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الطمبة  فئة متت حوه دراسة حتميمية ألهي الدراسات السابكة اليت
 الكابمني لمتعمي عكميًااملعاقني 

 املعمٕٙ  ضٗف اهلل أمحد ستـىدأ. 

 ٍاِر ٔطس  ددزٖظ العمًٕيف ختصص املطالب دكتٕزآ  

 باملىمكٛ العسبٗٛ الطعٕدٖٛ جباوعٛ املمك خالدكمٗٛ الرتبٗٛ  

 املستخمص: 
ايبشح إىل ذبًٌٝ ايبشٛخ ٚايدراصات ايضابك١ اييت تٓاٚيت عد٠ صباالت يذٟٚ اإلعاقة١   ٖدف

تعًك١ بايااي  وٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ ٚاملٓٗر املضتددّ يتدرٜض٘  املعًِ   ايعك١ًٝ ايكابًني يًتعًِ ٚامل
( 72سٝح اتبع ايبشح املةٓٗر ايٛؽةؿٞ املعتُةد عًة٢ بصةًٛل ذبًٝةٌ اوتة٣ٛ  ٚتهْٛةت عٝٓتة٘ َةٔ            

حبجًا  ٚبٝٓت ْتا٥ر ايبشح بٕ بغً  ايبشٛخ ايضابك١ رنشت ع٢ً املٓٗر ايٛؽؿٞ ايتشًًٝٞ  نُا 
متجًةةت أ باا٠ االصةةتبا١ْ  َٚكٝةةاظ ايةةذنا٤ يبٝٓٝةة١  نُةةا رنةةش َععُٗةةا    بٕ بغًةة  باٚات ايبشةةح

: ٚدةةٛا ْةةدر٠ أ  ٞعًةة٢ ايةة اَر ايتدرٜبٝةة١ يًُعةةاقني عكًٝةةًا   ٚبٝٓةةت بعةةم ْتةةا٥ر ايبشةةح َةةا ًٜةة         
اصةتدداّ اصةةياتٝذٝات سدٜجةة١ يتةةدرٜط اياًبةة١ وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝةة١ ايكةةابًني يًةةتعًِ  ٚقًةة١ أ   

تزنش ع٢ً اصتدداّ املةٓٗر ايٓةٛعٞ  ٚبٝٓةت ْتةا٥ر ايبشةح بٜقةًا قًة١        اصتدداّ باٚات ايبشح اييت 
ايدراصات اييت تزنش ع٢ً تكِٝٝ ٚاقع تعًِ اياًب١   ٚتكِٜٛ املٓةاٖر املضةتدد١َ يًاًبة١ املعةاقني     
عكًًٝا  ْٚدر٠ أ ايدراصات ايةيت تزنةش عًة٢ ازباْة  ايتابٝكةٞ عٓةد تةدرٜط اياًبة١ وٟٚ اإلعاقة١          

ِ   ٚقًة١ ايبشةٛخ ايةيت تعٓة٢ بتكٝةِٝ َعةاٜء الاا٤ ايتدرٜضةٞ ملعًُةٞ وٟٚ         ايعك١ًٝ ايكابًني يًةتعً 
 َةةٔ ْتةةا٥ر  ا ؽةةٝاغ١ عةةدا َةةٔ ايتٛؽةةٝات      ايبشةةح ٚأ فةة٤ٛ َةةا تٛؽةةٌ إيٝةة٘    اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١   

ٚاملكيسةةةات ٚاشباؽةةة١ باياًبةةة١ وٟٚ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١  ٚنةةةذيو املةةةٓٗر املضةةةتددّ يتدرٜضةةةِٗ     
 عًِ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ ايكابًني يًتعًِ.ٚنذيو تٛؽٝات َٚكيسات خاؽ١ مب

 نًُات َؿتاس١ٝ: وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ  ايكابًني يًتعًِ  ايدراصات ايتش١ًًٝٝ 

An Analytical Study of the Most Important Previous Studies that 
Were Conducted on the Category of Mentally Handicapped Students 

Who are Able to Learn 
Ahmed Muhammad Dhaif Allah Al-Maalawi 
Abstract 

The aim of the research is to analyze previous research and studies that 
dealt with several areas of people with mental disabilities who are able to 
learn and related to students with mental disabilities and the method used to 
teach him, the teacher, where the research followed the descriptive approach 
based on the method of content analysis, and its sample consisted of (72) 
research, and the results of the research showed that Most of the previous 
research focused on the descriptive and analytical method, and most of the 
research tools were represented in the questionnaire tool, and the IQ scale for 
interface, and most of them focused on training programs for the mentally 
handicapped.Some of the results of the research showed the following: the 
dearth of modern strategies used to teach students with intellectual disabilities 
who are able to learn, and the lack of use of research tools that focus on the 
use of the qualitative curriculum, and the results of the research also showed 
a lack of studies that focus on assessing the reality of students' learning and 
evaluating the curricula used For mentally handicapped students, and the 
scarcity of studies that focus on the practical side when teaching students with 
mental disabilities who are able to learn, and the lack of research concerned 
with evaluating standards of teaching performance for teachers with mental 
disabilities, and in light of the findings of the research 
Keywords; Analytical Study - Previous Studies - Mentally Handicapped 
Students.  
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 وكدوة: 
تعتةة  َغةةه١ً اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ َةةٔ املغةةهلت ايكد ةة١ ٚايةةيت ٜٗةةتِ بٗةةا عًُةةا٤        

ٚاالدتُاع ٚايؾش١ ايٓؿض١ٝ نْٛٗا ظاٖز٠ َعكد٠ ازبٛاْ  ٚذبتاز زبٗةد   اييب١ٝ
اٖةةات نةةبء َةةٔ ايكةةا٥ُني عًةة٢ تٓغةة١٦ ٚتةٖٝةةٌ املعةةاقني عكًٝةةًا  ٚتٛاؾكةةًا َةةع االدب      

اسبدٜجةة١ أ اييبٝةة١ بؽةةب  ٖٓةةاى اٖتُةةاّ َتشاٜةةد بزعاٜةة١ وٟٚ اإلعاقةةات ايعكًٝةة١         
ٜٚتق  ويو َٔ خلٍ تٓةاَٞ بعةداا َسصضةات اييبٝة١ اشباؽة١ ٚبزاصبٗةا ٚبعةداا        
املًةةتشكني بٗةةا  ٚسةةزـ ٖةةذٙ املسصضةةات ايتعًُٝٝةة١ عًةة٢ ذبكٝةةل ايتهٝةةـ ٚاييبةةٟٛ     

 هلذٙ ايؿ٦ات.

ايةةيت تٛادةة٘ ناؾةة١ ا تُعةةات عًةة٢ سةةد صةةٛا٤  نُةةا تعةةد االعاقةة١ َةةٔ املغةةهلت 
-% 10ٚاييت بدبت ا تُعات تٛيٝٗا اٖتُاًَا نبءًا سٝح بْٗا متط َا ٜكزل َةٔ  

% َةةٔ بؾةةزاا ا تُةةع  ٚبايتةةايٞ ٜيتةة  عًٝٗةةا ايعدٜةةد َةةٔ املغةةهلت ايةةيت تتعًةةل       15
 (.2ـ  1991بكدر٠ املعام لٕ ٜؾٝ  ؾزاًا َٓتذا أ صبتُع٘  يبٝ   

َةةٔ ايعةةٛاٖز املةيٛؾةة١  ٚال ٜهةةاا صبتُةةع ؽبًةةٛ َٓٗةةا    ايعكًٝةة١ إلعاقةة١ظةةاٖز٠ ابٕ 
ظٗةز أ   سٝةح  .ٚتًك٢ االٖتُاّ َٔ داْ  ا تُعات ٚاملسصضات ٚاملٓعُات ايدٚيٝة١ 

ايعكًةٞ  اآل١ْٚ الخء٠ َٔ ٖذا ايكزٕ اتؿاقًا ع٢ً ضبٛ بٟ َؾاًشات عٔ ايتدًةـ  
ٖةةذٙ املؾةةاًشات ايةةيت  ايةةٓكؿ ايعكًةةٞ بٚ ايقةةعـ ايعكًةةٞ َُٚٗةةا ٜهةةٔ َةةٔ بَةةز    بٚ

تعةة  بازٜكةة١ َةةا عةةٔ االعاقةة١ ايعكًٝةة١  ؾةةٓشٔ  ٝةةٌ إىل اصةةتدداّ َؾةةاً  بنجةةز  
  (.90  ـ2015 َتٛيٞ سداث١ ٖٚٛ املعاقني عكًًٝا 

ٚيكةةد بةةدبت ازبٗةةٛا أ ايضةةٓٛات الخةةء٠ عبةةٛ رعاٜةة١ املعةةاقني ْتٝذةة١ ايتاةةٛر أ   
   ِ ٚقةةدراتِٗ  سٝةةح بٕ   ايؿهةةز اإلْضةةاْٞ  ٚويةةو يٝتُهٓةةٛا َةةٔ ايعةةٝػ ٚؾةةل اَهاْةةاتٗ

املعةةام بغةةهٌ عةةاّ ٚاملعةةام عكًٝةةا بغةةهٌ خةةاـ أ سادةة١ َاصةة١ إىل عٓاٜةة١ ٚرعاٜةة١            
 (.2011ـ  2008تزب١ٜٛ ٚتع١ًُٝٝ ٚادتُاع١ٝ  ٖلٍ 

نُةةةا بظٗةةةزت ْتةةةا٥ر املضةةة  يةةةذٟٚ اإلعاقةةة١ أ املًُهةةة١ ايعزبٝةةة١ ايضةةةعٛا١ٜ يعةةةاّ  
( صةةةٓٛات 5زِٖ  ( بٕ ْضةةةب١ ايضةةةهإ ايضةةةعٛاٜني وٟٚ اإلعاقةةة١  ةةةٔ تبًةةةؼ عُةةة 2017 

%(  ٚبًػةت ْضةب١ اإلعاقة١  ةٔ     7.78ؾةنجز إىل بمجايٞ ايضهإ يٓؿط ايؿ١٦ بًػت  
%( َٔ بمجةايٞ ايضةهإ  ٚبًػةت ْضةب١ اإلعاقة١      10.20ص١ٓ ؾةنجز   20تبًؼ بعُارِٖ 

%( َةٔ بمجةايٞ ايضةهإ  اهل٦ٝة١ ايعاَة١      52.8( صة١ٓ ؾةةنجز    65 ٔ تبًؼ بعُارِٖ  
 (.17ـ  2017يإلسؾا٤ 

ٞ صبةةاٍ رعاٜةة١ وٟٚ اإلعاقةة١ باٖتُةةاّ نةةبء َةةٔ ايبةةاسجني  يتةةٛؾء      نُةةا سعةة 
ؾزـ اسبٝا٠ هلِ ٚاصبِٗ أ ا تُةع  ٚتكةدِٜ ايعدٜةد َةٔ ايدراصةات ٚايبشةٛخ أ       

 صباٍ اإلعاق١ َٚٓٗا اإلعاق١ ايعك١ًٝ يتػٝء َؿاِٖٝ ايعذش يد٣ تًو ايؿ١٦ 

شةةةٛخ ذبةةةدات َغةةةه١ً ايبشةةةح اسبةةةايٞ أ ذبًٝةةةٌ ضبتةةة٣ٛ بٖةةةِ ايدراصةةةات ٚايب  
ايعزب١ٝ ٚاو١ًٝ ٚاييت تٓاٚيةت ؾ٦ة١ املعةاقني عكًٝةا ايكةابًني يًةتعًِ  يلصةتؿاا٠ َةٔ         
ٖذا ايتشًٌٝ أ ذبدٜةد َةا  هةٔ بٕ تكدَة٘ تًةو ايبشةٛخ َةٔ اصةٗاَات أ صبةاٍ          

 .اإلعاق١ 
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 :أهداف البحح 
       ٔايتعةةزف عًةة٢ ْةةٛع ايبشةةٛخ أ ايدراصةةات ايضةةابك١ ايةةيت تٓاٚيةةت نةةٌ صبةةاٍ َةة

ّ  -املعةةةاقني عكًٝةةةا ا ةةةاالت  اياًبةةة١   َعًةةةِ وٟٚ اإلعاقةةة١   -املةةةٓٗر املضةةةتدد
 ايعك١ًٝ(

     ٟٚايتعةةزف عًةة٢ تؾةةٓٝـ ايبشةةٛخ ايضةةابك١ يهةةٌ صبةةاٍ َةةٔ ا ةةاالت  اياًبةة١ و
ِ    -اإلعاق١ ايعكًٝة١  َعًةِ وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١(     -املةٓٗر املضةتددّ يتدرٜضةٗ

 سض  صٓٛات ايٓغز.  
    ايضةةابك١ يهةةٌ صبةةاٍ َةةٔ  ايتعةةزف عًةة٢ َٓةةاٖر ايبشةةح املضةةتدد١َ أ ايدراصةةات

ِ    -ا االت  اياًب١ وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١   َعًةِ   -املةٓٗر املضةتددّ يتدرٜضةٗ
 وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ(.

          ٌايتعةةزف عًةة٢ باٚات مجةةع ايبٝاْةةات ايةةيت اصةةتددَت أ ايبشةةٛخ ايضةةابك١ يهةة
املةةةةةٓٗر املضةةةةةتددّ  -صبةةةةةاٍ َةةةةةٔ ا ةةةةةاالت  اياًبةةةةة١ وٟٚ اإلعاقةةةةة١ ايعكًٝةةةةة١  

 ٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ(َعًِ و -يتدرٜضِٗ

 :أهىية البحح 
       َِٖٛانبةةة١ ايبشةةةح يلٖتُةةةاّ ايعةةةاملٞ بكقةةةاٜا وٟٚ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١ باعتبةةةار

 عزؼب١ ٖاَ٘  ػب  عدّ إغؿاٍ االٖتُاّ بٗا أ صباٍ ايدراصات ايبشج١ٝ.
         ِٖتٛدٝ٘ ايباسجني إىل تٓاٍٚ اراصات مل ٜةتِ ايتاةزم هلةا َةٔ قبةٌ  نُةا تزعةد

تهةةزر٠  ٚتةةٛدِٝٗٗ إىل اراصةةات َتعُكةة١ أ صبةةاٍ وٟٚ     إىل دبٓةة  املٛفةةٛعات امل 
 اإلعاق١ ايعك١ًٝ ايكابًني يًتعًِ.

        تكدّ ؾا٥د٠ ع١ًُٝ مبا ذبتٜٛ٘ َٔ ْتةا٥ر ٚتٛؽةٝات َٚكيسةات خاؽة١ بايااية
املعةةةام عكًٝةةةا ٚاملةةةٓٗر املضةةةتددّ يةةةذٟٚ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١ َٚعًةةةِ وٟٚ االعاقةةة١        

 ايعك١ًٝ.
    ضةةابك١ يًٛقةةٛف عًةة٢ بسةةدخ املضةةتذدات     بُٖٝةة١ َزادعةة١ ايدراصةةات ٚايبشةةٛخ اي

 اشباؽ١ بتًو ايؿ١٦ َٔ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ.

 :أسئمة البحح 
َةةةا خؾةةةاـ ايدراصةةةات تهُةةةٔ اسبادةةة١ يًبشةةةح َةةةٔ خةةةلٍ ايضةةةساٍ ايز٥ٝضةةةٞ:  

ِ   -ايضةابك١ ايةيت تٓاٚيةت  اياًبة١ املعةةاقني عكًٝةاً       -املةٓٗر املضةتددّ يتدرٜضةةٗ
اصات ايعزبٝة١ ٚاوًٝة١ يًاًبة١ وٟٚ    َعًِ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ( فُٔ بسدخ ايدر

 اإلعاق١ ايعك١ًٝ؟ 
 سٝح ٜٓبجل َٔ ايضساٍ ايز٥ٝضٞ ايتضاؤالت ايؿزع١ٝ ايتاي١ٝ:

    َٟٚةةةا ْةةةٛع ايبشةةةح أ ايدراصةةةات ايضةةةابك١ يهةةةٌ صبةةةاٍ َةةةٔ ا ةةةاالت  اياًبةةة١ و
 َعًِ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ(؟ -املٓٗر املضتددّ يتدرٜضِٗ -اإلعاق١ ايعك١ًٝ

 ايٓغةةةةز يهةةةةٌ صبةةةةاٍ َةةةةٔ ا ةةةةاالت  اياًبةةةة١ وٟٚ اإلعاقةةةة١  َةةةةا تؾةةةةٓٝـ صةةةةٓٛات
 َعًِ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ(؟ -املٓٗر املضتددّ يتدرٜضِٗ -ايعك١ًٝ

         َةةا َٓةةاٖر ايبشةةح املضةةتدد١َ أ ايدراصةةات ايضةةابك١ يهةةٌ صبةةاٍ َةةٔ ا ةةاالت
ِ   - اياًبةةة١ وٟٚ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١   َعًةةةِ وٟٚ  -املةةةٓٗر املضةةةتددّ يتدرٜضةةةٗ

 ؟اإلعاق١ ايعك١ًٝ(



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعمي الٍفس 

 

 

 

 

 

 

218 
 

    َٔةةا باٚات مجةةع ايبٝاْةةات ايةةيت اصةةتددَت أ ايدراصةةات ايضةةابك١ يهةةٌ صبةةاٍ َةة
َعًةةةةِ وٟٚ  -املةةةةٓٗر املضةةةةتددّ -ا ةةةةاالت  اياًبةةةة١ وٟٚ اإلعاقةةةة١ ايعكًٝةةةة١  

 اإلعاق١ ايعك١ًٝ(؟

 :وٍهر البحح 
ٜٗدف ايبشح اسبايٞ إىل ذبًٌٝ بسدخ ايدراصات ايضةابك١ ايةيت تٓاٚيةت اياًبة١     

ابًٝةة١ يًةةتعًِ أ عةةدا ا ةةاالت اشباؽةة١ باياايةة  ٚاملةةٓٗر    وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ايك
ٚاملعًةةةِ. ٜٚٓتُةةةٞ ٖةةةذا ايبشةةةح إىل ْٛعٝةةة١ ايدراصةةةات ايٛؽةةةؿ١ٝ ايةةةيت تعتُةةةد عًةةة٢       
الصًٛل ايتشًًٝٞ  ٚاعتُدت ايبشح ع٢ً املٓٗر ايهُٞ ٚايهٝؿٞ باصةتدداّ ذبًٝةٌ   

 ١.اوت٣ٛ يبعم ايدراصات ٚايبشٛخ ايضابك١ أ صباٍ وٟٚ اإلعاق١ ايعكًٝ

 :إدراءات البحح 
 :جمتىع البحح وعيٍته 

ٜتُجةةٌ صبتُةةع ايبشةةح اسبةةايٞ أ بٖةةِ ايدراصةةات ٚايبشةةٛخ ايضةةابك١ ايعزبٝةة١          
ٚاوًٝةةة١  بحزٚسةةةات َادضةةةتء ٚانتةةةٛراٙ ٚبحبةةةاخ َٓغةةةٛر٠( ٚاشباؽةةة١ مبذةةةاالت    
اياًبة١ املعةاقني عكًٝةةا  املةٓٗر املضةتددّ يتدرٜضةةِٗ/ َٚعًةِ وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝةة١.       

( حبجةةا  ٚقةةد حبةةل ايبشةةح عًةة٢ صبتُعٗةةا نةةاًَل  سٝةةح بًةةؼ       72ٖا  ٚايبةةايؼ عةةدا 
( حبجةةًا ا سؾةةزٖا َةةٔ خةةلٍ ايبشةةح أ املهتبةة١ ايزقُٝةة١ 72صبُةةٛع عٝٓةة١ ايبشةةح  

 ايضعٛا١ٜ.
 ( زتتىع البشح ٔعٍٗت1ْ)ددٔه 

 العٍٗٛ ٌٔطبتّا اجملتىع ت

 عدد 

 االطازٖح

 عدد

 السضاٟن

 عدد

 البشٕخ

 عدد

 الطازٖح

 عدد الٍطبٛ%

 نلسضاٟ

 عدد الٍطبٛ%

 البشٕخ

 الٍطبٛ%

4 4 64 4 5.5 4 5.5 64 88.8 

 %111 77 77 اجملىٕع

 :أداة البحح 
ْعةةزًا يابٝعةة١ ايبشةةح اسبةةايٞ ٚاشباؽةة١ بتشًٝةةٌ ضبتةة٣ٛ ايدراصةةات ٚايبشةةٛخ      
ايضةةابك١ ايةةيت متةةت سةةٍٛ ؾ٦ةة١ وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١  ايكةةابًني يًةةتعًِ(  سٝةةح قةةٓٔ     

بٝاْات  ٖٚٞ عبار٠ عٔ بااقة١ ذبًٝةٌ ضبتة٣ٛ لٖةِ     ايباسح الاا٠ ايز٥ٝض١ زبُع اي
ايدراصةةةات ٚايبشةةةٛخ ايضةةةابك١ ايعزبٝةةة١ ٚاوًٝةةة١  بحزٚسةةةات َادضةةةتء ٚانتةةةٛراٙ     
ٚبحبةةةاخ َٓغةةةٛر٠( ٚاشباؽةةة١ مبذةةةاالت  اياًبةةة١ املعةةةاقني عكًٝةةةا  املةةةٓٗر املضةةةتددّ   

 يتدرٜضِٗ  َٚعًِ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ(. سٝح رنشت الاا٠ ع٢ً عد٠ ضباٚر:

 ٛر الٍٚ: ايبٝاْةةةةات الٚيٝةةةة١ يًزصةةةةاي١  ٜٚغةةةةٌُ عٓؾةةةةزٟ ايتشًٝةةةةٌ  عٓةةةةٛإ  اوةةةة
 ايزصاي١  ٚاصِ َعد ايزصاي١(.

 :اوٛر ايجاْٞ: ٜٚغٌُ عد٠ عٓاؽز 
          تؾةةٓٝـ ايبشةةٛخ ايضةةابك١ ٚؾةةل ْةةٛع ايبشةةح يهةةٌ ايدراصةةات ايضةةابك١ أ مجٝةةع

ِ    -ا االت  اياًب١ وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١   َعًةِ   -املةٓٗر املضةتددّ يتدرٜضةٗ
 وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ(.

   تؾةةٓٝـ ايبشةةٛخ ايضةةابك١ ٚؾةةل صةةٓٛات ايٓغةةز يهةةٌ ايدراصةةات ايضةةابك١ أ مجٝةةع
 اياًب١ املعاقني عكًٝا  املٓٗر  َٚعًِ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ(. ا االت 
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    تؾٓٝـ ايبشٛخ ايضابك١ ٚؾل املٓٗر املضتددّ يهٌ ايدراصات ايضةابك١ أ مجٝةع
 ٝا  املٓٗر  َٚعًِ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ(اياًب١ املعاقني عكً ا االت 

       تؾٓٝـ ايبشٛخ ايضابك١ ٚؾل باٚات ايبشةح املضةتدد١َ يهةٌ ايدراصةات ايضةابك١
 اياًب١ املعاقني عكًٝا  املٓٗر  َٚعًِ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ(. أ مجٝع ا االت 

 ٚتتجٌُ ٖذٙ ا االت أ عد٠ ضباٚر تغٌُ َا ًٜٞ:
 ٍاملعةةاقني يًاًبةة١ بتُٓٝةة١ دٛاْةة  ايةةتعًِ ٚايضةةًٛى   اٖتُةةت  احبةةاخالٍٚ:  ا ةةا

 .عكًًٝا َٔ خلٍ الصايٝ  ٚاالصياتٝذٝات ٚاملٗارات املدتًؿ١ يدِٜٗ
 ٍاٖتُةةةةت بتكٝةةةةِٝ دٛاْةةةة  ايةةةةتعًِ َةةةةٔ خةةةةلٍ ايةةةة اَر   ايجةةةةاْٞ: احبةةةةاخ ا ةةةةا

 .املعاقني عكًًٝا يًاًب١ٚاشبدَات 
 ٍعاقني عكًًٝا بٚ تاٜٛزٖةا  اٖتُت بتكِٝٝ َٓاٖر بٚ بزاَر امل احباخايجايح:  ا ا

 .بٚ بٓا٤ٖا بٚ ٚفع تؾٛر َكيح هلا
 ٍاٖتُت بت١ُٝٓ باا٤ َعًُٞ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ بإصتدداّ  احباخايزابع:  ا ا

 .اي اَر ايتدرٜب١ٝ بٚ ت١ُٝٓ َٗاراتِٗ بٚ ادباٖاتِٗ
 ٍاٖتُةةت بتكٝةةِٝ باا٤ َعًُةةٞ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ بٚ تكٝةةِٝ    احبةةاخاشبةةاَط:  ا ةةا

 .باا٤ِٖ ٚاقع

 :صدق األداة 
يًتشكةةل َةةٔ ؽةةدم الاا٠ قةةاّ ايباسةةح بعزفةةٗا عًةة٢ صبُٛعةة١ َةةٔ اوهُةةني          
املتدؾؾني أ صباٍ اييب١ٝ اشباؽ١  ٚقضةِ املٓةاٖر ٚحةزم ايتةدرٜط  سٝةح متةت       

 االصتؿاا٠ َٔ ترا٤ اوهُني  ست٢ بؽبذت الاا٠ أ ؽٛرتٗا ايٓٗا١ٝ٥.

  :ثبات األداة 
( 10تابٝكٗا َٔ قبٌ ايباسح ع٢ً ع١ٓٝ تتهةٕٛ َةٔ    يًتةند َٔ ثبات الاا٠ ا 

رصا٥ٌ  ثِ ا إعاا٠ ايتابٝل بعد ؾي٠ س١َٝٓ قدرٖا مخض١ عغز َٜٛةًا َةٔ ايتابٝةل    
الٍٚ ع٢ً ايع١ٓٝ ْؿضٗا  َٚكار١ْ ايٓتا٥ر اييت ا ايتٛؽٌ إيٝٗةا عةٔ حزٜةل سضةال     

    ذةةة١ ٚناْةةةت ايٓتٝ َعاَةةةٌ االتؿةةةام بةةةني ايتشًةةةًٝني باصةةةتدداّ َعاايةةة١ ٖٛيضةةةيت.    
 نُا ًٜٞ: 

 ( سطاب وعاون الجبات7ددٔه )

 ددٔه وعاون الجبات لألداٚ

 قٗىٛ وعاون الجبات احملٕز

 1997 خصاٟص السضالٛ

ٚأ ف٤ٛ ْتٝذة١ َعاَةٌ ايجبةات املٛفةش١ أ ازبةدٍٚ ايضةابل مل ٜةتِ سةذف بٟ          
عٓؾةةز َةةٔ عٓاؽةةز باا٠ ايبشةةح  سٝةةح ٜتقةة  ارتؿةةاع َعاَةةٌ َعةةاَلت ثباتٗةةا  ةةا       

 َٓاصب١ زبُع ايبٝاْات. ػبعًٗا

 :حدود البحح 
  اسبدٚا املٛفٛع١ٝ: اقتؾز ايبشح اسبايٞ ع٢ً ذبًٌٝ ضبت٣ٛ رصا٥ٌ املادضتء

 ٚايدنتٛراٙ ٚالحباخ املٓغٛر٠ أ ا لت ايع١ًُٝ اوه١ُ.
       اسبةةدٚا املهاْٝةة١: اقتؾةةز ايبشةةح عًةة٢ رصةةا٥ٌ املادضةةتء ٚايةةدنتٛراٙ ٚالحبةةاخ

 ١ ايعزب١ٝ ٚاو١ًٝ.املٓغٛر٠ أ ا لت ايعًُٝ
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     اسبدٚا ايشَا١ْٝ: تٓاٍٚ ايبشح رصا٥ٌ املادضتء ٚايةدنتٛراٙ ٚالحبةاخ املٓغةٛر٠
 . 2012إىل  2020خلٍ ايؿي٠ َٔ 

 :أساليب املعاجلة االحصائية 
 اصتددّ ايبشح بصايٝ  اإلسؾا٤ ايٛؽؿٞ املتُج١ً أ ايٓض  امل١ٜٛ٦.

 :وصطمحات البحح 
   :التحمين 

ز اإلْضاْٞ تضةتٗدف إاراى العةٝا٤ ٚايعةاٖزات بٛفةٛح َةٔ      ع١ًُٝ َلس١َ يًؿه
خلٍ عشٍ عٓاؽزٖا بعقٗا عةٔ بعةم  َٚعزؾة١ خؾةا٥ؿ بٚ هةات ٖةذٙ ايعٓاؽةز        

 (.342ـ  2013 دٚحبٝع١ ايعلقات اييت تكّٛ بٝٓٗا  عبد اسبُٝ

   :اإلعاقة العكمية 
غء راٚا بؾعاٍ  ايتةخز أ ايُٓٛ ايعكًٞ يد٣ اياؿٌ ٚايذٟ ٜعٗز ع٢ً عهٌ ٖٞ

ٚتةةدْٞ أ  70ْافةذ١ ملةجءات ايب٦ٝةة١ اوٝاة١ بةة٘  َٚعةدٍ ونةةا٤ َةٓدؿم بقةةٌ َةٔ       
 (.130  ـ2015ايتشؾٌٝ ٚايعلقات االدتُاع١ٝ  ايغزَإ  

 :أدبيات البحح 
 الٍظري لمبحح: رأواًل: اإلطا 

يكةةةد ظٗةةةزت ايعدٜةةةد َةةةٔ ايتعزٜؿةةةات اشباؽةةة١ باملعةةةاقني عكًٝةةةا  ٚاختًؿةةةت ٖةةةذٙ  
املتؾةة١ً بٗةةا تبعةةًا يًُٝةةاأٜ املدتًؿةة١ ايةةيت قاَةةت بدراصةة١  ايتعزٜؿةةات تبعةةًا ي حبةةاخ 

ٖذٙ ايعاٖز٠ نالحبا٤ ايذٜٔ ٜزنشٕٚ ع٢ً اإلعاق١ ايعكًٝة١ َةٔ خةلٍ االعةزا      
ايؿضةةةٝٛيٛد١ٝ ٚايةةةيت تعتةةة  ضبهةةةًا بصاصةةةًٝا أ تعزٜةةةـ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١  ٚعًُةةةا٤      

 ايٓؿط ايذٜٔ ٜزنشٕٚ ع٢ً ْضب١ ايذنا٤.

بةْٗا ايتةخز أ ايُٓٛ ايعكًٞ يد٣ اياؿٌ ٚايةذٟ  ( 2015سٝح ٜعزؾٗا ايغزَإ  
راٚا بؾعاٍ غء ْافةذ١ ملةجءات ايب٦ٝة١ اوٝاة١ بة٘  َٚعةدٍ ونةا٤         ٜعٗز ع٢ً عهٌ

ٚتةةةةدْٞ أ ايتشؾةةةةٌٝ ايدراصةةةةٞ ٚايعلقةةةةات االدتُاعٝةةةة١      70َةةةةٓدؿم بقةةةةٌ َةةةةٔ   
( بةْٗةةةا: د عةةةدّ انتُةةةاٍ ايعكةةةٌ َؾةةةشٛبًا   2015َتةةةٛيٞ  (. نُةةةا ٜعزؾٗةةةا 130 ـ

ت٣ٛ ايةةذنا٤ ٚاملٗةةارات ايًػٜٛةة١ ٚاسبزنٝةة١ ٚاملعزؾٝةة١ ٚاالدتُاعٝةة١     بكؾةةٛر أ َضةة 
 .(26 ـ ٜٚهٕٛ قؾٛر ايضًٛى ايتهٝؿٞ عل١َ بارس٠ يد٣ املؾابني باإلعاق١ ايعك١ًٝ

 ٚونز

ِ الحؿاٍ وٟٚ االعاق١ ايعكًٝة١  بةٕ ( 2011ايكزٜاٞ   ٍ ُٖة ٔ  : دالحؿةا ٌ  ايةذٜ  ٜكة

ٚ  َعٝارٜني اؾنياعبز مبكدار املتٛصط عٔ عًَُٛا ايٛظٝؿٞ بااؤِٖ  بنجةز  صةايبني ب

 (.205 ـ .ايتهٝؿٞد صًٛنِٗ أ بكؾٛر َؾشٛبا ٜهٕٛ بٕ ع٢ً

دساي١ ْكؿ أ َعدٍ ايذنا٤ بٚ قؾٛر ًَُةٛظ  : ( بةْٗا2005ضبُٛا   ٜٚقٝـ
أ ايٛظةةةا٥ـ ايعكًٝةةة١ ايعاَةةة١  بٚ عةةةدّ انتُةةةاٍ أ ايُٓةةةٛ ٚاغبؿةةةا  ًَشةةةٛظ أ       

    ٌ املضةةة٦ٛي١ٝ ٚايتٛاؽةةٌ ٚايعٓاٜةةة١   َضةةت٣ٛ الاا٤ ايعكًةةٞ  ٚايضةةةًٛى ايتهٝؿةةٞ ٚذبُةة
بايةةذات ٚقؾةةٛر أ َٗةةارات ايعًُٝةةات املعزؾٝةة١ بٚ ماٜةة١ واتةة٘ َةةٔ الخاةةار ايعااٜةة١     
ٚعدّ ايكدر٠ ع٢ً َضاٜز٠ اي اَر ايدراص١ٝ باملدارظ ايعاا١ٜ   ا ؼبٍٛ بةني املعةام   
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َٚةةٔ خةةلٍ ايتعزٜؿةةات ايضةةابك١ يإلعاقةة١     ٚقدرتةة٘ عًةة٢ َضةةاٜز٠ بقزاْةة٘ أ ايةةتعًِد.   
 عك١ًٝ  هٔ ايكٍٛ بٕ اإلعاق١ ايعك١ًٝ تغيى أ: اي

  ةةةا ٜةةةسثز عًةةة٢ َضةةةت٣ٛ  بٚ فةةةعـ بٚ اغبؿةةةا   باا٤ ايعكةةةٌ ايبغةةةزٟ أ قؾةةةٛر 
 ايذنا٤ 

   ١ بٚ خًٌ َا.ٛراثٝايعٛاٌَ ايبٚ  االؽاب١عدّ انتُاٍ ايعكٌ ايبغزٟ بضب 

 :أسباب اإلعاقة العكمية 

   ٌ ٚتعةةةدا  ايةةةٛالا٠ عةةةد عًُٝةةة١  ب بٚ بثٓةةةا٤  بٚ  إٕ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١ قةةةد ذبةةةدخ قبةةة
 ;الصبال املعزٚؾ١ يإلعاقة١ ايعكًٝة١ ٜةساٟ إىل اردةات َتؿاٚتة١ َةٔ اإلعاقة١ ايعكًٝة١        

  2010ايعك١ًٝ  عٛاٖني ٚتخةزٕٚ   املسا١ٜ يإلعاق١  ٖٚٓا عز  َٛدش يبعم الصبال
 (.147-145ـ

 ٜٚكؾةةد بٗةةا ايعٛاَةةٌ ايتهٜٛٓٝةة١ الؽةة١ًٝ ايداخًٝةة١ ايٓادبةة١ َةةٔ    ٚراثٝةة١:  بصةةبال
ٔ   ٌ ايٛراثةة١ ؾعةة عةةٔ بدةةدااٙ  ٚارتباحٗةةا باْتكةةاٍ خؾةةا٥ؿ َٛرٚثةة١ إىل اياؿةةٌ َةة

 حزٜل ازبٝٓات نايقعـ ايعكًٞ  َٚتلس١َ اإٚ.
 ٞبصبال ب١ٝ٦ٝ: ٚ هٔ تًدٝؿ ٖذٙ الصبال ع٢ً ايٓشٛ ايتاي: 
      اسباَةٌ يةبعم لَةزا  ايؿءٚصة١ٝ املعدٜة١       الّ بصبال َةا قبةٌ ايةٛالا٠: تعةز

 الٚىلايجلثة١   العةٗز ازبةٓني ٚخباؽة١ أ    إىلغة١ُٝ  اييت ٜٓتكةٌ بعقةٗا عة  امل   
 ٌ .  ٚنةةةذيو ايعٛاَةةةٌ غةةةء   نجةةةز٠ تعةةةز  الّ ي عةةةع١ ايضةةة١ٝٓٝ  ٚ  َةةةٔ اسبُةةة

 ازب١ٝٓٝ َجٌ العع١
    ايتؿةةاف-ايةةٛالا٠بصةبال بثٓةةا٤ عًُٝةة١ ايةةٛالا٠: ْكةةؿ النضةذني بثٓةةا٤ عًُٝةة١ 

 ازبٓنياسببٌ ايضزٟ سٍٛ رقب١ 
 :بصبال بعد ع١ًُٝ ايٛالا٠ 

 ذ١ٜ ي٘ تةثء ر٥ٝط أ اسبد َٔ تاٛر ايدَاؽ يد٣ الحؿاٍ.ص٤ٛ ايتػ 
 اإلعاقة١  إىل تساٟ  ٚايدؾتءٜا ايتٗال ايضشاٜا ٚاسبؾب١ ٚاسب٢ُ ايغٛن١ٝ

 ايعك١ًٝ إوا بٌُٖ علدٗا.
 .ْكؿ ٖزَٕٛ ايػد٠ ايدرق١ٝ 

 .ثاٌيا: البحوخ السابكة املرتبطة مبذاه ذوي اإلعاقة العكمية لمطمبة الكابمني لمتعمي 
  ونَ الن ه األسناليب    املعاقني عكميًا والسموك لمطمبة اهتىت بتٍىية دواٌب التعمي : أحباخ أواًل

 واملهارات املختمفة لديهيواالسرتاتيذيات 
َةةٔ َةةد٣ ؾعايٝةة١  ايتشكةةل ايبشةةح إىلٖةةدف : (2020ٝةةدإ ٚاوارَةة١  ماراصةة١ 

ايضةةةةةًٛى ايةةةةةٛظٝؿٞ أ سٜةةةةةاا٠ َعةةةةةدٍ ٚاردةةةةة١ االصةةةةةتذاب١    تكةةةةةدِٜاصةةةةةياتٝذٝات 
سٝةح ا اصةتدداّ   َٔ اياًبة١ املعةاقني عكًٝةا.     (3 ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ  ًُٝاتيًتع

 تكةةدِٜا تابٝةةل اصةةياتٝذٝات  ايبشةةحٚيتشكٝةةل بٖةةداف   َٓٗذٝةة١ اراصةة١ اسبايةة١
 يًتداةةةٝط باصةةةتدداّ ايةةةديٌٝ ايغةةةاٌَ    ايبشةةةح  ايضةةةًٛى ايةةةٛظٝؿٞ عًةةةٔ بؾةةةزاا    

ٝذٝات َٚٓعُةةة١ َٚتضًضةةة١ً يتابٝةةةل اصةةةيات   ١َكٓٓةةةايضةةةًٛنٞ نةةةةاا٠   يًتةةةدخٌ
ٞ  تكةةةدِٜ بظٗةةةزت ايٓتةةةا٥ر سٜةةةاا٠ ٚافةةةش١ ٚوات االيةةة١ أ        نُةةةاايضةةةًٛى ايةةةٛظٝؿ

بظٗزت ايتكدّ ايٛاف  أ َضت٣ٛ الاا٤ ايضةًٛنٞ  ٚ ايبشح اصتذابات بؾزاا ع١ٓٝ 
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ايتكًٝةةةٌ َةةةٔ صةةةًٛى ايعٓةةةاا ٚايةةةزؾم ٚسٜةةةاا٠ االصةةةتذاب١ يًتعًُٝةةةات ٚباا٤  يًاًبةةة١ 
  ّ املٗا

سبةةةايٞ إىل ايهغةةةـ عةةةٔ بثةةةز اإلثةةةزا٤    ٜٗةةةدف ايبشةةةح ا  :(2020 اراصةةة١ صةةةًُٝإ  
ٞ  تُٓٝة١ ايتعةبء ايؿة      أاسبضةٞ ايبؾةزٟ     اياًبة١ ايغةهًٞ يةد٣    ٚايةتؿهء اإلبةداع

تهْٛةةت عٝٓةة١ ايبشةةح َةةٔ سٝةةح املعةاقني عكًٝةةا َةةٔ وٟٚ االعاقةة١ ايعكًٝةة١ ايبضةٝا١.   
اختبةار   تهْٛت باٚات ايبشح َةٔ  ص١ٓ(  ٚ 18-8 حايبا تزاٚست بعُارِٖ بني  (34 

ايباسةةح  ايؿةة   اصةةتددّايتعةةبء  ايزصةةَٛات  ٚاختبةةارإْتةةاز  -بةةداعٞ ايةةتؿهء اإل
تٛؽًت ْتةا٥ر  ٚايتؾُِٝ عب٘ ايتذزٜيب ايكا٥ِ ع٢ً ا ُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ايٛاسد٠. 

