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  ال����ات

 ال��. و ع$#� سل انه  ق�ره ال��� � ال�� ت�وم ����ه ال	ع� ح��ا �ا ی	�غي ل�الل

 العل� ح2 قل�ي في غ,س ال�� ه صلى هللا عل#ه وسل�ول,س+ل ، ه�ا ع�لي في وفق	ي

  .واإل4�ان

 

ن�,اس العل� و م	�,ه  نEق�م �الCD, ال�ABل لل?,ح الع$#� جامعة ع�� ال��#� اب9 �اد74.و6لى

على رأسه� م9 شقL درب ول القائ�#9 عل#ها ق�H العل+م اإلنHان#ة و شع�ة عل� ال��ECات 

E  م���� ناد4ة . رة + عل� ال��ECات و اف�L ل�Eعله قائ�ا ب�اته في وال4ة مEHغان� ال�

ح�Bة ، م9 أش,فL على ه�ا الع�ل إلخ,اجه به�ا الCDل ال�E+رة إلى األسEاذة الفاضلة

�A,قات مAزر.  

إلى م9 ق�م ل	ا مHاع�ات X#,ة و وف#, وم9 ال 9C�4 أن ن+اف#ه حقه �CD,نا ال�E+اضع 

  األسEاذ ال�A,Z أسامة دم+ش 

  . � ال��ECاتإلى ل الBمالء و الBم#الت ال�فعة الXان#ة ماسE, لعل

  ال��ECات الH#� ع�� هللا الXاني  إلى رئ#7 شع�ة عل�

  [#لة ال\�7 س	+ات حف$ه� هللا ال�راسي  ال�D+ارإلى ل أسات�ة 

  و الHع#� م��� ب�H�ة دائ�ة إلى م9 ق�م ل	ا ی� ال�Hاع�ة �Cل ما 4�ل^ م9 ق�رات 

 �,CD� �Zال��� � أتق�م ل ... �Zاع�اتHق�ل م �  تق�ی,ا و احE,اما على وج+د

  

 

  إ4�ان و س�#ة   

   



  اإله�اء

  وال ل
ن ل#يء  غ��ها ال �ع� ال�ي م�وح ح�اتي و م��ق�لي وحاض� ر  و ن
ر ع��ي إلى

.. أجلي . م� أف�0 ح�اتها م�، الع.اء وال(' ،رم- ال,(�ة، ن�ع ال(�ان، القل' ال&افي إلى

  ... ل� ت
اف�7ي ال(�وف حق5أمياألولى... روحي  ح����ي معل,�ي

  . م� ح,ل�ي عل ?�ف�ه وغ,�ني =(�ه ال(�اةس�9 في إلى ح���ي األول 

   أبيح���ي  أم�5 ب�9 وأخFني إلى ال&
اب . إلى م� إلى صC9قي ال
في وق9وتي ال,Aلى

  إلى م� ی�أل� القل' ش
قا ل�أی�ها أو س,اع ص
تها ول
 ل,�ة ...رح,5 هللا ج9تي فا�,ة .

9 أخ
تي أم��ة ،آCة ،ع�9 الغف
ر اتفلFإلى �?.  

  .صC9ق�ي األولى وح����ا أالء و ف�دوسإلى خال�ي 

  ها هللا Vإلى عائل�ي الS�T,ة حف

   .ب� م�
ر إC,ان، نع,ة م� هللا ، =.ل�ي  يإلى أخ�

  .اتي س,�ة... ح����ي ت
 ت
ءم روحيإلى 

   .در�Sي سام�ة ح����ي إلى م� عل,��ي اإلتقان ال(Y و أع.��ي دروس م� ذه' 

  فالحي ن
رال9ی� إلى رف�Y در]ي...

  ق&اص Cاس��.أخي و إلى زم�لي  

  ...م9ی�تي مع,� ح�اة.ب�ة ي ال,`�9 لإلرادة و الع,ل و ال,Aاإلى أمي الAان�ة ... ال,ع�

  : ب� ?�دة أحالم ، ق�ابي ح
رSة، ق
ال أمال، ح.اب وس�لة ، درار ف
زSة  .إلى صC9قاتي

�,ار ن
ردی� �
ني ق9ی�و. إلى عائلة إت(ادCة ال,7ف
ف�� على رأسه�Sز ،  

  س�ة         
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   *** إليك يا هبة الرحمان ع الحناننبإليك يا   ***    انسان أغليإليك يا 
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  إليك يا من حفظت كرامتي ***   حياته في خدمتي  ىإلى من افن

   الى من يشقى ألرتاح إلى من علمني إلى من رباني

  إليك أبي الغالي.    ***   يقدر حبه بثمن إليك يا من ال

  إلى من كان دعاؤهم سر نجاحي.   ***   أجدادي األعزاءإلى 

  إلى كل عائلتي الكريمة.

  أمينة حفظكما هللا وتمم نجاحكما. يقرة عين***إليك إلى سندي في الوجود اخي الغالي بوعسرية 

  إلى الغالية حبيبة القلب رفيقة الدرب الحنونة الوفية المخلصة 

  إلى المحبوبة حيثما كانت  معاني الحب والعطاء واإليثار، وأنبلالى التي رأيت فيها أسمى واطيب 

مدى حبها واالمتنان لها  ويجف القلم في التعبير عنشكرها وتقديرها  مالى التي يقف اللسان عاجزا أما
  وعائلتك الكريمة "دراف سمية"إليك  إلى رفيقتي في هدا العمل بل رفيقتي طيلة خمس سنوات جامعية

"زيتوني عبد  و وعلى راسهم "طعام نور الدين"لوالية مستغانم للمكفوفين  على اتحادإلى كافة القائمين 
  .القادر" الذي لطالما امد وساهم في إنجاح هدا العمل بكل ما يملك من قدرات

  .بما لديهم دين امدونا بكل ما لديهم من العلم ولم يبخلوا علينا يومالإلى أساتذتي الكرام ال

  "حورية، أمال، فوزية، فتيحة، وسيلة"....لى ذكريات سنواتي الجامعيةي بهم احنمن جمعتإلى 

  إلى طلبة جامعة عبد الحميد بن باديس عامة وطلبة علم المكتبات خاصة

  * * * إلى من يعجز اللسان عن شكركما  إلى من ساهم في أنجاح هدا العمل بكل ما يملك 

    من جامعة قسنطينة إلى بلعيد محمد عبدو و عرعار أمال

ئيسية للمطالعة العمومية والية مستغانم وعلى رأسهم السدة المديرة وكافة رإلى كل أعضاء المكتبة ال
  القائمين عليها واخص بالذكر "سامية"، "يسين"، "هاجر"...

  وثمرة جهديجميعا اهدي عملي المتواضع  إليكم
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 المقدمة العامة:

  

�ات�ا ال�عاص�ة ض�ورة ال غ�ى ع�ها في ح الف���ة ل���ع ش�ائح ال����ع أض
	ال����ة     


ا م الق/رة على فه( األم-رال,قافة و ال�عل( و م' أجل �
ال���املة �ا ی5د3 إلى ال��01ة فه�ا ص

حق-ق ;ل ف�د  و�ع�>� ه@ا ح? م' ع واالب��ار ل=/مة ال>��1ة ;لهام�ا :9اع/ على اإلب/ا و 

 .ل�اد3 والعقلي وص
ي في آن واح/م�9-اه امه�ا ;ان	 ق/راته و 

 :ع�فها مااألساسي ل�
ق�? األه/اف ال9اب? ذ;�ها ،حL9 ال��;K هي و ال��J>ة     

 و ال/راسة للق�اءة  ال�
ف-Uة األخ�S  وال�-اد ال��L م' م��-عة هي " ال�-س-عي القام-س

 ح�;�ة عل��ة م5س9ة فهي ال>Y�9 ال�ع��X ه@ا ت��اوز ال��J>ة ال
ق�قة ل�' واالس�1ارة،

 دع�ا وت����ها وادارتها ت�[��ها على تع�ل ث( ال�]ادر، ش�ي م' ال�عل-مات تق��ي

;�ا أنها م' أب�ز أدوارها ت
]�ل  أو أن ت�-ن قائ�ة ب@اتها إل�ها ت���ي ال�ي لل�5س9ة

:�عل ف^اء ذو3 اإلح��اجات ال=اصة :^في  ال�-اصل ب�' األف�ار ق>ل األل�9ة وه@ا ما 

  .عل�ه ال���K فال�-اصل الف��3 الهادف ه- م9عى أص
اب العق-ل ال=ارقة و ال�>/عة 

 أرص/تها خالل م' ال����ع خ/مة في العاملة ال�5س9ات م' واح/ة العامة ال��J>ة 

. ف���ع ب�' ج��ع ش�ائح ال����ع دون تف�قة cال9' أو ال��b أو وال���/دة ال���-عة

... إنه( الف���ة و ذو3 ال=اصة ه( أك,� حاجة لل����ة ال,قاف�ة و ف0ة   ال�S-�9 ال�اد3 ...

ئل خاصة ل�-نه( في حاجة إلى وسال�/ع�( عامل دم�ه( في ال����ع  اح��اجاأك,� 

  . م�=]]ةو 

 :�J' ل�' و .كاف�ة اق�]اد:ة م-ارد إلى :
�اج ال���ع، م��اول في ال��J>ة جعل ان    

 :�J' وال
ل ت@;�، ت�ال�ف أ3 ب/ون  ح�ى أو ال�ال، م' :c ��9ق/ر ت
��9ات cع/ة الق�ام
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 ب

 

ال�-Uف�' c]فة عامة ب/ءا cال�59ول األول، خاصة و أنه اص>ح  تف��� ��iقة تغ��� في

ال��9ه/فة مع ال���-ل-ج�ات ال
/ی,ة دون ت�اسي أه��ة ه@ه األخ��ة م' ال9هل تعامل الف0ة 

وفعال��ها ل
/ أنه أص>ح ال غ�ى ع�ها ن[�ا لألجهKة ال�/ م�j-رة و ال>�م��ات ال@;�ة ال�ي 

  :��Jها أن ت
ل م
ل أ3 ع^- في اإلن9ان و تق-م �cه��ه ل�9هل بل-غ ال�عل-مة .

اcة ذو3 ب- ت و م�اكK ال�عل-مات . وم�ه أدر;�ا أنه ال��J>ة اال��J> ات=لل	 ه@ه ال���-ل-ج�

ق ال����ة الف���ة ال,قاف�ة العادلة و ال�عاص�ة .ف�ح آفااإلح��اجات ال=اصة ل  



الفصل التمهيدي    
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  :م��لة ال��� .1

تع�ف م��لة ال��� في م�اهج ال��� العلي لعل�م ال���ات والعل�مات على انها    

س5ال أو ب$ان واضح .-عه ال�اح� *غ�ض ال��'$& على ه"ف مع$# ی�$# م��ى ال"راسة 

في ال�ها.ة، ف<لا 'ان= م��لة ال��� م�"دة وم-��:ة *��ل و89هل ت�"ی" ال��ائج 

 1واض�ة. هاواضح ودق$A 'ان= ال"راسة م-��:ة ون�ائ@

�ق تقل$".ة    G* اء�ا وثقاف$ا س$ع عل�@تع" ال���ة م5س8ة وثائق$ة هامة في خ"مة ال

ق�اع" *G$8ة أو ت<��ل�ج$ة م�G�رة *اس�P"ام وسائل وتق�$ات ومفاه$N ح"یMة ال��أة، '

ال�$انات وال�� ال�قي واإلل<��وني وغ$�ها م# ال�ق�$ات ال�8علة في تق".N الP"مات 

على اتN وجه .@W ان ت<�ن مق"مة ل<افة ش�ائح ول<ي ت<�ن هUه الP"مة فعالة و  لل�8ف$"،

 Xاصة فهي *�اجة الى ت<$$ف *عPا في ذل_ ف^ة ذو\ االح�$اجات الع *�@ال

�9ة، ح�'$ةهUه اإلعاقة ال�سائل والP"مات وال�ارد ت�عا ل�G$عة إعاق�ها س�اء 'ان= a* 

،N�* Nالع"ی" م# ا أو ص ��ي تP"م ال�م@$ات ل�<��ل�ج$ات الاد.ة وال�وغ$�ها. ف�غN ت�ف

�اك&  صالح هUه الف^ات إال انت�ف$�ها وت�G$قها .ع" نادرا في ال5س8ات ال�ثائق$ة وال

ال�عل$$ة واألكاد.$ة. ففي cل ه$�ة ال�سائل ال�<��ل�ج$ة ال�"یMة وال�G�رة ت<�في 

� ال�8ل وذل_ ب��ف$� م@�عة م# '�W ال��ایل في ا\ م@ال 'ان aات *اخ�$ار اق���ال

�UPة لها اسN ف-اء ذو\ االح�$اجات الPاصة ب�@اهل اإلعاقات األخ�f ال�ي ت�"رج م

ت�= هUا االسN. ف# هUا ال�GلA تأتي إش�ال$ة هUه ال"راسة ال�ي ت���ر ح�ل الP"مات 

ال�ي تق"مها ال���ات الع�م$ة لف^ة ذو\ االح�$اجات الPاصة وال���الت الGارئة عل$ها 

� وال�ق�ف على ال�قائg في cل اله$�ة ال�<��لaا العUه"ها ه��ج$ة ال�اسعة ال�ي .

ال�ضع والMغ�ات في هUه الP"مة وم# ثة اق��اح *عX ال�ل�ل ال�ي م# شأنها ان ت�#8 

                                                           
  49ص . 1988الرياض: دار المريخ للنشر،و . مناهج البحث في علم المعلومات والمكتباتبدر، أحمدد.  1
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$ف .�# ت�8$# خ"مات ال���ات الع�م$ة ال�جهة لف^ات ف< وت�تقي *P"مة هUه الف^ة.

في م@�ع  الP"مة الع�م$ة الفعالةبها الى م�8�f  واالرتقاءذو\ االح�$اجات الPاصة 

  ؟معل�ماتي ت8�ده ال�<��ل�ج$ا

  

  :ت�اؤالت ال�راسة .2

ه ال"راسة إلى اك��اف واقع الP"مات ال���$ة الق"مة لف^ة ذو\ Uته"ف ه

� أص��= aب في ع�لGاالح�$اجات الPاصة وم"f ارتقائها إلى الفعال$ة وال�8�f ال

� ف$ه ال�<��ل�ج$ا لغة لل��اصل وأف-ل Gض ن�ح س�$ل ل�ل�غ العل�مة. ول��ق$A هUا الغ

  ال�8اؤالت ال�ال$ة:

ما ه� واقع الP"مات الق"مة لف^ة ذو\ االح�$اجات الPاصة في ال���ات  -

 ة؟$م� الع

 ما هي ن�ع$ة الP"مات الق"مة لف^ة ذو\ االح�$اجات الPاصة؟  -

 ت الPاصة؟هل ت�اكW ال���ة ال�<��ل�ج$ات ال�"یMة ال�جهة لUو\ االح�$اجا -

 :الف�ض�ات .3

ال�ي تق"م م@�عة م#  ال�اجح ت"ع$ه *@لة م# الف�ض$اتم# م&ا.ا ال��� العلي 

N�9 ت�"ی"ها وفقا ل�قائA واقع$ة نات@ة ع# و ال��قعات او اإلجا*ات ال�"ئ$ة لل"راسة 

'ل م# جاب� ع�" ال�$" وأح" خ$�\  ا، فق" ع�فه1مالحoة خالل ف��ة دراسة ال�الة

Nل كأض��لة ال�ي ی"رسها ال�اح� على أنها تف$8� أو حل م��ا ع�فها أح" لل' ،

                                                           
جدة:الشركة السعودية للنشر  ,البحث العلمي: من البكالوريوس. الماجستير.. وحتى الدكتراه . تبسيط كتابةساعاتي، أمين.د1

  40ص.1991والتوزيع،
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$# أو اس�ف�اح Pب"ر *أنها ت.aغه�ه م#  oما یالح Xح *ع��ال�اح� و���9اه م5ق�ا ل

  c1�اه� خالل ف��ة دراس�ه للoاه�ة أو ال�ض�ع.

�حهات ال�ي س�A :وف" اخ��نا ل"راس��ا الف�ض$ات ال�ال$ة '�ل�ل وqجا*ات ب"یلة لل�8اؤال:  

ذو\  'ل ف^ات تق"م ال���ة الع�م$ة خ"مة دون م�8�f تل�$ة 'افة م�Gل�ات �

.rف$# فق�ف�� خ"ماتها على ف^ة الaاصة *�$� تق�Pاالح�$اجات ال 

 في خ"ماتها ب$# ت�ف$� وسائل ت<��ل�ج$ة وsعX ال�ثائA الع�م$ة ت&ج ال���ة �

 ال�قل$".ة م# '�W ال��ایل. 

�  Wاك�ف$# دون ت�ف�خU أال���ة الع�م$ة ال�<��ل�ج$ات ال�"یMة الق"مة لف^ة ال

.f� *ع$# االع��ار ف^ات م# إعاقات أخ

  

  أس�اب اخ"�ار ال! ض ع: .4

  األس�اب ال! ض ع�ة:  )أ

 بها ال�ض�ع. ىo.�األه$ة ال�الغة ال�ي  �

 ال<�ف ع# واقع الP"مات الق"مة لف^ة ذو\ االح�$اجات الPاصة. �

�اكل � .ال�ي .عاني م�ها ذو\ االح�$اجات الPاصة ت@اوز ال

 االه�ام بهUه الف^ة وت�ف$� لها م�Gل�ات العل وال"راسة. �

  :األس�اب ال(ات�ةب) 

حل م�اكل ف^ة ذو\ االح�$اجات الPاصة، خاصة ف$ا ی�علA *ال@ال العلي  �

 والMقافي.

                                                           
  40.ص2002. أسس ومبادئ البحث العلمي. االسكندرية: مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، ، مرفتفاطمة عوض صابر، علي خفاجة 1
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 N.معا.�ة ف^ة ذو\ االح�$اجات الPاصة وال�ع�ف على معاناتهN واح�$اجاته �

وذو\ ال�$$& في أغلW ال5س8ات ب$# تق".N الP"مة لألشPاص العادی$#  �

الPاصة في 'افة القGاعات جعل�ا ن�اول اك��اف ال�ضع في  االح�$اجات

  ال5س8ات الMقاف$ة.

 

  :أه!�ة ال! ض ع .5

.ع��� ف-اء ذو\ االح�$اجات الPاصة م# الف-اءات الهامة على م�8�f ال���ات 

Mلة �ع وال�@ي فالع�م$ة وذل_ لا له م# دور فعال في خ"مة ف^ة مهة م# ف^ات ال

 ل@الاف^ة ذو\ االح�$اجات الPاصة وت�$ة مهاراتهN وق"راتهN الف<�9ة والعل$ة س�اء في 

د.ي. وت�ف$� ف�صة أمامهN ل�ل�ج عالN الع�فة والMقافة Mقافي أو العلي األكاال

  وال�<��ل�ج$ات ال�"یMة. 

ففي هUا الa"د جاءت دراس��ا لل<�ف ع# دور ف-اء ذو\ االح�$اجات الPاصة في 

9� تق".N خ"مة م���$ة لف^ة العاق$# ون�ع$ها، وم# ثة اق��اح ان@ع ال�8ل وأف-لها ل�G� ها

 للغ�ض الU\ وضع= ألجله. ح�ى ت<�ن خ"مة فعالة م5د.ة

  م.هج ال�راسة: . 6

فه� �N وضعها قa" ال�ص�ل إلى ال�ق$قة في العلN، ه� م@�عة م# الق�اع" ال�ي ی

�9قة ال�ي ی�G1في دراسة ما. �عها ال�اح�ال  

                                                           
  89.ص1995بوحوش عمار، محمد محمود. مناهج إعداد البحث العلمي وطرق إعداد البحوث. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1
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�9قة ال5د.ة إلى �انz$8 ب$��ن" و "كل�د *ارنارد" و9ع�فه 'ل م# الف$ل8�ف "فGأنه ال*

ع# ال�ق$قة في العلN ب�اسGة م@�عة م# الق�اع" العامة ال�ي ته$# على س$� ال<�ف 

  1ن�$@ة معل�مات.العقل وت�"ی" عل$اته ح�ى تaل إلى 

ي ف# هUا ال�GلA تoه� أه$ة ال�هج العلي وم"f ال�اجة إل$ه في م@ال ال��� العل

�وحة ح$� .8ح *اإلجا*ة على Gال"راسة،  م�ض�عح�ل اإلش�ال$ات وال�8اؤالت ال

ما ه� م�اسW @ال مف��حا امام ال�اح� لل��� ع# .��ن الو�sع"د وت��ع ال�اهج 

  ل�ض�ع دراس�ه وع$�ة *�Mه.

ا أن دراس��ا ت���ر ح�ل وصف الP"مات ال�ي .�8ف$" م�ها األف�اد ذو\ االح�$اجsات و

� :غ= ف$ه ال�<��ل�ج$aل عc م$ة ووصفها في�ات ال�"یMة الPاصة م# ال���ات الع

 ، لUال�م وال�Mق$ف وغ$�ها م# ال@االتعلى 'افة ال@االت *ا في ذال_ م@ال ال��� والع

 اخ��نا ال�هج ال�صفي لهUه ال"راسة.

�ت<&ة على معل�مات 'اف$ة وق" ع�ف ال�هج ال�صفي *أنه أسل�ب م# أسال$W ال��ل$ل ال

جل ال�a�ل على ن�ائج عل$ة ودق$قة ع# cاه�ة ما م# خالل ف��ة او ف��ات وذل_ م# ا

ا ی�N@8 مع العG$ات الفعل$ة لهUه الoاه�ة.sع$ة و�ض�9قة م�G* ها� 2ثN تف$8

 

  ال�راسات ال�ا0قة: . 7

هي 'ل دراسة تN إع"ادها سا*قا وجاءت دراسات أخ�f ح"یMة *ع"ها إن ال"راسات ال8ا*قة 

 Nل ��ك معها في نفz ال�ض�ع أو في نقا{ مع$�ة  م�ه لغ�ض معال@ة ع�اص��ت

�ق إل$ها ال"راسة ال8ا*قة أو ت��\ ال�G�رات ال�اصلة على تل_ الoاه�ة وال�"ء م# Gت�
                                                           

  34.ص1996بدرة أحمد. أصول البحث العلمي ومناهجه.القاهرة: المكتبة األكاديمية، 1
  47.ص1997والتطبيقات. عمان:وائل للنشر والتوزيع، عبيدات محمد أبو نصار محمد.منهجية البحث العلمي : القواعد و المراحل  2
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اإلح�$اجات \ ت ال�جهة لUو ح$� إن�ه= إل$ه . ف�ال��8ة ل�ض�ع دراس��ا " الP"ما

الP"مات ال�ي .�# لل���ات الPاصة في cل ال�G�ر ال�<��ل�جي" نعالج م@�عة م# 

�9ة، العaا ف$ها اإلعاقة ال��م$ة ال@&ائ�9ة تق".ها لف^ات ذو\ االح�$اجات الPاصة *

Naه�$ة والUة، ال$'�ج$ة ل$".ة تق�$ة أو ت<��ل� ال��N س�اء 'ان= هUه الP"مات تق ال�

  م�G�رة.

هUا ال�ض�ع م# ن�احي م�Pلفة و9�#  =كا ه�اك م@�عة م# ال"راسات ال�ي عال@

�ها في مایلي:aح  

فا:ة ب�سع$" "ال�Gل�ات العل�مات$ة لUو\ اإلح�$اجات الPاصة: دراسة حالة  •

�ة مق"مة ل�$ل'Uاقي ـ" م�ي ب# مه$"\ ـ أم ال�s�ة شهاد ال�ف�ف$# *���ة جامعة الع

، عال@= 2*@امعة قG�8$�ة ـ  2016مات س�ة � في علN ال���ات والعل� الاس�

ة، الGال�ة في هUه ال"راسة ال@انW العل�مات$ة واح�$اجات العاق$# العل�مات$

إضافة ل�<$$ف العل�مات ت�عا ل�G$عة اإلعاقات على اخ�الفها وت8ه$ل ال�a�ل 

 عل$ها م# ق�ل ه"ه الف^ات الPاصة.

اسة حاج$ات ذو\ االح�$اجات الPاصة م# العل�مات: دراسة خالف م�N9. "در   •

دة '�ة مق"مة ل�$ل شهاUم$"ان$ة ل���ة جامعة الع�sي ب# مه$"\ ـ أم ال��اقي" م

�ة على دراسة وصف$ة  2010الاس�� في علN ال���ات س�ة 'U، اح��ت هUه ال

# ، ح$� إلح�$اجات ذو\ االح�$اجات الPاصة وعلى وجه الaP�ص ف^ة ال�ف�ف$

A 'ل ال�Gل�ات ال�ي .�# ل���ة جامع$ة ان تق"مها لل�ف�ف$# س�اء تعل =عال@

�عات ال���$ة ، ال��امل ال�احة أو ال�سائل ال8اع"ة ال@ ةدس�فااألم� *ال

 ال�ف�ف م# العل�مات وق�اءتها.
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 25، مج 1ن�$ل ع$". ال�عل$N الع&ز *ال�<��ل�ج$ا لألشPاص ذو\ االعاقة. ع"د  •

�ق= القالة الى ال�سائل ال�<��ل�ج$ا ال�ي  66،85. ص ،ص 2015.Gم# ت

$اجات الPاصة وم"f اه$�ها ودرها الفعال في �حشانها أن تع&ز تعل$N ذو\ اال

 هUه العل$ة.

  م12ل�ات ال�راسة: . 8

 ال!�"�ة الع! م�ة: �

� مق��$اتها على م@ال aمي وال تق��اع ال��Gمي تا*ع للق�ال���ة الع�م$ة م��ى ع

ع في �@مع$# بل ت���\ على أش�ال العل�م والع�فة ال�Pلفة ل�غGي 'افة ش�ائح ال

  1ال�Gقة أو ال"ی�ة.

  

 ال�4مة ال!�"��ة: �

والعل�مات وال��ث$A هي الP"مة ال���$ة حW8 تع��9 الع@N ال�س�عي لعلN ال���ات 

 #�" ال�8ه$الت ال�ي تق"مها ال���ة للقار� 'ي .ق�م *أف-ل االس�P"امات ألك�� ق"ر م

.#$��  2م# مق��$اتها وsأقل ت<لفة وجه" م

  

  ذو8 االح"�اجات ال4اصة: �

� أن ه�اك  'ل قa" بUو\ االح�$اجات الPاصة في هUه ال"راسة.'Uن , ح$� ی�ق�عال

"یMة الس�P"ام م8ى ذو\ االح�$اجات الPاصة ب"ًال م# مGaلح ( ات@اهات ت�s�9ة ح

                                                           
  133ص.2000د. عبد الغفور عبد الفتاح. معجم مصطلحات المكتبات والمعلومات: إنجليزي ، عربي. الرياض:مكتبة الملك فهد الوطنية،  1
  22ص. 2000والتوزيع، دار صفاء للنشر  عمان: .غالب عوض. خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلوماتالنوايسة، 2
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مع�ق$# ) , ألن الGaلح الMاني .ع�� ع# ال�سN *اإلعاقة , ومالها م# آثار نف8$ة سل�$ة 

  3على الف�د.

  

  !عاق:ال �

ت�aف م�-ة االمN ال��"ة العاق$# *انهN م# ل"یهN قa�ر ذه�ي، ج8ي أو ب"ني، 

�ا $M' &$،   handicapedو  impairedأو disabledم# الGaل�اتكا انها ت

ح$� ت�ضح ان القa�ر او ال-عف على م�8�f ا\ ع-� .��ل نقaا في ال�cائف 

  4الف$&9�ل�ج$ة وال�ف8$ة لإلن8ان.

  

  اإلعاقة: �

� م# جN8 اإلن8ان اإلعاقة هي ا\ قa�ر او ت"ه�ر Mت5د\ إلى ع"م في جهاز او اك

ق$ام هUا ال@هاز  او الع-� م# ال@N8 ب�cائفه ال<املة، فهي قa�ر ج8ي او عقلي 

5ق�ة ق" ت<�ن مت��تW ع�ه  آثار ذات$ة وق" ت<�ن اإلعاقة   ج&ئ$ة او تامة لع-� ما  'ا 

U' ن�ة وت<ع-�9ة أو نف8$ة و�9�تW ع�ها ن�ع م# الع@& ع# الق$ام ب�عX  ل_أو دائ

 لقة *ال@هاز الU\ .عاني م# القa�ر أو صع�sة في الق$ام ب�عX األعالال�cائف الع

  وال��ا:ات ال$�م$ة.

  

                                                           
  25. ص ه1416ـ،: دار القلم الصمادي جميل. المدخل إلى التربية الخاصة .دبي ،السرطاوي عبد العزيز ،القريوتي يوسف3

 القاه�ة: .ز'�9ا ش��9 سالN؛م��د سع$" أح" وتع�9فات(إفال) .ت�. مGaل�ات الPاصة : قائة االح�$اجات لUو\  الق"مة ال���$ة الP"مات4
، N13.ص 2013أعل  
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  ال��م<�ات: �

على ی"  logicielدخل= الى القام�س الف�ن8ي *اسsoftwar  Nاألصل هي 'لة أن@ل$&9ة

philiperonard  ب  1967وذل_ س�ة�وهي تع�ى ذل_ ال@&ء األساسي ل@هاز ال�اس   ،

 �م�ئي وهي ثالثة أن�اع ب�م@$ات ال��غ$ل، ب�امج العال@ة وال��امج ال��G$ق$ة ل<�ه غ$

  5ول<ل م�ها خaائaه ال�ي ت$&ه ع# غ$�ه .

�د تM$�Mهعل�ى ال@هاز، إال أنه ق" .��اج ل�عX ال�ع"یال@ت أو ی�"أ ال��نامج *العل *

  ض�r م# اجل أن .ق�م *عل على اتN وجه.

  

  ال��ایل: �

�9قة ت�جة ال��وف ه� :�9قة '�ا*ة : �.�8علها ال�ف�ف$# م# اجل ال��اصل و9ع��

اله@ائ$ة العاد.ة وت��9لها إلى ال��ایل الU\ .ع�" في '�اب�ه على أساس خل$ة وُت��ى هUه 

  6م@�عة م# ال�قا{ ت$&ه ع# غ$�ه . نقا{ ل<ل ح�ف أو رقN أو رم& 6لىاألخ$�ة ع

  

  :ال!�اع�ة ال"A. ل ج�ا �

ات الPاصة ج�$فة ال�ي تP"م ف^ة ذو\ االح�$اال ال�سائل ال�<��ل�ج$ةقa" بها 'ل .

ل على م@�عة��ل على وت���9قة فعالة ، وتG* لم#  *8اع"تهN على ال�علN والع

ة خ$aا لا ی��اسW و:�$عة هUه الف^ات.a  7الع"ات وال��م@$ات ال

                                                           
5Difinition du mot logiciel.dictionaire de l’informatique (En ligne) 19/03/2017.http://www.dicofr.com/ 
6Le veuvreluciandelchet richard.l’êducation des enfants et des adolecents  handicapes.Paris: ESF, 

K1982..tome 3.p77 
إلى موتمر التربية الخاصة لوجيا لخدمة ذوي الحاجات الخاصة: ورقة عمل مقدمة د خالد المجلوني. استخدام التكنو، د. عبد المهدي الجراح7

  3.ص2005الجامعة االردنية االردن، .عمان: العربيالواقع والمأمول 
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  . ال����ات الع��م�ة:1

  : تع��� ال����ات الع��م�ة 1.1

  ���ة ال�س��ة:�تع��� ال   

�ع&ما %ان#  2012ما�  24 ادر في ال 12/234ال��س�م ال��ف�� رق	 ��ق��ى    

ت.�ى �ال�0�5ات ال�3العة الع��م�ة ، ال�ي تع��0 ح.- ال�ادة ال,ان�ة م* القان�ن ال ادرة 

 االس�قاللإدار� ت���ع �ال@? �ة ال�ع��<ة و " م;س.ة ع��م�ة ذات 8ا�ع  2007في س�ة 

في ال0ل&ان الع��Kة إذ J.�ى �ال�0�5ات  ان�@ارا" و نI& ها ال��ع م* ال�0�5ات أك,�  يال�ال

ت أو ال�قا8عات أو ال�الJات ، وت@�ف على هه ال�0�5ات إما ال.ل3ات ال�Nل�ة ال�NافMا

كال�قا8عات أو ال�NافMات أو ال�الJة ، أو نI&ها م��لة م* �8ف ال�5Nمة ال��%R<ة م,ل 

وزارة ال,قافة و ها ه� الNال في الRIائ� وم* ب�* األدوار ال�ي 5Jلف بها ها ال��ع م* 

0ات ف�ع�ة أو ما J.�ى ��0�5ات ال�3العة الع��م�ة ال�ي تع��0 ال�0�5ات ه� إن@اء م�5

ملNقات لهه ال�0�5ات ، و الغ�ض األساسي م�ها ه� "إJ ال ال?&مة ال��0�5ة لل��ا��8* 

0اب م�ا J.اه	 الی* J ع- عل�ه	 ال�ص�ل إلى ال�0�5ة العامة ال�ئ�.�ة أل� س0- م* األس

  1الIه& لل�.�ف&ی* في ت�ف�� 

ال�ع�فة  اع�ة ال�ا�عة لل&ولة، ت�Iع م ادرال�;س.ات الع��م�ة ال,قاف�ة و االج��هي تل_    

على اخ�الف أش5الها و أن�اعها  و تق�م ب�.���ها لbي ی��فع بها ال�Iه�ر %�ا تق&م خ&ماتها 

�ال�Iان ح�J fق &ها ال��ا��8ن على اخ�الف أع�اره	 وفeاته	  و ثقافاته	  به&ف الق�اءة 

 fN02و اس�غالل أوقات الف�اغ.  عواال8الوال  

                                                           
لمكتبات المطالعة العمومية الجريدة الرسمية . ع  المتضمن القانون االساسي  2012ماي  24الصادر بتاريخ  234/12المرسوم التنفيذي رقم  1

 9ص 2012جوان  03.  34
   41ص. 1993.القاهرة: الدار المصرية للنشر، د. احمد عبد هللا العلي. المكتبات المدرسية والعامة: االسس والخدمات واألنشطة 2
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ال�0�5ة الع��م�ة جهاز لل�عل	 الاتي غ�� ال�&رسي %�ا أنها إح&i ث��ات ال&�Jق�ا�8ة    

ح�f أنها تق&م خ&ماتها �ال�Iان لbل فeات ال���Iع دون ت���R في الk�I أو الل�ن أو 

ل ...  و%ا رجال، ن.اء ، ش0اب ، أ8فا : ال&ی* و تق&م خ&ماتها %ل_ ل��Iع األع�ار

 1ل��Iع ال�.��<ات ال�عل���ة وال,قاف�ة.

  : ال��س�عي القام�س �ع�فها ما ح�� ال����ة   

 حق�قة لb* االس�@ارة و ال&راسة و ال�Nف�lة للق�اءة األخ�i  وال��اد ال�b- م* ��Iعةم   

 م* ال�عل�مات تق��ي ح�%�ة، م;س.ة ع�ل�ة"فهي الn�.0، ال�ع�<m ها ت�Iاوز ال�0�5ة

 إل�ها، ت���ي ال�ي لل�;س.ةامة ع وت����ها دارتهاوo ت���Mها على تع�ل ث	 ال� ادر، ش�ى

 كل � �رة م��اصلة، ���ج0ه ع�ل ال� ال�Mام ت�3<� ث	 م �عا أو جامعة، كان# س�اء

م�0غاه  إلى لل�ص�ل قارq  كل مع Jع�ل�ن  الی* ال���0�5* راحة ح.اب على �5Jن  ها

 ال�عق�& و ال�قي م* أصN0# و ال&رجة، هه إلى ت�3رت ال�ي ال�ق��ة r>�8 ع* العل�ي

 2العال��ة. ال�ق��ة ال�هارات دون  كفاءة �5ل اس�?&امها f�N� *5�J ال ��5ان

�مات وال�عل ال����ات عل�م ل�)'ل%ات الع�$�ة ال��س�عة في العامة ال����ة تع���    

  : اتوال%اس�

 رس�م دون  عامة م�0�5ة خ&مات تق&م م0�5ة أ� هي العامة ال�الي "ال�0�5ة ال��N على   

 أو عامة مال�ة ?  اتموت.ان&ها  مع��ة م�3قة أو مع�* حي في ال��ا��8* ل��Iع

  3مN&دة م�3قة في مهات?& ال� لل���Iعوم��Iعاتـها  " هاخ&مات جهت� هي و  خاصة

                                                           
   26ص. 2001. مدخل إلى علم المكتبات والمعلومات. القاهرة: الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، . عبد التواب شرف الديند 1
الشامي احمد محمد، حسب هللا سيد. المعجم الموسوعي لمصطلحات المكتبات والمعلومات: انجليزي، عربي. الرياض: دار المريخ   2

  48.ص 1986
. القاهرة: المكتبة 3الحاسبات ـ مج  وعة العربية لمصطلحات علم المكتبات والمعلومات وأحمد محمد الشامي، السيد حسب هللا. الموس3

  18. ص2001األكاديمية،
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  : 1خ)ائ, ال����ة الع��م�ة 2.1

 تق&م خ&ماتها لbل الفeات دون تف�قة. •

 خ&ماتها ل�Iه�ر ال�.�ف�&ی* �ال�Iان دون مقابل.تق&م  •

 تق�م ال&ولة ب�أس�.ها واإلش�اف عل�ها وت��<لها. •

��ة ت�ف� الف�ص لأل8فال ب�فع م.��اه	 ال�ع�في وال,قافي ���ارسة %افة ن@ا8اته	 العل •

 وال��ف�ه�ة.

  

 : 2أه�اف ال����ة الع��م�ة 3.1

  ه&اف ، 5�J* تل?� ها %ال�الي:ت.عى ال�0�5ات الع��م�ة ل�Nق�r م��Iعة م* األ

 ال�,ق�ف: ت�ف�� ال��ارد وتق&J	 ال?&مات ال�ي م* شانها أن تbفل لل�.�ف�& ت���ة �

 *5�J ف�ه،  وم* ه�ا xع�J �ال�وق الف�ي وال�Iالي وال��bف مع ال���Iع ال

 ف�اد.كR األول�ة ال��&خلة في ت,ق�ف األلل�0�5ة العامة أن ت�bن أح& ال��ا

                                                           
  19.المرجع نفسه. ص الحاسبات أحمد محمد الشامي، السيد حسب هللا. الموسوعة العربية لمصطلحات علم المكتبات والمعلومات و 1
  353.ص2002المكتبات و مراكز مصادر التعليم.عمان :دار الصفاء.ربحي مصطفى عليان.إدارة و تنظيم  2
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ة إم&اد الف�د وال���Iع �ال�عل�مات ال&ق�قة خاصة ع* ال��ض�عات الIار<اإلعالم :  �

 ال�.��i  على ح�له �IJ�  ��ا ودراJة وعي على  الف�د �5Jن  ح�ى ذات االه��ام العام

 والعال�ي. والق�مي ال�Nلي

ا مال�عل�	: ت@�Iع ال�عل�	 الاتي لل0bار وال غار م�* وصل�ا ب�عل��ه	 إلى م�حلة  �

&م في الق�اءة ال��اس0ة له	 ، وoم&اده	 �ال�سائل ال�ي ت.اع&ه	 في ال�ق ب�&ب�� م�ارد

 ج��ع ال�.��<ات ال�عل���ة.

