػ د١ٓ ثٌضؼٍُ ثالٌىضشٟٚٔ ٚثٌضؼٍُ ٚؽٙجً 

 ٌٛؽٗ)ثٌّشؽغ ثٌغجدك(.

 فٕائذ اسرخذاو انرعهى اإلنكرشَٔٙ:
 :ثإلٌىضشٟٚٔ ػذر فٛثةذ ِٕٙجٌٍضؼٍُ  

  ،ص٠جدر إِىج١ٔز ثالصقجي د١ٓ ثٌطٍذز ف١ّج د١ُٕٙ، ٚد١ٓ ثٌطٍذز ٚثٌّذسعز: ِغً فٍمجس ثٌٕمجػ

 ثٌذش٠ذ ثالٌىضشٟٚٔ، غشف ثٌقٛثس ٚثٌذسدؽز.

  عٌٙٛز ثٌٛفٛي إٌٝ ثٌّؼٍُ ِغً ثٌذش٠ذ ثإلٌىضشٟٚٔ أٚ عجفجس ثٌقٛثس ػٍٝ ثٌؾذىز

 ثٌؼج١ٌّز.

 ز ِٓ خالي ِٓ ثٌّٕجلؾز ٚصذجدي ث٢سثء. صٕجلً ثٌخذشثس ثٌضشد٠ٛ 

  ّٔزؽز ثٌضؼ١ٍُ ٚصمذ٠ُ ثٌذسٚط فٟ فٛسر ّٔٛرؽ١ز ِٚٓ أِغٍز رٌه دٕٛن ثألعتٍز

 ثٌّٕٛرؽ١ز.

 :صٛفش ثٌّٕج٘ؼ هٛثي ث١ٌَٛ ٚفٟ وً أ٠جَ ثألعذٛع 

 .عٌٙٛز ٚصؼذد هشق صم١١ُ ثٌطجٌخ 

 . ٍُصم١ًٍ ثألػذجء ثإلدثس٠ز دجٌٕغذز ٌٍّؼ 

 : اإلنكرشَٔٙدٔاعٙ اسرخذاو انرعهى 

 ٌٍضؼٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ ػذر ثعضخذثِجس ِٕٚٙج:
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ثعضخذثَ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ِغجػذثس ثٌضؼ١ٍُ ٚثٌٛعجةً ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٌضٟ لذ ال صضٛثفش ٌذٜ ثٌؼذ٠ذ  .0

 ِٓ ثٌّضؼ١ٍّٓ ِٓ ثٌٛعجةً ثٌغّؼ١ز ٚثٌذقش٠ز.

 ثٌضم١١ُ ثٌفٛسٞ ٚثٌغش٠غ ٚثٌضؼشف ػٍٝ ثٌٕضجةؼ ٚصقق١ـ ثألخطجء. .3

 ز ٌىً ِضؼٍُ ٔض١ؾز ٌضقم١ك ثٌزثص١ز فٟ ثالعضخذثَ.ِشثػجر ثٌفشٚق ثٌفشد٠ .2

صؼذد ِقجدس ثٌّؼشفز ٔض١ؾز ثالصقجي دجٌّٛثلغ ثٌّخضٍفز ػٍٝ ثٌؾذىز ثٌؼج١ٌّز  .4

 ٌٍّؼٍِٛجس.

أْ ثٌطجٌخ ٠ضؼٍُ ٠ٚخطب فٟ ؽٛ ِٓ ثٌخقٛف١ز، وّج أٔٗ ٠ّىٕٗ صخطٟ دؼل ثٌّشثفً  .2

 ثٌضٟ ٠شث٘ج عٍٙز أٚ غ١ش ِٕجعذز.

 ثٌٛف١ذ ٌٍّؼٍِٛجس إٌٝ دٚس ثٌّٛؽٗ ٚثٌّؾشف.ثٌٍّمٟ ٚثٌٍّمٓ ٚثٌّقذس  .6

 صٛع١غ ٔطجق ثٌضؼ١ٍُ ٚصٛع١غ فشؿ ثٌمذٛي ثٌّشصذطز دّقذٚد٠ز ثألِجوٓ ثٌذسثع١ز. .7

ثٌضّىٓ ِٓ صذس٠خ ٚصؼ١ٍُ ثٌؼج١ٍِٓ ٚصأ١ٍُ٘ٙ دْٚ ثٌقجؽز إٌٝ صشن أػّجٌُٙ، إمجفز إٌٝ  .8

 ١ِز.صؼ١ٍُ سدجس ثٌذ١ٛس ِّج ٠غُٙ فٟ سفغ ٔغذز ثٌّضؼ١ٍّٓ ٚثٌمنجء ػٍٝ ثأل

 ثٌّشٚٔز ف١ظ ٠غًٙ صؼذ٠ً ٚصقذ٠ظ ثٌّقضٜٛ ثٌضؼ١ٍّٟ أٚ ثٌضذس٠ذٟ. .9

 ثالػضّجد٠ز ف١ظ إْ ٚع١ٍز إ٠قجي ثٌضؼ١ٍُ ِضٛثفشر دثةّجً دذْٚ ثٔمطجع ٚؽٛدر ػج١ٌز.  .01

عشػز صط٠ٛش ٚصغ١١ش ثٌّٕج٘ؼ ٚثٌذشثِؼ ػٍٝ ؽذىز ثالٔضشٔش دّج ٠ٛثوخ خطو  .00

 ثٌّؤعغجس.

٠قجي ثٌّقضٜٛ ثٌّٕجعخ دذْٚ ثٌضم١ذ دجٌّضؼ١ٍّٓ ثٌمذسر ػٍٝ صقذ٠ذ ِغضٜٛ ثٌّضؼٍُ ٚإ  .03

 ث٢خش٠ٓ، دجإلمجفز إٌٝ عٌٙٛز ثٌضؼشف ػٍٝ ثٌّشثفً ثٌغجدمز ثٌضٟ ثؽضجص٘ج ثٌّضؼٍُ.

 صغ١١ش دٚس ثٌّؼٍُ ِٓ ثٌضؼ١ّ١ٍز ِٚضطٍذجس ثٌؼقش دْٚ صىج١ٌف إمجف١ز دج٘ظز. .02

 ثٌذٚي.ٚفٛي ثٌّجدر ثٌؼ١ٍّز إٌٝ ثٌطالح فٟ ثألِجوٓ ثٌٕجة١ز، ٚخجسػ فذٚد  .04

 (.3100صقغٓ ٚإعشثء ِغضٜٛ ثٌضؼ١ٍُ ٚص١ّٕز ثٌمذسثس ثٌفىش٠ز )ؽ٠ٛؼٟ، .02

 أخٓشج انرقُٛاخ اإلنكرشَٔٛح انًساعذج انرقُٛح انثاَٛح : 
صؼذ ثٌضم١ٕجس ثإلٌىضش١ٔٚز ٔجصؾج ِٓ ٔٛثصؼ ثٌضمذَ ثٌؼٍّٟ ٚثٌضىٌٕٛٛؽٟ ثٌّؼجفش، ٚثٌشو١ضر     

ثألعجع١ز ٌٍضطٛسثس ثإلٌىضش١ٔٚز، وّج صؼذ فٟ ثٌٛلش رثصٗ أفذ ثٌذػجةُ ثٌضٟ صمٛد ٘زث ثٌضمذَ، 

ث٘ضّش  ِّج ؽؼٍٙج فٟ ث٢ٚٔز ثألخ١شر ِقٛس ث٘ضّجَ ثٌّشد١ٓ ٚثٌّٙض١ّٓ دجٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز، ٚلذ

ثٌٕظُ ثٌضشد٠ٛز دجٌضم١ٕجس ثإلٌىضش١ٔٚز ٚدػش إٌٝ ثعضخذثِٙج عٛثء فٟ ثإلدثسر ثٌّذسع١ز أٚ فٟ 

 ثٌضؼ١ٍُ. 

 : صغضخذَ ثٌضم١ٕجس ثإلٌىضش١ٔٚز فٝ : اسرخذاياخ انرقُٛاخ اإلنكرشَٔٛح

 وٛع١و صؼ١ٍّٟ فٟ ثٌؾشؿ ٚثإلٌمجء. -

 فٟ ثٌضّش٠ٕجس ٚثٌّّجسعز ٚثٌقٛثس ثٌضؼ١ٍّٟ. -

 ٌّؾىالس.فٟ فً ث -

 فٟ ثٌّٕزؽٗ ٚثٌّقجوجر ٚفٟ ثألٌؼجح ثٌضؼ١ّ١ٍز.  -
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صغجػذ ػٍٝ صٛف١ش د١تز صؼ١ّ١ٍز صقٛٞ أٔٛثػج ِضؼذدر ِٓ ِقجدس ثٌّؼٍِٛجس، ٠ضؼجًِ ِؼٙج   -

 ثٌطالح، ٚصض١ـ ٌُٙ فشؿ ثوضغجح ثٌّٙجسثس ٚثٌخذشثس.

 صض١ـ ٌٍطالح ثالعضفجدر ِٓ أٔٛثع ِضؼذدر ِٚخضٍفز ِٓ ِقجدس ثٌضؼٍُ. - 

 ص١ٙب ٌٍطالح فشؿ ثٌضؼٍُ ثٌزثصٟ. -

 صؼضص ٌذ٠ُٙ ِٙجسثس ثٌذقظ ٚثالعضىؾجف. -

 صّىٓ ثٌّؼٍُ ِٓ ثصذجع أعج١ٌخ فذ٠غز فٟ صق١ُّ ِقضٛٞ ثٌضؼٍُ ٚصط٠ٛشٖ ٚصٕف١زٖ ٚصم٠ّٛٗ.  -

 إَٔاع انرقُٛاخ اإلنكرشَٔٛح:     

 :ٟصٕمغُ إٌٝ عالعز أٔٛثع ٘ انرقُٛاخ اإلنكرشَٔٛحأْ  Bryant (2003)ٌمذ أٚمـ 

 ثٌضٟ ال صضطٍخ أٞ ٔٛع ثٌىضشٟٚٔ أٚ صؾغ١ً ألؽٙضر دٛثعطز  :انرقُٛاخ انثسٛطح ٟ٘

 .ثٌذطجس٠ز أٚ ثٌىٙشدجء، ػجدر ِج صىْٛ ِٕخفنز ثٌضىٍفز، ٠ٚغًٙ ثعضخذثَ ِؼذثصٙج

 ثٌضٟ صؾغً دٛثعطز ثٌذطجس٠ز أٚ ثألؽٙضر ثالٌىضش١ٔٚز  :انرقُٛاخ انًرٕسطح ٟ٘ٚ

ثٌذغ١طز ثٌضٟ صطٍخ صطٛسثس ِقذٚدر فٟ ثٌضم١ٕز. ِغجي: أؽٙضر ثٌضغؾ١ً، ؽٙجص 

 .ثٌٍغز، ثٌذشٚؽىضش، أؽٙضر ثٌضٛل١ش، ث٢الس

 صّغً ثعضشثص١ؾ١جس صم١ٕز ِؼمذر، ٚػجدر ِج صىْٛ ِشصفؼز  :انرقُٛاخ انًرقذيح ٟ٘ٚ

١شث ثٌف١ذ٠ٛ، أؽٙضر ثٌقجعٛح ٚثألؽٙضر ثٌٍّقمز، أؽٙضر إخشثػ ثٌضىٍفز. ِغجي: وجِ

 .ثٌقٛس ثٌّؼمذر

 Self- Learningانرقُٛح انثانثح: انرعهى انزاذٗ: 

إْ رٜٚ ثالفض١جؽجس ثٌخجفز ُ٘ أٌٚته ثألفشثد ثٌز٠ٓ ٠ٕقشفاْٛ ػآ ثٌّغاضٜٛ ثٌؼاجدٜ أٚ        

ػٕاذ٘ج إٌاٝ خاذِجس صخضٍاف  ثٌّضٛعو ثٌؼجَ فاٝ إفاذٜ ثٌخقاجةـ إٌاٝ ثٌذسؽاز ثٌضاٝ ٠قضاجؽْٛ

ػّج ٠مذَ أللشثُٔٙ ثٌؼجد١٠ٓ ٚرٌه دّغجػذصُٙ ػٍٝ صقم١ك ألقٝ فذ ِّىآ ِآ ثٌّٕاٛ ٚثٌضٛثفاك 

 ، ِّج ٠ؼٛد ػ١ٍُٙ ٚػٍٝ ثٌّؾضّغ دجٌٕفغ.

٠ٚؼضذش ثٌضؼٍُ ثٌازثصٝ ِآ أ٘اُ عاذً ثٌضؼٍا١ُ ثٌؼالؽاٝ ثٌٕجؽقاز ِاغ ٘اؤالء رٜٚ ثالفض١جؽاجس      

سؽز ِشصفؼز ِٓ ثٌضٛثفك ِٓ خالي أعج١ٌخ ثٌاضؼٍُ ثٌضاٝ صّاجسط ثٌخجفز ، ٚرٌه ٌضؼزس صقم١ك د

ِغ ثٌؼجد١٠ٓ ٚفذ٘ج ، فُٙ فٝ أفٛػ إٌٝ أعاج١ٌخ ِضؼاذدر ٌٍضؼٍا١ُ ٚثٌشػج٠از ٠ّٚغاً ثٌاضؼٍُ ثٌازثصٝ 

أفااذ ٘اازٖ ثألعااج١ٌخ ، ف١ااظ ٠غااجػذ ثٌطفااً ثٌّؼااجق ػٍااٝ صقم١ااك ألقااٝ ثعااضفجدر ِاآ ثٌخذااشر 

ٌٍؼاجٌُ ِآ فاٌُٛٙ دطاشق ثٌّؾاج٘ذر ٚثٌّالفظاز  ثالؽضّجػ١ز ِٓ خالي صى٠ُٕٛٙ دأٔفغُٙ فاٛسر

ٚثٌضم١ٍذ ٚثٌّقجوجر ٚثالعضىؾجف ٚغ١ش٘ج ِٓ أعاج١ٌخ ثٌٕؾاجه ثٌازثصٝ ثٌضٍماجةٝ دضٛؽ١اٗ ِٚغاجػذر 

 ثألدجء ٚثٌّؼ١ٍّٓ.