ايبشح إىل ٚدٛا ؾزٚم وات االي١ إسؾا١ٝ٥ بني َتٛصاٞ اردةات ايكٝاصةني ايكبًةٞ    
بٓةةةةٛا  ز ايزصةةةةَٛات إْتةةةةا -ٚايبعةةةةدٟ أ بعةةةةم بٓةةةةٛا اختبةةةةار ايةةةةتؿهء اإلبةةةةداعٞ 

اختبةةار ايتعةةبء   ٚنةةٌ ببعةةاا   (ازبدٜةةد٠  االصةةتذاب١ ايؿهاٖٝةة١  ايعٓاؽةةزالنُةةاٍ  
 .(ايكٝاظ ايبعدٟ  يؾاحل املهاْٞ ايغهٌ  ايتٛسٜع  ايًٕٛايؿ  

إىل ايتعةةةزف عًةةة٢ َٗةةةار٠ ايتعةةةبء ايةةةذاتٞ يةةةد٣     : ٖةةةدف(2020سذةةةاسٟ  اراصةةة١ 
ِ عًة٢ ايزصةِ يتُٓٝة١ ٖةذٙ يةد٣      صبُٛع١ َٔ املعاقني عكًٝا باصتدداّ بزْةاَر قةا٥  

ايكةةةابًني يًةةةتعًِ. ٚاتبعةةةت ايباسجةةة١ املةةةٓٗر ايتذةةةزٜيب سٝةةةح قاَةةةت عكًٝةةةًا املعةةةاقني 
بتكضِٝ ايع١ٓٝ إىل صبُٛعتني صبُٛع١ فابا١ ٚبخز٣ دبزٜبٝة١  ٚتهْٛةت ايعٝٓةة١    

ٚ  (6 إىل  ( حايبًا قضةُت 12 َٔ   ايتايٝة١  ٚاصةتددَت الاٚات  ( فةابا١  6 دبزٜبٝة١ 
ٞ    َٚكٝاظ َٗار٠ ايتعبٝةةز ٘ ٝرا بٝٓصتاْؿٛ اختبار ٚبعةد   ٜيب ٚاي ْةاَر ايتةدر   ايةذات

ؾةزٚم وات االية١ إسؾةا١ٝ٥     ايتاي١ٝ: عدّ ٚدٛا إىل ايٓتا٥ر ايبشح  ايتشًٌٝ تٛؽًت
الحؿةةاٍ و٣ٚ اإلعاقةة١  يةةدٟ بةةني َتٛصةةاٞ رتةة  اردةةات َٗةةارات ايتعةةبء عةةٔ ايةةذات  

ؾةةزٚم  ٚٚدةةٛا ٞ ٚ ايبعةةدٟ.ايعكًٝةة١ بعقةةا٤ ا ُٛعةة١ ايقةةابا١ أ ايكٝاصةةني ايكبًةة  
وات االي١ إسؾا١ٝ٥ بني َتٛصاٞ رت  اردات ا ُٛعتني أ ايكٝاظ ايبعةدٟ عًة٢   

 .َكٝاظ ايتعبء ايذاتٞ يؾاحل ا ُٛع١ ايتذزٜب١ٝ

إىل بثةز اصةتدداّ ايكؾة١ ايزقُٝة١ أ      تٖةدؾ  :(2020ٚتخزٕٚ   شعبد ايعشٜاراص١ 
إلعاقة١ ايبضةٝا١   ٚاستةٛت عٝٓة١     ت١ُٝٓ بعم املٗارات اسبٝات١ٝ يد٣ الحؿةاٍ و٣ٚ ا 

ايةةةةدَر   حًبةةةة١ حؿةةةةل ٚحؿًةةةة١ َةةةةٔ الحؿةةةةاٍ و٣ٚ االعاقةةةة١ ايعكًٝةةةة١ ( 30 ايبشةةةح  
صةةتاْؿٛرا بٝٓٝةة٘   َكٝةةاظ ٢اردةةة١ عًةة ( ۰۰-5۰ ْٚضةةب١ ونةةا٥ِٗ بةةني  ايتعًُٝةةٞ( 

ٚا بٓةا٤ قا٥ُة١    ايتذةزٜيب   يًذنا٤   ٚا اصتدداّ املٓٗر ايٛؽؿٞ ايتشًًٝٞ ٚعب٘
ٚبعةةةد تابٝةةةل   َلسعةةة١  صةةةتددّ اختبةةةار ذبؾةةةًٞ ٚبااقةةة١  باملٗةةةارات اسبٝاتٝةةة١  ٚا 

     ٍ  ٞبةةني َتٛصةةا  إسؾةةا٥ٝا ايبشةةح ٚذبًٝةةٌ ايٓتةةا٥ر ا ايتٛؽةةٌ إىل ٚدةةٛا ؾةةزم اا
ايبعدٟ يؾاحل ايكٝةاظ   ٚايكٝاظ ٞصبُٛع١ ايبشح أ ايكٝاظ ايكبًحًب١ اردةات 

ٞ ايبعدٟ يلختبار  ٍ  ٚبااقة١ َلسعة١ باا٤   ايتشؾةًٝ و٣ٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١    الحؿةا
 .بضٝا١اي

ٜٗةةةةةدف ٖةةةةةذا ايبشةةةةةح إىل ايتعةةةةةزف عًةةةةة٢ تةةةةةةثء   :( 2019سٜةةةةةٔ ايةةةةةدٜٔ  اراصةةةةة١ 
  ٚبُٜٗةةا بؾقةةٌ أ (ايتعًُٝٝةة١ اوانةةا٠ ٚاليعةةال   اوتةة٣ٛاصةةياتٝذٝتني يعةةز  

 ايعكًٝةة١ وٟٚ اإلعاقةة١ اياًبةة١  يةٞ يةةد٣  تُٓٝة١ بعةةم َٗةةارات اصةةتدداّ اسباصةة  اآل 
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تذةةزٜيب أ حبجةة٘  ٚذبةةدا صبتُةةع  ايكةةابًني يًةةتعًِ   ٚقةةد اعتُةةد ايباسةةح املةةٓٗر اي 
وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ َةةٔ َدرصةة١ اييبٝةة١ ايؿهزٜةة١       ( َةةٔ اياًبةة١  10 ايبشةةح َةةٔ  

 نةةاٚات هلةذٙ ايبشةح      َلسعة١  اختبار ذبؾًٞ ٚبااقة١ ٚا اصتدداّ  بٛرصعٝد ب
يهةةةةٌ  (5 ايتذةةةةزٜبٝتني  بٛاقةةةةع   ا ُةةةةٛعتني ٢ٚا تةةةةٛسٜعِٗ بغةةةةهٌ عغةةةةٛا٥ٞ عًةةةة  

َارصةت ا ُٛعة١    بُٝٓةا  اصةياتٝذ١ٝ اوانةا٠   الٚىلَارصةت ا ُٛعة١     صبُٛع١
بٕ اصةةةياتٝذٝيت  ٚبٝٓةةةت ْتةةةا٥ر ايبشةةةح ايجاْٝةةة١ اصةةةياتٝذ١ٝ اليعةةةال ايتعًُٝٝةةة١    

 َٗةةارات اوانةةا٠ ٚاليعةةال ايتعًُٝٝةة١ اصةةُٗا بازٜكةة١ إػبابٝةة١ أ صةةزع١ تعًةةِ باا٤ 
وانةةا٠ اسباصةة  اليةةٞ ٚاصةةتكباي٘ يةةدٟ ا ُةةٛعتني  ؾقةةل عةةٔ إ اصةةياتٝذ١ٝ ا   

الٚىل ناْت بنجز تةةثءا أ تعًةِ باا٤ َٗةارات اسباصة       ايتذزٜب١ٝ يد٣ ا ُٛع١
 يٞ َٔ ا ُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ايجا١ْٝ. اآل

 إىل ذبضةةةني بعةةةم ايعًُٝةةةات ايعكًٝةةة١  (: ٖةةةدؾت 2019اراصةةة١ قٓةةةاٟٚ ٚرفةةةٛإ   
ًٝةا َةٔ   عك املعةاقني  قبٌ املدرص١ ايذانز٠ د لحؿاٍ َا اإلاراى  االْتباٙ د  الصاص١ٝ

حؿل ٚحؿ١ً  (25 تهْٛت ع١ٓٝ ايبشح اسبايٞ َٔ  ٚقد خلٍ إعداا بزْاَر تدرٜيب.
 ٔ َةةةةٔ  ايٛاسةةةةد٠ ٜيب  ا ُٛعةةةة١املعةةةةاقني عكًٝةةةةا وٟ ايتؾةةةُِٝ ايتذةةةةز  الحؿةةةةاٍ َةةة

ٚا تابٝل اي ْاَر مبشاؾع١ بٛرصةعٝد    يًتعًِ الحؿاٍ املعاقني عكًٝا ايكابًني 
َكٝةةةاظ  (ٚاصةةةتددَت ايباسجةةة١ ۹۰۰۲/ 2018 ايدراصةةةٞ  ايعةةةاّٚبدةةةزٟ ايبشةةةح أ 

ٞ   اصتُار٠ صتاْؿٛرا بٝٓٝ٘  اختبار ايذنا٤ ٚقا٥ُة١   املضت٣ٛ االقتؾااٟ ٚاالدتُةاع
ايعًُٝات ايعك١ًٝ الصاص١ٝ  َكٝاظ ايعًُٝةات ايعك١ًٝ الصاص١ٝ ي حؿاٍ املعاقني 

ٝ  يًتعًِعكًٝا ايكابًني  ١ ٚبزْاَر تدرٜيب يتشضني بعم ايعًُٝات ايعك١ًٝ الصاصة
ٚدةٛا   إىل ٚبعةارت ايٓتةا٥ر  املدرص١ املعاقني عكًٝا ايكةابًني يًةتعًِ.    َا قبٌحؿةاٍ ل

ايعًُٝةات   َكٝةاظ  بني َتٛصاٞ اردةات بحؿةاٍ ا ُٛع١ ايتذزٜب١ٝ عًة٢  ؾةزم ااٍ
 ايبعدٟ.ايتابٝل  ؾاحلي ايعك١ًٝ الصاص١ٝ أ ايتابٝكني ايكبًٞ ٚايبعدٟ

ٛ  تؾُِٝ ىلايبشح إٖدف  :(2019اراص١ سضٔ ٚتخزٕٚ   َٛدة٘ إىل   ٟبزْاَر يػة
أ تُٓٝةة١ اسبؾةة١ًٝ  اي ْةةاَر يةةد٣ الحؿةةاٍ ٚقٝةةاظ ؾعايٝةة١ ٖةةذا  املتعةةدا٠اسبةةٛاظ 

 يةةد٣ الحؿةةاٍ املعةةٛقني عكًٝةةا َةةٔ ؾ٦ةة١ ايكةةابًني يًةةتعًِ. ٚقةةد اصةةتددَت      ايًػٜٛةة١
ٔ   نُةةا تهْٛةت عٝٓةة١  ايتذةزٜيب  ايبشةح املةةٓٗر  صبُةٛعتني َةةٔ الحؿةةاٍ   ايبشةح َةة

( ٚصبُٛعةة١ بخةةز٣ َةةٔ   صبُٛعةة١ دبزٜبٝةة١ًةةتعًِ ي ٝةة١ ايكةةابًنيوٟٚ اإلعاقةة١ ايعكً
(  ٚاصةةةتددّ ايبشةةةح صبُٛعةةة١ فةةةابا١ الحؿةةةاٍ َةةةٔ غةةةء وٟٚ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١  

املضةةةةةةت٣ٛ االقتؾةةةةةةااٟ   ٚاصةةةةةةتُار٠ صةةةةةةتاْؿٛرا بٝٓٝةةةةةة٘ َكٝةةةةةةاظ اختبةةةةةةار ايةةةةةةذنا٤
بحؿةةةةاٍ يهةةةةٌ  ۰۰حؿةةةةل بٛاقةةةةع  ۹۰ا ايعٝٓةةةة١ ٕ عةةةةد  ٚنةةةةاٚاالدتُةةةةاعٞ ٚايجكةةةةاأ

 ٞايعكًة  صةٓٛات. بَةا عةٔ ايعُةز    ( 6 -4 َةٔ  ايعُةز يهةٌ صبُٛعة١    صبُٛع١ ٚنإ 
ونةا٤ أ َةد٣ ؾ٦ة١ اإلعاقة١ ايعكًٝة١       ايبشةح ؾبٓضةب١  يًُذُٛع١ ايتذزٜب١ٝ َٛفع 

 ( 70-50َتٛصاٗا  ايبضٝا١ 

تُٓٝةةة١ املؿةةةاِٖٝ ايزٜافةةة١ٝ املزتباةةة١   ٖةةةدف ايبشةةةح إىل :(2019اراصةةة١ اياٝةةة   
ٍ  مبؿةةةةاِٖٝ ايكٝةةةةاظ  باصةةةةتدداّ  يًةةةةتعًِايكةةةةابًني  املعةةةةاقني ؾهزٜةةةةا  يةةةةد٣ الحؿةةةةا

اصةةةةياتٝذ١ٝ ايةةةةزؤٚظ املزقُةةةة١. ٚا االعتُةةةةاا عًةةةة٢ ايتؾةةةةُِٝ عةةةةب٘ ايتذةةةةزٜيب وٚ 
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 ٚحؿًةةةة١  ٚاحؿةةةةل ( 24 ا ُةةةةٛعتني ايتذزٜبٝةةةة١ ٚايقةةةةابا١ يعٝٓةةةة١ حبةةةةح َةةةةٔ      
تكضةةةُِٝٗ إىل صبُةةةٛعتني بايتضةةةاٟٚ. ٚتةيؿةةةت باٚات ايبشةةةح َةةةٔ قا٥ُةةة١ َؿةةةاِٖٝ  

  َٚكٝةةةاظ َؿةةةاِٖٝ ايكٝةةةاظ   يًةةةتعًِ نيكةةةابًايكٝةةةاظ ي حؿةةةاٍ املعةةةاقني ؾهزٜةةةا اي   
 ايبشح عةٔ: ٚدةٛا ؾةزٚم بةني َتٛصةاات      بصؿزت ْتا٥ر ٚقدي حؿاٍ املعاقني ؾهزٜا 

ملؿةةاِٖٝ  ايبعةةدٟاردةةات بحؿةةاٍ ا ُٛعةة١ ايتذزٜبٝةة١ ٚايقةةابا١ أ ايكٝةةاظ      رتةة 
 بةةنيؾةزٚم   ٚٚدةةٛا ايهًةةٞ يؾةاحل بحؿةةاٍ ا ُٛعة١ ايتذزٜبٝة١.    ٚصبُٛعٗةا  ايكٝةاظ 

ٟ    َتٛصةةاات رتةة    اردةةات بحؿةةاٍ ا ُٛعةة١ ايتذزٜبٝةة١ أ ايكٝةةاظ ايكبًةةٞ ٚايبعةةد
  ايكٝاظ ٚصبُٛعٗا ايهًٞ يؾاحل ايكٝاظ ايبعدٟ. ملؿاِٖٝ

ٖةةدؾت إىل ايتعةةزف عًةة٢ ؾاعًٝةة١ اصةةتدداّ      :(2019 اراصةة١ ايعتةةٝيب ٚايػاَةةدٟ   
َٗةةار٠ قةةزا٠٤ بعةةم ايهًُةةات ايٛظٝؿٝةة١    إنضةةال ايةةشَ  املتةةدرز أ ءإدةةزا٤ ايتةةةخ

إىل استؿةةةةاظٗٔ  إفةةةةاؾ١ ٚات اإلعاقةةةة١ ايؿهزٜةةةة١ ايبضةةةةٝا١ ٚاملتٛصةةةةا١  و يًاايبةةةةات
ٔ   اياايباتاملكار١ْ بني ايؿ٦تني  ٚبخءًابايهًُات املهتضب١  ٚتعُُٝٗٔ هلا    سٝةح  َة

عةةد ا ضبةةةاٚالت انتضةةةال املٗةةةار٠  ايؿةةةي٠ ايشَٓٝةةة١ املضةةةتػزق١ النتضةةةابٗا  ْٚضةةةب١  
ٔ    تهْٛت (الخاا٤ مبعٗةد اييبٝة١ ايؿهزٜة١     ًَتشكةات  حايبةات ( 6  عٝٓة١ ايبشةح  َة

تكضةةُٝٗٔ إىل صبُةةٛعتني  ٚتةةدرٜبٗٔ عًةة٢ قةةزا٠٤ بعةةم       ا بغةةزم ايزٜةةا   ٚقةةد  
ّ املتةدرز    ايةشَ   ايهًُات ايٛظٝؿٝة١ باصةتدداّ إدةزا٤ ايتةةخء     املةٓٗر   ٚا اصةتددا

ٚناْةةت باٚات ايبشةةح َتُجًةة١ أ بصةةتبا١ْ ٚبزْةةاَر تدرٜضةةٞ يًاايبةةات    .ايتذةةزٜيب
إدةزا٤ ايتةةخء ايةشَ  املتةدرز  سٝةح       ايبشةح ؾعايٝة١  ْتةا٥ر   بظٗةزت  املعاقات ؾهزٜةًا  

الٚىل َٗةةةةةار٠ قةةةةةزا٠٤ بعةةةةةم ايهًُةةةةةات ايٛظٝؿٝةةةةة١   ا ُٛعةةةةة١ حايبةةةةةاتانتضةةةةةبت 
أ املٛاقةةةـ الخةةةز٣ بٓضةةةب١ ظبةةةاح  ٚتعُُٝٗةةةا % .100 دٚاسةةةتؿعٔ بٗةةةا بٓضةةةب١ ظبةةةاح

ا ُٛعةةة١  حايبةةةات %(   نةةةذيو ظٗةةةز انتضةةةال  100-% 89      نيَةةةا بةةة  تةةةياٚح
  %100َٗةةار٠ قةةزا٠٤ بعةةم ايهًُةةات ايٛظٝؿٝةة١ ٚاسةةتؿعٔ بٗةةا بٓضةةب١ ظبةةاح       ايجاْٝةة١

 تٛؽةًت %(   ۰۰۰ٚ –% 72  نيَا بة  تياٚحٚتعُُٝٗا أ املٛاقـ الخز٣ بٓضب١ ظباح 
 بةني  ؾزٚم تةذنز ال  ْتا٥ر ايبشح  باصتدداّ إدزا٤ ايتةخء ايشَ  املتدرز إىل بْ٘ 

ٔ  ؾ٦ة١ اإلعاقة١ ايؿهزٜة١    اإلعاق١ ايؿهز١ٜ ايبضٝا١  ٚ ا ُٛعتني   ؾ١٦  املتٛصةا١ ( َة
ايؿةةي٠ ايشَٓٝةة١ املضةةتػزق١ النتضةةال املٗةةار٠  ٚتةةد٢ْ ْضةة         اوةةاٚالت   سٝةةح عةةدا 

 الخاا٤.

ٖةدؾت إىل تُٓٝة١ املٗةارات ايتٛاؾكٝة١ يةد٣ بحؿةاٍ ايزٚفة١         :(2018 اراص١ سضةٔ  
بزْةاَر ايتةدخٌ املبهةز باصةتدداّ حزٜكة١       حزٜلعٔ  ايبضٝا١ اإلعاق١ ايعك١ًٝ ٟوٚ
بحؿةاٍ    (۰۰ ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايبشح  َٔ ٚا اصتدداّ املٓٗر عب١ ايتذزٜيب  ٛرتاز ب

( 5  ٚعةداٖا  دش٦ٜٝةاً ايع١ٓٝ إىل صبُةٛعتني دبةزٜبٝتني الٚىل َدصبة١     تكضِٝٚا 
بحؿاٍ  ٚمتجًت باٚات ايبشةح  أ  ( 5  اٖاٚعد ٞيکٚالخز٣ َدصب١ بغهٌ  بحؿاٍ

إعةةداا   ٚايجكةةاأُةةاعٞ االقتؾةةااٟ االدت املضةةت٣َٛكٝةةاظ  ايبٝاْةةات  اصةةتُار٠ مجةةع
ٚبصةؿزت ايٓتةا٥ر    اي ْةاَر     ايتٛاؾكٝة١ (  املٗةارات  َكٝاظ  ٚ (۰۲۲۰مدإ ؾق١  

رتةة  اردةةات ايكٝاصةةني ايكبًةةٞ  َتٛصةةاٞ عةةٔ ٚدةةٛا ؾةةزٚم وات االيةة١ إسؾةةا١ٝ٥ بةةني 
ايبعةةدٟ  نُةةا   ايكٝةةاظ أ املٗةةارات ايتٛاؾكٝةة١ يةةد٣ ا ُةةٛعتني يؾةةاحل     ٟٚايبعةةد
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 ؾةةزٚم وات االيةة١ اسؾةةا١ٝ٥ بةةني ا ُةةٛعتني يؾةةاحل ا ُٛعةة١       بصةةؿزت عةةٔ ٚدةةٛا  
 بعد تابٝل اي ْاَر   املدصب١

ٛ    : (2018  مداراص١  َٚةد٣   ٖدؾت اىل ايتعزف ع٢ً  ٛوز ابعةاا ايةتعًِ ملةارساْ
ظبةةةاح ايتةةةدرٜط ٚؾةةةل ٖةةةذٙ االصةةةياتٝذ١ٝ َةةةع ايتًُٝةةةذات وٟٚ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١.       

اييت تبشةح أ اَهاْٝة١ تابٝةل     يبشح االٚىلانْٛٗا  ايبشح أ اٚتتشدا ا١ُٖٝ ٖذ
 ٛوز ابعاا ايتعًِ َع وٟٚ اإلعاق١ ايعكًٝة١  ٚيكًة١ ايدراصةات ايةيت تتٓةاٍٚ َٛفةٛع       

 45تعًِٝٗ. ٚقد اصتددّ املٓٗر املضشٞ  خلٍ تابٝل اصتبا١ْ. ٚتهْٛةت ايعٝٓة١ َةٔ    
ايبشةةح َعًُةة١ ٜغةةهًٕٛ صبتُةةع  165َةةٔ بؽةةٌ -َعًُةة١ تزبٝةة١ ؾهزٜةة١ َتدؾؾةة١ 

اَها١ْٝ ذبكةل مجٝةع االبعةاا املعزؾٝة١     ا ْتا٥ر بُٖٗ ايبشح يعد٠ ٚتٛؽٌ. ا٤بالسض
ؾةةزٚم اايةة١  ٚنةةذيو ٚدةةٛا .املتقةة١ُٓ أ  ةةٛوز َةةارساْٛ َةةع وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ 

 .اسؾا٥ٝا أ َد٣ ايتشكل بني ابعاا ايُٓٛوز يؾاحل ايبعد ايجاْٞ

تدداّ ٖةةةدؾت إىل ايتعةةةزف عًةةة٢ ؾعايٝةةة١ اصةةة   :( 2018ٚعةةةبٝ   ; ضبُةةةٛااراصةةة١ 
 ٣اصياتٝذ١ٝ دداٍٚ ايٓغاط املؾٛر٠ أ ذبضني بعم َٗارات اإلاراى ايبؾزٟ يد

  ٚا اصةةتدداّ املةةٓٗر ايتذةةزٜيب   وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ايبضةةٝا١اياًبةة١ عٝٓةة١ َةةٔ 
َكضةةُني إىل صبُةةٛعتني  دبزٜبٝةة١ ٚعةةد اٖةةا مخضةة١      حًبةة١  (10ٚناْةةت ايعٝٓةة١   

اؾس بةةني ا ُةةٛعتني أ ْضةةب١     ٚا ايتهةةحةةلل ٚفةةابا١ ٚعةةد اٖةةا مخضةة١     حةةلل 
بٝٓة١   -ايذنا٤ ٚايعُز ايةشَ    ٚاصةتددّ ايباسجةإ َكٝةاظ ايةذنا٤ يضةتاْؿٛرا      

ٚاختبةةةةار َٗةةةةارات اإلاراى ايبؾةةةةزٟ   ٚاي ْةةةةاَر  ّ(  1998 ايؾةةةةٛر٠ ايزابعةةةة١ ًَٝهةةةة١
ايتةةدرٜيب ايكةةا٥ِ عًةة٢ إصةةياتٝذ١ٝ دةةداٍٚ ايٓغةةاط املؾةةٛر٠  ٚتهةةٕٛ اي ْةةاَر َةةٔ     

أ يٓتا٥ر بْ٘ تٛدةد ؾةزٚم ااية١ إسؾةا٥ٝا أ ايتابٝةل ايبعةدٟ       دًض١. بظٗزت ا( 40 
ايتذزٜبٝةةة١  نُةةةا تٛدةةةد ؾةةةزٚم اايةةة١    َٗةةةارات اإلاراى ايبؾةةةزٟ يؾةةةاحل ا ُٛعةةة١ 

 ٟ َٗةةارات أ ا ُٛعةة١ ايتذزٜبٝةة١  ؾةةاحلي إسؾةةا٥ٝا بةةني ايكٝاصةةني ايكبًةةٞ ٚايبعةةد
اى ايبؾزٟ أ اإلار أ َٗاراتاإلاراى ايبؾزٟ. بُٝٓا ال تٛدد ؾزٚم ااي١ إسؾا٥ٝا 

 .ايتذزٜب١ٝ ا ُٛع١

باصةتدداّ   تةدرٜيب إىل ايتشكل َٔ ؾعاي١ٝ بزْاَر  تٖدؾ (:2018اراص١ َعزبٞ  
ٙ   أ ايتعًُٝةةةةةَٞضةةةةةزح ايعةةةةةزا٥ط   املؾةةةةةشٛل   ذبضةةةةةني افةةةةةازال قؾةةةةةٛر االْتبةةةةةا

ٞ   بايٓغاط و٣ٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١ ايكابًني يًةتعًِ(      ايشا٥ةد يةد٣ ايتلَٝةذ    اسبزنة
( 14  ايبشةح  تقُٓت ع١ٓٝ ٚ اصتدداّ املٓٗر عب٘ ايتذزٜيب ٚا  مبٓاك١ ايكؾِٝ 

( صةةةة١ٓ ٚا تكضةةةةُِٝٗ إىل  12-9تًُٝةةةةذ قابةةةةٌ يًةةةةتعًِ  ٚتةةةةياٚح بعُةةةةارِٖ بةةةةني     
(  ٚا تابٝةةل 7صبُةةٛعتني َتضةةاٜٚتني دبزٜبٝةة١ ٚفةةابا١  عةةدا نةةٌ صبُٛعةة١       

َكٝةةةاظ افةةةازال قؾةةةٛر االْتبةةةاٙ املؾةةةشٛل بايٓغةةةاط      باٚات ايبشةةةح املتُجًةةة١ أ 
املكيح ايكا٥ِ  ايتدرٜيبٚاي ْاَر   ايشا٥د يد٣ ايتلَٝذ ايكابًني يًتعًِ اسبزنٞ

ذبضةةةةةةةني افةةةةةةةازال قؾةةةةةةةٛر االْتبةةةةةةةاٙ     أ ايتعًُٝةةةةةةةٞ َضةةةةةةةزح ايعةةةةةةةزا٥ط عًةةةةةةة٢ 
و٣ٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١  إعةداا      ايشا٥ةد يةد٣ ايتلَٝةذ    ٞاسبزن  بايٓغاط  املؾشٛل

يكةةا٥ِ عًةة٢ َضةةزح    ا ايتةةدرٜيب اي ْةةاَر    ايباسةةح( ٚقةةد تةةبني َةةٔ ايٓتةةا٥ر ؾعايٝةة١      
ذبضةةةةةةةةةني افةةةةةةةةةازال قؾةةةةةةةةةٛر االْتبةةةةةةةةةاٙ املؾةةةةةةةةةشٛل     أ ايتعًُٝةةةةةةةةةٞايعةةةةةةةةةزا٥ط 
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و٣ٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ يةةد٣ ايتلَٝةةذ      ايشا٥ةةد يةةد٣ ايتلَٝةةذ   اسبزنةةٞ  بايٓغةةاط
ايكابًني يًتعًِ مبٓاكة١ ايكؾةِٝ   ٖٚةٛ َةا ٜسنةد اصةتُزار تةةثء اي ْةاَر َٚةد٣          

ايشا٥ةةد  اسبزنةةٞ  بايٓغةةاط ذبضةةني افةةازال قؾةةٛر االْتبةةاٙ املؾةةشٛل   أتةةةثءٙ 
 .يد٣ ا ُٛع١ ايتذزٜب١ٝ أ ايكٝاظ ايبعدٟ

يتشضني ٚت١ُٝٓ ْال املؿزاات  تدرٜيبإعداا بزْاَر  إىلٖدؾت  ( :2018  ايضٛاح
ايهغةةـ عةةٔ َةةد٣ ؾعايٝةة١ اي ْةةاَر      ايًػٜٛةة١ يةةد٣ الحؿةةاٍ وٟٚ االعاقةة١ ايعكًٝةة١   

الحؿةةةاٍ وٟٚ االعاقةةة١  ايتةةةدرٜيب أ ذبضةةةني ٚتُٓٝةةة١ ْاةةةل املؿةةةزاات ايًػٜٛةةة١ يةةةد٣  
 ايكبًةةٞسٝةةح متةةت عًُٝةة١ ايكٝةةاظ   ٚا اصةةتدداّ املةةٓٗر عةةب٘ ايتذةةزٜيب    .ايعكًٝةة١
  .ملتػءات ايبشح  َٚعزؾ١ بثز املتػء املضتكٌ ع٢ً املتػء ايتةابع  ٚايتتبعٞ ٚايبعدٟ

( احؿاٍ َٔ و٣ٚ االعاق١ ايعك١ًٝ ايكابًني يًتعًِ َٔ َدرص١ 10ٚحبكت عًٞ ع١ٓٝ 
زٜةةةة١ مبدٜٓةةةة١ َٓٝةةةةا ايكُةةةة  مبشاؾعةةةة١ ايغةةةةزق١ٝ  تزاٚسةةةةت بعُةةةةارِٖ   اييبٝةةةة١ ايؿه

َكٝةةةاظ صةةةتاْؿٛرا بٝٓٝةةة٘ يكٝةةةاظ ايةةةذنا٤   ا اصةةةتدداّ ( عاَةةةًا ٚقةةةد  10-7بةةةني 
(َٚكٝاظ اختبار ايًػ١ إعداا : 1998   ايؾٛر٠ ايزابع١( إعداا ٚتزمج١: يٜٛط ًَٝه٘

 ١ًْٗ ٞ زاات ايًػٜٛة١  يتشضةني ٚتُٓٝة١ ْاةل املؿة     ايتةدرٜيب ( ٚاي ْةاَر  2006  ايزؾةاع
ٚبصةؿزت    َكٝةاظ صةتاْؿٛرا بٝٓٝة٘    ٚ وٟٚ االعاق١ ايعك١ًٝ إعةداا: ايباسةح   ي حؿاٍ

ايٓتةةةا٥ر عةةةٔ ارتؿةةةاع ذبضةةةني ٚتُٓٝةةة١ باا٤ ْٚاةةةل املؿةةةزاات ايًػٜٛةةة١ يةةةدٟ ا ُٛعةةة١  
ايتذزٜبٝةةة١ بعةةةد تابٝةةةل اي ْةةةاَر َكارْةةة١ با ُٛعةةة١ ايقةةةابا١  ٚاصةةةتُزار الثةةةز   

 .١ ايتذزٜب١ٝ خلٍ ؾي٠ املتابع١االػبابٞ يً ْاَر ع٢ً ا ُٛع

ٖدؾت ٖذٙ ايبشح  إىل اصتكؾةا٤ بثةز بزْةاَر     :( 2018ٚاسبدٜدٟ  ; عبٝداراص١ 
 ٚايضةةًٛن١ٝ يةةذٟٚتةةدرٜيب َضةةتٓد إىل ايتعًةةِٝ املًاةةـ أ تاةةٜٛز املٗةةارات املعزؾٝةة١ 

اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١  ٚا قٝةةاظ بثةةز اي ْةةاَر ايتةةدرٜيب مبةةد٣ تاةةٛر املٗةةارات املعزؾٝةة١     
 ً ٚا اصةةتدداّ املةٓٗر عةب٘ ايتذةةزٜيب     .َكٝةةاظ َعةد يةذيو  ٛن١ٝ َةٔ خةلٍ   ٚايضة

ٚمتجًةةت باٚات ايبشةةح  أ اصةةتباْ٘ ملعزؾةة١ املٗةةارات املعزؾٝةة١ ٚايضةةًٛن١ٝ يًاًبةة١          
تهْٛةةت عٝٓةة١ ايبشةةح  َةةٔ ٚبزْةةاَر تةةدرٜيب يتاةةٜٛز املٗةةارات املعزؾٝةة١ ٚايضةةًٛن١ٝ  ٚ

ُذُٛعةة١ دبزٜبٝةة١ َةةٔ َزنةةش  ن ( ؾةةزا15 َةةٔ وٟٚ اإلعاقةةات ايعكًٝةة١    ( ؾةةزاا30 
ًيبٝة١ اشباؽة١    ينُذُٛع١ فابا١ َٔ َزنش الٌَ  ( ؾزا15 الٚصط  ٚ ايغزم

ٚخقعت ا ُٛع١ ايتذزٜب١ٝ يً ْاَر ايتدرٜيب املهةٕٛ َةٔ ٚاسةد ٚعغةزٜٔ دًضة١      
إلداب١ ع٢ً بص١ً٦ ايبشح    ٚا اصتدداّ اختبار َإ ٜٚت  ايزتيب ٚقد يتدرٜب١ٝ  ٚ

ً ْةةاَر ايتةةدرٜيب املضةةتٓد إىل ايتعًةةِٝ املًاةةـ أ    يٚدةةٛا بثةةز  بعةةارت ايٓتةةا٥ر إىل  
 عةداـ وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١ تعةش٣ ملةتػء      ي  تاٜٛز املٗارات املعزؾ١ٝ ٚايضًٛن١ٝ

عةدّ ٚدةٛا اخةتلف    ٚا ُٛع١ ع٢ً ايكٝاظ ايبعدٟ يؾةاحل ا ُٛعة١ ايتذزٜبٝة١.    
تاةةٜٛز املٗةةارات املعزؾٝةة١  أ بثةةز اي ْةةاَر ايتةةدرٜيب املضةةتٓد إىل ايتعًةةِٝ املًاةةـ أ 

 ٚايضًٛن١ٝ ي عداـ وٟٚ اإلعاق١ تبعا ملتػء ازبٓط  ٚايعُز  ٚعد٠ اإلعاق١ 

ٖةةةدف ايبشةةةح  إىل تكؾةةةٞ ؾاعًٝةةة١ اصةةةياتٝذ١ٝ َكيسةةة١    :(2018اراصةةة١ عًةةةٞ  
يتُٓٝةة١ بعةةم َؿةةاِٖٝ ايزٜافةةٝات يةةد٣ ايتلَٝةةذ وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ايكةةابًني        

( تلَٝةةةذ 6ايتذةةةزٜيب  ٚتهْٛةةةت عٝٓةةة١ ايبشةةةح  َةةةٔ   يًةةةتعًِ  ٚا اصةةةتدداّ املةةةٓٗر  
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باملضةةةت٣ٛ الٍٚ املًةةةتشكني باملدرصةةة١ ايؿهزٜةةة١ مبؾةةةز  ٚاصةةةتددّ ايباسةةةح نتةةةال        
  ٝ املكيسة١  ٚا اصةتدداّ اختبةار ذبؾةًٝٞ      ١ايااي   ٚايٌٝ املعًِ ٚؾةل االصةياتٝذ

 يكٝاظ ايتشؾٌٝ املعزأ  ٚتٛؽًت ْتا٥ر ايبشح  إىل ٚدٛا ااي١ بني َتٛصاٞ رتة  
اردات ا ُٛع١ ايتذزٜب١ٝ أ ايتابٝل ايكبًٞ ٚايبعدٟ يؾةاحل ايتابٝةل ايبعةدٟ    

 الختبار ايتشؾٌٝ.

ٖةةةةدؾت ايبشةةةةح  إىل تُٓٝةةةة١ بعةةةةم املٗةةةةارات    :( 2018اراصةةةة١ َعةةةةٛ  ٚتخةةةةزٕٚ   
 ٣يةد ٞ( ايتؿاع١ًٝ  ٚاالصتذاب١ ايتؿاع١ًٝ  ٚايتعةإٚ االدتُةاع   االدتُاع١ٝ  املباار٠

باصةةةتدداّ  ٚويةةةو ١ ايعكًٝةةة١ ايكةةةابًني يًتعًةةةِٝ   عٝٓةةة١ َةةةٔ الحؿةةةاٍ وٟٚ اإلعاقةةة   
عٝٓةةة١  ٚاعتُةةةدت ايبشةةةح  عًةةة٢ املةةةٓٗر ايتذةةةزٜيب  ٚتهْٛةةةت ايكؾةةةؿ االدتُاعٝةةة١  

ٟ  ( بحؿةةا5ٍ ايبشةةح  َةةٔ   ( 4 ايعكًٝةة١ ايكةةابًني يًتعًةةِٝ    اإلعاقةة١ َةةٔ الحؿةةاٍ وٚ
تابٝةةل : َكٝةةاظ   ٚا صةةٓٛات ( ۰۹ -۲  ٚتزاٚسةةت بعُةةارِٖ بةةني   ٚبْجةة٢    ونةةٛر

 ايباسجة١   إعةداا  يًتعًةِٝ َةٔ   ني بًاملعةاقني عكًٝةا ايكةا    يًاًبة١  االدتُاع١ٝ  املٗارات
ايبشةح  ٚا تابٝل املكٝةاظ عًة٢ بحؿةاٍ ايعٝٓة١ بازٜكة١ ؾزاٜة١. ٚاتقة  َةٔ ْتةا٥ر          

ِ  بزْةةاَر ؾاعًٝة١  عًةة٢ ايكؾةؿ االدتُاعٝةة١ أ تُٓٝة١ بعةةم املٗةةارات    ايبشةح ايكةةا٥
 االدتُةاعٞ( يةد٣  ؿاعًٝة١  ٚايتعةإٚ   املبةاار٠ ايؿاعًٝة١  ٚاالصةتذاب١ ايت   االدتُاع١ٝ  

 ايبشح. ع١ٓٝ 

ٖةةدف إىل تُٓٝةةة١ بعةةم املؿةةاِٖٝ ايتبٛيٛدٝةة١ يةةةد٣      :(2017اراصةة١ ايكشاةةاْٞ    
(  ٚاعتُةةد ايبشةةح عًةة٢ 0.2 اإلعاقةة١ ايؿهزٜةة١ باصةةتدداّ تكٓٝةة١ ايٜٛةة    اياًبةة١ وٟٚ

ٔ  عٝٓة١   املٓٗر ايتذزٜيب  ٚتهْٛت ايؿهزٜة١  َةٔ وٚات اإلعاقة١    حايبة١  (۹۰  ايبشةح َة
 (۸-6   ٚعُةزٖٔ ايةشَ  َةا بةني     ( صةٓٛات 6-4 بعُارٖٔ ايعك١ًٝ َا بةني   ياٚحت

صةةةٓٛات عًةةة٢ َكٝةةةاظ بٝٓٝةةة٘ َٚكٝةةةاظ ايضةةةًٛى ايتهٝؿةةةٞ دايغةةةدؿد  ٚقضةةةُٔ إىل   
صبُةةةٛعتني: دبزٜبٝةةة١ فةةةابا١. ٚبدةةةزٟ االختبةةةارإ ايكبًةةةٞ ايبعةةةدٟ عًةةة٢ عٝٓةةة١      

 تددّايبشةةح اصةة ايتذةةزٜيب  ٚيتشكٝةةل ٖةةدف    ايبشةةح املةةٓٗر ٚاصةةتددَت  ايبشةةح.
بعارت  ايباسج١  إوَؿاِٖٝ َا قبٌ ايزٜافٝات دايتبٛيٛد١ٝد َٔ إعداا  ايبح َكٝاظ

ايكٝةةةاظ  ( يؾةةةاحل0.5عٓةةةد َضةةةت٣ٛ   ايٓتةةةا٥ر إىل ٚدةةةٛا ؾةةةزم وٟ االيةةة١ إسؾةةةا١ٝ٥ 
 .ايبعدٟ

ايتشكةةةل َةةةٔ ؾاعًٝةةة١ اي ْةةةاَر   ٖةةةدؾت إىل  :(2017اراصةةة١ ايٓةةة اٟٚ ٚتخةةةزٕٚ    
٠٤ االدتُاعٝة١ يةد٣ صبُٛعة١ َةٔ اياًبة١       ايتدرٜيب أ ذبضني قةزا٠٤ ايعكةٌ ٚايهؿةا   

وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ ايبضٝا١ ايذٜٔ ٜعإْٛ َٔ اغبؿا  أ قزا٠٤ ايعكٌ ٚايهؿةا٠٤  
االدتُاعٝة١  ٚويةةو باصةةتدداّ ؾٓٝةةات قؾؾة١ٝ َؾةةٛر٠ ضبٛصةةب٘ ٚبصةةايٝ  تعةةدٌٜ   
ايضًٛى  سٝح ا اصتدداّ املٓٗر عب٘ ايتذزٜيب  ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايبشةح  َةٔ حةلل    

حايبةةًا َةةٔ وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١     20( صةة١ٓ  ٚناْةةت 12-9ُةةارِٖ َةةٔ  تةةياٚح بع
ٚا تكضةةُِٝٗ إىل صبُةةٛعتني دبزٜبٝةة١ ٚفةةابا١  نُةةا متجًةةت باٚات ايبشةةح  أ     

بٝٓٝةة١ يًةةذنا٤  َٚكٝةةاظ   -اصةةتُار٠ زبُةةع ايبٝاْةةات الٚيٝةة١  َٚكٝةةاظ صةةتاْؿٛرا  
عاقة١ ايعكًٝة١    يًهؿا٠٤ االدتُاعٝة١  ٚنةذيو اي ْةاَر ايتةدرٜيب يًاًبة١  وٟٚ اإل     

ٚتٛؽًت ايبشح  إىل ٚدٛا ؾزٚم وات االي١ بةني َتٛصةاٞ رتة  اردةات ا ُةٛعتني      
 تعش٣ يً ْاَر ايتدرٜيب املضتددّ.
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ٖةةةةةةةةةدؾت إىل ايتشكةةةةةةةةةل َةةةةةةةةةٔ ؾاعًٝةةةةةةةةة١    (:2017اراصةةةةةةةةة١ ايضةةةةةةةةةٝد ٚتخةةةةةةةةةزٕٚ   
 ذبضني املٗارات االدتُاع١ٝ يد٣ املعةاقني عكًٝةا   أاملٓتضٛر٣ ٚايبٛرتاز   بزْاصبني

َعزؾةةة١ تةةةةثء نةةةل َةةةٔ بزْةةةاَر املٓتضةةةٛر٣    ايبعةةةدٟ  ظايكٝةةةا إٔ بُٝٓٗةةةا ٚاملكةةةار
إدةزا٤ َكارْة١    يد٣ ٖةذٙ ايؿ٦ةات   االدتُاع١ٝٚبزْاَر ايبٛرتاز ع٢ً َضت٣ٛ املٗارات 

ذبضني َضت٣ٛ  أبني بزْاَر املٓتضٛر٣ ٚبزْاَر ايبٛرتاز ملعزؾ١ بِٜٗ بنجز تةثءًا 
( حؿٌ 14ع١ٓٝ َٔ  ايٚقد تهْٛت   عكًًٝا يد٣ الحؿاٍ املعاقني االدتُاع١ٝاملٗارات 
 ٚاعتُةةدت َكضةةُني إىل صبُةةٛعتني  ( صةةٓٛات 10:  6عُةةز ٜةةياٚح بةةني   أٚحؿًةة١ 

ٞ صبُٛعة١ َةٔ الاٚات    أ باٚات ايبشةح  متجًت    ٚايبشح  ع٢ً املٓٗر ايتذزٜيب  ٖة
ؾقل عٔ اي ْةاصبني. ٚقةد     َكٝاظ املٗارات االدتُاع١ٝ  َكٝاظ صتاْؿٛرا بٝٓٝ٘ 

 االدتُاع١ٝ.ت١ُٝٓ املٗارات  أؽًت ايٓتا٥ر إىل ؾاع١ًٝ اي ْاصبني تٛ

ايتعةةةزف عًةةة٢ بٖةةةِ البعةةةاا ايب٦ٝٝةةة١ ٚايةةةلسّ     ٖةةةدؾت إىل  :(2017اراصةةة١ بمةةةد   
تُٓٝتٗا يد٣ اياًب١  وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ ايبضٝا١ بؿؾٍٛ ايدَر  ٚايتعةزف عًة٢   

    ٟ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١   بٖةةةِ ايضةةةًٛنٝات ايب٦ٝٝةةة١ ٚالنجةةةز عةةةٝٛعًا يةةةد٣ اياًبةةة١  وٚ
ايبضةةٝا١  ٚايتعةةزف عًةة٢ َزاسةةٌ اْتةةاز ايكؾةة١ ايزقُٝةة١ سٝةةح ا اصةةتدداّ املةةٓٗر     

حايبةةًا َةةٔ حةةلل ايؾةةؿني ايجايةةح ٚايزابةةع َةةٔ   40ايٛؽةةؿٞ  ٚتهْٛةةت عٝٓةة١ ايبشةةح  
َدرص١ خايد بٔ ايٛيٝد االبتدا٥ٝة١    نُةا متجًةت باٚات ايبشةح  أ قا٥ُة١ بالبعةاا       

يًاًبةة١  وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ايبضةةٝا١ ٚبااقةة١ تكةةدٜز ايضةةًٛن١ٝ ايةةلسّ تُٓٝتٗةةا 
ايضةةًٛى يتكةةدٜز َةةد٣ تُٓٝةة١ اإلاراى االدتُةةاعٞ اإلػبةةابٞ يًاًبةة١  وٟٚ اإلعاقةة١      
ايعكًٝةة١ َٚكٝةةاظ ايضةةًٛى املؾةةٛر يًتعةةزف عًةة٢ َةةد٣ ٚعةةٞ اياًبةة١  بايضةةًٛنٝات    

قني االدتُاع١ٝ  ٚتٛؽًت ايبشح  إىل بٕ  ط ايكؾة١ ايزقُٝة١ صةاعد اياًبة١  املعةا     
عكًٝا ع٢ً َعاٜغ١ ايزصّٛ املتشزن١ املتُج١ً أ عدؾٝات ايكؾ١  بٟ بْٗا صةاٖت  

 بغهٌ إػبابٞ أ تٛؽٌٝ املع١ًَٛ املاًٛب١.