ب ال�Iه�ر  �Iع  لالس�فادةال��و<ح : �اع�0ارها م;س.ة تI@ت 	م* أوقات ف�اغه

��ا Jع�د عل�ه	 �ال�فع م* خالل م@اه&ة ب�امج تعل���ة ت�ف�ه�ة  االس���اععلى 

 1م�ا Jع�د �ال�فع على ال�.��i العل�ي وال,قافي لل���Iع. وغ��ها.واألفالم ال�ثائق�ة 

  

  :2خ�مات ال����ات الع��م�ة 4,1

 �اجهة ال�ي تMه� عل�ها ال�0�5اتم* ال�ع�وف أن ال?&مات واألن@3ة هي ال �رة وال   

�Iق�ق�ة ال�ي تNت0&لهوهي ال,��ة ال �بها  في الع�ل�ات ال�ي تق�م �ها م* وراء ال�Iه�د ال

.rة الف��ة لل�ثائIوال���,لة في ع�ل�ات ال�عال  

                                                           
   30.ص  2000،مؤسسة الوراقعمان :مجبل الزم المالكي. المكتبات العامة.  1

  99.ص2001عبد اللطيف صوفي.مدخل إلى علوم المكتبات والمعلومات.قسنطينة:مطبعة جامعة منتوري، 2
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مع دورها في ع م���R وم��اس- ت�اما ال�0�5ة الع��م�ة ال�ي ت�ل_ م�0ى رائع في م�ق   

ع&اد هه وقام# �إل���Iعات ال��0�5ة   %�ا و%�فا، ال���Iع ح�ى ل� اق��# أف�ل وأج�د ا

في  ش�eا إذ ل	 تق	 ال�0�5ة ب&ورها ذل_ %له ال J.او�  ال���Iعات إع&ادا ف��ا م��ازا، فإن

ال�ي تل0ي اح��اجات ج�ه�ر ال�.�ف�&ی*. و<�5* اس�ع�اض خ&مات  تق&J	 ال?&مات واألن@3ة

  ال�0�5ات الع��م�ة ف��ا یلي:

   اإلعارة : �

ت�,ل اإلعارة ال��آة العاك.ة ل�03عة ال?&مة ال�ي تق&مها ال�0�5ات العامة  م* ض�* م�Iل 

ال?&مات ال�ي تق&ماها م?�لف  ال�0�5ات ��ا ف�ه	 ال�0�5ات العامة  ال?&مات، وتع& م* أه	

�f�N ت�,ل ع�ل�ة اإلعارة دل�ال واضNا على فعال�ة ال�0�5ة و تNق�قها أله&افها ال�� 0ة 

  .1على تل�0ة %افة اح��اجات م.�ف�&یها  وتNق�r رغ0اته	

  : 2ولق.	 اإلعارة أه��ة �الغة ت��,ل في

o &الخ��ار ما ی�اس0ه م* م ادر. إتاحة الف�صة لل�.�ف� 

o  ر م* معل�مات& J �3ع�ن ش�اء %ل ما�.J ی* ال م.اع&ة ال�.�ف�&ی* ال

o .ع��Iال��ج�دة �ال�0�5ة هي مل_ لل rوال�ثائ -�bال�.�ف�& �أنه ال i&غ�س شع�ر ل 

o .ل&� ج�ه�ر ال�.�ف�&ی* ل?&مات ال�0�5ات الع��م�ة ��bن@� ال�عي ال,قافي والف 

                                                           
  74ص 2008و المعلومات.عمان:دار الصفاء،عمر أحمد الهمشري.مدخل إلى علم المكتبات  1
  116ص .  2000،مؤسسة الوراقعمان :لمكتبات العامة. ا. مجبل الزم المالكي 2
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o االس�فادة rق�Nل على  ت� Nم* اس�?&ام م ادر ال�عل�مات وت.ه�ل ال i� الق

 هه ال� ادر. 

o 	وم�اه0ه  	ع الق�اء على ال�3العة وت���ة ق&راته�I@ت.  

  و<�5* تق.�	 اإلعارة إلى ن�ع�* وه�ا %ال�الي :

: ی��ح ها ال��ع م* ال�ف�ف لل�.�ف�& قابل�ة ال&خ�ل ل�?ازن  ن8ام ال�ف�ف ال�ف��حة  .أ

ب�* ال�b- وت فNها واخ��ار ما ه� م�اس- له	 وم* ث�ة اس�عارة  ال�ص�& وال��Iل

 .1ما رغ�0ا ف�ه

ها ال��ع م* ال�ف�ف على عk5 ال��ع األول ح�f ال J.�ح  : ال�ف�ف ال�غلقة  .ب

لل�.�ف�& �ال&خل و إلى م?ازن ال�ص�& وت فح ال�b- بل تع��* %�اب أو وث�قة م* 

في الفه�س اآللي أو تقل�&� ع* �اف�ة شاملة ت�bن مق&مة غخالل وصفة ب0ل�� 

  .2ال���Iعات ال��0�5ة، Jق&مها ال�.�ف�& لل�0�5ي ل�ق&م له ال�ث�قة ال�ي ع��ها

  ال;�مات ال��ع�ة ال�)��ة : �

إن ال��اد ال.�ع�ة ال0 �<ة شأنها شأن األوع�ة األخ�i إال ان هه ال��اد تق&م لل�.�ف�& 

ال�عل�مات ��3ق ت�bن أك,� إم�اعا وأح�انا أك,� فعال�ة ، لا أص0ح م* ال��ور� أن 

J �	 ن�ام ال�0�5ة  الع��م�ة على اق��اء وص�انة م��Iعة م�Nر<ة  م* ال��اد ال.�ع�ة 

                                                           
  25ص  2010. عمان:دار الصفاء،information services ربحي مصطفى عليان.خدمات المعلومات= 1
  27المرجع السابق . ص   2
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م�اد الق�اءة  ال�قل�&Jة ،إال أنها ت�3ل- ع�اJة خاصة مقارنة �األوع�ة  ال0 �<ة  إلى جان-

fة ح�J&ال�قل� -IJ  ل_ ص�ان�ها �@5ل دور� م.���أن ال ت�ع�ض أل� تلف أو ع3- و%.1  

ن@�ت ل�Iة ال��اد ال.�ع�ة ال0 �<ة في ج�ع�ة ال�0�5ات الع��م�ة دل�ل�*  1970في عام 

  فق& ص&ر ال&ل�ل األول �ع��ان :  لهه ال��اد ال�ي 5�J* أن تق���ها

 « Guidlines for audiovisual  matetials and services for large public 

librarie »  اب ال,اني  ،" دل�ل ال��اد ال.�ع�ة ال0 �<ة لل�0�5ات العامة�b��0ة" ، أما الbال

  فbان �ع��ان :

«  recommendations audiovisual  matetials and services for smal 

and mediumsized public libraries »  ل�ل ال��اد ال.�ع�ة ال0 �<ة لل�0�5ات د

  ال غ��ة  وال�.��عة ل?&مة ال�0�5ات الع��م�ة ال غ��ة وال���س3ة.

فق& أوصى هان ال&ل�الن %ل ال�0�5ات الع��م�ة �غ� ال��M ع* %�نها م0�5ات %��0ة أو 

ي ال��اد واألرص&ة ال.�ع�ة ال0 �<ة  س�اء م* م��Iعاته	 صغ��ة أو م��س3ة  ب�ق&J	 ت��ع ف

ال?اصة أو م* ال�Mام اإلقل��ي %�ا ح&د م�افقة ال?&مات لN.- ال��3قة ال�ي تقع ف�ها 

ال�0�5ة أ� ح.- ن�ع�ة ال.5ان  وم�اس0ة ساعات الع�ل ل�ا ی��افr وأوقات ت�دده	 عل�ها 

  .2إضافة الى اإلتاحة و مIال ال��اد ال�ق��اة
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  : 1خ�مة ال<�اب وال�الغ�>  �

إن الغ�ض األساسي م* وراء تق&J	 ال?&مة ال��0�5ة لل@0اب وال0bار ه� إع3اؤه	 الف�صة 

& للN �ل على ال��اد ال�ي ال �5�Jه	 ال��صل إل�ها ��3ق أخ�i ولها ال.0- ی�0غي ال�أك�

& ق0ل ال�.�ف� ب&ون أ� اش��اك مالي م* �Iان�ة لbافة ال���Iعات ال��0�5ةعلى اإلتاحة ال

�احة ك�ا ه� م* ال��ور� أن ت��ح ال�0�5ات الع��م�ة إم5ان�ة ال��Iل ب�* ال�b- وال��اد ال�

اب الخ��ار ما ه� م�اس- �ال�.- ل�* ی�تاد ال�0�5ة. و<�0غي ال�?n�3 ل?&مات ال0bار وال@0

���Iع �ال�عاون ال�ث�r مع ال�;س.ات األخ�i في ال���Iع خاصة تل_ الفاعلة في خ&مات ال

  ثقاف�ا.

وم* ب�* ال?&مات ال�ي تق&مها ال�0�5ة الع��م�ة لل0bار ت�ف�� له	 %افة اح��اجاته	 م* %�- 

للق�اءة وال�3العة ال��Rل�ة إضافة إلى ال&ور<ات وال��03عات ال�5Nم�ة ، %�ا ه�اك خ&مة 

ادم�* ح&ی,ا أخ�i تق&م لل0bار �f�N تق&م لل�.�ف�&ی* م* األقل�ات الع�ق�ة أو اللغ�<ة او الق

الى م��Iع ال�0�5ة  ف�* ال��ور� أن ت�ف� له	 ال�0�5ة م��Iعات بلغاته	 وoع&اد ب�نامج 

  .J2.اع&ه	 على ال�أقل	 مع ال���Iع العل�ي ال,قافي الI&ی&
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ره	 أما �ال�.0ة لل@0اب ف��ف� له	 ما یل0ي اح��اجاته	 �اع�0اره	 م�اهق�* ت��اس- مع أع�ا

جهة أخ�i، ف�,ال ال���Iعات ال�ي ت��اول م�اض�ع اله�اJات م* جهة ومع م�3ل0اته	 م* 

  وت���ة ال@? �ة و غ��ها م* الع�او<* ال�ي ته	 ال@0اب .  

ك�ا ی�0غي أن �J	 ب�امج ت,ق�ف�ة تعل���ة وت�ف�ه�ة � فة دور<ة م���Mة %�Nارات وم.ا�قات 

  1ف�b<ة

  خ�مات األ@فال: �

في ال���Iع ،لق& %ان# لها جه�د م@��%ة مع  تع��0 ال�0�5ة الع��م�ة لأل8فال جRءا أساس�ا

ال�;س.ات األساس�ة في ال���Iع وال�ي تع�ل مع األ8فال وذل_ م* أجل ت�0N- الق�اءة 

وم* ال��ور� ت��8& العالقة ب�* ال�&ارس وخ&مات ال�0�5ة الع��م�ة  ل&i ش0اب ال�.�ق0ل،

8فال  وتعل��ه	 ال�عامل لأل8فال و%ا ال���lف وال�عامل مع أش?اص م&ر�K* مه��ا مع األ

مع الق � وال�س	 ومع األ8فال ال�عاق�*  إضافة إلى تعل�	 األ8فال مهارات ت���ة ال%اء 

ول�@�Iع األ8فال على الق�اءة ت�M	 ال�0�5ات  واألشغال ال�&و<ة وتعل��ه	 اس�ع�ال ال��0�bت�،

>�bب� Rم.ا�قات لق�اءة الق � في إ8ار م.ا�قات ل�ل?�� وت��<ج الفائ -IJ ا	 ، و%

ال�?� �* �عل	 نفk األ8فال ��ا ه� مف�& له	 وأ� ال�@ا8ات ت��ي ق&راته	 وتق��  اس�@ارة

  2ذ%اءه	.
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 خ�مات ذوH االح��اجات ال;اصة وال��ضى Bال���<ف�ات: �

لق& زاد االه��ام في الف��ة األخ��ة �األش?اص الی* IJ&ون صع�Kة أو ع.� في ال��قل إلى 

و س�ع�ة وح�ى مالزمي الف�اش ، ذه��ة � �<ة ،له	 إعاقة ج.&Jةال�0�5ات أ� %ل م* 

و%0ار ال.* ودور العRIة و%ا م�اكR وج�ع�ات ال�عاق�* � �<ا وس�ع�ا وح�ى ذه��ا، ل��Iع 

  .1األع�ار

فإن ق�ام ال�0�5ة ب�ق&J	 خ&مة م�0�5ة ل��ضى ال�.�@ف�ات لها تار<خ �8<ل في م?�لف 

��0ة ل ال�ي ع�ف# إص&ار معای�� م�علقة ب�ق&J	 ال?&مة ال�5ال&ول، %�ا ی�ج& الع&ی& م* ال&و 

  ت���ة مهاراته	 وال��و<ح ع* أنف.ه	.  ل�.اع&ته	 علىلل��ضى وذل_ 

& أما خ&مات ال�0�5ة الع��م�ة لل�5ف�ف�* فق& %ان# في ال0&اJة على أسk ت�3ع�ة في الع&ی

وعادة ما ی�	 ت? �� ال��اد م* ال&ول ث	 أصN0# �ع& ذل_ جRء أساس�ا م* نMام ال�0�5ة، 

ال?اصة �ال�5ف�ف�* وضعاف ال0 � وذل_ م,ل %�- ال�0ایل وال�b- ال�ا8قة ����Iعة 

خاصة و<�5* اس�?&امها على ن3اق إقل��ي أو و�8ي م* أجل تNق�r الN& األق ى 

  لالس�فادة م�ها.
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 	J&تق 	�Mخ&مة وم* ال��ور� أن ت���* ت@�<عات ال�0�5ة الع��م�ة أل� دولة في ت�

 n0ه ال�@�<عات على وج�د ال�عای�� ال�ي ت���* وت�لل�5ف�ف�* %�ا ی�0غي أن تأك& ه

  تق&J	 هه ال?&مة له;الء األش?اص. 

�* ذه��ا وفي معM	 األح�ال �5Jن ال�عامل فك�ا �8رت ال�0�5ة وج�د خ&مات لفeة ال��?ل

ا ال�Iال ی�	 ال��.�r مع وال��اصل مع آ�ائه	 أو مع ال��اكR القائ�ة على هه الفeة، وفي ه

  . 1ال���ضات واألخ ائ��* ح�ى ت�bن ال?&مات ال�ق&مة على ن3اق واسع وتع	 فائ&تها

أما �ال�.0ة لل�عاق�* ح�%�ا ف��5* لل�0�5ات الع��م�ة أن تق&م له	 خ&مات ��3ق غ�� م0اش�ة 

 2& الIل�س.��ا في ذل_ اله�5ل ال�0ائي لل�0�5ة ون�ع�ة ال�ف�ف ال���ف�ة و8اوالت ومقاع

 

  ة:العام لل����ات ال��ن��� ب�ان 5.1
 أص&رت ث	 ، 1973 عام هوراجع� العامة ال�0�5ات ع* ب�ان 1949 عام ال��ن.�5 أص&رت

 وم;س.ات ل�Iع�ات ال&ولي االتNاد مع �ال�@ارك كان وق& 1994 لعام األخ��ة ع�ها08
 :� ال�0ان %امالن یلي ف��ا و ال�0�5ات،

 ع* إال وال 5�J* تNق�قها ،أساس�ة إن.ان�ة ق�	 ون��ه	 وازدهاره	 واألف�اد ال���Iع ح�<ة أن"
r>�8 حق��  م�ارسة على ال��ا��8* ق&رة	ق�ا�8ة ��J&ع في فعال دور أداء و ال��Iال� 

 و ال�N وKاالن�فاع � ت��Kة سل��ةب��افت���ة ال&�Jق�ا�8ة م�ه�ن�ان و  ال�0اءة وال�@ار%ة
 ال�Nلي ال�&خل�اع�0ارها  العامة وال�0�5ة .وال�عل�مات وال,قافة والف�b �ال�ع�فة الالمN&ود
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 وت���ة الق�ار ات?اذ في واالس�قالل ال�Nاة م&i العل	 الك�.اب أساسي ش� هي  ال�ع�فة إلى
 كق�ة ال��ن.�5 إ�Jانها �ال�0�5ة الع��م�ة تعل*ها ال�0ان  وفي اد وال�Iاعات،لألف�  ال,قافة

 خالل م* ال�وحي ال�فاه و ال.الم تعR>R في أساسي وعامل واإلعالم وال,قافة لل���Kة ح�ة
 دع	 على ال�5Nمات ال���8ة وال�Nل�ة ت@Iعال��ن.�5  فإن ولا ون.اء رجاال ال0@� عق�ل

 ب�����ها ت���ة فعالة. واالل�Rام العامة ال�0�5ات
 ع أه��ة ال��ن.�5دف ت وتأث��ه اإلIJابي عل�هاال���Iعا في العامة ال�0�5ات دورأه��ة  إن

 ع�& ال�عای�� ب�r�03 االل�Rام على ال�0�5ات م.;ول� وح,# ال&ورها  على ال�أك�& إلى

  1ال�0�5ات اله�eات ال�ص�ة على ال.ه� على ت�3<� حf و%ل_ األداء

  

 :العامة ال����ة إلى ال%اجة 6.1
 ن�Mا خاصة � فة ��م�ةالع وال�0�5ات ع��ما �ال�0�5ات وااله��ام الNاجةازدادت  لق&

 :م�ها ن%� لع�امل ع&ی&ة
 . ال0@�<ة ل���Iعاتا كافة في األف�اد ب�* ال�عل�	 ان�@ار .أ

 .ال�عل�	 و ال�&ر<k و ال���Kة في ج&ی&ة ن�M<ات lه�ر . ب
 إلى العال	، أق3ار م* ك��0 ع&د في ال��ا��8* لbل اإللRامي ال�عل�	 ن�M<ة lه�ر . ت

 .ال0bار وتعل�	 األم�ة ب�امج م�N جان-
 .ال�0�5ة أوع�ة كافة ت�ف�� على تهاق&ر  وت�3ر ال03اعة اخ��اع . ث
 هه في ال�ع��ة ال&ول وت�افk ال�ع�فة حق�ل م?�لف في وال���bل�جي العل�ي ال��3ر . ج

 ال�Iاالت.
 ال&ول وخاصة العال	 أق3ار كافة في وثقاف�ا اج��اع�ا، اق� ادJا، �عاتل��Iا ت�3ر . ح

 .ال�ام�ة
 وعل��ا ثقاف�ا روح�ا، ج.��ا، �اإلن.ان �الع�اJة تق�ي ال�ي الN&ی,ة ال��M<ات lه�ر . خ

 .وال�3العة الق�اءة إلى اإلن.ان وحاجة ها
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 لاله��ام ق0ل ذ� م* أك,� وق�ا له وف�ت واالق� اد�، ال�اد� وتق&مه اإلن.ان رفاه�ة . د
 ��bان0ه الفI� وال,قافي. #N0الع � في ال�0�5ة وأص Nالfاالح��اجات م* واح&ة &ی 

 م�bاملة، ت�@eة الف�د ل��@eة وال�;هلة الbف�لة ال�;س.ة وذل_ ألنها ألف�اد ال���Iع األساس�ة
 .وعل��ة ج�&ة � �رة ب�ائها في وت.اه	 ت&ع	 ش? ��ه وتIارب ف�b<ة ب,�وات تRوده نهاك� 

 ال� ادر هه ت��عها، عل�ها ال�ي ت��ف� ال� ادر ق��ة م* عام �@5ل ال�0�5ة ق��ة وت�0ع
 .1ال�0�5ة ع* م�أi في ف�د أل� ت��ف� أن 5�J* ال ال�ي
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  ذوH االح��اجات ال;اصة. 2
  تع��� ذوH االح��اجات ال;اصة: 1.2

ه� مفه�م ب�ائي ی�.ع ل�@�ل على ش�ائح اج��اع�ة %��0ة م* ذو� االح��اجات ال?اصة 
أو م0.�5ة م,ل حادث س�ارة أو إصا�ة ���ض فه	 أش?اص معاق�* ألس0اب ق& ت�bن وراث�ة 

  1س�اء أث�اء الع�ل أو أث�اء ال�الدة.

  

  تع��� اإلعاقة: 2.2
  تع�<m عام:   .أ

ع�اص�  ت@5ل اإلعاقة هي تل_ الNالة ال�ي تN& م* ق&رة الف�د على الق�ام �ال�lائف ال�ي 
  ب.2,ال��N<ةمه�ة في ح�ات�ا ال��م�ة وت;ث� على تعامالته مع غ��ه والق�ام �Iل ال�@ا8ات 

  لإلعاقة: 1985تع�<m م��Mة ال Nة العال��ة س�ة   .ب

هي ض�ر Jعاني م�ها الف�د �.0- عاهة أو عNJ RI& م* ال&ور ال�03عي له، فإذا أخ&نا 
�ع�* االع�0ار س�ه وج�.ه والع�اص� االج��اع�ة وال,قاف�ة ال�3�Nة �ه مقارنة مع أق�انه.  

  3م.�قل.فان إعاق�ه ت��عه م* الق�ام ب&وره �@5ل 

  

 تع��� ال�عاق: 3.2
ال��افr  142صف� عام  25 ال�;رخ في 09-02وفr القان�ن رق	  قتع�<m ال�عا  .أ

  ، ی�عل�N� rاJة األش?اص ال�ع�ق�* و ت�ق��ه	 2002مای� س�ة  08
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  www.gulfkids.comعبد اللطيف محمد عبد الرحمان الجعفري. المشكالت النفسية للمعاقين بصريا. المكتبة اإللكترونية:   3

 02/02/2017اإلطالع  تاريخ
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ب�اء على ال&س��ر الRIائ��: الف ل األول  ، ال�ادة ال,ان�ة : ت@�ل ح�اJة األش?اص 
و ت�ق��ه	 في مفه�م ها القان�ن ، %ل ش?� مه�ا %ان س�ه و ج�.ه Jعاني  �عاق�*ال

 ن@ا8اتم* إعاقة أو أك,� ، وراث�ة أو خلق�ة أو م0.�5ة ، تN& م* ق&رته على م�ارسة 
إلصا�ة وlائفه اله��ة أو  –، ن��Iة و الع��<ة  االج��اع�ةأول�ة في ح�اته ال��م�ة 

 1ال�N%�ة أو ح.�ة 

  م	 ال��N&ة :ي م�اث�r األتع�<m ال�عاق ف  .ب

ه� %ل ش?� ال �Jل_ الق&رة على بل�غ %امل أو جRء م* م�3ل0ات ال�Nاة ال@? �ة 
أو االج��اع�ة أو ال�03ع�ة أو غ��ها م* الق&رات الف�b<ة واالج��اع�ة. ��ف�ده �.0- ضعف 

  2أو نق� خلقي.

  : 1975ل.�ة  93تع�<m قان�ن تأه�ل ال�عاق�* رق	   .ت

غ�� قادر على االع��اد على ذاته في مRاولة ع�ل�ه أو الق�ام   ه� %ل ف�د أو ش?�
ب�@ا8ات أخ�i  واالس�ق�ار �ه ،  أو نق # ق&رته على ذل_  لق �ر ع��� او عقلي  

  3أو ج.�ي أو ن��Iة عRI خلقي م�& ال�الدة.

  

  خ)ائ, ال�عاق�>: 4.2
إن األس0اب الNق�ق�ة لإلعاقة ��?�لف إش5الها غ�� واضNة في نـ.0ة %�0ـ�ة مـ*  �

الNاالت، ص�Nح أن �ع� اإلعاقات 5�J* تN&ی& ع�امل ع��<ة مN&دة %أسـ0اب لهـا 
ولb* إعاقات أخ�i ق& ال Jع�ف لها س0- مع�*، ولعل هه الNق�قة ت�ضـح صـع�Kة 

أن إعاقة ال3فل ت�جع ل@يء ما ی� ل  ال�قاJة م* اإلعاقة، وق& Jع�ق& �ع� ال�اس
                                                           

الجريدة لتعريف األشخاص المعوقين وترقيتهم  .المتضمن القانون األساسي 2002ماي41الصادر بتاريخ 09-02المرسوم التنفيذي رقم 1
  7.ص 34الرسمية. ع

  http://kenanaonline.comالشلل الدماغي(على الخط)  .المكتبة اإللكترونية . حميد.اإلعاقةالبصريةصفية، مبارك موسى   2
  13/03/2017تاريخ اإلطالع  

ات فاطمة سالمة النعامي .اإلعاقة البصرية: تنمية اتجاهات المجتمع نحو المعاقين بصريا. المكتبة اإللكترونية أطفال الخليج ذوي االحتياج  3
 02/02/2017اإلطالع  تاريخ www.gulfkids.comالمكتبة اإللكترونية:  .الخاصة
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ب�ال&Jه ول�bه	 �NJل�ن م,ل تل_ االع�قادات ألنه	 IJهل�ن حق�قة األم�ر وال ی&ر%�ن 
.iاالت وت?�لف %ل حالة ع* األخ�Nأنه ه�اك الع&ی& م* ال 

اإلعاقة ال�ي ت �- اإلن.ان أJا %ان ن�عها، ق& تN& م* ق&رته على م�ارسة و�lفة أو  �
عاقة ال�Nاة ال��م�ة � �رة �08ع�ة، وم* هه ال�lائف ال�ـي قـ& تNـ& اإلأك,� م* وlائف 

 ٠الق�ام بها على ال�جه ال.ل�	، ال�عل�	، الع�ل، ال�<اضة، وغ��ها م* ال�lائف
 إن الف�د ال�عاق له حاجاته ال?اصة ال�ي ت�@أ ع* إعاق�ه وال�ي J.�لRم إشـ0اعها أو �

اد اإلج�اءات ال�ي ت�0ع في تل�0ة حاجات األف� ال�فاء بها إج�اءات خاصة، ق& ت?�لف ع* 
األس�<اء، وهه الNاجات ال?اصة ت?�لف م* معاق إلى آخ�، وKال�الي فـإن إجـ�اءات 

 هه اإلج�اءات ال?اصة ق& ت?�لف م* معاق إلى آخ�. ةوأسال�- م�اجه
إن اإلعاقة ال�ي ت �- الف�د هي م* األم�ر ال�.�0ة، ول�k %ل ش?� Jعاني مـ*  �

 RI�5ن معاقا �ال�.0ة لع�ـل مـ* عJ &ما ه� ش?� معاق، ذل_ أن الف�د ال� اب ق
& األع�ال أو أم� م* األم�ر، وال �5Jن %ل_ �ال�.0ة لع�ل آخ� وال.0- أن ه�اك الع&ی
ـ* م* األجهRة ال�ع�<��ة ال��lف�ة م* جهة، وه�اك إم5ان�ة إلزالة ال�NاجR ال�e�0ـة م

ـة، ش?اص العاجR<* على تأدJة ال�lائف ال�Nات�ة ال��م�جهة ثان�ة، وKال�الي م.اع&ة األ
 ـ�،ك�ا أن اإلعاقات ال�ي J اب بها األفـ�اد ت?�لـف فـي �08ع�ها وتأث��ها م* ف�د آلخ
ي واإلعاقات والعاهات ال�ي ی�ع�ض لها األف�اد ت?�لف في �08ع�ها ودرجة ح&تها ، و فـ

قابل��ـه  ل�عاق وفي تعل�ه وت,قفه العام وفـيال��ائج ال���ت0ة عل�ها، وفي تأث��ها في ن�� ا
لل�أه�ل وال��bف ، وها االخ�الف واضح 5�J* أن یالحMه %ل م* قارن بـ�* معـاق�* 

، م?�لف�* في إعاق�ه	، وذل_ %األع�ى واألص	 الی* ت���ي إعاق�ه�ا إلى إعاقة ال�Nاس
 وت��,ل في الع�ى وال 	.

عاقة وح&تها ل&یه	 القابل�ة وال�غ0ة في الع�ل إن ال�عاق�* ومه�ا اخ�لف�ا في ن�ع اإل �
وم�ارسة ال��lفة ال��اس0ة له	، ولb* ها Jف�ض على م��Iع الع�ل علـى دمIهـ	 

 1وم.اع&ته	 ورعای�ه	
 

                                                           
رعاية المعاقين في الفكر التربوي اإلسالمي في ضوء المشكالت التي يواجهونها: رسالة ماجستير. . رائد محمد أبو الكاس  1

  29.ص2008االسالمية،الجامعة 
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  تق��R فQات ذوH االح��اجات ال;اصة : 5.2

 اإلعاقة ال%��Sة: 1.5.2

  : handicape moteur’L تع�<m اإلعاقة ال�N%�ةأ �

حاالت  تع�<m اإلعاقة ال�N%�ة الI.��ة، ول5�J *b* اخ� ارها على أنهاه�اك اخ�الف في 

األف�اد الی* Jعان�ن م* خلل ما في ق&رته	 ال�N%�ة أو ن@ا8ه	 ال�N%ي �f�N ی;ث� ذل_ 

  1ال?لل على مMاه� ن��ه	 االج��اعي واالنفعالي و<.�&عي الNاجة إلى ال���Kة ال?اصة.

ت ت�3ر<ة احاالت وأس0اب م���عة، تأخ م.ار  %�ا 5�J* ال�ع��0 ع�ها على أنها 
 	.Iق�م بها الJ ان -IJ ائف ال�يlم?�لفة، ت;د� إلى ع&م ق&رة ال� اب على الق�ام �ال�

ه�ا و ، اس�?&ام أجهRة م.اع&ة للق�ام بها وال��علقة ب�@ا8اته ال�Nات�ة الI.��ة، م�ا J.�&عي
  ن �@5ل ت0ادليال ب& م* ال�ف�<r ب�* اإلعاقة والعRI الی* J.�?&ما

   Handicape:اإلعاقة
�bإلى تأث�� اإلصا�ة على أداء الف�د في ح�اته ال��م�ة، م,ال ع&م الق&رة على ال ��@J ا�ة

  �ال�& ال���ى، ع&م الق&رة على ال�@ي، الخ
  

RIالع:Disability   
@لل األ�8اف ال.فلى ، شلل ال�&، % J@�� إلى اض�3اب أو ع�ق ج.�ي قابل للق�اس، م,اال

والع�الت  العMامع�ف اإلعاقة ال�N%�ة على انها  إصا�ة الف�د �عRI على م.��i  2الخ.
وlائفه  وفي اداء و واألع اب ، األم� ال� ی;د� الى ح&وث خلل في ق&رته ال�N%�ة

   3وال��م�ة. ال�Nات�ة

                                                           
  30. ص2003العواملة حابس. سايكولوجيا األطفال غير العاديين : اإلعاقة الحركية. عمان: األهلية للنشر والتوزيع،  1

ع0& هللا، م�N& ال 0ي. أس0اب اإلعاقة ال�N%�ة أ8فال ال?ل�ج. ال�0�5ة اإلل��bون�ة: أ8فال ال?ل�ج ذو� االح��اجات ال?اص (على د.   2
(n?ال www.gulfkids.com 13/03/2017. تار<خ اإل8الع  

رائد محمد أبو الكاس. رعاية  المعاقين في الفكر التربوي اإلسالمي في ضوء المشكالت التي يواجهونها: رسالة  ماجستار في أصول   3
  33.ص 2008التربية. القدس: الجامعة االسالمية،
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  أش5ال اإلعاقة ال�N%�ة: �

الغال- إلى ف��ة  في تN&ث اإلعاقة ال�N%�ة ع�& الbائ* الNي ن��Iة ع&ة م@5الت ت�جع
ة ، ال�Nل أث�اء ع�ل�ة ال�الدة وع&د قل�ل ن.�0ًا ی�جع إلى صع�Kات مN&دة تN&ث �ع& ال�الد

 <�5* ت ��ف اإلعاقة إلى:و  م,ل ال�Nادث ال�ي ی�ع�ض لها اإلن.ان.

ي:  .أ ه� عRI ع 0ي ح�%ي ناتج ع* خلل ع��� في م�اكR ضn0 ال�N%ة  ال@لل الُ�?ِّ
لل@لل ال�?ي �اخ�الف الRIء أو األجRاء في ال�خ ال�ي  في ال�خ و ت?�لف أع�اض

أصابها ال�لف ، و<���* ال@لل ال,الثي وال� في ال.فلي وشلل الIان�0* وال@لل ال�Rدوج 
 1(ال�Kاعي).

 إصا�ات ال0Nل ال@�%ي:  .ب

 nع�ل ��,ا�ة ال�س�J 0ل ال@�%ي م* ع@�ات اآلالف م* األل�اف الع �0ة وه�Nن ال�bی�
أو الbابل ال�.�ق0ل وال��سل �NJل ال�سائل ما ب�* ال�خ وم?�لف أع�اء الI.	 ، وت;د� 

 kائفإصاب�ه على فق&ان اإلح.اس واض�3اب ع�ل�ة ال��فlث  وو&N>ة، و�.Nال 	.Iال
  2و%.�ر الع��د الفق�� وغ��ها. ن��Iة ل�ق� االك.�I* في ال&م

 ال�ه* الع�لي:  .ت

ه� م�ض م��ع للات ی���R صاح0ه �ال�عف  وس�عة تع- ع�الت اال�8اف وع�الت 
 3الع�* وال0لع�م وال�I�Nة...

  و<�5* تق.�	 ها ال��ع م* اإلعاقة ال�N%�ة إلى: إصا�ات ال�أس:  .ث
 م�اعفات �8<لة ال�&i.االرتIاج ال&ماغي: ونادرًا ما ت;د� هه اإلصا�ات إلى  •
ال�ّضة ال&ماغ�ة : وهي أك,� خ�3رة م* االرتIاج ال&ماغي ، فهي ق& تع�ي وج�د  •

نm>R دماغي م�ا ق& ی��ت- عل�ه م�اعفات خ��3ة ت�3ل- ال�قاJة ، م�ها إج�اءات 
 �084ة.

                                                           
   13/03/2017تمت الزيارة يوم   http://kenanaonline.comعلى الخط)(الشلل الدماغي   1
    13/03/2017تمت الزيارة يوم  http://www.feedo.netإصابات الحبل الشوكي. (على الخط)   2
    13/03/2017تمت الزيارة يوم  .topic-http://hssm.mam9.com/t2الوهن العضلي (متاح على الخط)   3
    13/03/2017تمت الزيارة  html-884-http://www.9haty.com/lesson.1الرضة الدماغية (متاح على الخط)   4
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 ك.�ر ال�I�Iة: ال�ي ق& ت;د� إلى ح&وث تلف دماغي في الNاالت ال@&ی&ة. •
ال� ق& NJ&ث ن��Iة انفIار أح& ال@�ای�* ، وذل_ ق& یه&د ح�اة ال�m>R ال&ماغي:  •

 اإلن.ان.
  :وت�ق.	 هه الNالة إلى ع&ة أش5ال 5�J* اإلشارة إلى مایلي ان�Nاءات الع��د الفق��:  .ج

 ال�Iف: ه� م�الن وان�Nاء جان0ي الع��د الفق��. •
 الR0خ: ه� ان�Nاء الع��د الفق�� إلى األمام. •
 ��د الفق�� إلى ال�راء.الN&ب: ه� ان�Nاء الع •

 1ال�ومات�Rم  .ح

 

  :handicape visuel’L اإلعاقة ال�)��ة 2.5.3

  عاقة ال0 �<ة:تع�<m اإل �

لع�ى أو %m ال0 � وه� ع&م ق&رة الف�د على ال�ؤ<ة على ال@5ل ت?�لف ت.��اتها ب�* 
إلى أ�  ها ال� 3لح <ع�دو  2ال� Jع�r ع�ل�ة تأدJة %امل وlائف ال��م�ة �@5ل م.�قل.

 3حالة ص�Nة ال 5�J* ف�ها ت �Nح ع�ل�ة اإل� ار �الع�* الى ال&رجة ال�ي تع��0 �08ع�ة.

  :تع�<m اإلعاقة ال0 �<ة م* ال�اح�ة اللغ�<ة �

ق& في اللغة الع��Kة ه�اك الع&ی& م* األلفا« ال�ي ت@�� إلى ال@?� ال�عاق � �<ا  ال� ف
  � �ه وت��,ل هه األلفا« ف��ا یلي:

هي %ل�ة م@�قة م* أصل مادتها وهي الع�اء والع�اء ه� ال�اللة ،  األع�ى: •
 والع�ى Jقال في فق&ان ال0 � أصال وفي فق&ان ال0 ��ة مIازا.

                                                           

  39. ص 2014: محاضرة. بابل: جامعة بابل، تصنيفها -تعريفها:  االعاقة الحركية. عماد حسين عبيد المرشدي  1
  259.ص2009دار الفكر للنشر والتوزيع، الخطيب. مقدمة في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة. عمان :جمال، 2
  . 2006الزريقات إبراهيم عبد هللا فرج. اإلعاقة البصرية:المفاهيم األساسية واالعتبارات التربوية.عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع، 3

  99ص 
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وهي مأخ�ذة م* الع�ه والع�ه في ل.ان الع�ب هي ال���N وال��دد وق�ل  األع�ه: •
اف�قار  الع�ه ال��دد في ال�اللة وال���N ف0ي م�ازعة أو r>�8، و<قال الع�ه في

 ال0 � وال0 ��ة %�ا ق�ل أن الع�ه في ال0 ��ة %الع�ه في ال0 �.
وهي م@�قة م* ال�bه وهي تع�ي الع�ى ق0ل ال��الد أ� ذل_ ال@?� ال�  األك�ه: •

 ی�ل& أع�ى.
• :dوهي ال�أخ� ع* نقل ال@يء، وهي شائعة ب�* عامة  العاج RIوهي مأخ�ذة م* الع

ع* فعل �ع� األش�اء ال��علقة �اس�ع�ال  ال�اس و<3لق�نها على ال�5ف�ف لعRIه
 ال0 �.

• :���eوهي ��ع�ى األع�ى ألن ال��ارة هي الع�ى وال@?� ال��<� ه�  ال
 .ال@?� ال� فق& � �ه

م@�قة م* الbف ومع�اه ال��ع ، وال�5ف�ف ه� م* %m � �ه  ال��ف�ف أو الgف�ف: •
 1أ� أص0ح أع�ى.

 �08ا وقان�ن�ا:تع�<m ال�5ف�ف  �

ك,� على األ  3/60لع�ل ال&ول�ة ال�5ف�ف �أنه م* %ان# درجة إ� اره تع�ف م��Mة ا
في أح.* الع���*  �ع& ال� �Nح �الع&سات  ال�03ة  أو م* %ان عاجRا  ع* ع& أصا�ع 
ل�& ع* �ع& ثالثة أم�ار �أح.* الع���* �ع& ال� �Nح �الع&سات ال�03ة ، و<ع��0 م5ف�فا 

  2درجة في ق�ة ال0 � ل&Jه. 20كل_  م* %ان مIال ال0 � ال یR<& ع* 

 تع�<m ال�5ف�ف م* ال�اح�ة ال���K<ة: �

ال�5ف�ف وفقا لل�ع�<m ال� أق�ته م��Mة ال��ن�.�5  ال�ا�عة ل�Iع�ة األم	 ال��N&ة  ه� 
، مع ذل_ ق&  3ال@?� ال� JعRI على اس�ع�ال � �ه  في الN �ل على ال�ع�فة

لى ال�ع�فة  ولها %ان# ت�لي ال�Nاس J.��3ع  االس�فادة م* ح�اسه األخ�i  ل�N ل ع

                                                           
 جع نفسه ارك موسى حميد. اإلعاقة البصرية:المرصفية مب  1

2  Benderbal Mouhul laldja . Dénfant déficient visuel et la lecture scolaire. Perspective de creation d’une  

bibliotheque adaptée. Magister: bibliothéconomie . Constantine.2004.p58   

 المجتمع نحو المعاقين بصريا.المرجع نفسه. فاطمة سالمة النعامي.  اإلعاقة البصرية: تنمية إتجاهات 3
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األخ�i أه��ة %��0ة في ت��Kة ال�5ف�ف�*  وم* أه�ها وأب�زها على اإل8الق حاسة 
  1ال.�ع.