صؼ١ٍُ ثٌفشد ٌزثصٗ ِغضمالً )دْٚ ِؼٍُ( ١ٌغضىًّ صؼ١ٍّٗ ٠ٚغاضّش  ٔٚعشف انرعهى انزاذٗ تأَّ  

أٔٗ ػ١ٍّز إؽشثة١از ِخططاز ِٚمقاٛدر ٠ىضغاخ ف١ٙاج ثٌّاضؼٍُ دٕفغاٗ فٝ ثٌضؼٍُ ِذٜ ثٌق١جر ، أٚ 

ِٚٓ خالي ؽٙذٖ ثٌزثصٝ ِؼاجسف ِٚٙاجسثس ٚثصؾج٘اجس ، فغاخ دشٔاجِؼ ٚػآ هش٠اك صم١ٕاجس 

صشد٠ٛز خجفز ِغً: ثٌضؼٍُ ثٌّذشِؼ ، ٚثٌقمجةاخ أٚ ثٌاشصَ ثٌضؼ١ّ١ٍاز ، ٚثٌّاٛد٠الس ثٌضؼ١ّ١ٍاز ، 
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ٓ دؼذ ، ٚثٌذسثعز دجٌّشثعاٍز ، ٚثعاضخذثَ ثٌىّذ١اٛصش ٚثٌٛعجةو ثٌّضؼذدر ، ٚثٌضؼ١ٍُ ٚثٌضذس٠خ ػ

 (.3112ثٌّؼٍُ ، ٚثٌضؼٍُ دجإلٔضشٔش )فجِذ ص٘شثْ ، 

 أْى أسانٛة انرعهى انزاذٗ:

 أ. انكرة .      

٘ازث ب. انشاشح كٕسٛهح نهرعهى يٍ خالل انرهٛفضٌٕٚ ، انفٛذٕٚ ، انكًثٛوٕذش ، ٔانَرشَود:       

٠ٚؼضذش ثٌىّذ١ٛصش ِٓ أُ٘ ثٌٛعاجةً ثٌقذ٠غاز ٌّغاجػذر ثٌّؼاجل١ٓ فاٝ ثٌاضؼٍُ ثألواجد٠ّٝ. ف١اظ أٔاٗ 

أفنً ثٌٛعجةً ثٌضؼ١ّ١ٍاز ثٌقذ٠غاز ثٌضاٝ صؼضّاذ ػٍاٝ فجعاز ثٌذقاش. فٕٙاجن ثٌؼذ٠اذ ِآ ثإلػجلاجس 

 ثٌضٝ صؾذ فؼٛدز فٝ ِٛثوذز ثٌؼجد١٠ٓ فٝ ثٌضؼٍُ ثألوجد٠ّٝ ػجِز ٚفؼٛدز ثالٔضماجي ِآ ِشفٍاز

صؼ١ّ١ٍااز إٌااٝ أخااشٜ ، خجفااز ثإلػجلااجس ِقااذٚدر ثإلِىجٔااجس ثٌٍغ٠ٛااز ِغااً: ثٌضٛفااذ ، ثٌقااُّ ، 

ثٌضخٍف ثٌؼمٍٝ ، رٜٚ ثالمطشثدجس ثٌّٕجة١ز ، ثٌؾاًٍ ثٌاذِجغٝ ... ثٌا  ، ٌازٌه فماذ صاُ ثعاضغالي 

ثٌقجعاخ ثألٌااٝ فااٝ ٚمااغ دااشثِؼ خجفااز ٚثٌضاٝ ِاآ ؽااأٔٙج صٛفاا١ً ثٌّؼٍِٛااز دألقااش ثٌطااشق 

رٌه مآّ خطاز صطا٠ٛش ثٌؼ١ٍّاز ثٌضؼ١ّ١ٍاز ٚثعاضخذثَ ثٌٛعاجةً ثٌؼ١ٍّاز ثٌقذ٠غاز ثٌّقذذز إ١ٌٗ ، ٚ

فٝ صؼٍُ رٜٚ ثالفض١جؽجس ثٌخجفز واً دقغاخ دسؽاز إػجلضاٗ ، ٚػٍاٝ عاذ١ً ثٌّغاجي ٠اضُ ٚماغ 

فااٝ فااٛسر أعااتٍز فااجفضر  (CD)ثٌّمااشسثس ثٌّٕٙؾ١ااز ثٌذسثعاا١ز وجٍِااز ػٍااٝ ألااشثؿ عااٝ دٜ 

ش٠مز ؽ١مز )خجفز ِغ ثٌقُ( ، وزٌه ٚماغ ثٌّٕاج٘ؼ ٌٍذسثعز ٚثٌضٕم١خ ٚثٌذقظ ػٓ ثٌقٍٛي دط

فٝ فٛسر أٚسثق ػّاً ٌىاً هجٌاخ وضما٠ُٛ رثصاٝ ٌاٗ ، ٚصاُ أ٠ناجً ّٔزؽاز دؼال ثٌّٛماٛػجس  

ٚصق١ٍٍٙج دؾىً ٠ؼضّذ ػٍاٝ ثٌذقاش أوغاش ٚدّاج ٠ضا١ـ ثٌٛفاٛي ػٍاٝ ٔضاجةؼ ثٌضطذ١اك. ِّاج ٠غاًٙ 

 ٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز.ػ١ٍّز ثٌضٛثفً ٌٍّؼجق ِغ ِؼ١ٍّٗ ٚصنّٓ صفجػٍٗ ثٌؾ١ذ أعٕجء ث

واجٌشثد٠ٛ. ٠ٚف١اذ وغ١اشثً ِاغ ثٌّىفاٛف١ٓ الػضّاجدٖ ػٍاٝ فجعاز ثٌغاّغ  ج. انٕسائم انسوًعٛح:     

 أوغش ِٓ ثػضّجدٖ ػٍٝ دجلٝ ثٌقٛثط ثألخشٜ.

٘ٛ أعٍٛح ٠اضؼٍُ ف١اٗ ثٌّاضؼٍُ خاالي  : Programmed Learningد. انرعهى انًثشيح       

١ّ١ااز ٚخذااشثس ثٌااضؼٍُ إػااذثدثً خجفااجً ، ػٍااٝ أعااجط أْ دشٔااجِؼ صؼ١ٍّااٝ أػااذس ف١ااٗ ثٌّااجدر ثٌضؼٍ

خذشثس ثٌضؼٍُ ِشوذز ٠ّىٓ صمغ١ّٙج إٌٝ ػذر ِٙجسثس ِضضجدؼز صغ١ش فاٝ ٔغاك صقاجػذٜ ، ٠ٚاضُ 

صؼٍُ ثٌّٙجسر صٍٛ ثألخشٜ ، ٚصؼشك فٝ فٛس ِخضٍفز )وضجح ِذاشِؼ أٚ آٌاز صؼ١ّ١ٍاز أٚ ؽٙاجص 

٠غ١ش فاٝ دسثعاضٗ ٚفماجً ٌغاشػضٗ ثٌزثص١از  ػشك( ، ٠ٚض١ـ ثٌضؼٍُ ثٌّذشِؼ ثٌفشفز ٌىً ِضؼٍُ أْ

ِغ صاٛف١ش أعاٍٛح ثٌضغز٠از ثٌشثؽؼاز ، ٠ٚغاضخذَ ؽٙاجص ثٌىّذ١اٛصش ِاغ وضاخ صؾاضًّ ػٍاٝ ثٌّاجدر 

ثٌّذشِؾز ، ٚأ٘ذثف صؼٍّٙج ، ٚصقا١ُّ ثٌذشٔاجِؼ ثٌضؼ١ٍّاٟ فاٝ فاٛسر ِؾّٛػاز ِىٛٔاجس ٘اٝ 

، ٚثالعاضؾجدز ثٌضاٝ ٠قاذعٙج ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌذ١جٔاجس ، ٚثٌّغ١اش ٠ؾازح ثٔضذاجٖ ثٌّاضؼٍُ ٔقاٛ ثٌذسثعاز 

ثٌذشٔجِؼ ِٓ خالي ثٌنغو ػٍٝ ِفضجؿ ِؼ١ٓ ، ٚثٌضؼض٠ض ثٌفٛسٜ ِٓ خاالي ثإلؽجداز ثٌقاق١قز 

 (3112ثٌضٝ صظٙش ٌٍّضؼٍُ. )فجِذ ص٘شثْ ، 

:صؾااضًّ ثٌقمجةااخ ثٌضؼ١ّ١ٍااز ػٍااٝ ِااٛثد  Learning Packagesْوو . اناقائووة انرعهًٛٛووح     

دشٔجِؼ ثٌضؼٍُ ثٌزثصٝ ، ِغاً ثٌّاٛثد ثٌّطذٛػاز  ٚثٌؾاشثةـ ٚٚعجةً صؼ١ّ١ٍز ِضٕٛػز صالةُ أ٘ذثف 
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ٚأؽشهز ٚثعطٛثٔجس ثٌضغؾ١ً ثٌغّؼٝ ٚثٌذقاشٜ ٚثٌؾافجف١جس ، ٚػاجدر ِاج صقضاٜٛ واً فم١ذاز 

ػٍٝ د١جْ ٌّقض٠ٛجصٙج ، ِٚمذِز صٛمـ ٌٍّضؼٍُ أ١ّ٘از ثٌذسثعاز ، عاُ صم١ا١ُ لذٍاٝ ٌضقذ٠اذ ِآ أ٠آ 

و١ز ٌٍقم١ذاز ، ٚأٔؾاطز ٚداذثةً ، ٚفاٝ ثٌٕٙج٠از صم١ا١ُ ٠ذذأ ثٌّضؼٍُ دسثعضٗ ٌٍقم١ذاز ، ٚأ٘اذثف عاٍٛ

دؼذٜ ، ٚ٘ىزث صض١ّض ثٌقم١ذز ثٌضؼ١ّ١ٍز دجٌضفشد ِٚشثػجر ثٌفشٚق ثٌفشد٠ز د١ٓ ثٌّضؼٍّا١ٓ ، ٚإعاجسر 

فّجعُٙ ٚدثفؼ١ضُٙ ٌٍضؼٍُ ِٓ خالي ثٌّاجدر ثٌّمذِاز ِٚآ خاالي ِاج صقض٠ٛاٗ ِآ ٚعاجةً صؼ١ّ١ٍاز 

 ِضٕٛػز. 

ثٌّٛد٠ااٛي ػذااجسر ػاآ ٚفااذر صؼٍااُ  :Learning Modulesًٛٛووح ٔ. انًٕدٚووٕنخ  انرعه     

رثصٝ فغ١شر مآّ ِؾّٛػاز ٚفاذثس صؾاىً دشٔجِؾاجً صؼ١ّ١ٍاجً ، ٌٚاٗ أ٘اذثف صؼ١ّ١ٍاز ِقاذدر ، 

٠ٚنااُ ِؾّٛػااز ِضٕٛػااز ِاآ أٔؾااطز ثٌضؼٍاا١ُ ٚثٌااضؼٍُ ١ٌخضااجس ِٕٙااج ثٌّااضؼٍُ ِااج ٠ٕجعااذٗ. ٠ٚمااَٛ 

غاّـ ٌٍّاضؼٍُ دجٌذسثعاز ثٌزثص١از فغاخ لذسصاٗ ثٌّٛد٠ٛي ػٍٝ ثعاضشثص١ؾ١ز ثٌاضؼٍُ ثٌازثصٝ ، ف١اظ ٠

ٚعاشػضٗ )عااٛثء ثٌّااضؼٍُ ثٌؼاجدٜ أٚ ثٌّااضؼٍُ ثٌّؼااجق واً فغااخ ٔٛػااٗ ٚدسؽاز إػجلضااٗ( ، ف١ااظ 

٠ؾاؼش ثٌّااضؼٍُ أْ ثٌّاجدر وضذااش ٌاٗ ؽخقاا١جً ٚدطش٠ماز ِذجؽااشر ، ٠ٚضقاذد صِاآ  ثٌّٛد٠اٛي  صذؼااجً 

داا١ٓ ثٌّضؼٍّاا١ٓ ، ٠ٚقضااٜٛ  ٌٕٛػ١ضااٗ ٚأ٘ذثفااٗ ِٚغااضٛثٖ ، ٠ٚشثػااٝ ثٌّٛد٠ااٛي ثٌفااشٚق ثٌفشد٠ااز

 ثٌّٛد٠ٛي ػٍٝ ػذر ِىٛٔجس ٘ٝ:

ِقضاٜٛ  –ّٔاٛرػ ثإلؽجداز  –ثالخضذاجس ثٌمذٍاٝ  –ثأل٘اذثف  –ثإلسؽجدثس ثٌخجفز دٗ  –ثٌؼٕٛثْ 

 –ثالخضذاجس ثٌذؼاذٜ  –لاشثءثس إماجف١ز  –ثٌٛعاجةً ثٌضؼ١ّ١ٍاز  –ثألٔؾاطز ثٌضؼ١ّ١ٍاز  –ثٌّٛد٠ٛي 

 ِقجدس إػذثد ثٌّٛد٠ٛي.

ٌٍّىضذز دٚس وذ١ش فٝ ثٌضؼٍُ ثٌزثصٝ وّج أْ ٌٙج دٚس فؼجي فٝ ِشثوض ثٌّؼاجل١ٓ ثح: ص. انًكر       

خجفز ثٌّىفٛف١ٓ )ألفضٛثةٙج ػٍٝ وضخ ِٚشثؽغ دطش٠ماز دشث٠اً( ، ٚثٌّؼاجل١ٓ ر١ٕ٘اجً ٚغ١اشُ٘. 