ٞ ٖةةةةدف  :(2016اراصةةةة١ عبةةةةدايعاٍ    إىل ايتعةةةةزف عًةةةة٢ ؾاعًٝةةةة١   ايبشةةةةح اسبةةةةاي
اي ْاَر املكيح ايكا٥ِ ع٢ً ْعز١ٜ ايتهاٌَ اسبضٞ أ ت١ُٝٓ املٗةارات االدتُاعٝة١   

ٟ ايعك١ًٝ ٚ ٔ   عٝٓة١ اإلعاقة١ ايعكًٝة١ ايكةابًني يًةتعًِ. ٚتهْٛةت       يًاًبة١ وٚ  ايبشةح َة
ٚاصتددَت ايباسج١ َٓٗذني أ ٖذٙ ايبشح املٓٗر ايٛؽؿٞ ايتشًًٝٞ   حايبًا( 20 

عٓةةد إعةةداا اي ْةةاَر املكةةيح ٚباٚات ايتكةةِٜٛ  ٚاملةةٓٗر عةةب٘ ايتذةةزٜيب يًتةنةةد َةةٔ  
ٜكةةّٛ عًةةة٢ ايتهاَةةٌ اسبضةةةٞ    جةة١ بزْاصبةةةاً ٚبعةةةدت ايباسؾاعًٝةة١ اي ْةةةاَر املكةةيح    

ٚتدرٜضةةة٘ َةةةٔ خةةةلٍ بعةةةم اصةةةياتٝذٝات ايتةةةدرٜط ايٓغةةةا١  ايةةةتعًِ ايتعةةةاْٚٞ       
ٚايةةةتعًِ بةةةالقزإ  يعةةة  الاٚار ايكؾةةةؿ االصتكؾةةةا١ٝ٥(. ٚتقةةةُٓت باٚات ايبشةةةح  
 دَكٝةةاظ املٗةةارات ايعكًٝةة١ املؾةةٛرد  ٚدَكٝةةاظ املٗةةارات االدتُاعٝةة١د( حبكةةت قبًٝةةًا   

صبُٛع١ ايبشح. ٚبظٗزت ْتةا٥ر ايبشةح ٚدةٛا ؾةزم ااٍ إسؾةا٥ًٝا بةني        ٚبعدًٜا ع٢ً
صبُٛعةة١ ايبشةةح أ ايتابةةٝكني ايكبًةةٞ ٚايبعةةدٟ يؾةةاحل  حةةللَتٛصةةاٞ اردةةات 

ايتابٝةةل ايبعةةدٟ. ٖٚةةذا ٜةةدٍ عًةة٢ ؾاعًٝةة١ اي ْةةاَر ايكةةا٥ِ عًةة٢ ايتهاَةةٌ اسبضةةٞ   
ارات باصةةةتدداّ بعةةةم اصةةةياتٝذٝات ايتةةةةدرٜط ايؿعايةةة١ أ تاةةةٜٛز ٚذبضةةةني املٗةةةة      

 .عكًٝا ايكابًني يًتعًِ يًاًب١ املعاقنياالدتُاع١ٝ ٚايعك١ًٝ 
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 االرتباحٝة١  ايعلقة١ ذبدٜةد  : ٖةدؾت ايبشةح إىل   (2016 اراص١ ايغباصٞ ٚتخزٕٚ 
ٞ بني َتػءات  ْ   ايبشح ٖٚة سةٌ املغةهلت( يًُعةاقني عكًٝةا      - ٞ ايةذنا٤ ايٛدةدا

 عكًٝةةا ايكةةابًني يًةةتعًِ ايتٓبةةس بكةةدر٠ الحؿةةاٍ املعةةاقنيٚإَهاْٝةة١  .ايكةةابًني يًةةتعًِ
 ٚاصةةتددّ ايباسةةح  ْٞايةةذنا٤ ايٛدةةدا أعًةة٢ سةةٌ املغةةهلت َةةٔ خةةلٍ اردةةاتِٗ 

  ٚتهْٛةت عٝٓة١ ايبشةح     ملل٤َتة٘ ملٛفةٛع ٚبٖةداف ايبشةح      االرتباحٞ ٞاملٓٗر ايٛؽؿ
  ونةةةز  20َةةةٔ الحؿةةةاٍ املعةةةاقني عكًٝةةةا ايكةةةابًني يًةةةتعًِ    ٚبْجةةة٢( ونةةةز 40  َةةةٔ
( 70-55( صةٓ٘   ْٚضةب١ ايةذنا٤ َةٔ      12-8بعُارِٖ َٔ   ٔ تياٚح   إْج٢ (20

َكٝاظ سٌ املغهلت ي حؿاٍ املعاقني عكًًٝا ايكابًني يًتعًِ ٚا اصتدداّ   ارد١ 
 ٕ  جةٌ نةٌ َٛقةـ َغةه١ً ٜةزا        ( َٛقؿةا 40ؽةٛرت٘ ايٓٗا٥ٝة١ َةٔ      أاملكٝةاظ   ٚتهةٛ

بصاصةني ُٖةا :   َكضةُني عًة٢ بعةدٜٔ      سًٗا َٔ اياؿٌ املعام عكًٝاً  ايكابٌ يًتعًِ
علقة١ بةني    ٚتٛؽةٌ ايبشةح إىل بٕ ٖٓةاى    .َغةهلت ادتُاعٝة١   َٚغةهلت َعزؾٝةةة١     

 املغهلت.ايذنا٤ ايٛدداْٞ َٚٗار٠ سٌ 

ايبشةةح ايهغةةـ عةةٔ بثةةز  ذدةة١     : اصةةتٗدف( 2016ٚاشبةةٛيٞ  ; ايضةةبٝعٞاراصةة١ 
ػٜٛة١  يًاع٢ً ْعزٜة١ ايعكةٌ أ املٗةارات      ايكا١ُ٥ ايتعًِ االؾياف١ٝ ب١٦ٝايؿٝدٜٛ أ 

ٍ ايتعبءٜةة١ ٚال اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ايبضةةٝا١  ٚاصةةتددّ    وٟٚ صةةتكباي١ٝ يةةدٟ الحؿةةا
  يًةةةذنا٤صةةةتاْؿٛرا بٝٓٝةةة٘  اختبةةةار املةةةٓٗر عةةةب٘ ايتذةةةزٜيب  ٚ ًةةةت باٚات ايبشةةةح 

ايباسجةةةإ دًضةةةات   نُةةةا بعةةةد  ايضةةةعٛا١ٜ(   ايتهٝؿةةةٞ  املعةةةاٜء َٚكٝةةةاظ ايضةةةًٛى  
ًػ١ٜٛ اي املٗارات ١ٜ ايعكٌ َٚكٝاظ أ ف٤ٛ ْعز ٛتدرٜب١ٝ باصتدداّ  ذد١ ايؿٝدٜ

الاٚات  ٚحبكةةت ايعكًٝةة١ ايبضةةٝا١  اإلعاقةة١ ٟي حؿةةاٍ وٚ ٚالصةةتكباي١ٝايتعبءٜةة١ 
وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ايبضةةٝا١   ٚتزاٚسةةت ْضةة    ( بحؿةةا5ٍ عًةة٢ عٝٓةة١ َهْٛةة١ َةةٔ 

ايٓتةةةةا٥ر إىل ٚدةةةةٛا ؾةةةةزٚم اايةةةة١ اسؾةةةةا٥ٝا بةةةةني   ت( ٚبعةةةةار68-55 ونةةةةا٥ِٗ بةةةةني 
 ايًػٜٛة١  يًُٗاراتايكبًٞ ٚايبعدٟ  ايكٝاصنيأ  ايبشح  دات ع١َٓٝتٛصاٞ رت  ار

 ايبعدٟ. ايكٝاظ يؾاحل ٚالصتكباي١ٝايتعبء١ٜ 

 بزْاَر إىل ايتشكل َٔ ؾعاي١ٝ ٖدؾت ايبشح  :(2015ٚعؾؿٛر  اراص١ عكًٝٞ; 

ّ  أ َكةيح  ِ  ايعًةٛ ِ  عًة٢  قةا٥ ايتشؾةٌٝ االنةاا ٞ    أ باسباصةٛل  املعةشس  ايتعًةٝ
ت اسبٝاتٝة١ ٚايةٛعٞ ايؾةشٞ يةد٣ املعةاقني عكًٝةًا ايكةابًني يًةتعًِ أ         ٚتُٓٝة١ املٗةارا  

( حةةلل  ٚقةاّ ايباسجةةإ بإعةداا اختبةةار   6املزسًة١ املتٛصةةا١  ٚتهْٛةت عٝٓةة١ ايبشةح      
ذبؾةةًٝٞ  ٚبااقةة١ تكةةِٜٛ املٗةةارات اسبٝاتٝةة١  َٚكٝةةاظ ايةةٛعٞ ايؾةةشٞ  ٚاصةةتددّ       

إصةٗاّ اي ْةاَر املكةيح أ    ايباسجإ املٓٗر عب٘ ايتذزٜيب  ٚبظٗةزت ْتةا٥ر ايبشةح     
 يًاًبة١  املعًَٛات بؾةٛر٠ ٚظٝؿٝة١  ٚتُٓٝة١ ايتشؾةٌٝ النةاا ٞ       اياًب١ إنضال 

املعةةاقني عكًٝةةًا  ٚنةةذيو إصةةٗاّ اي ْةةاَر أ تُٓٝةة١ بعةةم املٗةةارات اسبٝاتٝةة١  ٚأ     
 .ت١ُٝٓ ايٛعٞ ايؾشٞ  ٚتقُٓت ايبشح  عدا َٔ ايتٛؽٝات ٚاملكيسات

ايبشةةةح  إىل َعزؾةةة١ بثةةةز اي ْةةةاَر ايتةةةدرٜيب أ  ٖةةةدؾت :( 2015ٜٛصةةةـ  اراصةةة١ 
يةةةد٣  (اإلبةةةداٍ  اسبةةةذف  ايتغةةةٜٛ٘  اإلفةةةاؾ١    ذبضةةةني بعةةةم افةةةازابات ايٓاةةةل    

عٝٓةة١ ايبشةةح  ٚتهْٛةةت عٝٓةة١ ايبشةةح  َةةٔ  يًةةتعًِالحؿةةاٍ املعةةاقني عكًٝةةا ايكةةابًني 
ًِ مبعٗةةد اييبٝةة١ ايؿهزٜةة١ ًةةتعبحؿةةاٍ َةةٔ الحؿةةاٍ املعةةاقني عكًٝةةا ايكةةابًني ي (10 
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ٚا اصةةتدداّ   ايعزبٝةة١ ايضةةعٛا١ٜ   املًُهةة١ -َٓاكةة١ ايكؾةةِٝ   -غةةُاٍ بزٜةةدٙ  ب
ٍ  (5 ا تكضُِٝٗ إىل صبُٛعتني صبُٛع١ دبزٜب١ٝ  املٓٗر ايتذزٜيب سٝح   بحؿةا

ٚقةةد ا تابٝةةل اي ْةةاَر ايتةةدرٜيب عًةة٢ ا ُٛعةة١    بحؿةةاٍ (5 ٚصبُٛعةة١ فةةابا١ 
فةةازابات ايٓاةةةل  نُةةا ا تابٝةةل َكٝةةةاظ ا   ايقةةةابا١ إٚ ا ُٛعةة١  ايتذزٜبٝةة١ 

ٓتةةا٥ر إىل بْةة٘ ال تٛدةةد ايٚتٛؽةةًت  ٚايقةةابا١  املؾةةٛر عًةة٢ ا ُةةٛعتني ايتذزٜبٝةة١
رتةةة  اردةةةات الحؿةةةاٍ املعةةةاقني عكًٝةةةا    َتٛصةةةاٞ ؾةةةزٚم وات االيةةة١ إسؾةةةا١ٝ٥ بةةةني 

رتةةة  اردةةةاتِٗ أ ا ُٛعةةة١  َٚتٛصةةةاٞ ايكةةةابًني يًةةةتعًِ أ ا ُٛعةةة١ ايتذزٜبٝةةة١
تابٝةةل اي ْةةاَر  ٚٚدةةٛا    قبةةٌ املؾةةٛر ايٓاةةل افةةازاباتايقةةابا١ عًةة٢ َكٝةةاظ   

   ٍ عكًٝةةةا  املعةةةاقني ؾةةةزٚم وات االيةةة١ إسؾةةةا١ٝ٥ بةةةني َتٛصةةةاٞ رتةةة  اردةةةات الحؿةةةا
 ا ُٛعةةة١ ايكةةةابًني يًةةةتعًِ أ ا ُٛعةةة١ ايتذزٜبٝةةة١ َٚتٛصةةةاٞ رتةةة  اردةةةاتِٗ أ 

 ايقةةابا١ عًةة٢ َكٝةةاظ افةةازابات ايٓاةةل املؾةةٛر بعةةد تابٝةةل اي ْةةاَر يؾةةاحل        
 .ايتابٝل ايبعدٟايتذزٜب١ٝ ٚ ا ُٛع١

: ٖةةةدف ايبشةةةح إىل ايتعةةةزف عًةةة٢ َٗةةةارات    (2015 اراصةةة١ ايغةةةُزٟ ٚاملٓؾةةةٛرٟ   
ايؿةةزٚم وات ٝاًا ٚايتعةةزف عًةة٢  املةةتدًؿني عكًٝةةا ربًؿةةا بضةة   اياًبةة١ يةةد٣  ايكةةزا٠٤

ايداليةة١ االسؾةةةا١ٝ٥ أ َضةةةت٣ٛ َٗةةةارات ايكةةزا٠٤ يةةةد٣ ايتلَٝةةةذ املةةةتدًؿني عكًٝةةةا   
ٚ ربًؿا بضٝاا ٚؾل َتػء ازبٓط  اياًبة١  ٚقةد اقتؾةز ايبشةح عًة٢     بْةات(    ونةٛر 

( حايبةًا ٚحايبة١   60ا اختٝةار   املتدًؿني عكًٝا ربًؿا بضٝاًا. َٚٔ نل ازبٓضةني  
بالصةةةًٛل ايكؾةةةدٟ. ٚيتشكٝةةةل بٖةةةداف ايبشةةةح تةةةب  ايباسجةةةإ َكٝةةةاظ َٗةةةارات     

تٛؽةةٌ ايبشةةح إىل ايٓتةةا٥ر  ٚ ايعةةاٖزٟ   ٚاصةةتدزز ايؾةةدم (1998 ايكزا٠٤ ايزٚصةةإ
. ٚدٛا يًُكٝاظَتٛصط َٗارات ايكزا٠٤ يدِٜٗ عٔ املتٛصط ايؿزفٞ ايتاي١ٝ: ٜكٌ 

  ٚؾل َتػء ازبٓط ملؾًش١ ايذنٛر. ااي١ؾزٚم 

ؾاعًٝة١ بزْةاَر    عًة٢ ايتعةزف   إىل ايبشةح ٖةدف   :(2014ايضزسإ ٚاملًًةٞ   اراص١ 
تدرٜيب صًٛنٞ شبؿةم بعةم املغةهلت ايضةًٛن١ٝ يةدٟ عٝٓة١ َةٔ الحؿةاٍ وٟٚ         

ّ اإلعاقةة١ ايؿهزٜةة١ املًةةتش  كني مبزانةةش اييبٝةة١ اشباؽةة١ أ ضباؾعةة١ املؿةةزم أ ايعةةا
 (40 َٔ  ايبشحٚتهْٛت ع١ٓٝ (  ٚا اصتدداّ املٓٗر عب٘ ايتذزٜيب  2014-2013 

يب١ٝ اشباؽة١  ًايضزسإ ي١ اشباؽ١ ٚمجعٝ الٌَ يًيب١َٝزنش  ٚحؿ١ً َٔ حؿل
تكضةِٝ عٝٓة١   َٔ وٟٚ اإلعاق١ ايؿهز١ٜ. ٚقد ا اختٝارِٖ بايازٜكة١ ايكؾةد١ٜ  ٚا   

      ٔ  (20 ايبشةةح  إىل صبُةةٛعتني فةةابا١ ٚدبزٜبٝةة١ سٝةةح تةيؿةةت نةةٌ صبُٛعةة١ َةة
حؿل ا ُٛع١ ايقةابا١  سٝةح ا تةدرٜ  بؾةزاا      (20 حؿل ا ُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ٚ 

ٌ  ٚاصةياتٝذٝات   ٝا ُٛع١ ايتذزٜب١ٝ باصةتدداّ بصةاي    ايضةًٛى ٚاملتقة١ُٓ   تعةدٜ
باصةتدداّ َكٝةاظ    ايبشةح   تٝةار عٝٓة١  بزْةاَر ايتةدرٜ  املكةيح  ٚقةد ا اخ     دًضات

 ٚاصةةةتػزم تابٝةةةل الاٚات ٚاي ْةةةاَر    إعةةةداا ايباسجةةة١(  هٝؿةةةٞ َةةةٔ  ايلتايضةةةًٛى 
 (24 ؾؾةةل اراصةةٝا نةةاَل سٝةةح ا تابٝةةل بْغةةا١ اي ْةةاَر املهةةٕٛ َةةٔ         املكةةيح

دًضةات بصةبٛع١ٝ شبؿةم بعةم املغةهلت ايضةًٛن١ٝ        مخةط  دًض١ تدرٜب١ٝ بٛاقع
   يد٣ ا ُٛع١ ايتذزٜب١ٝ

إىل ايهغـ عٔ ؾعاي١ٝ بزْاَر تدرٜيب قةا٥ِ   ايبشحٖدف  (:2014 اراص١ ضبُد 
ع٢ً اصياتٝذ١ٝ  ذد١ ايذات أ خؿم ايضةًٛى ايُٓاةٞ يةد٣ الحؿةاٍ املعةاقٕٛ      



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعمي الٍفس 

 

 

 

 

 

 

231 
 

  َٚد٣ اصتُزار١ٜ ؾعايٝة١ اي ْةاَر ايتةدرٜيب أ    بايكؾِٝ عكًٝا دايكابًني يًتعًِ د
اصةةةتددّ املةةةٓٗر عةةةب٘    ١  ٚا املتابعةةة خؿةةةم ايضةةةًٛى ايُٓاةةةٞ يةةةدِٜٗ بعةةةد ؾةةةي٠      

( حؿٌ َعٛم عكًٝا ؾ١٦ دايكةابًني يًةتعًِ د   14  ع١ٓٝ ايبشح َٔتهْٛت ٚ .ايتذزٜيب
ٚا تكضُِٝٗ إىل صبُةٛعتني َتضةاٜٚتني دبزٜبٝة١ ٚفةابا١  عةدا نةٌ صبُٛعة١        

ٚعٝٓةةة١ ايبشةةةح الصاصةةة١ٝ ا ايتٛؽةةةٌ إيٝٗةةةا بتابٝةةةل    .( بحؿةةةاٍ َعةةةاقٕٛ عكًٝةةةا 7 
( حؿةٌ َةٔ املعةاقٕٛ    60تددّ أ ايبشح اسبايٞ عًة٢   َكٝاظ ايضًٛى ايُٓاٞ املض

ٚا  تًُٝةةذ َةةِٓٗ قضةةُٛا إىل صبُةةٛعتني دبزٜبٝةة١ ٚفةةابا١    14ا اختٝةةار  عكًٝةةا 
تابٝل باٚات ايبشح املتُج١ً أ قا١ُ٥ تكةدٜز ايضةًٛنٝات ايُٓاٝة١ يةد٣ الحؿةاٍ      
املعةةةاقٕٛ عكًٝةةةا. ٚتابٝةةةل بزْةةةاَر تةةةدرٜيب َكةةةيح قةةةا٥ِ عًةةة٢ ايُٓذدةةة١ ايذاتٝةةة١         

ٚقةد تةبني    ايباسةح( تدؿٝـ ايضًٛى ايُٓاٞ يد٣ الحؿاٍ املعاقٕٛ عكًٝا  إعةداا  ي
َٔ ايٓتا٥ر ؾعاي١ٝ اي ْاَر ايتدرٜيب املكةيح ايكةا٥ِ عًة٢  ذدة١ ايةذات يتدؿٝةـ       

 .ايضًٛى ايُٓاٞ يد٣ الحؿاٍ املعاقٕٛ عكًٝا

اصتكؾةةا٤ ؾاعًٝةة١ بزْةةاَر    إىل ايبشةةح (: ٖةةدف2013اراصةة١ ازبٛايةةد٠ ٚاإلَةةاّ    
بةةةٟٛ قةةةا٥ِ عًةةة٢ ْعزٜةةة١ ايعكةةةٌ أ تُٓٝةةة١ َٗةةةارات باا٥ٝةةة١ سٝاتٝةةة١ يةةةد٣ الحؿةةةاٍ  تز

ٚناْةةت عٝٓةة١ ايبشةةةح    .الرإ  ٚا اصةةتدداّ املةةةٓٗر ايتذةةزٜيب    املعةةاقني عكًٝةةًا أ   
مجٝع الحؿاٍ املعاقني عكًًٝا ايكابًني يًةتعًِ أ َزنةش املٓةار أ عُةإ املًةتشكني      

متجًةت عٝٓة١   ( حؿًل ٚحؿًة١  42ٚعداِٖ   (2008/2007بٗا يًؿؾٌ ايدراصٞ ايجاْٞ  
ٞ   ايبشةةةةح أ  قا٥ُةةةة١  :تؾةةةةُِٝ ثةةةةلخ باٚات أ ايبشةةةةح  اسبايٝةةةة١ ٖٚةةةةذٙ الاٚات ٖةةةة

امللسعة١ املٓشيٝةة١ ملضةت٣ٛ املٗةةارات الاا٥ٝة١ اسبٝاتٝةة١ يةد٣ الحؿةةاٍ املعةاقني عكًٝةةًا       
ا إعةةداا ٖةةذٙ ايكا٥ُةة١ َةةٔ قبةةٌ ايباسةةح  يكٝةةاظ َضةةت٣ٛ   ايبشةةحيتشكٝةةل بٖةةداف 

ٚقا١ُ٥ امللسع١ .رات الاا١ٝ٥ اسبٝات١ٝ ي حؿاٍ املعاقني عكًًٝا ايكابًني يًتعًِاملٗا
 ٚايةةيت املدرصةة١ٝ ملضةةت٣ٛ املٗةةارات الاا٥ٝةة١ اسبٝاتٝةة١ يةةد٣ الحؿةةاٍ املعةةاقني عكًٝةةًا        

تتهٕٛ قا١ُ٥ امللسع١ املدرص١ٝ ملضت٣ٛ املٗارات الاا١ٝ٥ اسبٝات١ٝ ي حؿةاٍ املعةاقني   
عًِ ٚاييت بعدٖا ايباسح ٚاي ْاَر اييبٟٛ ايكةا٥ِ عًة٢ ْعزٜة١    عكًًٝا ايكابًني يًت

أ قةةةا٥ُيت  ٚدةةةٛا ؾةةةزٚم وات االيةةة١ إسؾةةةا١ٝ٥   ايبشةةةح إىلٚقةةةد تٛؽةةةًت   .ايعكةةةٌ
امللسع١ املٓشيٝة١ ٚاملدرصة١ٝ ٚيؾةاحل ا ُٛعة١ ايتذزٜبٝة١ ايةيت تعزفةت يً ْةاَر         

 اييبٟٛ ايكا٥ِ ع٢ً ْعز١ٜ ايعكٌ. 

 بتكييي دواٌب التعمي وَ ال ه الرباور واخلدوات لمطمبنة املعناقني    ثاٌيًا: االحباخ اليت اهتىت
 عكميًا:

إىل ايتعةةزف عًةة٢ املغةةهلت ايةةيت تٛادةة٘      ايبشةةحٖةةدف  (:2020اراصةة١ ايًكةةاْٞ   
ٔ حايبةات اييبٝة١ املٝداْٝةة١ بكضةِ اييبٝة١ اشباؽةة١ َضةار اإلعاقة١        ٚدٗةة١  ايعكًٝةة١ َة

كٝدات به١ًٝ اييب١ٝ قضِ اييب١ٝ َٔ اياايبات امل (25 ْعزٖٔ   ٚتهْٛت ايع١ٓٝ َٔ 
   ٞ نُةا اصةتددّ املةٓٗر ايٛؽةؿٞ       اشباؽ١ مبضار اإلعاق١ ايعكًٝة١ با ُعة١ ٚايشيؿة

  ٚاالصةةتبا١ْ نةةةاا٠ زبُةةع ايبٝاْةةات  َٚةةٔ بٖةةِ ايٓتةةا٥ر ايةةيت تٛؽةةٌ   ايبشةةح اأ ٖةةذ
َٛاؾكٕٛ إىل سد َةا عًة٢ املغةهلت ايةيت تٛادة٘ حايبةات        ايبشحإيٝٗا بٕ بؾزاا ع١ٓٝ 

  ٚبةةةايٓعز إىل  (3 َةةةٔ  (2.22 ٝةةة١ املٝداْٝةةة١ بكضةةةِ اييبٝةةة١ اشباؽةةة١ مبتٛصةةةط اييب
سضةة  اصةةتذابات عٝٓةة١ ايدارصةة١ ظبةةد بْةة٘ دةةا٤ أ بعًةة٢ اييتٝةة       املغةةهلتتزتٝةة  
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   ٚدةا٤ أ املزتبة١ ايجاْٝة١    (2.25 َغهلت اإلعةداا املٗة  أ املزتبة١ الٚىل مبتٛصةط     
أ املزتبةة١  ٚدةةا٤   (2.22 ١ مبتٛصةةط مبعًُةة١ اييبٝةة١ اشباؽةة  تتعًةةلاملغةةهلت ايةةيت 

  ٚبخةةةءا دةةةا٤ أ   (2.18 تعًةةةل بةةةإاار٠ املدرصةةة١ مبتٛصةةةط   تايجايجةةة١ املغةةةهلت ايةةةيت   
 (.2.02 تعًل باإلعزاف الناا ٞ مبتٛصط تاملغهلت اييت  الخء اييتٝ 

الاا٤  تكٝةةةةةِٖٝةةةةةدؾت إىل ايهغةةةةةـ عةةةةةٔ  ( :2019اراصةةةةة١ املٓاؽةةةةةء ٚايشرٜكةةةةةات  
افازال حٝةـ ايتٛسةد   ٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ وٟٚاياًب١ ٛنٞ يد٣ االدتُاعٞ ٚايضً

ّ   ايبشةح ٚيتشكٝةل ٖةدف   ٚاتبعت املٓٗر ايٛؽؿٞ  الرإ  أ   ١ْٚة کا اختٝةار عٝٓة١ 
افةازال حٝةـ ايتٛسةد مبدٜٓة١ عُةإ        اإلعاق١ ايعك١ًٝ ٚ حؿل َٔ وٟٚ (441 َٔ 

ل املكٝةاظ  صة١ٓ  ٚقةد ا تابٝة    13-6ع١ٓٝ ع٢ً ايؿ١٦ ايعُز١ٜ َةٔ  ايسٝح اعتًُت 
تكٝط االاا٤ االدتُةاعٞ ٚايضةًٛنٞ ايةذٟ اعةداٙ ايباسجةإ        اصتبا١ْٖٚٛ عبار٠ عٔ 

ؾزٚم  ٚدٛا إىل  ٚبعارت ايٓتا٥ر ايبشحَٔ ايؾدم ٚايجبات لاٚات  ايتشكلٚقد ا 
 اياًبة١  أ الاا٤ االدتُاعٞ ٚايضًٛنٞ بني اؾزاا ايع١ٓٝ ع٢ً باا٠ ايبشح   يؾةاحل  

بةني   اسؾةا١ٝ٥ بعارت ايٓتا٥ر إىل عدّ ٚدٛا ؾةزٚم وات االية١   اإلعاق١ ايعك١ًٝ  ٚ وٟٚ
بُٝٓا نإ ٖٓةاى ؾةزٚم وات االية١ إسؾةا١ٝ٥       أ الاا٤ االدتُاعٞ ٚاإلْاخايذنٛر 

قةزٚر٠ ايتةدخٌ   ب  ٚاٚؽةت  اإلْةاخ أ الاا٤ ايضةًٛنٞ يؾةاحل    ٚاإلْةاخ بةني ايةذنٛر   
ٝةةـ ايتٛسةةد  وٟٚ افةةازال ح اياًبةة١ ٚايضةةًٛنٞ يةةد٣   االدتُةةاعٞيشٜةةاا٠ الاا٤ 

 وٟٚ االعاق١ ايعك١ًٝ. ٚاياًب١ 

ٖةةةدؾت إىل ايتعةةةزف عًةةة٢ َعٛقةةةات تابٝةةةل      (:2019اراصةةة١ ايًكةةةاْٞ ٚايةةةدخٌٝ    
وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ايبضةةٝا١ أ املزسًةة١ ايجاْٜٛةة١      يًاًبةة١اشبةةدَات االْتكايٝةة١  

وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١ ايبضةٝا١ أ     يًاًبة١ َٚعًُة١   َعًُةاً  (24ٔ   ٚتهْٛت ايع١ٓٝ َ
 ايٛؽةةةؿٞزسًةةة١ ايجاْٜٛةةة١ أ َةةةدٜٓيت ا ُعةةة١ ٚايشيؿةةةٞ  نُةةةا بصةةةتددّ املةةةٓٗر      امل

  ٚاالصةةتبا١ْ نةةةاا٠ زبُةةع ايبٝاْةةات  ٚبظٗةةزت ايٓتةةا٥ر بٕ  ايبشةةح اايتشًًٝةةٞ أ ٖةةذ
  بُٝٓةةا (5َةةٔ 3.65 دةةا٤ت بٚال مبتٛصةةط سضةةابٞ قةةدرٙ  باياًبةة١ املعٛقةةات املزتباةة١ 

  (5َةٔ    3664قةدرٙ  تٛصةط سضةابٞ   دا٤ت املعٛقات املزتبا١ بهؿاٜةات املعًةِ ثاْٝةا مب   
  (5َةٔ   3651 ٚدا٤ت بعد ويةو املعٛقةات املزتباة١ بالصةز٠ مبتٛصةط سضةاْٞ قةدرٙ        

ٙ  باملسصضةةاتٚبخةةءا  دةةا٤ت املعٛقةةات املزتباةة١    4  ا تُعٝةة١ مبتٛصةةط سضةةابٞ قةةدر
َةةٔ ايتٛؽةةٝات  بُٖٗةةا: بُٖٝةة١ ٚفةةع بةةزاَر    عةةداٚخًؾةةت ٖةةذٙ ايبشةةح  إىل  (5َةةٔ 

ازباَعٝةةة١  ايينٝةةةش عًةةة٢    يًُزسًةةة١عكًٝةةةا بدردةةة١ بضةةةٝا١    يًُعةةةاقنياْتكايٝةةة١ 
ايتعًةةِٝ ٚايتةةدرٜ  املٗةة  بنجةةز َةةٔ النةةاا ٞ  ٚايتةنٝةةد عًةة٢ بُٖٝةة١ َغةةارن١  

 يًةةةةة اَر ٚايتداةةةةةٝطالعةةةةةداـ ٚاملسصضةةةةةات وٟٚ ايعلقةةةةة١ أ عًُٝةةةةة١ اإلعةةةةةداا 
 ٚاشبدَات االْتكاي١ٝ.

ت املضاْد٠ املكد١َ ٖدؾت إىل تكِٝٝ اشبدَا (:2018اراص١ ايكشااْٞ ٚايعتٝيب  
وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ أ َعاٖةةد ٚبةةزاَر اييبٝةة١ ايؿهزٜةة١ َةةٔ ٚدٗةة١ ْعةةز        يًاًبةة١

َةةةٔ  113عٝٓةةة٘ َةةةٔ  ايايعةةةاًَني بٗةةةا. اصةةةتددّ ايباسةةةح املةةةٓٗر ايٛؽةةةؿٞ  ٚتهْٛةةةت      
ايعاًَني أ َعاٖد ٚبزاَر اييب١ٝ ايؿهز١ٜ مبد١ٜٓ ايزٜا   ٚقد ا مجةع ايبٝاْةات   

إىل تكٝةةةِٝ اشبةةةدَات عًةةة٢ ايٓشةةةٛ ايتةةةايٞ:   ايبشةةةحؽةةةٌ تٛٚباصةةةتدداّ االصةةةتبا١ْ. 
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اشبدَةة١ ايٓؿضةة١ٝ املدرصةة١ٝ أ املزتبةة١ الٚىل  أ سةةني دةةا٤ت خدَةة١ ايٓكةةٌ ٚايتٓكةةٌ   
دةةا٤ت أ املزتبةة١ الخةةء٠ خدَةة١ ايعةةلز ايةةٛظٝؿٞ. بظٗةةزت   ايجاْٝةة١  ٚبخةةءًاباملزتبةة١ 

اْد٠ املكدَةة١ ايٓتةةا٥ر ٚدةةٛا ؾةةزٚم وات االيةة١ إسؾةةا١ٝ٥ يدردةة١ تكٝةةِٝ اشبةةدَات املضةة
وٟٚ اإلعاقةةةة١ ايعكًٝةةةة١ أ َعاٖةةةةد ٚبةةةةزاَر اييبٝةةةة١ ايؿهزٜةةةة١ أ  اشبدَةةةة١   يًاًبةةةة١

ّ  -ايٓؿضةة١ٝ املدرصةة١ٝ خدَةة١ ايٓكةةٌ ٚايتٓكةةٌ( تعةةش٣   -خدَةة١ عةةلز ايًػةة١ ٚايهةةل
 .ملتػء املسٌٖ ايعًُٞ

ؾاعًٝةةة١ اشبةةةدَات اييبٜٛةةة١   تكٝةةةِٖٝةةةدؾت إىل  (:2017اراصةةة١ دةةةزار ٚقآةةةاْٞ   
فة٤ٛ   ٚاملتعدا٠ايغدٜد٠  ايعك١ًٝ:وٟٚ اإلعاقات  يًاًب١املكد١َ  ٚاشبدَات املضاْد٠

 املعةةةاٜءاصةةةتددَت  ايبشةةةحايعاملٝةةة١ أ اٚيةةة١ ايهٜٛةةةت. ٚيتشكٝةةةل بٖةةةداف    املعةةةاٜء
املعتُد٠ َٔ ازبُعٝات ٚاملٓعُات ٚا ايط ايعامل١ٝ اييت تع٢ٓ باشبةدَات اييبٜٛة١   

ٖةةٞ  .املعةةاٜءت عًةة٢ ٖةةذٙ  بٓٝةة َكةةاٜٝطٚاشبةةدَات املضةةاْد٠  سٝةةح ا إعةةداا بربعةة١   
َكٝةةاظ اشبةةدَات اييبٜٛةة١ َٚكٝةةاظ ايعةةلز ايابٝعةةٞ َٚكٝةةاظ اشبدَةة١ َٚكٝةةاظ    

تهْٛةةت َةةٔ  ؾعٝٓةة١ ايبَةةا  ايهةةلّ ٚايًػةة١  ٚا اصةةتدداّ املةةٓٗر ايٛؽةةؿٞ    تافةةازابا
ايعزبٝة١ ٚالدٓبٝة١    ٚاملتعةدا٠ وٟٚ اإلعاقات ايعك١ًٝ ايغةدٜد٠   اياًب١مجٝع َدارظ 

اعةةتًُت عًةة٢ َعًُةةٞ اييبٝةة١  نُةةا َةةدارظ   (5  يؼ عةةد اٖةةااٚيةة١ ايهٜٛةةت ٚايبةةا أ
َةٔ املعًُةني ٚاملعًُةات      (109  اِٖ: ٚايبةايؼ عةد   ٚاملسصضةات اشباؽ١ ايعةاًَني ٖةذٙ   

ٞ َٚةةٔ   ٚاختؾاؽةةٞ ٟ ايعةةلز   (16 ايعةةلز ايابٝعةةٞ ٚايبةةايؼ عةةد اٖةةِ      اختؾاؽةة
د ٚايبةةةايؼ عةةة    ٚايًػةةة١ٚاختؾاؽةةةٞ عةةةلز ايهةةةلّ     (11اِٖ ايةةةٛظٝؿٞ ٚايبةةةايؼ عةةةد  

.بعةارت ايٓتةا٥ر إىل ؾاعًٝة١ اشبةدَات اييبٜٛة١ سٝةح سؾةًت مجٝةع ببعةاا          (16 اِٖ
 .املكٝاظ ع٢ً َضت٣ٛ ؾاع١ًٝ َزتؿع

ٖةةةدؾت إىل ايتعةةةزف عًةةة٢ املغةةةهلت االدتُاعٝةةة١ ايةةةيت  (:2016اراصةةة١ ايبشزٜةةة١  
 (اسبًكة١ الٚىل  اإلعاق١ ايعك١ًٝ أ َدارظ ايدَر ايؿهزٟ  اياًب١ وٟٚتٛاد٘ اَر 

اْةةةدَاز اياًبةةة١  وٟٚ اإلعاقةةة١  ٟضةةةكط ٚدٓةةةٛل ايباحٓةةة١  ٚبٝةةةإ َةةةدمبشةةةاؾعيت َ
 ٘ اياًبةة١  وٟٚ اإلعاقةة١  اْةةدَاز ايعكًٝةة١  ٚذبدٜةةد املغةةهلت االدتُاعٝةة١ ايةةيت تٛادةة

ايعةاَلت   االدتُاعٝةات  ايعك١ًٝ أ املدارظ َةٔ ٚدٗة١ ْعةز املعًُةات ٚالخؾةا٥ٝات     
 الخؾةا٥ٞ االدتُةاعٞ أ  بٗا   ٚايتعزف ع٢ً املعٛقات اييت تٛادة٘ اْةدَادِٗ  ٚاٚر   