  :االج��اع�ةتع�<m ال�5ف�ف م* ال�اح�ة  �

Jع�ف ال�5ف�ف م* ال�اح�ة االج��اع�ة على انه ذل_ ال@?� ال� ل�.# ل&Jه الق&رة على 
وم* %ان# ق&رته على اال� ار ع&�Jة  الغ�� في اماك* ال Jع�فها إIJاد �8<قه دون م.اع&ة

الق��ة او م* %ان ضعف ق&رة اال� ار ل&Jه ت�Nل دون م�اجعة الع�ل العاد� و%ل_ م* 
  2.ل�k ل&Jه الق&رة على ع& اصا�ع ی&Jه ع* ق�ب

  أش5ال %m ال0 �: �

 وال�@?�� ال03ي ف�eانعاقة ال0 �<ة هي م 3لح عام ت�&رج ت�Nه م* ال�اح�ة الRIائ�ة اإل
  ه�ا:

م��ا    6/60و  2/60ه	 أش?اص الی* ت��اوح ح&ة إ� اره	 ب�*  ضعاف ال�)�: والأ
  �أق�i الع���* �ع� ال� �Nح.

��Jاز ضعاف ال0 � �إم5ان�ة اس�ع�ال �قاJا � �ه	 في ال�عل	 ح�f ت ل ن.0ة ال0 � 
ل	  م�اس0ة لل��قل وال�عامل مع العا�ال�ائة وهه ال�.0ة وان %ان#  20ال��0قي ل&یه	 إلى 

ات  ال��ئي إال أنها ت�ل عائقا أمام م�ارس�ه	  لل�هام ال��م�ة ال&ق�قة  ال�ي ت�3ل- مهار 
 <ةوح.* اس�?&ام ال�3ق وال�سائل واألدوات  ال�ق��ة ال�ي ت��5ه	 م* ز<ادة %فاءته	 ال0 � 

 �ا�م 6/60ع& ال� �Nح ع* ه	 الی* تقل ح&ة � �ه	 �أق�i الع���* � ال��ف�ف�>:ثان�ا 
  درجة.60و<قل مIاله	 ال0 �� ع* زاو<ة مق&ارها 

  �ال�ائة. ،ی&خل ض�* هه الفeة: 10أما ال�5ف�ف�ن، ف� ل ن.0ة ق&رته	 ال0 �<ة إلى 
                                                           

 مرفت عبد المنعم سالمة. اإلعاقة البصرية: مفهوم  الذات وبعض اإلضطرابات النفسية لدى الكفيف.اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية،  1

  9.ص2011
ة نموذجا. مجلة المكتبات والمعلومات ع المكتبة في خدمة المكفوفين: المكتبة الوطنية الجزائري. بن شعيرة سعاد، سعيدي سليمة  2

 192.ص 1998قسنطينة: دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، 2010. ديسمبر 3مج  2
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 اقل ن.- اإلعاقة و<�,ل�ن ال�5ف�ف�ن %ل�ا: وه	 الی* ال ی�ون ش�eا على اال8الق،  �
  ال0 �<ة.

� nی* ی�ون ال��ء فق  ال
  ی�ون ال��ء و<.��3ع�ن تN&ی& م.ق3ه الی* �
ا الی* ی�ون االش�اء دون ت���R %امل لها، و<����5ن م* ع& أصا�ع ال�& ع�& تق�<0ه �

 الى أع��ه	.
، وه	 الی* ل&یه	 �قاJا � � ت��5ه	 م*  ال��قل �اس�قالل�ة ل�bه	  و�lف�اال�5ف�ف�ن  �

 1ال J.��3ع�ن  الق�اءة وال�bا�ة �ال?n العاد�.
  :عاق�* � �<ا�خ ائ� ال �

ال�5ف�ف�* او ال�عاق�* � �<ا 5�J* االشارة الى  لألش?اصم* اه	 ال? ائ� ال���Rة 
  مایلي:

  ال? ائ� العقل�ة ال�عل���ة: �

  ـ ال ت;ث� اإلعاقة ال0 �<ة على الق&رات العقل�ة لل@?� ال�5ف�ف.

 ال�ي تIعلهـ �NJاج ال�5ف�ف ل���bف الe�0ة العل��ة ال�3�Nة وت�ف�� �ع� ال.0ل ال0&یلة 
  ی�.اوi مع أق�انه م* نفk الع��

  ال? ائ� اللغ�<ة: �

�وق فم0اش�ا على اك�.اب اللغة ل&i الbف�ف ح�f ال ت�ج&  تأث��اـ اإلعاقة ال0 �<ة ال ت;ث� 
  ال�0 �<* وأق�انه م*ت&%� ب�* اك�.اب اللغة ل&i الbف�ف 

 في �8<قة ال�ع��0 ع* ف�وق 5�J* اإلشارة لها ب�* %ل م* الbف�ف وال�0 � وت��,ل ـ ه�اك
  اللغة ح�f أن ال�0�5J � 0ها ��Nوف هIائ�ة في ح�* 0�5Jها الbف�ف ��3<قة ب�ایل

  ال�ع��0 ع* لغ�ه أث�اءـ ی���R الbف�ف �ارتفاع ص�ته 

                                                           
  112.ص 2014أنور حسين النصار. مهارات حياتية في اإلعاقة البصرية. الرياض: وزارة التربية والتعليم،   1
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fی&Nات أث�اء ال%�Nف�ف ب�?ل�ه ع* اس�ع�ال لغة اإلشارات والbال Rـ ی���  

  

  خ ائ� اج��اع�ة: �

��5نه م* األف�اد االج��اع��* دون غ��ه م* ذو� اإلعاقات ی���R ال�5ف�ف دون اق�انه 
األخ�i %�ا Jع�ف �اع��اده ال��0b على حاسة ال.�ع، ��.اع&ة ال�Nاس األخ�i %ال@	 
 وتk.N األش�اء ، لا ف�* ال��ور� على %ل م* ی�عامل مع اش?اص م5ف�ف�* ان Jأخ

  �1عة األش?اصهه ال? �ة �ع�* االع�0ار ح�ى ت�bن معامل�ه م�اس0ة ل03

  

3.5.2  Rال�� R(اعاقة الLes sourds muets  

تع��0 و�lفة ال.�ع م* ال�lائف األساس�ة لإلن.ان، و<ع��0 الIهاز ال.�عي  م* ب�* 
األجهRة ال��N<ة األساس�ة ف�* خالله ی��5* م*  الN �ل على ال�عل�مات واك�.اب 

ال�3�Nة �ه  وع�& فق&انه لهه  ال?�0ات واللغة  و<��5* م* ال�عامل وال�فاعل مع الe�0ة
الNاسة ی�ع�ض لع&ة م@اكل وأزمات م* أه�ها ع&م ق&رته على الbالم أ� ت�د� �ه إلى 

فه	 J.�ع�ل�ن � �ه	  ,ال50	 م�ا IJعله	 ی�%Rون على األش�اء ب&ل ال@�ح أو ال�لق�* ال@ف�� 
 iاس األخ��N5,�� م*  ,أك,� م* ال� iال0 �<ة أق� 	ال.�ع�ة. �اع�0ار أن ذاك�ته 	ذاك�ته

ف�* أه	 ال�سائل ال�ي Jع��&ون عل�ها في دراس�ه	 وح�ى ال��اجع ال?اصة به	 ال �ر 
 الف�ت�غ�اف�ة, ال �ر ال���N%ة, ش�ائn الف�&ی� ل0اورو�Kان#, وال?�ائn ل�ع�فة ال��اقع واألماك*

ل�.�?&مة في وق& شِه&ت األع�ام القل�لة ال�اض�ة تق&ًما ملlً�Nا في ال�سائل ال���bل�ج�ة ا
تأه�ل ال�عاق�* س�ع�½ا، فعلى س�0ل ال�,ال أص0ح م�اًحا حال�½ا ال�ع��ات ال.�ع�ة على درجة 
 i&الفق&ان ال.�عي ل 	ي تالئb5* ض30ها؛ ل�J اصفات ف��ة خاصة��Kعال�ة م* ال&قة، و
 كل ف�د به&ف تعR>ِRّ وع�ه	 وoدراكه	 لألص�ات ال�e�0ة، %�ا تع�ل ت��bل�ج�ا ال.�ع على

                                                           
  )299،298ص ص . (2003الخاصة. دم: عالم الكتب،  اتزيتون كمال عبد المجيد. التدريس لذوي االحتياج   1
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تRو<& ال3فل ال�عاق س�ع�½ا ب��ع�ة أف�ل م* األص�ات ال�ي ت�5ِّ�ه م* ال�ص�ل إلى اللغة 
  1ال���3قة. 

 

  تع�<m إعاقة ال 	 ال50	: �

ك,� ال� 3لNات أت?�لف ال� 3لNات ال�.�ع�لة ل&اللة على فق&ان حاسة ال.�ع  و 
  ش��عا هي:

 ب�lائفهل.�عي  و<ق & بها وج�د خلل وض�في �NJل دون ق�ام الIهاز ا :ال 	 �
ع�& الف�د  أو تأث� ق&رته على س�اع  أص�ات م?�لفة �@5ل سل0ي.  و<@�ل م 3لح 

 .اإلعاقة ال.�ع�ة %ل م* ضع�ف ال.�ع واألص	
�   
دJ.0ل"  69   35-ه� الف�د ال� Jعاني م* فق&ان س�عي ل&رجة ": ضع�ف ال.�ع �

س�اء �اس�?&ام تIعله ی�اجه صع�Kة في فه	 الbالم  �االع��اد على حاسة ال.�ع 
  2ال�ع��ات او ب&ونها.

دJ.ل"  76ه� ذل_ ال@?� ال� Jعاني م* عRI س�عي J ل إلى درجة " :األص	 �
فأك,� م* الفق&ان ال.�عي ت�Nل دون اع��اده على حاسة ال.�ع س�اء �اس�?&ام 
ال.�اعات أو ب&ونها لل_ فاألص	 �NJاج ل?&مات خاصة %�3ق اإلت ال ال�&و<ة 

ات �ا الف�د ضع�ف ال.�ع �5�Jه تع�<� فق&انه لل.�ع �اس�?&ام ال�ع��ولغة ال@فاه ب��
 ال.�ع�ة.

 

  تع�<m ال50	 : �

                                                           
  91 ،90ص.2003مفلح كوفاحة، تيسير عبد العزيز، عمر فواز. مقدمة في التربية الخاصة.عمان: دار المسير للنشر والتوزيع،1
. 2007عبد الحي خضرة . تكنولوجيا تلعليم لذوي االحتياجات الخاصة:عمل مقدم لنيل شهادة ماستر. قصنطينة: جامعة منوري محمد،  2
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لف�د درجة اإلعاقة ال.�ع�ة ل ی;ث� فق&ان ال.�ع �@5ل واضح على ن�� اللغ�� للف�د %ل�ا زادة
راجعة م�اس0ة ع�& ص&ور األص�ات  زادت ال�@5الت اللغ�<ة ألنه ال NJ ل على تغJة

 .فق&ان ال�r3 أ� �ال��ورة ص	 �5	 وKال�الي

�  
 تع�<m ال 	 في ال�عI	 ال03ي �

م�ح&  أو ث�ائي لل.�ع مه�ا  ان?فاضورد تع�<m فeة ال 	 على انه  %ل ف�د %ان ل&Jه 
 1كان# درج ال.�ع ال�ي ی���R بها ومه�ا اخ�لف أس0اب ضعف ال.�ع ل&Jه.

  

  ال�ع�<m م* وجهة ن�M �08ة: �

ال� أص�- جهازه  ال.�عي ب�لف او خلل ع���    Jع�ف االص	  �أنه ذل_ ال@?�
م�عه م* االس�فادة م* حاسة ال.�ع  واس�?&امها �@5ل �08عي %.ائ� أق�انه وها Jع�ي ان 

  2ال?لل ق& أصاب األذن ال?ارج�ة او ال�س3ى او ال&اخل�ة.

مه�ا %ان# اه���ه وأس0ا�ه، فق&  ال �	 على انه فق&ان س�عي FREDRIC BRINف�ع�فه 
 �5Jه م�ع&دة ولعل اه�ها ع� � االض�3اب اللغ��  ن عاب�ا أو ح���اIوأح�انا ت�3ر<ا. ن�ائ

 3س�اء في ال��اصل او ال�عل	.

 

� :��Kال�� m>ال�ع�  

                                                           
سنطينة بلمهبول صبرينة. عالقة الذاكرة العاملة بالقراءة عند ضعاف السمع: مدكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في األرطفونيا.ق  1

  ص45ص 2015جامعة قسنطينة، 
  45.المرجع السابق . ص بلمهبول صبرينة. عالقة الذاكرة العاملة بالقراءة عند ضعاف السمع  2
 سيفي إيمان إدماج الطفل المعاق سمعيا بالمدرسة العاديةوعالقته بتغيير المستوى اللغوي: دراسة مقارنة بين أطفال معاقين سمعيا مدمجين  3

  37.ص 2016دكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في االرطفونيا . قسنطينة: جامعة عبدوأطفال معاقين سمعيا غير مدمجين .م
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 لغة ل�عل	 ال.�ع حاسة على االع��اد J.��3ع ال ال� ال@?� ه� ذل_ ال 	 ال@?�
 ع* تع�ضه ة�تعل�� أسال�-إلى  �Nاجة ال��?  ة فه� ال�عل�	 م* ب�امج االس�فادة او

  1اآلخ�<*. مع ال��اصل و اس�?&ام الbالم على تأث� ك�ا ، ال.�ع حاسة
 الbالم ان�اج و اللغة الك�.اب االساس�ة ال@�و  اح& م* سل�	 ال.�عي الIهاز وج�د Jع��0
  .غ��ه مع ال��اصل تع�ق  ان شأنها م* الIهاز ها اع�اء اح& في اصا�ة او خلل فأ�

  
  اإلعاقة ال.�ع�ة:أش5ال  �

 اإلصا�ة.  ت��,ل في م�قع معای�� ت ��ف�ة ح.- وها ان�اعا م?�لفة إعاقة ال �	 ت�?
 االعاقة ت ��ف 5�J* األساس ها وعلى. اإلصا�ة ع�& و الع�� اإلصا�ة درجة او ش&ة

 :إلى ال.�ع�ة
  

 :االصا�ة م�قع ح.- ل �	ا �
 م0اش�ة عالقة له الن ال.�عي الIهاز م* ال� اب الRIء تN&ی& على ال� ��ف ها Jق�م -

  :أن�اع  أرKعة إلى لل_ وفقا و تق.	 ال.�ع ة�ف�R<�ل�ج�
 اإلرسالي): ال �	 (ال��اصلي ال.�عي فق&ان •
 ال��جات وص�ل دون  �NJل ن�N على ال�س3ى االذن او ال?ارج�ة االذن في خلل ع* ی��ج

 في صع�Kة ال� اب IJ& عل�ه و سالم�ها رغ	 ال&اخل�ة األذن الى �@5ل �08عي ال �ت�ة
 لل_ و ال��تفعة االص�ات س�اع في اقل صع�Kة ب���ا ی�اجه ال��?ف�ة االص�ات س�اع

 تف.�� في ال�@5لة ت�b* ال هه الNالة في و دJ.�0ل 51 ال.�عي الفق&ان ی�Iاوز ال
 ال�ي ال.�ع العل�ا وم�اr8 ال&اخل�ة، االذن الى اJ الها في ان�ا تNل�ل�ها و االص�ات

  األص�ات تف.�� و تNل�ل ت��5ها
 :)اإلدراكي ال �	(ع 0ي الkN ال.�ع فق&ان •
 االذن او ال?ارج�ة االذن سالمة مع ال.�عي الع - او ال&اخل�ة األذن في خلل ع* ی��ج

 ت�N<لها فان ال&اخل�ة االذن الى ت ل ال �ت�ة ال��جات ان م* ال�غ	ى فعل ، ال�س3ى

                                                           
  17.ص 2000عصام نمر يوسف. اإلعاقة السمعية : دليل العمل مع األصم االردن: دار المسيرة للنشر ،  1
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 في Jقع ال?لل ان او ، مالئ	 ن�N على ال ی�	 ق& الق�قعة داخل كه�Kائ�ة ش�Nات الى
 على الع 0ي الN.ي الفق&ان ال.�عي ی;ث� ال و تام، �@5ل نقلها ی�	 فال ال.�عي الع -

 الى ال�@�هة ت�Nل الى ال�.��عة فاألص�ات ، أ�Jا فه�ها على بل االص�ات س�اع ق&رة
 تف.��ه و تNل�له ع�ل�ة في بل ال �ت ت�ص�ل في ت�bن  ال ال�@5لة ��ع�ى ، فه�ها دون 

 ان، ورغ	 العال�ة ال�غ�ات س�ع في عRI م* ال� اب Jعاني االح�ان في معM	 و ،
اإلدراكي ی��اوح في ش&ته  ب�* ال&رجة ال3�.0ة  ع* ال �	 ال�اتIة ال.�ع�ة ال ع�Kة

دJ.0ل هي في  11ول@&ی&ة ج&ا فإنه  5�J* الق�ل أن حاالت الفق&ان ال.�عي ال�ي ت�Iاوز 
 ��0bإدراكي %�ا أن درجة اس�فادة ال� اب م* ال�ع��ات ال.�ع�ة أو ت 	العادة فق&ان ص�

  ال �ت ت�bن قل�لة.
  : ال�?�لn ال.�عي فق&انال •
  .االدراكي  وال �	 صلياال��  ال �	 ب�* ال@5ل ها �IJع

  : ال��%R�  ال.�عي الفق&ان
 في ال.�ع�ة ال��3قة الى ال&ماغ جع م* ال �ت ت�N<ل دون  �NJل خلل حالة في NJ&ث
 رم ا االو الى ال.0- و<ع�د ال&ماغ في ال.�ع ع* ال�.;ول الRIء ع�&ما J اب او ال&ماغ

  1م0.�5ة. او والدJة ع�امل إلى او ال&ماغ�ة الIل3ات او
 

 اإلصا�ة: درجة ح�f م* ال �	 �
"  bureau international d’ audiophonologieلل.�ع " العال�ي ال�J -�5 �ف
 االذن تN.ه ال� ه�تR 500،1000,2000في  ال.�عي الفق&ان ل���سn ت0عا ال �	
  :كاآلتي
    la surdté légéreال?ف�ف ال �	 •

 �ع� الن م.��ع العاد� لbالما دJ.�0ل 40-20ال�03ع�ة ع��0ه ال.�ع�ة تقع ب�* 
  ./ث/،/ت/،/ب/ م,ل االص	 ت?في ع* ال �ت�ة الع�اص�

                                                           

1  �&Iع0& م R>Rا اب الع�	ذو� االح��اجات ال?اصة.ه� 	ل�م �<ة لل�@� وال��ز<ع، القاه�ة: . م�اهج تعل�I2004م0�5ة اإلن  
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  la surdité moyenne :ال���سn ل �	ا •
  درج��*: وف�ه دJ.�0ل 70-41ع��0ه ال.�ع�ة ب�* 

 . دJ.0ل 56الي 41ب�* ال.�ع�ة ع��0ه :اولي درجة س�عي ق �ر  .أ
 دJ.�0ل70 الى 56 ب�* ی��اوح ال.�عي الفق&ان :ثان�ة درجة ال.�عي ق �ر   .ب

f�N� �5ن  ص�ت رفع�ا اذاJ المbفه��ا و م.��عا الJ ع و �ال�الي ج�&ا�.J 
 على أك,� إال ی�ع�ف ان J.��3ع ال فه� ، ب��ها ما في R��J ال ل�bه و األص�ات
 .ال�ف��حة ال� �تات ذات ال�قا8ع و الع�اص� ز م* ب�وا االص�ات

   la surdité sévèreالNاد ال �	 •
 :درج�ان وف�ه دJ.�0ل 90الى  71ب�* ما ت�bن  ال.�ع�ة ع��0ه
  دJ.�0ل 81 الي 70 ب�* ما درجة س�عي ق �راألولى:  ال&رجة  .أ

 ال@&ة ذات االص�ات  دJ.�0ل 90إلى  81 ماب�* س�عي ق �رال,ان�ة:  ال&رجة   .ب
 �ع� اك�.اب م* ال �	 بها ال� اب ی��5* ما نادرا ،و م&ر%ة ت�bن  الق�<ة

 ذال_ في صع�Kة ل&یه	 ال@فاه، فال� اب�* على الق�اءة �ف�ل اللغ�<ة الع�اص�
 .لل �	 ار�8ف�ن�ة كفالة الى كله	 �NJاج�ن  وKال�الي

  la surdité profondeالع��r ال �	 •
 :یلي ك�ا درجات ثالث ف�ه و دJ.�0ل 120الى  90 *ما ب� ت�bن  ال.�ع�ة ع��0ه
 دJ.�0ل. 100الى  90ب�*  ال.�ع�ة ع��0ه أولى درجة س�عي ق �ر :األولى ال&رجة  .أ

 111الى101ب�*  ال.�ع�ة ع��0ه ال,ان�ة درجة س�عي ق �ر :ال,ان�ة ال&رجة   .ب
 دJ.�0ل.

 120الى  111ب�*  ال.�ع�ة ع��0ه ال,ال,ة درجة س�عي ق �ر :ال,ال,ة ال&رجة   .ت
 دJ.�0ل.

   la surdité totaleالbلي  ال �	 •
  1ال.�ع. لNاسة تام و كلي غ�اب ه�اك �5Jن  ای* اس�,�ائ�ة حاالت هي و- 
 

                                                           
1 Ronalde. Trouble de langage et rêeducation  .paris : Mardage, 1989. P158 
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 اإلصا�ة: ع�� ح�f م* ال �	 �
 اآلثار تN&ی& في ال�ه�ةال��غ��ات  م* االصا�ة ف�ه ح&ث# ال� لل.* فقا و ال� ��ف Jع&

 J اب ال� فال3فل " بها ال��علقة ال���K<ة ال��03قات في و �ال �	 اإلصا�ة ع* ال�اج�ة
 الى االس��اع خ�0ة او الغ�<ة لل?�0ة ال�ع�<� له ف�صة ت�اح ال ال�الدة م� �ال �	

 ثالث او س���* ع�� ع�& له االصا�ة ح&ث# ال� ال3فل اما .الe�0ة في ال�?�لفة االص�ات
 اح��اجاته إم5ان�اته و IJعل ما ها و الbالم تعل	 و االص�ات اخ��0 ق& �5Jن  س��ات،
 و<�ق.	 إلى: االولى الNالة ع* م?�لفة
  لغ��: ق0ل ما ال �	 •
 على سا�قة م�حلة في ه� و ال�الدة م� ح&ث# ال� ال.�ع ضعف حاالت الى و<@��
 NJ&ث انه ال �	 ها في الفارقة الع�0ة ان Jع�ق& و ، ال@?� الbالم ع�& و اللغة ت�3ر

 ال�r3 و الbالم على ال@?� ق&رة ت�أث� هه الNالة في و ، االولى ال,الثة ال.��ات في
 .و تعل�ها اك�.ابها على J.اع&ه ال� �ال@5ل ال��5Nة اللغة J.�ع ل	 ألنه

 :اللغة تعل	 �ع& ال �	 •
��@J حاالت الى 	ال�ي ال � fNع& ت� 	مهارة اك�.اب و اللغة تعل r3ه في و ال� ه
  1.ك��0 �@5ل ال@?� ع�& الbالم ال�r3 و ی�أث� ال الNالة

 
� :Rال�� R(خ)ائ, ال  

  االج��اع�ة:? ائ� ال
ال �J,ل ال�عاق�ن س�ع�ا فeة م�Iان.ة ح�f انه لbل ف�د م�ه	 خ ائ ه الف�دJة وال@? �ة  
ال�ي ت�جع في الغال- ال�ه دون غ��ه ��ا ف�ها ال.*، ن�ع ودرجة اإلعاقة، م&i االس�Iا�ة 
 وال�عاJة ال�ق&مة لل@?� ال� اب س�اء م* ال�اح�ة األس�<ة او ال��اكR ال�عل���ة او ح�ى

ال �Nة وال���Iع ال�n�N إضافة الى ع�امل اخ�i ف0.0- صع�Kة االت ال اللفMي 
ال��ور� في ال��اصل االج��اعي ب�اء العالقات اإلج��اع�ة ب�* األف�اد NJاول ال�عاق 
س�ع�ا ت�I- م�اقف ال��اصل وال�فاعل ال�ي ت@غ�ه ��Nج لعRIه ع* ع�ل�ة ال��اصل مع 

                                                           

  21ص ،2007 ،. رعاJة ال�ع�ق�* س�ع�ا. اإلس�5&ر<ة: دار ال�@� ال�0�5ة الIامعي الN&یf ال&ی* ب&ر ك�ال ع0&ه  1
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عRلة  ف�I&ه	 على خالف الفeات االخ�i  ی�Iه�ن إلى  الغ��، ف0ها ه	 ��Jل�ن الى ال
األلعاب الف�دJة وoقامة عالقات ت�اصل�ة مع م* ه	 أم,اله	 م* نفk الفeة فهه ال? ائ� 
تف.� lاه�ة ت�Iع األف�اد ال 	 ال50	 في ج�ع�ات و ان&Jة خاصة به	 وال�@ار%ة في 

ن��Iة  اللفMي R ال��اصلاأللعاب الف�دJة م,ل ال�I� والعاب ت��5ه	 م* ت3Nي حاج
إلح.اسه	 �ع&م الق&رة على ال�@ار%ة في ال��اصل ال�Iاعي فه	 بها ��Jل�ن الى العRلة ، 

 ی���R ك�ا نI& أن ن.0ة ال��ج ل&i فاق&� ال.�ع ق& ت�bن �e�3ة مقارنة مع ال.امع�*، %�ا
سي ومه	 ال�عاق�ن س�ع�ا �االض�3ا�ات ال�ف.�ة واالنفعال�ة وال�ي ت�جع الى س0- اسا

  1واالفbار وال��اصل مع االخ�<* ال��05ثات ی���Nر في صع�Kة ال�ع��0 ع* 
  

  ال? ائ� اللغ�<ة:
 %�االلفMي،  واالت ال واللغة الbالم ل��� ال�ئ�.ي الN.ي ال�ع0ار ال.�ع حاسة سالمة تع&

اإلعاقة  أن ال�ع�وف وم* .ع��ما وال��� لل��ج األخ�i  ال�Iان- وعلى على ال�عل	ی;ث� 
 أ��5ا األص	 ال@?� كان لا ن��ها، ج�ان- ج��ع في االن.ان على لغة ت;ث� ال.�عة

 ع&م إلى ذل_ و<�جع  الفعالة، اللغ��  ال.�عي ال�&ر<-ف�ص  ل	 ت��ف� ل&Jه حالة ما في
 األش?اص فلغةل ال�عR>R اللغ�� الbافي  على وع&م الN �ل ال.�ع�ة ال�جعة ال�غJة ت�ف�

 ل&یه	 ت�bن  ح�f مقارنة مع لغة أق�انه	 العادی�* ال�&قعفق�ها �  ت� ف س�عا ال�ع�ق�ن 
 ومعق&ة، ج�له	 ق ��ة ت�bن  ما وعادة ��ا ه� مل��س م�ئي، عالقةلها  مN&ودةلغ�<ة  ذخ��ة
 اللغ�<ة �ازدJاد  ال�@5الت وتRداد ، غ�� العادJة �ال��0ةوات افه	  الbالم �3ئ على عالوة

  2.ال.�ع�ة ش&ة اإلعاقة
 أزم�ة في األفعال%�نه	 J.�?&م�ن   ال 	 ع�& ت�0ز ة ال�ي<اللغ�  ال�@5التأه	  وم* 

ف�ن  وق& ج�ل، في وضع الbل�ات فيغ�� صN�Nة و<?ل�3ن NJح�وف �Iوالع3ف، ال 
 یالحÍ ل&یه	 الbل�ات ، و لل_ معاني فه	 في صع�Kات م*أنه	 Jعان�ن  إلى �اإلضافة

  3الق�اءة. وتعل	 اللغ�<ة الق�اع& تعل	 في الn0ء

                                                           

1  �&Iع0& م R>Rا اب الع�	316،317ص ص  .المرجع نفسه. ه�  
  114.ص2002سعيد حسني العزة. مدخل إلى التربية الخاصة لدوي االحتياجات الخاصة . عمان: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع،  2
  55.ص2002إيهاب البيالوي، محمد عبد الحميد أشرف.اإلرشاد النفسي المدرسي. اإلسكندرية : دار الكتاب الحديث ،   3
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  :ال.�ع�ة اإلعاقة ذو�  ت�اصل �8ق  �
 اس�?&ام على ال?اصة ال.�ع�ة االح��اجات ذو�  األش?اص ت&رب ال�3ق هه  ت@�ل

 وم* خ�<*اآل مع لل��اصلال�&و�،  ال��اصل اس��ات��Iات اس�?&ام أو اللفMي ال��اصل
  أه�ها:
 :@فهيال االت ال •
 ل�* الNال ه�  ك�ا الbالم، اس�?&ام ال 	 أو ال.�ع ضعاف األش?اص تعل	 على Jق�م

 م* %�س�لة أك�0 اه��اما ت�b.- ال�3<قة اللف�Mة ب&أت وق& ،س�ع�ة إعاقةJعان�ن م*  ال
 تعل	 ع�ل�ة وت.�&عي .ع@� ال�اسع الق�ن  في س�ع�ا ال�عاق�ن  تعل	 في االت ال وسائل
 على ال.�عي وال�غل- الفق&ان م* جRء ل�ع�<� م?�لفة إج�اءات فه�هو  الbالم نr3 ال3فل
RIع�ه، ال�اتج الع fح� 	ا ت&ر<- �8<قة خالل م* ی�J،  ع�& ال.�ع�ة ال0قا	ما وهأواالص 
وت;%&  الbالم، ق�اءة ال3فل تعل�	 ت���* فإنها ذل_، إلى �اإلضافة ال.�عي، �ال�&ر<- Jع�ف
  ة�ال.�ع ال�ع��ات اس�?&ام ض�ورة على

  
 :ال.�عي ال�&ر<- •
 ،ل&Jه  ال���ف�ة ال.�ع�ة ال0قاJا م* الق �i  االس�فادة ل�Nق�r س�ع�ا ال�عاق تعل�	 Jق &

 ال�?�لفة  األص�ات ت���R و �األص�ات، وال�عي اإلح.اس، على ت&ر<0ه على وه� J@��ل
 وت�3<� ال.�ع على الق&رة ت�3<� في ال.�عي ال�&ر<- تMه� أه��ةو  ال�3�Nة، الe�0ة في

   1اللغ��  ن��ه
  
  

 :ال@فاه ق�اءة �
 ل�N%ةال0 �<ة مالحMاته  اس�?&ام على س�عا ال�عاق ی�&رب الbالم، �ق�اءة أحانا وتع�ف
 وال ال���3ق  الbالم فه	 أجل م* ال.�ع �قاJا إلى �اإلضافة األص�ات، وم?ارج ال@فاه

                                                           
  عبد المطل  1

  80. ص2001ب قرطبي. سايكولوجيا ذوي االحتياجات الخاصة. القاهرة: دار الفكر، 



 ريفصل النظال  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

43 

 

 عالج و أ�Jا الbالم تعل	 إن�ا فN.-، الغ�� كالم فه	 تعل	 على اللف�Mة ال�3<قة تق� �
  ال�r3.ع��ب 

  
 :&و� �ال االت ال �
 ال�r3 م* ب&ال ال�ع��0 في ال�&ی* االت ال ع* r>�8 اس�?&ام في<قة ال�&و<ة ال�3  ��وت@

 على أص3لح ما وغال0ا األصا�ع،الbل�ة وأ�J&Iة اإلشارة إلى ال�3<قة ال�&و<ة وت�ق.	 اللفMي
  .اإلشارة بلغة االت ال في ال�&و<ة ال�3<قة

 
  :mentalehandicape ’Lاإلعاقة الnه�mة  4.5.3
  تع�<m االعاقة اله��ة: �

ع�& الN&یf ع* االعاقة اله��ة ق& نالحÍ تع&د في اس�?&ام ال� 3لNات ال&الة على هه 
، و<�5* تف.��  1اإلعاقة على غ�ار ال�?لف العقلي، اإلعاقة اله��ة، ضعف العقل، والع�ه

lاه�ة تع&د ال� 3لNات هه إلى س0- رئ�.ي وه� ال��ج�ة ح�f ه�اك م* قام �ال��ج�ة 
ع* الغ�ب ح.- ال����ن ف��N* انه ه�اك م* قام ب��ج�ة ح�ف�ة ل�ا جاء في ال�N0ث 

وم* أك,� ال� 3لNات  ش��عا في ها ال�Iال ن@�� الى "االعافة  2وال&راسات الغ��Kة.
  ل�?لف العقلي".اله��ة" و "ا

  
�  m>ال�ا�3ة االم�<�5ة ل�عاف العق�ل: تع�  

ال�?لف العقلي ه� ما Jقل ف�ه م.��i األداء ال��lفي العقلي ع* ال���سn و<Mه� خلل في 
واح& او أك,� م* ال�lائف %ال��ج ، ال�عل�	 وال���bف االج��اعي ذل_ م* خالل م�احل 
ن��ه ، وع&م اك��ال ال��� NJ ل في س* م�50ة وها راجع للع&ی& م* الع�امل ق& ت�bن 

                                                           
  67 ص  2012قحطان أحمد الطاهر. اإلعاقة الذهنية وبطء التعلم . عمان: دار وائل للنشر والتوزيع،  1

  25ص. 2005أحمد نجيب، ماجدة السيد عبيد . اإلعاقة العقلية. األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،خولة  2
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�ة ت;د� إلى نق� ال%اء او ق �ر في م.��i أداء الف�د  في وراث�ة، م�ض�ة أو ب��
  1مIاالت ال��ج وال�عل	 .

  
  تع�<m ال�Iع�ة األم�<�5ة ل�عاف العق�ل: �

ی�� على ان ال�?لف  2002ق&م# ال�Iع�ة األم�<�5ة تع�<فا ج&ی&ا لل�?لف اله�ي عام 
ح0ه ق �ر في اله�ي ه� ق �ر مل�N«  في األداء ال��lفي العقلي  �@5ل عام، J ا

  2%�ا ی;ث� على األداء ال&راسي وتN&ث اإلعاقة غال0ا ق0ل س* ال,ام* ع@�. ال��bفيال.ل�ك 
  

  :2003تع�<m م���ة ال Nة العال��ة 
ع�ت ال�?لف العقلي في ال� ��ف ال&ولي لألم�اض �أنه : حالة م* ت�قف أو ع&م اك��ال 

ال�ي تMه� أث�اء م�حلة ال��� وال�ي ن�� الف�د وال�ي ت�.	 �@5ل خاص �ق �ر في ال�هارات 
ت.ه	 في ال�.��i العام لل%اء أ� الق&رات ال�ع�ف�ة، اللغ�<ة ال�N%�ة و االج��اع�ة و<�5* 

  3أن NJ&ث ال�?لف م �Nب أو غ�� م �Nب �أ� اخ�الل عقلي أو ب&ني.
  

  ال�ع�<m ال03ي: �
 R%ی� fال03ي م* أق&م ال�ع�<فات واألك,� ش��عا ح� m>ع��0 ال�ع�J على اس0اب ال�?لف

اله�ي ال�ي ت;د� إلى إصا�ة أو ع&م اك��ال ن�� الIهاز الع 0ي ال��%R� س�اء ق0ل أو 
على انه حالة  �1927ع& أو أث�اء ال�الدة وق& ح&د القان�ن ال�0<3اني لإلعاقة العقل�ة س�ة 

صا�ة م* ت�قف ال��� او ع&م اك��اله تN&ث ق0ل س* ال,ام* ع@� إما �.0- ال�راثة أو اإل
�أح& األم�اض أو ن��Iة ال�Nادث ال�0.�5ة م* الe�0ة ال�3�Nة م�ا ی;د� إلى نق� في 

  4الق&رة العامة لل���.
  ال�ع�<m ال.��5م���: �

                                                           
د. نعمة مصطفى رقبان. المهارات الحياتية وتأهيل المعاقين: الملتقى التالت للمهارات الحياتية. اإلمارات: وزارة التربية والتعليم،   1

  2/14.ص2006
  dss.org/Down/main/Workshop/?id=558-http://bيف االعاقة الذهنية (متاح على الخط). دعاء سليمان موسى. تعر  2

  03/2017/ 30تاريخ اإلطالع 
كتراه. محمود عبد الثواب إبراهيم. إجراءات تعليمية يستخدمها معلمي التربية الفكرية في التعليم والتدريب للتالميذ المختلين عقليا: رسالة د  3

  6.ص2006جامعة الخليج العربي، 
  23.ص2000زيع، محمد محروس الشناوي. التخلف العقلي: األسباب والتشخيص .القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتو  4



 ريفصل النظال  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

45 

 

اع��& ها تع�<m على ن.0ة ال%اء %�N_ في تع�<m ال�?لف العقلي  واع��0 االش?اص 
	 م�?لف�* عقل�ا وعل�ه فإن �انه على اخ�0ار ال%اء درجة 70الی*  تقل ن.0ة ذ%ائه	 ع* 

درجة ح.-  70ال�?لف العقلي ه�ا ه� حالة م�أخ�ة م* ال��� نN&ده ب�.0ة ذ%اء ادنى م* 
  1االخ�0ار ال�ق�* لل%اء.

  
� :��Kال�� m>ال�ع�  

ان ال��?لف العقلي ه� ذل_ ال@?� ال� ی�N � ع��ه ب�* ال,الث س��ات والع@�ون 
ا�عة ال�N �ل ال&راسي في ال�&ارس العادJة ف��N* س�ة ، وال� Jع�r ت?لفه العقلي ع* م�

ت.�ح له ق&رته على ال�&ر<- في م;س.ات خاصة أو ذل_ ال� ال J.��3ع ال��اصل مع 
أق�انه ع* r>�8 ال�bا�ة أ� أنه ل�.# ل&Jه إم5ان�ة ال�ع��0  ب�اس3ة ال�bا�ة او ح�ى ق�اءة 

  2م��Nاها واس��عا�ه.
  