ف١ااظ صضّغااً ثٌّىضذااز دجٌٕغاااذز ٌٍّؼااجل١ٓ ر١ٕ٘ااجً فااٝ ثٌؼ١ٍّاااجس ثٌؼ١ٕ١ااز ٚثٌّقغٛعااز وجألؽاااىجي 

ٚوزٌه ثٌؼ١ٍّجس ثٌؾى١ٍز ثٌضذس٠ؾ١ز ٚثٌضٝ صؼضّاذ ػٍاٝ ثٌاشدو دا١ٓ ثٌمقاز  ٚثٌقٛس ٚثٌذطجس٠جس

ثٌضٝ صطشؿ ػٍٝ ثٌطفً ٚد١ٓ ٚثلغ ثٌق١اجر ثٌؼ١ٍّاز ، وّاج صٛماـ ثألعاج١ٌخ ثٌقذ٠غاز فاٝ ثٌّىضذاز 

أُ٘ ثٌطشق ثٌّفنً ثعاضخذثِٙج فاٝ ػاشك ثٌٕؾاجه ثٌّىضذاٝ ػٍاٝ ثٌطفاً )هش٠ماز ِٕضغاٛسٜ( 

ثٌطفاً ٚػاذَ صم١١اذٖ فاٝ ثخض١اجس ثٌمقاـ ٚثٌقاٛس ثٌضاٝ ثٌضٝ صمَٛ ػٍاٝ أعاجط ثفضاشثَ فش٠از 

٠شغخ فاٝ ثٌضؼاشف ػ١ٍٙاج ، خجفاز صٍاه ثٌمقاـ ثٌضاٝ صّٕاٝ ثٌما١ُ ثالؽضّجػ١از ٚثٌذ١ٕ٠از ػٕاذٖ 

وجٌضؼااجْٚ ٚثٌقااالر ٚثٌٕظجفااز ٚفااخ ثٌخ١ااش ٚغ١ش٘ااج. ٠ٚؾااخ ِشثػااجر أْ ٠ىااْٛ ثٌاإـ ثألددااٝ 

)ٚؽ١ّغ ِقض٠ٛجس ثٌىضاخ دجٌّىضذاز(  ثٌّٛؽٗ ٌٍطفً ِضىجِالً ِٚغضمالً ، ٚأْ صىْٛ ثٌمقز ثألدد١ز

رثس ػٕقش ٔفغاٝ ِاأخٛر ِآ ٚثلاغ ثٌطفاً )عاٛثء ثٌؼاجدٜ أٚ ثٌّؼاجق( ، ٚأْ صؾاًّ ثٌمقاـ 

ثٌّؼشٚمز )ٚوزٌه ثٌّقض٠ٛجس ثألخشٜ ٌٍىضخ دجٌّىضذز( صطذ١مجس ٌغ٠ٛز ٘جدفز صّٕٝ ثٌّٙجسثس 

ٜ ػٍااٝ ػااالػ ثٌٍغ٠ٛااز ػٕااذ ثٌطفااً ، ٚأْ صضااٛفش ف١ٙااج ثٌشعااِٛجس ٚثٌقااٛس ثٌضٛماا١ق١ز ٚصقضااٛ

ثٌّؾااىٍز عااٍٛو١ز أٚ ثٔفؼج١ٌااز ، أٚ صسع ل١ّااز ثؽضّجػ١ااز ٚصّٕااٝ ثٌم١ّااز ثٌؾّج١ٌااز ػٕااذ ثٌطفااً 

 ثٌّؼجق.
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صضااذسػ ِاآ  فااٝ ث٢ٚٔااز ثألخ١ااشر صضث٠ااذ ػااذد رٜٚ ثالفض١جؽااجس ثٌخجفااز ، صٍااه ثٌفتااز ثٌضااٝ      

ثإلػجلااجس ثٌذغاا١طز ٚفضااٝ ثإلػجلااجس ؽااذ٠ذر ثٌخطااٛسر ، إال أٔااٗ إفمجلااجً ٌٍقااك ال ٠ٕذغااٝ إغفااجي 

ثٌؾٙااٛد ثٌّىغفااز فااٝ عااذ١ً ثٌضااذخً ثٌّذىااش ٚثٌشػج٠ااز ٚثٌؼااالػ ٚثٌضأ١٘ااً ٌضٍااه ثٌفتااز عااٛثء ػٍااٝ 

ٍا١ُ ثٌّغضٜٛ ثٌقىِٛٝ أٚ ثٌّغضٜٛ ثألٍ٘ٝ ، ٚسغُ وً رٌه فئٔٗ ال ٠ّىٓ صغط١ز ثفض١جؽاجس ثٌضؼ

ٚثٌشػج٠ز ٚثٌضذس٠خ ٚثٌضأ١ً٘ ٌضٍه ثٌفتز ِٓ ثٌّٛثه١ٕٓ ، ثألِش ثٌزٜ ٠غاضؾخ ثٌضفى١اش فاٝ داذثةً 

ِضٕٛػز ٌشػج٠ز صٍه ثٌفتاز ، رٌاه أْ ثٌّاذثسط ِٚشثواض ثٌضأ١٘اً ثٌقى١ِٛاز غجٌذاجً ِاج صضشواض فاٝ 

ثٌّااذْ ثٌىذااشٜ ٚصغفااً ثال٘ضّااجَ دااجٌمشٜ ٚثٌنااٛثفٟ ثٌّق١طااز دضٍااه ثٌّااذْ سدّااج ٌقااغش ػااذد 

جل١ٓ فااٝ وااً لش٠ااز ٚوااً مااجف١ز ػٍااٝ فااذر ، ٚسدّااج ٌٍضىااج١ٌف ثٌذج٘ظااز فااٝ إػااذثد صٍااه ثٌّؼاا

ثٌّذثسط ٚثٌّشثوض ، ثألِش ثٌزٜ ٠ؾؼً صؼ١ٍُ ٚسػج٠ز ثٌّؼجق ػذتجً عما١الً ػٍاٝ أعاشصٗ ، ِّاج لاذ 

٠ؤعش فٝ وشث١٘ز ثٌّؼجق أٚ ٔذازٖ ثٚ سفناٗ ِآ أعاشصٗ أٚ فضاٝ إّ٘جٌاٗ فاٝ ثٌشػج٠از ٚثٌضؼٍا١ُ ، 

 ىج١ٌف سػج٠ضٗ ٚصؼ١ٍّٗ فٝ ثٌّذثسط ٚثٌّشثوض ثأل١ٍ٘ز صىْٛ دج٘ظز ثٌضىج١ٌف.ػالٚر ػٍٝ أْ ص

وً رٌه دػج إٌٝ ثعضقذثط ثعضشثص١ؾ١جس ػذ٠ذر ٌشػج٠از ٚصؼٍا١ُ رٜٚ ثالفض١جؽاجس ثٌخجفاز       

، ٚلذ عذك ثٌقذ٠ظ ػٓ ثعضشثص١ؾ١ز ثٌذِؼ ، ٚثعضشثص١ؾ١ز ثٌضؼٍُ ثٌزثصٝ ، ٕٚ٘ج ٔضقاذط ػآ أفاذ 

ثص١ؾ١جس ٚ٘ٛ ثٌضؼٍا١ُ ػآ دؼاذ. ٌازٜٚ ثالفض١جؽاجس ثٌخجفاز ، ػاالٚر ػٍاٝ دً ٚأُ٘ ٘زٖ ثالعضش

ٔؾجؿ ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثٌضؼ١ٍُ فٝ إػاذثد ٚصاذس٠خ ِؼٍّاٝ ثٌضشد١از ثٌخجفاز ، داً ٚأ١ٌٚاجء أِاٛسُ٘ 

 ٚثٌّشؽذ٠ٓ ٚؽ١ّغ ثٌؼج١ٍِٓ فٝ ِؾجي سػج٠ز ٚصأ١ً٘ ٚصؼ١ٍُ رٜٚ ثالفض١جؽجس ثٌخجفز.

ٓ ٌٍؾجِؼز ثٌّفضٛفز أْ صمَٛ دذٚس فؼجي فٝ صشد١ز ٚصؼٍا١ُ ( أٔٗ ٠ّى3114ٚلذ أؽجس دىش )       

ثٌّؼااجل١ٓ ، ٚأْ دااشثِؼ ِٕٚااج٘ؼ ثٌؾجِؼااز ثٌّفضٛفااز ثٌذش٠طج١ٔااز لااذ أعذضااش فؼج١ٌجصٙااج فااٝ صؼٍاا١ُ 

ثٌّؼجل١ٓ ٚرٌه ٌّج ٌٍؾجِؼز ِٓ إِىجٔجس ثٌضؼٍُ ػٓ دؼذ ، ٚوازث ثٔضؾاجس ِشثواض ثٌذسثعاز ثٌّق١ٍاز 

 فٝ وجفز ثٌّذْ.

( ثٌضؼ١ٍُ ِٓ دؼذ دأٔٗ رٌه ثٌٕٛع ِٓ ثٌضؼ١ٍُ ثٌّؼاضص دجٌٛعاجةو ثٌضم١ٕاز ٠ٚ3110ؼشف دىش)       

ثٌّضؼذدر ، ثٌضٝ ٠ّىٓ ػٓ هش٠مٙج مّجْ صقم١ك ثصقجي ِضدٚػ د١ٓ ثٌّؼٍاُ ٚثٌّاضؼٍُ ٚدؾاشٚه 

ؽجِؼااز( ، ٠ناآّ صااٛف١ش ثٌّااجدر ثٌضؼ١ّ١ٍااز  –ِشوااض  –أْ ٠ااضُ رٌااه دثخااً إهااجس صٕظاا١ُ )ِؼٙااذ 

ؿ ثٌٍماجء ثٌّذجؽاش ٚؽٙاجً ٌٛؽاٗ ، وّاج ٠قاذط فاٝ ثٌاضؼٍُ ثٌضم١ٍاذٜ ٚصٛف١ٍٙج ٌٍّاضؼٍُ ٠ٚاٛفش فاش

 ٚفك دشٔجِؼ ِؼ١ٓ.

 إنٗ: Distend Educationُٚقسى انرعهٛى يٍ تعذ  

 Distance Learningثٌضؼٍُ ِٓ دؼذ  -أ

 Distance Teachingثٌضذس٠ظ ِٓ دؼذ  -ح

 إنٗ: Teaching* ُٚقسى انرعهٛى 

 صؼ١ٍُ ِذجؽش. -أ
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 .صؼ١ٍُ غ١ش ِذجؽش -ح

 

 

 صؼ١ٍُ دجٌّشثعٍز -0 صؼ١ٍُ ِٓ دؼذ                     

 صؼ١ٍُ دجٌّجدر ثٌّطذٛػز -3 

 ِؼجًِ ِٕض١ٌز. -2 

 ٚعجةً عّؼ١ز ٚدقش٠ز. -4 

 سثد٠ٛ ٚص١ٍفض٠ْٛ. -2 

 صؼ١ٍُ دشٔجِؾٝ. -6 

 صؼ١ٍُ ِؼضص دجٌىّذ١ٛصش. -7 

 دسثعز ِغضمٍز. -8 

 دسثعز خجفز. -9 

أْ ثٌضؼٍاا١ُ دىااً أؽااىجٌٗ عااجٌفز ثٌاازوش ٠قااٍـ ٠ٚغااًٙ ثعااضخذثِٗ ِااغ ِّااج عااذك  ٠ضنااـ  

 رٜٚ ثالفض١جؽجس ثٌخجفز.

 انٕسائط انركُٕنٕخٛا اناذٚثح ٔاسرشاذٛدٛاخ ٔٔسائم انرعهٛى يٍ تعذ:

( ٚعااجةو ثٌضىٌٕٛٛؽ١ااج 3112)فااٝ عااؼجد ؽااج١٘ٓ ،  Young blet (1998)لغااُ  

 ثٌقذ٠غز فٝ ثٌضؼ١ٍُ ػٓ دؼذ إٌٝ ٔٛػ١ٓ أعجع١١ٓ:

ةو إ١ٌىضش١ٔٚز صغضخذَ وّقجدس ٌٍّؼٍِٛجس ِغً: ثٌّىضذز ثإلٌىضش١ٔٚز  ، ٚثٌىضخ ٚعج -

 .Audio - graphicثإل١ٌىضش١ٔٚز ، ٚسعَٛ د١ج١ٔز ِغّٛػز 

ٚعجةو إ١ٌىضش١ٔٚز صغضخذَ وأدٚثس صٛف١ً ٚصؼٍُ ِغً: ثٌىّذ١ٛصش ، ثٌّؤصّشثس ثٌّشة١ز  -

Video Conferencing  ثٌؼج١ٌّز ، ٚؽذىز ثإلٔضشٔش ،  ٚؽذىز ثالصقجي(WWW)  ،

 ٌؼشك ثٌٛثلغ ثالفضشثمٝ ٚغ١ش٘ج.  Virtual classroomsٚثٌفقٛي ثالفضشثم١ز 

 ٚف١ّج ٠ٍٝ ػشمجً ٌذؼل ٘زٖ ثألدٚثس ٚثٌٛعجةو:

ػااجدر ِااج صىااْٛ  :Printed Correspondence materials* انًووادج انًطثٕعووح     

ٌطالح ػٍٝ أٚلجس ِٕضظّز وض١ذجس )ِالصَ( ِطذٛػز ِٚقٛسر ، ٠ّٚىٓ إسعجٌٙج دجٌذش٠ذ إٌٝ ث

 فغخ ِغجس ثٌّمشس ثٌذسثعٝ.

٘ٝ دشثِؼ دسثع١ز أػاذ٘ج فش٠اك :Television Programmes* انثشايح انرهٛفضَٕٚٛح     

، ٚصذظ فٝ أٚلاجس ِقاذدر ِٕٚضظّاز ثٌطجٌاخ ػٍاٝ ػٍاُ دٙاج  (Course Team)إػذثد ثٌّٕج٘ؼ 

 ِٓ خالي ثٌؾذثٚي ثٌّٛمٛػز ٌٙزث ثٌغشك.

ٚ٘اٝ صذاظ فااٝ أٚلاجس ِقاذدر ِٕٚضظّااز  :Radio Programmes*  انثوشايح اإلراعٛوح    

 فغخ فجؽز ثٌّمشس ثٌذسثعٝ ٚوّج خطو ٌٗ.
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ف١ظ ٠مَٛ واً ِشؽاذ دضماذ٠ُ ثإلسؽاجد :Correspondence tutors* يششذ تانًشاسهح     

 ثٌالصَ ٌٍذثسط فٝ دسثعضٗ ، وّج ٠مَٛ دضقق١ـ أػّجي ثٌذثسع١ٓ ثٌضقش٠ش٠ز.