ايغدؾةةةٞ ٚالصةةةزٟ  املضةةةت٣ٛاملغةةةهلت ايٓادبةةة١ عةةةٔ اَةةةر اياًبةةة١  عًةةة٢   َٛادٗةةة١
ايٛؽةةؿٞ  ٚتهْٛةةت عٝٓةة١    ايبشةةح املةةٓٗر ايباسجةة١ أ ٖةةذٙ   ٚاصةةتددَت ٚا تُعةةٞ.
( َعًُة١ َةٔ َعًُةات    26ٚ  ايدَر ايؿهزٟ   مبدارظ( حاي  ٚحايب٘ 30  ايبشح َٔ

بخؾةةا١ٝ٥ ادتُاعٝةة١ أ  (14ايةةدَر ايؿهةةزٟ ٚ   اييبٝةة١ اشباؽةة١ املًشكةةات مبةةدراظ
باٚات مجةةع ايبٝاْةةات اصةةتُار٠    تقةةُٓت ضبةةاؾعيت َضةةكط ٚدٓةةٛل ايباحٓةة١  ٚقةةد   

ٚاصةةةتُار٠  يًُعًُةةةات َكابًةةة١ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١  ٚاصةةةتُار٠   يًاًبةةة١ وَٟٚلسعةةة١ 
اإلعاقة١   اياًب١ وٟٚ ايبشح بْٕتا٥ر  ٚبظٗزت  خؾا٥ٝات االدتُاعٝات.ياصتبٝإ 
ٕ نُا بظٗةزت   دٝد  َٓدصبني أ املدرص١ بغهٌايعك١ًٝ  بنجةز املغةهلت    ايبشةح ب

 .ٖٞ املغهلت الصز١ٜ املدارظ اإلعاق١ أ اياًب١ وٟٚاييت تٛاد٘ اَر 

اشبةةةدَات اييبٜٛةةة١  تكٝةةةِٖٝةةةدؾت إىل ٚايةةةيت  :(2016  املدااَةةة١ ٚسٜةةةاااتاراصةةة١ 
ييبٝة١ اشباؽة١   ٚايؾش١ٝ ٚاالدتُاع١ٝ املكد١َ يذٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١ أ َزانةش ا   
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   ٝ ٚبٚيٝةةةا٤ الَةةٛر ٚاقةةياح ب ةةةٛوز يتاٜٛزٖةةا أ فةةة٤ٛ     نيَةةٔ ٚدٗةة١ ْعةةةز الخؾةةا٥
تهْٛت ع١ٓٝ ايبشح   ايبشح  املٓٗر ايٛؽؿٞ ايتشًًٝٞ  تايعامل١ٝ. ٚاصتددَ املعاٜء

َكٝاصةةإ   ٚيةةٞ بَةةز  ٚزبُةةع ايبٝاْةةات ؾكةةد ثةةِ بٓةةا٤       (159 بخؾةةا٥ٝا  ٚ (153 َةةٔ 
ٝني; تٓاٍٚ ازبٛاْ  املتعًك١ بٛاقةع اشبةدَات املكدَة١    ي خؾا٥   بسدُٖااصتباْات(

املكٝةاظ اآلخةز ؾهةإ لٚيٝةا٤ الَةٛر سٝةح        بَا يذٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ ااخٌ املزانش 
َةٔ خةلٍ    الااتةني  تٓاٍٚ ترا٥ِٗ سٍٛ دٛا٠ تًو اشبدَات  ٚا ايتةند َٔ ؽةدم 

 ٚبظٗةةزت اشباؽةة١ َةةٔ اوهُةةني املدتؾةةني أ صبةةاٍ اييبٝةة١    عةةداعزفةةُٗا عًةة٢ 
بٕ بنجةز اشبةدَات ايةيت القةت اٖتُاَةا َةٔ        الخؾةا٥ٝني  ايٓتا٥ر املتعًك١ مبكٝةاظ 

ٞ  قبةةٌ ٜةةٔ ٖةةٞ اشبةةدَات االدتُاعٝةة١ تًٝٗةةا اشبةةدَات اييبٜٛةة١ ٚبخةةءا          الخؾةةا٥
املتعًكة١ مبكٝةاظ بٚيٝةا٤ الَةٛر بٕ      ايٓتةا٥ر  دا٤ت اشبدَات ايؾش١ٝ  بُٝٓا بظٗةزت 

 ت اييبٜٛةةةةة١ ثةةةةةِ تًٝٗةةةةةا اشبةةةةةدَاتاشبةةةةةدَات النجةةةةةز اٖتُاَةةةةةا ناْةةةةةت اشبةةةةةدَا
  بُٝٓا دا٤ت اشبدَات ايؾش١ٝ أ املزتب١ الخء٠. االدتُاع١ٝ

ِ  2014اراصةة١ ايضةةزٜع    ايةة اَر ٚاشبةةدَات املكدَةة١    (: ٖةةدؾت ايبشةةح إىل تكٝةةٝ
 اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ٚافةةازال ايتٛسةةد أ فةة٤ٛ َعةةاٜء ازبةةٛا٠ الراْٝةة١   يًاًبةة١ وٟٚ

ٔ  سٝح متجًةت عٝٓة١    ذٙ ايبشح ٚا اصتدداّ املٓٗر ايٛؽؿٞ أ ٖ مجٝةع   ايبشةح َة
َسصضات َٚزانةش اييبٝة١ اشباؽة١ أ بقةايِٝ املًُهة١ ايجلثة١:  ايٛصةط  ٚايغةُاٍ          
ٚازبٓٛل( ٚاييت تكةدّ اية اَر ٚاشبةدَات اييبٜٛة١ ي حؿةاٍ وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١        

( َسصضةة١ َٚزنةةشا. ٚقةةاّ ايباسةةح    160ٚالحؿةةاٍ وٟٚ افةةازال ايتٛسةةد ٚعةةداٖا     
زف عًةة٢ َضةةت٣ٛ ؾاعًٝةة١ ايةة اَر ٚاشبةةدَات اييبٜٛةة١ أ َسصضةةات اييبٝةة١        يًتعةة

اشباؽ١ أ الرإ  ٚايةيت تكةدّ بزاصبٗةا ٚخةدَاتٗا ي حؿةاٍ وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١        
ٚالحؿةةاٍ وٟٚ افةةازال ايتٛسةةد باصةةتدداّ بااتةةني ا إؽةةدارِٖ َةةٔ قبةةٌ ا ًةةط   

االعتُاا اشباـ ملسصضات  َعاٜء ُٖٚا:الع٢ً يغسٕٚ العداـ املعٛقني الراْٞ 
( َسعةةةزًا ر٥ٝضةةةًا.  89ٚبةةةزاَر اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١  ٚتهْٛةةةت الاا٠ َةةةٔ  اْٝةةة١ ببعةةةاا ٚ     

َٚعةةاٜء االعتُةةاا اشبةةاـ ملسصضةةات ٚبةةزاَر افةةازال ايتٛسةةد  ٚتهْٛةةت الاا٠ َةةٔ    
ٜتعًةةل باإلعاقةة١  ايبشةةح ؾُٝةةاٚبظٗةةزت ْتةةا٥ر  .( َسعةةزات ر٥ٝضةة110١ اْٝةة١ ببعةةاا  

ُبعةةدًا ٚاسةةدًا نةةإ وا َضةةت٣ٛ ؾاعًٝةة١ َزتؿةةع ٖٚةةٛ: دُبعةةد ايةة اَر   ايعكًٝةة١ بٕ ٖٓةةاى
(. أ سةةني بٕ ٖٓةةاى ثلثةة١ ببعةةاا ناْةةت وات    0.75ٚاشبةةدَاتد ٚمبتٛصةةط سضةةابٞ   

َضةةت٣ٛ ؾاعًٝةة١ َتٛصةةا١ ٖٚةةٞ عًةة٢ ايتةةٛايٞ: ُبعةةد دايب٦ٝةة١ ايتعًُٝٝةة١د مبتٛصةةط          
 ايذاتٞ. (  ُٚبعد ايتك0.66ِٝٝسضابٞ  

ت إىل ايتعةةزف عًةة٢ ب ةةاط املغةةهلت ايضةةًٛن١ٝ     ٖةةدؾ (:2012اراصةة١ صةةًُٝإ   
املٓتغةةز٠ يةةد٣ وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ايبضةةٝا١ ٚاملتٛصةةا١ ٚعلقتٗةةا بهةةٌ َةةٔ َةةتػء  
ازبةةٓط  ونةةٛر  ٚإْةةاخ(  َٚعاَةةٌ ايةةذنا٤  ٚايعُةةز ايةةشَ   ٚا اصةةتدداّ َكٝةةاظ   

١ املغهلت ايضًٛن١ٝ املعد خؾٝؾًا هلاتني ايؿ٦تني  ٚقةاّ َعًُةٛ الحؿةاٍ باإلدابة    
عًةة٢ صةةبع١ ببعةةاا ٖةةٞ :ايضةةًٛى ايعةةدٚاْٞ  ٚصةةًٛى   َٛسعةة١ أ اصةةتباْاتعةةٔ عباراتةة٘ 

إٜةةذا٤ ايةةذات  ٚصةةًٛى ايهضةةٌ ٚايلَبةةاال٠  ٚصةةًٛى ايعٓةةاا ٚايتشةةدٟ  ٚايضةةًٛنٝات    
غةةةةةء الخلقٝةةةةة١ ٚاملقةةةةةاا٠ يًُذتُةةةةةع  نةةةةةايػػ ٚايهةةةةةذل ٚايضةةةةةزق١(  ٚايضةةةةةًٛى  
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 ّ املٓٗر ايٛؽؿٞ أ ايبشح    ٚا اصتددااالْضشابٞ  ٚايضًٛنٝات املٓاؾ١ٝ يآلاال
َةةةٔ وٟٚ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١ ايبضةةةٝا١    حايبةةةًا( 63ٚقةةةد تهْٛةةةت عٝٓةةة١ ايبشةةةح  َةةةٔ     

( إْاخ  ص١ٓ  ٖٚٛ َد٣ سَ  ٚاصع ست٢  هٔ ايتشكل 24( ونٛر  ٚ 39ٚاملتٛصا١   
َٔ علق١ املغهلت ايضًٛن١ٝ مبزاسٌ ايعُز ايشَ  املدتًؿ١ يع١ٓٝ ايبشةح . ٚقةد   

ّ ايبظٗةةزت ْتةةا٥ر   ٚدةةٛا ؾةةزٚم وات االيةة١ إسؾةةا١ٝ٥ تبعةةًا ملةةتػء ازبةةٓط       بشةةح عةةد
 ونٛر  ٚإْاخ(  بُٝٓا ظٗزت ؾةزٚم وات االية١ تبعةا ملةتػء َعاَةٌ ايةذنا٤ أ ادبةاٙ        
وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ املتٛصا١ ايذٜٔ ناْت يدِٜٗ َغهلت صةًٛن١ٝ بنة  َٓٗةا    

 .يدٟ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ ايبضٝا١

 يي وٍاهر أو براور املعاقني عكميًا أو تطويرها أو بٍاءها أو وضنع تصنور   ثالجا: أحباخ اهتىت بتكي
 وكرتح هلا:

عًةة٢ َةةد٣ َل٤َةة١ َةةٓٗر ايعًةةّٛ    إىل ايتعةةزفٖةةدؾت  :(2020 اراصةة١ ايةةدؼباْٞ 
ايعك١ًٝ أ املدارظ ايؿهز١ٜ أ ايهٜٛت َةٔ   اإلعاق١يًاًب١ وٟٚ يًُزس١ً االبتدا١ٝ٥ 

عًة٢ بٚدة٘    يًٛقةٛف بِٗ. ٚويو  اشباؽ١ ب١ٜٛايي يًُعاٜءٚد٘ ْعز املعًُني ٚؾكا 
َٚعًُةةات َةةاا٠   َعًُةةٞ َةةٔ (29 ايكؾةةٛر ْٚكةةاط ايكةة٠ٛ  تهْٛةةت عٝٓةة١ ايبشةةح َةةٔ     

ـ     اياًب١ وٟٚايعًّٛ مبدارظ   اشبةاَط  اإلعاق١ ايعكًٝة١ َةٔ ايؾةـ الٍٚ إىل ايؾة
ايٛؽةةةؿٞ ايتشًًٝةةةٞ   ايبشةةةح املةةةٓٗر أ املزسًةةة١ الصاصةةة١ٝ بدٚيةةة١ ايهٜٛةةةت. اتبعةةةت    

: اصتبا١ْ تغٌُ املعاٜء ايٛاد  تٛاؾزٖا أ َٓٗر ايعًّٛ يذٟٚ اإلعاقة١  بٚال بتابٝل
بعةةةد ايتةنةةةد َةةةٔ ؽةةةدقٗا ٚثباتٗةةةا ٚ ًةةةت اوةةةاٚر    ايؿهزٜةةة١ ايعكًٝةةة١ أ املةةةدارظ

ِ     ٜطالٖةةداف  حةةزم ايتةةدر   ُةةٓٗرًالصاصةة١ٝ ي  ضبتةة٣ٛ املةةٓٗر  الْغةةا١  ايتكةةٜٛ
ٔ ايؾةةـ الٍٚ إىل ايؾةةـ َكةةزر ايعًةةّٛ َةة  ايهتةة  ٣ٛ: اصةةتُار٠ ذبًٝةةٌ اوتةة اْٝةةًاٚث

ااية  َةٔ وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١.     ًي اشباَط ابتدا٥ٞ يًتعزف ع٢ً اردة١ َٓاصةبتٗا  
املعًُةةٕٛ َل٤َةة١ ضبتةة٣ٛ ٚسةةدات   ٜكةةِٝ ايٓتةةا٥ر ايتايٝةة١: ايبشةةح بٖةةِٗةةزت ظٚقةةد ب

 (. 3616ٚ  َتٛصةةط بكُٝةة١ َةةٓٗر ايعًةةّٛ مبةةدارظ اييبٝةة١ ايؿهزٜةة١ بدردةة١ َزتؿعةة١    
ٚٚسةةدات َةةٓٗر ايعًةةّٛ مبةةدارظ ايتةٖٝةةٌ بدردةة١       ٟتةةٜٛكةةِٝ املعًُةةٕٛ َل٤َةة١ ضب  

 (.3659  َتٛصط َزتؿع١ بك١ُٝ

إىل ايتعةةةزف عًةةة٢ دةةةٛا٠ عٓاؽةةةز    : ٖةةةدؾت(2019  ايزَٝدةةةإ ٚايكةةةزٜ  اراصةةة١  
اي اَر اييب١ٜٛ ايؿزا١ٜ املكد١َ يًتًُٝذات وٚات اإلعاق١ ايؿهز١ٜ  مبعاٖد ٚبزاَر 

أ املزاسةةةةٌ االبتدا٥ٝةةةة١ ٚاملتٛصةةةةا١   ايعااٜةةةة١  زاسةةةةٌاييبٝةةةة١ ايؿهزٜةةةة١  املًشكةةةة١ بامل 
 سٝةح اصةتددَت ايبشةح  املةٓٗر ايٛؽةؿٞ ايتشًًٝةٞ        ٚايجا١ْٜٛ  أ َد١ٜٓ ايزٜا  

بزْاصبةةةا   (421 ٚبًةةةؼ عةةةدا ايةةة اَر اييبٜٛةةة١ ايؿزاٜةةة١ ايةةةيت ا ذبًٝةةةٌ ضبتٛاٖةةةا   
بٕ َضت٣ٛ دٛا٠ عٓاؽةز اية اَر اييبٜٛة١ ايؿزاٜة١ فةعٝؿ١       ايبشح ٚبظٗزت ْتا٥ر 

ٜغةُء إىل بٕ تكةدِٜ تًةو اية اَر مل ٜؾةٌ إىل َةا تكةّٛ عًٝة٘ املُارصةات           دًدا  ً ا
ايعاملٝةة١ أ ٖةةذا ازباْةة   ٚإىل َةةا ٜاُةة  إيٝةة٘ املدتؾةةٕٛ  ٚبصةةُز ايتًُٝةةذات. نُةةا        

تعةةٛا إىل اخةةتلف املهةةإ اييبةةٟٛ يؾةةاحل بةةزاَر      اايةة١  ؾةةزٚم   ايبشةةح ٚدةةٛا   بظٗةةز
أ  اايةةة١ايٓتةةةا٥ر ٚدةةةًٛا ؾةةةزٚم  اييبٝةةة١ ايؿهزٜةةة١ املًشكةةة١ باملةةةدارظ ايعااٜةةة١  ٚببةةةزست 

َضةةت٣ٛ دةةٛا٠ عٓاؽةةز ايةة اَر اييبٜٛةة١ ايؿزاٜةة١ املكدَةة١ يًتًُٝةةذات وٚات اإلعاقةة١  
 .ايؿهز١ٜ  تعٛا إىل اختلف املزس١ً ايدراص١ٝ يؾاحل املزس١ً االبتدا١ٝ٥
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ٖةةةدؾت إىل ايهغةةةـ عةةةٔ تكٝةةةِٝ اشبةةةدَات   :(2018  ايزَآَةةة٘ ٚايضةةةباًٜ٘اراصةةة١ 
 ٟ اإلعاقةةةةات ايعكًٝةةةة١ َةةةةٔ ٚدٗةةةة١ ْعةةةةز اٚيٝةةةةا٤ الَةةةةٛر     االْتكايٝةةةة١ ي عةةةةداـ وٚ

ص١ٓ املتٛاددٜٔ أ َزانش اييب١ٝ ( 25 – 15 ٚاملعًُني  ايذٜٔ تياٚح بعُارِٖ بني 
اختٝةار عٝٓة١    ٚا اصةتدداّ املةٓٗر ايٛؽةؿٞ  نُةا ا     اشباؽ١ اسبه١َٝٛ أ الرإ;

بل   (39 بّ ٚ ( 60 ٚيةةٞ بَةةز َةةِٓٗ   (99 عغةةٛا١ٝ٥ َةةٔ بٚيٝةةا٤ الَةةٛر إو بًةةؼ عةةداِٖ    
َعًُةةا; ٚيتشكٝةةل  (101 باإلفةةاؾ١ إىل عٝٓةة١ عغةةٛا١ٝ٥ َةةٔ املعًُةةني ٚنةةإ عةةداِٖ  

بٖداف ايبشح  ا تاٜٛز اصتبا١ْ سٍٛ تكِٝٝ اشبدَات االْتكايٝة١ يةذٟٚ اإلعاقةات    
ايعكًٝةة١ ٚا ايتشكةةل َةةٔ ؽةةدقٗا ٚثباتٗةةا; ٚقةةد بظٗةةزت ايٓتةةا٥ر بٕ صبةةاٍ املٗةةارات   

  ٚبٕ صبةةةاٍ اشبةةةدَات ايٓؿضةةة١ٝ (3.22 بًةةةؼ  اسبٝاتٝةةة١ سؾةةةٌ عًةةة٢ بعًةةة٢ َتٛصةةةط 
الَةةٛر  بٚيٝةةا٤َةةٔ ٚدٗةة١ ْعةةز   ( 2.69 َتٛصةةط بًةةؼ   ٞٚاالْؿعايٝةة١ سؾةةٌ عًةة٢ باْةة  

اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١ ٚبدردةةة١ تكٝةةةِٝ َتٛصةةةا١   ايةةةذٟٚ يًدةةةدَات االْتكايٝةةة١ املكدَةةة١ 
; أ سةةةني بظٗةةةزت ايٓتةةةا٥ر بٕ ( 0.60 ٚبةةةاعبزاف َعٝةةةارٟ (2.97 مبتٛصةةةط سضةةةابٞ 

 االْةدَاز   ٚبٕ صبةاٍ  (3.37 املٗ  سؾٌ ع٢ً بع٢ً َتٛصةط إو بًةؼ  صباٍ ايتدرٜ  
يًدةدَات   املعًُةني  َٔ ٚدٗة١ ْعةز   (3605 َتٛصط بًؼ  ٞٚاملغارن١ سؾٌ ع٢ً باْ

 االْتكاي١ٝ املكد١َ يذٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ 

تكِٝٝ اي اَر املكد١َ إىل الحؿةاٍ املعةاقني    إىل تؾدٖ :(2017  ايٝاسٚرٟاراص١ 
ٚويةو َةٔ ٚدٗة١ ْعةز املعًُةات أ        ش اإلعاقة١ ايعكًٝة١ مبدٜٓة١ غةش٠    عكًٝا أ َزان
ايبشةح  تهٕٛ صبتُع  ٚا اصتدداّ املٓٗر ايٛؽؿٞ ايتشًًٝٞ  نُا تًو املزانش.

ايعاّ  ايبشح أ ٖذاَع١ًُ  ا اعتُاأٖ مجٝعا ع١ٓٝ يًبشح  ٚقد بدزٟ  (33َٔ  
ا  َةا  أ فة٤ٛ  (ٕصةتبٝا ايبشةح  ا   ٚقد ؽُِ ايباسةح باا٠  (2019-2017  ٞايدراص

ؾكةةز٠ َٛسعةة١ عًةة٢  (91  ٚتهةةٕٛ االصةةتبٝإ َةةٔ ايبشةةح ١ ٦ًؽةةٝاغت٘ َةةٔ بٖةةداف ٚبصةة
ّ 1932ٚب  ٖذا االصتبٝإ ٚؾةل ايتةدرز اشبُاصةٞ سضة  صةًِ يٝهةزت       ببعاا    ا١ْٝ

: إىل بٕ . ٚقةةةد تٛؽةةةٌ ايباسةةةح إىل ايٓتةةةا٥ر اآلتٝةةة١ٚثباتةةة٘ َةةةٔ ؽةةةدق٘ ايتةنةةةدبعةةةد 
ِ  ملعاقني عكًٝةا مبذاالتة٘ ايجُاْٝة١ سةاست اردة١     اي ْاَر املكدّ إىل الحؿاٍ ا  تكٝةٝ

بظٗةةةزت ايٓتةةةا٥ر عةةةدّ ٚدةةةٛا ؾةةةزٚم وات االيةةة١  ٚنةةةبء٠ َةةةٔ ٚدٗةةة١ ْعةةةز املعًُةةةات.  
ٍ  إسؾةا١ٝ٥ بةني ترا٤ املعًُةات ادبةاٙ بزْةةاَر     بظٗةةزت ٚ ايعكًٝة١. وٟٚ اإلعاقة١   الحؿةا

دَةةة١  اَر اييبٝةةة١ اشباؽةةة١ املك   ايٓتةةةا٥ر عةةةدّ ٚدةةةٛا ؾةةةزٚم بةةةني ترا٤ املعًُةةةات بةةة       
 اإلعاق١ ايعك١ًٝ تعش٣ ملتػء صٓٛات اشب ٠.  وٟٚ ي حؿاٍ

: ٖةةةدؾت إىل َةةةد٣ تقةةةُني املٗةةةارات اسبٝاتٝةةة١ أ َكةةةزر (2016اراصةةة١ ايضةةةبٝعٞ  
ايعًةةّٛ يًاايبةةات املعاقةةات عكًٝةةًا ايكةةابلت يًةةتعًِ  ٚتكةةدِٜ تؾةةٛر َكةةيح ملكةةزرات     

شةةةح  املةةةٓٗر ايٛؽةةةؿٞ ايعًةةةّٛ بايؾةةةؿٛف ايعًٝةةةا أ املزسًةةة١ االبتدا٥ٝةةة١  ٚاتبعةةةت ايب
ايتشًًٝٞ ايةذٟ ٜعتُةد عًة٢ ذبًٝةٌ اوتة٣ٛ  ٚتهةٕٛ صبتُةع ايبشةح  َةٔ ضبتة٣ٛ           
نتةةة  ايعًةةةّٛ املكةةةزر٠ عًةةة٢ اياايبةةةات املعاقةةةات عكًٝةةةا باملزسًةةة١ االبتدا٥ٝةةة١ حبعةةة٘     

ٙ  ٚناْةةةت ايعٝٓةةة١ نتةةة  ايعًةةةّٛ يًؾةةةؿٛف ايعًٝةةةا   ايزابةةةع ٚاشبةةةاَط  1433/1434
قاَةةةت ايباسجةةة١ بتشًٝةةةٌ ضبتةةة٣ٛ َكةةةزرات   ٚايضةةةااظ( يًُزسًةةة١ االبتدا٥ٝةةة١  سٝةةةح

ايعًّٛ سٝةح بعةدت قا٥ُة١ باملٗةارات اسبٝاتٝة١ ٚتٛؽةًت ايبشةح  إىل بٕ ٖٓةاى بعةم          
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املٗةةةارات ايةةةيت متةةةت َعازبتٗةةةا أ نتةةة  ايعًةةةّٛ بازٜكةةة١ فةةة١ُٝٓ  غةةةء َباعةةةز٠         
ٚنذيو ٚدٛا َٗارات سٝات١ٝ مل تتِ َعازبتٗا ْٗا٥ٝا أ نت  ايعًةّٛ يًؾةؿٛف   

االبتدا٥ٝةةة١ عًةةة٢ ايةةةزغِ َةةةٔ بُٖٝتٗةةةا َجةةةٌ املٗةةةارات االقتؾةةةاا١ٜ       ايعًٝةةةا باملزسًةةة١ 
 ٚايب١ٝ٦ٝ  ٚنذيو بغؿًت املٗارات ايػذا١ٝ٥.

ٚاشبةةةدَات َضةةةت٣ٛ ايةةة اَر  ايبشةةةح تكٝةةةِٝاصةةةتٗدف  :(2015  ايكاةةةإاراصةةة١ 
ٚا  ُعةةاقني عكًٝةةا أ َةةدارظ اييبٝةة١ اشباؽةة١ بدٚيةة١ ايهٜٛةةت. ًاملكدَةة١ ي اييبٜٛةة١

 ٚلدةةةةٌ ويةةةةو بعةةةةدت باا٠ ايتشًًٝةةةةٞ أ ٖةةةةذا ايبشةةةةح  اصةةةةتدداّ املةةةةٓٗر ايٛؽةةةةؿٞ
 ؾزعٝةة١ ضبةةاٚر أ عبةةار٠. ا تٛسٜعٗةةا عًةة٢  اْٝةة١  ( 49 تقةةُٓت   االصةةتبا١ْ( ٚايةةيت 

ٚالصةايٝ  املضةتدد١َ  ايتكٓٝةات     ايٛصا٥ٌ ايدراص١ٝ  املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ  ٖٞ: ايب١٦ٝ
اشبةةةدَات   املضةةاْد٠  بةةزاَر تُٓٝةة١ املٗةةارات االدتُاعٝةة١  خةةدَات تعةةدٌٜ ايضةةًٛى        

َٔ املعًُةني   (228 اييؾ١ٝٗٝ  بزاَر ايتؿاعٌ َع الصز. ا تابٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ َٔ 
تكزٜبا َٔ صبتُةع   %(53 ٚرؤصا٤ القضاّ ايع١ًُٝ املدتًؿ١  ٚويو  جٌ َا ْضبت٘ 

ًاًبةة١ يايةة اَر ٚاشبةةدَات اييبٜٛةة١ املكدَةة١    ايبشةةح بٕٚنغةةؿت ْتةةا٥ر   ايبشةةح.
ْضةةبت٘  ٦َةةٟٛ عًِ َضةةتٛاٖا َتٛصةةط ٜعةةااٍ ٚسٕ ْضةةيب املعةةاقني عكًٝةةا ايكةةابًني يًةةت 

تعةش٣ ملةتػء ايٓةٛع;     إسؾةا١ٝ٥  نُا نغؿت ايٓتا٥ر ٚدٛا ؾةزٚم وات االية١  %( 6364 
وات االيةة١ إسؾةةا١ٝ٥ تعةةش٣ ملةةتػء    ٚٚدةةٛا ؾةةزٚم  أ مجٝةةع اوةةاٚر يؾةةاحل ايةةذنٛر  

( عًُٝٝة١ باملٓةاٖر ايدراصة١ٝ  ٚايٛصةا٥ٌ ايت    املتعًك١  ٚاشبدَات ايٛظٝؿ١; أ اي اَر
 .املعًُني يؾاحل

دٜةةد َضةةت٣ٛ ايضةةًٛنٝات ايٛقا٥ٝةة١ يةةد٣     : ٖةةدؾت إىل ذب (2014عبةةاظ  اراصةة١ 
تٓاٍٚ نتة  ايعًةّٛ يًضةًٛنٝات     ٚذبدٜد َد٣ .ايؿهز١َٜدارظ اييب١ٝ  اياًب١ أ
ؾعاي١ٝ بزْاَر َكيح ٜتقُٔ بعم املؿةاِٖٝ ٚايضةًٛنٝات    َٚعزؾ١ َد٣ايٛقا١ٝ٥  

ًٝةا  ٚاتبةع ايبشةح     اياًبة١ املعةاقني  ايٛقا١ٝ٥ يةدٟ   ايٛقا١ٝ٥ أ ت١ُٝٓ ايضًٛنٝات عكً
ايؾؿٛف ايزابع ٚاشباَط  حلل ايبشح أع١ٓٝ  تاملٓٗر ايٛؽؿٞ ايتشًًٝٞ ٚمتجً

ًٝةةةةةا  ؾ٦ةةةةة١ ايكةةةةةابًني يًةةةةةتعًِ( مبدرصةةةةة١ اييبٝةةةةة١ ايؿهز ٜةةةةة١ ٚايضةةةةةااظ املعةةةةةاقني عكً
ايباسج١ ٚقد قاَت  .ايٛقا١ٝ٥ املتق١ُٓ بهت  ايعًّٛ بايؾؿٛف ايجلخ ٚايضًٛنٝات

بإعداا بااتٞ ايبشح ُٖٚا: ذبًٌٝ ضبت٣ٛ نت  ايعًّٛ يًؾؿٛف ايزابع ٚاشباَط 
ٚايضةةااظ  َٚكٝةةاظ ايضةةًٛنٝات ايٛقا٥ٝةة١ املؾةةٛر٠  ٚقةةد ا عُةةٌ بزْةةاَر َكةةيح         

( عةةدّ تةةٛؾز سةةد   1:  ايبشةةح إىلٚقةةد بعةةارت ْتةةا٥ر    .يتُٓٝةة١ ايضةةًٛنٝات ايٛقا٥ٝةة١  
ٕ    % َةٔ ايضةًٛنٝات ايٛقا٥ٝة١ امل   75ايهؿا١ٜ ٖٚٛ  ( 2  .تعًكة١ بايػةذا٤ ٚايؾةش١ ٚالَةا

عدّ ٚدٛا ؾزٚم بني َتٛصةط رتة  حةلل ايؾةـ ايزابةع ٚاشبةاَط ٚايضةااظ قبًٝةًا         
( تدْٞ َضت٣ٛ ايضًٛنٝات ايٛقا٥ٝة١ ايةيت تٓاٚيتٗةا نتة      3  .تزدع ملضت٣ٛ ايؾـ

 .ايعًّٛ ايجلث١

١ ٖةةدؾت إىل بٓةةا٤ َةةٓٗر ٚظٝؿةةٞ َكةةيح أ ايعًةةّٛ يتُٓٝةة :( 2014اراصةة١ سغًةةٍٛ  
املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ يد٣ ايتلَٝذ وٟٚ اإلعاقة١ ايذٖٓٝة١ ايكةابًني يًةتعًِ  سٝةح تهةٕٛ       

تًُٝةةذا َةةٔ وٟٚ اإلعاقةة١ ايذٖٓٝةة١ ايكةةابًني يًةةتعًِ أ َؾةةز        16عٝٓةة١ ايبشةةح َةةٔ  
سٝةةح ا اصةةتدداّ املةةٓٗر ايٛؽةةؿٞ ايتشًًٝةةٞ  ٚاملةةٓٗر عةةب٘ ايتذةةزٜيب  سٝةةح قةةاّ        
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    ٚ املؿةةةاِٖٝ ايعًُٝةةة١  سٝةةةح ا ٚفةةةع    ايباسةةةح بإعةةةداا اصةةةتباْات يتشدٜةةةد الصةةةط 
يتشدٜةةد بصةةط بٓةةا٤ املةةٓٗر ايةةٛظٝؿٞ املكةةيح أ ايعًةةّٛ يتُٓٝةة١ املؿةةاِٖٝ         اصةةتبا١ْ

نُةةةا ا ذبدٜةةةد  ايعًُٝةةة١ يةةةد٣ اياًبةةة١  وٟٚ اإلعاقةةة١ ايذٖٓٝةةة١ ايكةةةابًني يًةةةتعًِ   
يتشدٜةةةةد قا٥ُةةةة١ باملؿةةةةاِٖٝ ايتعًُٝٝةةةة١ ايةةةةيت ػبةةةة  تقةةةةُٝٓٗا أ املةةةةٓٗر     اصةةةةتبا١ْ

أ ايعًةةّٛ  ٚباا٠ يتشًٝةةٌ ضبتةة٣ٛ َةةٓٗر ايعًةةّٛ يًؾةةؿٛف ايزابةةع   ايةةٛظٝؿٞ املكةةيح 
  نُةةا قةةاّ ايباسةةح بإعةةداا اختبةةار ذبؾةةٌٝ َؾةةٛر    االبتةةدا٥ٞٚاشبةةاَط ٚايضةةااظ 

يًُٛفةةٛعات أ ٚسةةد٠ ايػةةذا٤  ٚبعةةارت ايٓتةةا٥ر إىل ٚدةةٛا اغبؿةةا  تٓةةاٍٚ نتةة         
      ٖ ِٝ ايعًةةةّٛ باملزسًةةة١ االبتدا٥ٝةةة١ أ ايؾةةةؿٛف ايزابةةةع ٚاشبةةةاَط ٚايضةةةااظ يًُؿةةةا

ايعًُٝةة١  ٚبعةةارت ايٓتةةا٥ر إىل ؾعايٝةة١ املةةٓٗر ايةةٛظٝؿٞ املكةةيح أ ايعًةةّٛ أ تُٓٝةة١      
 املؿاِٖٝ ايع١ًُٝ.

اراصةة١ ايٛاقةةع ايؿعًةةٞ يهتةة  ايزٜافةةٝات     ايبشةةح إىلٖةةدف  :(2014  بةةدراراصةة١ 
يًُعةةةاقني عكًٝةةةا مبةةةدارظ اييبٝةةة١ ايؿهزٜةةة١ باملًُهةةة١ ايعزبٝةةة١   باملزسًةةة١ االبتدا٥ٝةةة١

استٝاداتِٗ اسبٝات١ٝ. ٚقد اصتددَت ايباسجة١ املةٓٗر ايٛؽةؿٞ.    ايضعٛا١ٜ أ ف٤ٛ 
نتةةة  ايزٜافةةةٝات  مبشتةةة٣ٛٚا اختٝةةةار ايعٝٓةةة١ َةةةٔ ناؾةةة١ املٛفةةةٛعات املتقةةة١ُٓ 

       ٞ  ٖةةة(1434 -ٖةة  1433  يًؾةؿٛف َةٔ الٍٚ ستة٢ ايضةااظ االبتةدا٥ٞ يًعةاّ ايدراصة
ء عةةاٜبامل ملةةدارظ اييبٝةة١ ايؿهزٜةة١. َٚةةٔ بدةةٌ ويةةو قاَةةت ايباسجةة١ بإعةةداا قا٥ُةة١       

 ايٛادة  تقةةُٓٗا مبشتةة٣ٛ نتةة  ايزٜافةةٝات. ٚاصةتبا١ْ يًٛقةةٛف عًةة٢ ٚاقةةع ايهتةة   
ٚالْغةةةا١ ايتعًُٝٝةةة١ ٚايٛصةةةا٥ٌ ايتعًُٝٝةةة١ يهتةةة  ايزٜافةةةٝات. ٚخًةةةؿ      املدرصةةة١ٝ

ضبت٣ٛ نتة  ايزٜافةٝات باملزسًة١ االبتدا٥ٝة١ مبةدارظ اييبٝة١        تٓاص  ايبشح إىل
 .ٚتٛؽٝات املدتؾني أ ا اٍ َع بٖداف ايضعٛا١ٜ  ايؿهز١ٜ باملًُه١ ايعزب١ٝ

تاةةةٜٛز َةةةٓٗر  ايبشةةةح إىل ٖةةةدف :(2012اراصةةة١ دةةةاا املةةةٛىل; ٜٚٛصةةةـ; ٚعةةةعء   
عكًٝةةًا باملزسًةة١  اياًبةة١ املعةةاقنيايعًةةّٛ يتُٓٝةة١ بعةةم ببعةةاا ايجكاؾةة١ ايعًُٝةة١ يةةد٣   

ٔ االبتدا٥ٝةة١  ٚتهْٛةةت عٝٓةة١   َعةةاقني عكًٝةةًا بايؾةةـ ايضةةااظ    حةةلل( 8  ايبشةةح َةة
ييب١ٝ ايؿهز١ٜ باملٓؾةٛر٠  ٚاصةتددّ ايبةاسجٕٛ املةٓٗر ايٛؽةؿٞ       االبتدا٥ٞ مبدرص١ ا
ٚقةةةد قةةةاّ ايبةةةاسجٕٛ بةعةةةداا اصةةةتبا١ْ يتشدٜةةةد ببعةةةاا ايجكاؾةةة١       .ٚاملةةةٓٗر ايتذةةةزٜيب 

ايعًُٝةة١  ٚباا٠ يتشًٝةةٌ ضبتةة٣ٛ َةةٓٗر ايعًةةّٛ ٚايؾةةش١ يًُعةةاقني عكًٝةةا باملزسًةة١       
بعةةاا ٖةةٞ: املؿةةاِٖٝ االبتدا٥ٝةة١  َٚكٝةةاظ ايجكاؾةة١ ايعًُٝةة١ ٚايةةذٟ ٜتهةةٕٛ َةةٔ ثةةلخ ب 

َةد٣    إىل اغبؿآتا٥ر ايايع١ًُٝ  ٚاملٗارات اسبٝات١ٝ  ٚعًُٝات ايعًِ. ٚقد بعارت 
تٓةةاٍٚ نتةة  ايعًةةّٛ باملزسًةة١ االبتدا٥ٝةة١ أ ايؾةةؿٛف ايزابةةع ٚاشبةةاَط ٚايضةةااظ       
مبةةةدارظ اييبٝةةة١ ايؿهزٜةةة١ لبعةةةاا ايجكاؾةةة١ ايعًُٝةةة١ ٚاملتُجًةةة١ أ املؿةةةاِٖٝ ايعًُٝةةة١ 

تٝة١  ٚعًُٝةات ايعًةِ; ٚيةذا ؾةإٕ َةٓٗر ايعًةّٛ ٚايؾةش١ أ سادةة١ إىل         ٚاملٗةارات اسبٝا 
إعةاا٠ ايٓعةز  ملٛادٗة١ ْةٛاسٞ ايكؾةٛر ؾٝة٘  ٚتاةٜٛزٙ يهةٞ  هةٔ بٕ ٜضةِٗ أ تُٓٝةة١           

ؾعايٝةة١ املةةٓٗر املاةةٛر أ تُٓٝةةة١    ٚايجكاؾةة١ ايعًُٝةة١ يةةد٣ ايتلَٝةةذ املعةةاقني عكًٝةةًا.       
اشباٝةة  ١ يًُكٝةاظ. اراصةة١  ايجكاؾة١ ايعًُٝةة١ بةبعااٖةا ٚنةةذيو أ ايدردة١ ايهًٝةة   

تاةةةٜٛز ب ةةةٛوز َكةةةيح يتاةةةٜٛز ايةةة اَر  ايبشةةةح إىل اٖةةةدف ٖةةةذ :(2012ٚدةةةزٚإ  
وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ ٚالحؿاٍ وٟٚ افازال  ي حؿاٍٚاشبدَات اييب١ٜٛ املكد١َ 
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 ايعاملٝة١.  املعةاٜء ايتٛسد  أ َسصضات َٚزانش اييب١ٝ اشباؽة١ أ الرإ  أ فة٤ٛ   
ٔ عٝٓةة١  نُةةا تهْٛةةت  ٓٗر ايٛؽةةؿٞ ايتشًًٝةةٞ  ٚاعتُةةدت عًةة٢ املةة  مجٝةةع  ايبشةةح َةة

ٔ صبتُةع   ايجلثةة١  املًُهةة١َٚزانةةش اييبٝة١ اشباؽةة١ أ بقةايِٝ    َسصضةةات ايبشةةح َة
تكةةدّ ايةة اَر ٚاشبةةدَات اييبٜٛةة١ ي حؿةةاٍ   ٚازبٓةةٛل( ٚايةةيت  ٚايغةةُاٍ   ايٛصةةط

 ١َسصضةةة  (153  ٚعةةةداٖاوٟٚ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١ ٚالحؿةةةاٍ وٟٚ افةةةازال ايتٛسةةةد     
    ٛ ؾاعًٝةة١ ايةة اَر ٚاشبةةدَات اييبٜٛةة١ أ     َٟٚزنةةشًا. ٚزبُةةع ايبٝاْةةات  عةةٔ َضةةت

اشباؽةةة١ أ الرإ  ٚايةةةيت تكةةةدّ بزاصبٗةةةا ٚخةةةدَاتٗا    اييبٝةةة١ َٚزانةةةشَسصضةةةات 
ِ   ؾكد ا بٓا٤ بااتني: ايعك١ًٝ وٟٚ اإلعاق١  ي حؿاٍ َضةتٟٛ ؾاعًٝة١    بسةدٖا يتكٝةٝ