  ال�ع�<m االج��اعي: �
�ع�<m على م&i تفاعل الف�د في االس�Iا�ة لل��3ل0ات االج��اع�ة ال���قعة ی�%R ها ال

م�ه مقارنة مع أق�انه لل_ Jع��0 الف�د معاقا ذه��ا إذا ف@ل في الق�ام �ال��3ل0ات العامة 
م,ل مهارات االت ال  ال��bفيال���قعة م�ه وهه ال��3ل0ات ع�0 ع�ها �� 3لح ال.ل�ك 

  3االج��اع�ة.وحل ال�@5الت وال�هارات 
  

  اإلعاقة اله��ة: أش5ال �
كل  أقامها ال�ي و ال��?لف�* فeة مع ال�عامل تNاول ال�ي ال� ��فات أن�اع تع&دت لق&

 .ال�ه��ة ن�Mه وجهة خالل م* م�? �
  
 

                                                           
  21.ص 2007. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع،4أسامة احمد البطاينة. علم نفس الطفل غير العادي. ط  1
  16. ص2005خولة أحمد نجيب، ماجدة السيد عبيد . اإلعاقة العقلية. األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع،   2
  61عمان. المرجع نفسه. صسعيد حسين الغزة. مدخل إلى التربية الخاصة   3
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  :ال03ي ال� ��ف �
 م* و مع�*، ل��ض ع���  ن��Iة أو ع�ضا �5Jن  ق& اله�ي ال�?لف أن األ08اء اع��0

 ال03ي 08قا لل.0- اله�ي لل�?لف األم�%�ة ال�Iع�ة ت ��ف ال�03ة ال� ��فات أه	
 :إلى لل�?لف

 .ال�ع&Jة األم�اض ع* ناتج ذه�ي ـ ت?لف1
 .ال�.�	 ع* ناتج ذه�ي ـ ت?لف2
 .�ع&ها أو ال�الدة أث�اء ال&ماغ في اإلصا�ة م,ل ج.��ة إصا�ة ع* ناتج ذه�ي ـ ت?لف3
 .اله�م�نات في خلل ع* ناتج ذه�ي ـ ت?لف4
 .الغائي ال��,�ل في واض�3ا�ات ال�غJة س�ء ع* ناتج ذه�ي ـ ت?لف5
 .ع �0ة اض�3ا�ات ع* ناتج ذه�ي ـ ت?لف6
  1مع�وفة. غ�� أس0اب و ع�امل ع* ناتج ذه�ي ـ ت?لف7
 

  اإلكل����5ة: األن�ا  أساس على ال� ��ف �
Rا ت�� خالل م* اله��ة لإلعاقة الNاالت �ع� على ال�ع�ف إم5ان�ة في ال� ��ف  ه

 ن%�: األن�ا  اإلكل����5ة هه م* و العام، ال�Mه�
 داون) ال��غ�ل��* (ع�ض . 1
 ق ��ة ال�ق0ة و م�.عا ال�أس و ق ��ا الI.	 ف�ها ی0&و حالة الق�اءة: ه� حاالت . 2

 ال�Nل أث�اء ال&رق�ة اله�م�نات أف�از في نق� ع* ت�I.	 م�ض�ة حالة وهي
 وال3ف�لة

 ال&ماغ حI	 صغ� حاالت . 3
 ال&ماغ ك�0 حI	 حاالت . 4
 ال&ماغي ال.ائل ك��ة ز<ادة ع* ت��ج م�ضة حالة ال&ماغ: هي اس�.قاء حاالت . 5

 كل األع�ار ت �- ع&ی&ة أس0اب ع* وت��ج ال�خ داخل ال@�%ي
 الغائي ال��,�ل اض�3ا�ات حاالت . 6

                                                           
  http://www.t7di.net/vb/showthread.php?t=76041تصنيف اإلعاقة العقلية.(متاح على الخط)..   1

  30/03/2017تاريخ اإلطالع 
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 ه�	 على الI.	 ق&رة ع&م ع�ه ت��ج ور%ي حاالت الIالك��س���ا: اخ�الل . 7
 1ده��ة. اعاقة أح�انا الى Jق�د م�ا ال�0ل و ال&م في ن.0ة ف��تفع الIالك��ز

  
  :اله�ي لل�?لف ال���K�  ال� ��ف �

 ال�عل	 على ق&راته	 على ب�اء إلى فeات ذه��ا ال��?لف�ن  في ال���Kةم?� �ن  ص�ف لق&
 :كال�الي ت �فه	 ت	 فق& لل_ ون��Iة رئ�.يك�ع�ار 

 األساس�ة ال�هارات الك�.اب القابل�ن  األ8فال الفeة هه ت���* و :لل�عل	  القابل�ن  •
درجة على  75-55م* ذ%ائه	 ن.0ة وت��اوح الخ... والN.اب ال�bا�ة الق�اءة، في

 .الNالة دراس��ا مNل الفeة وهه مق�اس ال%اء
 قادرون  غ�� أنه	 Jع�ق& ال� ذه��ا ال��?لف�ن  الفeة هه و ت���*لل�&رب:  القابل�ن  •

 ،االس�قالل�ة مهارات اك�.اب على ق&رته	 م* ب�غ	 ،األكاد��Jة ال�هارات تعل	 على
 ذ%اء ن.0ة وت��اوح ال�ه�ي، ه�لال�أ مهارات واك�.اب لل�&ر<- قابل��ه	 �اإلضافة إلى

 .ال%اء �اسمق على درجة   25-55ب�*  ما الفeة هه
 ع* ذ%ائه	 ن.0ة تقل م�ا ه��اذ ال��?لف�ن  الفeة هه ت���* واالع��ادی�ن:  فeة •

دائ�ة  حاجة في فه	 لل_ ، األساس�ة ال�هارات أداء J.�03ع�ن  ال وم�* درجة25
 2.األساس�ة م�3ل0اته	 لق�اءغ��ه	  على لالع��اد .
  ال�Iع�ة االم�<�5ة لإلعاقة اله��ة: ت ��ف �

.0ة ال%اء %�ع�ار ل�ق.�	 ال��?لف�* ذه��ا ن�<�5ة لإلعاقة اله��ة على ماع��&ت ال�Iع�ة اال
 5�J* تق.��ه	 إلى أرKعة فeات وذل_ �االع��اد على ن�ائج اخ�0ار ال%اء ونه ت�i أ ، فهي

  وت	 تق.��ه	 على ال��N ال�الي:1983ق& ح&د ذل_ ج�و س�ان  س�ة 
وه	 J.��3ع�ن  70-55اإلعاقة اله��ة ال3�.0ة: ون.0ة ال%اء لهه الفeة ت��اوح ب�*  •

ال�ه��ة الى ح& مق�0ل اذا ما ت�ف�ت له	 اك�.اب ال�هارات االكاد��Jة واالج��اع�ة و 
 .اج��اع�ة ��.ان&ة و م.�قل �@5ل Jع�@�ا أن و<�5* ع�اJة م�اس0ة

                                                           
  ) t_312737.html-p://www.ibtesama.com/showthreadhttاإلعاقة الذهنية: تعريف، تصنيف، أسباب (متاح على الخط  1

  . 30/03/2017تاريخ اإلطالع 
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 J.��3ع�ن  54-40ب�*  ما ت��اوح ذ%ائه	 ن.- ال���س3ة: و اله��ةاإلعاقة  •
 .ب�eي إش�اف خالل م* الع�x �اس�قالل�ة

 ی�عل��ا أن 5�J* 39 -25 ب�* ما ت��اوح ذ%ائه	 ةن.0 : وال@&ی&ة اله��ة اإلعاقة •
 .ال��اصل مهارات �ع� و لات�ةا الع�اJة مهارات

 م* 5�J* ، 25 م* أقل ذ%ائه	 ن.- ت�bن  و (الNادة): اله��ة الع��قة اإلعاقة •
 الع�اJة الات�ة مهارات �ع� ی�عل��ا أن ال&ائ�ة و ال�.���ة وال�.ان&ة ال�&ر<-خالل 

 1. االج��اعيال��اصل  و
 :اله�ي لل�?لف االج��اعي ال� ��ف �
 لل�?لف ت ��فه في ال��افقي ال.ل�ك أو االج��اعي ال��bف ف�bة على ال� ��ف ها Jع��&

 :اله�ي
الی*  األف�اد وت�	 ، 69-55ب�*  ما ذ%ائه	 ن.0ة ت��اوح :�.�n ذه�ي ت?لف •

 على االع��اد 5�J* و ال�ق�0لة، االج��اع�ة ال�عای�� ع*�.�n  ان�Nاف ل&یه	
 .وال�ال�ة االج��اع�ة ش;ونه	 وت&ب��  م�اق0ة مع مق�0لة ب&رجة أنف.ه	

 الNاالت وت@�ل درجة 54 -40ب�*  ما ذ%ائه	 ن.0ة ت��اوح :م��سn ذه�ي ت?لف •
<�5* و  ال�ق�0لة، االج��اع�ة ی��ال�عا ع* واضح سل0ي ان�Nاف أف�ادها ل&i ال�ي

  ال3�.0ة األع�ال ب0ع� الق�امو  �أنف.ه	 الع�اJةعلى  ت&ر<0ه	
 األف�اد وت�	 درجة 39-25  *ما ب� ذ%ائه	 ن.0ة وت��اوح:  &ش&ی ذه�ي ت?لف •

 ��5ه	J وال ال�ق�0لة، االج��اع�ة ی��ال�عا على ی&ش& سل0ي ان�Nاف م* * Jعان�ن الی
bغ على ع��&ون <و  *<مع اآلخ�  ف�ال��	ت �  في �ه>m كل 	0ا<تق�  ش;ونه. 

 حاد ان�Nاف سل0ي هایل& حاالت درجة وهي 25م*   ذ%ائه	 اقل ن.0ة :ج&ا ذه�ي ت?لف
 *<على اآلخ�  ع��&ون <و  ف�ال�b ن ال J.��3ع�  وه	 ال�ق�0لة، االج��اع�ة �ی�ال�عا ع* ج&ا
  2ش;ونه	. ج��ع في

  خ ائ� ال�عاق�* ذه��ا: �
                                                           

غبن يحي ليلى. بوسيسي عبد العزيز.استخدام الحاسوب في تنمية المهارات اللغويةلدى الطفل المعاق ذهنيا حسب رأي المختصين : دراسة   1
، 2نة: جامعة قسنطينة ميدانية بالمراكز التعليمية البيداغوجية للمعاقين دهنيا قسنطينة دراسة مكملة لنيل شهادة الماستر في األرطفونيا.قسنطي

  54.ص 2014
http://ssppsspp.blogspot.com/2012/12/blog-بحث عن اإلعاقة العقلية. مدونة التربية الخاصة (متاح على الخط).   2
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  :وال�ع�ف�ة ةقل�الع ال? ائ�
Rالعادی�*، م* أقل عقلي ن�� ��ع&ل ال�عاق�ن ذه��ا ی��� 	ل�ن  ال فه J إلى  i��.ال� kنف 

الاك�ة االم� ال�  وضعف ال�.�ان فه	 ی���Rون �.�عة العادی�* أق�انه	 العقلي مقارنة مع
 ب�* صع�Kة ال����IJ Rعل ع�ل�ة ال��%�R وال��%�R واالن�0اه ج& صع0ة ل&یه	، إضافة إلى

ح�J f 0ح األش�اء %�ا IJعل م* ع�ل�ة ال�عل	 صع0ة  ب�* االخ�الف وأوجه ال��@ابهات
غ�� قادر على ت���R ال�Nوف والbل�ات ال��@ابهة وهه األخ��ة ق& تIعل ن��ه ال�ع�في 

 1ی���R �الn0ء..
  

 وال�N%�ة: الI.��ة ال? ائ�
 fه� جل�ة م* خالل ج.&ه ح�Mائ�ة ال�ي ت>Rعة م* ال فات الف��I�� ع�ف ال�عاق ذه��اJ

افة إلى �nء ح�%اته وردود م* ح�f ال�3ل وال�زن، إض نI.&هJع�ف �nء مل�N« في 
 انفعاله ال�N%�ة.

 
 االنفعال�ة: ال? ائ�

افة Jق�م ب�دود أفعال ت�صف �الغ�<0ة، إض االنفعالي %�ا ال��افr ی���R ال�عاق ذه��ا �.�ء
 إلى انه غ�� قادر على مقاومة القلr واإلح0ا .

  

  االج��اع�ة ال? ائ�

 العقلي فه� Jعاني م* اض�3اب في مفه�م��ا أن ال�عاق ذه��ا ل�k ب�فk م.��i ال��� 
أنه IJ&  االج��اعي، %�ا ال�@ا  في س�ا م�ه م* ه	 أصغ� م@ار%ة إلى و<��ل الات

  2 ال�.;ول�ة. ت�Nل االج��اعي خاصة وأنه ل�k قادر على ال��افr صع�Kة في

  

  

                                                           
  19. ص 1981القاضي مصطفى يوسف، قطيم لطفي، عطاء محمد حسين. اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي. الرياض: دار المريخ،  1
  90.ص2000إبراهيم عال عبد الباقي. األطفال المعاقون: رعاية وعالج.  القاهرة: عالم الكتب،  2
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  ال;�مة ال�����ة ال��جهة لnوH االح��اجات ال;اصة:. 3
1.3 m>العامة: ال��0�5ة ال?&مة تع� 

 اس�?&ام أجل م* لل�.�ف�&ی* ال�0�5ة تق&مها ال�ي ال�.ه�الت كافة هي ال��0�5ة ?&مةال
-�bال��0�5ة وال��اد ال  iوسائل أف�ل هي  ،واالن��ن# األخ� 	J&ال��0�5ة ال?&مة تق ، 
 لل?&مة م�اس- م.��i  ض�ان على العامة ال�0�5ة تع�ل ح�f ال�عل�مات بf ع* ف�ال

 هارص& م* االس�فادة و األساس�ة حاجاته	 ل�ل�0ة أب�ابها تف�ح فهي لال�.��ف&یها  ال��0�5ة
 .1ال�ع�في

 
  : العامة ال��0�5ة ال?&مة أه��ة 2.3

 ل�ا اتهاذ �N& مه�ة تع& خ&مة فbل ،اخ�الفهاو  ت��عها علىه��ة أ  ال��0�5ة لل?&مات إن
 ال�قا  �ع�هه و  .وغ��ها ال�0�5ة نIاعة وز<ادة ال�عي وخلr ال�ص�ل ت.ه�ل م*مه تق&

 :ال��0�5ة ال?&مات ه��ةأل ال0ارزة
 .العل�ي الfN0 إث�اء -
  .إIJاب�ة وأن@3ة مIاالت في الف�اغ أوقات اس�غالل -
 .مقابل دون  ح� ج� في ال��ا��8* م* �Iه�رلل ال�.���ة لل,قافة ف�صة إتاحة -
 *ال��ا8 أفbار ت���ة في .ه	ت ال�ي وال�عل�مات ال�ع�فة م ادر م* م�اس- ه� ما تأم�* -

 .وأخالقه
- fی&Nما وم�ا�عة لل�عل�مات ال.�<ع ال� &I�.J م�ها 
 .ال�عل�مة ع* الfN0 في الIه&و  ال�ق# ت�ف�� -
 .الفeات كل مع ت��اس- ال�ي ال�عل�مات م ادر ت�ف�� -
 .عل�ها عه	وا8ال ال�واد ته	 ال�ي ال�Iاالت في ال�ع�في ال��3ر م�ا�عة -

                                                           
لميول القرائي: مدكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في علم المكتبات. قسنطينة: سناء ، سهام مالح. أثر الخدمات المكتبية على تنمية ا مالك  1

 25. ص2011جامعة قسنطينة،
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 م ادر ج��ع تغ3ي العامة ال�0�5ة داخل ال����عة الfN0 خ&مات أن ح�f ال@��ل�ة -
 .1ال�عل�مات

  
  :2مع�قات خ&مات ال�.�ف�&ی* م* ذو� االح��اجات ال?اصة 3.3

 وم�ها:ه�اك ع&ة مع�قات تع�ق تق&J	 خ&مات لل�.�ف�&ی* م* ذو� االح��اجات ال?اصة 
  لل�0�5ة.اف�ة قلة اإلم5انات ال�ادJة وال0@�<ة ال���  -
&م وج�د مادة م�?  ة في م�اهج ال�عل�	 في أق.ام ال�0�5ات وال�عل�مات �الIامعات ع -

  ال?اصة.تع�ى ��5ف�ة تق&J	 خ&مات ال�عل�مات لو� االح��اجات 
اجات االح�� لو� �3<� خ&مات ال�.�ف�&ی* ال��جهة تع&م وج�د ه�eة ت@�ف على  -

  ال?اصة.
&م ت�3<� اإلم5انات ال0@�<ة لل�0�5ة وال�واد م* ال�ع�ق�* ع* r>�8 ال&ورات ع -

  لل�0�5ة.Rان�ة ال�?  ة ضعف ال�� -ال�&ر<�0ة 
لIهل م* ق0ل العامل�* في ال�0�5ات �اح��اجات وق&رات ذو� االح��اجات ال?اصة ا -

  معه	.و%�ف�ة ال�عامل 
  العامل�*.ع&م ال�ف�غ الbلى للع�ل م* ق0ل  -
  ال�0�5ات.ت��lف غ�� ال��?  �* للع�ل في  -
&م وج�د تعاون ب�* أخ ائي ال�عل�مات وال��?  �* في ال���Kة ال?اصة وال?�0اء ع -

  الN&ی,ة.في ال�ق��ات 
  صغ� ال�.احة ال�?  ة لل�0�5ة . -
  .لN&ی,ةوال�ق��ات ااالح��اجات ال?اصة على اس�?&ام ال�0�5ة  ذو� صع�Kة ت&ر<-  -
  
  
  
  

                                                           
  25.ص2007المدادحة. الخدمات المكتبية والمعلوماتية للمستفيدين. عمان: المعتز للنشر والتوزيع،  أحمد نافع 1
  26المرجع نفسه .صفيدين. المدادحة أحمد نافع. الخدمات المكتبية والمعلوماتية للمست  2
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  دور ال�0�5ة في خ&مة ذو� االح��اجات ال?اصة: 4.3

لل�0�5ات دورًا %��0ًا وKارزًا في تق&J	 ال?&مات ال��0�5ة وال�عل�مات�ة ألف�اد ال���Iع عامة ��ا 
اإلعاقة ال0 �<ة، اإلعاقة ونق & ه�ا %ل م* ذو�  في ذل_ فeة ذو� االح��اجات ال?اصة

  تل?� و<�5*  ال�N%�ة، إعاقة ال 	 ال50	 واإلعاقة اله��ة ال�عاق�* ح�%�ًا وج.&Jًا وذه��ا

  :1يما یل ها ال&ور في

ت�ف�� ال���Iعات ال��0�5ة ال�ي ت�الئ	 مع فeات ذو� االح��اجات ال?اصة %ل ح.-  -
  إعاق�ه.

  ومه��ة ت�الئ	 مع هه الفeة. ت,ق�ف�ة ت�ف�ه�ةت�ف� م�اد م�0�5ة عل��ة،  -
ه�5لة م�0ى ال�0�5ة وفقا ل��3ل0ات ذو� االح��اجات ال?اصة م�ا ی��ح له	 ف�صة  -

 ال��قل في %افة أرجاء ال�0�5ة
ال�عاون مع ال�;س.ات وال�Iع�ات ال?اصة �فeات ذو� االح��اجات ال?اصة ل��ف��  -

 خ&مة أح.*.

  

 :االح��اجات ال?اصة خ&مات ال�0�5ات الع��م�ة لو�  5.3

فeة  ال ی�ج& �الع&ی& م* بل&ان العال	 إلى ح& ال��م اه��ام �5افة ش�ائح ال���Iع على غ�ار
ذو� االح��اجات ال?اصة على م.��i ال�0�5ات ول�k ه�اك ما ی&ل على تغ�� ال�ضع، 

ال�سائل وفي lل ال��3ر ال� ع�فه مIال ال�عل�مات وال���bل�ج�ا lه� ما Jع�ف ب���bف 
وال?&مات ل أص0ح م* ال��ور� ال��M في �08عة م�3ل0ات هه الفeات م* ح�f ال��0ى 

ئل الف�R<ائي م* جهة وال?&مات ال��0�5ة س�اء %ان# م��Iعات م�0�5ة تقل�&Jة أو ت�ف�� وسا
  افr وم�3ل0ات هه الفeات ال?اصة.ت��bل�ج�ا م�5فة و�Kامج ت�� 

                                                           
اقع تقنيات المعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات الموجهة لذوي االحتياجات الخاصة في مدينة الرياض  و .نهلة محمد بن عبد هللا السليم 1
  39.ص2003،جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية  .مذكرة ماجستير في علوم المكتبات والمعلومات. 
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  ال����عات ال�����ة: 1.5.3

��ور� ت�ف�� م��Iعات م�0�5ة ت�اس- م?�لف أن�ا  اإلعاقة وت�الئ	 مع ال م*
س�اء تعلr االم� �الIان- العل�ي،  خ �ص�ات %ل فeة وتفي �5افة أغ�اضها ورغ0اتها

  ال��ف�ه، ال�عل	 وال�.ل�ة وغ��ها. 

  م* مIالت ودور<ات على اخ�الف أش5الها س�اء %ان# نا8قة او %�- ب�ایل...

  

  ةاإلعاقة ال�)��  .أ
��& عل�ها ال�5ف�ف�* عتع��0 �8<قة ب�ایل م* أه	 وأش� ال�سائل ال�ي J  ك�- ال�0ایل: �

في الق�اءة وال�bا�ة في ش�ى ال�Iاالت، ل&ا وج- على ال�0�5ة ت�ف�� رص�& وثائقي 
م?�لف ال�Iاالت  م�03ع ��3<قة ب�ایل ل�ل�0ة م�3ل0ات ال�5ف�ف�* ال�عل�مات�ة في

  1وال��ف�ه�ة على اخ�الف ت?  اتها و�K?�لف اللغات.العل��ة، ال,قاف�ة 
�  -�bة م* األش?اص ال�5ف�ف�* ه�اك ال�ا8قة:الeق�اءة ال�0ایل وم* اجل  ف &�Iال ت

i��N ال�ثائl rه� ن�ع ج&ی& م* مال�?لي ع* م.اع&ة اآلخ�<* في ال�ع�ف على 
  �.��ع.ال�ثائr وK@5ل خاص ال�b- وه� ما Jع�ف �ال�bاب ال�اr8 أو ال�bاب ال

دورة إضافة الى 33لق& ت�3ر اس�ع�ال ال�b- ال�اr8 ح�f ب&أ �األس�3انات  
األس�3انات ال�ي ت��N� على ال�Iالت ال �ت�ة وال�b- ال غ��ة و%ل_ اس�ع�ل# 
ك�- م.Iلة على أش�8ة %اس�# ذات االرKع م.ارات ث	 ال���5وف�x وKع& ضه�ر 

ق�اص ال��غ�8ة أصN0# ال�b- ت��bل�ج�ات ح&ی,ة م,ل االق�اص ال��نة ث	 األ
 االس�ع�الوأصN0# هه األخ��ة شائعة  CD ROMال�ا8قة ت.Iل على أق�اص 

 	Iمة اس�ع�الها وت�3رها وح��J&الى ت�اجع  اس��عابهان��ا ل i��0، م�ا أدbال
  2ال�Nامل ال�قل�&Jة وح�ى ادوات القارئة لها اصN0# ش0ه نادرة.

                                                           
1 Accueil des dêficients visuel en bibliotheque ( en ligne). http://www.interbibly.fr/fiches/fiche12.pdf 

.consulter  20/04/2017 
2  Lecture numérique mobilité et malvoyance (En ligne) http://www.certam-avh.com/content/lecture-

numerique-mobilite-et-malvoyancehttp://www.certam-avh.com/content/lecture-numerique-mobilite-et-
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هي تق��ة ت.�ع�ل ل�.اع&ة االش?اص ضعاف ال0 �  ال�b- ال�K��5ة �?n �ارز: �
ه� م�ضح  وواضNة %�اوت��,ل في 08اعة ال�b- او ال�ثائr ال��0�5ة ��Nوف �ارزة 

في معای�� وم�اصفات إن�اج ال��اد ال�ق�وءة لل�5ف�ف�* وضعاف ال0 �، وت�bن 
03اعة 08اعة ال�ثائr ��3<قة ال�Nوف ال��0bة أما ع* r>�8 ت��0b حI	 ال?n ق0ل ال

�افي %�ا ه�اك �8<قة اخ�i تع��& في غوoما �ال���0b ع* r>�8 ال� �<� الف�ت� 
 ال���0b على 8ا�عة ذات ح�وف %��0ة.

 

  إعاقة  ال)R ال��R:  .ب

تع��& فeة ال 	 ال50	 على %ل ما ه� م�ئي �?الف االعاقة ال0 �<ة ح�f ان 
ال���Iعات ال��0�5ة االف�اد ال 	 ال50	 J.�ع�ل�ن حاسة ال0 � �5,�ة لا فإن 

ال��جهة له	 ت�bن ع0ارة ع* %�- مRودة بلغات اإلشارة وص�ر ل@�ح االفbار ب&ال 
م* ال�ع��0 ال���5ب �ال�.- لل���Iعات ال�رق�ة م* جهة واألش�8ة ال ام�ة 

  1وال��فقة لغات اشار<ة ب&ال م* ال�عاب�� ال@ف�<ة  .

  

  اإلعاقة ال%��Sة:  .ت

ی�ج& ه�اك ن�ع م* أن�اع ال���Iعات ال��0�5ة،  ة ال�ال�.0ة لها ال��n م* اإلعاق
ك�نها قادرة على االس�فادة م* %افة ال�b- وال�ثائr األخ�i ال�ي تق&مها ل�?�لف 
الفeات العادJة، ح�f انها ق&ارة على ال�و<ة واالس��عاب فل&یها ام5ان�ة الق�اءة والفه	 

على تقل�- ال فNات %�نه	  أال انه ه�اك فeات م* ال�عاق�* ح�%�ا ل�k ل&یه	 ق&رة

                                                           

malvoyancehttp://www.certam-avh.com/content/lecture-numerique-mobilite-et-malvoyance .consulter 

21/04/2017 
احمد علي تمراز.  خدم ات المكتبات والمعلومات للمعاقين. السعودية : جامعة االمام محمد بن سعود كيت رايت ،جودت ديلفي, تر د   1
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اال�8اف العل�<ة او ل&یه	 صع�Kة في ت�N<5ها فهي ت�Nاج الى جهاز J.اع&  م��0ر� 
  على تقل�- ال فNات ��3<قة آل�ة.

   

  اإلعاقة الnه�mة:  .ث

تع��0 فeة ال�عاق�* ذه��ا  م* الفeات ال?اصة ال�ي تعاني م* ت?لف عقلي أو تأخ� 
�5امل ح�اسها على خالف   تMNىغ	 م* أنها في ن.0ة الفه	 و االس��عاب، ف0ال� 

الفeات االخ�i إال انها ت@ه& خلل على م.��i العقل ال� �J,ل ال�%�Rة األساس�ة 
ل�عل	 الف�د و ل��اصله مع غ��ه ، ل&ا فهي �Nاجة الى رعاJة خاصة وت�ف�� خ&مات 

م* و  وم�اد م�0�5ة خاصة ت��اس- و�08عة إعاق�ه	 ح�f تع��& على م?�لف ال�Nاس
ال�اج- ان ت�bن ال���Iعات ال��احة ت��اس- وم�3ل0ات هه الفeة وت��اس- مع 
مIاالت اه��اماتها على غ�ار ال�.�ح والف* وااللعاب وال��ف�ه وتعل�	 �8ق ال��اصل 
وال�عامل مع الغ�� ح�ى �5Jن ال�عاق اك,� اج��اع�ة 5�J* تل?�� ال��اد ال��0�5ة 

وت��,ل في تل_ ال�b- ال�ي   ل م* %�- ال �ر%  ال�اج- تق&�Jها لهه الفeة في
��عة Iتع�0 ع* م��Nاها م* خالل م��Iعة م* ال �ر و<�5* ان ت�bن م&ع�ة ��

 -�bة، %�- الق�اءة ال��.�ة أ� الK��5ة للع0ارات ال�Nات ال�عاني ذم* ال �ر ال��ض
ال3�.0ة وال�Iل غ�� ال�عق&ة على غ�ار %�- األ8فال، ال�b- الق�ائ�ة ال�3.0ة 
لbافة ال�.��<ات أ8فاال %ان�ا أو %0ار  ،ال�b- ال��جع�ة، ال�b- ال?�ال�ة ذات 
اإل�Jاحات و الق � ال� �<�<ة، %�ا ه�اك م��Iعة أخ�i م* ال��اد ال��0�5ة 

�Kة في اس��عاب ال� �ص ال�K��5ة أو الی* وال�ي ت�اح للفeة ال�ي ل&یها صع
، ال@فاف�ات القل��ة�NJاج�ن الى م�اد ق�ائ�ة �.�3ة وت��,ل في األس�3انات، ال@�ائح 

  1و األفالم ال� �رة.

  

                                                           
  63المرجع نفسه .صكيت رايت ،جودت ديلفي, ترد احمد علي تمراز.  خدمات المكتبات والمعلومات للمعاقين.   1
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  خ�مات ال�ل�ج إلى ال����ة:  2.5.3

م* ال��ور� أن �5Jن م�0ى ال�0�5ة م&روس وفقا ل�عای�� عال��ة ت��اس- وم�3ل0ات 
ذو� االح��اجات ال?اصة وم* ب�* هه ال��3ل0ات وال�قای�5�J k* اإلشارة إلى وخ ائ� 

  ما یلي:

ـ إشارات والف�ات إرشادJة واضNة م�فقة � �ر ح�ى ی�.�ى لفeات ال 	 ال50	 ال��صل الى 
معان�ها وم�?ف�ة سهل ال�ص�ل إل�ها وق�اءتها ع�0 ال�bاسي ال���N%ة �ال�.0ة لل�عاق�* 

* ال��ور� أن ی��لى األع�ان العامل�ن �ال�0�5ة ع�ل�ة إرشاد ال�5ف�ف�ح�%�ا، %�ا ه� م* 
  ت ال��Iه�* ن�Nها. اوت�ج�هه	 بل وم�افق�ه	 لل�ص�ل إلى الف�اء

م?�لفة  و8اوالت ق�اءةال�ص�ل ال�ها ع* r>�8 %�سي م��Nك  ـ ت�ف�� رف�ف م�?ف�ة سهل
س�ع ال���ات ب�* ال�ف�ف االرتفاعات ل��اس- مع ارتفاع ال�bاسي ال���N%ة %�ا IJ- ت� 

وال�?لي ع* وضع الع�ائr او ال�NاجR ��?�لف ال���ات ل���5* ال�عاق�* ح�%�ا م* ال��قل 
�.ه�لة وK&ون الNاجة إلى ال�.اع&ة. إضافة إلى تRو<& ال�0�5ة �ال� اع& اآلل�ة ل���5* 

أب�اب ال�عاق ح�%�ة وال�5ف�ف�* م* ول�ج %ل ف�اءات ال�0�5ة، %�ا IJ- ت�س�ع ف�Nات 
كل القاعات وتRو<& م&خل ال�0�5ة �� ع& م�N&ر لل.�اح بو� اإلعاقة ال�N%�ة �ال&خ�ل 

وم* ال�ه	 ج&ا ت�ف�� ع�ال م&ر�K* لل�عامل مع م?�لف فeات ذو�  �ال�bاسي ال���N%ة.
ف على دراJة شاملة ���3ل0ات %ل فeة واالجهRة lاالح��اجات ال?اصة ��5J f�Nن ال�� 

لى األقل �8<قة ال��اصل معها خاصة �ال�.0ة لفeة ال 	 ال50	 "لغة ال�ي ت.�ع�لها أو ع
 1اإلشارة"، ال�5ف�ف�* "�8<قة ال�0ایل" .

إذا تN&ث�ا ع* الالف�ات االرشادJة واالعالنات و%ل ما ه� م��5ب فق& ی�ع.� على فeة  
- وضع لا ف�* ال�اج امع العل	 انه	 ال J.��3ع�ن الbالم ح�ى J.�ف.�و  ءةال 	 ال50	 ق�ا

الف�ات م��ج�ة بلغات االشارة أو على االقل ت�ف�� م* ه	 ی�ق��ن لغة اإلشارة ح�ى ی��5* 
ذو� االعاقة ال.�ع�ة م* ال��اصل مع ع�ال ال�0�5ة وال��قل في ال�0�5ة ب&ون الNاجة الى 

                                                           
�اجعة .[ت�ج�ة م* االنIل�R<ة] عR ال&ی* ب�درKان ؛ ق�اءة وم�اجعة ع0& الل�3ف ص�في . ال�ل�ج ل�0�5ات االش?اص ذو� العاهات :قائ�ة م 1

  12ص.2013القاه�ة : اعل	 ،
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5�J* ت�ف�ه م* ح�ى �5Jن ه�اك إق0ال م* �8ف هه الفeة �اع�0ار  يءالغ�� وها اقل ش
  1وال��اصل ع� � اساسي لل�عامل ب�* االف�اد.االت ال 

اما ف��ا J?� ال��?لف�ن ذه��ا (ذو� ال�?لف ال3ف�ف) فه	 �Nاجة الى ت�ج�ه وم�افقة 
وع�اJة أك,� ن الفeات االخ�i %�نه	 �NJاج�ن الى ت&ر<- م��اصل وت�bار  م.��� ودائ	 

%�ا ی�3ل- ت&ر<- ام�اء  في تق&J	 ال�عل�مة وها راجع ل? �ص�ة ها ال��ع م* االعاقة ،
واع�ان ال�0�5ات الع��م�ة على اتعامل مع هه الفeة وال �0 على م?�لف ال� �فات ال�ي 
تع��0 صغ�ة او م�اخ� �ال�.0ة ل.* ال@?� ، إlافة الى ض�ورة وضع ف�اء خاص 
بو� االعاقة اله��ة وُ<@��  ف�ه ان ی�ك م�عRال ع* �اقي الف�اءات ح�ى �5Jن م�5فا 

  2ة م�3ل0ات وخ ائ ه	 العقل�ة واالج��اع�ة ل�03ع

 :رض�ة ال�.�?&مةن�ع األ -
ت�ج& �ع� االش��ا8ات ال?اصة في اخ��ار ن�ع االرض�ات ال?اصة �ال�ص�ف او 

 . م.ارات ال�N%ة �@5ل عام
 :ال��N&رات -

% J5ف�ل ان �5Jن ال��N&ر الJ i?&م مN&ود� ال�N%ة م.او<ا او اقل م* 
 %5ق& یR<& ف�ها م�ل ال��N&ر ع*  ال�يوت�ج& �ع� الNاالت االس�,�ائ�ة 

  
  
  
  
  
 

                                                           
1 Philipe Galanopoulos . l’accessibilité des publics sourds et malentendants en bibliotheque universitaire : 

diplôme de conservateur en bibliothèque paris : Ecole supérieur des sciènes de l’information et des 

bibliothèques ENSSIB ,2000. P 33 
2 Eric Frigerio . personnes handicapes mentales et bibliotheques publiques :Etat des lieux et prospectives à 

partir d’une étude sur le terrain ardéchois : diplôme de conservateur de bibliothèque. Paris : Ecole 

supérieur des sciènes de l’information et des bibliothèques ENSSIB , 2007 . p44  
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  خ�مات اإلعالم اآللي ال���ف: ا 3.5.3
  االعاقة ال%��Sة:  .أ

  :  دور الNاس�ب %�س�لة إب&اع �ال�.0ة لل�عاق�* ح�%�ا �

الف��ة لل��0�bت� وال��جهة لو� اإلعاقة ال�N%�ة على وجه ال? �ص ت��از ال�0امج 
 ت��اس- مع %افة ال�عاق�* ح�%�ا �اخ�الف ش5ل اعاق�ه	 ��5نها م�5فة وسهلة االس�?&ام و

  ح�f أن %ل ب�نامج ی��اس- مع ن�ع اإلعاقة وس* ال�عاق.

على إب�از ش? ��ه  فإن اس�?&ام ب�امج ال��0�bت� في مIال الف* ال�@�5لي J.اع& ال�عاق
وتNق�r ذاته و��8حاته م* خالل انIاز ل�حات وأع�ال ف��ة م�bاملة ت��از �االب�bار و 
اإلب&اع وذات ق�	 ف��ة عال�ة، %�ا J.اع& ال�عاق ح�%�ا في ع�ل�ة ال�عل�	 م* خالل ال�0امج 

الfN0 ع* ال��جهة للع�وض %�0نامج ال0اور�K<�# و�K.اع&ة تق��ات ال�5N	 ال0&یلة ب&ال م* 
  �81ق لل�bا�ة �ال�3<قة ال�قل�&Jة.

   

 : تق��ات ال�5N	 في الNاس�ب ال?اصة �ال�عاق�* ح�%�ا �
 ال�5N	 في ل�حة ال�فات�ح : •

تع��0 ل�حة ال�فات�ح م* الع�اص� األساس�ة وال�ه�ة لل�عامل مع الNاس�ب �ال�.0ة 
& .0ة لهه األخ��ة فقلألش?اص العادی�* وذو� االح��اجات ال?اصة على ح& س�اء, أما �ال�

�5Jن ه�اك �ع� ال�J&Nات وال ع�Kات في ال�عامل معه ن�Mا ل�ضعه	 ال Nي وه�ا نق & 
األش?اص ذو� اإلعاقة ال�N%�ة � فة خاصة . لا فق& ت	 ت�3<� م��Iعة م* األن�اع 
ال?اصة بل�حة ال�فات�ح لهه الفeة ح�f نI& ه�اك أش5ال م���عة ت?�لف ح.- �08عة 

  اقة ال�N%�ة.وش5ل اإلع

  ال��5فة:تع�<m ل�حة ال�فات�ح ـ 

                                                           
: ةجات الخاصة. المكتبة اإللكترونيمالئم لإلبداع الفني للمعاقين حركيا من ذوي االحتيا محمد علي عبدوه إبراهيم. الكمبيوتر ودوره كوسيط  1

 02/01/2017. تاريخ اإلطالع   www.gulfkids.com (على الخط)أطفال الخليج.
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 ه� ن�ع م* ب�* أن�اع ل�حة ال�فات�ح ال��5فة على ال�.��i ال�اد� أو م* ح�f ال@5ل
ت�bن أزرارها مق.�ة في ش5ل م��Iعات ل�.اع& ال�عاق ح�%�ا م* ال�5N	 في وضع ال�& 

  �ال@5ل ال� ی�اس0ه.

  ال��5فة:أش5ال ل�حة ال�فات�ح ـ 

  " :Clavier simplifier / adapterت�ح م3.0ة وم�5فة "ل�حة مفا

"،ل�حة ال�فات�ح clavier sans filفي ها ال &د ن@�� إلى ل�حة ال�فات�ح ب&ون %ابل "
 les clavier، ل�حة ال�فات�ح ال0&یلة " "les  clavier alphabétiqueاأل�J&Iة "

alternatifs" ودة ل�حة ال�.حRول�حة ال�فات�ح ال�" clavier avec pavé tactile"  ال�ي
   ت�,ل ن�عا م* ال���bف ال� ی��اس- مع %ل �أش5ال اإلعاقة ال�N%�ة.