غجٌذجً ِج ٠ىاْٛ ثٌّشؽاذ ٘اٛ  : Face - to- Face tutors* يششذٖ انرعهٛى ٔخٓاً نٕخّ     

ٔفظ ِٛؽٗ ِٛثد ثٌّشثعٍز ٠ٚمَٛ دضٕظ١ُ ٚػمذ ثٌٍمجءثس ثٌّق١ٍز ثٌّٕضظّز ، ثٌضاٝ ٠ّىآ ٌٍطجٌاخ 

 أْ ٠مقذ٘ج ، دٙذف ِٕجلؾز ثٌّشؽذ فٝ ثٌّٛثد ثٌذسثع١ز ثٌضٝ ٠ذسعٙج.

مَٛ ثٌّغضؾاجس دضٛؽ١اٗ ثٌٕقاـ ثٌؼاجَ ، خجفاز فاٝ ثٌؼاجَ ٠ : Counselors* انًسرشاسٌٔ    

ثألٚي ِاآ ثٌضقااجق ثٌطجٌااخ دجٌذسثعااز ، وّااج ٠مااذَ ثٌّغااجػذثس ٚثإلسؽااجدثس ثٌضؼ١ّ١ٍااز ثإلمااجف١ز 

 عٛثء ٌٍّشؽذ أٚ ثٌطجٌخ.

صقذد دٛثعطز فش٠ك إػاذثد ثٌّٕاج٘ؼ ِٕٚٙاج ٚثؽذاجس : Assignments* انٕاخثاخ انذساسٛح  

ذ ٚثألخااشٜ ٚثؽذااجس دسثعاا١ز صقااقـ دٛثعااطز ثٌىّذ١ااٛصش ، دسثعاا١ز صقااقـ دٛثعااطز ثٌّشؽاا

 ٚصضنّٓ ٘زٖ ثٌٛثؽذجس ثٌٕظجَ ثٌضؼ١ٍّٟ ػٓ دؼذ ِضجدؼز ِغضٜٛ صقق١ً ثٌذثسط.

 Tape cassettes & seconds* ششائط انرسدٛم انصٕذٗ )انكاسٛد( ٔانسطٕاَاخ  

 Photographic transparancies* انشقائق انثالسرٛكٛح انًطثٕعح  

 .  Set booksة * انكر 

٘اٝ ِخضاجسثس ِؾّؼاز ِآ ثٌّؾاالس ثٌؼ١ٍّاز  : Rearter* انًقانخ انًخراسج )انًسرالخ(  

ٚدؼاال فقااٛي ثٌىضااخ ٚثٌشعااجةً ثٌؼ١ٍّااز غ١ااش ثٌّٕؾااٛسر ٚدؼاال ثٌّمااجالس ثٌّىضٛدااز. )ػذااذ 

 (3110ثٌؾٛثد دىش ، 

٠مذَ ثٌضؼٍُ ػذش ثٌؾذىز أدٚثس ِخضٍفاز ِغاً ثٌذش٠اذ  :Internet* انشثكح انعانًٛح )اإلَرشَد(  

أٚ ثٌّاؤصّشثس ػذاش ثٌىّذ١اٛصش  News groupأٚ ِؾّٛػاجس ثألخذاجس  E-mailثال١ٌىضشٚٔاٝ 

CMC  أٚ ثٌٍٛفجس ثألخذجس٠زBulletin Boards  ٌَٚزٌه فئْ ٔظُ ثٌاضؼٍُ ػذاش ثٌؾاذىجس صماذ

 فشفجً ِضؼذدر ٌٍضفجػً ثٌؾخقٝ ٚثالؽضّجػٝ.

 ُ٘ خذِجس ؽذىز ثٌّؼٍِٛجس:٘زث ِٚٓ أ    

٘ٝ ػ١ٍّاز ثصقاجي ِشةاٝ ِٚغاّٛع ٠اضُ  :video - conferencingأٔنً: يؤذًشاخ انفٛذٕٚ 

د١ٓ ػذر أهشثف فٝ أِجوٓ ِضذجػذر ، ٚف١ٙج ٠ضُ صذجدي ثٌٛعجةك ٚػٕجفش ثٌّؼٍِٛاجس ثألخاشٜ 

ط ِغ ثٌضقاذط ثٌّذجؽاش ِٚؾاج٘ذر ث٢خاش٠ٓ أعٕاجء ِٕجلؾاضُٙ ٌذؼناُٙ ثٌاذؼل ، ٚصاضُ فاٝ عاال

هشق: ثٌقٛثس ػذش ثٌف١ذ٠ٛ ٚثٌّؾج٘ذر ، ٚثٌٍمجء ػذش ثٌف١اذ٠ٛ واٛٔفشط دجأللّاجس ثٌقإجػ١ز ، 

ٚثٌف١ااذ٠ٛ وااٛٔفشط ػذااش ثٌىّذ١ااٛصش ِاآ خااالي خااو خااجؿ ، ٚأخ١ااشثً ثٌف١ااذ٠ٛ وااٛٔفشط ػذااش 

 ثٌىّذ١ٛصش ِٓ خالي ثإلٔضشٔش.

٘ؾ١ٕز  ٘ٝ ِؤصّشثس :Multimedia Conferencingثاَٛاً: يؤذًشاخ انٕسائم انًرعذدج 

صغضخذَ ف١ٙج ٚعجةً ِضؼذدر ٌالصقجي ٚصؾاًّ ِاؤصّشثس ثٌف١اذ٠ٛ ٚثٌض١ٍفض٠اْٛ ٚثٌذاظ ثٌشلّاٝ 

ػذاش ثأللّاجس ثٌقإجػ١ز ٚؽااذىجس ثٌىّذ١اٛصش ٚرٌاه دؾاىً ِضىجِااً ٌٕماً ثٌٛعاجةً ثٌّضؼااذدر ، 

ٌٚٙزٖ ثٌّؤصّشثس ِضث٠ج ِضؼذدر ، فٙٝ صؾّغ د١ٓ ِضث٠ج ِاؤصّشثس ثٌف١اذ٠ٛ  ثٌضاٝ صغاضخذَ فاٝ 
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فجػااً ثٌٍفظااٝ ِٚااؤصّشثس ثٌىّذ١ااٛصش ثٌضااٝ صغااضخذَ فااٝ فجٌااز ثٌضفجػااً غ١ااش ثٌٍفظااٝ فجٌااز ثٌض

 دجعضخذثَ ثٌّٛثد ثٌذقش٠ز ٚإػذثد ثٌضمجس٠ش ٚثٌّؾشٚػجس. 

ػذجسر ػٓ غشفاز ث١ٌىضش١ٔٚاز صؾاضًّ  :Virtual Classrooms* انفصٕل انفرشاضٛح       

طااْٛ ِااغ دؼنااُٙ ػٍااٝ ثصقااجالس ٌفقااٛي أٚ أِااجوٓ خجفااز ٠ضٛثؽااذ ف١ٙااج ثٌطااالح ٠ٚشصذ

ثٌذؼل ِٚغ ثٌّقجمشثس أٚ ثٌّؾاشف ِآ خاالي أعاالن أٚ ِٛؽاجس لقا١شر ػج١ٌاز ثٌضاشدد 

ِشصذطز داجٌمّش ثٌقإجػٝ ثٌخاجؿ دجٌّٕطماز. )عا١ٍّجْ ػذاذ سداٗ ٚػاضر ثٌقغا١ٕٝ فاٝ عاؼجد 

 (.3112ؽج١٘ٓ ، 

٘اٝ سصَ ٚعاجةً ِضؼاذدر لجةّاز : Electronic lectures* انًااضوشاخ اإلنٛكرشَٔٛوح       

ثٌقجعخ ث٢ٌٝ وؾضء ِىًّ ِٓ ثٌٕمً ثإل١ٌىضشٚٔٝ ٌٍّمشسثس ، صٕمً إٌاٝ ثٌطاالح ِذجؽاشر  ػٍٝ

فٝ لجػجس ثٌّقجمشثس ثٌضم١ٍذ٠ز أٚ ثٌّٕجصي ، إِاج ػذاش ثٌخاو ثٌّذجؽاش دجإلٔضشٔاش ، أٚ ِغاؾٍز 

ٚصغاضخذَ وّقاجدس ٌٍاضؼٍُ ثٌفاشدٜ ثٌّغاضمً ٚوؾاضء ِضىجِاً ِاغ  CD- Romsػٍاٝ ألاشثؿ 

 جعضخذثَ ثٌؼشك ثٌؾّجػٝ. )ِقّذ خ١ّظ(ثٌّقجمشثس ثٌضم١ٍذ٠ز د

صغاااجػذ ثٌطاااالح ػٍاااٝ ثٌٛفاااٛي إٌاااٝ  :Electronic library* انًكرثح اإلنٛكرشَٔٛح      

ثٌّؼٍِٛااجس ث١ٌىضش١ٔٚااج ثٌّضااٛفشر خااجسػ فااذٚد ثٌّذسعااز أٚ ثٌى١ٍااز دجٌؾجِؼااز ، ٠ّٚىاآ ٌّىضذااز 

ضش١ٔٚاجً ٚصقضاجػ إٌاٝ ِىٛٔز ِٓ فؾشر ٚثفذر أْ صقضٜٛ ػٍٝ أوغش ِآ خّغاز ١ٍِاْٛ وضجداجً ث١ٌى

 (.3110ِذ٠ش ِىضذز ٚثفذ. )إدشث١ُ٘ ثٌفجس ، عؼجد ؽج١٘ٓ ، 

٘اٝ ٚعاجةو سل١ّاز صاٛفش  :Compact - Disk (CD-Roms)* األقوشا  انًذيدوح     

عاُ صضىاْٛ ِآ عاالط هذماجس ، 03ٚع١ٍز ؽ١ذر ٌضٛف١ً ثٌّؼٍِٛجس ، ٚ٘ٝ أعطٛثٔجس لطش٘اج 

ؼٍٛ٘ج هذمز ِآ ثٌفناز ٚثأل١ٌّٔٛاَٛ ثٌؼاجوظ ، عاُ ثٌغفٍٝ هذمز ِٓ ثٌذالعض١ه ثٌؾفجف ثٌقٍخ ٠

هذماز أوٍش٠اه ٌٍقّج٠ااز. ٚصغاضخذَ فااٝ صخاض٠ٓ و١ّاجس وذ١ااشر ِآ ثٌّؼٍِٛااجس ثٌضشد٠ٛاز دضىااج١ٌف 

وّااج صغااضخذَ وأعااٍٛح ٌٍااضؼٍُ ثٌاازثصٝ ٠ؼااشك ثٌّؼٍِٛااجس ثٌذسثعاا١ز ٚثٌذااشثِؼ ثٌضؼ١ّ١ٍااز  –ل١ٍٍااز 

 ثٌّضٕٛػز ٌىٝ ٠غضخذِٙج ثٌطالح فشد٠جً فٝ ثٌضؼ١ٍُ.

٘ااٛ أٜ وضاجح ِطذااٛع دؾاىً ػااجَ ، ٠ٛؽااذ  :Electronic Book* انكرواب اإلنٛكرشَٔووٙ     

ػٍااٝ ١٘تااز سل١ّااز ث١ٌىضش١ٔٚااز ٠ّٚىاآ صٛص٠ؼااٗ ث١ٌىضش١ٔٚااجً ػاآ هش٠ااك ؽااذىز ثإلٔضشٔااش ٚثٌٕمااً 

ثٌّذجؽااش ٌٍٍّفااجس ، ٚصااضُ لشثءثصٙااج ػٍااٝ ثٌؾجؽااجس ثٌخجفااز دااأؽٙضر ثٌقجعااذجس ثإل١ٌىضش١ٔٚااز ، 

دغااٌٙٛز ٚصق١ٍّٙااج ػٍااٝ أؽٙااضر فجعااخ ِضٕٛػااز ٚصقضااٜٛ ػٍااٝ ٚعااجةً  ٠ٚض١ّااض دئِىج١ٔااز ٔمٍااٗ

ِغاً ثٌشعاَٛ ثٌّضقشواز ٚثٌقاٛس ٌٚمطاجس ثٌف١اذ٠ٛ ٚغ١ش٘اج. ٠ٚغاًٙ  Multi mediaِضؼذدر  

 ثعضخذثِٗ فٝ ثٌضؼ١ٍُ ػٓ دؼذ دؼ١ذثً ػٓ ل١ٛد ثٌذسثعز ثٌٕظج١ِز. )ثٌّشؽغ ثٌغجدك(

   Cognitive coding Strategiesاسرشاذٛدٛاخ انرشفٛش انًعشفٛح -5

صّغً ثٌضى١ٕىجس ثٌضٝ ٠ضقىُ ف١ٙج ثٌفشد ؽؼٛس٠جأٚ لقذ٠ج ٠ٚمَٛ دضٛظ١فٙج فٝ ثٌضؼٍُ        

،ثٌقفع ، ثٌضفى١ش ، ثالدضىجس ، فً ثٌّؾىالس ، صؾ١ٙض ِٚؼجٌؾز ثٌّؼٍِٛجس ، وّج ٠ضنّٓ ٘زث 

ٌضٍخ١ـ ، سعُ ثٌّفَٙٛ ص١ٙتز ثٌضؼٍُ ٚثٌّٙجسثس ثٌضؼ١ّ١ٍز ِغً : ثٌضغ١ّغ ، ثٌضٕظ١ُ ، ثٌفُٙ ،ث
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ثٌخشثةو ثٌّؼشف١ز ،أٚ ثٌضٕظ١ّجس ثٌٙش١ِز أٚ ثعضخذثَ ثٌّقفٛفجس ٚفٛال إٌٝ ثٌذٕجء 

 ثٌّؼشفٝ.وّج ٠غًٙ ثعضخذثِٗ ِغ ثٌّؼجل١ٓ دغٌٙٛز. 