ٝةة١. ٚتهْٛةةت الاا٠ َةةٔ  اْٝةة١ ببعةةاا ٚ اإلعاقةة١ ايعكً وٟٚ ي حؿةةاٍايةة اَر املكدَةة١ 
  ٚتٛؽةٌ  َسعزا ر٥ٝضا. ٖةذا ٚقةد ا ايتٛؽةٌ إىل االالت ؽةدم ٚثبةات الااتةني       (89 

اية اَر ٚاشبةدَات اييبٜٛة١ املكدَة١      أ تاةٜٛز كةيح  امل ايبشح إىل ؾعاي١ٝ ايُٓٛوز
  .وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ ي حؿاٍ

 اإلعاقة العكمية بإسنتخداً النرباور التدريبينة أو     رابعًا: أحباخ اهتىت بتٍىية أداء وعمىي ذوي
 تٍىية وهاراتهي أو اجتاهاتهي

ايتعةةةزف عًةةة٢ اردةةة١ اصةةةتدداّ   ايبشةةةح إىل اٖةةةدف ٖةةةذ :(2020  ايضةةةلماراصةةة١ 
اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ٚايُٓا٥ٝةة١ أ َدٜٓةة١ تبةةٛى   اياًبةة١ وٟٚاصةةًٛل ايؿهاٖةة١ أ تعًةةِٝ  

ٚا ادةةزا٤ ايبشةةح  عًةة٢  اصةةٞ.ايدرَةةٔ ٚدٗةة١ ْعةةز املعًُةةني  ٚعلقتٗةةا بايتشؾةةٌٝ  
َٚعًُةة١  ا اختٝةةارِٖ بايازٜكةة١ ايكؾةةد١ٜ  ٚيتشكٝةةل بٖةةداف  َعًةةِ ۹۰عٝٓةة١ َةةٔ 

  ٚيػاٜةات مجةع بٝاْةةات ايبشةح  ؾكةةد    ٞاملةٓٗر املضةشٞ ايٛؽةةؿ   ايباسةةح ايبشةح  اتبةع  
ايبعةةد ايًؿعةةٞ ٚايبعةةد اسبزنةةٞ    ٜتهةةٕٛ َةةٔ مخضةة١ ببعةةاا   اصةةتبٝإ بعةةد ايباسةةح

ٚقةد بظٗةزت ْتةا٥ر ايبشةح  بٕ      ( تؾٜٛزٟ ٚبعد ايتشؾٌٝاي ٚايبعد ٚايبعد ايضُعٞ
بعةارت  ٚاإلعاق١ ايعك١ًٝ ٚايُٓا١ٝ٥ لصًٛل ايؿهاٖة١ عةايٞ       ًَُٞع ارد١ اصتدداّ

 أ اردةة١ اصةةتدداّ بصةةًٛل ايؿهاٖةة١ أ تعًةةِٝ اياًبةة١   ؾةةزٚمايٓتةةا٥ر إىل عةةدّ ٚدةةٛا 
ٚ     وٟٚ  دةةٛا ؾةةزٚم وات اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ٚايُٓا٥ٝةة١ تعةةش٣ ملةةتػء دةةٓط املعًةةِ  ٚعةةدّ 
اياًبةة١  وٟٚ اإلعاقةة١  تعًةةِٝ إسؾةةا١ٝ٥ أ اردةة١ اصةةتدداّ بصةةًٛل ايؿهاٖةة١ أ يةة١اال

 ملتػء اشب ٠ ايتع١ًُٝٝ   ٟايعك١ًٝ تعش

إىل قٝةةاظ بثةةز اي ْةةاَر اإليهيْٚةةٞ عًةة٢ تُٓٝةة١       ٖةةدؾت :(2019  بمةةداراصةة١ 
ٚ  َٞعًُةةة َٟٗةةةارات اصةةةتدداّ َؾةةةاار ايةةةتعًِ يةةةد   ١ اإلعاقةةة ٟاييبٝةةة١ اشباؽةةة١ يةةةذ

وٟ صبُٛعتني  ٜيبايتؾُِٝ ايتذز اصتدداّ ا االبتدا١ٝ٥  سٝحايعك١ًٝ باملزس١ً 
 اإلسؾةةةا١ٝ٥ثةةةِ بدةةةزا٤ املعازبةةة١  قبًٝةةةا  ٚايةةةذٟ ٜعتُةةةد عًةةة٢ تابٝةةةل باٚات ايبشةةةح

     ٔ ًٜا ٚتقةةُ املةةتػء   ايتذةةزٜيب ايتؾةةُِٝ ايتذزٜبٝةة١  ثةةِ تابٝةةل باٚات ايبشةةح بعةةد
ت١ُٝٓ َضةت٣ٛ باا٤   ايتابع املتػء يح ٚاملك ٞاملضتكٌ ٖٚٛ بزْاَر ايتدرٜ  اإليهيْٚ

ٞ ختبةار  اأ  ايبشح  املعًُني ملٗارات اصتدداّ َؾاار ايتعًِ ٚمتجًت باٚات  ذبؾةًٝ
َعًُةةا يةةذٟٚ   3۰عٝٓةة١ َةةٔ  اي تهْٛةةت .١ِ اي صبٝةةٝٚبااقةة١ َلسعةة١ ٚبااقةة١ تكٝةة  

 ؾةةزم بةةني  ٚدةةٛاايٓتةةا٥ر  ٚبٚفةةشت صبُةةٛعتني اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ا تةةٛسٜعِٗ عًةة٢  
ختبةةةةةار يل ٟاردةةةةةات املعًُةةةةةني ا ُةةةةةٛعتني ايتذةةةةةزبتني قبًةةةةةٞ ٚبعةةةةةد نيَتٛصةةةةةا

 بٚفةةشت ايٓتةةا٥ر ٚدةةٛا ؾةةزم بةةني    نةةذيو .ٟايكٝةةاظ ايبعةةد  ؾةةاحلي ايتشؾةةًٝٞ
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 املٗةةارٟاردةةات عٝٓةة١ ايبشةةح أ ايكٝةةاظ ايكبًةةٞ يبااقةة١ َلسعةة١ الاا٤   َٞتٛصةةا
 .ٟايكٝاظ ايبعد يؾاحل

رد١ اَةتلى الؾةزاا وٟٚ   َعزؾ١ ا ايبشح إىل اٖدف ٖذ :(2018اراص١ ايغًٗٝٞ  
اإلعاق١ ايعك١ًٝ ايبايػني يًُٗارات ايٛظٝؿ١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعز املعًُةني  نُةا ٖةدؾت    

 اياًبةةة١ وٟٚإىل َعزؾةةة١ ٖةةةٌ تٛدةةةد ؾةةةزٚم وات االيةةة١ إسؾةةةا١ٝ٥ أ اردةةة١ اَةةةتلى     
اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١ ايبةةةايػني يًُٗةةةارات ايٛظٝؿٝةةة١ بضةةةبع١ صبةةةاالت َةةةٔ ٚدٗةةة١ ْعةةةز   

ٚا اصةتدداّ املةٓٗر    عةدة٠ اإلعاقة١  عُةز ايؿةزا  ٚازبةٓط(.     املعًُني تعش٣ ملتػءات  
تاةةٜٛز َكٝةةاظ املٗةةارات ايٛظٝؿٝةة١ ي ؾةةزاا    ايبشةةح اٚيتشكٝةةل بٖةةداف ايٛؽةةؿٞ  

َةٔ   املكٝةاظ تهٕٛ ٚ ايباسح وٟٚ االعاق١ ايعك١ًٝ ايبايػني خاـ باملعًُني َٔ قبٌ 
ايغدؾةةةة١ٝ  صةةةةبع١ صبةةةةاالت ٖٚةةةةٞ اإلاار٠ املايٝةةةة١  ٚايؾةةةةش١ ٚايضةةةةل١َ  ٚاملٗةةةةارات     

االدتُاعٝةةة١  ٚتكزٜةةةز املؾةةةء  ٚاملٛاؽةةةلت  ٚاملعٗةةةز ايغدؾةةةٞ ٚايٓعاؾةةة١ ٚايعٓاٜةةة١  
بةةةايػني أ  ايعكًٝةةة١ اإلعاقةةة١يةةةذٟٚ  َعًُةةةًا (56  ايبشةةةح َةةةٔبايةةةذات. تهْٛةةةت عٝٓةةة١ 

  ا 2017/2018ضباؾعةةةة١ ايعاؽةةةة١ُ عُةةةةإ يًؿؾةةةةٌ ايجةةةةاْٞ َةةةةٔ ايعةةةةاّ ايدراصةةةةٞ   
ٕة ُني. بظٗزت ْتا٥ر اختٝارِٖ بايازٜك١ ايكؾد١ٜ َٔ صبتُع املعً اردة١   ايبشةح ب
ايٛظٝؿٝة١ ٚصباالتٗةا َةةٔ    تيًُٗةارا اَةتلى الؾةزاا وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١ ايبةايػني      

ٚدٗةة١ ْعةةز املعًُةةني قةةد دةةا٤ت مجٝعةةا بدردةة١ َٓدؿقةة١ َةةا عةةد٣ صبةةاٍ املٗةةارات      
  املعًُني.ايغدؾ١ٝ االدتُاع١ٝ دا٤ بدرد١ َتٛصا١ َٔ ٚد١ٗ ْعز 

عًةةة٢ ادباٖةةةات َعًُةةةٞ   ايتعةةةزف ايبشةةةح إىل دف(: ٖةةة2018ايكشاةةةاْٞ  اراصةةة١ 
ي حؿةةاٍ وٟٚ اإلعاقةة١   ايتُٜٓٛةة١املٗةةارات ٚايكةةدرات   بُٖٝةة١اييبٝةة١ اشباؽةة١  عبةةٛ   

إىل ايعلقة١ بةني ادباٖةات املعًُةني ٚبعةم       ٚايتعةزف ايعك١ًٝ أ املزسًة١ االبتدا٥ٝة١    
ٌ املتػءات   ٌ  ازبةٓط  َجة ٞ  ٚاملسٖة صةتبا١ْ  اال ٚاشبة ٠  ٚمتجًةت باا٠ ايبشةح أ    ايعًُة

ي حؿةةاٍ املعةةاقني أ املزسًةة١    ايتُٜٓٛةة١ ايتعةةزف عًةة٢ ايكةةدرات   بٗةةدف  بعةةدتايةةيت 
ٚاصةةةتددّ ايبشةةةح املةةةٓٗر    .َعًُةةةٞ اييبٝةةة١ اشباؽةةة١   ٚدٗةةة١ ْعةةةز االبتدا٥ٝةةة١ َةةةٔ  

( َةةةٔ َعًُةةةٞ اييبٝةةة١  145عةةةدا   ايبشةةةح َةةةٔ عٝٓةةة١ ٚتهْٛةةةت ايٛؽةةةؿٞ ايتشًًٝةةةٞ 
  ا جبةةةد٠ ايعااٜةةة١أ املةةةدارظ َعٗةةةد اييبٝةةة١ ايؿهزٜةةة١ ٚبةةةزاَر ايةةةدةَر  أاشباؽةةة١ 

َٚةةٔ بٖةةِ ايٓتةةا٥ر ايةةيت تٛؽةةًت إيٝٗةةا بٕ   .ٖةةة1438/ 2017عةةاّ ايبشةةح أإدةةزا٤ ٖةةذٙ 
   ٕ تٛظٝةةةـ ايتكٓٝةةةات   أايعدٜةةةدن َةةةٔ املغةةةهلت    َعًُةةةٞ اييبٝةةة١ اشباؽةةة١ ٜٛادٗةةةٛ

ٜٛدةةد يةةد٣ املعًُةةني ادباٖةةات    نةةذيوتعًةةِٝ وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١    أاسبدٜجةة١ 
ي حؿةاٍ وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ أ   ايتُٜٓٛةة١ٗةةارات ٚايكةدرات  إػبابٝة١ عبةةٛ بُٖٝة١ امل  

   .املزس١ً االبتدا١ٝ٥

تٛفةةٝ  ٚذبدٜةةد بصةةايٝ   إىل ايبشةةح : ٖةةدف(2018  ٚتخةةزٕٚ رعبةةد ايكةةاااراصةة١ 
 علقتٗةةةا َٟٚةةةدوٟٚ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١  اياًبةةة١  َعًُةةةٞايتٛاؽةةةٌ املضةةةتدد١َ بةةةني 

املةةٓٗر  اصةةتدداّ سٝةةح ا  يهٜٛةةتبايتكبةٌ االدتُةةاعٞ يةةد٣ املعةةاقني عكًٝةةا بدٚيةة١ ا 
 َةةٔ َعًُةةٞ َعًُةةًا ۰۹۰ايٛؽةةؿٞ ايتشًًٝةةٞ  ٚبدزٜةةت ايبشةةح  عًةة٢ عٝٓةة١ قٛاَٗةةا   

وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ مبةةدارظ اييبٝةة١ اشباؽةة١ أ َٓاكةة١ سةةٛيٞ  يًعةةاّ        اياًبةة١ 
  ٚا اصةةةتدداّ باا٠ بصةةةايٝ  ايتٛاؽةةةٌ ٚبظٗةةةزت ايٓتةةةاز     (2017 -2016  ايدراصةةةٞ
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ت االية١ إسؾةةا١ٝ٥ بةني بصةةايٝ  َعًةِ اييبٝةة١ اشباؽة١ ٚبةةني     ايتايٝة١: ٚدةٛا ؾةةزٚم وا  
ؾةةزٚم وات االيةة١ إسؾةةا١ٝ٥ بةةني ايةةدَر    ٚٚدةةٛا اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١. وٚ اياايةة غةة١٦ ٓت

ٚدةةٛا ٚ   حؿةةاٍ وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ي ٞاييبةةٟٛ يًاؿةةٌ ٚبةةني ايتكبةةٌ االدتُةةاع  
 اإلعاقةة١ ٟاياًبةة١ وٚؾةةزٚم وات االيةة١ إسؾةةا١ٝ٥ بةةني بصةةايٝ  ايتٛاؽةةٌ بةةني َعًُةةٞ   

 ٚبني ايتكبٌ االدتُاعٞ ي حؿاٍ. ايعك١ًٝ

ايهغةـ عةٔ ؾاعًٝة١ بزْةاَر تةدرٜيبة أ      ايبشةح  اصةتٗدف  ( 2017املضاعد٠  اراص١ 
ذبضني َضت٣ٛ ايهؿا٠٤ ايتع١ًُٝٝ ملعًُٞ اياًب١ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ أ ضباؾع١ 

ٔ ايشرقةةا٤. ٚتهْٛةةةت عٝٓةةة١   ازٜكةةة١ ( َعًُةةةًا َٚعًُةة١ ا اختٝةةةارِٖ باي 38  ايبشةةح َةةة
ايعغةةٛا١ٝ٥ َةةٔ َعًُةةٞ اياًبةة١ وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ايعةةاًَني أ َزانةةش اييبٝةة١      
اشباؽةةةةة١ أ ضباؾعةةةةة١ ايشرقةةةةةا٤  ٚا تةةةةةٛسٜعِٗ أ صبُةةةةةٛعتني  ُٖةةةةةا: ا ُٛعةةةةة١   

( 18( َعًُةًا َٚعًُة١ ٚا ُٛعة١ ايتذزٜبٝة١ ٚتهْٛةت َةٔ        20ايقابا١ ٚتهْٛت َٔ  
يتذزٜيب  ٚقد بصةتددّ َكٝةاظ ايهؿةا٠٤    َعًًُا َٚع١ًًُ.  ٚا اصتدداّ املٓٗر عب٘ ا

ؾةةةزٚم وات االيةةة١  ايبشةةةح ٚدةةةٛاايتعًُٝٝةةة١  ٚاي ْةةةاَر ايتةةةدرٜيبة. ٚبظٗةةةزت ْتةةةا٥ر  
ملةتػء ا ُٛعة١  ايقةابا١      ايبشةح ٚؾكةاً  بةني َتٛصةاٞ باا٤ بؾةزاا عٝٓة١      إسؾةا١ٝ٥ 

 ايتذزٜب١ٝ( أ َضت٣ٛ ايهؿا٠٤ ايتع١ًُٝٝ ٚببعااٖا  ٚيؾاحل ا ُٛع١ ايتذزٜب١ٝ. 

بزْةةاَر تةةدرٜيب يتاةةٜٛز َضةةت٣ٛ    ايبشةةح يتاةةٜٛزٖةةدف  (2016  ايكقةةا٠اصةة١ ار
ٚا اصةةةةتدداّ املةةةةٓٗر  ايهؿةةةةا٠٤ ايتعًُٝٝةةةة١ ملعًُةةةةٞ اياًبةةةة١ وٟٚ اإلعاقةةةة١ ايعكًٝةةةة١ 

 ( اْٝةة١ ٚثلثةةني ايبةةايؼ عةةداٖا  ايبشةةح ايتذزٜبٝةة١إو ا تةةدرٜ  عٝٓةة١  ايتذةةزٜيب  
َزانةةةش اييبٝةةة١    ني أَعًُةةةا َةةةٔ َعًُةةةٞ اياًبةةة١ وٟٚ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١ ايعةةةاًَ      

 عغةةز( َعًُةةا   اْٝةة١  تهْٛةةت ا ُٛعةة١ ايتذزٜبٝةة١ َةةٔ    املهزَةة١ اشباؽةة١ أ َهةة١  
ٚمتجًةت باٚات ايبشةةح أ   اختٝارُٖةا عغةةٛا٥ٝا.  َِٗعًُةات  (عغةةزٜٔ ايقةابا١ َةٔ   ٚ

 بزْةةاَر تةةدرٜيب يتُٓٝةة١ ٚتاةةٜٛز ايهؿةةا٠٤ ايتعًُٝٝةة١ ملعًُةةٞ اياًبةة١ املعةةاقني عكًٝةةًا  
ٝةة١ اي ْةةاَر ايتةةدرٜيب أ تاةةٜٛز َضةةت٣ٛ ايهؿةةا٠٤ ايتعًُٝٝةة١  بنةةدت ايٓتةةا٥ر ؾاعًٚ

 ٚدةٛا ؾةزم وٟ االية١ إسؾةا١ٝ٥    ٚملعًُٞ اياًبة١ وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١ أ ايضةعٛا١ٜ.     
بةةةةني َتٛصةةةةاٞ باا٤ املعًُةةةةني عًةةةة٢ االختبةةةةار ايبعةةةةدٟ سضةةةة  َةةةةتػء ا ُٛعةةةة١        

 .  ٚيؾاحل باا٤ َعًُٞ ا ُٛع١ ايتذزٜب١ٝ(ايتذزٜب١ٝ  ٚايقابا١ 

ٖةةدف ايبشةح  إىل ايتشكةةل َةٔ ٚاقةةع ايهؿاٜةات املٗٓٝةة١    :  (2015ايعذُةٞ   صة١  ارا
وٟٚ اإلعاقةة١ ايؿهزٜةة١ ٚبُٖٝتٗةةا َةةٔ ٚدٗةة١ ْعةةز املعًُةةني      اياًبةة١ ايلسَةة١ ملعًُةةٞ  

مبدٜٓةة١ ايزٜةةةا   ٚاصةةتددّ ايباسةةةح أ ٖةةذٙ ايبشةةةح  املةةٓٗر ايٛؽةةةؿٞ ايتشًًٝةةةٞ      
( َعًُةةًا َٚعًُةة١ َةةٔ ايعةةاًَني أ بةةزاَر اييبٝةة١      246ٚتهْٛةةت عٝٓةة١ ايبشةةح  َةةٔ     

سةةةح ايؿهزٜةةة١ املًشكةةة١ مبةةةدارظ ايتعًةةةِٝ ايعةةةاّ أ َدٜٓةةة١ ايزٜةةةا   سٝةةةح قةةةاّ ايبا   
َةةا ًٜةةٞ: بٚاًل:  إىل ْتةةا٥ر ايبشةةح    ٚتٛؽةةًت( ؾكةةز٠ 45بتاةةٜٛز اصةةتباْ٘ َهْٛةة١ َةةٔ  

دا٤ تٛاؾز ايهؿاٜةات املٗٓٝة١ َةٔ ٚدٗة١ ْعةز َعًُةٞ ايتلَٝةذ وٟٚ اإلعاقة١ ايؿهزٜة١          
بدردةة١ َتٛصةةا١ عًةة٢ مجٝةةع ببعةةاا ايبشةةح   باييتٝةة  ايتٓةةاسيٞ اآلتةةٞ: ايهؿاٜةةات         

 ٜ ضةة١ٝ ٚاملٗٓٝةة١  ايهؿاٜةةات املٗارٜةة١  نؿاٜةةات    ايٛدداْٝةة١ ايغدؾةة١ٝ  ايهؿاٜةةات ايتدر
الصط ايعا١َ  ايهؿاٜةات املعزؾٝة١. ثاْٝةًا: دةا٤ت مجٝةع ايهؿاٜةات املٗٓٝة١ َةٔ ٚدٗة١          
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ْعز َعًُٞ ايتلَٝذ وٟٚ اإلعاق١ ايؿهز١ٜ ١َُٗ بدرد١ نبء٠  باييتٝ  ايتٓاسيٞ 
يهؿاٜةةةات اآلتةةةٞ: ايهؿاٜةةةات ايتدرٜضةةة١ٝ ٚاملٗٓٝةةة١  ايهؿاٜةةةات ايٛدداْٝةةة١ ايغدؾةةة١ٝ  ا 

املٗار١ٜ  ايهؿاٜات املعزؾ١ٝ  نؿاٜات الصط ايعا١َ. ثايجةًا: ؾُٝةا ٜتعًةل بةايؿزٚم أ     
اإلعاقة١ ايؿهزٜةة١   اياًبةة١ وٟٚاردة١ تةٛاؾز ايهؿاٜةةات املٗٓٝة١ َةٔ ٚدٗةة١ ْعةز َعًُةٞ       

بةةاختلف ازبةةٓط  ٚاشبةة ٠  ٚايتكةةدٜز عٓةةد ايتدةةزز  دةةا٤ت ايٓتةةا٥ر عًةة٢ ايٓشةةٛ          
ٍ اليةةة١ إسؾةةةا١ٝ٥ أ ادباٖةةةات بؾةةةزاا   ايتةةةايٞ: عةةةدّ ٚدةةةٛا ؾةةةزٚم وات ا    ايبشةةةح سةةةٛ

 ايهؿاٜةةةات املعزؾٝةةة١  ايهؿاٜةةةات ايٛدداْٝةةة١ ايغدؾةةة١ٝ( بةةةاختلف َةةةتػء ازبةةةٓط.   
 ايتدرٜض١ٝ.ٚدٛا ؾزٚم باختلف َتػء اشب ٠ ٚ

ايهؿاٜةةات اييبٜٛةة١  عًةة٢ايبشةةح  إىل ايتعةةزف  ٖةةدف (:2015عبةةدايعايٞ  اراصةة١ 
   َٚعزؾة١  ايةيت ٜزاٖةا بؾةزاا عٝٓة١ ايبشةح        ًاايلسَة١ ملعًةِ الحؿةاٍ املةتدًؿني عكًٝة     

ايؿزٚم أ ايهؿاٜات اييب١ٜٛ ايلس١َ ملعًِ االستٝادات اشباؽ١   املتدًؿني عكًًٝا   
   إعداا ٚتٓؿٝذ اي ْةاَر   ٚؾكا يٓٛع ايهؿا١ٜ  ايتداٝط وت٣ٛ اي ْاَر ايتعًُٝٞ

 ِ   نُةةةةا    ٚا اصةةةةتدداّ املةةةةٓٗر ايٛؽةةةةؿٞ أ ٖةةةةذٙ ايبشةةةةح    ايتغةةةةدٝؿ ٚايتكٝةةةةٝ
صبُةع    ع١ٓٝ ايبشح  َٔ مجٝع َعًُٞ َزانش اييب١ٝ اشباؽ١ بهةٌ َةٔ :    تهْٛت

ايؿات  يًزعا١ٜ االدتُاع١ٝ املزز   َٚزنش ت١ُٝٓ ايكةدرات ايذٖٓٝة١ مبدٜٓة١ بٓػةاسٟ     
( َعًُة١ ٚمتجًةت باٚات ايبشةح  أ    115َدرص١ اإلعةزام ايبٝقةا٤   ٚايبةايؼ عةداِٖ      

ايهؿاٜةةةات ايلسَةةة١   ٛؽةةةًت ايبشةةةح  إىل ْكةةةؿ    ٚتبصةةةتباْ٘ َهْٛةةة١ َةةةٔ بربةةةع ببعةةةاا   
ؼبتةاز املعًُةٕٛ   َٚعًُةٞ الحؿةاٍ املعةاقني عكًٝةًا      زبُٝةع   يًتعاٌَ َةع ٖةذٙ ايؿ٦ة١   

إىل ايتةةدرٜ  ايؿعةةاٍ يًتعاَةةٌ َةةع َجةةٌ ٖةةسال٤ الحؿةةاٍ ; ؾٗةةِ حبادةة١ إىل نؿاٜةة١     
 .ايتداٝط   ٚايتغدٝؿ   ٚايتكِٝٝ   ٚايتعاٌَ َع املعام ٚبصزت٘

اَةتلى   ٣إىل َعزؾة١ َةد   ايبشح اسبايٞٗدف ٜ :(2015  اهلِٝايدؼباْٞ ٚاراص١ 
َٚعًُةةةةات ايتلَٝةةةةذ وٟٚ اإلعاقةةةة١ ايعكًٝةةةة١ أ اٚيةةةة١ ايهٜٛةةةةت يًهؿاٜةةةةات        َٞعًُةةةة

 املُارصةةة١ املٗٓٝةةة١ املعتُةةةد٠ َةةةٔ صبًةةةط الحؿةةةاٍ غةةةء  ءايتدرٜضةةة١ٝ أ فةةة٤ٛ َعةةةاٜ
ٓط  ازبةة َةةتػءات بثةةز أ ايٛالٜةةات املتشةةد٠ َةةٔ ٚدٗةة١ ْعةةزِٖ  ٚذبدٜةةد     نيايعةةااٜ

ٚايزغبة١ أ تةدرٜط ؾ٦ة١     اشباؽة١   ٚاملسٌٖ ايعًُٞ  ٚصةٓٛات اشبة ٠  َٚسٖةٌ اييبٝة١    
ايتلَٝةةذ وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ َةةع    َعًُةةٞ وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ عًةة٢ تٛاؾةةل باا٤  

 ٚيتشكٝةةل ٖةةدف ٚا اصةةتدداّ املةةٓٗر ايٛؽةةؿٞ أ ٖةةذا ايبشةةح   ايهؿاٜةةات ايدٚيٝةة١.
َٚعًُات  َعًُٞ َٔ( 200  ايبشح ٚتغٌُع١ٓٝ  ايبشح ع٢ًتابٝل باا٠  ايبشح ا

املعٓٝةة١ بايتةةدرٜط   اسبهَٛٝةة١ ايتلَٝةةذ املعةةٛقني عكًٝةةا أ مجٝةةع َةةدارظ ايهٜٛةةت     
ّ  يةةذٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١.   املُارصةة١   َعةةاٜء كةة١ َةةٔ   جَٓب ايبشةةح اصةةتبا١ْ  ٚاصةةتدد

 ( ٚقةد 87 ٚتهْٛةت االصةتبا١ْ َةٔ عةهًٗا ايٓٗةا٥ٞ َةٔ        ايبٝاْةات  نةةاا٠ مجةع    امل١ٝٓٗ
ايبشح إىل: تٛاؾةل باا٤ َعًُةٞ وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١ بدردة١ َتٛصةا١       ْتا٥ر بعارت 

َةةع َعةةاٜء ايهؿاٜةةات ايدٚيٝةة١  ٚعةةدّ ٚدةةٛا ؾةةزٚم وات االيةة١ اسؾةةا١ٝ٥ تبعةةًا ملةةتػء      
املسٖةةٌ ايعًُةةةٞ أ ايدردةةة١ ايهًٝةةة١ يًهؿاٜةةةات  ٚٚدةةةٛا ؾةةةزٚم عٓةةةد َضةةةا٣ٚ االيةةة١ أ  

 سٌٖ ايعًُٞ.صباٍ ايتداٝط يؾاحل املعًُني الع٢ً َٔ سٝح امل

ايتعزف إىل ادباٖةات املعًُةني ٚاملعًُةات     إىل ٖدف ايبشح (:2015 اراص١ ايتا١ٜ 
ايٛصةط   –ايعاًَني َع وٟٚ اإلعاق١ أ َد١ٜٓ دد٠ عبٛ اصتدداّ ايتُزٜٓات املا١ٝ٥ 



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعمي الٍفس 

 

 

 

 

 

 

243 
 

وٟٚ حٝةـ ايتٛسةد ٚايضةُع١ٝ     ٚيتةٌٖٝ العةداـ وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١     -املا٥ٞ 
ادباٖةةات ايعةةاًَني تبعةةا ملةةتػء نةةٌ َةةٔ قاةةاع عُةةٌ    إفةةاؾ١ إىل ذبدٜةةد ايؿةةزٚم أ

املعًُةةني ٚدةةٓط املعًُةةني ٚاملسٖةةٌ ايعًُةةٞ ْٚةةٛع اإلعاقةة١ ايةةيت ٜتعاَةةٌ َعٗةةا ٚخةة ٠   
ٚيتشكٝةةل ويةةو بدزٜةةت   ٚا اصةةتدداّ املةةٓٗر ايٛؽةةؿٞ أ ٖةةذٙ ايبشةةح     املعًُةةني 

( َعًُةة١ َةةٔ صبتُةةع   90( َعًةةِ ٚ  180ايبشةةح  عًةة٢ عٝٓةة١ عغةةٛا١ٝ٥ قٛاَٗةةا َةةٔ       
بشح   حبل عًٝٗا اصتبا١ْ يكٝاظ االدباٖات ا تكٓٝٓٗا ملض  ادباٖةات املعًُةني   اي

ٚاملعًُةةةات عبةةةٛ ايتُزٜٓةةةات املا٥ٝةةة١  بظٗةةةزت ْتةةةا٥ر ايبشةةةح  بٕ ادباٖةةةات املعًُةةةني       
يًتةٖٝةةةٌ ناْةةةت  -ايٛصةةةط املةةةا٥ٞ –ٚاملعًُةةةات عبةةةٛ اصةةةتدداّ ايتُزٜٓةةةات املا٥ٝةةة١ 

زٚم اايةة١ إسؾةةا٥ٝا عًةة٢ ايبعةةد  (  ٚناْةةت ايؿةة3.89إػبابٝةة١ مبتٛصةةط سضةةابٞ بًةةؼ  
املعزأ يؾاحل اإلْاخ الرتؿاع ايتشؾٌٝ الناا ٞ يدٜٗٔ عٔ ايذنٛر  ٚبٕ تزتٝ  
ا االت نإ ٚعًة٢ ايتةٛايٞ: ايؾةشٞ ٚاملعةزأ َةٔ دٗة١ ٚبةني صبةايٞ االدتُةاعٞ          

 ٚايبدْٞ َٔ د١ٗ بخز٣ 

 ااٜنياياًبةة١ ايعةةتٓةةاٍٚ ٖةةذا ايبشةةح ادباٖةةات َعًُةةٞ   :(2015  ٚقٝةةع اهاراصةة١ 
اصبٗةِ أ املةدارظ ايعااٜة١ ٚعلقتةة٘ بداؾعٝة١ االظبةاس.        وٖٓٝا عبٛ املعاقنيَٚعًُٞ 

 صةٓٛات  -املضتٟٛ ايتعًُٝةٞ   -ايعُز –  ايٓٛعايؿزٚم ملتػءات  َعزؾ١ ٚنذيو
 (100 ٚبًػةةت سذةةِ ايعٝٓةة١    ايٛؽةةؿٞ ايباسةةح املةةٓٗر   اتبةةعاملعًةةِ(  ْةةٛع  – اشبةة ٠

ِ  َؿشٛؽةةةا   اختٝةةةارِٖ بايازٜكةةة١ ايعغةةةٛا١ٝ٥   ٚا خ ( بْةةةا 71 ٚ ( ونةةةٛر 29  َةةةٓٗ
َٚعًُةةةٞ  اياًبةةة١ ايعةةةااٜنيَعًُةةةٞ  ادباٖةةةات َكٝةةةاظٚمتجًةةةت باٚات ايبشةةةةح ؾةةةةٞ  

ٛ عكًًٝا  املعاقني ِ  عبةة ً َٚكٝةاظ ااؾعٝة١ االظبةاس.     املةدارظ.  أ اصبٗة  ت ايبشةح  تٛؽة
ةِ   ٚتتضة باإلػبابٝة١ عبٛ اَر املعةاقني  املعًُني تتضِ ايضة١ُ ايعاَة١ الدباٖةات :ايٞ

ٟ اإلظبةاس   ايضة١ُ ايعاَة١ يداؾع١ٝ تٛدةد علقة١ ارتباحٝة١     باالرتؿةاع  ٚال  املعًُةني  يةد
تٛدةةد ؾةةزٚم    عبةٛ اَةر الحؿةةةاٍ ٚااؾعٝةة١ االظبةةاس   ٚال     ادباٖات املعًُنيةٔ ٝااي١ ب

ْةٛع   اشبة ٠  املضت٣ٛ ايتعًُٝةةٞ ٚصةٓٛات    ونز / اْج٢ ( ٖٚٞ ازبٓضني  املتػءات أ
املعةاقني عكًٝةا أ    اَر عبةٛ املعًُنيأ ادباٖات  (عكًٝا َعاقني -  عااٜنياملعًِ 

اَةةر املعةةاقني عكًٝةةا تبعةةا ملتػٝةةةز    عبةةٛ املعًُةةنياملةةدرارظ  ٚتٛدةةد ؾةةزٚم أ ادباٖةةات  
 ص١ٓ.  (35-20 ايعُز يؾاحل 

وٟٚ  ايعًةةّٛ ذبدٜةةد ادباٖةةات َعًُةةات   ايبشةةح إىل ٖةةدف :(2014  راعةةداراصةة١ 
لقت٘ بةاا٥ِٗ ايتدرٜضٞ  َٚٔ ثِ ذبدٜد ايعلقة١ بةني   اإلعاق١ عبٛ ايتدرٜط هلِ ٚع

 ايبشةةح َةةٔادباٖةةات َعًُةةات اإلعاقةة١ ايذٖٓٝةة١ ٚباا٥ٗةةِ ايتدرٜضةةٞ. ٚتهْٛةةت عٝٓةة١    
( َٔ َعًُات اإلعاق١ ايذ١ٖٝٓ مبشاؾع١ ايؿّٝٛ مجٗٛر١ٜ َؾز ايعزب١ٝ َدرص١ 36 

باٚات  اييبٝةة١ ايؿهزٜةة١.  اصةةتددَت ايباسجةة١ املةةٓٗر ايٛؽةةؿٞ االرتبةةاحٞ  ٚتهْٛةةت       
 ٔ َكٝةةاظ ادباٖةةات َعًُةةات وٚ اإلعاقةة١ ايذٖٓٝةة١ عبةةٛ ايتةةدرٜط  ٚبااقةة١  ايبشةح َةة

: ايبشةةح إىلَلسعة١ الاا٤ ايتدرٜضةٞ ملعًُةٞ اإلعاقة١ ايذٖٓٝةة١. ٚقةد بعةارت ْتةا٥ر        
( ٚدةٛا علقة١ إػبابٝةة١ بةني االدبةاٙ عبةةٛ وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١ ٚالاا٤ ايتدرٜضةةٞ       1 

وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١   ةةا ٜةةدٍ عًةة٢ ارتبةةاحِٗ   ملعًُةةٞ َٚعًُةةات اييبٝةة١ اشباؽةة١  
( اَةتلى املعًُةني ٚاملعًُةات االدباٖةات إػبابٝة١ عبةٛ وٟٚ اإلعاقة١        2  .ارتباحا قٜٛا
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ايعكًٝة١ َةةا دعًةةِٗ ؼبككةةٕٛ ْٛعةةا َةٔ الاا٤ ايتدرٜضةةٞ ازبٝةةد أ طبتًةةـ َٗةةارات   
  .ايتدرٜط املتعًك١ بايتداٝط ٚايتٓؿٝذ ٚإاار٠ ايؾـ ٚايتكِٜٛ

ٖةةدف ايبشةةح  إىل ايهغةةـ عةةٔ تؾةةٛرات َعًُةةٞ ايتعًةةِٝ   :(2014  صةةـٜٛاراصةة١ 
ِ مبعاٖةةد اييبٝةة١ ايؿهزٜةة١ عةةٔ دةةٛا٠ اسبٝةةا٠ ٚعلقتٗةةا بادباٖةةاتِٗ   ٥ٗايعةةاّ ْٚعةةزا
ٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١  نُةا ٖةدؾت ايبشةح  إىل ايهغةـ عةٔ ايؿةزم بةني          وعبٛ تعًِٝ 

 صةٓٛات  5قةٌ َةٔ    ب  ٚنةذيو عةدا صةٓٛات اشبة ٠     ٞ(اابة  –عًُةٞ   ْٛع ايتدؾؿ 
دبةةاٙ عبةةٛ تعًةةِٝ أ نةةٌ َةةٔ تؾةةٛرات دةةٛا٠ اسبٝةةا٠ ٚاال( صةةٓٛات ؾةةةنجز 5َةةٔ  -

ٔ    تهْٛت ٚا اصتدداّ املٓٗر ايٛؽؿٞ  سٝح ايعك١ًٝ  وٟٚ اإلعاق١  عٝٓة١ ايبشةح  َة
 90)      ِ ٕ  (45  َعًُةةةا َةةةٔ َعًُةةةٞ ايتعًةةةِٝ ايعةةةاّ  َةةةٓٗ َةةةدارظ   أ َعًُةةةا ٜعًُةةةٛ

بٝةةة١ ايؿهزٜةةة١  حبةةل عًةةةِٝٗ َكٝةةةاظ  َعًُةةةا ٜعًُةةةٕٛ أ َعاٖةةد ايي ( 45  ايعةةااٜني  
ْتةةا٥ر  ٚتٛؽةةًت  اسبٝةةا٠ َٚكٝةةاظ االدبةةاٙ عبةةٛ تعًةةِٝ وٟٚ اإلعاقةة١   دةةٛا٠ تؾةةٛرات

 عٝٓة١  املعًُنيايبشح  إىل ٚدٛا علق١ َٛدب١ ااي١ إسؾا٥ٝا بني َتٛصاات اردات 
َتٛصةاات اردةاتِٗ عًة٢ َكٝةاظ      ٚبةؾب ايبشح  ع٢ً َكٝاظ تؾٛرات دٛا٠ اسبٝةا٠  

وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١  نُةةا بصةةؿزت ْتةةا٥ر ايبشةةح  عةةٔ ٚدةةٛا     ِتعًةةٝ االدبةةاٙ عبةةٛ
املعًُةةني ايعةةاًَني أ َةةدارظ ايتعًةةِٝ   اردةةات ؾةةزٚم اايةة١ إسؾةةا٥ٝا بةةني َتٛصةةاات 

 ٞ تؾةةٛرات دةةٛا٠  َكٝةةاظ ايعةةاّ ْٚعةةزا٥ِٗ ايعةةاًَني أ َعاٖةةد اييبٝةة١ ايؿهزٜةة١ عًةة
 .اسبٝا٠ يؾاحل ْعزا٥ِٗ ايعاًَني أ َعاٖد اييب١ٝ ايؿهز١ٜ

ٖةدف ايبشةح  إىل ايتعةزف عًة٢ ؾاعًٝة١ بزْةاَر ساصةٛبٞ تةدرٜيب          (:2014  راعد
َكةةةيح يتُٓٝةةة١ املعزؾٝةةة١ الصةةةياتٝذٝات ايتشؾةةةٌٝ ايتٓعُٝٝةةة١ َٚٗةةةارات ايةةةتؿهء   
ايعًُةةةٞ ملعًُةةةٞ ايعًةةةّٛ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١  ٚاصةةةتددَت ايباسجةةة١ املةةةٓٗر ايٛؽةةةؿٞ        

   ُ ٝةة١ َٚٗةةارات  املضةةشٞ يتشدٜةةد قا٥ُةة١ َٛفةةٛعات اصةةياتٝذٝات ايتشؾةةٌٝ ايتٓعٝ
ايةةتؿهء ايعًُةةٞ ايةةيت ٜٓبػةةٞ إٕ ًٜةةِ بٗةةا َعًُةةٛ ايعًةةّٛ يةةذٟ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ٚا      

ايعكًٝةة١  يإلعاقةة١ذبهُٝٗةةا َةةٔ خةةلٍ اصةةتبٝإ يتشدٜةةد استٝادةةات َعًُةةٞ ايعًةةّٛ  
%(  ٚنةذيو  75ٚاصتبعدت املٛفٛعات اييت تكٌ بُٖٝتٗا سض  ربٟ اوهُني عٔ  

  ٞ املكةةيح أ إنضةةال َعًُةةٞ ايعًةةّٛ اإلعاقةة١     إلعةةداا اي ْةةاَر ايتةةدرٜيب اسباصةةٛب
ايعك١ًٝ املتاًبةات املعزؾٝة١ الصةياتٝذٝات ايتشؾةٌٝ ايتٓعُٝٝة١ َٚٗةارات ايةتؿهء        

ايؿٝةةّٛ يًعةةاّ   ضباؾعةة١ٚتهْٛةةت صبتُةةع ايبشةةح  َةةٔ َعًُةةٞ ايعًةةّٛ أ        ايعًُةةٞ
( َعًُةةةةةةةٞ َٚعًُةةةةةةةات ايعًةةةةةةّٛ ٚاصةةةةةةةتدداّ اختبةةةةةةةار  36ّ ٚعةةةةةةداِٖ   2015-2016