:ها ال��ع م* ل�حة ال�فات�ح J.�ع�ل ل&i %ل "Clavier agrandisل�حة مفات�ح م���ة"
األش?اص ذو� اإلعاقة ال�N%�ة على اخ�الف أش5الها، ی���R ها ال��ع ��05 أزراره م,ل 

 Espace"1"و "Entrer" زر

" wودة بل�حة ل�dل�حة مفات�ح مclevier avc pagvê tactile:" ا ال��ع م* ل�حة ه
فأرة " J.�ح �الق�ام �5افة ع�ل�ات الpavé tactileال�فات�ح ی���R �اح��ائه على ل�حة م.ح "

 iب&ون االع��اد على وس�لة أخ� 

.. Exemple : Clavier avec pavé tactile TK820 (logitech) k400  

ها ال��ع م*  : Clavier en 2 ou 3 partiesل�حة مفات�ح ذات جdئ�> أو ثالثة "
ل�حة ال�فات�ح م�جه لألش?اص الی* Jعان�ن م* صع�Kة ال5N	 في تN&ی& م�قع وضع 

  .األی&�

 

                                                           
1 Hacavie. L’acces à l’ordinateur : handicape moteur. En ligne/ dat consultation 19/01/2017 
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  ال�5N	 في الفأرة : •

  :تع�<m ال�5N	 في الفأرة ـ 

نI& الع&ی& م* أش5ال الفأرة ال��5فة لو� اإلعاقة ك�ا ه� الNال �ال�.0ة لل�حة ال�فات�ح ، 
ال�N%�ة وذل_ �ال�.0ة ل�?�لف ال�@اكل ال�ي 5�J* ذ%�ها س�اء �ال�.0ة لل�زن ، ال@5ل، 
إمالة ال�& أو م5ان األزرار %ل ها ق& ی�.0- في ال	 لل�.�ع�ل ل �8رت ال���bل�ج�ا أش5ال 

  1إلعاقةم?�لفة ن.هل ال�ه�ة وت�اس- %ل ش5ل م* أش5ال ا

  أش5ال الفأرة ال��5فة:ـ 

ال�&  الفارة الع��دJة ت.�ح �ال�قل�ل م* ان�Nاف مع 	 :souris verticale"فق�ةالفأرة األ
وoمال�ه ف��5ن �@5له ال�03عي ح�J fع��& ت�N<5ها على اس�ع�ال %ل م* مع 	 ال�& 

  ��.اع&ة ال�bف.

  لفأرة ال�gو�ة:ا

ب��N<ل م;ش� الفأرة على شاشة الNاس�ب ، ها  ها الIهاز ال?اص �اإلعالم اآللي J.�ح
ال��ع م* الNاس�ب م�جه �ال&رجة األولى لفeة مع��ة م* ش�<Nة ال�عاق�ن ح�%�ا وت��,ل 

  هه الفeة في األش?اص الی* ل&یه	 م@اكل على م.��i مع 	 ال�&.

  "LES SOURIS POUR GAUCHERم��ع�لي ال�� ال���~" لألش;اصالفأرة 

ا ال��ع م* الفأرة ه� إلغاء وج�د الbابل ال�ي 5�J* ان ت@5ل في �ع� إن األساس في ه
  "pilles ou batrieعائقا لا فهي غ�� مRودة �ا� %ابل وتع�ل ب�اس3ة �3ار<ة" األح�ان

  ": à touches souri فأرة Bاألزرار "

                                                           
1. Hacavie. L’acces à l’ordinateur : handicape moteur. En ligne) http://www.hacavie.com/aides-
techniques/articles/lacces-a-lordinateur-1ere-partie-handicap-moteur/ .date consultation 19/01/2017 
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 %�ا J.�ح ب��N<_ ها ال��ع م* الفأرة J.�ح ل�.�?&مه �ال�5N	 في س�عة ح�%ة ال�;ش�
Iة �"، وها ال��ع م* الفأرة م�touches de directionال�;ش� ب�اس3ة أزرار اإلتIاه "

ل الح فeة خاصة م* ش�<Nة ال�عاق�ن ح�%�ا وت��,ل في م��Iع االش?اص الی* Jعان�ن 
  1م* ارتIاف على م.��i األ�8اف أو صع�Kة في ال�5N	 في ح�%�ها.

  

  ال�3ق األخ�i لل�5N	 في الNاس�ب: •

 �ال��جات الbه�ومغ�ا�8.�ة: ل�5N	ـ ا

ه� %Nل ب&یل �ال�.0ة لألش?اص الی* Jعان�ن م* شلل %لي او ح�ى أولe_ الی* ت	 ب�� 
أع�ائه	 ل�ا IJ&ونه م* صع�Kة في ال�عامل مع الNاس�ب ل�bن ها األخ�� Jع��& اع��ادا 

ي ه�ى الفأرة كل�ا على ل�حة ال�فات�ح وال�ي ت�3ل- اس�ع�ال األی&� م* اجل ال�ق� عل�ها وح
ي األخ�i ت�Nاج لل�& م* اجل ال�ق� عل�ها  ل�N&ی& ع�اص� او ف�ح إJق�نات، لا فال0&یل ف

 i��.ه�ومغ�ا�8.�ة ال��ج�دة على مbاالت ی��,ل في االس�فادة م* ال��جات الNه اله
" واح& م* ال�0امج ال�ي �5�Jها تع�<� Impulseج.	 اإلن.ان  فعلى س�0ل ال�,ال ن�ام "

 ال�فات�ح او الفأرة وال�ي ت.�ح لل�عاق ح�%�ا �ال�عامل مع الNاس�ب ب�اس3ة م�جاتل�حة 
كه�ومغ�ا�8.�ة ح�f ی�	 ت�%�- جهاز في الIل& و<ق�م ب��?�	 ال��0ات الbه�ومغ�ا�8.�ة 
ال غ��ة ال��سلة م* ال&ماغ الى الع�الت و<�5* لها الIهاز ان Jع�ل في أ� م�3قة م* 

�* الع�r او ال�&  %�ا 5�J* له ان �NJل االب�.امة او الغ�R �العم�اr8 الI.	 %ال�جه او 
  .الى نق�ة �الفأرة

  ال�5N	 �الف	:ـ 

                                                           
1 Hacavie. L’acces à l’ordinateur : handicape moteur. En ligne) http://www.hacavie.com/aides-
techniques/articles/lacces-a-lordinateur-1ere-partie-handicap-moteur/ .date consultation 19/01/2017 
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ل_ ال�5N	 في جهاز الNاس- ب�اس3ة الف	 ��ا في ذل_ الل.ان %�ا 5�J* اس�ع�ال % *5�J
ال?& أو ال&ق* م* اجل ت�N<_ م;ش� الفارة على ال@اشة %�ا J.��3ع ت�N<_ ال�;ش� ع* 

 r>�8   اس�ب ، على س�0ل ال�,ال �اس�ع�ال جهازNال� n0ال�فخ أو م� أن�0ب م�ت
"jouse"   ودة في �8فهاRم 	5Nع ا ت r>�8 *في ال�;ش� ع 	5Nح لل�.�ع�ل �ال��.J

 r>�8 *�3ع  الع�ل %ل�حة لل�فات�ح ع�.J الل.ان ، %�ا انه� _>�Nاسات لل�فخ وال�.N�
  ت�%�- ب�نامج خاص 

	5Nالع�*: ـ ال��  

س�ب &ة م* الNل�ل ال�ق��ة ال��جهة لو� اإلعاقة ال�N%�ة ل�.ه�ل تعامله	 مع جهاز الNاواح
  "Eyegazeوذل_ �االس�فادة م* ح�%ة الع�* ، ف�0اس3ة جهاز "

م�%0ة في إ8ار   تN# ال��Nاء �األشعةس�<عة تع�ل  ا%ام�� " على Jeyegazeع��& جهاز "
  .1مRودة ب�Mام لل�ص& ووح&ة معالIة ل��ج�ة ح�%ة الع���* إلى ت�N%ات على ال@اشة

  ال�5N	 �الق&م:ـ 

"  NOHandsق& ت�bن الق&م هي ال�& ال0&یلة أح�انا �ال�.0ة لل���0رة أی&یه	 وجهاز فأرة الق&م "
فأرة ، فالIهاز مRود م �	 م* اجل االس�فادة م* ح�%ة األق&ام لل�5N	 في ح�%ة م;ش� ال

 k.Nودة ��� ة للق&م ت�Rة أما  360ب&واس��* األولى ب��او<ة ال@5ل م%�Nدرجة م* ال
  2 ال,ان�ة تع�ل %&واسة لل�ق�.

 ال�5N	 �إ�Jاءات ال�أس:ـ 

                                                           
1   Hacavie. L’acces à l’ordinateur : handicape moteur. En ligne) http://www.hacavie.com/aides-
techniques/articles/lacces-a-lordinateur-1ere-partie-handicap-moteur/ .date consultation 19/01/2017 

.  en ligneتقنيات حديثة لتسهيل تعامل ذوي االحتياجات الخاصة من المعاقين حركيا.   2

.http://www.alriyadh.com/516398  19/01/2017.  تاريخ اإلطالع 
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ك,��ا ما IJ& ال� اب�ن �ال@لل ال�Kاعي صع�Kة في ال�عامل مع الNاس�ب وعلى وجه 
  1ال�فات�ح اللان ی�3ل0ان ال�&ی* �@5ل %��0ال? �ص في اس�ع�ال الفأرة ول�حة 

لا فه�اك تق��ة ح&ی,ة ل���5* ه;الء األش?اص م* ال�عامل مع ها األخ�� وت��,ل في  
" ال� J.�?&م نMام Jق�م smartNavاالع��اد على ح�%ة ال�أس وها ما ی�ف�ه جهاز "

أو ��3ف نMارات �اس�@عار ح�%ات ال�أس ح�f ی�3ل- ت,�0# جهاز صغ�� على ال0Iهة 
  2لل�.�?&م  ل�عk5 األشعة تN# ال��Nاء ال ادرة م* الIهاز.

  
 :اإلعاقة ال�)��ة  .ب

 في مIال اإلعاقة ال0 �<ة الNاس�ب اس�ع�ال

�اع�0ار الNاس�ب جهاز  تعل��ي ، ت�ف�هي وت,ق�في م* ث�ار ال���bل�ج�ا الN&ی,ة ول�ا له 
ب�* األف�اد أص0ح م* ال ع- ال�?لي  م* اه��ة �الغة في تعR>R ع�ل�ات ال�عل	 وال��اصل

ع�ه في ال�Nاة ال��م�ة لا ت�0# ال@�%ات الفاعلة في مIال ال���bل�ج�ا واالعالم اآللي 
م��Iعة م* ال��03قات ال�ا8قة ل����5ه	  �إدخالت��bف ها األخ�� ل الح ال�عاق�* � �<ا 

الى تRو<&ه ��3<قة ال�0ایل ونق & ه�ا ال03اعة م* خالل  إضافةم* الق�اءة وال�bا�ة عل�ه 
ب�امج معالIة ن �ص خاصة ت.هل ع�ل�ة ال03اعة �ال�0ایل �االع��اد على 8ا�عات خاصة 
به& ال�Iال وف��ا یلي اشه� واه	 ال��03قات وال���bفات ال�ع��&ة في مIال االعالم اآللة و 

   3ال��علقة �ال�5ف�ف�* 

    

                                                           
.  en ligneتقنيات حديثة لتسهيل تعامل ذوي االحتياجات الخاصة من المعاقين حركيا.   1

http://www.alriyadh.com/516398  19/01/2017. تاريخ اإلطالع  

. ) en ligne (تقنيات حديثة لتسهيل تعامل ذوي االحتياجات الخاصة من المعاقين حركيا.  2

http://www.alriyadh.com/516398 19/01/2017. تاريخ اإلطالع  

خر، شواهين خير، الزغبي محمد خالد. خبرات علمية ومهارات علمية في تربية ذوي االحتياجات الخاصة. عمان: جدار الكتب عريفات س  3
  240.ص 2008وعالم الكتب الحديثة، العالمي 
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   : écran’Les Lecteurs Dقارئات ال@اشة 

  : تع�<m قارئات ال@اشة

هي ع0ارة ع* ب�نامج ت�03قي ل الح األش?اص ال�5ف�ف�* وضعاف الJ، � 0ع��& على 
ق�اءة ال�� ال�ع�وض على ال@اشة وذل_ م* خالل ت���Rه لل�i��N الMاه� ���اق0ة ح�%ة 

ال�ي ت��N� على  (A.T) م;ش� الفارة وذل_ �اع��ادها على تق��ة " ال���bل�ج�ا ال�.اع&ة
ت�03قات م��اسقة وال�ي ت�ل_ أجهRة تأه�ل ال�5ف�ف�* إlافة الى انها ت��N� على ب�امج 
معالIة م�?  ة ل�N&ی& م5ان ال�;ش� وoم5ان�ة االخ��ار  وهه اإلم5ان�ات تIعل 
ال�.�?&م قادر على  ال�عامل مع الNاس�ب �@5ل سهل وn�.K ب�فk ال�.��i ال��اح 

  .0�1 � وذل_ �ف�ل م��Rاتلل@?� ال

  أشه� قارئات ال@اشة:

 "jaws ب�نامج جاوز " •

ه� واح& م* أشه� ال�0امج القارئة ال�ي J.�ع�لها ال�5ف�ف لل�عامل مع جهاز الNاس�ب، 
" مع ن�ام ال�@غ�ل Freedom scientifiqueعلى ی& ش�%ة "l1975ه� س�ة 

"Windows95 مع م?�لف ال��03قات االساس�ة " . وه� قادر على ق�اءة ال� �ص وال�عامل
إذا %ان# م ��ة وفr  اإلن��ن#" وصفNات Microsoft officeللNاس�ب م,ل ت�03قات "

  ق�اع& مع��ة.

lه� م�ه الع&ی& م* اإلص&ارات، ح�f ان %ل اص&ار ج&ی& ��Jف خاص�ة ج&ی&ة لل�0نامج 
��ها. %�ا J.�ح ی&ع	 الع&ی& م* اللغات على غ�ار الف�ن.�ة، االنIل�R<ة والع��Kة وغ .

    2ل�.�?&مه �ال�5N	 في س�عة الق�اءة، لغ�ها، اخ��ار ال �ت القارة و ارتفاع ص�ت الق�اءة.

  

                                                           
1   acces des personnes ayant une déficience Visual à l’outil informatique (en ligne) 

http://www.certam-avh.com/content/acc%C3%A8s-des-personnes-ayant-une-d%C3%A9ficience-visuelle-

%C3%A0-l%E2%80%99outil-informatique . date consulter 16.01.2017 
2  Jaws (version 14)2014(logicielle)  freedome scientifique 



 ريفصل النظال  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

65 

 

  ":Hallب�نامج هال" •

لع��Kة، اب�نامج قارq لل@اشة م* إن�اج ش�%ة "دولف�*" ب�0<3ان�ا ب&أء بلغات م�ع&دة ع&ا اللغة 
 أول ن.?ة مع�Kة على ی& ش�%ةث	 ع�ف الع&ی& م* ال��3رات و%ان# ب&ای�ها �إ8الق 

�نامج ب".و%غ��ه م* ال�0امج القارئة Jق�م Acapela"ال�اr8 لل���bل�ج�ا" وKال�عاون م* ش�%ة "
 هال �ق�اءة م?�لف ال@اشات ��ا ف�ها ال� �ص على اخ�الف ت�03قاتها والق�ائ	 والع�او<*

� R���>ام ال�@غ�ل "و<�&وز" وMون rات ال�<-، ی��افNه�لة ال��قل ب�* إضافة إلى صف.
اللغ��* وال�ع&یل في خ ائ ه، ی���R قارq ال@اشة هال �اح��ائه على ن�ات�* أساس���* 

  ه�ا:

األولى ت��,ل في م�Nك الbالم، أما ال,ان�ة ف���,ل في قارq ال@اشة وK&أت ف�bة ال�ع�<- 
د س�ة إلى غاJة  أن ت	 ال��صل إلى ال�.?ة ال�ع�Kة �ع& الع&ی& م* الIه�  1994م�& س�ة
%�ا ی��ج الع&ی& م* االم5ان�ات لل�.�?&م ام5ان�ة االخ��ار في االص�ات القارئة،  20021

على ال@اشة  تMه�ال�ي  اإلناراتوت�bار الbل�ات ب&قة، ارتفاع ال �ت وس�ع�ه وق�اءات 
  2وغ��ها

  ":Windows eyes" و<�&وز آیR  ب�نامج •

 *5�J ف�ف م* االس��اع ل�ا تع�ضه ال@اشة واح& م* ب�* ال�0امج القارئة لل@اشة وه�bال
م* ن �ص وق�ائ	 وت�03قات على اخ�الفها ، %�ا �5�Jه م* إرسال، اس�ق0ال وق�اءة ال�سائل 
االل��bون�ة وذل_ ل@5ل م.��ع اع��ادا على ما Jق�أه ال�0نامج م* ال@اشة فه� IJعل ال�5ف�ف 

  3أو ضع�ف ال0 � في غ�ى ع* م.اع&ة اآلخ�<*

  :Cobraب�نامج  •

ك�$�ا ب�نامج م�جه ل;�مة األش;اص ذوH اإلعاقة ال�)��ة ف����د أن ی��� على 
ال����gت� وف�%ه ���> الع�ل Bه. ی��e> ب�نامج �S$�ا ج��ع ال��ائف الق�اس�ة لقارئ 

                                                           
1 hall (version 6) 2008 (logicielle). Delphine. 

 22/03/2017تاريخ االطالع  node/1217/http://www.nattiq.com/arبرنامج الهال (على الخط)   2
  04/01/2017. تاريخ اإلطالع http://visiotechnology.com/?page_id=455. )على الخط (العربي. 10.1قارئ الشاشة كوبرا  3
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فه� �%�ل ال�عل�مات الهامة م> شاشة  1ال<اشة ال%�ی�ة في ب�Qة جاهdة لل���ق�ل.
  �S2ا ی�mاس� واغل� نR8 ال�<غ�ل. .ال����gت� إلى ن'�، ب�ایل وضع ال�nS ���gل�

 ب�نامج إ� ار: •

* منMام إ� اْر ه� أول ب�نامج م�bامل ناr8 �اللغة الع��Kة واإلنIل�R<ة 5�J* ال�5ف�ف�* 
�<ل %ل ما MJه� على ال@اشة إلى فه� Jق�م ب�N اس�?&ام الNاس- اآللي �اح��اف ومهارة ،

ص�ت J.�عه ال�.�?&م، ��ا في ذل_ م��N<ات س3ح ال��5- واألJق�نات وأوام� الق�ائ	 
 وم�Kعات ال�Nار ون�اف ال��03قات ال�ف��حة. و�K.اع&ة إ� ار J.��3ع ال�.�?&م اس�ع�اض

 Microsoft Explorer ش50ة اإلن��ن# وت��Nل ال��اقع وت فNها �اس�?&ام ال�� فح
 و<��ح ها ال�0نامج م�Rة إرسال واس�ق0ال رسائل ال�0<& اإلل��bوني ع* r>�8 ب�نامج

Microsoft Outlook.  

  3على ی& ش�%ة س?� l1/4/2004ه� في 

f ت	 ت ��	 ها ال�0نامج %�Mام "مغلr" إلى ح& ما، مع االه��ام ال�N&ود �قابل�ة ال�N&ی
ائه م,ل ًا ج&ًا م* الق&رات ال�bاب�ة مقارنًة ب��M وقابل�ة ال���Nل. و<&ع	 إ� ار ش5ًال مN&ود

 ج�س ال�.?ة الع��Kة. ومع ذل_ ورغ	 الق��د، Jُ.�?&م إ� ار ب&رجة %��0ة ب�* ال�5ف�ف�*
 #Nالم واألص�ات. وأوضbدته العال�ة ووض�ح ت ��ع ال�Iًا ل�Mي وذل_ نKع الع���Iفي ال�

اص�ة ال�ع�ف ال0 �� على ال�Nوف االخ�0ارات األخ��ة ال�ي أج�اها م�%R (م&i) على خ
الة ال�� الع�Kي ال�K��5ة �ال�&. وُت�اف �08عة ن�n % فقn في ح10-%5دقة ن.�0ها 

ك�ا�ة ال�Nوف الع��Kة إلى ال�J&Nات للN �ل على تع�ف � �� دق�r على ال�Nوف 
 الع��Kة.

                                                           
1 WINDOWSEYES (version7.2  )2003 (logicielle) شركة الناطق للتكنولوجيا  

 تاريخ االطالع . http://visiotechnology.com/?page_id=455 (على الخط)  العربي 10ة كورى الشاش قراء  2

16.01.2017 
http://ar.itp.net/577328-  .( على خط )سخر ينير الطريق امام المكفوفين3

-%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B1-D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%8CD8%A5%D8%A8%%

-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%

  D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D9%81%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%86%  تاريخ اإلطالع .
19/04/2016  
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 ":NVDAب�نامج " •

م* ب�* ال�0م�Iات القارئة لل@اشة إال أنه ی���R ع�ها  "Accapella"إن�اج ش�%ةب�نامج م* 
و<0&أ �الق�اءة ���Iد   USBح�5�J f* ح�له في أ� ناقل ال��bوني م,ل  ��5نه م��Nل

مف��ح قابل لل�ع&یل وال��3<� ح�l fه� ال�ق� عل�ه دون الNاجة إلى ت,��0ه، %�ا أنه ب�نامج 
J.�ح  1.ال�@غ�ل �اخ�الف ت�03قاتها م�ه ع&ة ن.خ، وه� قابل لل�عامل مع %افة أن�Mة

لألش?اص ال�5ف�ف�* وضعاف ال0 � �ال�عامل مع أ� حاس�ب %ان دون الNاجة إلى ش�اء 
وت,�0# ال�0م�Iات القارئة ال.ابr ذ%�ها أو الNاجة إلى م.اع&ة أش?اص آخ�<* ی&ع	 الع&ی& 

  2اآلالت ال�ا8قة .م* اللغات ون?� ال&%� اللغة الع��Kة إضافة الى انه ��NJ� على تع&د 

 م@اكل قارئات ال@اشة:

K@5ل ه�اك الع&ی& م* الع�ائr ال�ي 5�J* أن ت�Nل دون تق&J	 ال�0امج القارئة ل?&مة فعالة و 
  :يما یل كامل وت��,ل هه الع�ائr في

تRو<& �ع� ال� �ص � �ر ت�ض��Nة ح�f ال 5�J* لل�0امج القارئة ال�ع�ف على  �
  م��Nاهامi��N ال �ر ووصفها أو ت�ض�ح 

ال�?n�3 ال0 �� واله�&سي ل��اقع ال�<- م�ا IJع قارq ال@اشة عاجR على إم5ان�ة  �
ق�اءتها، ح�f أن آل�ة ع�ل ها األخ�� ال ت�Iاوز اإلعالنات و األع�&ة ال��ج�دة 

 عل�ها.
وج�د م?33ات وج&اول وها J@�ش على ال�0نامج القارq فال �5�Jه ال�ع�ف على  �

 ت�ت�- ال?انات واألس�3.

  

  

                                                           
1 NVVDA ( version2015.1) 2015 (logiciel) accapella 
2NVDA : Une revue d'écran libre et gratuite pour Microsoft Windows .(en ligne) 

http://www.nvda-fr.org/ .date cosulter1 9/04/2017 
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 ال�� فNات ال�ا8قة �

:r8ال�� فح ال�ا m>تع�  

ال�� فح ال�اr8 ه� تق��ة ح&ی,ة ال�@أة lه�ت ل الح فeة ال�5ف�ف�* وضعاف ال0 � 
ل���5ه	 م��ل�ج عال	 االن��ن#  ��3<قة وسهلة لل��Iع ب�فk م.��i ال��اح لل�0 �<*  

ى م.اع&ة األش?اص وK&ون الNاجة إلى ش�اء وت,�0# ال�0م�Iات القارئة ولالس�غ�اء عل
- اآلخ�<* . فقارq ال@اشة Jق�م ب��N<ل ال�ع�3ات ال�?Rنة �@5ل إل��bوني على م�اقع ال�<

  إلى %الم م��3ق J.�عه ال�5ف�ف أو ی�r3 �ه م* اجل الfN0 ع* م�ض�ع ما.

أ� تق��ة " JT.T.Sع��& ال�� فح ال�اr8 في ت�N<ل ما ه� م��5ب إلى م��3ق على تق��ة "
  1الbالم.ال�� إلى 

  أشه� ال�� فNات ال�ا8قة:

 ":home page readerم� فح " •

 kات ال�ا8قة فه� ی�ف� تق��ة س�<عة ال� فح ��3<قة م��3قة وفي نفNق�م �ع�ل ال�� فJ
ال�ق# س�<عة %�ا ی���R ب�اجهة سهلة االس�?&ام وق&ر على ال�r3 �ال� �ص و اإل8ارات 

نه ��NJ� على م�Rة ت��5ه م* ق�اءة أعق& وروا�n ال �ر و ال� �ص وغ��ها  إضافة إلى ا
الI&اول  ال�ي ت�bن م&رجة في صفNات ال�<-، %�ا �5�Jه ق�اءة ال�0<& اإلل��bوني ال ادر 

" وم��ف� �ع&ة لغات على غ�ار الف�ن.�ة home page makerوال�ارد ب�اس3ة تق��ة "
  2واالنIل�R<ة إال انه ال ی�عامل مع اللغة الع��Kة.

  ":WebbIEم� فح " •

م* ال�� فNات ال�@ه�رة ال�ي J.�?&مها ال�5ف�ف�ن وضعاف ال0 � في ت فح م�اقع 
ال�<- ح�J fق�م ب��N<ل مi��N ال��قع إلى م�قع م��3ق ب&ال م* صفNات مK��5ة، lه� 

                                                           
  12. ص 2007،لدولية للنشر والتوزيعالدار العلمية لفاطمة الزهراء محمد عبده. برامج المعاقين بصريا واستخدامها في المكتبات. عمان :   1
  33سكينة المبارك. المعاقون بصريا داخل بوثقة الويب وانطالق المتصفحات الناطقة. الرياض:جامعة الملك سعود. ص 2
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R��Jه  ه� إم5ان�ة جعل الbف�ف J.��ع إلى ال�لفات ال �ت�ة � فة سهلة  ما 2001س�ة 
 "�R.S.Sعامل مع تق��ة "و واضNة و IJعله قادرا على ال

  ":Fire Foxم� فح " •

 �اإلضافة" T.T.Sواح& م* ال�� فNات ال@ه��ة وشائعة االس�ع�ال ال�ي ت.�ع�ل تق��ة "
" وهه ال�ق��ة تع�ل ع�ل �اقي ال�� فNات م* ق�اءة صN�Nة speak itالى تق��ة "

ت��5* م* - م�اقع م ��ة ��3<قة خ�3ة صN�Nة ح�ى للل� �ص ال�K��5ة ول�bها ت�3
  .الق�ام �ع�لها على أك�ل وجه

  

  ":Sensus Internet Browserم� فح " •

واح& م* ب�* ال�� فNات القارئة لل� �ص ال�?Rنة على صفNات ال�<- م�جه   
لألش?اص ال�5ف�ف�* وضعاف ال0 � إال أنه وح�& اللغة ح�f ی�عامل �اللغة اإلنIل�R<ة 

.nفق  

  : "Arlington Talking browserم� فح " •

" ل��N<ل الbالم م��5ب إلى ال���3ق � �ت T.T.Sم� فح ناJ r8ع��& على تق��ة "
واضح ومفه�م وK@5ل أوت�مات�5ي �ع& ت��Nل صفNة اإلن��ن# م0اش�ة ، %�ا انه م��ف� �ع&ة 
أسال�- ص�ت�ة. ی&ع	 الع&ی& م* اللغات ��ا ف�ها اللغة االنIل�R<ة ل�bه م* ال�� فNات 

  الع��Kة. ال�ي ال ت�عامل �اللغة

  ":Web Any Whereم� فح ال�<- في أ� م5ان " •

م� فح خاص �األش?اص ال�5ف�ف�* وضعاف الJ � 0ع�ل �@5ل ذاتي، �Jل_ خاص�ة 
تIعل ال�.�?&م J.��ع إلى ال�i��N ال�ع�وض دون الNاجة ل���Nل أ� ب�امج ال�ا8قة %�ا 

ما عل�ه	 فعله ف�ح �5�Jه	 م* اس�ع�ال االن��ن# وم�اقع ال�<- م* أ� حاس�ب %ان %ل 
  "  واخ��ار ال��قع ال��اد االس��اع ل���N<اته. Web Any WhereصفNة و<- م* م�قع "
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" ال�ي ت.�ح له Client-Side  JavaScriptی��bن ها ال�� فح م* ع&ة تق��ات م�ها: "
.rل- ال��اقع ال��اد ق�اءتها ب&ون أ� ع�ائI�1  

  

   écran’agrandissement d’dles logiciellesم�05ات ال@اشة �

 تع�<m م�05 ال@اشة:

هي تل_ ال�0امج ال�ي ت�جه على وجه ال? �ص لألش?اص ضع�في ال0 � وال�ي ت��5ه	 
م* ت��0b ال@اشة وال�5N	 في ش5ل وحI	 ول�ن %ل م* م;ش� الفأرة وق�ض ال?�ارات 

ل ما اس�ع ى ق�اءته والق�ائ	 وغ��ها وق& �5Jن اح�انا هه ال�0امج مRودة  �قارq شاشة ل�.ه
 2ك�ا ی��ح الف�ص لل�5ف�ف %ل�ا �ال�عامل مع ها ال�0نامج.

  أشه� ال�0امج م�05ة ال@اشة:

• " #.bب�نامج زوم تzoom text: "  

Jع& ها ال�0امج واح& م* أشه� ال�0امج ال��05ة والق�اءة لل@اشة وال��جهة لألش?اص ضعاف 
ن�	 ال�@غ�ل ف�I�0د ت,��0ه على ال0 � �@5ل خاص، ی��اس- ها ال�0نامج وج��ع 

الNاس�ب وف�Nه Jق�م ب���0b ال@اشة ،J.�ح ل�.�?&مه �ال�غ�� في ش5ل م;ش� الفأرة ول�نه 
  3وح�Iه %�ا �5�Jه م* ال�5N	 في حI	 ال@اشة وأل�انها.

  ی��ف� ب�نامج زوم تb.# �إص&ر<* م?�لف�* ه�ا:

   Zoom Text magnifier/ Reader: األول اإلص&ار

                                                           
  33. صالمرجع السابق  1
 الخط).مركز دراسات و بحوث المعوقين(على عبد الكريم بن محمد الربيش. الحاسب والمعلومات والمعاقين بصريا 2

www.gulfkids.com   05/04/2017. تاريخ اإلطالع  
  .  21/04/2017(على الخط) تاريخ االطالع  . قطر: مركز التكنولوجيا المساعدة مقدمة عن برنامج زوم تكست لتكبير الشاشة  3
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ا االص&ار م* ب�نامج الRوم تb.# ب���0b ال@اشة ومRود �آلة ص�ت�ة قارئة أ� ی���R ه
 أن م.�?&مه J.�ف�& م�ه في ت��0b ال@اشة واالس��اع ل���Nاها في آن واح&.

  Zoom Text magnifierاإلص&ار ال,اني: 

ت@غ�له ی���R ها االص&ر ب���0b ال@اشة فقn دون ق�اءة م��Nاها ف�ا على ال�.�?&م إلى 
  4ب�فقة ب�نامج قارq أو االع��اد على ع� � ال���0b وق�اءة ال�i��N ب�ف.ه.

  ":supernovaب�نامج س�0ار ن�فا " •

Jع�� ها ال�0نامج م* ب�* ال�0امج ال�ي ت.اع& االش?اص الی* Jعان�ن م* ضعف ال0 � 
الى انه مRود �قارq شاشة ی&ع	  إضافةعلى ت��0b شاشة الNاس�ب ل�.ه�ل ق�اءة م��Nاها 

  ع�ل�ة الق�اءة لل�5ف�ف�* %ل�ا.

  ":Glassب�نامج جالس " •

 	INاس�ب �الN��0 شاشة الbاع& ال�5ف�ف على ت.J fم* ال�0امج ال��05ة لل@اشة ح� 	واح
على ل�ن  �اإلضافةال� J.اع&ه على ق�اءتها %�ا �5�Jه م* ال�5N	 في ل�ن وحI	 ال�;ش� 

   5الق�ائ	 وغ��ها

 ":Magicب�نامج ماج�_ " •

في مIال اإلعاقة ال0 �<ة  FREEDOM SCIENTIFIQUE م��Iات ش�%ة واح& م*
Jع�ل على ت��0b ل@اشة الNاس�ب مه�ا %ان  وال��جهة ل�عاف ال0 � �@5ل خاص

 	Iح ل�.�?&مه �ال�ع&یل في ح�.J ، م���نها  س�اء �ال�.0ة لل�0امج او ال� �ص وغ��ها
ي األل�ان %�ا ی��ح ل�.�ع�له إم5ان�ة ال�ص�ل إلى أ� نق3ة ع�ض ال���0b و%&ا ال�5N	 ف

  �6ال@اشة.

  

                                                           
4  Zoome texte (version 9.1) 2015 (logicielle) freedom scientifique   
5 Glass (version)(logicielle) 

 /http://www.traidnt.net/vb/traidnt844056.  17.01.2017تاريخ االطالع  Magic19:45  .برنامج   6
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 :les logicielles de svaneب�امج ال�.ح ال��ئي"  �

 تع�<m ب�امج ال�.ح ال��ئي:

�اع�0ار ال�.ح ال��ئي ه� ت�N<ل ال�ث�قة م* ش5لها ال��ا�l� الى ال@5ل ال�ق�ي �االع��اد 
ت��,ل في %ل م* الNاس�ب وجهاز ال�اسح  فاألجهRةعلى م��Iعة م* األجهRة وال�0م�Iات 

ال��ئي اما ال�0م�Iات فق& ت�bن إما ب�نامج ع�ل ال�اسح ال��ئي أو ب�م�Iات خاصة 
�	 تع&یلها وض30ها �ال@�5 ال�3ل�ب ه&ا �@5ل عام، أما إدا تN&ث�ا ال�ث�قة ح�ى ی �إع&اد

ع* ال�ق��ة وت�N<ل ال� �ص في مIال اإلعاقة ال0 �<ة فه�اك ب�م�Iات خاصة �ال�.ح 
ال��ئي مRودة �قارئات شاشة ت��ح لل�.�ع�ل الbف�ف إم5ان�ة ت�N<ل ن� ال�ث�قة ال��ق��ة 

و<��ح %&ل_ إم5ان�ة اخ��ار   5mp3ل م.��ع الى ش5ل ال�ورد وال�ع&یل عل�ه او ح�ى �@
   7األص�ات القارئة وال�ع&یل في ارتفاع ال �ت.

إدن ��5�Jا تع�<m ب�م�Iات ال�.ح ال��ئي �انها تل_ ال�0م�Iات ال�ي ت�5* م.�?&مها 
م* ت�N<ل وث�ق�ه ال�رق�ة الى ن� م��5ب قابل لل�ع&یل او م.��ع ودل_ م* خالل اآلالت 

%�ا 5�J* ل0ع� ال�0امج ال��Nلة على غ�ار ب�نامج  في ه&ه ال�0م�Iات.ال�ا8قة ال�&مIة 
"open book" ل ما ه� في ش5ل>�Nت "PDF إلى "»word«   .ح�Nص k58والع  

  أشه� ب�امج ال�.ح ال��ئي:

  ":open bookب�نامج " •

ه� ب�نامج م�جه ل الح األش?اص ال�5ف�ف�* وضعاف ال0 � م* إن�اج ش�%ة 
"freedom schientific qود �قارRوني  وه� م��bل ما ه� ورقي إلى إل>�Nع�ل على تJ "

شاشة Jق�م �ق�اءة ال���Iة ال�N ل عل�ها %�ا ی��ح ل�.�?&مه اخ��ار �8<قة ع�ض ال���Iة 
س�اء في ش5ل ن� م��5ب أو م.��ع ف�ا عل�ه إال ت,�0# ال�0نامج واس�ع�ال ماسح ض�ئي 

                                                           
عبد القادر نموذجا . أطروحة مقدمة لنيل شهادة  األميرعكنوش نبيل. المكتبة الرقمية بالجامعة الجزائرية: تصميمها، إنشاؤها مكتبة جامعة  7

  147.ص2010جامعة منتوري قسنطينة  الدكتراه في علم المكتبات
  21/04/2017.تاريخ االطالع  http://blindict.blogspot.com/ المكفوفين و تقنيات المعلومات واالتصاالت (على الخط) 8
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امج الع&ی& م* اللغات على غ�ار الف�ن.�ة االنIل�R<ة األل�ان�ة أو %ام��ا رق��ة ی&ع	 ها ال�0ن
  9وغ��ها إال أنه ال �5�Jه ال�ع�ف على اللغة الع��Kة.

 ":SAKHR" ب�نامج س?� •

ب�نامج م* إن�اج ش�%ة س?� وواح& م* ال�0امج ال��bاملة ال�ي 5�J* للbف�ف االع��اد عل�ها 
ع* أ� ب�نامج م.اع& أخ� ل�ا له م* ل�.��� حاس�Kه على أح.* وجه وتIعله في غ�ى 

م��Rات خاصة ح�f أنها م* ال�0امج ال�Rودة �قارq شاشة وم�05 ال@اشة إضافة على انه 
ب�نامج لل�ع�ف ال��ئي على ال�Nوف فإم5انه ت�Nثل ال�� ال�رقي إلى ال��bوني م��5ب 

  10قابل لل�ع&یل او م.��ع � �ت اح& اآلالت القارئة ال�&رجة ف�ه.

مج س?� ه� ب�نامج م�جه لفeة ال�5ف�ف�* �@5ل خاص ح�J f.�ح له	 �ق�اءة فإن ب�نا
 rل ال�ثائ>�Nف�صة ل� 	م?�لف ال@اشات م* خالل ب�نامج هال ال�&مج �ه %�ا ی��ح له
ال�رق�ة إلى وثائr رس��ة وذل_ �االس�عانة ��اسح ض�ئي %�ا ه� مRود ب�0نامج م�05 

ا مالف�ن.�ة الع��Kة واالنIل�R<ة وها  لى غ�ارلل@اشة، و<���R ب&ع�ه لع&ی& م* اللغات ع
.iه نادرا في ال�0امج األخ�&Iن  

  ":Omni Pageب�نامج " •

واح& م* ال�0امج ال�ي J.�ف�& م�ها األش?اص ال�5ف�ف�* وضعاف ال0 � في ع�ل�ة ت�N<ل 
ال�ثائr ال�رق�ة إلى رق��ة س�اء ن �ة مK��5ة أو م.��عة م* خالل قارq شاشة م&رج في 

  11ال�0نامج وذل_ �االس�عانة �ال�اسح ال�ق�ي أو الbام��ا ال�ق��ة.