 ِج٠ٛؽٙٗ صفُٙ صفجػ١ٍز إٌىضش١ٔٚز أؽٙضر ٟ٘ ثٌزو١ز ثألؽٙضر :انزكٛح األخٓضج اسرخذاو -6 

 ثٌمذسر ٌذ٠ٙجْ  أ وّج ث١ِٛ١ٌز دجألٔؾطز ثٌم١جَ ػٍٝ ٚصغجػذ دغ١طز أٚثِش ِٓ ِغضخذ١ِٙج إ١ٌٙج

 ظٙش ثألخشٜ ، ثٌزو١ز ثألؽٙضر ِٚغ ِغضخذ١ِٙج ِغ ٚثٌّؾجسوز ٚثٌضفجػً ثالصقجي ػٍٝ

 RIM( Research In ٌالصقجالس) ثٌؾشوز ثٌىٕذ٠ز أهٍمش ػٕذِج ثٌزو١ز ثألؽٙضر ِفَٙٛ

Motion Limited  ػذد ٚٚفً ثالٌىضشٟٚٔ ثٌذش٠ذ خذِز ٚدٗ "د١شٞ دالن" ِقّٛيص ؽٙج 

 .َ  2009 ػجَ أٚثخش فٟ ؽخـ ١ٍِْٛ 32 فٛثٌٟ ف١ٙج ثٌّؾضشو١ٓ

 ثٌٍّظ، عُ أٚ ثٌمٍُ خالي ِٓ ثالٔضش١ٔش صقفـ ٠ٛفش ثٌزٞ ثأل٠فْٛ دؼذ رٌه ؽٙج ؽجء عُ        

 " ِغً"Smart phoneثٌزوٟ " ثٌٙجصف أٚ ثٌّقٌّٛز ٌألؽٙضر  أؽٙضر ثٌغجِغٛٔؼ ؽجءس

 ثٌزو١ز سثس جٚثٌٕظ ِغً  ثٌضجدٍش ثٌٍٛف١ز ٚثألؽٙضر ثٌزوٟ ٚثٌض١ٍفض٠ْٛ ثٌزو١ز ثٌغجػجس

 .ٚغ١ش٘ج

 ٔٙج٠ز ِغ ثٌّؼجفش ٠ؼ١ؼ ثٌؼجٌُ : انخرًٛاعٙ تشايح انرٕاصٛم انرقُٛح انخايسح: اسرخذاو

 فجفذٙج ثٌضٟ ثٌغٛسر صٍه جةٍز٘ صىٌٕٛٛؽ١ز ِؼشف١ز عٛسر ثألٌف١ز ثٌؾذ٠ذر ٚدذث٠ز ثٌؼؾش٠ٓ ثٌمشْ

 ٚثٌضجح ثٌٕمجٌز ٚثٌٙٛثصف ثٌؼٕىذٛص١ز ٚثٌؾذىز ثٌقذ٠غز وجٌقجعٛح ثٌضم١ٕجس ِٓ ثٌؼذ٠ذ ثٔضؾجس

 ٌؾ١ّغ ٚثٌّؾجالس ثألٔؾطز ٌّخضٍف ثٌؼجٌُ ٚثٌّقشن ثٌفجػً دٚي د١ٓ ثٌٛفً ّ٘ضر ٚأفذقش

 أػجدثد فٟ ِطشدر ص٠جدر  ثٌؼجٌُ ثٌّقٍٝ ٚثٌؼجٌّٝ ، ف١ظ ؽٙذ ػٍٝ ثٌّغض١٠ٛٓ ثٌّؾضّغ فتجس

ثٌؾذجح ، ٚلذ ٠شؽغ رٌه إٌٝ ثٌضطٛس  ِٓ خجفز ثالؽضّجػٟ ثٌضٛثفً ؽذىجس ِغضخذِٟ

 ٜصٛثص ِؼٍِٛجص١ز عٛسر ٠ّغً ِج ٚ٘ٛ ثٌغش٠غ ثٌزٜ صؾٙذٖ صىٌٕٛٛؽ١ج ثالصقجالس ٚثٌّؼٍِٛجس

 ثٌّؾجالس . ِخضٍف ػٍٝ ع١ش٘ج ٚصأ لٛصٙج فٟ ثٌغٛسر  ثٌقٕجػ١ز

 Instagramثالٔغضؾشثَ  ػٍٟ ِالِقٕج أفذقش ثالؽضّجػٟ ثٌضٛثفً صِٓ ؽذىجس فٟٚ       

 ػٍٟ ِٚذجدةٕج Soundcloud والٚد عجٚٔذ ػٍٟ ٚفٛصٕج Twitter ص٠ٛضش ػٍٟ ،ٚأفىجسٔج

 ِؾجػشٔج ٚأفذقش Whats App آح ٚثصظ ػٍٟ ٚوالِٕج Facebook دٛن  ف١ظ

أصسثس. ٚدجٌشغُ ِٓ عٍذ١جس ثعضخذثَ ٘زٖ ثألؽٙضر ػٍٝ ف١جصٕج أهفجي أٚ ؽذجدأٚ وذجس  مغطجس

) ؽم١ش  ٕ٘جن ثعضخذثِجس ػ١ٍّز ٘جِز ٌٙج فٝ ثٌّؾجي ثٌضؼ١ٍّٝ ٚثٌق١جر ثٌؼ١ٍّز، إال أْ 

 (.3104؛   3112،

  : يدانخ اسرخذاو انرقُٛاخ اناذٚثح فٗ انعًهٛح انرعهًٛٛح

 انسرخذياخ اإلنٛكرشَٔٛح فٗ ذصًٛى انًقاٚٛس ٔانخرثاساخ انرشخٛصٛح  -أٔن 

 فٟ ثٌّخضٍفز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٚثألعج١ٌخ  ١ٕجس ثٌقذ٠غزفٝ ٘زٖ ث٢ٚٔز صُ ثالعضفجدر ِٓ  ثٌضم     

 ثإلٌىضش١ٔٚز ثٌٕفغ١ز سثٚثالخضذجس ثٌّمج١٠ظ صق١ُّ إِىج١ٔز خالي ِٓ ثٌٕفغٟ ٚثٌضم٠ُٛ ثٌم١جط

 أٚ "ِٛلٛصٗ" ِمج١٠ظ عشػز وجٔش عٛثء ثٌّخضٍفز ثٌٕفغ١ز ثٌّمج١٠ظ ٌٙزٖ خجفز ِٛثلف ٚػًّ

 :٠ٍٟ ِج ػٍف ثٌه ٠ٚغجػذ "ِٛلٛصٗ غ١ش" لٛر ِمج١٠ظ
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 .ثٌؼ١ٕز ػٍٟ ثٌّم١جط صطذ١ك عشػز -

 .ثٌذجفظ ػٓ ٚثخفجةٙج ثٌّؼٍِٛجس عش٠ز ففع -

 .ٚؽ١ض ٚلش فٟ وذ١شر أػذثد ػٍٝ ثٌضطذ١ك إِىج١ٔز -

 .ثٌؼجٌُ أٔقجء فٟ ِخضٍفز ػ١ٕجس ػٍٟ ثٌضطذ١ك إِىج١ٔز - 

 .صطذ١مٗ ِٓ ثالٔضٙجء دّؾشد ثٌّم١جط جةؼٔض ِؼشفز إِىج١ٔز -

 .ةٝثالفقج ثٌضق١ًٍ دغٙٛي ؼةثٌٕضج ػٍٝ ثٌققٛي عٌٙٛز  -

 ِىجْ. ٚأٞ ٚلش أٞ فٟ ثٌذجفظ ِغ ثٌضٛثفً إِىج١ٔز - 

انسرخذياخ اإلنٛكرشَٔٛح فٗ ذصًٛى تشايح اإلسشاد ٔانعالج انُفسٗ ٔعالج تعض  -ثاَٛا

 اناانخ عثش انذسدشح تاإلَرشَد:

ثٌضٝ صغضخذَ ثٌٛعجةو صُ صق١ُّ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌذشثِؼ ثإلسؽجد٠ز ٚثٌؼالؽ١ز ٚثٌضذس٠ذ١ز      

ثٌضؼ١ّ١ٍز ، ٚثألخشٜ ثٌضٝ صؼضّذ ػٍٝ ػشك ٌقٛس ّٚٔجرػ صذس٠ذ١ز دجٌف١ذ٠ٛ ٚػشمٙج 

دجعضخذثَ ثٌضجح ٚثٌىّذ١ٛصش ٚثٌالح صٛح ٌؼالػ ثمطشثدجس ثٌٍغز ٚثٌضٛثفً ٌذٜ ِنطشدٝ 

ثٌٍغز ِٓ رٜٚ ثٌّؾىالس ثٌٍغ٠ٛز ٚثٌّؼجل١ٓ دىفً فتجصُٙ ثٌز٠ٓ ٠ؼجْٔٛ ِٓ ثمطشثدجس ثٌٍغز 

ٚثٌضٛثفً وجٌّؼجل١ٓ ػم١ٍج ٚعّؼ١ج ٚدقش٠ج ٚرٜٚ فؼٛدجس ثٌضؼٍُ ٚرٜٚ ثالمطشثدجس 

 ثٌغٍٛو١ز ٚثالٔفؼج١ٌز..ٚغ١شُ٘.

خجسػ  –ٚلذ لجِش ثٌذجفغز ثٌقج١ٌز دئؽشثء عالط دسثعجس ٌؼالػ ٚإسؽجد فجالس ِشم١ز      

زٖ ػذش ثٌذسدؽز دجإلٔضشٔش ، ٚلذ ٔؾـ ثٌذشثِؼ فٝ صقغ١ٓ صٍه ثٌقجالس ، ٚ٘ -ِقش 

 ثٌذسثعجس دؼٕٛثْ:

فؼج١ٌز دشٔجِؼ ػالؽٝ صىجٍِٝ فٝ خفل دؼل ثٌّضغ١شثس ثٌغٍذ١ز فٝ ثٌؾخق١ز ٌذٜ  -0

 (. 3102فجٌز ِؼجق فشو١ج دجٌضذخً ػذشثٌذسدؽز دجالٔضشٔش  "ثٌؾجس" )

فؼج١ٌز دشٔجِؼ ػالػ صىجٍِٝ ٌٍّغجٔذر ثالؽضّجػ١ز ِٓ خالي ثٌذِؼ ثألعشٜ ٚأعشٖ فٝ  -3

فل دسؽز ثٌىزح  ٌذٜ فجٌز وف١فز ػذش ثٌذسدؽز دجالٔضشٔش  صقغ١ٓ دسؽز ثألِٓ ثٌٕفغٝ ٚخ

 (. 3102"ثٌؾجس )

فؼج١ٌز دشٔجِؼ إسؽجدٜ صذس٠ذٝ ِؼشفٝ عٍٛوٝ ٌضقغ١ٓ فٛسر ثٌؾغُ فٝ خفل دسؽز  -2

لٍك ثٌّٛس ٌذٜ فجٌز عّٕز ِفشهز ػذش ثٌذسدؽز دجالٔضشٔش"ثٌؾجس"  ) صقش ثٌٕؾش 

،3131.) 

 :ج فٗ يدال رٖٔ انحرٛاخاخ انخاصحٔانرقُٛاخ انًساعذ اسرخذاو انركُٕنٕخٛا اناذٚثح -ثانثا

( ػٍٝ مشٚسر صط٠ٛغ ثٌضم١ٕز ثٌقذ٠غز فٟ خذِز ٚصؼ١ٍُ 460،  ٠3117ؤوذ ٘ٛعجٞ )  

رٚٞ ثالفض١جؽجس ثٌخجفز، ٚثعضخذثَ ثٌضم١ٕجس فٟ صقم١ك وغ١ش ِٓ أ٘ذثف ثٌضشد١ز ثٌخجفز 

صضؼجًِ ِغ ثٌض١ٍّز دؾىً فشدٞ دٕجء  ثٌضٟ IEPوؼ١ٍّز ثٌذِؼ ، ٚصطذ١ك ثٌخطز ثٌضشد٠ٛز ثٌفشد٠ز 

ػٍٝ إِىجٔجصٗ ٚلذسثصٗ، ٌٚٓ صضقمك ٘زٖ ثأل٘ذثف ؽ١ّؼجً دْٚ صٛفش ػٕجفش ِّٙز وجٌّؼٍُ ثٌزٜ 
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٠ضّضغ دجٌىفجءر ثٌضم١ٕز ثٌؼج١ٌز،  ٚصٛف١ش ثٌٛعجةً ثٌضم١ٕز ثٌٙجدفز، ٚثٌذػُ ثٌّجدٞ ٚثٌفٕٟ، ٚإصثٌز 

 فٟ صذس٠ظ ٘ؤالء ثألهفجي.ؽ١ّغ ثٌؼمذجس ثٌضٟ صقٛي دْٚ ثعضخذثَ ثٌضم١ٕجس 

 ًَارج نسرخذاو انركُٕنٕخٛا  يع رٖٔ انحرٛاخاخ انخاصح

 :انرعهى صعٕتاخ نزٔ٘ ٔانًعذنح انًساَذج انركُٕنٕخٛا اسرخذاو -1

 ػٓ ثٌٕجؽُ ٚثٌّؼشفٟ ثٌّؼٍِٛجصٟ ثالٔفؾجس لٛر دّٛؽخ ِزٍ٘ز دطش٠مز ثٌّؾضّؼجس صضقشن

 صغؼٝ ثٌضٟ ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّؤعغجس ػٍٝ ٚأفذـ ثٌق١جر، ِؾجالس ِخضٍف فٟ ثٌضطٛسثٌضىٌٕٛٛؽٟ

 ثٌؼ١ٍّز وفجءر ٌشفغ ثٌضطٛس ٘زث ٌّٛثوذز ثالعضؼذثد أ٘ذز ػٍٝ أْ صىْٛ ثألوجد٠ّٟ ٌٍض١ّض

 ثٌضؼٍُ فؼٛدجس رٚٞ ِغجػذر فٟ دفجػ١ٍز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز عجّ٘ش ثألعج١ٌخ رٌه ٚػٍٝ .ثٌضؼ١ّ١ٍز