ؾةةةٌٝ ايتٓعُٝٝةةة١ َٚٗةةةارات ايةةةتؿهء ايعًُةةةٞ يكٝةةةاظ ؾاعًٝةةة١       اصةةةياتٝذٝات ايتش
اي ْاَر ايتدرٜيب اسباصٛبٞ املكةيح  ٚبظٗةزت ايٓتةا٥ر ٚدةٛا ؾةزٚم بةني َتٛصةاٞ        

 .اردات َعًُٞ ايعًّٛ أ ايكٝاصني ايكبًٞ ٚايبعدٟ

إعةةةداا بزْةةاَر تةةةدرٜيب يتُٓٝةةة١   ايبشةةح إىل  اٖةةةذ ٖةةدف  (:2012  اراصةة١ ايكُةةةػ 
ٛةقني إعاقة١ ؾهزٜة١ بضةٝا١ َٚتٛصةا١      بصايٝ  ايتدرٜط ايؿعاي١ ملعًُٞ الحؿاٍ املع

ُةةإ. نُةا ٖةدف     ايبشةح  ايعاًَني أ َدارظ/ َزانش اإلعاق١ ايؿهز١ٜ أ َد١ٜٓ ع
ايتعزف ع٢ً دَد٣ اختلف ؾاع١ًٝ اي ْاَر ايتدرٜيب امُلعد أ تُٓٝة١ ايهؿاٜةات    إىل

َةةةٔ َسًٖةةةِٗ وات ايعلقةةة١ بةصةةةايٝ  ايتةةةدرٜط ايؿعايةةة١ يًُعًُةةةني بةةةاختلف نةةةٌ  
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ايعًُٞ  ٚعدا صٓٛات اشب ٠ ٚيًتؿاعٌ بُٝٓٗاد. ٚيػاٜات إعداا ٖةذا اي ْةاَر ؾكةد    
ا ذبدٜةةد االستٝادةةات ايتدرٜبٝةة١ ايلسَةة١ ملعًُةةٞ عٝٓةة١ ايبشةةح  أ صبةةاٍ بصةةايٝ  
ٝةٔ بٕ بنجز الصايٝ  ايتدرٜب١ٝ اييت ال ٜتكٓٗةا املعًُةٕٛ    ايتدرٜط ايؿعاي١  سٝح تب

ا َزتب١ تزتٝبةًا تٓاسيٝةًا سضة  بُٖٝتٗةا لؾةزاا عٝٓة١ ايبشةح         ٚؼبتادٕٛ يًتدرةل عًٝٗ
ٖٞ: بصًٛل ايتًكٞ  ثِ تلٙ بصًٛل ذبًٌٝ امل١ُٗ  تلٙ بصةًٛل ايُٓذدة١  ثةِ بصةًٛل     

ٚا اصتدداّ املٓٗر عب٘ ايتذزٜيب أ ٖةذٙ   ايتغهٌٝ ٚايذٟ دا٤ باملزتب١ الخء٠..  
ًًُا َٚعًُة١ ٚاملةٛسعني عًة٢    ( َع40سٝح خقعت ع١ٓٝ ايبشح  امله١ْٛ َٔ   ايبشح  

صبُةةةةٛعتني دبزٜبٝةةةة١ ٚفةةةةابا١ يكٝاصةةةةني بسةةةةدُٖا قبةةةةٌ ايتةةةةدرٜ  ٚاآلخةةةةز بعةةةةد   
ايتةةدرٜ   ٚا ايكٝةةاظ باصةةتدداّ باا٠ قٝةةاظ عًةة٢ عةةهٌ ايٝةةٌ َلسعةة١ تهْٛةةت َةةٔ   

( نؿا١ٜ َجًت بصايٝ  ايتدرٜط الربعة١ ايةيت ؼبتةاز َعًُةٛ الحؿةاٍ املعةٛقني       35 
ز ايباسح ُبعدةت هلذا ايػز   ٚقد دةز٣ ايتةنةد َةٔ    ؾهزًٜا يًتدرل عًٝٗا َٔ تاٜٛ
ؾزٚم وات االية١ إسؾةا١ٝ٥ أ ايهؿاٜةات     ايبشح ٚدٛا ؽدقٗا ٚثباتٗا. بظٗزت ْتا٥ر

وات ايعلق١ بةصايٝ  ايتدرٜط يؾاحل َعًُٞ ا ُٛع١ ايتذزٜب١ٝ ايةذٜٔ تعزفةٛا   
 .يً ْاَر ايتدرٜيب

  العكمية أو تكييي واقع أداءهيالاوسًا: أحباخ اهتىت بتكييي أداء وعمىي اإلعاقة 
ٖةةدف ايبشةةح  إىل ايتعةةزف عًةة٢ املغةةهلت ايتدرٜضةة١ٝ       :(2020  ايةةدخٌٝاراصةة١ 

وٟٚ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١ ايبضةةةٝا١ أ ؾؾةةةٍٛ اييبٝةةة١     اياًبةةة١ ايةةةيت تٛادةةة٘ َعًُةةةٞ  
ايؿهز١ٜ املًشك١ باملدارظ ايعاا١ٜ َٔ ٚدٗة١ ْعةز املعًُةني بْؿضةِٗ  ٚتهْٛةت ايعٝٓة١       

  ٚا اصةتدداّ املةٓٗر   عًُة١ يإلعاقة١ ايعكًٝة١ ايبضةٝا١ بايزٜةا      َعًُا َٚ( 62 َٔ 
  ٚيتشكٝل بٖداف ايبشح  بعةد ايباسةح اصةتبا١ْ    ايٛؽؿٞ ايتشًًٝٞ أ ٖذٙ ايبشح 

ببعةةاا ٖٚةةٞ:   (5 ؾكةةز٠  َٛسعةة١ عًةة٢   (48   سٝةةح تهْٛةةت َةةٔ  (املغةةهلت ايتدرٜضةة١ٝ  
تعًكة١ مبٓةاٖر تةدرٜط    املغهلت املتعًك١ بؾٝاغ١ الٖداف ايتعًُٝٝة١  املغةهلت امل   

املعةةاقني   املغةةهلت املتعًكةة١ بايٛصةةا٥ٌ ايتعًُٝٝةة١ ٚالصةةايٝ  ايتدرٜضةة١ٝ  املغةةهلت    
  ٚقةةد بظٗةةزت  (املتعًكةة١ بعًُٝةة١ ايتكةةِٜٛ  املغةةهلت املتعًكةة١ باٖتُةةاّ بٚيٝةةا٤ الَةةٛر   

ايٓتا٥ر ٚدٛا َضت٣ٛ َزتؿع َٔ املغهلت ايتدرٜض١ٝ اييت تٛادة٘ َعًُةٞ ايتلَٝةذ    
قةة١ ايعكًٝةة١ أ ؾؾةةٍٛ اييبٝةة١ ايؿهزٜةة١ املًشكةة١ باملةةدارظ ايعااٜةة١  نُةةا      وٟٚ اإلعا

بظٗزت ؾزٚقا ااية١ إسؾةا٥ٝا أ َضةت٣ٛ املغةهلت ايتدرٜضة١ٝ  سٝةح ْايةت املغةهلت         
 الٖداف املزتب١ الخء٠  ؽٝاغ١استًت ٚ  املتعًك١ بع١ًُٝ ايتكِٜٛ املزتب١ الٚىل

ايبشةةح َٛفةةٛع اَةةر املعةةاقني  ٓةةاٍٚ ٖةةذا (: ت2019اراصةة١ صةةعدايدٜٔ ٚايعاةةاظ   
إىل ايهغةةـ  تٖٚةةدؾ  املعةةاقني يزعاٜةة١ ۹۰۰۰باملةةدارظ أ فةة٤ٛ رؤٜةة١ املًُهةة١  وٖٓٝةةًا

عًةة٢ املٗةةارات   شإ  ٚايتعةةزفٝةةعةةٔ ٚاقةةع تابٝةةل عًُٝةة١ ايةةدَر أ َةةدارظ َدٜٓةة١ د   
 دٝةشإ   ملعًُٞ اييب١ٝ اشباؽ١ يتابٝل ع١ًُٝ ايدَر ااخٌ َدارظ َدٜٓة١  ايلس١َ

 ٕ ٔ صبتُةةع  نُةةا تهةةٛ َعًُةةٞ اييبٝةة١ اشباؽةة١ مبةةدارظ    مجٝةةع ٚعٝٓةة١ ايبشةةح  َةة
ايٛؽةةةؿٞ  املةةةٓٗر   اصةةةتددّ ايباسةةةح َعًُةةةًا (45  آَِٖاكةةة١ دةةةاسإ ٚايبةةةايؼ عةةةد   

ٚا اصتدداّ باا٠ االصتبا١ْ يكٝاظ ٚاقع اَر  ايتشًًٝٞ زبُع املعًَٛات ٚايبٝاْات 
ٝةةل عًُٝةة١  َةةٔ ايٓتةةا٥ر َٓٗةةا: إٕ ٚاقةةع تاب    يعةةدا ٚتٛؽةةٌ ايبشةةح   املعةةاقني عكًٝةةًا  
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إو تٓكؾةةٗا ايهةةجء َةةٔ   املاًٛبةة١ ايةةدَر أ َةةدارظ َدٜٓةة١ دٝةةشإ مل ٜةةتِ بايؾةةٛر٠   
ايةةدَر  عًُٝةة١ املكَٛةةات  املٗةةارات ايةةيت  تًهٗةةا َعًُةةٞ اييبٝةة١ اشباؽةة١ يتابٝةةل     

َةةع َتاًبةةات ايةةدَر  ٚويةةو يكًةة١ خةة ات    يتتٓاصةة  شإٝةةااخةةٌ َةةدارظ َدٜٓةة١ د 
ملعةاقني  سادة١ َةدارظ ايةدَر ملتاًبةات      ٚعدّ تدرٜبِٗ يتعاٌَ َةع ا  املعًُني ٖسال٤

 شإٝة تابٝل ع١ًُٝ ايةدَر ااخةٌ َةدارظ َٓاكة١ د     يتشضني بصاص١ٝ ػب  تٛاؾزٖا
 ايبشةح  بٚؽة٢ . ٚبٓةا٤ً عًة٢ ٖةذٙ ايٓتةا٥ر     املعةاقني  يزعاٜة١  ۹۰۰۰ املًُهة١ ٚؾكا يزؤ١ٜ 

بةةدٚرِٖ دبةةاٙ املعةةاقني. نةةذيو    يًكٝةةاّ قةةزٚر٠ تةٖٝةةٌ املعًُةةني مبةةدارظ ايةةدَر   ب
اياًبةة١ ستةة٢ ٜةةتُهٔ   باملةةدارظ  َكَٛةةات ايةةدَر َةةٔ ٚصةةا٥ٌ َٚعةةدات   بُٖٝةة١ تةةٛؾء 

 الْغا١ بضٗٛي١ ٜٚضز.   ارص١َٔ  املعاقني

َعزؾ١ ٚاقةع تعًةِٝ ايزٜافةٝات     ايبشح إىل ٖدف :(2016  ٚسضٔاراص١ إبزاِٖٝ  
ٚايعًةةّٛ يةةذٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ باملزسًةة١ االبتدا٥ٝةة١ باملزسًةة١ االبتدا٥ٝةة١ أ املًُهةة١    

َعزؾة١ اإلدةزا٤ات    سٝةح ا  َةٔ ٚدٗة١ املعًُةني     يضعٛا١ٜ  َٓاكة١ دةاسإ(  ايعزب١ٝ ا
ايؿعًٝةةةة١ ايةةةةيت ٜضةةةةتددَٗا َعًُةةةةٛ ايزٜافةةةةٝات ٚايعًةةةةّٛ يةةةةذٟٚ اإلعاقةةةة١ ايعكًٝةةةة١  
 ايكابًني يًتعًِ( مبٓاك١ داسإ ٚاتبع ايباسجإ املةٓٗر ايٛؽةؿٞ ايتشًًٝةٞ ايكةا٥ِ     

 اصةتددَت زبُةع ايبٝاْةات    ع٢ً مجع املعًَٛات ٚايبٝاْات ٚذبًًٝٗا. ٚالاٚات ايةيت 
َعًُةا  َةٔ َعًُةٞ َةااتٞ ايزٜافةٝات       38ٖٞ االصتبا١ْ. ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايبشةح  َةٔ   

تٛؽةةًت   ٚ ٚايعًةةّٛ يةةذٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١  ايكةةابًني يًةةتعًِ( باملزسًةة١ االبتدا٥ٝةة١  
َٔ ٚاقع ْتا٥ر َٗار٠ ذبقء ارٚظ ايزٜافةٝات ٚايعًةّٛ    :ايبشح  إىل ايٓتا٥ر اآلت١ٝ

اقةة١ ايعكًٝةة١ باملزسًةة١ االبتدا٥ٝةة١ مبٓاكةة١ دةةاسإ ٜتقةة  بٕ َعًُةةٞ ٖةةذٙ   يةةذٟٚ اإلع
ايؿ٦ةةة١ ٜٗتُةةةٕٛ بنجةةةز عةةة٤ٞ بإعةةةداا ارٚظ َةةةٔ ايهتةةةال املكةةةزر باْتعةةةاّ ٜٚكَٛةةةٕٛ       
باالحلع ع٢ً املزادع املٓاصةب١  ٚاختٝةار بصة١ً٦ ايٛادة  املٓشيةٞ حبٝةح تهةٕٛ عةا١ًَ         

ٜافةٝات ٚايعًةّٛ يةذٟٚ    نٌ عٓاؽز ايدرظ َٚٔ ٚاقع ْتةا٥ر َٗةار٠ تٓؿٝةذ ارٚظ ايز   
اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ باملزسًةة١ االبتدا٥ٝةة١ مبٓاكةة١ دةةاسإ ٜتقةة  بٕ َعًُةةٞ ٖةةذٙ ايؿ٦ةة١    
ٜٗتُٕٛ بنجز ع٤ٞ بةايتٜٓٛع أ حزٜكة١ ايعةز  سضة  صبزٜةات املٛقةـ ايتعًُٝةٞ        
َٚتاًبات٘ ست٢ ال ٜتةةت٢ املًةٌ يًتلَٝةذ  ٚتٛسٜةع ايةشَٔ عًة٢ بدةشا٤ ايةدرظ سضة           

 .استٝادات املٛقـ ايتعًُٝٞ

ذبدٜةةةد بُٖٝةةة١ ٚاَةةةتلى    إىل ٖةةةدف ايبشةةةح  :(2016ايغةةةبٍٛ ٚايكقةةةا٠   اراصةةة١ 
َعًُٞ اييب١ٝ اشباؽ١ يًهؿاٜات ايتهٓٛيٛد١ٝ املضاْد٠ مبدٜٓة١ َهة١ املهزَة١ ٚدةد٠     

املعًُةةني لُٖٝةة١ تًةةو    تكةةدٜزنيأ املًُهةة١ ايعزبٝةة١ ايضةةعٛا١ٜ  ٚذبدٜةةد ايعلقةة١ بةة  
ٚاملسٖةةٌ  ٚاشبةة ٠  ايٓةةٛع  بشةةح ايَةةتلنِٗ هلةةا. ٚؾةةل َةةتػءات    اايهؿاٜةةات َٚةةد٣  

ٚحبكةت اصةتبا١ْ    ٚا اصتدداّ املةٓٗر ايٛؽةؿٞ أ ٖةذٙ ايبشةح      ايعًُٞ  ٚايتدرٜ .
َعًُا َٚع١ًُ يإلعاق١ ايعكًٝة١. ٚقةد   ( 190  بًػت نؿا١ٜ. ع٢ً ع١ٓٝ( 21 تقُٓت 

ايتهٓٛيٛدٝةة١ بدردةة١ َزتؿعةة١  نُةةا بٕ   ايهؿاٜةةات ٓتةةا٥ر إىل بُٖٝةة١ مجٝةةعايبعةةارت 
ناْت ااي١ يؾةاحل اإلْةاخ  ٚايتةدرٜ       ايهؿاٜات ايبشح ب١ُٖٝتػءات ارد١ تةثء َ

ٚاملسٌٖ ايعًُٞ  بَا ؾُٝا ٜتعًل بدرد١  اشب ٠ ٚغء ااي١ إسؾا٥ٝا لثز عدا صٓٛات
ع٢ً ايهؿاٜةات نهةٌ. نُةا بٕ     َتٛصا١ االَتلى ؾكد بٝٓت ايٓتا٥ر ارد١ اَتلى
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ا لثةز  ٥ٝغةء ااية١ إسؾةا    ْةت نا اَتلى ايهؿاٜةات  ايبشح ع٢ًارد١ تةثء َتػءات 
 لثز ايتدرٜ . إسؾا٥ٝا ٞ  ٚااي١ًُايٓٛع  ٚعدا صٓٛات اشب ٠  ٚاملسٌٖ ايع

 ٚ ٖةةةدؾت إىل َعزؾةةة١ اردةةة١ ايتةةةشاّ َعًُةةةات    (:2016  ايبةةةٛايٝش اراصةةة١ املعاٜاةةة١  
املزانش اشباؽ١ ايٓٗار١ٜ بتابٝل ضبت٣ٛ ٚاصياتٝذٝات بٓا٤ َٓٗاز الحؿةاٍ وٟٚ  

ضباؾعة١ ايهةزى ٚعلقة١ ويةو مبةتػءات ايتدؾةؿ ٚايدردة١         اإلعاق١ ايعكًٝة١  أ 
ٞ     ا اشبة ٠  ايع١ًُٝ  ٚصةٓٛات   ٚا تابٝةل باا٠   .اصةتدداّ املةٓٗر ايٛؽةؿٞ ايتشًًٝة

( َعًُة١  120َٔ قبٌ ايباسجني ع٢ً ع١ٓٝ ايبشح  ايبايػة١    َعد٠  اصتباْ٘( ايبشح 
اردةةة١ ايتةةةشاّ  ٥ر إىل بٕ ايٓتةةةاَةةةٔ َعًُةةةات املزانةةةش اشباؽةةة١ ايٓٗارٜةةة١    ٚتٛؽةةةًت    

َعًُةةات املزانةةش اشباؽةة١ ايٓٗارٜةة١ بتابٝةةل ضبتةة٣ٛ ٚاصةةياتٝذٝات بٓةةا٤ َٓٗةةاز         
الحؿاٍ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ ناْت َتٛصا١  ٚٚدٛا ؾزٚم وات االي١ إسؾا١ٝ٥ أ 
اردةةة١ االصةةةتدداّ تبعةةةا ملةةةتػء ايتدؾةةةؿ أ ادبةةةاٙ ربؾةةةؿ اييبٝةةة١ اشباؽةةة١          

اٙ ايبهةةةةايٛرٜٛظ ٚايةةةةدبًّٛ بعةةةةد  ٚنةةةةذيو تبعةةةةا ملةةةةتػء ايدردةةةة١ ايعًُٝةةةة١ أ ادبةةةة  
 .ايبهايٛرٜٛظ  أ سني مل تعٗز ايٓتا٥ر ؾزٚقا تبعا ملتػء صٓٛات اشب ٠

(: ٖةدؾت إىل تكٝةِٝ ؾاعًٝة١ بزْةاَر تةدرٜيب أ ذبضةني       2012  شاراص١ عبد ايعشٜ
َضت٣ٛ َعزؾ١ َعًُٞ اياًب١  املعاقني عكًًٝا أ تعدٌٜ ايضًٛى  ٚاصةتددّ ايبشةح   

( َعًُةًا َةٔ ايةذنٛر َةٔ َعًُةٞ اياًبة١        30ٚتهْٛةت ايعٝٓة١ َةٔ     املٓٗر ايتذةزٜيب   
املعاقني عكًًٝا ا اختٝارِٖ بازٜك١ قؾد١ٜ َٔ ايعاًَني أ َعٗد اييب١ٝ ايؿهز١ٜ 
جبةةد٠  ٚمتجًةةت الاٚات أ اختبةةار َعزؾةة١ َعًُةةٞ اياًبةة١  املعةةاقني عكًٝةةًا اشبةةاـ      

 نةةٌ َٓٗةةا ذبةةٟٛ بتعةةدٌٜ ايضةةًٛى  سٝةةح ا تكضةةِٝ عٝٓةة١ ايبشةةح إىل صبُةةٛعتني
( َعًُةةةًا َةةةٔ َعًُةةةٞ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١  ٚا تابٝةةةل اي ْةةةاَر ايتةةةدرٜيب عًةةة٢     15 

ا ُٛعةة١ ايتذزٜبٝةة١  ٚتٛؽةةًت ايبشةةح  إىل ؾاعًٝةة١ اي ْةةاَر ايتةةدرٜيب أ تعةةدٌٜ     
 ايضًٛى.

 :التعكيب عمى البحوخ السابكة 
ْةةةةةدر٠ أ اصةةةةةةتدداّ   بعةةةةةد اصةةةةةتعزا  ايبشةةةةةةٛخ ايضةةةةةابك١ ٜلسةةةةةغ بٕ ٖٓةةةةةةاى    

أ تةدرٜط ايعًةّٛ  ٚقًة١ اية اَر ايةيت       عكًٝةاً  سدٜج١ يًاًبة١ املعةاقني   ٝذٝاتاصيات
تعتُةةةد عًةةة٢ اصةةةياتٝذٝات ايةةةتعًِ ايٓغةةةط يًُعةةةاقني عكًٝةةةًا  ْٚةةةدر٠ أ اصةةةتدداّ   
 اصياتٝذ١ٝ تدرٜض١ٝ يًاًب١ املعاقني عكًًٝا نايتعًِ بالقزإ. ْٚدر٠ أ ايدراصةات 

ايتعًةةِٝ بٚ ايؿةةزاٟ يًُعةةاقني عكًٝةةًا ايةةيت تزنةةش عًةة٢ اصةةتدداّ اي ْةةاَر اييبةةٟٛ 
ٍ   عكًٝةةًا.  يًاًبةة١ املعةةاقني ايؿةةزاٟ  اصةةتدداّ ايازٜكةة١   ٚقًةة١ ايدراصةةات ايةةيت تتٓةةاٚ

 عكًٝةةًا. يًاًبةة١ املعةةاقنيايعًُٝةة١ ٚايةةيت تعتةة  َةةٔ بٖةةِ بصةةايٝ  ايتةةدرٜط املل٥ُةة١    
ْٚدر٠ أ اصتدداّ ايدراصات اييت تزنش ع٢ً مجٝع ازبٛاْة  صةٛا٤ ناْةت َٗةارات     

الاٚات  أ اصةةتدداّ ٝةة١ بٚ َٗارٜةة١ بٚ ٚدداْٝةة١ يًاًبةة١ املعةةاقني عكًٝةةًا  ْٚةةدر٠    َعزؾ
اصةةتدداّ ايةة اَر   ايٓةةٛعٞ  ْٚةةدر٠ أ مجةةع املعًَٛةةات َةةٔ املةةٓٗر    ايةةيت تزنةةش عًةة٢ 

ايتكٓٝةةةةات ايتعًُٝٝةةةة١  بةةةةزاَر قؾةةةةٛر أ اصةةةةتدداّٚ االثزا٥ٝةةةة١ أ تةةةةدرٜط ايعًةةةةّٛ. 
ايةةيت ا٥ط املتعةةدا٠ يًهُبٝةةٛتز  اصةةتدداّ ايٛصةة ايعًةةّٛ  ٚاسبدٜجةة١ اشباؽةة١ بتةةدرٜط  

اصةةةتدداّ ايتهٓٛيٛدٝةةةا ايزقُٝةةة١  ٚ عكًٝةةةًا. يًاًبةةة١ املعةةةاقنيَٗةةةار٠ االتؾةةةاٍ  تُٓةةةٞ
  . أ تدرٜط ايعًّٛبزاَر ايٛصا٥ط ايؿا٥ك١ ٚ
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نُا ٜلسغ ْدر٠ أ اصتدداّ باٚات َتٓٛع١ ٚطبتًؿة١ يتكٝةِٝ دٛاْة  ايةتعًِ     
ّ تكٝةةةِٝ ٚاقةةةع تعًةةةِ اياًبةةة١ يةةد٣ اياًبةةة١ املعةةةاقني عكًٝةةةًا أ تةةةدرٜط ايعًةةّٛ  ٚعةةةد  

املعاقني عكًٝا  ٚتكِٝٝ ْةٛاتر تعًةِ اياًبة١ املعةاقني عكًٝةا  ٚتكٝةِٝ طبزدةات تعًةِ         
ٍ  دراصات اياًب١ املعاؾٝني عكًٝا. ٜٚلسغ ق١ً اي ِ  ايةيت تتٓةاٚ املٓةاٖر املكدَة١    تكةٜٛ

  ٚقًةةة١ ايدراصةةةات تٓاٚيةةةت رباةةةٝط ٚتؾةةةُِٝ املٓةةةاٖر   يًُعةةةاقني عكًٝةةةًا ٚتاٜٛزٖةةةا 
عكًٝةةًا  ٚنةةذيو ايةةيت تعٓةة٢ باملٓةةاٖر االيهيْٚٝةة١ ايةةيت تةةدعِ تةةدرٜط        يًُعةةاقني 

   ٍ ايهؿاٜةةةةات  اياًبةةةة١ املعةةةةاقني عكًٝةةةةًا. ٚقًةةةة١ ايبشةةةةٛخ ايضةةةةابك١ ايةةةةيت تتٓةةةةاٍٚ سةةةةٛ
  ٚقًةةة١ ايتدرٜضةةة١ٝ ايعاملٝةةة١ يتشضةةةني دةةةٛا٠ ايتعًةةةِٝ املكةةةدّ يةةةذٟٚ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١

عٞ حبٝح ٜتِ تٛظٝةـ  تزتهش َٓٗذٝتٗا بغهٌ نًٞ ع٢ً املٓٗر ايٓٛايدراصات اييت 
تؾةةةٜٛز  –ذبًٝةةةٌ ايٛثةةةا٥ل   -املكابًةةة١  -بصةةةايٝ  ايبشةةةح ايٓةةةٛعٞ  نامللسعةةة١   

   ْٚدر٠ ايدراصاتعكًًٝا ااخٌ ايؾـ اياًب١ املعاقني( أ بثٓا٤ عٌُ َعًُٞ ٛايؿٝدٜ
 .َعًُٞ ايعًّٛ َٗارات ايتؿهء ايعًُٞ بإنضالاييت تٗتِ 

يهؿاٜةات ايتدرٜضة١ٝ ايعاملٝة١    اٜٚلسغ ْدر٠ أ ايدراصات اييت تزنش ع٢ً تكِٝٝ 
باا٤ املعًُةةني ٚٚاقةةع باا٥ٗةةِ  ٚقًةة١ ايدراصةةات ايةةيت تٓاٚيةةت      يتشضةةني دةةٛا٠ ايتعًةةِٝ   

ايتكٝةةِٝ ايةةذاتٞ ملعًُةةٞ اياًبةة١ املعةةاقني عكًٝةةًا  ٚتكٝةةِٝ ايةة اَر ايتدرٜبٝةة١ لاا٤         
الاا٤ َعًُةةٞ اياًبةة١ املعةةاقني عكًٝةةًا  ٚقًةة١ ايدراصةةات ايةةيت تتٓةةاٍٚ تكٝةةِٝ َعةةاٜء       

 أ تدرٜط ايعًّٛ. تدرٜضٞ ملعًُٞ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝاي

ٚاتؿكت ايدراص١ اسباي١ٝ َع َععِ ايدراصةات ايضةابك١ أ تٓاٚهلةا يؿ٦ة١ اياًبة١       
وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ  أ عد٠ صباالت تتعًل باياًبة١ وٟٚ اإلعاقة١ ٚدٛاْة  ايةتعًِ     

 يدِٜٗ  ٚاملٓٗر املضتددّ يتدرٜضِٗ  ٚاملعًِ اشباـ بِٗ. 

 ر الدراسة ووٍاقشتها:ٌتائ 
  التحمين الكىي ألهي البحوخ السابكة حوه فئة ذوي اإلعاقة العكمية الكابمني لمتعمي يف ضوء عدد

وَ اخلصائص وٍها )ٌوع البحح، سٍوات ٌشر لكن جماه وَ اجملاالت )الطالنب، املنٍهر، املعمني ،    
 ٌوع املٍهر املستخدً، ٌوع األدوات .

 لسؤاه األوه:  أواًل: الٍتائر املتعمكة با 
املةةٓٗر  -َةا ْةةٛع ايبشةةٛخ أ ايدراصةةات ايضةةابك١ ايةةيت تٓاٚيةةت صبةةاالت  اياًبةة١ 

َعًةةِ وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١(؟  سٝةةح صةةٛف ٜةةتِ عةةز  تؾةةٓٝـ بٖةةِ      -املضةةتددّ
ايبشةةٛخ ايضةةابك١ ايةةيت تٓاٚيةةت ؾ٦ةة١ اياًبةة١ وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ايكةةابًني يًةةتعًِ     

 ؾُٝا ًٜٞ:
 خ الطابقٛ ٔفقًا لٍٕع البشح:( ٖٕضح دصٍٗف البش3ٕددٔه )

 

 ٌٕع االضتذابٛ

 

 البشٕخ

 

 السضاٟن

 

 دكتٕزآ وادطتري ور

 77 4 4 64 ك

% 88.8 5.5 5.5 111% 

%( 88.8ٜتقةة  َةةٔ ازبةةدٍٚ ايضةةابل بٕ ايٓضةةب١ النةة  يٓةةٛع ايبشةةح تضةةاٟٚ          
بٕ تتُجةةٌ أ ايبشةةٛخ املٓغةةٛر٠ أ ا ةةلت ٚايةةدٚرٜات ٚاملةةسمتزات ايعًُٝةة١  أ سةةني      

 %( ٖٞ رصا٥ٌ َادضتء ٚانتٛراٙ.5.55 
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 ( عدد البشٕخ الطابقٛ اليت متت سٕه اجملاه ارتاص بالطالب ذٔٙ اإلعاقٛ العقم4ٛٗددٔه )

 حبٕخ اِتىت بالطالب ذٔٙ اإلعاقٛ العقمٗٛ

 الدزاضات  

          

 االضتذابٛ

 ور دقٗٗي دٕاٌب التعمي دٍىٗٛ دٕاٌب التعمي لدْٖ

 39 9 31 ك

% 77% 73% 111% 

ٜلسغ َٔ ازبدٍٚ ايضابل بٕ ايبشٛخ اييت اٖتُت بت١ُٝٓ دٛاْ  ايةتعًِ يةد٣   
     ٘ %( َةةةٔ صبُةةةٛع  77  اياايةةة  املعةةةام عكًٝةةةًا ٖةةةٞ النجةةةز سٝةةةح عةةةهًت َةةةا ْضةةةبت

ايدراصةةات ايضةةابك١. ٖٚةةذا َةةةا ٜبٝٓةة٘ ايزصةةِ ايبٝةةاْٞ ايةةةذٟ ٜٛفةة  عةةدا ايدراصةةةات         
ًبةةة١ وٟٚ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١ ايضةةابك١ ايةةةيت متةةةت سةةةٍٛ دٛاْةةة  ايةةةتعًِ املدتًؿةةة١ يًا 

 ايكابًني يًتعًِ.

ٜلسةةغ َةةٔ خةةلٍ ايزصةةِ ايبٝةةاْٞ: بٕ بغًةة  ايبشةةٛخ ايضةةابك١ أ ٖةةذا ا ةةاٍ          
رنشت ٚاٖتُت بت١ُٝٓ دٛاْ  ايةتعًِ يًاًبة١ املعةاقني عكًٝةًا َةٔ خةلٍ الصةايٝ         
ٚاالصةةةياتٝذٝات اشباؽةةة١ بٗةةةِ  ٚويةةةو بٓضةةةب١ نةةةبء٠ دةةةدا بُٝٓةةةا ٖٓةةةاى قًةةة١ أ   

 اييت اٖتُت بتكِٝٝ دٛاْ  ايتعًِ يدِٜٗ.ايدراصات 
 ( عدد البشٕخ الطابقٛ اليت متت سٕه اجملاه ارتاص مبعمي ذٔٙ اإلعاقٛ العقمٗٛ القابمني لمتعمي5ددٔه )

 احباخ اِتىت مبعمي ذٔٙ اإلعاقٛ العقمٗٛ )القابمني لمتعمي(

 البشٕخ

          

 

دٍىٗٛ أداٞ وعمى٘ 

الطمبٛ  ذٔٙ اإلعاقٛ 

 العقمٗٛ

ٗٗي أداٞ وعمى٘ دق

الطمبٛ  ذٔٙ اإلعاقٛ 

 العقمٗٛ

 ور

 77 6 16 ك

% 77.7% 77.7% 111% 

ٜلسغ َٔ ازبدٍٚ ايضابل بٕ ايبشٛخ اييت اٖتُت بت١ُٝٓ باا٤ َعًُٞ اياًب١  
 ٘ %( َةةةٔ صبُةةةٛع 72.7  وٟٚ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةةة١ ٖةةةٞ النجةةةز سٝةةةح عةةةهًت َةةةا ْضةةةبت

ني ايزصةِ ايبٝةاْٞ عةدا ايدراصةات     ايدراصات ايضابك١ اشباؽ١ بٗةذا ا ةاٍ  نُةا ٜةب    
ايضةةابك١ أ ايبشةةح ايتشًًٝٝةة١ ايةةيت متةةت سةةٍٛ تُٓٝةة١ ٚتكٝةةِٝ باا٤ َعًُةةٞ اياًبةة١    

 وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ نُا ًٜٞ:

23% 

77% 
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ٜلسةةغ َةةٔ خةةلٍ ايزصةةِ ايبٝةةاْٞ: بٕ بغًةة  ايبشةةٛخ ايضةةابك١ أ ٖةةذا ا ةةاٍ          
     ٓ ُةةا ٖٓةةاى قًةة١ أ   رنةةشت ٚاٖتُةةت بتُٓٝةة١ باا٤ َعًُةةٞ اياًبةة١ املعةةاقني عكًٝةةًا  بٝ

 ايدراصات ايضابك١ اييت اٖتُت بتكِٝٝ باا٤ َعًُٞ اياًب١ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ.

ٚختاَا ٜٛف  ايزصِ ايبٝاْٞ ايتةايٞ عةدا ايبشةٛخ ايضةابك١ ايةيت مجعةت بغةهٌ        
 ناٌَ ٚاييت متت سٍٛ ؾ١٦ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ ايكابًني يًتعًِ:

   ٕ بغًةة  ايبشةةٛخ ايضةةابك١ أ ٖةةذا    ٜلسةةغ َةةٔ خةةلٍ ايزصةةِ ايبٝةةاْٞ ايضةةابل: ب
ايبشةةح رنةةشت عًةة٢ االٖتُةةاّ بتُٓٝةة١ دٛاْةة  ايةةتعًِ يةةد٣ اياًبةة١ املعةةاقني عكًٝةةا    
بدردةةة١ نةةةبء٠ َةةةٔ خةةةلٍ االصةةةياتٝذٝات ٚالصةةةايٝ  املدتًؿةةة١  سٝةةةح نةةةإ هلةةةا  
ْؾٝ  الصد  ٜةتٞ بعدٖا ايبشٛخ اييت رنشت ٚاٖتُت بت١ُٝٓ باا٤ َعًُٞ اياًب١ 

َةٔ خةلٍ اية اَر املدتًؿة١  نُةا ٜلسةغ َةٔ خةلٍ ايزصةِ          وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ 
ايبٝاْٞ بٕ بقٌ ايبشٛخ ايضةابك١ عةداًا أ ٖةذا ايبشةح ناْةت ايبشةٛخ ايةيت اٖتُةت         

 بتكِٝٝ باا٤ َعًُٞ اياًب١ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ.

73% 

27% 
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   :ثاٌيًا: الٍتائر املتعمكة بالسؤاه الجاٌي 
يٝة١  اياًبة١ وٟٚ اإلعاقة١    َا تؾٓٝـ صٓٛات ايٓغز يهٌ صباٍ َةٔ ا ةاالت ايتا  

ِ    -ايعك١ًٝ َعًةِ وٟٚ اإلعاقة١ ايعكًٝة١(؟  سٝةح ا      -املةٓٗر املضةتددّ يتدرٜضةٗ
تؾةةٓٝـ ايبشةةٛخ ايضةةةابك١ ٚؾةةل يضةةٓٛات ايٓغةةةز سضةة  نةةٌ صبةةةاٍ َةةٔ ا ةةةاالت        

ِ    -ايتاي١ٝ  اياًب١ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ َعًةِ وٟٚ   -املةٓٗر املضةتددّ يتدرٜضةٗ
 اإلعاق١ ايعك١ًٝ(.

 وه: اجملاه األ 
ٔالطمٕك لمطمبٛ بتٍىٗٛ دٕاٌب التعمي ( دصٍٗف البشٕخ الطابقٛ ٔفق لطٍٕات الٍػس سطب زتاه 6ددٔه )

 :ٔاملّازات املدتمفٛ لدّٖيوَ خاله األضالٗب ٔاالضرتادٗذٗات عقمًٗا  املعاقني

 ضٍٕات الٍػس  

          

 

7171 

-7118 

7117 

-7115 

7114 

-7113 

 ور

 31 3 11 17 ك

% 56.6% 33.3% 11% 111% 

.أ 2018إىل  2020ٜتقةةة  َةةةٔ ازبةةةدٍٚ ايضةةةابل بٕ صةةةٓٛات ايٓغةةةز ي عةةةٛاّ َةةةٔ   
َةٔ خةلٍ الصةايٝ     عكًٝةًا   ٚايضةًٛى يًاًبة١ املعةاقني   دٛاْة  ايةتعًِ    صباٍ تُٓٝة١ 

ٖٞ الن  َٔ سٝح ايدراصةات ايضةابك١    ٚاملٗارات املدتًؿ١ يدِٜٗٚاالصياتٝذٝات 
%( َةٔ صبُةٛع عةدا    ١56.6  سٝةح ناْةت تضةاٟٚ     املٓغٛر٠ سٍٛ ؾ١٦ اإلعاقة١ ايعكًٝة  

%( ٖٚةةٞ ايٓضةةب١  10َةةا ْضةةبت٘   2013إىل  2014ايدراصةةات  بُٝٓةةا  بًػةةت العةةٛاّ َةةٔ   
 القٌ َٔ سٝح عدا ايدراصات

   :اجملاه الجاٌي 
( دصٍٗف البشٕخ الطابقٛ ٔفق لطٍٕات الٍػس سطب زتاه دقٗٗي دٕاٌب التعمي وَ خاله الرباور 7ددٔه )

 طمبٛ املعاقني عقمًٗا:ٔارتدوات لم

 ضٍٕات الٍػس  

          

 

7171 

-7118 

7117 

-7115 

7114 

-7117 

 ور

 9 7 3 4 ك

% 44.4% 33.3% 77.3% 111% 

.أ صبةاٍ  2018إىل  2020ٜتق  َٔ ازبدٍٚ ايضابل بٕ صٓٛات ْغز ي عٛاّ َةٔ  
ٖةةٛ تكٝةةِٝ دٛاْةة  ايةةتعًِ َةةٔ خةةلٍ ايةة اَر ٚاشبةةدَات يًاًبةة١ املعةةاقني عكًٝةةًا         

الن  أ عدا ايدراصات ايضابك١ املٓغٛر٠ سٍٛ ؾ١٦ اإلعاق١ ايعك١ًٝ  سٝةح ناْةت   
 2014%( َٔ صبُٛع عدا ايدراصات ايضابك١  بُٝٓا صٓٛات العٛاّ َةٔ  44.4تضاٟٚ  

 %( َٔ بمجايٞ عدا ايدراصات22.2عهًت ايٓضب١ القٌ سٝح بًػت   2012إىل 

   :اجملاه الجالح 
لطابقٛ ٔفق لطٍٕات الٍػس سطب زتاه دقٗٗي وٍاِر أٔ بساور املعاقني عقمٗا أٔ ( دصٍٗف البشٕخ ا8ددٔه )

 دطٕٖسِا أٔ بٍاِٞا أٔ ٔضع دصٕز وقرتح هلا

 ضٍٕات الٍػس  

          

 

7171 

-7118 

7117 

-7115 

7114 

-7117 

 ور

 11 5 3 3 ك

% 77.3% 77.3% 45.4% 111% 

   ّ .أ 2012إىل 2014َةةةٔ  ٜتقةةة  َةةةٔ ازبةةةدٍٚ ايضةةةابل بٕ صةةةٓٛات ايٓغةةةز ي عةةةٛا
صبةاٍ تكٝةةِٝ َٓةةاٖر بٚ بةزاَر املعةةاقني عكًٝةةا بٚ تاٜٛزٖةا بٚ بٓا٤ٖةةا بٚ ٚفةةع تؾةةٛر    
َكةةةيح هلةةةا ٖةةةٛ النةةة  أ عةةةدا ايدراصةةةات ايضةةةابك١ املٓغةةةٛر٠ سةةةٍٛ ؾ٦ةةة١ اإلعاقةةة١      

%( َةٔ صبُةٛع عةدا ايدراصةات ايضةابك١  بُٝٓةا       45.4ايعكًٝة١  سٝةح ناْةت تضةاٟٚ      
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عةهًت َةا    2015إىل  2017%(  ٚالعٛاّ 27.3َا ْضبت٘   2019إىل 2020عهًت العٛاّ 
 %( َٔ صبُٛع عدا ايدراصات27.3ْضبت٘  

   :اجملاه الرابع 
( دصٍٗف البشٕخ الطابقٛ ٔفق لطٍٕات الٍػس سطب زتاه دٍىٗٛ أداٞ وعمى٘ ذٔٙ اإلعاقٛ العقمٗٛ 9ددٔه )

 بإضتدداً الرباور التدزٖبٗٛ أٔ دٍىٗٛ وّازادّي أٔ اجتاِادّي

 ٕات الٍػس  ضٍ

          

 

7171 

-7118 

7117 

-7115 

7114 

-7117 

 ور

 16 4 7 5 ك

% 31.3% 43.7% 75% 111% 

.أ 2015إىل 2017ٜتقةةة  َةةةٔ ازبةةةدٍٚ ايضةةةابل بٕ صةةةٓٛات ايٓغةةةز ي عةةةٛاّ َةةةٔ     
صبةةاٍ تُٓٝةةة١ باا٤ َعًُةةٞ وٟٚ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةة١ بإصةةةتدداّ ايةة اَر ايتدرٜبٝةةة١ بٚ     

تِٗ ٖٛ الن  أ عةدا ايدراصةات ايضةابك١ املٓغةٛر٠ سةٍٛ      ت١ُٝٓ َٗاراتِٗ بٚ ادباٖا
%( َةةٔ صبُةةةٛع عةةدا ايدراصةةةات   43.7ؾ٦ةة١ اإلعاقةةة١ ايعكًٝةة١  سٝةةةح ناْةةت تضةةةاٟٚ     

 ٔ %( ٖٚةةةٞ ايٓضةةةب١ القةةةٌ َةةةٔ 25عةةهًت    2012إىل  2014ايضةةابك١  بُٝٓةةةا العةةةٛاّ َةةة
 صبُٛع عدا ايدراصات.