  

 

                                                           
9 Openbook(version9.1) 2009 (logicielle) freedomescientifique 
10 AMEE. Digitization manual part9. Ocr of arabic text with shkhr (en ligne )  

http://www.library.yale.edu/idp/documentos/OCR_Sakhr.pdf  consulter 22/04/2017 
11 Omnipage professional 15(n ligne) consulter 22/04/2017 

http://usa.kyoceradocumentsolutions.com/americas/jsp/upload/resource/14958/0/OPPro15_FactSheet.pd

f 
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  ":logicielles de traitement du braille" ب�امج 08اعة ال�0ایل �

  تع�<m ب�امج 08اعة ال�0ایل:

هي م��Iعة م* ال�0امج تع�ل ب�فk أسل�ب معالIات ال� �ص تق�م ��عالIة ال�� 
	5Nله إلى ال�0ایل وت�5* م* ال�>�Nوت  	وت�ق� n?ات وش5ل الNفي %�ف�ة 08اعة ال ف

  ال فNات وغ��ها ق0ل ال03اعة

  أشه� ب�امج 08اعة ال�0ایل:

  "DBTب�نامج " •

" Jع�ل على معالIة ال�� وت�N<له إلى ال�0ایل، DuxBurryه� ب�نامج م* إن�اج ش�%ة "
Nات ك�ا J.�ح �الق�ام ب0ع� ال�ع&یالت عل�ه ق0ل 08اع�ه n0�% اله�امx وت�ق�	 ال ف

  12وغ��ها وفي األخ�� ی��ح ف�صة ال03اعة ب�اس3ة ال3ا�عة ال�?  ة لل�0ایل.

  ":Win Brailleب�نامج " •

" Jع�ل على ت�N<ل ال�� العاد� الى ال�0ایل Index Brailleه� ب�نامج م* إن�اج ش�%ة "
 �?J ة ال��اد 08عها فيNح �إج�اء تع&یالت على ال ف�.J ج�اء تع&یالت %�اoه و�Iومعال

�امx والف�اغ ب�* االس�3 وغ��ها وه� م* ال�0امج ال&اع�ة للb,�� م* اللغات ��ا في اله
  13اللغة الع��Kة.

  األجهRة ال��5فة ل�ق&J	 خ&مة لل�5ف�ف�*
  8ا�عة ال�0ایل: •

هي 8ا�عة م,ل غ��ها م* ال3ا�عات العادJة م* ح�f ال�ه�ة ، إال أنها تع�ل على 
ا ت�	 ع�ل�ة معال�Iه م* خالل ب�م�Iات ��3<قة ب�ایل �ع&م ال�� ال���5ب 08اعة

                                                           
12 DBT  (version 11.3) (logicielle).  .DUXBERRY 
13 Winbraille (version)(logicielle) شركة الناطق للتكنولوجيا   
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خاصة ��عالIة ن �ص ال�0ایل �f�N ال 5�J* 08اعة ال�� م* دون ت�N<له م* 
 .�814ف هه ال�0م�Iات

  قارq األس�3 اإلل��bوني: •

 fد وصله ب�اس3ة %ابل ح��I�� اس�بNهار %ل ما ه� على شاشة الlع�ل على إJ جهاز
ع�او<* ون �ص وغ��ها وذل_ على س�3 م�%-  MJُِه� %ل ما ه� على ال@اشة م* ق�ائ	،
  : و<�5* ت���R ن�ع�* م?�لف�* م* هه اآللة في ها الIهاز ل���5* ال�.�?&م ق�اءته،

األول J.�ح �الق�اءة عل�ه و<��ح ف�صة لل�bا�ة عل�ه ب&ال م* ل�حة ال�فات�ح العادJة �اح��ائه 
ار %ل ما ه� على ال@اشة ب&ون على ث�ان�ة أزرار على األقل، أما ال,اني ف��5في �إlه

 15ال�bا�ة أو ال�ع&یل.

  اال}هRة ال�.اع&ة لل�5ف�ف�*:

  T.R.S-80جهاز نr3 األص�ات: 

ص�	 ها الIهاز اإلل��bوني %أداة نا8قة وال� 5�J* ت�ص�له �Iهاز %���0ت� م�Rلي، 
و�3K<قة و<3ل- م* م.�ع�لي ها الIهاز أن ی&خل  ال�عل�مات ال��اد ال�ع��0 ع�ها لف�Mا 

 16م.��حة في ها الIهاز وم* ث	 Jق�م ب��N<لها إلى لغة م.��عة.

  جهاز األو�b�Kن:

Jع�ل ها الIهاز على ت�N<ل  ال�عل�مات ال��03عة أو ال�K��5ة إلى ذب�ات %ه�Kائ�ة  
صغ��ة �J.5ها  ا%ام�� ت;د� إلى وخRات خف�فة  على س0ا�ة  إح&i ال�&ی* ، ح�f ت�ج& 

N>على   �%ها ف�ق ال@?� ال�.�?&م و iة  ب���ا ت�ضع ال�& األخ�K��5ال�ادة ال�رق�ة ال�

                                                           
14 Accueillir le publique handicape à la bibliothèque p 28 (En ligne) 

http://www.bds.cg72.fr/iso_upload/Handicap_0.pdf consulter 20/04/2017. 
15  RETIMOSTOP. Le matériel adapté pour bien lire et bien écrire quand on est mal ou non-voyants : 

comment choisir ? . 2010 (en ligne). /  https://www.retinostop.org/documents/article-materiel-

malvoyance.pdf.  Consult 20/04/2017 
 ص 83 .2010نة: مريم خالف. دراسة حاجيات ذوي االحتياجات الخاصة من المعلومات: دراسة ميدانية لمكتبة جامعة ام البواقي . قسنطي  16
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ال�5ان ال� MJه� ال�bا�ة على ش5ل وخRات م�ضNة   �8ف الIهاز وت�جه س0ا�ة ال�& الى
  .  17لل�bا�ة ��3<قة ب�ایل

 إعاقة ال 	 ال50	:  .ت

 جهاز حاس�ب ی��جR لغة ال�� الى Sل�ات:

�8<قة ال��bون�ة ل�.اع&ة  العال	 الك�@افت�صل# جامعة ب�ل�* ال�ق��ة ألول م�ة في 

ال� اب�* �ال 	 ، تع�ل على ت�ج�ة ح�%ة اإلن.ان اإل�Jائ�ة إلى %ل�ات   ��.اع&ة قفاز 

ح.ي ال��bوني وجهاز حاس�ب. ف�.��3ع القفاز االل��bوني أن Jق�أ و<��ج	 ح�%ة أص0ع 

 هه ال�N%اتف�ح أو غلr الbف �اإلضافة ل�N%ة ال.0ا�ة و%ل واح& أو أص0ع�*، وح�%ة 

العل�اء �ع&د %��0 م*  ال?اص و<Rودهخالل ث�اني . و ت�# ص�اعة ها القفاز م* الق3* 

ال�I.�ات اإلل��bون�ة القادرة على رص& %ل ح�%ات ال�&، الRواJا ب�* األصا�ع ، ش&ة تقل� 

تأدی�ها م* �8ف ی& اإلن.ان وت�قل ال�N%ات  الع�الت  وKال�الي ق�اءة ال�N%ة ال�ي ت�#

ال�ع�3ات ال�ي ت.Iلها ال�I.�ات إلى الNاس-، ح�f تNلل �.�عة وتع�ض ت�ج��ها على 

شاشة الNاس-  فق& ت	 تRو<& الNاس- ب�فاص�ل اص- ال�N%ات ومعان�ها م�ا J.هل عل�ه 

��,ل في ت�3<� ها ع�ل�ة ال��ج�ة وتNل�ل ما J.�ق0له. و<ع�ف ها ال�Mام تJ&Nات %��0ة ت

القفاز ف� 0ح قفاز<* لbل�ا ال�&ی*  ب&ال م* ال�& ال�اح&ة ف��5* الNاس�ب م* ق�اءة ال�N%ات 

ال�?�لفة لإلن.ان ول�ا ال ت�3<�ه  ل� 0ح  ق�اعا لل�جه مع ال�&ی* ف��5* الNاس�ب م* ق�اءة 

  18أ� لغة أو إشارة لألص	.

  ب�امج ال)R ال��R ال%اس�$�ة: �
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  "tBaviSofب�نامج " •

�ة ف��Iع ب�* ال�.ل ال�.ل�ة،Jف�ح ع�ال	 ج&ی&ة م*  ال �ت�ة ��اJق&م ها ال�0نامج ال �ر 

  وال �ت واللع- لفاق&� ال.�ع.

  "word shark 3Sب�نامج " •

وه� ب�نامج وم &ر تعل��ي مه	 NJ.* ال�هeIة والق�اءة ل&i ال�عاق�* س�ع�ا وه� �IJع  

لع0ة  بها مهام ج&Jة ل�عل�	 الق�اءة  وال�هeIة و%ل لع0ة ت&ع	 جان0ا مه�ا  30ب�* أك,� م* 

  19م* ج�ان0ها و م.��<اتها في مIال مع�*.

  "Pawer pointب�نامج " •

� ال.�ع فه� م�? � في تق&J	  الع�وض ال�ي ت.�?&م واح& م* ب�* ال�0امج ال�ف�&ة لفاق&

ال�س�م  وال�?33ات وال �ر في  في ت�ض�ح األفbار ، إضافة لع�ض ال� �ص او ح�ى 

,اب�ة ب�نامج ی&ع	 تق&J	 الع�وض �ال�س�م واألل�ان وال �ر ال���N%ة وال �الف�&ی�. فهأفالم 

  وال03اعة وغ��ها.

  "Author Warب�نامج " •
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ه� ب�نامج تأل�في  ی�.� ل��عل	 الع�ض وال�ق&J	  ب�ق��ات م�ع&دة  %�ا ه� الNال في  

ال0اور�K<�#  م�ا ی�الءم مع  فاق&� ال.�ع  %�ا ی�.� لل��عل	 االس�فادة ب�ق��ات م�ع&دة  

و<Rوده �ال�غJة ال�جع�ة  ال�ي ت3لعه على اإلجا�ة  ال N�Nة ف��اجع معل�ماته  وoجا�اته  

ج م�اس-  ل� ��	 ال&روس الNاس��Kة  �اس�?&امه J 0ح ال�عل	 أك,� J.� وه� ب�نام

 20وفاعل�ة.

   :وس�n  ب�نامج •

 لل��اصل س�0ل ت�ف�� أجل م* ال 	 ش�<Nة J.�ه&ف ال�"  وس�n @�وع "م ف�bة lه�ت

 عل�ه	 فه�ها J ع- ال�ي ال�K��5ة اللغة ت�ج�ة في ب��ه	 و�K* ال�اس، و<.اع&ه	 أ�Jا

 ال.امع�* األش?اص ب�* ال��اصل م* وأ�Jا J.هل .له	 �ال�.0ة ال�أل�فة اإلشارة لغة إلى

 .ال��ح&ة ولغة اإلشارة الع��Kة اللغة ب�* ی��ج	 ال�Nل سهل م��ج	 ب��ف�� وذل_ وال 	

  :وس�� ب�نامج خ)ائ, �

 .ح�فا 21 أق ى �N& اإلشارة لغة إلى الع�Kي ال�� م* ی��ج	 فه� : ال��ج�ة •

 .اإلشارة بلغة ح�فا وت�,�لها ال� �ص ل�bا�ة : ال�هeIة •

 :ع�له �8<قة �

  اإلشارة:  لغة وت�,�ل ال��، وت�ج�ة تNل�ل :رئ�.��* جRأی* م* م�5ن  ال�Mام
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 اللغة ق�اع& �ع� واس�?&ام ال�� ب�RIئة ال�Mام Jق�م ال�� وت�ج�ة تNل�ل م�حلة في

 ال�مR مع كل�ة كل ب�J nKق�م ث	 الbل�ات، على الRوائ& ال��افة إزالة أجل م* الع��Kة

Rلها ال��� � ب��N<_ ال�Mام Jق�م اإلشارة لغة إلى ال��,�ل م�حلة في ث	  .ح�%�ها �J,ل وال

 ت�ج��ها �8<قة ت�,ل وال�ي لbل %ل�ة ال�?  ة لل�N%ات وفقا األ�عاد ثالث�ة ال@? �ة

 .21ال��ح&ة الع��Kة اإلشارة لغة في

  

 رق��ة ش? �ة �J,لها اإلشارة للغة ت�ج�ة(الع�Kى اإلشارi  ال���ج	 ت�اصل ب�نامج •

  م��N%ة):

 وال�.اه�ة وذو<ه، األص	 ل�.اع&ة اإلم5ان�ات أف�ل تق&J	 في ال�.اه�ة ه&فه ب�نامج ه�

 وه� .األ�عاد ثالث�ة ب�أث��ات اإلشارة لغة Jع�ض ت�اصل .ف��ا ب��ه	 ال��اصل تعR>R في

 اإلشارة لغة إلى ال�� ت�ج�ة ت�اصل �5�J_ خالل ف�* وال�عل�	، ال��ج�ة خ&مة ب�* �IJع

  .��Nوف اإلشارة ن� ك�ا�ة الbل�ات،و%ل_ إشارات تعل	 �5�J_ الع��Kة %�ا

 :ت�اصل خ)ائ, وم>

  .الع��Kة اإلشارة لغة إلى تNل�له �ع& ال���5ب ال�� ت�ج�ة إم5ان�ة

  .الهاتف او األلى الNاس- على الع�ل إم5ان�ة

  .األ�عاد ثالث�ة ب�أث��ات اإلشارة لغة ع�ض
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  .ال�0امج اس�?&ام سه�لة

  .م��عة ��3<قة اإلشارة لغة تعل	 إم5ان�ة

 .1اإلشارة لغة ��Nوف وoص&ارها ن �ص ك�ا�ة إم5ان�ة

  :اإلشار~  الف�ن� ب�نامج •

 لل�.اع&ة واالنIل�R<ة الع��Kة �اللغ��* �5J- ال�ورد صفNات على اإلشارة بلغة ال�bا�ة ب�نامج

 على و<.� �.ه�لة ال�bا�ة م* �5�J_ فال�0نامج ال.�ع وضعاف ال 	مع  ال�عامل على

 معه	 وال�عامل ال.�ع وضعاف ال 	 على تعل�	 J.اع& م�ا اإلشارة بلغة ال�ورد صفNات

 2. و<.� معه	 �.ه�لة ال�عامل اجل م* اللغة هه تعل	 ن.��3ع أ�Jا وم�ه �.ه�لة

  

 :ف�ن  لأل~ الع�$ى اإلشارة لغة قام�س •

 قام�س لل�.�?&م ال�r�03 ها ی�ف� ح�f لآلJف�ن  مIاني ب�نامج ه� اإلشارة لغة قام�س

 ت�ض�Nها ی�	 ح�f الع��Kة الbل�ات ل�?�لف ع�Kي قام�س وه� وال50	 لل 	 اإلشارة للغة

 م* الfN0 ال�.�?&م كل�ة. J.��3ع اشارة %ل 03Jق�ن  اش?اص ت���* ال�ي �ال �رة

 وه� ال.��ر في األب م��ف� ال�0نامج .ی�<&ها كل�ة أ� على الbل�ات أق.ام فه�س خالل

 3ال��bوني). م�قع( .مIاني
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   :اإلشارة للغة B%� م%�ك •

 االشارة للغة م? � �fN م�Nك أول ب�<.��ل جامعة في ال 	 ا�Nاث م�%R �8ح

 في �J	 Mobilesign ال�.�ى الfN0 م�Nك .لله�اتف ال�Iالة وال�?  ة ال� �رة

 بلغة ال���3قة للغة العامة تف.� ال� 3لNات ف�&ی� مق3ع 5000م* أك,� ب�اناته قاع&ة

  .اإلشارة

 األص	 وال@?� ال�03عي ال@?� ب�* الفعال ال��اصل في هه ال�0انات قاع&ة ت.اع&

 ش?� ل�ج�د الNاجة دون  م* ح�ل�ا م* األش�اء في اإلشارة ال�.�?&مة ��ع�فة وذل_

 وأ�Jا م�.�ا ال,الf ال�Iل ه�اتف ت فNه م* لIعل ال��قع ص�	 فق& .ال��ج�ة على Jع�ل

  .1م0اش�ة الهاتف على الف�&ی� مقا8ع ت��Nل

  

� :Rال�� R(ة ال���ع�لة ل�~ الdاألجه 

  ال��عي): الق)�ر تأه�ل  (ال��فاج جهاز •

 ت��0b خالل م* س�ع�ا ال�عاق�* لأل8فال الbالمي وال�&ر<- ال�أه�ل و�lف�ه جهاز ه�

  .غ	ال�� اللفÍ �اس	 Jع�ف ف��ا الbالم خالل م* ال��اصل الق&رة على وت���ة األص�ات وت�ق�ة
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  :أن��8ه �

 ف�دJة، أو ج�اع�ة � فة ال@&ی& ال �	 وذو�  ال.�ع ل�عاف:  CT10 IR-1س�فاج

 ال �ت ت�N<ل أ� س�ع�ة، �قاJا لألص	 ف�ها �5Jن  ال�ي وت�ق�ة ال��ددات ت�?�	 و�lف�ه

 في ال3ل0ة ت�قل ل�.ه�ل ال��Nاء �األشعة تN# الIهاز ها ف�ع�ل ال��Nاء تN# �األشعة

 .به	 ال��ت30ة األسالك م* وال��Nر ال ف

 ل��<Nةا ال��ددات م�3قة وت�?�	 وت�ق�ة تN&ی& و�lف�ه فقn، ف�د� نMام :S2- 2س�فاج

 الفالت�، م* ك��0 ع&د ب�اس3ة وذل_ اللغة أص�ات كل مع أث�اء تعاملها أذن �5ل ال?اصة

 ی�	 األح�ال �ع� وفى مع�ار<ة ب�eة س�ع�ة �اإلضافة إلى وخ�ذة، رجاج، م��5وف�ن،

 فى أو ثالثة 8فل�* مع للع�ل وذأل_ للIهاز والهRازات اله�&ف�ن  م* م��Iع��* ت�%�-

 .نف.ه ال�ق#

   :س�فاج ال��mى •

 ت�N<ل و�lف�ه ش&ی&، � �	 لل� اب�* خ � ا م ��ة م��Nلة ش? �ة وح&ة ه�

 هRاز ت�ص�ل و<�5* الN.ى الI.�ي لل��N<ل لل3اقة هRازا و<.�?&م ال��ددات ال��?ف�ة

 .1ال�ح&ة بهه أذنى داخلى م.�ق0ل أو تأه�لى ه�&ف�ن 

                                                           
. 2001تامر المغاوري المالح. تكنولوجيا التعليم وذوي االحتياجات الخاصة: األجهزة التعليمية وصيانتها. القاهرة: جامعة اإلسكندرية،  1
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 : 10CT ال��فاج •

 الbالم ت�ددات وت��0b ت�N<ل فى J.�?&م ال&راسة ح�Iة فى لالس�?&ام م �	 جهاز

 16HZاألقل  ال��?ف�ة وال��ددات

  :م��ناته �

 م.�ق0ل – مع�ار<ة س�ع�ة ب�eة – خ�ذة – لل �ت فالت� – ه�&ف�ن  – هRازات – م��5وف�ن 

  .أذنى داخلى

  

  اس�;�اماته: �

 .ال&راس�ة ال�INة داخل وج�اع�ة ف�دJة � �رة J.�?&م 1

 .ال&راسة ح�Iات داخل وت�ق��ها األص�ات ت�?�	 2

 .الbالم على وال�&ر<- ال.�عي لل�أه�ل) و%ل�ا جRئ�ا(  ال 	 تعل�	 فى J.�?&م 3

 ال)R:  م�ال�ة م> ���m�ّ هاتف جهاز

 ال3ال- ال@اشة اس�3اع على ك�ا�ة الى ال�.��ع الbالم ت�N<ل على الIهاز ها Jع�ل

 ح&یf م* الbالم �NJل ج&ی& هاتف اب�bار kim Suhyك�	  س�های* ال ��ي الع0ق�� 

 فالهاتف ت�اما، عادJة هاتف�ة م5ال�ة و%أنها عل�ه، و<�د األص	 Jق�أه  م��5ب ص�تي لbالم

 ت�N<ل ت��bل�ج�ا وهي أخ�i، أش�اء في �الفعل ت.�?&م �.�3ة %ان# ت��bل�ج�ا على Jع��&
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fی&Nق0ل شاشة م�ئ�ة ع* ع0ارة فالهاتف م��5ب، ن� إلى ال�.J عل�ها 	األص fح&ی 

  .م5ال�ة أ� م,ل له ال��N&ث على ی�د Jق�أه  أن �ع& م��5ب ن� ش5ل في ال��bل	

 

  :الهاتف اس�;�ام @��قة �

 ال�.��ع الbالم ب��N<ل الهاتف Jق�م األص	 �ال@?� العاد� ال@?� ی� ل ع�&ما •

 .على الهاتف م��5ب كالم إلى

 .�الل�k تع�ل شاشة خالل م* أ�Jا �ال�bا�ة عل�ه �ال�د ث	 الbالم �ق�اءة األص	 Jق�م •

 .العاد� لل@?� م.��ع كالم الى ال���5ب الbالم ب��N<ل الهاتف Jق�م •

  :الهاتف م��dات �

 .واألص	 ال�� ل ب�* �ال��ج�ة Jق�م ثالf ش?� وج�د إلى الNاجة ع&م •

 .أك,� وراحة أك�0 خ �ص�ة االص	 م�ح •

 .ح�ج أو ود ح& دون  نف.ه ع* ال�ع��0 على أك�0 ق&رة األص	 ��Jح •

 .عاد� كال@?� ال�Iال اس�?&ام م* األص	 م5ّ* •

  الهاتف:  ع��ب �

  .1م5ال�ة إج�اء Jع�ق  ما ق& ص�ت إلى ال�bا�ة ت�N<ل في وق�ا J.�غ�ق  أنه
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 العاقة الnه�mة:ا  .ث

  :اله��ة اإلعاقة مIال في الNاس�ب اس�?&ام
 اله&ف أن ا�ذه� ال�عاق�* مع الNاس�ب �اس�?&ام ال�ف��bع�&  ال0ع� ذه* إلى �0ادری ق&
 إال الNاس�ب اس�?&ام م* ال���قعة األه&اف أح& �@5ل أن ذل_ مع ال�.ل�ة و ال��و<ح ه�
ال�@�ف�*  م* Jق��ي م�ا الNالي ال�ق# في ج&ا واسعا أص0ح ال�عل	 ت?n�3 في ت�03قاته أن

 و اته�إم5ان ة مع�فةصاو أم�اء ال�0�5ات القائ��* على ف�اءات ذو� االح��اجات ال?ا
 ال�ع�ف�ة الع�ل�ات N.* م.��J i أن الNاس�ب ف�0ق&ور الN&ود أق ى إلى اس�,�ارها
 تعل�	 فعال في �@5ل .اه	J انه جان- وال�%� إلىاالن�0اه، اإلدراك  على غ�ار األساس�ة

 و ج�&ةت�ا�ع  ذات صغ��ة خ�3ات في ال��عل	 �ق&م ع�&ما خاصة اله�ي ال�?لف ذو� 
مع  ت��اشى ال�ي الNاس�ب ل�0امج ال&ق�r ال� ��	 خالل م* ال�عل	 ���ارسة له	 J.�ح
  .الفeة هه ق&رات

 J.اع&ح�f  اس�قالله	، تNق�r حاجRا أمام تقف ال�ي الع�ائr على ال�غل- في .اع&ه	J فه�
 .تعل�ه في J.اه	 و%ل_ اج��اع�ة أن@3ة في واش��اكه اآلخ�<* مع تفاعل ال�.�?&م

 في ال.اح�ة ال�عل��ة ال�.�N&ثات م* تع& الNاس�ب ب�امج أن ال0اح,�* �ع� ی�i  و%�ا
 في أنه	 ح�fعال	 ذو� االح��اجات ال?اصة على الع��م وال�عاق�* ذه��ا �@5ل خاص 

 ال�0امج هه م* اإلفادة في م��عة  أوقات تق��ن  ال�عل�	 في واس�?&امها معها ال�عامل
ال�0�5ات الع��م�ة ف�ح الف�اء لفeة ال��?لف�* ذه��ا وخاصة  على IJ- لا ال�@�قة ال�عل���ة

ال�ي  ذو� االعاقة ال3ف�فة أ� ال3�.0ة وت�ف�� له	 اجهRة الNاس�ب ال�Rودة بهه ال�0م�Iات
 ض�* هادفة تعل���ة وس�لةت&ع	 ع�ل�ات ال�عل	 وسقل ال�هارات ال�Nات�ة ال��ور<ة  ول�bنه 

 و جاب �أسل�ب وتعR>Rها العل��ة ال�فاه�	 ت�b<* في ال�?لف اله�ي ذو�  تعل�	 ب�امج
 ش�%ات ب�* أن ه�اك ت�افk ونI& .م@�قة �أسال�- وذل_ واللغ�<ة الف�b<ة ال�هارات اك�.اب

 م,ل اإلعاقات لو�  وال�&ر<- ال�عل	 ع�ل�ة ل�.ه�ل ال�عل���ة ال�0امج إن�اج في الNاس�ب
 ال �ت�ة اإلم5انات ت.�?&م ح�f اله�ي ذو� ال�?لف لل�الم� ال�ف��b على ال�&ر<- ب�امج

 2. موالbال ال�r3 لعالج ال ع�Kة و�Kامج م�&رج نMام في وال��ئ�ة
                                                           

فاعلية برنامج تدخل مبكر باستخدام الحاسوب في تنمية بعض المفاهيم األكاديمية في الرياضيات  بن صالح الغامدي.، عبد هللا بن عتمان   2
  98. ص2010لدى االطفال ذوي اإلعاقة العقلية: رسالة ماجستير في التربية الخاصة . جامعة عين شمس،
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 له	 �08عة اله�ي ال�?لف ذو�  أن إلى ت�0ه# ق& ك,��ة و�NKث دراسات أن نI& ه�ا وم*
 م* الع � روح مع ت��اشى م�ق&مة اس�N&اث وسائل إلى ماسة حاجة في فه	 لا خاصة

  .أخ� جان- م* ال?اصة اح��اجاته	 مع جهة وت�الءم
 لهه ال�ع�ف�ة ال? ائ� م�اعاة ال�ه	 م* فانه الNاس�ب ده��ا �اس�?&ام ال��?لف�*ول�عل�	 

 تعل�ها لل�هارات ال�ي ال���bر ال�&ر<-ح�IJ f- ال��%�R على  الاك�ة ضعف :الفeة م,ل
 أن وم5* األكاد�Jي ال�ق&م م* لل��عل	 �J*5 ح�f فعاالا ���تعل ع� �ا �5Jن  أن و<�5*
 األلعاب و�Kامج ال �ت�ة ال�;ث�ات وتع&د الل�ن  في ت��ع م* ی�ف�ه ��ا تعل��ي وس��5J nن 

  ال�عل	 الاتي. و�Kامج ال�عل���ة
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  �ود ال�راسة:ح .1

ل&ل دراسة #ق!م بها ال�اح� ح�ود ت���ها وت�علها ت��لف ع	 غ�ها م	 ال�راسات 

وال��!ث االخ�0 فهي في غال/ االم!ر ت.��� في ثالثة م�االت #)'	 ح��ها 

  كال�الي:

سة، #ق�� بها ال�B ال)'اني الA@ أج�=> فه ال�را (ال�غ�افة):ال��ود ال)'انة  1.1

ة ل)'��لفي فIاء ذو@ االح�اجات ال�اصة  ال�غ�افةوفي دراس�.ا هAه ت)Dل> ال��ود 

ة لل)Jالعة الع)!مة ل!ال#ة K�ة ال��P!ر م!ال@ Oال�)Kي"مم�KغانN "ال�ئ�'.  

  ال��ود الBم.ة: 2.1

انا Oأع�اد#ق�� بها الف��ة الBم.ة ال)�Kغ�قة في ال�راسة ب�أ �لها ت وت�لاالسWلة وج)ع ال

ان وت�لل ن�ائ�ه  ال)Kاع�ة على ال��لل وص!ال الى وج)ع ال)عل!مات�وق�  ،تف�=غ االس�

ان على فWة ال)'ف! �	 ف	 مدام> دراس�.ا أكD� م	 شه�=	 ق).ا خاللها Oق�اءة أسWلة االس�

عة اعاقاتهN ال�ي ال  إلجاOاتهN.ة وملئ االس�)ارات Oال.اOة وفقا الع�Jا ل�Iح لهتن(K N

ان إضافة الى ج)ع ءO)لي�انات وت�للها  االس��  م��لف ال)عل!مات ثN تف�=غ ال

  ال��ود ال�b�=ة: 3.1

�cة #ق�� بها Pل أف�اد م��)ع ال�راسة وال)�)Dل في فWات ذو@ االح�اجات ال�اصة ال).�

 Nان وال)ق�ر ع�دهK(وتل Nغان�Kة ل!الی�ي مة لل)Jالعة الع)!مK 33ـ بفي ال)'��ة ال�ئ

	 ب	 م��لف اإلعاقات.(Kم.ق f��.م  
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  :ع��ة ال�راسة .2

g دراس�ه علها  ل)�)!عة ال�B=ة ال�ي #ق!م ال�اح�الع.ة هي ا�Jلة  ب�D(وهي ت&!ن م

ت�!زع  فها خ�ائh ال)��)ع ب.فi ل��ائh م��)ع ال�راسة ال&لي، إذن هAه الع.ة 

  1ال.K/ ال�ي #)'	 في ال)��)ع

Kة وق� Pان> ع.ة دراس�.ا م'!نة م	 Pل اف�اد دو@ االح�اجات ال�اصة لل)'��ة ارئ

ثالثة معاقصN'O N،  	ثالثة معاقلل)Jالعة الع)!مة "د. م!ال@ بل�)Kي" O)ا فها 	 

ا وP�ة. 27ح=���  م	 ذو@ اإلعاقة ال

  �ع ال��انات:جأدوات  .3

عة م�ادرها وت���Kم هAه األدوات م.ف�دة أو �c انات ل�ع�د�لق� ع�دت وسائل ج)ع ال

، وق� اع�)�نا في دراس�.ا 2خ�!صة ال)!ض!ع أو الoاه�ة ت�Jل/م�)عة وذلn حK/ ما 

  هAه على األدوات ال�الة:

ان: 1.3�  االس�

ال)�.!عة وال)�ت�Jة ب�عIها ال�عp ه! ع�ارة ع	 م�)!عة م	 االسWلة واالس�فKارات 

اس�ه bO'ل #K)ع لل�اح� ت�قg اله�ف او االه�اف ال�ي #Kعى الى بل!غها م	 وراء در 

� وال)b'لة ال�ي اخ�ارها ��ان م'�!sة عادة وذلn في م�ال م!ض!ع ال�وتق�م اسWلة االس�

Nق م��لفة س!اء ب�ق�#)ها له�JO ة ال�راسة.ی�و=ا أو إرسالها  الى األف�اد الAی	 #)Dل!ن ع

                                                           
  128.ص 2009الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية ،  2سالطنية بلقاسم، الجيني حسان. أسس البحث العلمي. ط 1
  54.ص1998الزويلف مهدي، الطراونة حسن. منهجية البحث العلمي. عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع، 2
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انات �إلهN ع	 g=�c ال��=� العاد@ أو االل&��وني م	 أجل اإلجاOة علها ، وت�جع االس�

انات ال)Jل!sة ب.فi الJ�=قة ال�ي اس�ل)!ها م.ه .�  3ال)!زعة الى ال�اح� Oع� ملWها Oال

ان م�ورا O)�احل م��لفة ب�أ �على م�)!ع االسO  iاالcالعوق� ق).ا Oإع�اد االس�

ان وال!ص!لوال)فاهN األساسة ال)�ت�Jة  وال.o�=ات�لة إلى م�)!عة م	 األسO Wاالس�

ان #��!@ عل وان�ه>ال�ي ت�!افg مع إش'الة ال�راسة وف�ضاتها � 23ى Oال�!صل الى اس�

لى ر ع�او األسWلة ال)غلقة وق� تN ت!ز=عها وفg ثالثة م وvال ت�.!ع ب	 األسWلة ال)ف�!حة س

  ال.�! ال�الي:

  ول: ال��انات ال$#
�ة:ال�"!ر األ  •

 	(Iعتsأر 	Kال ،i.ال� nا في ذل(O ة ال�راسة.ة لع��bانات ال�، أسWلة ت�علO gال

عة اإلعاقة.و ال)�K!0 ال�راسي �c  

  ال�"!ر ال1اني: عالقة ذو- اإلح)�اجات ال#اصة *ال�()�ة الع�!م�ة •

ح!ل عالقة ذو@ االح�اجات ال�اصة Oال)'��ات  ت في م�لهاأسWلة ت)�!ر  9اش�)ل على 

 Nة وم�0 ت�ددهفIاء ذو@ االح�اجات ال�اصة ال)!ج!د على  واس�فادتهN م	الع)!م

  م�K!0 هAه ال)'��ة.

  ال"�ی1ة وال)�4!ل!ج�اتال#اصة  االح)�اجاتال�"!ر ال1ال2: ذو-  •

م��لف  أسWلة ت�)�!ر في م��!اها العام ح!ل م�0 اتاحة 9تI)	 هAا ال)�!ر 

�ة ات ال�ئال�&.!ل!جات ال��یDة ال)'فة ل�الح فWات ذو@ االح�اجات ال�اصة Oال)'�K

  اس�فادت هAه الفWة م.ها وت�')هN في اس�ع)الها لل)Jالعة الع)!مة و 

                                                           
كترونية: أسسه ـ أساليبه ـ مفاهيمه ـ أدواته. عمان : دار المسيرة قندليجي عامر ابراهيم، البحث العلمي واستخدام المصادر التقليدية واإلل3

   165. ص2014للنشر والتوزيع، 
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  ال)قابلة: 2.2

	 اف�اد م	 ل ش��ي لغIي فعال #ق!م على الDقةع)لة ات�اsو �، ت��0 ب	 ال�اح

���ال��!ل على بانات ومعل!مات تKاهN في ت��ی� ج!ان/ مb'لة لغ�ض  ع.ة ال

� ودقg وy#�اد ال�ل!ل ال).اس�ة لها،�P ل'bO ����g وس م�)'.اف&ل)ا Pان ال�اح�  4ال

ال)عل!مات ح!ل  ال)��!ث Pان> له الف�صة في KP/ اك�� ع�د م	له ان KP/ ثقة 

ان ، األم� الA@ #�عل ال)قابلة تD)� ن�ائالoاه�ة ال)�روسة�  5ج فقالة اكD� م	 االس�

� فIاء ذو@ االح�اجات ال�اصة لل)'�Kول على تvK(قابلة مق..ة مع ال(O ة وق� ق).ا�

ة للKة لل)Jالعة الع)!مة ل!ال#ة م�KغانN مقابلة مع م�ی� ال)'��ة ال�ئKة )Jالعال�ئ

ث م�اور سvال م!زع على ثال 14الع)!مة ل!ال#ة تل)Kان وPان> ال)قابلة م'!نة م	 

  كال�الي:

  ال�"!ر األول: إن$اء وت:��9 ف7اء ذو- االح)�اجات ال#اصة •

اش�)ل على خ)Kة أسWلة ت�علO gفIاء ذو@ االح�اجات ال�اصة bO'ل عام وPل ما 

�. ف)ای�علO gه Kم�ال الع)ل وال� h�#  

  ال�"!ر ال1اني:خ�مات ف7اء ذو- االح)�اجات ال#اصة: •

أسWلة ت�)�!ر ح!ل ال��مات ال�ي #)'	 لفIاء ذو@ تI)	 هAا ال)�!ر APلn خ)Kة 

	 في ال)'��ة الع)!مة م	 فWة ال)عاق	 وت��ی�c��.(اجات ال�اصة ان #ق�مها لل االح�

  الفWات ال)�Kف�ة م	 خ�مات هAا الفIاء.
                                                           

. 2007التل وائل عبد الرحمان، فحل عيسى محمد. البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واإلجتماعية. عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع،  4
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  ال)@ه�<ات ال)�4!ل!ج�ة لف7اء ذو- االح)�اجات ال#اصة ال�"!ر ال1ال2: •

عة ال��مة ال�&.!ل!جة ال)!جهة لAاح�!0 ه�ا ال)�!ر على أرsعة �c 	ع /و@ أسWلة ت�

عة ال�عامل معها.�c ح  االح�اجات ال�اصة م	 خالل الفIاء ال)��h لهN وت!ض

 :ال)الحoة 3.3

ال�اص ، فهي م	 ال�ق.ات ال)�Kع)لة خاصة في  إcارهاهي مbاه�ة الoاه�ة في 

ال�راسات ال)�انة، ألنها م	 ال!سائل ال�ي ت�عل ال�اح� أكD� اق��اOا م	 الoاه�ة أو 

ل مالحoاته وت�)عها الس��الص ال)vش�ات �Kت 	م 	ال�الة ال)�روسة ح�ى ی�)'

االس�عانة ب�عp  م.ها، وت�N ب!اسJة اإلدراك ال�Kي أ@ Oاس�ع)ال ال�!اس ال)��دة أو

 6.اآلالت

 Nاته�عة م!ض!ع دراس�.ا ال�ي ت�Jل/ معا#bة اف�اد الع.ة لل�ع�ف على م�Jل�Jا ل�oون

عة ال��مة ال)ق�مة له))	 c�ف ال)'��ة اخ��نا اع�)اد ال)الحoة �c Nوyم'انة تق

 Oال)bارك P!نها أداة هامة تKاع� ال�اح� على ج)ع ال)عل!مات ال).اس�ة O)ف�ده م.	

خالل معا#bة فWة ال)��!ث	 وK's/ ثق�هO N))ارسة نفi ناcهN ومقK)�هN م�)!ع 

االم� الA@ #)'.ه م	  ،م!ه م	 خالل مKاءل�ه�NنbاcاتهN ال!مة ب�ال م	 االك�فاء O)ا #ق

�!cةIة وم�  7ال��!ل على معل!مات ص�

ة لل)Jالعة حفعلى هAا األساس ق).ا b(OارPة دو@ االKاجات ال�اصة Oال)'��ة  ال�ئ�

الع)!مة ل!ال#ة م�KغانN "ال��P!ر م!ال@ بل�)Kي " في م��لف ال.bاcات O)ا فها ع)لة 

                                                           
  202. ص2006أنجرس موريس. منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية. دم: دار القصبة، 6
ظائف : محاولة تموقع استيمولوجي وتأصيل د. تابتي الحبيب. استخدام منهجية المالحظة ـ المشاركة ـ لتطوير أدوات تحليل وتوصيف الو7

-fhttp://grh. 22 /26/04منهجي(متاح على الخط ) تاريخ االطالع 

mascara.yolasite.com/resources/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%20%D9%8

5%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8

%B8%D8%A9%20%D9%80%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9.pdf

2017  
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� ع	 ال!ثائg وال�عامل مع ال�&.!ل!جا ال)�!ف�ة على غ�ار ال�اس�ات االلة م)ا ��ال

ه)ة تKاع� في القام ساع�نا على KP/ ثق�هN ومعا#�bهN وsال�الي ج)ع معل!مات م

  .Oال�راسة وال��وج ب.�ائج

  

  تفC9غ ال��انات: .4

ان 1.4�  تف�=غ وت�لل ن�ائج االس�

  ل�"!ر األول ال��انات ال$#
�ة

  ـ ال@�E:1س

�ة ال)W!=ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

�P54.5  18  ذ%  

  %45.45  15  أنDى

 %100  33  ال)�)!ع

  ـ ت!ز=ع أف�اد الع.ة حK/ ال�.1iال��ول ـ

  

	 ل.ا م	 ال��م	 �ول خالل اجاOات ال)�Kف�ی	 م	 ذو@ االح�اجات ال�اصة وت�للها ت

 Nة  1رق�K% 54.5أنه ن 	ة ل!ال# مة لل)Jالعة الع)!مK	 Oال)'��ة ال�ئc��.(ة ال

�ة اإلناث ف�ق�ر Kر، أما ن!PAة الWل فD(اجات ال�اصة تبـ م�KغانN م	 ذو@ االح�

45.45% .  
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

93 

 

	، إال أنه ع.� مالح�o.ا لهات�Wالف 		 ن�� أنه لi ه.اك ف�ق واضح ب��K.ال 	م 	

� هAا ال�فاوت الJفف ال)ق�ر بـ Kتف 	ل في حاجة  % 9.05ال))'D(وف ق� ت��oل

�هN ل�ق�رة هN الال)عاقات الى ال)�افقة في ال��وج وال�!جه الى ال)'��ة �Oالف الPA!ر فغال

  على ال�.قل bO'ل م�Kقل خاصة Oع� ال�ع!د.     