 دقجفخ ٚثٌٛفٛي ٚثألوجد١ّ٠ز، ثٌّٕجة١ز ثٌقؼٛدجس ػٍٝ ٚثٌضغٍخ أ٘ذثفُٙ صقم١ك إٌٝ

 ٚثالعضمال١ٌز ٚثالؽضّجػ١ز ٚثٌؼ١ٍّز ثٌذ١تز ثٌضؼ١ّ١ٍز ِغ ثٌضى١ف ِٓ دسؽز ألقٝ إٌٝ ثٌقؼٛدز

 فجػ١ٍز ثٌذسثعجس ِٓ ثٌؼذ٠ذ أعذضش ٚلذ .ثٌطذ١ؼ١ز ِٓ صىْٛ ِج ألشح ع١ٍّز ف١جر ٌُٙ صىفً فضٝ

 أْ ٚؽذ ف١ظ ثٌضؼٍُ فؼٛدجس ٌزٚٞ ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز دػُ فٟ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌٛعجةً ثعضخذثَ

 ٚثمـ صقغٓ أظٙشس ثٌىّذ١ٛصش ٚثٌضؼٍُ دجعضخذثَ ثٌضذس٠خ ٌذشٔجِؼ إخنجػُٙ صُ ثٌز٠ٓ ثٌطٍذز

 ٠خنؼٛث ٌُ ثٌز٠ٓ دجٌطٍذز ثٌقغجد١ز ِمجسٔز ٚثٌّٙجسثس ٚثالِالء ثٌمشثءر ِؾىالس ِؼجٌؾز فٟ

 ثٌضم١ٕجس فجػ١ٍزٌم١جط  (3103) ٚأخش إدشث١ُ٘ دسثعز ثٌذسثعجس ٘زٖ ِٚٓ ثٌضذس٠خ، ٌٙزث

 ثٌضم١ٍذ٠ٍز ، ٚثٌضٟ دجٌطش٠مز ِمجسٔز ثٌمشثءر فؼٛدجس صز١ًٌ فٟ ثعضخذثِٙج ٚأعش ثٌضؼ١ّ١ٍز

وٍّج  .ثٌمشثءر فؼٛدجس صز١ًٌ فٟ ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌٍضم١ٕجس أعش ٚؽٛد إٌٝ ثٌذسثعز ٔضجةؼ ف١ٙج صٛفٍش

 ثٌضم١ٕجس ٚثعضخذثَ صٛف١ش مشٚسر :أّ٘ٙج ِٓ ثٌضٛف١جس، ِٓ دّؾّٛػز ثٌذسثعز أٚفش

 أْ إٌٝ( 3104) ٚثٌٙشػ  ثٌذٍٛٞ دسثعز صٛفٍش وّج،  ثألعجعٟ ثٌضؼ١ٍُ ثٌضؼ١ّ١ٍز دّشفٍز

 ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌؼ١ٍّز فٟ ثٌضؼٍُ فؼٛدجس هالح رٚٞ ِؾجسوز فٟ ثٌضؼ١ٍُ صم١ٕجس ِغجّ٘ز دسؽز

 أ١ّ٘ز إٌٝ ٠ؾ١ش ٔظش ثٌّؼ١ٍّٓ، ِّج ٚؽٙز ِٓ ِضٛعطز ؽجءس ثٌؼال ِقجفظز ِذثسط فٟ

 ٠ضنـ صمذَ ِج ٚفٟ مٛء .ثٌضؼٍُ فؼٛدجس رٚٞ هالح صذس٠ظ فٟ ثٌضؼ١ٍُ ١جسصمٕ ثعضخذثَ

 ٚصقذ٠ذث ثٌق١جر ثٌّخضٍفٍز، ؽٛثٔخ فٟ ثٌضؼٍُ فؼٛدجس ٌزٚٞ ٚفجػ١ٍضٙج ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضم١ٕجس دٚس

 دضّؼٓ ثٌٕظش ٚػٕذ .ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌؼ١ٍّز صؾ٠ٛذ فٟ ٚدٚس٘ج ثألوجد٠ّٟ ٌٍؾجٔخ ثٌضطشق ػٕذ

 ٚسفغ لذسثس ثٌّضؼٍُ صط٠ٛش د١ٓ ٌضؾّغ صضغغ ثٌفٛثةذ دثةشر أْ ٠ضنـ ثألوجد٠ّٟ ٌٍؾجٔخ

دٚسث  ٌٍضم١ٕجس أْ وّج ٌٍّضٍؼُ ، ثٌّؼٍِٛز ٚفٛي ص١غ١ش إٌٝ دجإلمجفز ثألوجد٠ّٟ، ثٌّغضٜٛ

 ِغ ٠ضٕجعخ دّج ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌضم١ٕجس صٕٛع خالي ِٓ ثٌفشد٠ز ثٌفشٚق ػمذز صؾجٚص فٟ ٚثمقج

 ثٌّضؼ١ٍّٓ ٌذٜ ثإل٠ؾجد١ز ثالصؾج٘جس صى٠ٛٓ ٠ٕذغٝ إغفجي ٚال ٌٍّضٍم١ٓ، ثٌضؼٍُ ثخضالف أّٔجه

 2018). ، ٚثخش دٍؼٛك ( ثٌّمذِز ثٌشثؽؼز ثٌضغز٠ز هشقٚثٌضؼض٠ض، ثٌٕجصؼ ػٓ ثٌضؼٍُ ٔقٛ

  نًْٕٕتٍٛفٗ ذعهٛى ا  اناذٚثح انركُٕنٕخٛا ذطثٛقاخ -2

 ثٌّؼِّٛجس ٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌغش٠غ ثٌضطٛس ػٓ ثٌٕجؽب ثٌشلّٟ ٌاللضقجد ثٌؾذ٠ذ ثٌٛثلغ إْ
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إ١ٌٗ  ٠ُؾجس ِج ٔقٛ ٚثاللضقجدٞ ثالؽضّجػٟ ثٌٛػٟ صقٛي فٟ صغذخ لذ ، ICT  ٚثالصقجالس

صّظ  سسثثٌضطٛ ٚ٘ىزٖ ثٌّضمذِز، ثٌذٍذثْ فٟ خجفز ثٌقجي ٘ٛ ٘زث .ثٌشلّٟ ثٌّؾضّغ دجعُ ػجدر

 ٚفضٝ ٚثٌضؾجس٠ز ٚثٌضؼ١ّ١ّز ٚثاللضقجد٠ز ٚثٌغمجف١ز ثالؽضّجػ١ز ثٌؾٛثٔخ ِٓ ؽجٔخ وً

 ثٌشلّٟ دجٌّؾضّغ ثٌّشصذطز ثٌضطٛسثس ٚعّقش ٘زٖ ثٌؼجٌُ، أُٔقجء ؽ١ّغ ثٌقى١ِٛز فٝ

 ثٌشغُ ػٍٝ ُرٌه ِٚغ ثإلػجلز، رٚٞ ٌألؽخجؿ فضٝ ثٌق١جر ٔٛػ١ز صقغ١ٓ دضغ١ًٙ ٌٍّؾضّؼجس

 .ضٗعمجفٝ ٚثٌشلّ ثٌّؾضّغ ثٝ ٘زف ثٌمقٛس ٠ضثي ٕ٘جن دؼل ال ثٌغٛسر ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ٘زٖ ُوً ِٓ

 ثٌق١جر قشثثخض ِٓ ال٠ضؾضأ ؽضًءث ICT  ٚثالصقجالس ثٌّؼٍِٛجس صىٌٕٛٛؽ١ج ؽىٍش ٌمذ    

 ثٌقى١ِٛز ٚثٌمطجػجس ٚثٌضؾجس٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ٚثٌقق١ز ثٌضؼ١ّ١ٍز ثألٔؾطز فٟ ثٌقذ٠غز،ٚوزٌه

 ثٌخذِجس ِٓ ٚثالعضفجدر ثٌّؼٍِٛجس، ػٓ ٌٍذقظ أُفنً فشًفج صُغًٙ إٔٙج ٚغ١ش٘ج، ف١ظ

 ِغ ٌٍّٛ٘ٛد١ٓثٌغًٙ  ٚثٌضٛثفً ثٌضشف١ٙ١ز دجألٔؾطز ثٌضّضغ ٚثٌخجفز، ٚصؼض٠ض ثٌؼجِز

 صىٌٕٛٛؽ١ج ثعضخذثَ أُْ ثٌٛثمـ فّٓ ، ُؽٙذ، أُٚ أُٜ صىٍفز دْٚ ٚثٌضِالء ٚثٌؼجِز ثألفذلجء

 ١ٌظ ُرٚٚثٌّٛ٘ذز ثألؽخجؿ ف١ُُٙ دّٓ ثألؽخجؿ ؽ١ّغ لِذًَ ِٓ ثٌّؼٍِٛجس ٚثالصقجالس

 ثٌمقٛس دؼل ِٓ ٚؽٛد ثٌشغُ ػٍٝ ثٌّٛ٘ذز  ٌزٚٞ أُعجع١ز ِغأٌز ٚإّٔج خجفز فمو، ِغأٌز

 ثٌّؼِّٛجس صىٌٕٛٛؽ١ج ثعضخذثَ ِٓ ثالعضفجدر ُرٚٞ ثٌّٛ٘ذز ٌألؽخجؿ ٌذ٠ُٙ، ٠ّٚىٓ

ّىًٕج ُرٌه أ٠ّٕج وجْ ٚثالصقجالس  ثٌقٛثؽض صم١ًٍ ثالصقجالس فٟ ٚأؽٙضر ثٌضم١ٕجس ٚصغجػذ .ُِ

 ُرٚٞ ٌألؽخجؿ ٠ُض١ـ ّٔٛرًؽج  ICT  ٚثالصقجالس صىٌٕٛٛؽ١جُ ثٌّؼٍِٛجس صُٛفش وّج ثٌّجد٠ز،

 دػُ خالي ِٓ ِؾضّؼجصُٙ فٝ أُفنً دؾىً ثؽضّجػ١ًج ٚثلضقجد٠ًج ثٌّٛ٘ذز فشفز دِؾُٙ

 ثٌؾخقٟ ٚثالصقجي ٚثٌضؼ١ُّ، ٚثٌضؼٍُ ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌّؼشفز، إٌٝ ثٌؾخقٟ ثٌٛفٛي

 إِىج١ٔز ُِؾىالس ػٓ ٔضقذط ٚػٕذِج ثٌضؼ١ّ١ٍز،ٚ ثإلدثس٠ز ثإلؽشثءثس إٌٝ ٚثٌٛفٛي ٚثٌضفجػً

 إٌٝ ُرٚٞ ثٌّٛ٘ذز ثألؽخجؿ ُدْٚ ٚفٛي صقٛي ثٌضٟ ثٌقٛثؽض إصثٌز فئْ ثٌٛفٛي،

 ٚثٌّٕظّجس ثٌقىِٛجس ػٍٝ لُقٜٛ ، ٠ٕٚذغٟ أ١ُّ٘ز ُرثس ٚثالصقجالس ثٌّؼٍِٛجس صىٌٕٛٛؽ١ج

 ثٌٛفٛي صؼضشك ثٌضٝ إصثٌز ثٌقٛثؽض ؽ١ّؼٙجػٍٝ صؼًّ أُْ ثٌخجؿ ٚثٌمطجع ثٌقى١ِٛز غ١ش

 ثألؽخجؿ ٠ضّىٓ فضٝ أُفقجح ثٌّقٍقز ِغ ٚثٌؼًّ ٚثالصقجالس ثٌّؼٍِٛجس صىٌٕٛٛؽ١ج إٌٝ

ُٝ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌٛفٛي ألْ ٔظشث ُِغضمشر ف١جر ثٌؼ١ؼ ِٓ رٚٚ ثٌّٛ٘ذز  ػ١ؼ ٠ؼٕٟ أُْ ٠ُّىٓ إٌ

 ٠ؼضذش٘ج ثٌضٝ ٚثٌخذِجس ٔفظ ثٌّؼٍِٛجس إٌٝ ثٌٛفٛي ػٍٝ ٚثٌمذسر ثُعضمال١ٌز، أُوغش ف١جر

فشًٚغجٛسث أُِ ث٢خشْٚ  ,Nikolaidis & Xanthidis, 2015; Khetarpal)  .ِٕٙج ُِ

2015) 

 صؼ١ٍُ فٝ ثٌقذ٠غز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثعضخذثَ ٚثلغ ػٍٝ ثٌذسثعجس دجٌضؼشف ِٓ ثٌؼذ٠ذ لجِش وّج     

 ُرٚٞ ثٌّٛ٘ذز ِغ ثٌّغضخذِز ثٌقذ٠غز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ثٌضم١ٕجس أُدشص ػٍٝ ٚثٌضؼشف ثٌّٛ٘ٛد١ٓ،

 ػذثةىز( ٚ٘ٝ دسثعز ثٌّقّٛي ثٌٙجصف صم١ٕز ثٌّغجي عذ١ً ػٍٝ ِٕٚٙج ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌؼ١ٍّز فٟ

دٛم١جف  & Nisiforou) صُقمك د١ّٕج 2019)  ٚثٌؼجسمٝ ؛ 2119 ٚػذٚثٟٔ، ُٚ

Zaphiris, 2018)  ِٓ ُرٚٞ ثٌّٛ٘ذز  ثألهفجي ٌٍؼخ وأدثر ثٌقذ٠غز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج دٚس
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 ثٌضٛثفً ٚفشؿ ثٌقم١م١ز إِىجٔجص١ُٙ ٌضقم١ك ثٌخجفز ِؾىالصُٙ  ثٌضقشسِٓ فٟ ٚثٌّؼجل١ٓ 

 فشفش د١ّٕج .دُٙ ثٌخجفز ثٌٍؼخ إؽشثءثس فٟ دِؼ ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ٠ضُ ٚدجٌضجٌٟ ثالؽضّجػٟ،

 ُرٚٞ صؼ١ٍُ فٝ ثٌقذ٠غز ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج فؼج١ٌز ِٓ فٟ ثٌضقمك ثألخشٜ سعجس ث ثٌذ  ِٓ ثٌؼذ٠ذ

ثٌؼؾّٟ  ( سعز ث د فٟ وّج ، ثٌضؼ١ٍُ فٟ ثألؽٙضر ثٌٍٛف١ز ثعضخذثَ ِٕٚٙج ٚثٌّٛىٛد١ٓ، ثإلػجلز

 ٌضقpetriُ١ّ ؽذىجسُ  ٚثعضخذثَ (؛ Mize, Bryant & Bryant, 2019 3107ٚثٌّط١شٞ،

 ,Shukhman, Bolodurina)  ثٌّٛ٘ٛد١ٓ. ٌٍطالح ثٌفشد٠ز ثٌضؼٍُ سس ث ِغج

Polezhaev, Ushakov & Legashev, 2018) . 