  :اجملاه اخلاوس 
ق لطٍٕات الٍػس سطب زتاه دقٗٗي أداٞ وعمى٘ اإلعاقٛ العقمٗٛ أٔ ( دصٍٗف البشٕخ الطابقٛ ٔف11ددٔه )

 دقٗٗي ٔاقع أداِٞي

 ضٍٕات الٍػس  

          

 

7171 

-7118 

7117 

-7115 

7114 

-7117 

 ور

 6 1 3 7 ك

% 33.3% 51% 16.6% 111% 

.أ 2015إىل 2017ٜتقةةة  َةةةٔ ازبةةةدٍٚ ايضةةةابل بٕ صةةةٓٛات ايٓغةةةز ي عةةةٛاّ َةةةٔ     
عًُٞ اإلعاق١ ايعك١ًٝ بٚ تكِٝٝ ٚاقع باا٤ِٖ ٖٛ الن  أ عةدا  صباٍ تكِٝٝ باا٤ َ

%( 50ايدراصات ايضةابك١ املٓغةٛر٠ سةٍٛ ؾ٦ة١ اإلعاقة١ ايعكًٝة١  سٝةح ناْةت تضةاٟٚ           
%(%  33.3عهًت   2018إىل  2020َٔ صبُٛع عدا ايدراصات ايضابك١. بُٝٓا العٛاّ 

 حباخ.%( َٔ صبُٛع عدا ال16.6عهًت   2012إىل  2014ٚاالعٛاّ 

   :ثالجًا: الٍتائر املتعمكة بالسؤاه الجالح 
َةةةا َٓةةةاٖر ايبشةةةح املضةةةتدد١َ أ ايدراصةةةات ايضةةةابك١ يهةةةٌ ا ةةةاالت ايتايٝةةة١         

ِ  - اياًب١ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ َعًةِ وٟٚ اإلعاقة١    -املٓٗر املضتددّ يتدرٜضةٗ
 ايعك١ًٝ(؟
 اضات الطابقٛ يف مجٗع احملأزلكن الدز ( دصٍٗف البشٕخ الطابقٛ ٔفق املٍّر املطتدد11ًددٔه )

 املٍّر املطتددً  

          

 

املٍّذني الٕصف٘  الٕصف٘ التشمٗم٘ املٍّر التذسٖيب

 ٔالتذسٖيب

 ور

 77 3 41 79 ك

% 41.3% 55.5% 4.1% 111% 

املضةةتددّ أ  ايتشًًٝةةٞ بٕ املةةٓٗر ايٛؽةةؿٞ ٜلسةةغ َةةٔ خةةلٍ ازبةةدٍٚ ايضةةابل 
صةةةتدداَا ايةةةيت تٓاٚيةةةت ؾ٦ةةة١ وٟٚ اإلعاقةةة١   مجٝةةةع ايبشةةةٛخ ايضةةةابك١ ٖةةةٛ النجةةةز ا  

%( َٔ بةني ايدراصةات ايضةابك١     55.5ايعك١ًٝ ايكابًني يًتعًِ  سٝح عهٌ َا ْضبت٘  
بُٝٓا نإ املٓٗذني ايٛؽؿٞ ٚايتذزٜيب القٌ اصتدداّ ٖٛ سٝةح عةهٌ َةا ْضةبت٘     

 %( ؾكط.4.1  
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   :رابعًا: الٍتائر املتعمكة بالسؤاه الرابع 
ت ايةةةيت اصةةةتددَت أ ايبشةةةٛخ ايضةةةابك١ ايةةةيت تٓاٚيةةةت     َةةةا باٚات مجةةةع ايبٝاْةةةا  

 َعًِ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ(؟ -املٓٗر املضتددّ - اياًب١

 وَ ال ه األسناليب  عكميًا  والسموك لمطمبة املعاقنياهتىت بتٍىية دواٌب التعمي  البحوخ اليت
 واملهارات املختمفة لديهيواالسرتاتيذيات 

  ْ  املعةةاقني صةةًٛىيتكةةِٜٛ ٗةةا اصةةتددَت باا٠  باٚات ايبشةةح أ ٖةةذا ا ةةاٍ ظبةةد ب
ٞ  (  َٚٔ اصتدد2020ّمٝدإ ٚاملداا١َ   ندراص١ عكًًٝا  اختبار يًتؿهء اإلبةداع

ايةذنا٤   ؾاصةتددَت اختبةار  ( 2020سذةاسٟ   بَا اراصة١   ( 2020 صًُٝإ  ندراص١
ٕ  ش عبد ايعشٜاراص١  ٚبَاَٚكٝاظ يًتعبء ايذاتٞ  ; 2019; سٜةٔ ايةدٜٔ  ;  2020 ٚتخةزٚ

. عكًٝةاً  يًاًبة١ املعةاقني  ٚبااق١ َلسع١  ًااختبار ذبؾًٝٝ ؾاصتددَتا (2018ًٞ ع
اصةةةةتددَت اختبةةةةار ايةةةةذنا٤ يبٝٓٝةةةة٘ َٚكٝةةةةاظ املضةةةةت٣ٛ    حبةةةةٛخ نُةةةةا بٕ ٖٓةةةةاى

; ضبُةةةةةٛا 2019; سضةةةةةٔ ٚتخةةةةةزٕٚ 2019 قٓةةةةةاٟٚ ٚرفةةةةةٛإ االدتُةةةةةاعٞ ندراصةةةةة١ 
ّ َكٝةاظ  َةٔ اصةتدد   ٖٚٓةاى  ( 2017; ايضٝد 2017; ايٓ اٟٚ ٚتخزٕٚ  2018ٚعبٝ  

(. ٚايةةةبعم 2019  عكًٝةةةًا ندراصةةة١ اياٝةةة  يًُؿةةةاِٖٝ اشباؽةةة١ باياًبةةة١ املعةةةاقني 
ٚاراصةة١  ( 2019 ٚايػاَةةدٟ ندراصةة١ ايعتةةٝيب   ٞاصةةتُار٠ ٚبزْةةاَر تدرٜضةة اصةةتددّ 

ّ  .( اييت اصتددَت اصتُار٠ زبُع املعًَٛات2018سضٔ   َكٝةاظ   ٚايبعم اصةتدد
ايضةٛاح  (. ٚاراصة١  2018َعزبةٞ    دراصة١ نافازال االْتباٙ ٚبزْاَر تدرٜيب َكيح 

 .َكٝاظ بٝٓٝ٘ يًذنا٤ َٚكٝةاظ اختبةار ايًػة١    ايبشح أ( اييت متجًت باٚات 2018 
بزْاَر تدرٜيب يتاٜٛز املٗارات املعزؾٝة١ ٚايضةًٛن١ٝ ندراصة١ عبٝةد      َٚٔ اصتددّ
َكٝةةةةاظ  ايةةةةيت اصةةةةتددَت (2018َعةةةةٛ  ٚتخةةةةزٕٚ   ٚاراصةةةة١(. 2018ٚاسبدٜةةةةدٟ  

ٖٚٓاى َةٔ اصةتددّ َكٝةاظ ايضةًٛى ايتهٝؿةٞ  ايغدؾةٞ(        .يًُٗارات االدتُاع١ٝ
َٚةةٔ  (.2016; ايضةةبٝعٞ ٚاشبةةٛيٞ   2017  ايكشاةةاْٞ  َٚكٝةةاظ ايةةذنا٤ ندراصةة١  

 اراصةة١بااقةة١ يتكةةدٜز ايضةةًٛى َٚكٝةةاظ يًضةةًٛى املؾةةٛر   ايبشةةٛخ ايةةيت اصةةتددَت
ّ  (.2017  بمةةةةد َكٝةةةةاظ يًُٗةةةةارات ايعكًٝةةةة١ َٚكٝةةةةاظ يًُٗةةةةارات     َٚةةةةٔ اصةةةةتدد

عكًًٝا  اياًب١ املعاقنيَكٝاظ سبٌ َغهلت (  2016ٚاص١ عبدايعاٍ  االدتُاع١ٝ ار
اصتددّ اختبار ذبؾًٝٞ ٚبااق١ يتكِٜٛ َٚٔ (. 2016ندراص١ ايغباصٞ ٚتخزٕٚ  

( ايةيت  2014ٜٛصةـ    بَا اراصة١  (.2015 ٚعؾؿٛر املٗارات اسبٝات١ٝ ندراص١ عكًٝٞ 
ايغةةةةةُزٟ  اصةةةةةتددَت بزْةةةةةاَر تةةةةةدرٜيب َٚكٝةةةةةاظ الفةةةةةازابات ايٓاةةةةةل. ٚاراصةةةةة١

ٖٚٓةةاى َةةٔ اصةةتددّ   ايكةةزا٠٤.( ايةةيت اصةةتددَت َكٝةةاظ ملٗةةارات  2015  ٚاملٓؾةةٛرٟ
يًاًبةةة١ بزْةةاَر تةةدرٜيب قةةا٥ِ عًةة٢ ايُٓذدةة١ ايذاتٝةة١ يتشكٝةةل ايضةةًٛى ايُٓاةةٞ          

ّ (. 2014عكًٝةًا ندراصةة١ ضبُةد     املعةاقني  قا٥ُة١ مبلسعةة١   ٚنةةذيو َةٔ اصةةتدد
رصةة١ٝ ٚقا٥ُةة١ بامللسعةة١ ايب٦ٝٝةة١    املد بامللسعةة١ الاا٥ٝةة١  ٚقا٥ُةة١ َضةةت٣ٛ املٗةةارات  

 (.2013  ندراص١ ازبٛايد٠

   البحوخ اليت اهتىت بتكييي وٍاهر أو براور املعاقني عكميًا أو تطويرها أو بٍاءها أو وضع تصنور
 وكرتح هلا:

املعةةاٜء ايٛادةة  تٛؾزٖةةا أ    تغةةٌُ اصةةتبا١ْ اصةةتددَت باا٠ ْلسةةغ بٕ ايةةبعم 
; 2014  بةةدر ;2020  ايةةدؼباْٞ  ندراصةة١ اصةةتُار٠ يتشًٝةةٌ اوتةة٣ٛٚنتةة  ايعًةةّٛ  



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعمي الٍفس 

 

 

 

 

 

 

254 
 

ٌ ٚايةةةيت  (2016  ايضةةةبٝعٞ ايعًةةةّٛ  ٚاراصةةة١ عبةةةاظ   َكةةةزراتضبتةةة٣ٛ  قاَةةةت بتشًٝةةة
يًاًبةةة١ ( ايةةيت سًًةةت نتةة  ايعًةةّٛ يًؾةةةؿٛف ايزابةةع ٚاشبةةاَط ٚايضةةااظ        2014 

عكًٝةةًا  يًاًبةة١ املعةةاقني اصةةتددّ باا٠ يتشًٝةةٌ نتةة  ايعًةةّٛ   َٚةةٔ عكًٝةةًا   املعةةاقني
اصةةةتباْات يتشدٜةةةد املؿةةةاِٖٝ  اصةةةتددّ (. َٚةةة2012ٔ ٚعةةةعء ىل دراصةةة١ دةةةاا املةةةٛن

اياًبةة١ يةةد٣  َكةةزر ايعًةةّٛايعًُٝةة١ ٚذبدٜةةد بصةةط بٓةةا٤ املةةٓٗر ايةةٛظٝؿٞ املكةةيح أ 
(. ٚنذيو َٔ اصتددَت اصةتُار٠ يتشًٝةٌ   2014 سغًٍٛ عكًًٝا ندراص١  املعاقني

ٕ ٚايكةزٜ   دراصة١ ايزَٝدةا  نعكًًٝا  يًاًب١ املعاقنيضبت٣ٛ عٓاؽز بزْاَر َكدّ 
عكًٝةًا   يًاًبة١ املعةاقني  يتكِٝٝ اشبدَات االْتكايٝة١   اصتبا١ْ َٚٔ اصتددّ(. 2019 

٘ دراصةة١ ن يتكٝةةِٝ ايةة اَر   اصةةتبا١ْاصةةتددَت    َٚةةٔ(2018  ايزَآَةة٘ ٚايضةةباًٜ
 . (2017ايٝاسٚرٟ  ندراص١  املكد١َ يًُعاقني عكًًٝا

 كمية بإستخداً النرباور التدريبينة أو   البحوخ اليت اهتىت بتٍىية أداء وعمىي ذوي اإلعاقة الع
 تٍىية وهاراتهي أو اجتاهاتهي

 ٔ يكٝةةاظ ادباٖةةات املعًُةةني أ   اصةةتبا١ْاصةةتددَت  َةةٔ ايبشةةٛخ ٜلسةةغ بٕ َةة
; 2014; ٜٛصةةةةةةـ  2018; ايكشاةةةةةةاْٞ 2015 ايتاٜةةةةةة١  دراصةةةةةة١ناإلعاقةةةةةة١ ايعكًٝةةةةةة١  

ّ . (.2014راعةةد  ً     َٚةةٔ اصةةتدد ُٝٝةة١  بزْةةاَر تةةدرٜيب يتُٓٝةة١ ٚتاةةٜٛز ايهؿةةا٠٤ ايتع
 َٚةةٔ اصةةتددّ اصةةتبا١ْ  ( 2016ملعًُةةٞ اياًبةة١  املعةةاقني عكًٝةةًا  ندراصةة١ ايكقةةا٠    

 ايعذُةةٞ ندراصةة١ملعزؾةة١ ٚاقةةع ايهؿاٜةةات ايتدرٜضةة١ٝ املٗٓٝةة١ ملعًُةةٞ وٟٚ اإلعاقةة١       
اصةةةتددَت اصةةةتبا١ْ يًتعةةةزف عًةةة٢ ايهؿاٜةةةات اييبٜٛةةة١ ملعًُةةةٞ وٟٚ    (  َٚةةةٔ 2015 

اصةةتبٝإ يتشدٜةةد   اصةةتددّ (  َٚةة2015ٔعبةةد ايعةةايٞ    ندراصةة١ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ 
استٝادةةات َعًُةةةٞ ايعًةةةّٛ يإلعاقةة١ ايعكًٝةةة١ ٚبزْةةةاَر تةةدرٜيب َكةةةيح أ انضةةةال    

 راعةةةد اراصةةة١َعًُةةةٞ ايعًةةةّٛ اصةةةياتٝذٝات ايتشؾةةةٌٝ َٚٗةةةارات ايةةةتؿهء ايعًُةةةٞ    
 2014 .) 

اييت اصتددَت َكٝاظ يًُٗارات ايٛظٝؿ١ٝ ي ؾزاا وٟٚ  ايبشٛخٚنذيو َٔ 
املعًُةةني  الدباٖةةات ٚفةةعت َكٝةةاظ َٚةةٔ(  2018راصةة١ ايغةةًٗٝٞ  اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ا

 ايبشةةٛخ(  َٚةةٔ 2015 ٚقٝةةع اه ٚعلقتةة٘ بداؾعٝةة١ اإلظبةةاس ندراصةة١    ايةةدَر  عبةةٛ
ايةةةيت اصةةةتددَت َكٝةةةاظ يًهؿةةةا٠٤ ايتعًُٝٝةةة١ ٚبزْةةةاَر تةةةدرٜيب اراصةةة١ املضةةةاعد٠        

ايٝ  (  َٚةةةٔ اصةةةتددَت باا٠ بااقةةة١ امللسعةةة١ ٚبزْةةةاَر تةةةدرٜيب يتُٓٝةةة١ بصةةة  2017 
(. 2012 ايكُةةػ عكًٝةةًا ندراصةة١   َعًُةةٞ اياًبةة١ املعةةاقني ايتةةدرٜط ايؿعايةة١ يةةد٣  

اصتددّ اختبار ذبؾةًٝٞ ٚبااقة١ َلسعة١ يكٝةاظ بثةز اي ْةاَر االيهيْٚةٞ         َٚٔ
(. َٚةٔ  2019دراصة١ بمةد    ن ايعك١ًٝأ ت١ُٝٓ َؾاار ايتعًِ يد٣ َعًُٞ اإلعاق١ 

اإلعاقةةة١  اياًبةةة١ وَٟٚعًُةةةٞ  اصةةةتددّ اصةةةتبا١ْ يتٛفةةةٝ  بصةةةايٝ  ايتٛاؽةةةٌ بةةةني   
َةةةٔ اصةةةتددّ اصةةةتبا١ْ ملعزؾةةة١    ٚ(  2018 ٚتخةةةزٕٚ  رعبةةةد ايكةةةاا  ايعكًٝةةة١  ندراصةةة١ 

ايهؿاٜةات ايتدرٜضةة١ٝ أ فةة٤ٛ َعةةاٜء املُارصة١ املٗٓٝةة١ ملعًُةةٞ اياًبةة١  وٟٚ اإلعاقةة١   
 (.2015 ٚاهلِٝ ايعك١ًٝ ندراص١ ايدؼباْٞ 

 عكمية أو تكييي واقع أداءهي:البحوخ اليت اهتىت بتكييي أداء وعمىي اإلعاقة ال 
باا٠ االصةةةتبا١ْ يكٝةةةاظ ٚاقةةةع اَةةةر املعةةةاقني عكًٝةةةًا    بعةةةم االحبةةةاخ اصةةةتددَت 

ايةةيت اصةةتددَت  ( 2016ٚسضةةٔ إبةةزاِٖٝ  ; 2019 صةةعد ايةةدٜٔ ٚايعاةةاظ   ندراصةة١ 



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعمي الٍفس 

 

 

 

 

 

 

255 
 

عكًٝةةةًا. ٚاراصةةة١  اياًبةةة١ املعةةةاقنياصةةةتبا١ْ يًتعةةةزف عًةةة٢ َضةةةت٣ٛ ايهؿةةةا٠٤ ملعًُةةةٞ   
اصةةتبا١ْ يًتعةةزف عًةة٢ املغةةهلت ايتدرٜضةة١ٝ ايةةيت   ( ايةةيت اصةةتددَت2020 ايةةدخٌٝ 

( ايةيت  2016اإلعاق١ ايعك١ًٝ. ٚاراص١ املعاٜا١ ٚايبةٛايٝش    اياًب١ وٟٚتٛاد٘ َعًُٞ 
اصةةتددَت اصةةتبا١ْ ملعزؾةة١ اردةة١ ايتةةشاّ َعًُةةات اياايبةةات املعاقةةات عكًٝةةًا ببٓةةا٤        

تبا١ْ يتشدٜد ( اييت اصتددَت باا٠ االص2016 ٚايكقا٠ ٚاراص١ ايغبٍٛ   َٓٗر هلِ
 ارد١ ب١ُٖٝ اَتلى َعًُٞ وٟٚ اإلعاق١ يًهؿاٜات ايتهٓٛيٛد١ٝ. 

 :التحمين الكيفي الهي البحوخ السابكة حوه فئة ذوي اإلعاقة العكمية الكابمني لمتعمي 

صٛف ٜتِ تٓاٍٚ ايتشًٌٝ ايهٝؿٞ َةٔ خةلٍ ذبًٝةٌ ٚاصةتٓتاز يًبشةٛخ ايضةابك١       
 ٔ خلٍ عد٠ صباالت:اييت تٓاٚيت ؾ١٦ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ َ

 ونَ  عكمينًا   والسنموك لمطمبنة املعناقني   اهتىت بتٍىية دواٌب التعمي  اجملاه األوه: البحوخ اليت
 واملهارات املختمفة لديهيال ه األساليب واالسرتاتيذيات 

ا َلسع١ بٕ هلا ْؾةٝ  الصةد    ا اٍايضابك١ أ ٖذا  ايبشٛخاصتعزا   بعد
 سةٍٛ تةدرٜط املعةاقني عكًٝةًا ٚايةيت      ييت ا حزسٗةا ا َٔ مجٝع ايدراصات ايتش١ًًٝٝ

عكًٝةةةةةًا َةةةةةٔ خةةةةةلٍ    ايةةةةةتعًِ يًُعةةةةةاقني تٓاٚيةةةةةت ٚرنةةةةةشت عًةةةةة٢ تُٓٝةةةةة١ دٛاْةةةةة     
ايةٛظٝؿٞ   اصياتٝذٝات ايضًٛىرنشت ع٢ً  بحباخ سٝح بٕ ٖٓاى  االصياتٝذٝات

عًةةةة٢ ايةةةةتؿهء اإلبةةةةداعٞ  ٚايةةةةبعم رنةةةةش  (  2020  دراصةةةة١ مٝةةةةدإ ٚاملدااَةةةة١ ن
 ٕ ; ايؿةةاعٛرٟ  2020 سذةةاسٟ  ايتعةةبء ايةةذاتٞ ندراصةة١  ٚ (;2012  ندراصةة١ صةةًُٝا

 شعبةد ايعشٜة  ايكؾة١ ايزقُٝة١ ندراصة١    حزٜكة١  املٗارات اسبٝات١ٝ َٔ خةلٍ  (. 2020ٚ
املٗةةارات االدتُاعٝةة١ باصةةتدداّ ايكؾةةؿ االدتُاعٝةة١ ندراصةة١  ٚ(; 2020ٚتخةةزٕٚ  

ٕ  َعةٛ   َةع   اْٛعًة٢  ةٛوز ابعةاا ايةتعًِ ملةارس      َٚةٔ اٖةتِ بةايتعزف    (;2018  ٚتخةزٚ
ذبضةةةةةةني ايهؿةةةةةةا٤ات ٚ .(2018ندراصةةةةةة١ مةةةةةةد   اإلعاقةةةةةة١ ايعكًٝةةةةةة١ اياًبةةةةةة١ وٟٚ
(; ٚذبضةني  2017 ٚتخزٕٚ  ايٓ اٟٚندراص١  َٔ خلٍ بزْاَر تدرٜيباالدتُاع١ٝ 

 ٚحزٜك١ ايتهاٌَ اسبضٞ ٚايبٛرتاز ٟاملٓتضٛرَٔ خلٍ حزٜك١  املٗارات االدتُاع١ٝ
اصةةةةياتٝذ١ٝ اوانةةةةا٠ ب اٖةةةةتِ(  َٚةةةةٔ 2016; عبةةةةدايعاٍ  2017 ايضةةةةٝد  ندراصةةةة١

تُٓٝة١ املٗةارات اسبٝاتٝة١ الاا٥ٝة١     ٚ(; 2019 ايدٜٔ ٚاليعال ايتع١ًُٝٝ ندراص١ سٜٔ 
َةٔ خةلٍ بةزاَر     ذبضني ايعًُٝات ايعك١ًٝ الصاصة١ٝ ٚ (.2013  ندراص١ اشبٛايد٠

ٕ   تزبٜٛةةة١ تُٓٝةةة١ اسبؾةةة١ًٝ ايًػٜٛةةة١ ٚاسبةةةٛاظ    ٚ (.2019  ندراصةةة١ قٓةةةاٟٚ ٚرفةةةٛا
ٕ  ندراصةةة١املتعةةةدا٠   أ ايتةةةدرٜط ايٓاةةةل املعةةةزأ (; ٚذبضةةةني 2019  سضةةةٔ ٚتخةةةزٚ
 ب٦ٝةة١أ  ايُٓذدةة١ اصةةتددّ حزٜكةة١  (  َٚةة2015ٔ; ٜٛصةةـ 2018 ايضةةٛاح   ندراصةة١

رنةةةشت عًةةة٢ تُٓٝةةة١   َٚةةةٔ. (2016ايضةةةبٝعٞ ٚاشبةةةٛيٞ   ندراصةةة١  اؾيافةةة١ٝ تعًةةةِ
 (; ٚتُٓٝة١ 2019ايةزؤٚظ املزقُة١ ندراصة١ اياٝة        اصةياتٝذ١ٝ  املؿاِٖٝ باصتدداّ

  (. 2017  ملؿاِٖٝ ايبٝٛيٛد١ٝ ندراص١ ايكشااْٞا

نُا بٕ ٖٓةاى َةٔ اصةتددَت اصةياتٝذ١ٝ يتكؾةٞ بعةم َؿةاِٖٝ ايزٜافةٝات         
َٗةارات ايكةزا٠٤ يًهًُةات ايٛظٝؿٝة١      بانتضةال  اٖتُةت  (  2018َٔٚندراص١ عًٞ  

ٔ 2015; ايغةُزٟ ٚاملٓؾةٛرٟ    2019 ايعتٝيب ٚايػاَدٟ ندراص١  رنةشت عًة٢    (  َٚة
(; ٚتُٓٝةة١ 2018ات َةةٔ خةةلٍ بةةزاَر ايتةةدخٌ املبهةةز ندراصةة١ سضةةٔ       تُٓٝةة١ املٗةةار 
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 (.2018ندراصةة١ عبٝةةد ٚاسبدٜةةدٟ  عكًٝةًا  املٗةارات املعزؾٝةة١ ٚايضةةًٛن١ٝ يًُعةةاقني  
ٌ تشدٜد ايعلق١ بني ايذنا٤ ايٛدداْٞ ب َٚٔ اٖتِ املغةهلت ندراصة١    ٚحزٜك١ سة

اقني عكًٝةةةًا  اإلاراى ايبؾةةةزٟ يًُعةةة  ٚذبضةةةني َٗةةةارات  (.2016ايغباصةةةٞ ٚتخةةةزٕٚ   
رنش ع٢ً ذبضةني افةازال قؾةٛر االْتبةاٙ      َٚٔ (.2018  ندراص١ ضبُٛا ٚعبٝ 

ِ  (. 2018املؾشٛل بايٓغةاط اسبزنةٞ ندراصة١ َعزبةٞ       تُٓٝة١ البعةاا   ب َٚةٔ اٖةت
ايعًةّٛ  أ  حبةٛخ ٖٓةاى  ٚ(. 2017ايب١ٝ٦ٝ ٚبِٖ ايضًٛنٝات ايب١ٝ٦ٝ ندراص١ بمد  

ًةِٝ املعةشس باسباصةٛل يتُٓٝة١ ايتشؾةٌٝ      بزْاَر َكيح قا٥ِ ع٢ً ايتع اٖتُت ببٓا٤
رنش عًة٢ خؿةم    َٚٔ (.2015ٚت١ُٝٓ املٗارات اسبٝات١ٝ ندراص١ عكًٝٞ ٚعؾؿٛر  

; 2014 ايضةةزسإ ٚاملًًةةٞ ندراصةة١  َةةٔ خةةلٍ بةةزاَر تدرٜبٝةة١ املغةةهلت ايضةةًٛن١ٝ
  (.2014ضبُد 

املةةٓٗر ايتذةةزٜيب   ا ةةاٍ بْٗةةا اصةةتددَت أ ٖةةذا  ايبشةةٛخٜلسةةغ عًةة٢ بغًةة   ٚ
ٕ  ش; عبةد ايعشٜة  2020  مٝدإ ٚاملدااَة١  دا اراصات َاع ; 2018; مةد   2020 ٚتخةزٚ

 ٞ ٕ  ايغباصة ٞ    ( ٚايةيت 2016 ٚتخةزٚ أ ايبشةح ايٛسٝةةد     بَةا اصةتددَت املةٓٗر ايٛؽةؿ
ايةيت اصةتددّ املةٓٗذني ايٛؽةؿٞ ٚعةب٘ ايتذةزٜيب ٖةٞ اراصة١ عبةدايعاٍ           ا اٍٖذا 

 2016.)  

يتكةةِٜٛ ٕ ٖٓةةاى حبةةٛخ اصةةتددَت باا٠ بَةا باٚات ايبشةةح أ ٖةةذا ا ةةاٍ ؾٓذةد ب  
اختبةةار  (  َٚةةٔ اصةةتدد2020ّمٝةةدإ ٚاملدااَةة١   ندراصةة١ عكًٝةةًا املعةةاقني صةةًٛى

 ٞ ( 2020سذةةةةةةاسٟ  بَةةةةةةا اراصةةةةةة١   ( 2020 صةةةةةةًُٝإ  ندراصةةةةةة١ يًةةةةةةتؿهء اإلبةةةةةةداع
 ش عبةةد ايعشٜةة  اراصةة١   ٚبَةةاايةةذنا٤ َٚكٝةةاظ يًتعةةبء ايةةذاتٞ     ؾاصةةتددَت اختبةةار 

ٚبااق١  ًااختبار ذبؾًٝٝ ؾاصتددَتا (2018; عًٞ 2019; ; سٜٔ ايدٜٔ 2020 ٚتخزٕٚ
اصةتددَت اختبةار ايةذنا٤     حبةٛخ  . نُا بٕ ٖٓةاى عكًًٝا يًاًب١ املعاقنيَلسع١ 

; سضةةةةٔ 2019 قٓةةةةاٟٚ ٚرفةةةةٛإ يبٝٓٝةةةة٘ َٚكٝةةةةاظ املضةةةةت٣ٛ االدتُةةةةاعٞ ندراصةةةة١ 
 ( 2017; ايضةةةةٝد 2017; ايٓةةةة اٟٚ ٚتخةةةةزٕٚ  2018; ضبُةةةةٛا ٚعةةةةبٝ   2019ٚتخةةةةزٕٚ 

عكًٝةًا ندراصة١    يًُؿةاِٖٝ اشباؽة١ باياًبة١ املعةاقني    َٔ اصةتددّ َكٝةاظ    ٖٚٓاى
ندراصةة١ ايعتةةٝيب   ٞاصةةتُار٠ ٚبزْةةاَر تدرٜضةة  (. ٚايةةبعم اصةةتددّ  2019  اياٝةة 

 .( اييت اصتددَت اصتُار٠ زبُع املعًَٛةات 2018ٚاراص١ سضٔ   ( 2019 ٚايػاَدٟ 
دراصةةة١ نح َكٝةةةاظ افةةةازال االْتبةةةاٙ ٚبزْةةةاَر تةةةدرٜيب َكةةةي  ٚايةةةبعم اصةةةتددّ

َكٝةاظ بٝٓٝة٘    ايبشةح أ ( ايةيت متجًةت باٚات   2018 ايضةٛاح  (. ٚاراص١ 2018َعزبٞ  
ّ  .يًةةذنا٤ َٚكٝةةاظ اختبةةار ايًػةة١    بزْةةاَر تةةدرٜيب يتاةةٜٛز املٗةةارات     َٚةةٔ اصةةتدد

َعةةٛ  ٚتخةةزٕٚ  ٚاراصةة١(. 2018املعزؾٝةة١ ٚايضةةًٛن١ٝ ندراصةة١ عبٝةةد ٚاسبدٜةةدٟ   
ٖٚٓةةةةاى َةةةةٔ اصةةةةتددّ  .دتُاعٝةةةة١َكٝةةةةاظ يًُٗةةةةارات اال ايةةةةيت اصةةةةتددَت (2018 

  ايكشاةةاْٞ  َكٝةةاظ ايضةةًٛى ايتهٝؿةةٞ  ايغدؾةةٞ( َٚكٝةةاظ ايةةذنا٤ ندراصةة١     
بااقةة١ يتكةةةدٜز   ايبشةةٛخ ايةةيت اصةةتددَت   َٚةةٔ   (.2016; ايضةةبٝعٞ ٚاشبةةٛيٞ    2017

َكٝةةةاظ  َٚةةةٔ اصةةةتددّ (.2017  بمةةةد اراصةةة١ايضةةةًٛى َٚكٝةةةاظ يًضةةةًٛى املؾةةةٛر 
َكٝاظ (  2016ٚتُاع١ٝ اراص١ عبدايعاٍ  يًُٗارات ايعك١ًٝ َٚكٝاظ يًُٗارات االد

َٚةةٔ  (. 2016عكًٝةةًا ندراصةة١ ايغباصةةٞ ٚتخةةزٕٚ      اياًبةة١ املعةةاقني سبةةٌ َغةةهلت  
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اصةةةتددّ اختبةةةار ذبؾةةةًٝٞ ٚبااقةةة١ يتكةةةِٜٛ املٗةةةارات اسبٝاتٝةةة١ ندراصةةة١ عكًٝةةةٞ     
( ايةةةةيت اصةةةةتددَت بزْةةةةاَر تةةةةدرٜيب  2014ٜٛصةةةةـ   بَةةةةا اراصةةةة١ (.2015 ٚعؾةةةةؿٛر 

ٟ   َٚكٝاظ الفازابات ايٓاة  ( ايةيت اصةتددَت   2015  ل. ٚاراصة١ ايغةُزٟ ٚاملٓؾةٛر
ٖٚٓةةاى َةةٔ اصةةتددّ بزْةةاَر تةةدرٜيب قةةا٥ِ عًةة٢ ايُٓذدةة١   ايكةةزا٠٤.َكٝةةاظ ملٗةةارات 

(. 2014عكًٝةًا ندراصة١ ضبُةد      يًاًب١ املعاقنيايذات١ٝ يتشكٝل ايضًٛى ايُٓاٞ 
 سع١باملل الاا١ٝ٥  ٚقا١ُ٥قا١ُ٥ مبلسع١ َضت٣ٛ املٗارات  ٚنذيو َٔ اصتددّ

 (.2013  املدرص١ٝ ٚقا١ُ٥ بامللسع١ ايب١ٝ٦ٝ ندراص١ ازبٛايد٠

   اجملاه الجاٌي: البحوخ اليت اهتىت بتكييي دواٌب التعمي وَ ال ه الرباور واخلدوات لمطمبنة
 املعاقني عكميًا:

أ ٖذا ا اٍ ظبةد بٕ ٖٓةاى َةٔ ايدراصةات َةٔ      ايضابك١  ايبشٛخاصتعزا   بعد
ٟ ملكدَةةةة١ عًةةةة٢ تكٝةةةةِٝ ايةةةة اَر ا   رنةةةةش  ندراصةةةة١  اإلعاقةةةة١ ايعكًٝةةةة١  يًاًبةةةة١ وٚ

ٚنةةةذيو َةةةٔ رنةةةشت عًةةة٢ تكٝةةةِٝ     (2018; ايكشاةةةاْٞ ٚايعتةةةٝيب  2014 ايضةةةزٜع 
; املدااَةةة١  2017ندراصةةة١  دةةةزار ٚقاةةةاْٞ    اشبةةةدَات اييبٜٛةةة١ يًُعةةةاقني عكًٝةةةاً  

 اياًب١ املعاقنيتكِٝٝ الاا٤ االدتُاعٞ يد٣ (  ٖٚٓاى َٔ رنش ع٢ً 2016ٚسٜااات  
ِ (; 2019املٓاؽةةء ٚايشرٜكةةات    ندارصةة١عكًٝةةًا  املغةةهلت ايةةيت   َٚةةٔ اٖتُةةت بتكٝةةٝ

; 2016; ايبشزٜةةةةة١  2020 ايًكةةةةةاْٞ عكًٝةةةةةًا َجةةةةةٌ اراصةةةةة١   اياًبةةةةة١ املعةةةةةاقنيتٛادةةةةة٘ 
(. ٖٚٓةاى َةٔ رنةش عًة٢ تكٝةِٝ تابٝةل اشبةدَات االْتكايٝة١ يًاًبة١          2012صًُٝإ 

بٕ مجٝةةةةع  سةةةةغ(  نُةةةةا ٜل2019املعةةةةاقني عكًٝةةةةًا ندراصةةةة١ ايًكةةةةاْٞ ٚايةةةةدخٌٝ     
  اصةةةةتددَت املةةةةٓٗر ايٛؽةةةةؿٞ بٚ املةةةةٓٗر ايٛؽةةةةؿٞ ايتشًًٝةةةةٞ ا ةةةةاٍايدراصةةةةات أ 

باا٠ االصةتبا١ْ نةةاا٠    ا ةاٍ اصةتددَت  أ ٖةذا  نذيو مجٝع ايدراصات ايضابك١ 
 ايبٝاْات. زبُع 

 ا اجملاه الجالح: البحوخ اليت اهتىت بتكييي وٍاهر أو براور املعاقني عكميًا أو تطويرها أو بٍاءه
 أو وضع تصور وكرتح هلا:

ٚدةةد َةةٔ بنجةةز ا ةةاالت ايةةذٟ ؼبةةٟٛ     ا ةةاٍأ ٖةةذا  ايبشةةٛخاصةةتعزا   بعةةد
َةةةٔ ايدراصةةةات َةةةٔ بٖةةةتِ  حبةةةٛخ صةةةابك١ تعٓةةة٢ بتكٝةةةِٝ َةةةٓٗر ايعًةةةّٛ  سٝةةةح ٚدةةةد   

اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ ندراصةة١   يًاًبةة١ وٟٚبةةايتعزف عًةة٢ َةةد٣ َل٥ُةة١ َةةٓٗر ايعًةةّٛ   
قةةُني املٗةةارات اسبٝاتٝةة١ أ َكةةزر ايعًةةّٛ اىل َةةد٣ ت ٖةةدفَةةٔ ٚ(. 2020  ايةةدؼباْٞ

ذبدٜةةةةةد َةةةةةد٣ تٓةةةةةاٍٚ نتةةةةة  ايعًةةةةةّٛ      ٚنةةةةةذيو(; 2016ندراصةةةةة١ ايضةةةةةبٝعٞ   
َةٔ رنةش عًة٢ بٓةا٤ َةٓٗر ٚظٝؿةٞ       ٚ(; 2014 عباظ يًضًٛنٝات ايٛقا١ٝ٥ ندراص١ 

َةٔ ٖةدف إىل   ٚ(; 2014َكيح أ ايعًّٛ يت١ُٝٓ املؿاِٖٝ ايعًُٝة١ ندراصة١ سغًةٍٛ     
  ُ عكًٝةةًا  اياًبةة١ املعةةاقني ٝةة١ ببعةةاا ايجكاؾةة١ ايعًُٝةة١ يةةد٣     تاةةٜٛز َةةٓٗر ايعًةةّٛ يتٓ

(; ٖٚٓةةاى َةةٔ ٖةةدؾت إىل تاةةٜٛز  ةةٛوز َكةةيح   2012 ٚعةةعء ندراصةة١ دةةاا املةةٛىل  
ٕ    يًاًبةة١ املعةةاقني  يتاةةٜٛز ايةة اَر ٚاشبةةدَات      عكًٝةةًا ندراصةة١ اشباٝةة  ٚدةةةزٚا

 َةةٔ اٖةةتِ بدراصةة١ ايٛاقةةع ايؿعًةةٞ يهتةة  ايزٜافةةٝات أ فةة٤ٛ استٝادةةات      ٚ(. 2012 
(. ٖٚٓاى َةٔ اٖةتِ بةايتعزف عًة٢     2014  اإلعاق١ ايعك١ًٝ ندراص١ بدر اياًب١ وٟٚ

ايعكًٝةةة١ ندراصةةة١  اإلعاقةة١  يًاًبةةة١ وٟٚدةةٛا٠ عٓاؽةةةز ايةةة اَر اييبٜٛةة١ املكدَةةة١   
(. نُةةةةا بٕ ٖٓةةةةاى اراصةةةةات اٖتُةةةةت بتكٝةةةةِٝ ايةةةة اَر 2019ايزَٝشةةةةإ ٚايكةةةةزٜ   
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; ايزَآَةةةةةةة١ 2017  ٟايٝةةةةةةاسٚر  عكًٝةةةةةةًا ندراصةةةةةة١    يًاًبةةةةةة١ املعةةةةةةاقني  ٚاشبةةةةةةدَات  
 (.2015; ايكاإ  2018ٚايضبا١ًٜ 

اصةةتددَت مجٝعٗةةا املةةٓٗر   ا ةةاٍ بٕ ايدراصةةات ايضةةابك١ أ ٖةةذا  نُةةا ٜلسةةغ
ٚايةةيت ( 2012ٚعةةعء دةةاا املةةٛىل   ;2014 سغًةةٍٛ  ايٛؽةةؿٞ ايتشًًٝةةٞ َةةا عةةدا اراصةة١   

   .اصتددَت املٓٗذني ايٛؽؿٞ ٚاملٓٗر عب٘ ايتذزٜيب

 ىننت بتٍىيننة أداء وعمىنني ذوي اإلعاقننة العكميننة بإسننتخداً الننرباور اجملنناه الرابننع: حبننوخ اهت
 التدريبية أو تٍىية وهاراتهي أو اجتاهاتهي

ٚدةةةد بٕ بعقةةةٗا رنةةةش عًةةة٢   ا ةةةاٍأ ٖةةةذا  ايبشةةةٛخ ايضةةةابك١اصةةةتعزا   بعةةةد
بتاٜٛز اي اَر ايتدرٜب١ٝ يتاٜٛز َضت٣ٛ ايهؿا٠٤ ايتع١ًُٝٝ ملعًُٞ وٟٚ  االٖتُاّ
املعزؾٝةةةةةة١  َٚةةةةةةٔ اٖةةةةةتِ بايتُٓٝةةةةةة١ (. 2016  اصةةةةة١ ايكقةةةةةةا٠ درنايعكًٝةةةةةة١  اإلعاقةةةةة١ 

 دراصةة١ راعةةدنالصةةياتٝذٝات ايتشؾةةٌٝ َٚٗةةارات ايةةتؿهء ايعًُةةٞ ملعًُةةٞ ايعًةةّٛ 
ايعكًٝةةة١  اإلعاقةةة١ اياًبةةة١ وٟٚتُٓٝةةة١ بصةةةايٝ  ايتةةةدرٜط ايؿعةةةاٍ ملعًُةةةٞ  ٚ(; 2014 

ع٢ً ارد١ اصتدداّ بصًٛل ايؿهاٖة١ أ تعًةِٝ    َٚٔ رنش(. 2012  ندراص١ ايكُػ
ايتعزف عًة٢ ادباٖةات   ب َٚٔ اٖتِ(. 2020  ايضلم عكًًٝا ندراص١ اياًب١ املعاقني

 ;2018 ايكشاةةاْٞ ;2015 ايتاٜةة١  َعًُةةٞ وٟٚ اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ يتةةةًِٖٝٗ ندراصةة١ 
ِ  َٚٔ (.2014 راعد بايهغةـ عةٔ تؾةٛرات املعًُةني ٚعلقتٗةا بادباٖةاتِٗ عبةٛ         اٖةت

ادباٖات املعًُني عبٛ ايةدَر  ٚ( 2014  اإلعاق١ ايعك١ًٝ ندراص١ ٜٛصـ تعًِٝ وٟٚ
ع٢ً َعزؾ١ اَتلى  َٚٔ رنش (.2015 ٚقٝع اه ٚعلقت٘ بداؾع١ٝ اإلظباس ندراص١ 

وٟٚ اإلعاقةةةة١ ايعكًٝةةةة١ يًُٗةةةةارات ايٛظٝؿٝةةةة١ َةةةةٔ ٚدٗةةةة١ ْعةةةةز املعًُةةةةني ندراصةةةة١  
 عًةة٢ ذبضةةني ايهؿةةا٠٤ ايتعًُٝٝةة١ ندراصةة١ املضةةاعد٠    َٚةةٔ رنةةش (. 2018  ايغةةًٗٝٞ

اإلعاقةةة١  اياًبةةة١ وٟٚبتشدٜةةةد بصةةايٝ  ايتٛاؽةةةٌ بةةةني َعًُةةٞ    َِٚةةٔ اٖةةةت (. 2017 
ع٢ً ٚاقع ايهؿاٜات امل١ٝٓٗ  َٚٔ رنش(. 2018  ايعك١ًٝ ندراص١ عبد ايكاار ٚتخزٕٚ

ٚايهؿاٜةات   (;2015اإلعاق١ ايعكًٝة١ ندراصة١ ايعذُةٞ      اياًب١ وٟٚايلس١َ ملعًُٞ 
 َٚةةٔ اٖةةتِ(; 2015  يٞعكًٝةةًا ندراصةة١ عبةةد ايعةةا  اياًبةة١ املعةةاقنياييبٜٛةة١ ملعًُةةٞ 

اإلعاقةة١ ايعكًٝةة١ يًهؿاٜةةات ايتدرٜضةة١ٝ أ فةة٤ٛ  اياًبةة١ وٟٚمبةةد٣ اَةةتلى َعًُةةٞ 
عًة٢ تُٓٝة١ اصةتدداّ     َٚةٔ رنةش    (2015  املعاٜء امل١ٝٓٗ ندراص١ ايدؼباْٞ ٚاهلِٝ

 ٚبعةةد(. 2019عكًٝةةًا ندراصةة١ بمةةد   اياًبةة١ املعةةاقنيَؾةةاار ايةةتعًِ يةةد٣ َعًُةةٞ 
ٍ ٖذا اصتعزا  ايدراصات أ  يةٛسغ بْٗةا مجٝعةًا اصةتددَت املةٓٗر ايٛؽةؿٞ        ا ةا

ٚايةيت اصةتددَت املةٓٗر     (2019; بمةد  2017 املضةاعد٠ ; 2016 ايكقا٠اراص١   َاعدا
 ايتذزٜيب.