 

 

  

  

  

  

  

  

  

54,55%

45,45%

ـ توزيع أفراد العينة حسب الجنس1الشكل ـ

دكر أنثى
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 ـ ال:F:2س

�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

  %21.21  7  س.ة15لى إ5م	 

  %15.15  5  س.ة 25إلى  15م	 

  %60.61  20  45إلى  25م	 

  %3.03  1  ف)ا ف!ق  45م	 

 %100  33  ال)�)!ع

  ـ ت!ز=ع أف�اد الع.ة حK/ الK	2ال��ول ـ

ان وyح�اءها في ال��ول أعاله � O2ع� ت�لل ن�ائج اإلجاOات ال!اردة في االس��	 ل.ا ت

�ة K21.21أنه ن%  	س.ة و  15إلى  5م	 ال)�Kف�ی	 هN أcفال ی��اوح س.هN ما ب

15.15%  	�ة لل�ی	 ت��اوح أع)ارهN ما  25و 15ت.��� أع)ارهN ما بK.الO س.ة أما

 	�ة  %60.61س.ة ف)Dل!ن  45و  25بKا ه.اك ن�أ@ ما #عادل ش�h  %3وأخ

)ا Pس.ة. ه�ا #ع.ي أنه ه.اك ت�ای	 في أع)ار ال)�Kف�ی	  45واح� #ق�ر ع)�ه OأكD� م	 

 	ما س.ة وع.� 45و  25نالح� أن اكD� األش�اص ال)��ددی	 علها ت��اوح أع)ارهN ما ب

ة في اإلعال�م D�O.ا في س�/ دلn وج�نا أنه راجع الس�فادة هAه الفWة م	 دورات ت�ر=

�ة للفWات األخ�0 ف��جع قل�ها الى قلة ال)�ادر وال!ثائg ال)!جهةاK.الO آللي أما 

.Nل�ال�ه  
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 س

  

  

  ـ ن�G اإلعاقة:3س

�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال 

ةP�9.09  3  إعاقة ح%  

  %81.82  27  إعاقة �O�=ة

  %9.09  3  إعاقة س)عة

  %00  0  إعاقة ذه.ة

  %100  33  ال)�)!ع

  الع.ة حK/ ن!ع اإلعاقةـ ت!ز=ع أف�اد 3ال��ول ـ

  

21,21%

15,15%

60,61%

3,03%

توزيع أفراد العينة حسب السنـ 2الشكل ـ

سنة 15إلى   5من  سنة 25إلى  15من  سنة 45إلى  25من  فما فوق 45من 
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 Nا ل.�ائج ال��ول رق.�oخالل مالح 	ة  3م�ة ال)��ددی	 على ال)'��	 أنه غال�	 می�

��هN بـ Kتق�ر ن �، أما %81.82ذو@ االح�اجات ال�اصة هN م	 فWة ال)'ف!ف	 ح

�ة K.ال iق�ران ب.ف# N'�ة وال�N الP�ة لإلعاقة ال��K.الO9.09%  3أ@ ما #عادل 

	 ال ی!ج� أ@ حالة تPA� م	 ذو@ ال��لف العقلي. م�Kف�  �ی	 في Pل حالة، ف

عة ال��مة ال�ي ت!ف�ها ال�c اب م�دها إلى�� في ال.K/ ألس��ةی�جع هA ال�فاوت ال&�'( 

 Nول 	� ت&�في في فIاء دو@ االح�اجات ال�اصة ب�!ف� ت�هBات خاصة Oال)'ف!فح

 N'�ف خاص Oال�N الف ال!ح� ال�@ الحo.اه علن�� أ@ ت&ى وال)عاق	 ده.ا فال�&

 	م�K!0 ال)'��ة ت)Dل في ال)�اع� ال)�Aرة ال)!ج!دة O)�خل ال)'��ة ل�الح ال)عاق

ا.P�ح  

  

  

 

 

 

  

9,09%

81,82%

9,09%0,00%

توزيع أفراد العينة حسب نوع اإلعاقةـ 3الشكل ـ

إعاقة حركية  إعاقة سمعية إعاقة بصرية  إعاقة دهنية 
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 ال�:)!I ال)عل��ي:ـ 4س

�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

 %3.03  1  أمي

 %27.27  9  اب��ائي

  %27.27  9  م�!س�

  %18.18  6  ثان!@ 

  %24.24  8  علادراسات 

  %100  33  ال)�)!ع

  أف�اد الع.ة حK/ ال)�K!0 ال�راسي ـ ت!ز=ع4ال��ول ـ

 

 Nخالله أن 4ن!ضح ال��ول رق 	ي ف.الح� م(ه ت!ز=ع أف�اد الع.ة حK/ ال)�K!0 ال�عل

� تKاو0 ة bO'ل م�قارب ح(ت!زع> أف�اد ع.ة دراس�.ا على Pافة ال)�K!=ات ال�عل

�ة الJ!ر=	 االب��ائي K.ة    %27.27وال)�!س� ب�K.ا ب %24.24و=له ال�راسات العل

� ه�ا الى ام'انة ت&ف فWات دو@ %18.18الJ!ر الDان!@ #ق�ر بـ  أماKتف 	و=)' .

ا .!ل!جاالح�اجات ال�اصة مع م��لف األوساf وقابل�ه لل�علN وال��ر=/ وال�عامل مع ال�&

.nلAله الف�صة ل <�  إذا ما أت
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  عالقة ذو- االح)�اجات ال#اصة *ال�()�ةالع�!م�ة ر ال1اني:ال�"! 

  هل ت)9دد على ال�()�ة؟ـ 1س

�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

  O  14  42.42%اس�)�ار

  %12.12  4  نادرا

  %45.45  15  أحانا

  %100  33  ال)�)!ع

  وت�ة ال��دد على ال)'��ةت!ز=ع أف�اد الع.ة حK/ ـ 5ال��ول ـ

  

� ی!ضح ال��ول أعاله ة ال�راسة على ال)'��ة حPان> إجاب�هN أنهN  %45وث�ة ت�د ع

�ة Kها نم	 ال)�Kف�ی	 Pان ت�ددهO Nاس�)�ار  %42.42ی��ددون على ال)'��ة أحانا وتل

عة االج�)اعة لل)��ددی	 فه.اك  %12.12وأخ�ا �Jفة ناذره. وه�ا لل�O ی��ددون Nم.ه

3,03%

27,27%

27,27%

18,18%

24,24%

 توزيع أفراد العينة حسب المستوىـ 4الشكل ـ 
الدراسي

أمي إبتدائي متوسط  ثانوي دراسات عليا
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ت أخ�P 0)ا ه.اك عامل ن�رة ال!ثائg ال�ي أcفال م�)�رس	 في مvسKات خاصة ب!ال#ا

ت��م الJاOع العل)ي فان أغل/ ال)��ددی	 على ال)'��ة وال)�Kع)ل	 لفIاء ذو@ 

 االح�اجات ال�اصة هN م	 فWة ال)'ف!ف	 Oغ�ض االس�فادة م	 ت�هBات االعالم اآللي.   

 

  

  في نNO9P هل م!قع ال�()�ة م�اسM؟ـ 3س

�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

N30.3  10  مالئ  

Nمالئ �  %63.64  21  غ

  6.06  2  مالئN ج�ا

  %100  33  ال)�)!ع

  ـ رأ@ الع.ة في م!قع ال)'��ة6ال��ول ـ

42,42%

12,12%

45,45%

 وتيرة التردد علىـ توزيع أفراد العينة حسب 5الشكل ـ
المكتبة

باستمرار نادرا  أحيانا 
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	 م	 ذو@ االح�اجات ال�اصة ف)ا #�h م!قc��.(آراء ال 	ای�ع #)Dل ال��ول أعاله ت

�ة Kن ��ة %63.64ال)'��ة حKو ن Nة له�K.الO Nمالئ � م.هN ع��ت ع	 رأیها Oانه غ

�ة لهN فق6.06%K.الO Nأنه مالئO ة رأتWأنه ه.اك ف 	�رت أب�ت ب�أیها أنه مالئN في ح

�ة K.30.3ب% 	. و=�جع ذلn لقابلة وسه!لة ال!ص!ل الى م�خلها م	 c�ف ال)عاق

� ان c�=قها خال م	 الع!ائP g)ا ان م�خلها �O اP�اع� م.��ر ع!ض ح�(O ودBم

 NاللKال	العاد#ة ل&  ��ة لل مالئDP N�ةما #�عل OعIهN #ق!ل انه غK.الO NاللKعاق ال(

�O�=ة وش'ل األرضة ال�اصة OالKاللN رخام بp ال #��!@ على ال�!اف ال)ل!ن ال�ي 

  تKاع� ضعاف ال��� على ال�.قل KOه!لة.

  

 

  

 

 

 

30,30%

63,64%

6,06%

ـ6الشكل ـ
رأي العينة في موقع فضاء ذوي االحتياجات الخاصة

مالئم  غير مالئم  مالئم جدا
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  ال#اصة؟هل ی!ج� ف7اء ذو- االح)�اجات  5س

�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

N100  33  نع%  

  %00  0  ال

  %100  33  ال)�)!ع

  ـ!ج!د فIاء ذو@ االح�اجات ال�اصة7ال��ول ـ

 

	 ال��ول ن��ة إجاOة ال)�Kف�ی	 ح!ل وج!د فIاء لAو@ االح�اجات ال�اصة ف&ان�> ی

�ة Kلة في نD(�(ال 	ی�  ه�ا الفIاء . ب!ج!د %100إجاOة Pل ال)�Kف

  

 

  

  

نعم
100,00%

ال
0,00%

وجود فضاء ذوي االحتياجات الخاصةـ 7الشكل ـ 

نعم

ال
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  هل تع�)� على فIاء ذو@ االح�اجات ال�اصة؟ـ 5س

�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

  %60.61  20 أحانا

�اD6.06  2  ك%  

  33.33  11  ال اع�)� عله

  %100  33  ال)�)!ع

  م�0 االع�)اد على فIاء ذو@ االح�اجات ال�اصة ـ8ج�ول ـ

 

ان�	 في االس�c��.(ات الOل إجا	 م	 خالل ن�ائج ت�ل� 9ال)!ض�ة في ال��ول  ت

	 ال تع�)� على فIاء دو@ االح�اجات ال�اصة bO'ل Pلي  %60أنه c��.(ال 	م

O Nان> إجاب�هP �نهN #ع�)�ون عله أحانا إال أنه ه.اك فWة م.هN ق� تع�)� عله وذلn أح

�ة K.ال  %33.33ب Nل&!نه ��P ل'bO N'�ا وال�N الP�ح 	وت)Dل> ه�ه الفWة في ال)عاق

�Kف�ون م	 أ@ خ�مات م	 ه�ا الفIاء س!اء Pان> تقل�#ة أو ت&.!ل!جة P)ا ه.اك فWة #

�ة K.ها  %6.06مق�رة ب.�ا. ف)	 خالل مالح�o.ا له�ه ال.�ائج وال)قارنة بDP هتع�)� عل

 gعة ال)عل!مات وال!ثائ�c اب�ن�K.�ج أنه ه.اك فWة قللة تع�)� عل ه�ا الفIاء وه�ا ألس

 �ة ال)!ف�ة ح�أنه لi م	 ال�Jأ إذا قل.ا أنه ال!ثائg ال)'�سة على ال�ف!ف ال ت�لح ل�ل

 hاء م��Iا الفAن ه!P ة إضافة الىم�Jل�ات ذو@ االح�اجات ال�اصة ال)عل!مات

لل)'ف!ف	 Oال�غN م	 أنه ال یل�ي وال خ�مة ل�الح الفWات األخ�0 م	 ال)عاق	 مN #�عل 
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لة ونK/ ال��دد علهWم�دودی�ه ض  gة وال!ثائلة ل!نه ال ی!ف� ال)�Jل�ات ال)عل!ماتWض

ة.(�ة ل&ل االc!ار وال)�K!=ات ال�علK.الO nة وذل  العل)

  

  ؟ST في ف7اء ذو- االح)�اجات ال#اصةأـ ما ر 6س

� ال)!قع وc�=قة ال!ص!ل اله؟  .أ  م	 ح

�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

  KO  20  60.61%ه!لة

  12.12  4  ة�Osع! 

  %27.27  9  ال)Kاع�ةال ب� م	 

  %100  33  ال)�)!ع

�ة لع.ة ال�راسة9ال��ول ـK.الO اجات ال�اصة  ـ إم'انة ال!ص!ل لفIاء ذو@ االح�

 

60,61%

6,06%

33,33%

ـ  8الشكل ـ 
ةمدى االعتماد على فضاء ذوي االحتياجات الخاص

أحيانا كثيرا ال أعتمد عليه



 الف
ل ال���اني  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

104 

 

م�0 إم'انة ال)عاق	 م	 ال!ص!ل إلى فIاء ذو@ االح�اجات   9ی!ضح ال��ول 

�ة Kل نD(ة األولى وهي تWات الفWالى ثالث ف Nفي إب�اء رأیه NK60.61ال�اصة فانق% 

�ة K.ة بع�ة فهي �Oاجة الى مKا  O27%إم'انها ال!ص!ل اله KOه!لة ، أما الفWة الDان

�ة K.ة بDالDة الWه الف وال�ي ت�ل �Oع!sة الى ه�ا الفIاء %12.12لل!ص!ل اله وتل

�ة م.هN #)'.ها ا�P ة�Kات او نWها فانه اغل/ الف ل!ص!لف�)قارن�.ا لل.�ائج ال)��ل عل

ا اله KOه!لة واألخ�0 ب!اسJة مKاع�ة ف)'	 الق!ل انه م!قع الفIاء م.اس/ الى ج� م

ة فل�یهP�ح 	�ة لل)�Kف�ی	 ال)عاق	 �O�=ا خاصة اما ال)عاقK.الO ة خاصةs!صع N

g ف��ات األب!اب وال�!اجB ع.� األب!ابIة ل�K.الO nة ودذلP���(أص�اب ال&�اسي ال 

  وضg ال)Kافة ب	 ال�ف!ف. 

 

  

 

 

  

60,61%
12,12%

27,27%

ـ9الشكل ـ
سبة إمكانية الوصول لفضاء ذوي االحتياجات الخاصة بالن

لعينة الدراسة

بسهولة  بصعوبة ال بد من المساعدة
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� ال)Kاحة مقارنة مع ع�د ال)��ددی	  .ب م	 ح

  

�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

 %75.76 25  م.اس�ة

 %24.24 8 غ� م.اس�ة

 %100 33 ال)�)!ع

  مKاحة فIاء ذو@ االح�اجات ال�اصة مقارنة مع ال)�Kف�ی	ـ 10ال��ول ـ

  

ت�ای.> آراء ال)�Kف�ی	 ح!ل مKاحة فIاء ذو@ االح�اجات ال�اصة ه.اك م	 رآها 

�ة K.ة بWة وق�رت ه�ه الف�ك)ا ه.اك م	 رآها ال ت�.اس/ وع�د ال)��ددی	 %75م.اس

�ة Kالي ن!�O24.24%  احة الفKأن مO الق!ل 	ال))' 	ة إلىإدن ف)� Iاء مق�!لة وم.اس

  ح� ما
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  ن!عة ال��مات   .ت

�ة ال�&�ار  االح�)الK.ال  

 %51.52  17  مق�!لة

  %42.42  14  حK.ة

  %6.06  2  ج�ة

  %100  33  ال)�)!ع

  ـ درجة رضى ال)�Kف� ع	 خ�مات فIاء ذو@ االح�اجات ال�اصة11ال��ول ـ

  

	 ال��ول�عة ال��مة ال�ي تق�مها ال)'��ة   11 ی�c 	ع Nورضاه 	ی�م�0 ق�!ل ال)�Kف

�ة Kن�� أنه ن �ة لل)Jالعة الع)!مة حK�ة  % 51.52ال�ئKلة ون!�ی�ونها خ�مة مق

77

24,24%

ـ10الشكل ـ
مساحة فضاء ذوي االحتياجات الخاصة مقارنة مع 

المستفيدين

مناسبة غير مناسبة
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م.هN #�ف!نها Oال��مة P)ا ه.اك فWة أخ�ى��اها Oال��مة ال�K.ة وال)ق�رة ب  42%

�Kف� لO iال�أ0 ال�ام ع	 ال��مة ، لAا ف)	 ال))'	 ان نق!ل أن رضى ال) 6.06%

ة ال)!جهة له وذلn لع�م اس�فادتهN م	 ال!ثائg ال)ه)ة في ال)�ان العل)ي اب��اء �ال)'�

 �ة في ت!فJاإلضافة لع�م وج!د تغO العالي Nم	 ال)�حلة االب��ائة الى م�حلة ال�عل

ة وال�N ال�'N.    ال�&.!ل!جا ال)عاص�ة وال)'فة ل&ل الفWات ال�اصة O)ا فها الP�ح 	 )عاق

 

 ال�ص� ال!ثائقي  .ث

�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

� %00  0  كافي ووف

  %60.61  20  غ� Pافي

� وغ� ض�ور@ �P N39.39  13  ح�%  

  %100  33  ال)�)!ع

  ت!ف� ال�ص�ـ م�0 12ال��ول ـ

51,52%42,42%

6,06%

ـ11الشكل ـ
ت درجة رضى المستفيد عن خدمات فضاء دوي االحتياجا

 الخاصة

مقبولة حسنة جيدة
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الA@ #ع�� ع	 رأ@ ع.ة ال�راسة في م�0 ت!ف� ال�ص�  12م	 خالل مالح�o.ا لل��ول 

الA@ یل�ي م�Jل�اتهN ال)عل!ماتة ورغ�اتهN ی�Iح ل.ا أنه لi ه.اك رص� Pافي ومل�ي 

�ة �P ة�Kن�� أن ن � %60.61 م	 ال)�Kف�ی	 وال)ق�رة بـ ل�اجات ال)�Kف�ی	 ح

� Pافي P)ا ه.اك م�)!عة أخ�0 م.هN رأت Oأنه م!ج!د ی�ون Oأن ال�ص� ال)�!ف� غ

�ة K.الO خاصة �ة ال�غ�ات العل)ة لل)�Kف�� على ال�ف!ف إلى أنه ال ی�قى ل�ل�P N��O

عة ال!ثائg ال)�!ف�ة وال)�)Dلة في م�)!عة �Jا راجع لAوه 	لفWة ال�المA والJالب ال�امع

&�/ ال)K)!عة وال)!ض!عة في أق�اص وsعp ال  م	 الق�h وال�وا#ات JO�=قة ب�ایل

�ة م�دودی�هKن 	اء وال�فع مIق> إلن�اح الفvل م�P یل أو��P تAة  ال�ي ات�c!غIم 

 

 

.  

  

  

  

0,00%

60,61%

39,39%

توفر الرصيدمدى ـ 12الشكل ـ

كافي ووفير  غير كافي حجم كبير وغير ضروري
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  هل ی!ج� صع!sات في ال��!ل على ال)عل!مات؟   .ج

�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

N30.3  10  نع%  

  %69.7  23  ال

  %100  33  ال)�)!ع

  ال)عل!مات ب�ون ع�اقلـ إم'انة ال��!ل على 13ل��ول ـ

  

 �	 ال��ول م�0 ت)'	 ال)�Kف�ی	 م	 ال��!ل على ال)عل!مات ال).اس�ة م	 غ�ی

�ة Kة نOات ف&ان> إجاs!ة  %69.7صع�Kات ونs!ال�ع pعO لة في وج!دD(م� Nم.ه

نف> وج!د ع�اقل في ح�!لها على ال)عل!مات ال)��!ث ع.ها  %30.3أخ�0 ت)Dل> في

�K.ال 	ة ال)�Kف�ی	 ی�ون أنه ه.اك صع!sات في ال��!ل فإذا قارنا ب�	 ج� أن غال�

�ها الى ع�ة ع!امل O)ا فها �� ه�ه اإلجاOات ق� #ع!د سKذا حاول.ا تفyعلى ال)عل!مة و

قلة ال!ثائg ال�ي ت��م هAه الb�=�ة م	 ال)�Kف�ی	 ، ع�م وج!د العامل ال�b�@ ال)vهل 

ب.فi م�K!0 ال��مة ال)!جهة للفWات األخ�0  للغ�ض أو على األقل م!فهل�ق�#N خ�مة 

 م	 ال)�Kف�ی	.

 



 الف
ل ال���اني  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

110 

 

  

  

  

��عة ال
ع!Vات؟  .حW ما هي Nب�ع S(اجاب YانO إذا  

�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

ةK9.09  3  نف%  

  %36.36  12  تق.ة

  %54.55  18  ماد#ة

  %00  / مbاكل أخ�0 

  ! %100  33  ال)�)!ع

عة ال�ع!sات لل��!ل على 14ال��ول ـ�c ال)عل!ماتـ  

30,30%

69,70%

إـ 13الشكل ـ
مكانية الحصول على المعلومات بدون عراقيل

نعم ال
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عة ال�ع!sات ال�ي ی!اجهها ذو@ االح�اجات ال�اصة في ح�!لهD(#14  Nل ال��ول �c

� نالح� انه ه.اك م	 ت!جهه ع�اقل ماد#ة وت)Dل على ال)عل!مات ال�ي #��اج!نها ح

�ة Kة نWة   %54.55ه�ه الف�K.ة بوتلها الفWة ال�ي رأت أنها ت!اجه صع!sات تق.

�ة في ح	 ه.اك م 36.36%Kة نWل ه�ه الفD(ة وتKات نفs!ی!اجه!ن صع 	9.09% 

�ة م	 �P ة�Kنالح� أنه ن �وهAا ال�فاوت وال��ای	 راجع ل��!صات Pل ف�د ح

ال)�Kف�ی	  ل�یها مbاكل ماد#ة و=ق�� بها هاه.ا Oع�م االع�اد على ال�عامل مع ال!سائل 

�ة ل)	 ی!اجه!ن مbاكل تق.ة  #)'	 K.الO ة وه�ا ألث)انها ال)'لفة، أماBاألجهP ال)�احة

عامل معها وغاب العامل ال�b�@ ال)vهل ل�!جههN لJ�ق ال�عامل مع Oع�م الق�رة على ال�

� ال)bاكل ال�ق.ة Oانه Kتف 	'(# 	K�هAه ال!سائل وc�ق ال��!ل على ال)عل!مة ، ف

 ه.اك فWات م	 ال.اس لi ل�له القابلة لل�علN وال���ی� في حاته الف&�=ة والعل)ة .  

 

  

 

  

9,09%

36,36%54,55%

0,00%

طبيعة الصعوبات للحصول على المعلوماتـ 14الشكل  ـ

نفسية تقنية مادية مشاكل أخرى
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  ل�()�ة؟ـ ما هي دوافع ال)9دد على ا7س 

�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

  %45.45  15  دافع تDقفي

���  24.24  8  لل�راسة وال

  %21.21  7  مأل الف�اغ

  %9.09  3  ال�!اصل

  %100  33  ال)�)!ع

 دوا فع ال��دد على ال)'��ة 15 ال��ول

 

  دوافع ت�دد الفWات ذو@ االح�اجات ال�اصة على ال)'��ة ـ15ال��ول ـ

ان في ال��ول ت�ع�د دوافع ال��دد ��ة لل�واد ف���لل ن�ائج االس�K.الO ة� 15على ال)'�

��هN بـ Kفي وال)ق�ر ن�ة م	 ال)�Kف�ی	 ی��ددون على ال)'��ة Oغ�ض تDق�P ة�Kانه ن 	�ت

�ة  45.45%K.ب ���وفWات  P24.24%)ا ه.اك فWات ت��ه الى ال)'��ة لل�راسة وال

��ها بـ أخ�0 تل�أ إلى ال)'��ة م	 أجل مأل الفKق�رت ن �في ح	   %21.21�اغ ح

�ة Kوج�نا انه ه.اك ن �لة ال یه)ها م	 ال)'��ة س!0 ال�!اصل حWة ض�Kه.اك ن

	 انه ال ُ#ع�)� على 3أ@ ما #عادل 9.09%�أف�اد . م	 خالل ع�ض ه�ه ال.�ائج ی�

� وهAا راجع ألس�اب قلة ال!ثائg ال!ف�ة�P ل'bO اجات ال�اصةم)ا  فIاء دو@ االح�

ة م	 ال)�Kف�ی	 #�Kع)ل!ن ه�ا الفIاء م	 اجل االس�فادة م	 أجهBة االعالم �#�عل الغال
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�اعة ال��ایل و=�عل فWة أخ�0 ت�Kع)له م	 اجل ال�!اصل ف)ا c ا�Pاته واآللي وs�م�

  ب.ها.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

45,45%

24,24%

21,21%

9,09%

دوافع تردد المستفيدين على  المكتبةـ 15الشكل ـ

دافع تثقيفي للدراسة والبحث مأل الفراغ  للتواصل
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  �Oف تق�N ال#�مة ال�()��ة ال)ي ت"
ل عل�ها؟ 8س

 

16Nال��ول ـ  ع.ة ال�راسة ل��مات فIاء ذو@ االح�اجات ال�اصة ـ تق

  

  ن!عة 

  ال��مة

  

  ن!عة

  اإلعاقة

  ال#�مات ال)�4!ل!ج�ة  ال#�مات ال)قل��Tة

 كافة  ج�ا كافة

  

 غ� Pافة

  

 ج�ا كافة

  

 كافة

  

  غ� Pافة

�ار
ل�&

ا
�ة  K

ال.
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�ةK
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ا
�ة  K
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ا
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  ح�O9ة

1  33.3

3% 
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7%  

0  0%  0  0%  0  0% 3  100

%  

اإلعاقة 

C9
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00  00%  0  00%  2

7  

100%  6  22.2

2%  
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1  
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8%  

00  00
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N)�  ال
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00%  3  100

%  
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  ذه��ة

00  00%  0  00%  0  00%  0  00%  0

0  

00%  00  00  
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	 ال��ول �ة الرأ@  16ی��ي ال)�Kف�ی	 م	 ذو@ االح�اجات ال�اصة في ال��مة ال)'�

#�Kف�ون م.ها س!اء  م	 الفIاء ال)��h لهN أو م	  فIاءات ال)'��ة bO'ل عام 

N ش)ل ال��مة ال�قل�#ة وال�&.!ل!جة على ح� الK!اء، ف�ع� ت�لل م��راء لف اآلوه�ا ال�ق

�ة K.الO انه 	�ان ت�عة ال��ال!اردة في االس��c 	ة ه.اك رضى عP�مة لإلعاقة ال�

�ة Kأن ن ��ة   %33.33ال�قل�#ة حKة ج�ا ونت�اها Pافة،  %66.67ت�O 0أنها Pاف

 ل�#ةإال أنه ق� ع�� ال)عاق!ن �O�=ا وال�N ال�'N ع	 ع�م ال�ضى ال�ام ع	 ال��مات ال�ق

�ة K.ب nان دلPو Nها   %100ال)!جهة إلP�ح 	غ� Pافة و=�جع دلn ل&!ن ال)عاق

��=ا �K#Oف�ون م	 نفi ال!ثائg ال�ي #�Kف� م.ها رواد ال)'��ة العادی!ن أما ال)عاق!ن 

/�P على غ�ار Nعة إعاق�ه�Jعا ل� وال�N ال�'N فه�O Nاجة الى وثائg خاصة وم'فة ت

 ،N'�ة لل)'ف!ف	 وال&�/ االشار=ة لل�N ال(�ة لل��مة اال��ایل ال�علK.الO ا ل�&.!لأما!ج

�ة K.ا ع�م ال�ضى ال�ام بP�األم!ر وأب�0 ال)عاق!ن ح <K'واالم� ذاته  %100فانع

N اجابي لل��مات�ة ل�0 ال�N ال�'N ، في ح	 ع�� ال)عاق!ن �O�=ا ب�قK.ال iف.sو 

�ة Kف  Nة ال)!جهة لههBة األجم.هN ت�O 0أنها Pفة ج�ا ودلn لل�.!ع  %22.22ال�&.!ل!ج

�ة ال)��قة وال)ق�رة بـ K.أما ال ،Nات ال)�احة ل�ال�هPافة   Oانها خ�مة %77.78وال��م�

���O Nة انه على ال�غN م	 وف�ة ال�!اس/ وال��م�ات اال انه لP <Kافة مقارنة مع ح

.	 ال)��ددی	 م	 ال)'ف!ف
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33,33%

66,67%

0,00%

ـ16الشكل ـ
ة تقييم المعاقون حركيا للخدمات التقليدي

بالمكتبة
كافية جدا كافية غير كافية

0%0%

100%

ـ 17الشكل ـ

مكتبةبالالتكنولوجية  تقييم المعاقون حركيا للخدمات

كافية جدا كافية غير كافية
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0%0%

100%

ـ 18الشكل ـ
هم تقييم المعاقون بصريا للخدمات التقليدية الموجهة ل

بالمكتبة

كافية جدا كافية غير كافية

22,22%

77,78%

0,00%

ـ19الشكل ـ
بالمكتبة تقييم المعاقون بصريا للخدمات التكنولوجية

كافية جدا كافية غير كافية
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  ةال#اصة و ال)�4!ل!ج�ات ال"�ی1ل�"!ر ال1ال2: ذو- اإلح)�اجات ا

  ـ هل تI9 في اس)ع�ال ال)�4!ل!ج�ات ال"�ی1ة ض9ورة إل<ام�ة؟1س 

0%0%

100%

ـ تقييم الصم البكم للخدمات  20الشكل ـ
التقليدية  الموجهة لهم

كافية جدا كافية غير كافية

0%0%

100%

ـ 21الشكل ـ
تقييم الصم البكم للخدمات التكنولوجية بالمكتبة

كافية جدا كافية غير كافية
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�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

N75.76  25  نع%  

  %24.24  8  ال

  %100  33  ال)�)!ع

  ـ ض�ورة اس�ع)ال ال�&.!ل!جا17ال��ول ـ

خ�ة ال��یDة O'!ن هAه األت�ای.> آراء ال)�Kف�ی	 في م�ال ض�ورة اس���ام ال�&.!ل!جا 

ان ال)!ضح �� الحo.ا م	 خالل ت�لل ن�ائج االس�أص��> تع�ف اس�ع)ال واسعا ح

ة م.هN ت�0 انها ض�ور=ة في االس�ع)االت ال!مة للف�د 17في ال��ول �P ة�Kانه ن 

�ة Kة نWه الفAل> هD75.76وم% K.ة وال)ق�رة ب�ة ال)��قK.ة ال�راسة أما ال.�ة م	 ع

ا ت�0 انه #)'	 تفادیها واالس�غ.اء ع.ها في ال�اة ال!مة و=)'	 إرجاع ه� 24.24%

s!صع 	اب ق� ت&!ن ناج)ة ع�ة ال�أ@ األخ� وال)�)Dل في إم'انة االس�غ.اء ع.ها ألس

ال�عامل معها او ع�م اتاح�ها وال�عامل معها خاصة في م�ال ی�علO gأف�اد ذو@ 

ف وصع!sة ال�عامل معها وال�أهل ال&امل االح�اجات ال�اصة ه.اك عامل ال&�

 الس���امها وت&لفة أث)ان ال�&.!ل!جا ال)'فة bO'ل خاص.
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  هل ت:)#�م ال)�4!ل!ج�ات ال"�ی1ة؟ـ 2س

�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

N63.64  21  نع%  

  %36.36  12  ال

  %100  33  ال)�)!ع

  

  لل�&.ل!جاـ ت!ز=ع أف�اد الع.ة حK/ اس���امهN 18ال��ول ـ

#ع��� ال�عp ان اس�ع)ال ال�&.!ل!جا أم� ض�ور@ في ال�اة ال!مة P!ن هAه األخ�ة 

أص��> تغBو اس�ع)ال Pل الفWات وم��لف ال)�K!=ات ومالح�o.ا ل.�ائج ال��ول 

� ُق�رت بـ16�ة م	 ال)�Kف�ی	 ت�Kع)ل ال�&.!ل!جا ح�P ة�Kح أن نI63.64ی�% 

و=�جع س�/ ع�م  %36.36خ�ة في ح	 نف�ه فWة قللة مق�رة اك�ت اس�ع)الها له�ه األ

ا P�ح 	اس�ع)الها لع�م ت!ف�ها ووف�ت إتاح�ها خاصة ت)Dل> ه�ه الb�=�ة في ال)عاق

75,76%

24,24%

ضرورة استعمال التكنولوجياـ 22الشكل ـ 

نعم ال
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�ة لل�ی	 #���Kم!نها فهN م	 فWة ال)'ف!ف	 P!ن ال)'��ة  ت!ف� K.الO أما ، N'�وال�N ال

وأخ�0 م'��ة لها الع�ی� م	 األجهBة م�)!عة ح!اس/ مBودة ب��م�ات قارئة للbاشة 

  ال)'فة له�ه الفWة.

  

  إذا OانY اإلجا*ة نعN، ح�دها ال!س�لة ال)ي ت:)ع�لهاـ 3س

 

 

 

 

 

 

  

63,64%

36,36%

ـ 23الشكل ـ
توزيع أفراد العينة حسب استخدامهم للتكنولوجيا

نعم  ال
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  ماهي ال!سائل ال)�4!ل!جي 2س 

�ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

  %13.7  10 االن��ن>

 %41.1  30  ال�اس!ب

  %8.22  6  وسائ� م�ع�دة

  %36.99  27  ال��م�ات ال.اcقة

  ـ ن!عة ال!سائل ال�&.!ل!جة ال)���Kمة م	 c�ف ذو@ االح�اجات ال�اصة19ال��ول ـ

  

	 ال��ول �عة ال!سائل ال�&.!ل!جة ال�ي ت!ف�ها ال)'��ة الع)!مة لفWة ذ 19ی�c @و

عة ال!سائل ال�ي #��Aون اس���امها ف!ج�نا انه ه�c في Nاجات ال�اصة ورأیه.اك االح�

�ة  أرsعة وسائل م�احةK.ل> في ال�اس!ب  بD(ات%41.1االس���ام وت في وتله ال��م�

�ة K.قة بcة  %36.99ال.ا�K.ب <ة تي ال!سائ� ال)�ع�دأت و%13.7ثN اس���ام  األن��ن

�ةK.ا ال�فاوت في  % 8.22بAه �Kتف 	االس�ع)ال و=)' �في آخ� م�ت�ة م	 ح

�ة ل)��لف فWات ذو@ االح�اجات ال�اصة  K.الO  اس�ع)ال ال!سائل إلى م�0 إتاح�ها

bت /�ة ل�&الفها فالحo.ا ان ال��م�ات ال.اcقة ال)�Kع)لة في ال�!اسK.الO ه� خاصة

�ا وهAا لKه!لة ال��!ل علها س!ا�P ال)اس�ع)اال 		 'ف!فء ب��)لها او ب��ادلها ما ب

O م�احة <K� الD)	 ول�ة لل!سائل ال!سائل ال)�ع�دة ف�ع��� م'لفة م	 حK.الO أما�K.ة ال

ة ال)عاق	 P)ا #)'	 إرجاع ع�م اس�ع)ال Oعp ال!سائل لع�م درا#ة هAه الفWة� لغال

  Oاس�ع)الها أ@ صع!sة ال��'N فها.    
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  ادر ال)ي تع)��ها *(91ة في ال�()�ة؟ـ ماهي ال�
 4س

�ة ال)W!=ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

  %21.21  7  تقل�#ة

  %78.79  26  ت&.!ل!جة

 %100  33  ال)�)!ع

  ـ ن!عة ال)�ادر ال)�Kع)لة20ـ ال��ول

13,70%

41,10%

8,22%

36,99%

ـ24الشكل ـ
ف نوعية الوسائل التكنولوجية المستخدمة من طرـ

25ذوي االحتياجات الخاصة

اإلنترنات الحاسوب وسائط متعددة  البرمجات الناطقة
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�ا م	 c�ف ذو@  20ی!ضح ال��ول �P واالرص�ة ال�ي تع�ف اس�ع)اال gعة ال!ثائ�c

�ای.>أن ال)'��ة ت!ف� ن!ع	 م	 ال)�ادر ال&��ونة وتقل�#ة ت االح�اجات ال�اصة ف�)ا 

	، األولى تفIل اس�ع)ال ال)�ادر ال�قل�#ة وال ت�Kع)�Wف /Kة دراس�.ا ح.ل م	 آراء ع

��ها بـ Kال)ق�رة ن @�ة ف��Kع)ل ، أما الفWة الDان  %21.21مق�.ات ال)'��ة اال ما ه! تل

س!ب واالل&��ونة ال�ي ت!ف�ها ال)'��ة على غ�ار ال�ا ال)�ادر  وال!سائل ال�&.!ل!جة

��ها بـ Kها وال)ق�ر ن� %78.79وال&�/ ال)K)!عة وغ��K.ن�� فإذا ت)ع.ا في مقارنة ال 	

� ف)ا ب.هN و=ع!د س�/ ذلn الى ن�رة ال)�ادر ال�قل�#ة بل ع�P م أنه ه.اك تفاوت�

ا واالصN قادر عوف�تها  ل�الح الفWات ال)عاقة خاصة  Oال)'ف!فP�ن ال)عاق ح!P 	 لى

�ة الرتفاع نK/ اس�ع)ال ال)�ادر األل&��ونK.الO العاد#ة أما gة ال�عامل مع ال!ثائ

 	 الوخاصة ل�0 ال)عاق	 �O�=ا #ع!د لعامل إتاح�ها في ال)'��ة ل�اح هA الفWة في ح

 .N'�  ت!ف� أ@ مع�ات ال&��ونة ل�الح ال)عاق	 ح�=ا و ال�N ال

 

 

  

21,21%

78,79%

ـ نوعية المصادر المستعملة25الشكل ـ

تقليدية تكنولوجية
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  إذا Y�O ت:)ع�ل ال!سائل ال)�4!ل!ج�ة:ـ 5س 

  هل ت��'N في اس�ع)الها؟  .أ

�ة ال)W!=ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

N54.55  18  نع%  

  %45.45  15  ال

 %100 33  ال)�)!ع

  

  ـ م�0 ت�'N ذو@ االح�اجات ال�اصة في اس�ع)ال ال�&.!ل!جا21ال��ول ـ

  

ال�اصة في اس�ع)ال ال!سائل ال�&.!ل!جة ی!ضح ال��ول م�0 ت�'N فWة ذو@ االح�اجات 

	 أح�اه)ا ت�K	 اس�ع)الها وت��'N فه واألخ�0 ت�� صع!sة او مbاكل �Wها فف)Bنا ف

��هN بـ Kفي اس�ع)اله فق�رت ن N'ال�الي ال ت��sة األولى  %45.45في اس�ع)اله وWأما الف

�ة K.ومقارن�.ا له)ا ال ن) %54.55ف�ق�ر ب 	��K.ها لل�oه)ا فالح.� ف)ا ب�P تفاوت B

 	ة ت.o)ها ال)'��ة ل�علN ال)'ف!ف�� ب.ه)ا ل!ج!د دورات ت�ر=�P ال نالح� تفاوت

 اس�ع)ال ب�م�ات االعالم اآللي.
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  ؟هل ت)لقى م:اع�ة م9W Fف6س

�ة ال)W!=ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

  %21.21  7  أص�قاء

	�  %60.61  20  م'�

  %18.18  6  األهل

  /  /  آخ�ون 

  ـاألش�اص ال)Kاع�ة اث.اء اس�ع)ال ال�&.!ل!جا22ال��ول ـ

	 انه ق� نه ق� #��اج Oعp األش�اص م	 ذو@ االح�اجات �م	 خالل ال��ول ت

	 أو �	 انه هAه ال)Kاع�ة ت&!ن أما م	 األص�قاء او ال)'��ال�اصة الى مKاع�ة وت

� فIاء ذو@ Kفي ت h��(ي ال�االح�اجات ال�اصة bO'ل  األهل ف&ان> مKاع�ة ال)'�

�ة K.ب nودل 	مقارنة مع األش�اص اآلخ�= ��وتلها مKاع�ة األص�قاء  %60.61ك

�ة K.ة  %21.21ب�� هAا Oانه   %18.18وتأتي مKاع�ة االهل في آخ� م�تKتف 	و=)'

54,55%

45,45%

ـ 26الشكل ـ 
مدى تحكم ذوي االحتياجات الخاصة في استعمال 

التكنولوجيا

نعم ال
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�ة مKاع�ة ال)'��ي له�ه الفWة P!نه #'!ن حاض� اث.اء تعاملهN مع ال�&.!ل!جا Kارتفع> ن

األص�قاء ف��'N انهN م	 نفi الb�=�ة او ب.فi ن)� اإلعاقة فانهN ی��ادل!ن اما 

 pع�ال��م�ات وال�ق.ات ال�ي ی�ونها م.اس�ة لهN ومف�ة ف)ا ب.هN و=Kاع� OعIهN ال

ل�Kف�وا م	 خ��ات وت�ارب اص�قاءهN في اس�ع)ال ه�ه ال��م�ات وال!سائل.، ل&	 

انة ال�عامل مع هAه ال�&.!ل!جا وsال��!ص غال�ا ما #'!ن االهل Oع� ع	 إم'

ال�&.!ل!جا ال)'فة ل�الح ال)عاق	 او جهل أولاء أم!ر ال)عاق	 لo�وف اج�)اعة 

ة ال)�Jة.W�  والo�وف ال

    

  هل ی)!ف9 ال9ص�� اإلل4)9وني في ج��ع ال�@الت؟ـ  7س

�ة ال)W!=ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

N36.36  12  نع%  

  %63.64  21  ال

  %100  33  ال)�)!ع

  ـ م�0 ت!ف� ال�ص� اإلل&��وني23ال��ول ـ

21,21%

60,61%

18,18%

0,00%

ـ األشخاص المساعدة اثناء استعمال التكنولوجيا27الشكل ـ 

أصدقاء مكتبيين األهل آخرون



 الف
ل ال���اني  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

128 

 

	 أنه ال ت�تقي ال)'��ة ل�!ف� رص� إل&��وني Pافي یل�ي  23م	 خالل ال��ول �ی�

 رغ�ات ذو@ االح�اجات ال�اصة وم�Jل�اتهN العل)ة وذلn م	 خالل ما ورد م	 إجاOات

انال)�Kف�ی	 م	 هAه الفWة في اإلس���ة م.هN إجاب> Oع�م رضاها ع	 �P ة�Kن � ح

لفWة ااألرص�ة االل&��ونة ال)�!ف�ة وع�م ش)!ل�ها ل&افة ال)�االت العل)ة وق�رت هAه 

�ة K.إل&��وني  %63.64ب �إال أنه ناق�Iها فWة أخ�0 فأجاب> أن ال)'��ة ت!ف� رص

)'	 ة. و=لDقافة ال)عل!مات#)'.ها االع�)اد عله في ال)Jالعة وال�Dقف وت.)ة األف&ار وا

�ة الفWة ال�ي نف> وج!د هAه األرص�ة االل&��ونة لع�م ت!ف�ها فيKارجاع ارتفاع ن 

ة أو ال�امعة وأغل/ الفWات ت��اج م�االت(�ة لألc!ار ال�علK.الO س!اء Nالى  ال�عل

 ارص�ة في هAا ال)�ال.