 ِٓ ثٌضقمكإٌٝ  (Bernad, Vaupotič & Repnik, 2019) سعز ث د ٘ذفش وّج      

 ثألدؼجد ٌؾشؿ عاُلع١ز ثألؽىجي فٟ ثٌّضّغٍز ٚثالصقجالس ثٌّؼٍِٛجس صىٌٕٛٛؽ١ج ثعضخذثَ فؼج١ٌز

ُّغضمطذز سثسثٌٕظج ػًّ و١ف١ز ٚؽشؿ ٌٍّٛ٘ٛد١ٓ ثٌغج٠ٛٔز ثٌّذثسط ٌطالح ثٌف١ض٠جء  ثٌخط١زُ  ثٌ

 ٠ض٠ذ الصقجالسٚث ثٌّؼٍِٛجس صىٌٕٛٛؽ١ج دػُ أْ إٌٝ ٚصٛفٍش ثألدؼجد، عاُلع١ز ٌغ١ّٕج ٚثٌذثةش٠ز

 .ثٌّٛىٛد١ٓ ثٌطالح ٌذٜ صقم١مٙج صُ ثٌضٟ ثٌّؼشفز ِغضٜٛ ِٓ وذ١ش دؾىً

 ٍ انًكفٕفٛ ب النهط انًقذيح اناذٚثح انرقُٛح انخذياخ -3

إِىج١ٔز ثعضخذثَ ثٌىّذ١ٛصش ٚثإلٔضشٔش ػٓ هشق صق٠ًٛ ثٌٕقٛؿ ثٌّىضٛدز إٌٝ والَ  -2

 . ِغّٛع أؽذٗ دجألفٛثس ثٌذؾش٠ز 

 فؾُ ٠قً عضز أمؼجف ثٌقؾُ ثألفٍٝ ٌٍٕـ.ٝ إٌ ثٌّىضٛدز ثٌٕقٛؿ صىذ١ش -1

 صق٠ًٛ ثٌٕقٛؿ ِٓؼ ثٌذشٔجِ ٠ضّىٓ ، Kurzwell1000  ثٌنٛةٟ ـثٌّجع دّغجػذر -2

٠ّىٓ لشثءر ٘زٖ ثٌٕقٛؿ  فّٙٙج ، ثٌىّذ١ٛصشِٓ ٠ضّىٓ ٔقٛؿ ِىضٛدز إٌٝ ثٌّقٛسر

 أٚ صٟ،فٛ ٌٍّف ، أٚصق٠ٍٛٙج ثٌؾجؽز دجعضخذثَ ثٌذشٔجِؼ ٔفغٗ أٚ دّغجػذر لجسا

 دذشث٠ً. هذجػضٙج

د ثٔضؾجسثً، دشث٠ً هجدؼجس أوغش ِٓ ٟ٘ أفش٠غش هذجػز -3 َّٚ  ِمطؼز دأٚسثق خجفز، صُض

 ٌٍطذجػز. ٚؽج٘ضر

4- Dragon Speech Recognition  ٗفٝ إدخجي صُّىِّٓ ثٌطجٌخ ِٓ ثعضخذثَ فٛص

ٌؾٙجص ثٌقجعخ ، ٚإٌمجء أٚثِش ٌفضـ دشٔجِؼ ِؼ١ٓ أٚ غٍك ثٌقجعٛح، ٠قضجػ ثٌّؼٍِٛجس 

 ٘زث ثٌٕٛع ِٓ ثٌذشثِؼ ػٍٝ فضشر صذس٠خ ٌٍضؼجًِ ِؼٗ دفجػ١ٍز.

5- PlexTalk/Brille Note Display  ًصُّىِّٓ ثٌطجٌخ ِٓ صغؾ١ً ثٌّقجمشثس ٚصؼذ٠

ْذَخٍز وضقذ٠ذ أُ٘ ثٌٕمجه ٚثٌؼٕج٠ٚٓ ٌغٌٙٛز ٚص١غ١ش ثالعضزوجس ،أِج ِزوشثس  ُّ ثٌذ١جٔجس ثٌ

ٝ ِذِؼ دٗ ٌٛفز ِفجص١ـ ، ٚؽجؽز دشث٠ً فضقضٜٛ ػٍٝ ؽجؽز دشث٠ً ٚدٙج عطش ث١ٌىضشٚٔ

ػشك صّىٓ ثٌطجٌخ ِٓ لشثءر ٚوضجدز ِزوشثصٗ دطش٠مز دشث٠ً ٚإظٙجس٘ج دجٌخو ثٌؼجدٜ 

 ;Kumar, S., Tudu, J. M., & Mandal, J. C. (2019)  } ػٍٝ ثٌؾجؽز.

Haiqing, L., & Longhuo, W. (2019)}          
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 ى ٔضعاف انسًع خذياخ ذكُٕنٕخٛح ٔذِقَُٛح يساعذج ذقذو نهص -4

صؼذ فتز ثٌقُ ٚمؼجف ثٌغّغ ِٓ فتجس ثٌّؾضّغ ثٌضٟ صغؼٟ ثٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز إٌٟ         

صأ١ٍُ٘ٙ صأ١ً٘ صشدٛٞ ٚصىٌٕٛٛؽٟ ِٕجعخ ِٓ خالي صّى١ُٕٙ ِٓ صط٠ٛش إِىج١ٔجصُٙ ٚلذسثصُٙ 

ثٌؼ١ٍّز ٚثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ػٓ هش٠ك ٚمغ خطو صؼ١ّ١ٍز أعجعٙج ثٌضقٛي إٌٝ عمجفز ثٌضذس٠ظ 

ّجس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج فٟ ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌٍقُ ٚمؼجف ثٌغّغ ) ثٌّمذثِٟ ، ثإلٌىضشٟٚٔ ٚثعضغ

3108 .) 

 ثعضخذثَ ػٍٝ أعجعج ٠مَٛ صؼ١ٍُ ٘ٛ ثإلٌىضشٟٚٔ ٌٍقُ ٚمؼجف ثٌغّغ  ثٌضؼٍُ إْ      

 ثٌطجٌخ د١ٓ صفجػال ٠ىْٛ أْ ٠ّٚىٓ ٚثٌذشٔجِؼ، ثٌطجٌخ ٚثٌضفجػً د١ٓ ٚثإلٔضشٔش، ثٌقجعٛح

 ٚثٌقٛس ٚثٌف١ذ٠ٛ ٚثٌقٛسر ثٌٕـ ٌضؾًّ ثٌضؼٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ أدٚثس صطٛسس ٚلذ ٚثٌّؼٍُ،

 ؽذىز ػذش وجْ ف١غّج ثٌّضؼٍُ ِغ ثٌضٛثفً ثٌضؼ١ٍُ ٠ّىٓ ِٓ ثٌّٕو ٚدٙزث ٚثٌّقجوجر، ٚثألٌؼجح

ثٌضم١ٍذٞ  ) ثٌمنجر ٚفّجدٔز  ثٌضؼ١ٍُ ٌّٕو ِٕجعخ ٚفجػً دذ٠ً ثٌضم١ٕز ٘زٖ ٚصؼضذش ثإلٔضشٔش،

،3103). 

 :نهطالب انصى ٔضعاف انسًع اإلنكرشَٔٙانرعهى  فٕائذ

 ال إُٔٙ ثٌطالح ثٌقُ ٚمؼجف ثٌغّغ ف١ظ ّٔٛرؽجً ِٕجعذجً ٌضؼٍُ ثٌضؼٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ ٠ؼذ 

 ٠ض١قٗ ِج ٚ٘زث ِؼجً، هشق ػذر صىجًِ خالي ِٓ دً ٚثفذر، هش٠مز خالي ٠ضؼٍّْٛ ِٓ

 ثٌضؼٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ.

 ًّثٌطالح ثٌقُ ٚمؼجف ثٌغّغ  ٌذٜ ثٌضؼٍُ ِخشؽجس صقغ١ٓ ثٌضؼٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ ػٍٝ ٠ؼ

 ثٌضؼٍُ ٚٔظجَ ثٌطالح د١ٓ ٚثٌضفجػً ثٌّضؼذدر ثٌّغ١شثس ثٌقغ١ز صٛف١ش خالي ِٓ

 .ثإلٌىضشٟٚٔ

 ؽجٔخ ثٌطالح ثٌقُ ٚمؼجف ثٌغّغ ٠ٚنفٟ ثٔضذجٖ ٠قمك ثٌضؼٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ ؽزح ِٓ 

 ثٌّٕجعذز ثسثٌّغ١ش ثعضخذثَ هش٠ك ػٓ ٚرٌه ثٌّجدر ثٌؼ١ٍّز، صمذ٠ُ أعٕجء ٚثإلعجسر، ثٌّضؼز

 .ٚثٌضؾ٠ٛك ثإلعجسر ػٕقشٞ ػٍٝ ثٌؾٛدر صؾضًّ ػج١ٌز صؼ١ّ١ٍز د١تز ٚصٛف١ش

 ٌذٜ  ثٌضؼٍُ خذشثس صقغ١ٓ ػٍٝ صؼًّ ٚثٌضٟ ِغضّشر، سثؽؼز صغز٠ز صمذ٠ُ ػٍٝ ٠شوض

 ثٌطالح ثٌقُ ٚمؼجف ثٌغّغ.

 ٍٝثٌطالح  صٛثؽٗ أْ ٠ّىٓ ثٌضٟ ٚثٌقؼٛدجس ثٌؼمذجس صخطٟ ٠غجػذ ثٌضؼٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ ػ

 .إ١ٌُٙ ثٌؼ١ٍّز ٚفٛي ثٌّؼجسف ثٌقُ ٚمؼجف ثٌغّغ فٟ

 ف١ظ ثٌضؼ١ّ١ٍز، ثٌّّجسعجس فٟ ٚث١ٌذٚٞ ثٌٍفظٟ ٠غجػذ ثٌضؼٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ ػٍٝ ثالصقجي 

 ِٓ ثإلؽجسر دٍغز ٚثٌضشؽّز ثٌٛعجةو، ِضؼذدر ػٍٝ دشثِؼ وّذ١ٛصش ثٌّؼضّذ ثٌضؼٍُ د١ٓ ٠ّضػ

 .ف١ذ٠ٛ ٌمطجس خالي

 .انرقُٛاخ اإلنكرشَٔٛح انًساعذج نهصى ٔضعاف انسًع أخٓشج

صّغً لن١ز صؼ١ٍُ ثٌقُ ٚمؼجف ثٌغّغ  ٚصأ١ٍُ٘ٙ صقذ٠جً فنجس٠جً ٌألُِ ٚثٌّؾضّؼجس 

ثٌّضمذِز ٚثٌٕج١ِز ػٍٝ فذ عٛثء، ٚرٌه ألٔٙج لن١ز إٔغج١ٔز دجٌذسؽز ثألٌٚٝ ٠ّىٓ أْ صؼٛق 
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ثٌقُ ٚمؼجف ثٌغّغ  فجلذثً صؼ١ّ١ٍجً ٠ٙذد صمذَ ثألُِ ٚص١ّٕضٙج، ف١ظ صّغً ثألػذثد ثٌىذ١شر ِٓ 

ثاللضقجد ثٌٛهٕٟ ٚثٌؼجٌّٟ، ِج ٌُ ٠ضُ سػج٠ضُٙ ٚثال٘ضّجَ دضؼ١ٍُّٙ وجٌضال١ِز ثٌؼجد١٠ٓ، وّج أْ 

إّ٘جٌُٙ ٠ض٠ذ ِٓ ِؾىٍز صفجلُ ثأل١ِز ِٚٓ عُ أفذـ ثال٘ضّجَ دجٌّؼجل١ٓ ٚسػج٠ضُٙ سػج٠ز 

 خجفز ِٓ ثٌّضطٍذجس ثٌنشٚس٠ز ٌضمذَ ثٌّؾضّغ  .

 ٕاع انرقُٛاخ اننكرشَٔٛح انًساَذج  نهصى ٔضعاف انسًع:أَ

 ثٌضم١ٕجس ثإلٌىضش١ٔٚز ثٌضؼ١ّ١ٍز ثٌّغجٔذر ثٌّمذِز ٌٍقُ ٚمؼجف ثٌغّغ إٌٝ: ـ  ٠ّىٓ صق١ٕف    

 أؽٙضر صؼذ٠ً ثٌضشدد Frequency ٚصغضخذَ ٘زٖ ثألؽٙضر فٟ صىذ١ش ؽذر ثٌقٛس 

dbًٚفذر ل١جط ؽذر ثٌقٛس( ِغ ػًّ فٍضشٖ ٌٍقٛس دق١ظ  د٠غ١ذً )ٚثٌذ٠غ١ذ ٛ٘

 صغجػذ ثٌّؼٛق عّؼ١جً ػٍٝ إدسثن ٚص١١ّض ثٌقٛس أوغش.