  

 dات؟ـ م�I ت!ف9 ت�4!ل!ج�ات ح�ی1ة ل4ل الف24ـ ال@�ول ـ8س

 

 

36,36%

63,64%

  ـ مدى توفر الرصيد اإللكتروني28الشكل ـ 

نعم ال
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�ة ال)W!=ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

N75.76  25  نع%  

  %24.24  8  ال

 %100 33  ال)�)!ع

  ـ م�0 ت!ف� ت&.!ل!جات ح�یDة ل&ل الفWات24ال��ول ـ

  

	 أنه ی!ضح رأ@ م��لف ش�ائح ال)عاق	 س!اء ال���=ة  ،  O24)الح�o.ا لل��ول �ی�

ة وال�N ال�'N  في ت!ف� ال)'��ة ل)��لف P�عة إعاال��Jفة لق�هN ال�&.!ل!جات ال)'

�ة K.ب Nل نعP ةOل خاص ام %75ف&ان>  إجا'bO 	�ة ت)Dل فWة ال)'ف!فK.ه الAه 	ا ول&

�ة ال)��قة وال)ق�رة ب K.24.24ال%  P�ح 	ا ف�)Dل رأ@ الفWات ال)��قة أ@ ال)عاق

عة إعا�c hات ت�ه ق�هN. إال أنوال�N ال�'N الAی	 نف!ا وج!د أ@ وسائل او ت&.!ل!ج

� في األس!اقال�Bائ�=ة وغالء �P ل'bO ةBه األجهAا إلى ع�م ت!ف� هAه /�#ع!د س

  ت&الفها في األس!اق العال)ة وغ�ها خارج ال�Bائ�.



 الف
ل ال���اني  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

130 

 

 

 

 هل ی!ج� وسائل ت�4!ل!ج�ات م�اس�ة إلعاق)S -9س 

  إدا Pان> إجاب�n ب.عN ما ه! ن!عها:

�ة ال)W!=ة  ال�&�ار  االح�)الK.ال  

N76.67  23  نع%  

 %23.33  7  ال

 %100  33  ال)�)!ع

  ـ ت!ف� ال��م�ات ال).اس�ة OفIاء ذو@ االح�اجات ال�اصة25ال��ول ـ

  

	 ال��ول �ت�لل إلجاOات ال)�Kف�ی	 م	 ذو@ االح�اجات ال�اصة ح!ل م�0  25ی

	 انه ال ی!ج� ب�م�ات س!0 لفWة �عة Pل إعاقة ف��Jة ل�ت!ف� ال��م�ات ال).اس

75,76%

24,24%

ـ مدى توفر تكنولوجيات حديثة لكل الفئات29الشكل ـ

نعم ال
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�ة تأك� وج!د هAه األخ�ة مق�رة ب Kان> نPو 	�ة لفWات  %76.67ال)'ف!فK.الO أما

ا وال�N ال�'N ال�P�ح 	ی	 نف!اوج!د أ@ ب�م�ات م���ة ل�ال�هO NفIاء ال)عاق

   %23.33ذو@ االح�اجات ال�اصة فق�رت ب

J(ة للKالعة وق� أشار Pل ال)'ف!ف	 على ان ال��م�ات ال)�!ف�ة لهN في ال)'��ة ال�ئ

ة ال)'ف!ف	 اك�وا jawsالع)!مة "د. م!ال@ بل�)Kي " ت�)Dل في ب�نامج "�" فغال

�نامج واس�فادتهN م.ه في ال)'��ة في اس�ع)اله في ال�عامل مع ال�اس!ب ،باع�)ادهN عله 

"zoome texte Nل خاص والق�ر ع�ده'bO ���" #ع�ف اس�ع)اال م	 c�ف ضعاف ال

" فلN #'	 م�Kع)ال م	 ق�ل ال)�Kف�ی	 ل&	 علل!ا ذلDBT nاف�اد ،أما ب�نامج " 7ب 

K=امج و���قة الP ��P ل'bO ع)ل�K#ُ نه ال!'Oاش�ة ودل�n في �ف�ون م.ه JO�=قة غ� م

b(ق!م ال# ��ف على هAا إcار مb�وع ت�!=ل ال&�/ العاد#ة الى c�=قة ال��ایل ح

  الفIاء بهAه الع)لة.

  

 

 ت�لل اسWلة ال)قابلة: 2.3

76,67%

23,33%

ـ31الشكل ـ
توفر البرمجيات المناسبة بفضاء ذوي االحتياجات 

الخاصة

نعم ال
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ة لل)Jالعة العK�ة م�ی�ة ال)'��ة ال�ئKخالل مقابل.ا مع ال 	ل ال)قابلة مل!ال#ة  )!مةت�ل

� م�KغانN "د م!ال@ بل�)Kي "وال�ي هي مb'!رة عل حK	 ت�اوsهN وتعاونها مع.ا ح

	 ل.ا مایلي�   :ف��> ل.ا م�ال لل.قاش P)ا رح�> O'ل اسWل�.ا وأجاب> علها . ت

� ف   Kاء وتbإنO gال)قابلة وال)�عل 	ة ال)�ی�ة في ال)�!ر األول م�Kاء ت��ث> الI

 Oانه ق� تN اس���اث هAا الفIاء Oال)'��ةذو@ االح�اجات ال�اصة Oال)'��ة، ف��ح> 

�ة  2014في أواخ� س.ة Kان> مP أنه �Oع� ت�هBه Oال)ع�ات الI�ور=ة والالزمة ح

 عالم اآللي و معل)ة لغةالفIاء م����ة في علN ال)'��ات حاملة لbهادة تق.ي في اإل

�/ مBاول�ها لل�راسة ال��ایل KO ل. ف&ان> ذات ق�ل فKخ عق�ها م	 c�ف وPالة ال�bغ

ة ي ح� ال�ق.ة وأدرJ�(O 0ل�ات هAه الفWة. ول&	 في ال!ق> ال�اه	 ن�	 فخ��ة في ال)�ال و 

� الفIاء.Kلة ت'bل�ل م  

ة #�Kه�ف هAا الفIاء فWة ذو@    P�ة ، ح=��O ان> إعاقةP اجات ال�اصة س!اء اإلح�

ل م�)!عة �P/ ب�ای أو ال�N ال�'N دون أن ن�.اسى اإلعاقة الAه.ة ف!ف� هAا الفIاء

و قار¢ األسJ� اإلل&��ونة لل)'ف!ف	 م�ع)ة OأجهBة إل&��ونة �Pهاز ال�اس!ب و 

cاOعات ال��ایل  و م�)!عة م	 ال��م�ات تKهل ال!ص!ل إلى ال)عل!مات، P)ا ت�!ف� 

ة ( خاصة Oال&�سي ال)���ك) ومKاحة P�و@ اإلعاقة ال�Aل hة على م�خل م���ال)'�

على ال�.قل KOه!لة ب	 القاعات خاصة و أنه فIاء ذو@ االح�اجات ال)'��ة تKاع� 

	 ال�اصة وقاعة اإلعارة و قاعة األcفال ال)���Kم	 D'O�ة م	 c�ف هAه الفWة م!ج!دی

 !��ة لإلعاقات األخ�0 ف�عAر ال�!فg في Pل ما ی�JلK.الO فلي . أماKال gابJنه . في ال

   .غ� م!ج!دة في األس!اق ال�Bائ�=ةألن األدوات ال�اصة بهO Nاهoة الD)	 و 
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Pأ@ مvسKة تKعى ل��قg أق�ى ح� م	 األه�اف ال)JK�ة ن!اجه Oعp ال���#ات    

Kاب . ف.�	 في م!اجهة م�K)�ة إلك�ألن.ا لN نفق� األمل م	 ت�ققها وال نق!ل ال�ع!sات

  رضاهN ال�ام ع	 ال��مة ال)ق�مة لهN . اك�Kابو  	ال)�Kف�دیأك�� ق�ر م	 

O ل�فعل هAا الفIاءالn م�)!عة م	 ال��J وه. -Kع� إرجاع م. ق�ل bPيء �ته

Nة ك�ع(ت وت!ف� أجهBة وت&.!ل!جا خاصة Oاإلعاقا .ال�ص� O)�)!عة م	 ال&�/ الق

 االح�اجاتاألخ�0 ل!ن ه.الn ع�ل م	 ناحة ت!ف� ال��مات ل&ل فءة ذو@ 

في صالح هAه الفWة، م	 ب	 . وP)ا ن��ه� دائ)ا ب�ق�#N نbاcات وورشات ال�اصة

�*ورشة أس)ع و أس�.��* وهي ع�ارة ع	 مKاOقة �P ت�اوب <األنJbة ال�ي لق

� للـأcفال ، #K)ع!ن أو #ق�ؤون  ق�ة م	 الل!حة اإلل&��ونة و=ع�ون صاغ�ها ح

تق�م لهN ج!ائB ت�فB=ة . ف.�	 في إج�هاد م�K)� ل�عل ال)'��ة تغJي رغ�ات Pل 

�ة ال)�ی�ة  إلى أن ال)'��ة ال	 أسهN األcفال ال)عاقس�ف�یها على ر Kةأشارت الK �ئ

 N#في تق� NاهKت 	c!ت�اب ال ��لل)Jالعة bO'ل عام س!اء Pان> في م�KغانN أو ع

أنها  Oاع��ارق�ر ال)J�Kاع ما #)'.ها م	 خ�مات لل)�Kف�ی	 دون ت��ی� فWة مع.ة 

� رص�ة ال�قل�#ة واإلل&��ونة، ت!ف. ف�KاهN في ت!ف� األ 100 %مvسKة خ�ماتة 

 pع�مع�ات ماد#ة م!اك�ة لل�&.!ل!جات ال��یDة ، ف�ح الفIاءات على OعIها ال

  ل�عN ال�!اصل الف&�@ الهادف ورفع ال)�K!0 الDقافي في ال)��)ع ال)�Kه�ف.

ال�اصة على �P/ روا#ات و  االح�اجاتك)ا أضاف> قائلة : #��!@ رص� فIاء ذو@ 

ال��ایل ألنه ال ی!ج� دور نb� أو ت!ز=ع لهAه ال&�/ ح�ى ن�قg ت.!ع في هAا  ق�h بلغة

ال�ص�. ول&	 هAا لN #).ع.ا م	 ت�)ل م�)!عة ق)ة م	 ال&�/ اإلل&��ونة و ض�Jها 

�ة لل)'ف!ف	 Dvd،cd-rom إل&��ونة.في أوعة K.الO اAاء .هIالف �b.ق> ل�vك�ل م

هN في مKاع�تهN على ال!ص!ل لل&�/ و هAا دور ، أما ال�االت األخ�0 ف�ق��� خ�م�
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 		  و ال)Kاع�ی	 ال�ق.�مvKولة ال)vسKة أح�ص ج� ال��ص على  وsاع��ار@ ال)'�

 هAا . 

عة رص�ه و خ�ماته  االح�اجاتحققة الفIاء م!جه ل&ل فWات ذو@ �c 	&ال�اصة ول

N @ اإلعاقة ال���=ة هتف�ض تغل/ ت�دد فWة ال)'ف!ف	 على Oاقي الفWات األخ�0 . فAو 

�/ إلى أنه ال)'ف!ف bO'ل خاص #��اج إلى  وتفاعل.األكD� ب�وز Kإرجاع ال 	'(#

ة أو ال�N ال�'N الAی	 #)'.هN  لل)Jالعة.c�=قة خاصة P�اإلعاقة ال� i'على ع

  العاد@.م	 ال�ص�  االس�فادة

ة لل)Jالعة الع)!مة ل!ال#ة م�KغانN د م!ال@ K �اك معOاإلش� بل�)Kيتق�م ال)'��ة ال�ئ

ل�J!=� خ�مة ال)'��ة دون ال��لي ع	  اق��احاتم�)!عة م	 ال!ال#ات األخ�0 ع�ة 

 Nأه 	صة ال�ا على م�K!0 فIاء ذو@ اإلح�اجات االق��احاتال�!دة ال�فعة لها. ف)	 ب

 gال)�ف�PAها ن  :عل

 ت�ادل األرص�ة ب	 ال)'��ات ال!الئة م	 ح	 آلخ�. �

	 لل�عامل مع األش�اص ذو@ اإلعاقة وفهN م�Jل�اتهNت&!=	 م�)!عة م �� .	 ال)'�

 ال)���Kثة.ت�عN ال)'��ة bO'ل مO �(�Kال��م�ات  �

ة لل)�Kف �� �ی	 لل�عامل مع األجهBة ال�&.!ل!جة وضع دورات ت�ر=

 ع.ها االس�غ.اءض�ورة ال #)'	  Oاع��ارهتق�#N دروس م�انة في اإلعالم اآللي  �

الحo.ا م	 ال)قابلة مقارنة مع ما ه! م!ج!د في ال�ققة ن!ع م	 اإلخ�الف . ففIاء ذو@ 

ال�اصة Oه نقائh #)'	 معال��ها P!ن أن ال�ص� غ� مهN ف&له روا#ات  االح�اجات

ة.م��ج)ة Oاللغة �P)ا أن م'ان هAا  ال)!ج!دة.وال أح� #�� ال�عامل Oال��م�ات  األج.

� اإلل&��وني ما #�عله عارم Oالف!ضى عل)ا أنه وم�BP عارة الفIاء ب	 قاعة اإل��ال
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 �Dأك Nنه!P قةcات ال.ا 	ال)�Kف�دیال)'ف!ف #��اج إلى اله�وء ال�ام ل�BP مع ال��م�

  ت�دد على الفIاء.

  �)ائج على ض!ء الف9ض�ات:ال .5

ان �!زعة ال)م	 خالل ما ت!صل.ا ا@ أث.اء ف��ة ال�راسة م	 معل!مات وت�لل ن�ائج االس�

�ة م�ی�ة ال)'��ة الع)!مة ل!ال#ة مKة وال)قابلة ال)��ات مع ال.�K Nغانعلى اف�اد الع

 نJالقت)'..ا م	 ال��وج O)�)!عة م	 ال.�ائج واألج!sة ال.هائة ال�ي س�c g�حها ق�ل اال

  في ال�راسة وس.!ردها ف)ا یلي:

  :االش'الة العامةاإلجاOة على  •

	 خ�مات ال)'��ات الع)!مة ال)!جهة لفWات ذو@ االح�اجات     Kت� 	ف #)'P

 !Kة الفعالة في م��)ع معل!ماتي تده ال�اصة واالرتقاء بها الى م�K!0 ال��مة الع)!م

  ال�&.!ل!جا؟

	 خ�مات ال)'��ات وم�اكB ال)عل!مات وعلى رأسها ال)'��ات Kج�ا ت� 	ال))' 	م

Wة ل�الح فامة في ال)��)ع وال)�)Dلة في فWة ذو@ االح�اجات ال�اصة، ه ةالع)!م

خاصة في زم	 أص��> فه ال�&.!ل!جا لغة ال�!اصل. ول&!ن هAه الفWات �Oاجة الى 

K�ف على م�K!0 ال!سائل ال)�Kع)لة س!اء م	 ال.احة ال)عل!ماتة ال�قل�#ة الو Jة أت&

�ة ل&ل ال)�K! ال�&.!ل!جة ال��یDة ، وs)ا ان هAه ال!سائل لK.الO م�احة خاصة <K ات=

 االج�)اعة أض�ى األم� لBاما على ال)'��ات الع)!مة ان تأخA على عاتقها مvKولة

ا مدمج هAه الفWة وتق�#N خ�مات فعالة تعBز تعل)ها، تDقفها وتJ!=� مK!اه م	 خالل 

عة اعاق�ها وت��م م�Jعا ل��اتها�Jل�اتها ورغت!ف�ه م	 معل!مات وأجهBة ووثائg م'فة ت.  

  :اإلجاOة على تKاؤالت ال�راسة •
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ما ه! واقع ال��مات ال)ق�مة لفWة ذو@ االح�اجات ال�اصة في ال)'��ات  -

 الع)!مة؟

Jة ال ت�تقي إلش�اع ال�غ�ات العل) -KO ة�ة تق�م ال)'��ات الع)!مة خ�مات م'�

ى خ�مة ل&افة فWات ذو@ االح�اجات ال�اصة. P!نها تق��� في خ�م�ها عل

 ال)'ف!ف	 دون غ�هN م	 الفWات ال)عاقة.

 ما هي ن!عة ال��مات ال)ق�مة لفWة ذو@ االح�اجات ال�اصة؟ -

� انها ت�) -ع تق�م ال)'��ات الع)!مة خ�ماتها لفWات ذو@ االح�اجات ال�اصة ح

 JO�=قة تق�#N خ�مات له�ه الفWات Oإم'انهاP)ا  وال�&.!ل!جة،ب	 ال��مة ال�قل�#ة 

ف ال)�.ى، ال)!قع وال��هBات حK/ ال!ضع غ� م�اش�ة وذلn م	 خالل ت&

الA@ #��م Pل الفWات ووفقا ل)قایi ومعای� عال)ة م�فg علها م	 c�اف 

 هWات رس)ة.

 هل ت!اك/ ال)'��ة ال�&.!ل!جات ال��یDة ال)!جهة لAو@ االح�اجات ال�اصة؟ -

ال�P/  م!اك�ةإنه م	 ال))'	 الق!ل ان ال)'��ات الع)!مة ق� ت)'.> م	  -

N ال�&.!ل!جي في م�ال ال�&.!ل!جات ال)'فة ل�الح ال)عاق	. إال أنها لN تع)

ف	 اس�ع)اله ل&ل أن!اع اإلعاقات بل اق���ت خ�م�ها ال�&.!ل!جة على فWة ال)'ف! 

 دون غ�ها م	 الفWات. 

 :م�اق$ة الف9ض�ات •

 9ض�ة األولى:الف

ة Pافة م�Jل�ات Pل فWات ذو@     �تق�م ال)'��ة الع)!مة خ�مة دون م�K!0 تل

� تق��� خ�ماتها على فWة ال)'ف!ف	 فق�.�O اجات ال�اصة  االح�
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	 ص�ة c�ح    �هAه الف�ضة م	 خالل ما ت!صل.ا اله في ت�لل ن�ائج  ت�

�ةKن�� ان ن �ان ح�م	 ال)'ف!ف	 ت�Kف� م	 خ�مات ال)'��ة  %81.81االس�

ا بـ P�ح 	�ة ال)عاقKتق�ر ن 	�ة ذاتها لل�N ال�'N %9.09الع)!مة في حK.وال  Nول

 ن�� ا@ حالة تPA� فها ی�علO gال)عاق	 ذه.ا.  

 الف9ض�ة ال1ان�ة:

   gال!ثائ pعsة و ت)Bج ال)'��ة الع)!مة في خ�ماتها ب	 ت!ف� وسائل ت&.!ل!ج

  ال�قل�#ة م	 �P/ ال��ایل.

	 ص�ة هAه الف�ضة م	 خالل ال.�ائج     �إلها في ت�لل  ال�ي ت!صل.ات�

عة ال��مات ال�ي تق�مها ال�Jل 	ی�N ال)�Kف� وج�نا م	 خالل تقان ح��ةاالس��'( 

Kة والانه ن�ة م.هN أك�ت على ان ال��مات ال�قل�#ة ال)ق�مة لهN غ� Pاف�P ة��ي  تل

=��O ا فق� أب�0 ال)عاق!نا م�Jل�اتهN العل)ة. اما ف)ا #�h ال��مات ال�&.!ل!ج

  .N'�ا وال�N الP�ح 	 رایهO Nانها Pفة نفى دلP nل م	 ال)عاق

 الف9ض�ة ال1ال1ة:

أخA  ال�&.!ل!جات ال��یDة ال)ق�مة لفWة ال)'ف!ف	 دون ت!اك/ ال)'��ة الع)!مة     

 Oع	 االع��ار فWات م	 إعاقات أخ�0.

اث�ات ص�ة هAه الف�ضة م	 خالل ال.�ائج ال�ي ت!صل.ا الها في Pل م	  Oإم'ان.ا    

ة لل)Jالعة الع)!مة انها ت!ف� K� ص�ح> م�ی�ة ال)'��ة ال�ئان وال)قابلة ح�االس�

�ة م�Jل�ات ت&.�!ل!جة خاصة Oال)'ف!ف	 فق� م��رت ذلO nع�م االتاحة وال�&لفة ال&

ان �لل��هBات ال�&.!ل!جة لفWات االعاقة االخ�P 0)ا ت�أك� ص��ها م	 خالل االس�

� اب�0 ال)'ف!ف!ن رضاهN ع	 ال��مات N ال)عاق	 ل��مات ال)'��ة حوتق
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�ة ال�&.!ل!جة ب.K/ مع���ة في ح	 Pان ع�م ال�ضى K.ب nل�0  %100ال�ام وذل

.N'�  ال)عاق	 ح�=ا وال�N ال

  ال�)ائج العامة: .6

ان وانJالقا م	 ال.�ائج ال�ي ت! �  صل.ا م	 خالل ما ت!صل> اله ال�راسة م	 ن�ائج االس�

  الها ب.اء على الف�ضات #)'..ا اس�.�اج ما یلي:

 الى دعN واه�)ام واقع ال)'��ات الع)!مة في خ�مة ذو@ االح�اجات ال�اصة #��اج •

.ه واالرتقاء Oه.Kه ل�� م	 c�ف ال)vKول	 والقائ)	 عل

� وفادح في ال!ثائg ال�ي م	 شانها ت�عN ذو@ االح�اجات ال�اصة  •�P hوج!د نق

	 في بWة b(اش�اص مه Nبل #�عل م.ه Nل/ علcو ���وت�فBهN على ال�ق�م وال

 #K!دها العلN وال�ق�م.

خاصة O)ا فها اجهBة ووثائg وتق.ات  ب�!ف� خ�مات!مة اك�فاء ال)'��ات الع) •

 .Nدون س!اه 	 Oال)'ف!ف

وج!د فIاء لAو@ االح�اجات ال�اصة وsال�غN م	 KOا�cه #ع��� مvش� النJالقة  •

ة ت�تقي  ن�!�م�Jل�ات ال)�Kف�ی	 م	 ذو@ االح�اجات  إلش�اعبل!غ خ�مات م'�

 ال�اصة م�Kق�ال.

 تها:حل!ل ال�راسة واق)9احا .7

ان  ب.اء على ال.�ائج ال�ي تN ال�!صل الها #)'	 اق��اح Oعp ال�ل!ل ال�ي م	 شانها

وت��م الفWات  أحK	وس�ل ت�عل ال!ضع وخ�J الش'الة دراس�.ا ات&!ن اجاOات 

  :ف�)ایليال�اصة م	 ال)عاق	 و=)'	 ا#�ازها 

 خاصة O)��لف االعاقات دون إه)ال فWة على حKاب أخ�0.ت!ف� مع�ات  •
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ت�K	 فIاء ذو@ االح�اجات ال�اصة م	 خالل تBو=�ه O)��لف ال)ع�ات  •

 تاو دم	 اء واألجهBة ال�ي تKاع� ال)عاق	 على القام ب.bاcاتهN داخل ال)'��ة س!ا

 غ�هالل&�اOة او االعالم اآللي �P!ف� م'��ات ال&�اOة لل)'ف!ف	 وس)اعات لل�N و 

 م	 ال��هBات.

 تل�ي الغ�ض العل)ي ب!جه خاص ل&!ن ال)'��ات تف�ق�ت!ف� م��لف ال!ثائg ال�ي  •

 لهAا ال.!ع م	 ال!ثائg س!اء بلغة ال��ایل او اللغة االشار=ة او فها.

Nااله�)ام ب�J!=� خ�مة هAه الفWات  •o.قات ف&�=ة  وتOاKات ومcاbات ونمل�ق

.Nة ل�ال�ه�  ودورات ت�ر=

  



 الــخاتــــمــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
 االح#�اجات ل!و�  ع� ال��مات ال�ق�مة ال��
�  الف�ل في إل�ه ت�
ق�ا ما خالل م�    

ال�0#/ة  في بها ق��ا ال#ي ال���ان�ة ال�راسة خالل م� و في *ل ال#�'ر ال#)�'ل'جي ال�اصة

 ه!ه الف<ة أن م'ال� بل;��6ي*اس#�ل��ا ال
ئ��6ة لل��العة الع�'م�ة ل'ال7ة م6#غان4*د.

�ع أف
اد م� كغ�
ه4#C� ق�راته4 ت��0ه4 ما Hأق�ى وال#عل�4 وال��' ;�اةال  اف� ال;D له4 ال


وة م� كKCء واع#/اره4 وIاقاته4Lة الM
N/ا ال�
وة ه!ه ت���ة 7;#4 مLع في ال�� ال�Cاالت ج


وة هاته م� واالس#فادة ,ال;�یLة ال#)�'ل'ج�ة ال'سائل ب#'ف�
 وذلO ال#عل�4 مCال وخاصةLال 


ورة 7ع�ي ال وه!ا الNامل ال�مج الف<ة ه!ه حD م� S!لO م��0 ح� أق�ى إلىUالH  اء�إع

 ج��عا معه4 نف6ها األه�اف ت;ق�D ن;' ال6عي أو األسال�W ب�فV �ی��ال�عل'مة ل)ل ال�6#ف


وف ب
امج تق�47 7ع�ي الNامل فال�مج* 
�ا ال�ق/ل�� على ل)ل م�اس/ة وت'ف�H 0#/ة� یل/ي ال


اعي اح#�اجاته4M0ف'ف�� أن ه' الح��اه ما ق�راته4 و� ب�Cاح ال�Cاالت ج��ع 7ق#;�'ن  ال

 و ال��اس/ةو  ال;�یLة ال#)�'ل'ج�ة ال'سائل له4 أت�;] ما إذا عل��ة أو أدب�ة Sان] س'اء

Oهات ق/ل م� ال)افي ال�ع4 ك!لC6\ولة ال� .ال


M;ة بهاته لاله#�ام ج��ة ب�ا7ات ه�اك أن نق'ل ال�راسة ه!ه خ#ام وفيNع م� ال�#C� ال

 ح�b م�س'ءا  اإلم0ان�ات ب#'ف�
 وذلO الالم/االة، و ال#ه��_ م� تعاني Sان] ال#ي


Mة اإلم0ان�ات أو ال�#�'رة ال#Cه�KاتN/ة ال���#� .ال�ال�ة اإلم0ان�ات أو ال�\هلة و ال

�ع ن�
ة ت�#في أن ون
ج'#C� في إج;افا 7عاني ال!� ف<ة ذو� االح#�اجات ال�اصة ن;' ال

 على الغالW في 7ق#�
 تLق�فه ح�b م�#لف ال�\س6ات و خاصة ال��مات�ة م�ها في حقه

7�انا ، تقل��7ة وسائل اس#ع�الdم�ا و D;H ح�ا ه!ا . الف<ة ق�م�ا  ه!ه
I 

  

 



  جدول االختصارات:

Abreveation Signification 

Jaws Job Access with speesh 

NVDA Non Visual Desktop Access 

DBT Document braille translit 

TTS Texte to speech 

Pdf Porte document forma 

Ocr Reconnaissance optique de 

caractères  

Cd compacte desk 

Usb Universal serial bus 

A .T Assistiez Technologie 
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ال%ق�مة ل#و" اإلح��اجات  ال��ی�ة ال���ل�ج�ة ال�سائل مع�فةه�  دراس�ا وراء م� اله�ف

 ع�ت�ق�فه6  م5ال في ت)�لف ال�يال%&�عة  الف/ة هاتهال)اصة في إ(ار ال)�مة ال%'�&�ة 

م�اك&�ها للع@� وم�= إتاحة ال%?س<ة الع%�م�ة  م�= مع�فة ،ك#ل: العادی�� األش)اص

ال�قاف�ة الف�صة له6 ب��ف�� ما D<هل بل�غه6 ال%عل�مة و اإلس�فادة م� حقه6 في ال�قافة 

ت ���ل�ج�او�Lف ی�عامل الJ(K م� ه#ه الف/ة مع اإلل���ون�ات خاصة و تلعE  ال

 م)�لف في تغ���ات إلى أد= ما وه#ا�ق�ف�ة ال� الع%ل�ة ت�N�O في وفعاال L&��ا دوراال��ی�ة 

ال%'�&ات KW'ل خاص   على Wالقائ%��أXDا  أد= وما ، لال�سائ Wأح�ث وال�Oق  ال%اهج

 . االه�%ام ب?رة في خاصة وال%'ف�ف�� عامة ال)اصة االح��اجات ذو"  وضع إلى

ال)اصة في  ال�ع%^ في ال)�مات ال%ق�مة ل#و" اإلح��اجات إلى دراس�ا في ت�Oقا ل#ل:

 لق� .ه#ه الفXاءات ل�= م�= ت�ق�^ األه�اف ال%�ج�ة م� إنKاء _ل ال��Oر ال���ل�جي

��` ال�راسات ه#ه ل%�ل األن<W Eاع�&اره ال�صفي ال%هج على ال�راسة ه#ه في اع�%�ناW 

ال%'�&ة ال�ئ�<�ة لل%Oالعة الع%�م�ة ل�الDة م<�غان6  م<��=  على م��ان�ة دراسة إج�اء ت6

ف�ف�� ، %'الف/ة * ش)@ا م�  33 ال�راسة ع�ة %Xaتح�` ��Lر م�ال" بل�%�<ي ال�

 ال&�انات ج%ع أدوات على مع�%�ی�و ذو" اإلعاقة ال#ه�ة *  ال@6 ال&'6 ،ال%عاق�� ح��Lا

 .ال%الحeة و ال%قابلة، &�اناإلس في ال%�%�لةو  األساس�ة

ى ال��صل ت6 وت�ل�لها ال&�انات تف�Nغ ع%ل�ة Wع�  :أه%ها م� ن#�L ن�ائج ع�ة إل

الف/ات  (�ف م� اس�غاللها و ال��ی�ة��ل�ج�ة ال� ال�سائل ت&ي Wأه%�ة وعي هاك -

 ال)اصة 

ول�ها  ال��ی�ة��ل�ج�ة ال� ال�سائل Wعk علىفXاء ذو" اإلح��اجات ال)اصة  �ف�ی� -

  ت)�م فقl ذو" اإلعاقة ال&@�Nة

  .ال��ی�ةال���ل�ج�ة  ال�سائل اس�)�ام ع� ومادDة تق�ة مKاكل ال%'ف�ف�� الOل&ة ی�اجه  -

مازالa ال%'�&ات Wع��ة ن�عا ما على ت�ف�� فXاء خاص ب#و" اإلح��اجات ال)اصة ،  -

  ل�n لقJ اإلم'ان�ات ف�<E و إن%ا لل�ف��� ال�جعي والعق�ل ال)املة ال�ي ت<�د ال%�5%ع.



Résumé 

connaissance des moyens technologiques modernes Le but derrière notre étude est la 

offerts aux personnes ayant des besoins particuliers au sein du bureau de ces 

circonstances, la classe créative qui est différent dans le domaine de l'éducation service 

r comment garder le rythme de l'époque et des gens ordinaires, ainsi que de savoi

l'étendue de l'institution culturelle publique en leur donnant la possibilité de fournir ce qui 

dans la culture et la façon dont la  facilite l'ère de l'information et de tirer parti de leur droit

e catégorie avec l'électronique spéciale et les technologies modernes personne gère cett

jouent un rôle important et actif dans le développement du processus éducatif, ce qui a 

entraîné des changements dans les différentes approches et méthodes avec les derniers 

T en particulier à la situation générale  galement dirigé le bureau des titulairesmoyens, et é

.ayant des besoins spéciaux et aveugles, en particulier dans le centre d'attention 

Donc, nous avons traité dans notre étude pour approfondir les services offerts aux 

s ayant des besoins particuliers à la lumière du développement technologique personne

pour voir comment atteindre les objectifs souhaités de la mise en place de ces 

Nous avons adopté dans cette étude, l'approche descriptive comme le plus  espaces.

telles études afin que l'étude sur le terrain a été menée sur la lecture approprié pour de 

publique principale bibliothèque du mandat du niveau Mostaganem Dr Moulay 

BELHMISSI qui comprenait une étude de l'échantillon de 33 personnes d'une classe * 

reposant sur la collecte de  és physiques et mentaux *aveugles, sourds, handicap

.données de base et des outils formulaires, entretien et d'observation 

Après décharge les données et processus d'analyse a été atteint plusieurs conclusions, 

:nous mentionnons les plus importants 

pris conscience de l'importance de l'adoption de nouvelles technologies et  On a -

exploitées par des groupes spéciaux 

L'espace ayant des besoins spéciaux est disponible sur certains moyens technologiques  -

e déficience visuellemodernes, mais servent uniquement les personnes ayant un 

Les étudiants sont confrontés à des problèmes techniques et matériels aveugles lors de  -

.l'utilisation des moyens technologiques modernes 

bibliothèques encore lointaines plutôt de fournir un espace spécial pour les personnes  -

des besoins particuliers, non seulement un manque de possibilités, mais plutôt de ayant 

.réfléchir à l'esprit réactionnaires et inertes qui prévaut dans la société 



Resume 

cal means offered to The purpose behind our study is the knowledge of modern technologi

people with special needs within the office of these circumstances, the creative class that 

Keep pace  is different in the field of education service of ordinary people, as well as how

itution by giving them the opportunity to with the era and extent of the public cultural inst

provide what facilitates the information age and take advantage of their right in culture and 

Manages this category with special electronics and modern technologies  how the person

in the development of the educational process, which play an important and active role 

has resulted in changes in the different approaches and methods with the latest means, 

and also directed the office of the incumbents TEspecially the general situation with 

.ially in the center of attentionspecial and blind needs, espec 

So in our study, we have covered the services offered to people with special needs in the 

light of technological development to see how to achieve the desired objectives of setting 

the descriptive approach as the most  We adopted in this study up these spaces.

appropriate for such studies so that the field study was conducted on the main public 

reading library of the mandate of the Mostaganem level Dr. Moulay Bhumaisa which 

class * blind, deaf, physically and  'Sample of 33 people from a included a study of the

mentally handicapped * relying on collection of basic data and Alaspaan tools, 

.maintenance and observation 

After discharge the data and analysis process has been reached several conclusions, we 

:ntmention the most importa 

Awareness of the importance of the adoption of new technologies and exploited by  -

special groups 

Space with special needs is available on some modern technological means, but only  -

serves people with visual impairment 

lind technical and material problems when using modern Students are confronted with b -

.technological means 

still far away libraries rather to provide a special space for people with special needs, not  -

it prevailing only a lack of opportunities but rather to reflect on the reactionary and inert spir

.in society 
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