   أؽٙضر ثٌضذس٠خ ثٌغّؼٟ دجعضخذثَ ثألؽؼز صقش ثٌقّشثء: ف١ظ ٠ّىٓ ٌٍطالح ثٌضقشن

دقش٠ز أوغش دْٚ ثٌضم١ذ دأعالن ثٌضٛف١ً ثٌخجفز دجٌغّجػجس، وّج ٠ؼًّ ثٌؾٙجص ػٍٝ 

 .ٛسفٍضشر ثٌق

  ّٟأؽٙضر ثٌضذس٠خ ثٌؾّجػ١ز دثخً ثٌفقً ثٌذسثعٟ ٌٍّؼٛل١ٓ عّؼ١جً: ٠غضخذَ ؽٙجص ٠ٚغ

 Voice Transmission System for Collectiveٔظجَ ٌٕمً ثٌقٛس ؽّجػ١جً 

Work ِٛد٠ً أٚ هشثص (SUVAG CT10 ) ٠غضخذَ فٟ فؾشر ثٌذسثعز. 

  ًأؽٙضر ثٌضذس٠خ ثٌفشد٠ز ٠غّٟ ٔظجَ ٌٕمً ثٌقٛس فشد٠جVoice Transmission 

System for individual Therapy ًهشثص أٚ ِٛد٠ (SUVAG 2S)  دثخً غشف

 .ثٌضخجهخ

 ٌٍقُ ٚمؼجف ثٌغّغ: ٠غضخذَ ؽٙجص (SUVAG 2S)  ٍٝفٟ صذس٠خ ثٌّؼٛل١ٓ عّؼ١جً ػ

 .ثٌٕطك ٚثٌىالَ ٚثٌض١١ّض د١ٓ أفٛثس ثٌقشٚف ثٌٙؾجة١ز

  ثأللطجح ٠ضسع ؽضء ِٕٗ فٟ ثألرْ صم١ٕجس صسثػز ثٌمٛلؼز: ٟ٘ ؽٙجص ثٌىضشٟٚٔ ِضؼذد

ثٌذثخ١ٍز ٠ٚؼًّ ػٍٝ إسعجي ص١جسثس ثٌىضش١ٔٚز إٌٝ ثٌؼقخ ثٌغّؼٟ ِذجؽشر دْٚ ثٌّشٚس 

 . فٟ ثٌؾؼ١شثس ثٌؼقذ١ز ف١ظ ٠ضُ ٔمٍٙج إٌٝ ثٌّ 

 ٟثٌض١ٍفْٛ رٚ ثٌؾشؿ ٚثٌضؼ١ٍك ثٌىضجد Caplet -Captioned Telephone  ْٛص١ٍف ٛ٘ٚ

ك ٚؽشؿ وضجدٟ، ٠غضخذَ دٛثعطز ثألفشثد ثٌز٠ٓ ِٚىذش فٛصٟ ِغ إِىج١ٔز ػشك صؼ١ٍ

 ٌذُ٘ فمذ عّؼٟ ٚثٌقُ ٠ٚغضخذَ ثٌض١ٍفْٛ ِغً ثٌض١ٍفْٛ ثٌؼجدٞ.

  ثٌطذجػز ثٌزو١ز Super print Pro 80 Gold  ٚهذجػز ِقّقز ٌألؽخجؿ أ ٟ٘

ثٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ إػجلز فٟ ثٌٕطك ٚثٌىالَ، صضقً دجٌض١ٍفْٛ. ِٚضٚدر دؾجؽز ِن١تز صؼشك 

 .ِٚضٚدر دؾشط مٛةٟوٍّز،  81

 ُثٌقجعٛح ثٌّقّٛي ٌٍق Pocket Comma  ٗػذجسر ػٓ ص١ٍفْٛ ِقّٛي ٌٚذ٠ ٛ٘

 ). خجف١ز ٌضىذ١ش ثٌقٛس، ٚدٗ ؽجؽز ػشك مٛة١ز
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 ثٌٙٛثصف ثٌٕق١ز Text Telephonesٟثٌٙجصف ثٌٕق (TTY) Teletypewriter ٛ٘

ر٘جدجً  آٌز وجصذز فغ١شر صغّـ ٌؾخق١ٓ دجٌضٛثفً ػذش خو ٘جصف ػجدٞ دىضجدز ثٌٕـ

 ٚإ٠جدجً.

 أٔظّز ثالعضّجع ثٌّغجٔذر Assistive Listening Systems  أٔظّز ثالعضّجع ثٌّغجٔذر

ٟ٘ أٔظّز صضقً دٍّف ِغٕجه١غٟ، ف١ظ صغضخذَ عّجػز ثٌؼٕك أٚ ِؾذه ثألرْ أعجعجً 

 .(FM) د١ٓ ؽخق١ٓ أٚ أوغش، ِٚٓ د١ٓ ٘زٖ ثألٔظّز أٔظّز إف إَ
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 انًشاخع

(.فؼج١ٌز ثٌضم١ٕجس ثٌضؼ١ّ١ٍز فٝ صز١ًٌ فؼٛدجس ثٌضؼٍُ ٌذٜ 3103ثدشث١ُ٘ فجٌـ ؛ ؽّجع ػجِش)

 ، ؽجِؼز أَ دسِجْ ثإلعال١ِز. دٍؼٛؿ،دكرٕساج ثٌضال١ِز رٜٚ ثالفض١جؽجس ثٌخجفز ، 

 فؼٛدجس ٌزٚٞ ثٌّغجٔذر ثٌضم١ٕجس ٚثلغ (2018) ِقُ.  ٔذثس ثٌّغشدٟ، ؛ع١ٍّجْ س١ُٔ

 انًدهح "دؾذر ثٌقى١ِٛز ثٌذضذثة١ز ثٌّذثسط ِقجدس غشف فٟ زٚثٌىضجد ءرث صؼٍُ ثٌمش

 .77-46   ، (2 )ح ، اإلعاقح ٔانًْٕث نعهٕو انعشتٛح

 فؼٛدجس رٚٞ ثٌطالح ِؾجسوز فٟ ثٌضؼ١ٍُ صم١ٕجس ِغجّ٘ز دسؽز ( 3104 ( ٚثٌٙشػ ثٌذٍٜٛ

 ،يُشٕسج غٛش ياخسرٛش سسانح .ثٌؼال ِقجفظز ِذثسط فٟ ثٌضؼ١ّ١ٍز فٟ ثٌؼ١ٍّز ثٌضؼٍُ

 .إسدذ ث١ٌشِٛن، ؽجِؼز

. ثٌّؤصّش ثٌؼٍّٝ ثٌغجِٓ "ثٌضؼٍُ ثٌزثصٝ انرعهى انزاذٗ يذٖ اناٛاج .(3112فجِذ ص٘شثْ )

 ٚصقذ٠جس ثٌّغضمذً" ، و١ٍز ثٌضشد١ز ، ؽجِؼز هٕطج.

. ثٌّؤصّش ثٌؼٍّٝ ثٌغجِٓ ، صشد١ز رٜٚ ذكُٕنٕخٛا انرعهٛى عٍ تعذ .(3112عؼجد ؽج١٘ٓ )

 ؽجِؼز هٕطج. –ٝ ثٌٛهٓ ثٌؼشدٝ ٌى١ٍز ثٌضشد١ز ثالفض١جؽجس ثٌخجفز ف

(. ثٌضؼٍُ ثٌخ١ٍو ثٌضطٛس ثٌطذ١ؼٟ ٌٍضؼٍُ ثالٌىضشٟٚٔ. ِؾٍز و١ٍز ثٌضشد١ز 3112عالِز. فغٓ )

 .24-0(. 0)32عٛ٘جػ. ؽجِؼز ؽٕٛح ثٌٛثدٞ.

ِذثسط  ( . ٚثلغ صٛظ١ف ثٌّغضقذعجس ثٌضىٌٕٛٛؽ١ز ِٚؼٛلجس رٌه فٝ 3102ؽمٛس ، ػٍٟ )

( ، 3) 37ثٌنفز ثٌغشد١ز ٚلطجع غضر ِٓ ٚؽٙز ٔظش ثٌّؼ١ٍّٓ ، ِؾٍز ؽجِؼز ثٌٕؾجؿ ، 

282-406  . 

، ثٌمج٘شر  انرعهٛى انعالخٗ ٔانشعاٚح انًركايهح نغٛش انعادٍٚٛ(. 3112ؽم١ش ، ص٠ٕخ ِقّٛد )

 ، ثألٔؾٍٛ ثٌّنش٠ز.

ٌٍّغجٔذر ثالؽضّجػ١ز ِٓ خالي  (. فؼج١ٌز دشٔجِؼ ػالػ صىج3102ٍِٝؽم١ش ، ص٠ٕخ ِقّٛد )

ثٌذِؼ ثألعشٜ ٚأعشٖ فٝ صقغ١ٓ دسؽز ثألِٓ ثٌٕفغٝ ٚخفل دسؽز ثٌىزح  ٌذٜ فجٌز 

يدهح دساساخ عشتٛح فٗ انرشتٛح ٔعهى وف١فز ػذش ثٌذسدؽز دجالٔضشٔش  "ثٌؾجس"  ، 

 .81-29،  ( سثرًثش 2) 41انُفس ، 

ٍِٝ فٝ خفل دؼل ثٌّضغ١شثس (. فؼج١ٌز دشٔجِؼ ػالؽٝ صىج3102ؽم١ش ، ص٠ٕخ ِقّٛد )

ثٌغٍذ١ز فٝ ثٌؾخق١ز ٌذٜ فجٌز ِؼجق فشو١ج دجٌضذخً ػذشثٌذسدؽز دجالٔضشٔش  "ثٌؾجس" 

  21-0ؽجِؼز ثٌضلجص٠ك، ثوض٠ٛش ، (،  5،  يدهح انرشتٛح انخاصح ، ) 

، ثٌغؼٛد٠ز ، ؽجِؼز  انشعاٚح انًركايهح نغٛش انعادٍٚٛ(. 3104ؽم١ش ، ص٠ٕخ ِقّٛد ) 

 ثٌطجةف.

(.فؼج١ٌز دشٔجِؼ إسؽجدٜ صذس٠ذٝ ِؼشفٝ عٍٛوٝ ٌضقغ١ٓ 3131، ص٠ٕخ ِقّٛد )ؽم١ش 

فٛسر ثٌؾغُ فٝ خفل دسؽز لٍك ثٌّٛس ٌذٜ فجٌز عّٕز ِفشهز ػذش ثٌذسدؽز 

 دجالٔضشٔش"ثٌؾجس" ) صقش ثٌٕؾش(.
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( . وفج٠جس ثٌّؼٍُ فٝ ٔظجَ ثٌضؼ١ٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ ٚفمجً ٌٛظجةفٗ  3100ؽ٠ٛؼٟ ، ِقّذ ) 

 . 74-0( ، 0) 03ؾٍز صىٌٕٛٛؽ١ج ثٌضؼ١ٍُ ِقش ، ثٌّغضمذ١ٍز ، ِ

(.دٚس ٚعجةً ثٌضىٌٕٛٛؽ١ج ثٌقذ٠غز فٝ صؼ١ٍُ رٜٚ ثالفض١جؽجس 3109ثٌؼجسمٝ ، ٔغش٠ٓ )

 انعشتٛح نعهٕو اإلعاقح ٔانًْٕثحثٌّؾٍز  ثٌخجفز دجعضخذثَ ثٌٙجصف ثٌّقّٛي أّٔٛرؽج ،

(،6،)080-334. 

. دثس ثٌٛفجء ٌذ١ٔج ثٌطذجػز ٚثٌٕؾش ، انرعهٛى يٍ تعذ قشاءاخ فٗ .(3111ػذذ ثٌؾٛثد دىش )

  ثالعىٕذس٠ز.

إعذاد ٔذذسٚة يعهى انطفم انًْٕٕب تاسرخذاو فُٛاخ انرعهٛى يٍ (. 3114ػذذ ثٌؾٛثد دىش )

 ؽجِؼز ثٌّٕقٛسر. –، ثٌّؤصّش ثٌؼٍّٝ ثٌغجٔٝ ٌّشوض دسثعجس ٚص١ّٕز ثٌطفٌٛز  تعذ

  فٝ  IPAD.أ١ّ٘ز ثعضخذثَ ثألؽٙضر ثٌٍٛف١ز  (3107ثٌؼؾّٝ ، ٔجفش ؛ ثٌّط١شٜ ، فٕجْ )

ص١ّٕز دؼل ِٙجسثس ثٌمشثءر ٌذٜ ثٌض١ٍّزثس رٚثس ثإلػجلز ثٌفىش٠ز ثٌذغ١طز ِٓ ِٕظٛس 

 .033 -82( ،08)2،  يدهح انرشتٛح انخاصح ٔانرأْٛم،  ثٌّؼٍّجس

(.ثالصؾج٘جس ثٌقذ٠غز فٝ 3109ػذثةىز ، عج١ِز ؛ دٛم١جف، ٔجد٠ز ؛ػذٚثٔٝ ،فٕجْ)

ٛؽ١ج ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌزٜٚ ثالفض١جؽجس ثٌخجفز ، ثإلػجلز ثٌغّؼ١ز ٚثٌذقش٠ز ّٔٛرؽج ، ثٌضىٌٕٛ

.003-89(،6، ) انًدهح انعشتٛح نعهٕو اإلعاقح ٔانًْٕثح  

( . وفج٠جس ثٌضؼ١ٍُ ثإلٌىضشٟٚٔ ٌذٜ ِؼٍّٟ ثٌٍغز  3103ثٌمنجر، خجٌذ ٚ فّجدٔز، أد٠خ  )

يدهح ٛء دؼل ثٌّضغ١شثس ، ثٌؼشد١ز فٟ ثٌّشفٍز ثٌغج٠ٛٔز فٟ ِقجفظز ثٌّفشق فٟ م

 .329-312( ،  2) 08 انًُاسج،

( . ِقذدثس ٚثلغ إعضخذثَ ثٌضم١ٕجس ثٌضؼ١ّ١ٍز ٌذٜ ِؼٍّٟ ثٌقُ  3108ثٌّمذثِٟ ، ٔؼ١ّز )

( 2) 24،  يدهح كهٛح انرشتٛح خايعح أسٕٛطٚمؼجف ثٌغّغ فٝ ِؼج٘ذ ٚدشثِؼ ثألًِ ، 

 ،234-226 . 

، نكرشَٔٙ: يفٕٓيّ ، خصائصح،فٕائذِ ،عٕائقّانرعهٛى ان (.3112ثٌّٛعٟ، ػذذ هللا  )
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