 :اجملاه اخلاوس: حبوخ اهتىت بتكييي أداء وعمىي اإلعاقة العكمية أو تكييي واقع أداءهي 
بتكٝةةِٝ  اٖةةتَِةةٔ  ايبشةةٛخٔ َةةٚدةةد بٕ  ا ةةاٍأ ٖةةذا  ايبشةةٛخاصةةتعزا   بعةةد

أ َد١ٜٓ دٝشإ ندراص١ سٜٔ ايةدٜٔ   2030ٚاقع تابٝل ع١ًُٝ ايدَر أ ف٤ٛ رؤ١ٜ 
ايةةةةيت  تاإلدةةةةزا٤ااٖةةةةتِ بٛاقةةةةع تعًةةةةِ ايعًةةةةّٛ َةةةةٔ خةةةةلٍ  َٚةةةةٔ  (2019ٚايعاةةةةاظ  

ايعًةةةةّٛ يةةةةذٟٚ اإلعاقةةةة١ ايعكًٝةةةة١ ندراصةةةة١ إبةةةةزاِٖٝ ٚسضةةةةٔ    َعًُةةةةٜٛضةةةةتددَٗا 
تعةةةزف عًةةة٢ املغةةةهلت ايتدرٜضةةة١ٝ ايةةةيت تٛادةةة٘    اٖةةةتِ بتكٝةةةِٝ بٚ اي  َٚةةةٔ  ( (2016 
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. َٚةةٔ اٖةتِ بتكٝةةِٝ ؾاعًٝةة١  (2020اإلعاقة١ ندراصةة١ ايةدخٌٝ     اياًبةة١ وَٟٚعًُةٞ  
بزْةةاَر تةةدرٜيب أ ذبضةةني َضةةت٣ٛ َعزؾةة١ َعًُةةٞ اياًبةة١ املعةةاقني ندراصةة١ عبةةد   

ِ َٚةةةٔ  ( 2012  شايعشٜةةة اردةةة١ ايتةةةشاّ املعًُةةةات يًُعاقةةةات عكًٝةةةا    رنةةةش عًةةة٢ تكٝةةةٝ
ٔ   (2016املعاٜا١ ٚايبةٛايٝش    اياًب١ ندراص١اتٝذٝات بٓا٤ َٓٗر بتابٝل اصي  َٚة

مبدٜٓة١   ١ايتهٓٛيٛدٝة اٖتِ بتكِٝٝ ارد١ اَتلى َعًُٞ اييب١ٝ اشباؽ١ يًهؿاٜةات  
 .(2016ٚايكقا٠   ٍَه١ ٚدد٠ ندراص١ ايغبٛ

ٍ أ ٖةذا   ايبشةٛخ ٚبعد اصتعزا  مجٝع  املةٓٗر   اتبعةت يةٛسغ بٕ مجٝعٗةا    ا ةا
( ايةةةيت اصةةةتددَت املةةةٓٗر  2012  شَةةةا عةةةدا اراصةةة١ عبةةةد ايعشٜةةة   ًةةةٞايٛؽةةةؿٞ ايتشًٝ

 ايتذزٜيب.

 :التوصيات 
  بالطمبة ذوي اإلعاقة العكمية:توصيات ورتبطة 

 املعاقني عكًًٝا أ املدارظ اسبه١َٝٛ.اياًب١  تٛؾء ب١٦ٝ َٓاصب١ يع١ًُٝ اَر 
           ايتةنٝةةد عًةة٢ اصةةتدداّ اياًبةة١ الصةةياتٝذٝات ايةةتعًِ ايةةيت تتٓاصةة  َةةع َةةا

 تعًُْٛ٘ ست٢ ٜؾبشٛا َتعًُني بؾقٌ.ٜ
       ٟ ٍ  تٛؾء بخؾةا٥ٝني ْؿضةٝني َتدؾؾةني بهةٌ َدرصة١ ذبةٛ  يًاًبة١ اَةر   ؾؾةٛ

 املعاقني عكًًٝا.
    ّ عكًٝةةًا يهةٞ تضةةاعدِٖ   املعةاقني  يًاًبة١  االٖتُةاّ بالْغةا١ املدتًؿةة١ ايةيت تكةةد

   ٚاملغارن١ ايؿعاي١.ع٢ً االْدَاز أ ا تُع
 ّاصةتُتاعًا   بيعال ايهُبٝةٛتز لْٗةا تعتة  بنجةز     االٖتُاّ باي اَر اييت تضتدد

 يًاًب١ املعاقني عكًًٝا. ٚبنجز بَاًْا
  ت بثٓةا٤ تةدرٜط   املعاقني عكًًٝا ع٢ً املغارن١ ٚايتؿاعٌ َةع املٓاقغةا   اياًب١سح

 َكزر ايعًّٛ.
   اياًبةة١االصةةتؿاا٠ َةةٔ بصةةًٛل سةةٌ املغةةهلت أ تُٓٝةة١ ايتؿاعةةٌ االدتُةةاعٞ بةةني 

 اِْٗ ايعااٜني.املعاقني عكًًٝا ٚبقز

 :توصيات ورتبطة باملٍهر 
     يًاًبةة١ االٖتُةةاّ بتؾةةُِٝ َٓةةاٖر ٚاصةةياتٝذٝات يتعًةةِٝ املٗةةارات االناا ٝةة١

 عكًًٝا. املعاقني
         تاةةٜٛز ٚٚفةةع َٓةةاٖر خاؽةة١ باياًبةة١ املعةةاقني عكًٝةةًا  ٚاسبةةزـ عًةة٢ تزنٝةةش

 املٓاٖر يًُعاقني ع٢ً اصتػلٍ ايٓغاط ايشا٥د هلِ 
 يؿزٚم ايؿزا١ٜ أ اي اَر َٚٓاٖر اياًب١ املعاقني عكًًٝاايينٝش ع٢ً َزاعا٠ ا 
        تقةةةُني املٗةةةارات اسبٝاتٝةةة١ ٚاملعزؾٝةةة١ ٚاملٗارٜةةة١ ٚايٛدداْٝةةة١ أ َٓةةةاٖر اياًبةةة١

 املعاقني عكًٝا
   تاةةةٜٛز ٚحةةةزح اصةةةياتٝذٝات تدرٜضةةة١ٝ تٓاصةةة  َٓةةةاٖر ايعًةةةّٛ يًاًبةةة١ املعةةةاقني

 عكًًٝا
 املعاقني عكًًٝا. اًب١ايتعًِ االيهيْٚٞ يً االٖتُاّ بتؾُِٝ َٓاٖر 
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  ّٛحبٝةةةح تتقةةةُٔ املؿةةةاِٖٝ  ايعكًٝةةة١ اإلعاقةةة١ وٟٚ يًاًبةةة١تاةةةٜٛز َٓةةةاٖر ايعًةةة
 ايع١ًُٝ ايلس١َ يتؿِٗ ايب١٦ٝ اوٝا١ بِٗ 

    اياًبةةةة١  أ َٓةةةاٖر  ايتٛصةةةع أ اصةةةةتدداّ بةةةزاَر اوانةةةةا٠ ٚبيعةةةال ايهُبٝةةةةٛتز
 عٓد تدرٜط ايعًّٛ. املعاقني عكًًٝا

 ٔذةةةارل ايعاملٝةةة١ أ صبةةةاٍ َٓةةةاٖر املعةةةاقني عكًٝةةةًا  االدباٖةةةات يًت االصةةةتؿاا٠ َةةة
إَهاْٝةةةات ٚقةةةدرات اياًبةةة١ مبةةةا ٜتُاعةةة٢ َةةةع  املٓةةةاٖر ٚايةةة اَريتشضةةةني دةةةٛا٠ 

 .ٚؾل َضتذدات ايعؾز ١ َٓاٖر املعاقني عكًٝاٖٝهً املعاقني عكًًٝا. ٚإعاا٠
          .تقُني َٓةاٖر ايعًةّٛ يًُعةاقني عكًٝةًا ي ْغةا١ املتٓٛعة١ ايؾةؿ١ٝ ٚايلؽةؿ١ٝ

 ٜز املضتُز يتًو املٓاٖرٚايتاٛ
  ّباالٖتُةةا  ٞ أ َضةةار اإلعاقةة١   عٓةةد رباةةٝط َٓةةاٖر اياًبةة١     ازباْةة  ايتابٝكةة

 ايعك١ًٝ.

  عمي الطمبة ذوي اإلعاقة العكميةتوصيات ورتبطة مب 
      أ تةةةدرٜط  اسبدٜجةة١  تٛظٝةةـ خةة ات املعًُةةني الصةةةتدداّ ايتكٓٝةةات ايتعًُٝٝةة١

 ايعك١ًٝ.وٟٚ اإلعاق١ اياًب١ 
 مبا تدرٜب١ٝ ملعًُٞ اإلعاق١ ايعك١ًٝ بثٓا٤ خدَتِٗ أ ايتعًِٝتهجٝـ ايدٚرات اي  

 .املعاقني عكًًٝاٜتٛان  َع َتاًبات 
    ٟٚٚتةةدرٜبِٗ عًة٢ اصةةتدداّ بسةدخ ايةة اَر    اإلعاقة١  إقاَة١ اٚرات يًُعًُةني يةةذ

بزاَر يًُعًُني ٚخؾٛؽًا ؾُٝا  زايٜٛ . ٚتاٜٛٚخؾٛؽًا ؾُٝا ٜتعًل بتكٓٝات 
صبُٛعةة١ َةةٔ االصةةياتٝذٝات أ ٖةةذا  هْٛٗةةا تغةةٌُايتعًةةِٝ يؽبةةؿ تهٓٛيٛدٝةةا 

 ا اٍ.
   املعةةاقني عكًٝةةًا.  يًاًبةة١فةةزٚر٠ اٖتُةةاّ املعًُةةني مبعازبةة١ املغةةهلت ايضةةًٛن١ٝ

 تقُني ايهؿاٜات امل١ٝٓٗ أ بزاَر إعداا املعًُني ٚ
   ٞوٟٚ اإلعاقةةة١ اياًبةةة١ تهجٝةةةـ ايةةة اَر ايتدرٜبٝةةة١ ايضةةةًٛن١ٝ ٚاملعزؾٝةةة١ ملعًُةةة

 كؾٛا٠ بٚ َ صب١.ايعك١ًٝ بازٜك١ َ
         ًُعةاقني  يتاٜٛز بةزاَر ارعةاا١ٜ يًُعًُةني تٗةدف اىل تُٓٝة١ املٗةارات ايٛظٝؿٝة١

 ايدعِ املايٞ يً اَر االرعاا١ٜ عكًًٝا. ٚتٛؾء
   اعداا َعًُني َتدؾؾني بناا ٝني َٔ خلٍ ازباَعات ٚنًٝات اييبٝة١ أ

 صباٍ اييب١ٝ اشباؽ١ ٚاملعاقني عكًًٝا بؾؿ١ خاؽ١.
 دٚرات ايتدرٜب١ٝ ملعًُٞ وٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ أ اصتدداّ حةزم ٚبصةايٝ    سٜاا٠ اي

 ٚبزاَر َتٓٛع١ ملعزؾ١ بؾقًٗا 
  ًُٞاملعاقني عكًًٝا يتشٜٚدِٖ مبٗارات تضاعدِٖ عًة٢  اياًب١ عكد ٚرؼ عٌُ ملع

االٖتُةاّ بة اَر تُٓٝة١    ٚايتعاٌَ َةع املغةهلت غةء ايتهٝؿٝة١ يًُعةاقني عكًٝةًا.       
  ١ أ مجٝع املزاسٌ ايتع١ًُٝٝ.املٗارات ايتٛاؾكٝ

   االٖتُةةاّ بةة اَر اعةةداا املعًةةِ سةةٍٛ تؿعٝةةٌ ازباْةة  ايتابٝكةةٞ خؾٛؽةةًا اإلاار٠
 يًاًب١ املعاقني. ايؾؿ١ٝ ٚتٓؿٝذ ايتدرٜط ٚتكٛ ٘
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 :املكرتحات 

  بالطمبة ذوي اإلعاقة العكميةوكرتحات حبجية الاصة 
  ت ْضةةة  ايةةةذنا٤ تقةةةِ َةةةتػءا باياًبةةة١ املعةةةاقني عكًٝةةةاادةةةزا٤ اراصةةةات خاؽةةة١

 ٚايعُز.
  املعاقني عكًًٝا.اياًب١ ادزا٤ اراصات سٍٛ ايضُات ايغدؾ١ٝ يد٣ 
  املعةةةاقني عكًٝةةةًا اياًبةةة١ ادةةةزا٤ اراصةةةات ملعزؾةةة١ ايؿةةةزم أ َضةةةت٣ٛ ايةةةذنا٤ بةةةني

 املدصبني.املعاقني عكًًٝا غء  ٚاياًب١املدصبني 
 تدرٜط ايعًّٛ عٓد ادزا٤ اراص١ سٍٛ اي اَر ايتدرٜب١ٝ يتعدٌٜ َٗارات ايكزا٠٤ 

 املعاقني عكًًٝا. يًاًب١
      ادةةةزا٤ اراصةةةات سةةةٍٛ ؾاعًٝةةة١ ايضةةةٝهٛاراَا أ تعةةةدٌٜ بعةةةم ايضةةةًٛنٝات غةةةء

 اشبذٌ. َجٌايتهٝؿ١ٝ يذٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ 
  أ  بسةةةد البعةةةاا ايز٥ٝضةةة١ٝ يةةةدَر املعةةةاقني عكًٝةةةًا َتدؾؾةةة١ أادةةةزا٤ اراصةةةات

 اي ْاَر اييبٟٛ ايؿزاٟ.
   أ تةةدرٜط  داّ دةةداٍٚ ايٓغةةاط املؾةةٛر٠ بةةايهُبٝٛتز  ادةةزا٤ اراصةةات سةةٍٛ اصةةتد

 املعاقني عكًًٝا. يًاًب١ ايعًّٛ
   سةةةةٍٛ َغةةةةهلت ايةةةةدَر أ مجٝةةةةع املزاسةةةةٌ ايدراصةةةة١ٝ.  يًاًبةةةة١ادةةةزا٤ اراصةةةةات

  االعاق١ يذٟٚايتٛع١ٝ ا تُع١ٝ بة١ُٖٝ ايدَر ٚ
  تدرٜط ايعًّٛادزا٤ اراصات تزنش ع٢ً تٛظٝـ ايتك١ٝٓ اسبدٜج١ أ. 

 املعاقني عكميًا الطمبة جية الاصة مبٍهروكرتحات حب 

          ٞإدزا٤ املشٜد َةٔ ايدراصةات سةٍٛ تؿعٝةٌ اصةياتٝذٝات تكٝةِٝ ايضةًٛى ايةٛظٝؿ
 ايعك١ًٝ.وٟٚ اإلعاق١ اياًب١ يًتعاٌَ َع 

        ّإدةةزا٤ اراصةةات سةةةٍٛ الصةةط ٚاملعةةةاٜء يتاةةٜٛز اشبةةدَات اييبٜٛةةة١ ايةةيت تكةةةد
 ايعامل١ٝ.يًُعاقني عكًًٝا أ ف٤ٛ املعاٜء 

 زا٤ اراصات تتعًل بتكِٜٛ املٓاٖر املكد١َ يًُعاقني عكًًٝا ٚتاٜٛزٖةا أ فة٤ٛ   إد
 بْع١ُ ٖٓدص١ املٓٗر.

          ادةةةزا٤ اراصةةةات سةةةٍٛ ؾاعًٝةةة١ اصةةةتدداّ ايٛصةةةا٥ط ايؿا٥كةةة١ أ تُٓٝةةة١ َٗةةةارات
 ايتدرٜط أ َاا٠ ايعًّٛ.

          ٍٚإدةةزا٤ اراصةةات يتشًٝةةٌ نتةة  ايعًةةّٛ يعةةد٠ َزاسةةٌ يًٛقةةٛف عًةة٢ َةةد٣ تٓةةا
 تًؿ١ يًاًب١ املعاقني عكًًٝااملٗارات املد

    إدةةزا٤ اراصةةات يتكةةِٜٛ َضةةت٣ٛ اياًبةة١ يًُٗةةارات املعزؾٝةة١ ٚاملٗارٜةة١ ٚايٛدداْٝةة١
 مبٓاٖر ايعًّٛ.

  سةةٍٛ اراصةةاتادةةزا٤  ِ   نُٓذدةة١ عكًٝةةًا اياًبةة١ املعةةاقني  اصةةياتٝذٝات يتعًةةٝ
 . ٛايؿٝدٜ

  اوز عًةة٢  ةة املكدَةة١ يًُعةةاقني عكًٝةةًاإدةةزا٤ اراصةةات سةةٍٛ َةةد٣ تقةةُني املٓةةاٖر
تدرٜضةةةة١ٝ تضةةةةاِٖ أ تُٓٝةةةة١ املٗةةةةارات املدتًؿةةةة١ ملٗارٜةةةة١ ٚايٛدداْٝةةةة١ ٚاملعزؾٝةةةة١     

أ فةة٤ٛ املٓةةاٖر املكدَةة١ ٚاسبٝاتٝةة١ أ تةةدرٜط ايعًةةّٛ. ٚاراصةةات تتعًةةل بتاةةٜٛز   
 االدباٖات ايعامل١ٝ.
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  مبعمىي الطمبة املعاقني عكميًاوكرتحات حبجية الاصة. 
   ٞوٟٚ اإلعاقةةة١  باياًبةةة١ عًةةةَّٛعًُةةةٞ ايإدةةةزا٤ اراصةةة١ يًتعةةةزف عًةةة٢ اردةةة١ ٚعةةة

 ايعك١ًٝ.
         ّادزا٤ اراصات سٍٛ ايهؿاٜةات ايتدرٜضة١ٝ ايعاملٝة١ يتشضةني دةٛا٠ ايتعًةِٝ املكةد

 يذٟٚ اإلعاق١ ايعك١ًٝ.
      ادزا٤ اراصات سٍٛ تقُني َٛافٝع َزتباة١ باشبةدَات االْتكايٝة١ ٚايتعًُٝٝة١

 فُٔ َكزرات إعداا املعًُني أ ازباَعات 
  ٝ ٞ    ادزا٤ اراصات سٍٛ تؾةُ ّ  ِ قا٥ُة١ مبعةاٜء الاا٤ ايتدرٜضةٞ ملعًُة وٟٚ  ايعًةٛ

 اإلعاق١ ايعك١ًٝ.
           ِادةةزا٤ اراصةةات تزتهةةش َٓٗذٝتٗةةا بغةةهٌ نًةةٞ عًةة٢ املةةٓٗر ايٓةةٛعٞ حبٝةةح ٜةةت

–ذبًٝةةٌ ايٛثةةا٥ل  -املكابًةة١ -تٛظٝةةـ بصةةايٝ  ايبشةةح ايٓةةٛعٞ  نامللسعةة١ 
 ايؾـ.املعاقني عكًًٝا ااخٌ اياًب١ ( أ بثٓا٤ عٌُ َعًُٞ ٛايؿٝدٜتؾٜٛز 

    َِعًُةةٞ ايعًةةّٛ َٗةةارات   بإنضةةالايينٝةةش عًةة٢ ايةة اَر ايتدرٜبٝةة١ ايةةيت تٗةةت
 ايتؿهء ايعًُٞ.

     وٟٚ ملعًُةةٞ ايعًةّٛ يًاًبةة١   ادةزا٤ اراصةةات سةٍٛ تُٓٝةة١ َٗةارات فةةبط ايتةدرٜط
 ايعك١ًٝ.اإلعاق١ 

 املرادع: 
َ إبساِٗي، بػسٝ الفاضن،   ٔٙ اإلعاقـٛ  (. ٔاقـع دعمـٗي السٖاضـٗات ٔالعمـًٕ لـر     7116، محـٕدٚ. ) ٔسطـ

العقمٗـــــٛ بالقـــــابمني لمـــــتعميب باملسسمـــــٛ االبتداٟٗـــــٛ يف املىمكـــــٛ العسبٗـــــٛ الطـــــعٕدٖٛ بوٍطقـــــٛ   

 املصـــسٖٛ ادتىعٗـــٛ - الرتبٗـــٛ كمٗـــٛ - مشـــظ عـــني داوعـــٛ ٔاملعسفـــٛ: القـــساٞٚ زتمـــٛ دـــاشاُب.

 .36 - 1 ،181ع ٔاملعسفٛ، لمقساٞٚ

 -القصصــٗٛ  )المٕســاتىٗــٛ (. أثــس اخــتال  رــا عــسا القصــٛ السق   7117أمحــد، أوــن غــعباُ. )  

عمٜ دٍىٗٛ اإلدزاك االدتىاع٘ اإلجياب٘ لـدٝ دالوٗـر ذٔٙ اإلعاقـٛ العقمٗـٛ      الفٗدٖٕ(وقطٕعات 

 لتكٍٕلٕدٗــا العسبٗــٛ ادتىعٗــٛ ٔحبــٕخ: دزاضــات ،الرتبٗــٛ دكٍٕلٕدٗــا .البطــٗطٛ بفصــٕه الــدور 

 .34-1، 31ع الرتبٗٛ،

 الــتعمي وصــادز اضــتدداً وّــازات ٚيتــٍيل إلكرتٌٔــ٘ بي(. بسٌــاور دــدز7119أمحــد، أوــن غــعباُ ) 

ٛ  دكٍٕلٕدٗا .االبتداٟٗٛ باملسسمٛ ٛٗاإلعاقٛ العقم ٙذٔ ملعمى٘ ٛ  ،ٔحبـٕخ  دزاضـات  ،الرتبٗـ  ادتىعٗـ

 . 87 - 41 ،41ع الرتبٗٛ، لتكٍٕلٕدٗا العسبٗٛ

ــ  ٙ ٛ، أوــن بٍــت خمفــاُ بــَ أٖــ   البشسٖ . صــٕيف َعبــد الــسمح ، ٔعجىــاُستىــد،  ٕب، عبدزبــْ، زتــد

ــ تاملػــكال (.7116) ــٛ دوــر دٕادــْ الــيت ٛاالدتىاعٗ ــ اإلعاقــٛ ذٔٙ  الطمب  األخصــاٟ٘ ٔدٔز ٛالعقمٗ

ٙ  الـدور  وـدازع  عمٜ ٛقٗدطبٗ دزاضٛ وٕادّتّا: يف املدزض٘ االدتىاع٘ ٛ  - الفكـس  األٔىل اذتمقـ

 (. داوعٛ الطمطاُ قابٕع، وطقا.)زضالٛ وادطتري. الباطٍٛ ٔدٍٕب وطقا مبشافظيت -

ٖ ٗ(. دقٗــ7114ٕد )ٍــٛ بٍــت ستىــد بــَ ستىــ  بــدز، بجٗ  ٛ ات باملسسمــٛ االبتداٟٗــ اضــٗي ٔاقــع كتــب الس

 ٛ:الرتبٗــ زتمــٛ .ٛادٗــادــادّي اذتٗضــٕٞ استٗ ٛ يفٛ الطــعٕدٖاملىمكــٛ العسبٗــ  ا يف عقمٗــلمىعــاقني

 .666-616 ،7 ز ،161،ع ٛ،الرتبٗ ٛكمٗ - األشِس داوعٛ

ٗـ  تىسٖ ضتٕ اضتدداً ال(. اجتاِات املعمىني7115. )ي عمْ٘، أمحد إبساِٗالتاٖ  ٗـ ٍـات املاٟ  ن ذٔٙٛ لتأِ

ٙ طٗــ ــ العمــًٕ زتمــٛ ٛ.ٛ ٔالطــىعٗاإلعاقــٛ العقمٗــ  ف التٕســد ٔاألغــداص ذٔ  داوعــٛ ،ٛالرتبٕٖ

 . 436 - 391 ،1ع ٛ،اإلضالوٗ ضعٕد بَ ستىد اإلواً
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ٛ س وــٍّر العمــًٕ لتٍىٗــ (. دطــ7117ٖٕ. )غــعري رتٙٛ د ــ، فادٖــٕضــفٖٔاُ ستىــد، دــاد املــٕىل، إ ــ  

 ٛكمٗــ زتمــٛ .ٛا باملسسمــٛ االبتداٟٗــ عقمٗــر املعــاقنيٛ لــدٝ التالوٗــمىٗــبعــأ أبعــاد الجقافــٛ الع

 79 ع ٛ،الرتبٗ ٛكمٗ - املٍصٕزٚ داوعٛ ،باملٍصٕزٚ ٛالرتبٗ

ــد الـــسمح دـــساز،   ــٕد دٕفٗـــ  َعبـ ــاٌ٘ستىـ ــ، ِٗـــق، ٔ قطٍـ ــاه. )اً مجٗـ ــ7117ن كىـ ــٗ(. دقٗـ ٛ ي فاعمٗـ

ٙ   ارتدوات الرتبٕٖ ٖ ٗـ اإلعاقـات العقم  ٛ ٔاملطـاٌدٚ املقدوـٛ لمطمبـٛ ذٔ ضـٕٞ   دٚ ٔاملتعـددٚ يف ٛ الػـد

 ر،ارتمــٗ لــدٔه العسبــ٘ ٛالرتبٗــ وكتــب :العسبــ٘ رارتمــٗ زضــالٛ .تدٔلــٛ الكٕٖــ ٛ يف العاملٗــرياملعــاٖ

 .79-15 ،144ع ،38ع

ٙ (. فاعمٗــ7113، ستىــد صــا . ) ٔاإلوــاًد، ادتٕالــدٚ، فــعاد عٗــ   ٛ قــاٟي عمــٜ ٌظسٖــ  ٛ بسٌــاور دسبــٕ

ٗـ دٍىٗ العقن يف ٝ  اٖٛ سٗٛ وّازات أداٟ ٗـ األطفـاه املعـاقني   تـٛ لـد ً  - دزاضـات  األزدُ. ًا يف عقم  العمـٕ

 .83 - 61 ،1 ع ،41 ور ، ٛاألزدٌٗ ادتاوعٛ ،ٛالرتبٕٖ

ٗـ  (. فاعم7171ٗ. )ٙارتطس ٘، ضشس فتشٙسذاش  ٘ ٛ وّـازٚ التعـبري  ٛ بسٌـاور لتٍى باضـتدداً    الـراد

 .ارتاصــٛ ٛبٗــلمرت ٛالعمىٗــ اجملمــٛ  لمــتعمي.ا القــابمني عقمٗــالسضــي لــدٝ زتىٕعــٛ وــَ املعــاقني   

 .65 - 71 ،7ع ،7ور ،ارتاصٛ لمقدزات أسمٜ بكسٚ وعضطٛ

   ٖ  ٛ بسٌــاور وتعــدد اذتــٕاع يف  (. فاعمٗــ 7119ٍــاع، ٔ وــأوُٕ، صتــالٞ. )  سطــَ، وٍــٜ ، عبــدالفتاح، إ

ــ ــٗدٍىٗــ ــٛ اذتصــ ــدٝ عٗمٛ المغٕٖــ ٔ  ٛ لــ ــَ ذ ــاه وــ ــَ األطفــ ــٛ وــ ــٛ الرٍِٗــــ  ٍٙــ ــابمنياإلعاقــ  ٛ القــ

 .  41 - 38 ،36ع ٛ،ٔالتٍىٗ ٕلٛلمطف العسب٘ اجملمظ خطٕٚ: زتمٛ لمتعمي.

ٖ 7118بـٛ ستىـٕد. )  سطَ، ِٗ  ٗـ   (. اضـتدداً طس ٗـ  قـٛ بٕزدـاز لتٍى ٛ لـدٝ األطفـاه   ٛ املّـازات التٕافق

ٛ  زتمٛ . املدزتني ٔيريطٛ املدزتنيٛ البطٗاإلعاقٛ العقمٗ ذٔٙ ٗـ  داوعـ ً  ًٕالف ٖـ  لمعمـٕ  ٛالرتبٕ

 . 311 - 745 ،3ز ،9ع ، ًٕالفٗ داوعٛ ،ٛٔالٍفطٗ

االعاقـــٛ  ظ لـــرٔٙالتـــدزٖ ق رـــٕذز وـــازشإٌ يفٛ دطبٗـــ(. وـــدٝ إوكاٌٗـــ7118َ. )محـــد، ٌاِـــد سطـــ 

ٛ  ٛ وَ ٔدّٛ ٌظس املعمىـات مبٍطقـٛ األسطـاٞ.   العقمٗ ٗـ  زتمـ ٛ  ٛالرتب ٗـ  ارتاصـ ٛ  ،نٔالتأِ  وعضطـ

 . 174 - 91 ،74ع ،6ور ن،ٔالتأِٗ ارتاصٛ ٛالرتبٗ

ٗ  داُ، ٌبٗمحٗ  ٗ ن صـالح إبـساِ ٗـ 7171ٍـا ستىـٕد وصـطفٜ. )   ي، ٔ احملازوـٛ، ل ٗـ (. فاعم ٗـ ٛ دقٍ ي ٗات دق

 ٗ ٗ   عقمٗــ ادٚ قــدزٚ الطمبــٛ املعــاقني  شٖــ  يف ٘فالطــمٕك الــٕ  ٛ . ىــات ا عمــٜ االضــتذابٛ لمتعم  اجملمــ

 .411-361 ،7ع ،3ور املطتقبن، آلفا  ٛالدٔلٗ املعضطٛ ،الرتبٕٙ العمًٕ يف لمبشٕخ ٛالدٔلٗ

ُ ، وٕض٘ عبد اهللب، عاكف ارتطٗ  ٘ ٔدـسٔا ٖ  وقـرتح  زأرـٕذ  (.7111. )َعبـد الـسمح   ، فتشـ  سلتطـٕ

 وعضطـــات يف التٕســـد ٔاضـــطساب ٛالعقمٗـــ اإلعاقـــٛ ذٔٙ لألطفـــاه املقدوـــٛ ٔارتـــدوات الـــرباور

ٗـ  ٔوساكـص  ٛ  ٛالرتب ٖ  ضــٕٞ يف األزدُ يف ارتاصـ ٗـ  رياملعـا )زضــالٛ دكتـٕزآ(. داوعـٛ عىــاُ    .ٛالعامل

 ٛ، عىاُ.العسبٗ

اإلعاقــٛ  ٙر ذٔالتالوٗــ ٘دٕادــْ وعمىــ  ٛ الــيتطــٗ(. املػــكالت التدز7171ٖن، عمــٜ بــَ فّــد. ) الــدخٗ 

ٗ العقمٗ ٗـ   طٛ يفٛ البطـ ٖـ فصـٕه الرتب ٖـ   ٛ الفكس ٛ  ٛ.ٛ املمشقـٛ باملـدازع العاد ٛ  زتمـ ٞ  داوعـ  ،غـقسا

 .174 - 113 ،13ع غقساٞ، داوعٛ

ٗـ  ٘اٌالـد    ٗـ ئاهلــٗ، ٙد، وٍـاه مح ٗ ات التدزٖ(. الكفاٖــ7115د صـقس. ) ، ع ٘ طـ  ر ذٔٙالتالوٗــ ٛ ملعمىـ

ٖ  ٛ يفاإلعاقــٛ العقمٗــ  ــا ــ الريضــٕٞ املع ــٛ الكٕٖــ دٔلٗ ــ الطفٕلــٛ زتمــٛ .تٛ بدٔل  داوعــٛ ،ٛٔالرتبٗ

 587 ،77ع ،7ور األطفاه، اازٖ ٛكمٗ - ٛاإلضكٍدزٖ
ٔ  7171. )ٙد، وٍــاه محٗــ٘اٌالــد    ٛ يفاإلعاقــٛ العقمٗــ ٙ(. وــدٝ والٞوــٛ وــٍّر العمــًٕ لمطمبــٛ  ذ

ً  زتمٛ ت.دٔلٛ الكٕٖ ٛ يفاملدازع الفكسٖ ٖـ  العمـٕ ٗ  ٛالرتبٕ ٛ  ،ٛٔالٍفطـ ٖ  داوعـ  وسكـص  - َالبشـس

 .373 - 343 ،7ع ،71ور ،العمى٘ الٍػس

ٗـ ر املعاقنيملعمىات العمًٕ لمتالوٗ ٘ط األداٞ التدزٖ(. العالقٛ بني7114. )زاغد، طاِسٚ صدق٘  ا  عقم

 ٖ ٛ  ظ هلـي. ٔاجتاِادّي ضتٕ التـدز ٗـ  زتمـ ٛ  ،ٛالرتب ٗـ  - األشِـس  داوعـ ٗـ  ٛكم  - 716 ،1ز ،161ع ٛ،الرتب

765. 
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   ٘ ٖ مٗــ (. فاع7114. )زاغــد، طــاِسٚ صــدق ٗ ٛ وقــرتح لتٍىٗــ  ساضــٕب٘ يبٛ بسٌــاور دــدز  اتذٗاضــرتاد

٘ ٛ ٔوّـازات الـتفكري  ىٗن التٍظٗالتشصٗ ٘   العمىـ ٗـ    ملعمىـ ٛ  ٛ.العمـًٕ اإلعاقـٛ العقم ٗـ  زتمـ  ،ٛالرتب

 . 589 - 539 ،4ز ،161ع ٛ،الرتبٗ ٛكمٗ - األشِس داوعٛ

ي ارتدوات ٗ(. دق7118ٗد. )ي عبٗد عبدالكسٖمٛ، عبٗ، ستىد، ٔ الطباٖدعبٗ، فعبد المطٗالسواوٍٛ،  

 زتمــٛ .اٞ األوــٕز ٔاملعمىــني ٛ وــَ ٔدّــٛ ٌظــس أٔلٗــ  اإلعاقــٛ العقمٗــ  ٛ لألغــداص ذٔٙاالٌتقالٗــ

 .1678-1615 .8ع ،37ور ٛ،الٕطٍٗ الٍذاح داوعٛ ،ٛاإلٌطاٌٗ العمًٕ - لألحباخ الٍذاح داوعٛ

ٗ السوٗ  الــرباور (. وطــتٕٝ دــٕدٚ عٍاصــس  7119ىاُ. )ضــمٗ ، دسكــ٘ينٔالقــسٖىاُ، دــاُ، غــسٔ  ضــم

 ٛالدٔلٗــــ ٛالرتبٕٖــــ اجملمــــٛ ٛ.رات ذٔات اإلعاقــــٛ الفكسٖــــ ٛ املقدوــــٛ لمتمىٗــــ ٛ الفسدٖــــالرتبٕٖــــ

 . 33 - 14 ،3ع ،8ور ٔاألحباخ، لمدزاضات مسات داز ،املتدصصٛ

ٗـ  ، ِـدٝ  ٔعبد الفتاح، دعبد اذتىٗ، ستىد زوطاُ ، الطٍطأٙشيمٕه، عاطف املتٕل٘  . دعبـد اذتى

 ر ذٔٙٛ لـــدٝ التالوٗـــي العمىٗـــٛ املفـــاِٗالعمـــًٕ لتٍىٗـــ قـــرتح يفو فـــ٘ٛ وـــٍّر ٔ ٗ(. فعالٗـــ7114)

ٛ  ،ٛالرتبٗ ٛكمٗ زتمٛ  لمتعمي.ٛ القابمنياإلعاقٛ الرٍِٗ ٗ  داوعـ ٗـ  - دبٕزضـع ٗـ  ٛكم  ،15ع ٛ،الرتب

313 - 351. 

ٗ 7119َ، ستىــد ستىــٕد. )َ الــدٖشٖــ  ٠ــٛ دعمــي  بٗ  لعــسا احملتــٕٝ يفتنيذٗ(. أثــس اخــتال  اضــرتاد

٘    اد عمٜ دٍىٗٛ األبعٛ ثالثٗافرتاضٗ ٗـ   ٛ بعأ وّـازات اضـتدداً اذتاضـب اآللـ  ر ذٔٙلـدٝ التالو

ٛ  ،ٛالرتبٗ ٛكمٗ زتمٛ  لمتعمي.ٛ القابمنياإلعاقٛ العقمٗ ٗ  داوعـ ٗـ  - دبٕزضـع ٗـ  ٛكم  ،76ع ٛ،الرتب

493 - 551 . 

ٗ ع٘الطبٗ  ٘ ىاُ، ، ستىد ضـم ٘  ٔارتـٕل ٗـ    7116ستىـد. )  ، وٍـاه عمـ  ٕ يفدٖ(. أثـس اضـتدداً رردـٛ الف

ٖـ   ٛ العقـن يف ٛ القاٟىٛ عمٜ ٌظسٖاالفرتاض٠ٗٛ التعمي بٗ ٗ ٛ ٖـ ٛ التعبرياملّـازات المغٕ  ٛٔاألضـتقبال

 - الــٕادٙ دٍــٕب داوعــٛ ،ٛالرتبٕٖــ العمــًٕ زتمــٛ طٛ.ٛ البطــٗاإلعاقــٛ العقمٗــ لــدٝ االطفــاه ذٔٙ

 . 781 - 757 ،7،978ع بقٍا، ٛالرتبٗ ٛكمٗ

املسسمــٛ  ٛ يفادٗــازات اذتٗ كتــب العمــًٕ لمىّــ  (. وــدٝ دطــىني 7116د. )، وٍــٜ بٍــت محٗــ  ع٘الطــبٗ 

ٗـ  ٛاملصسٖ ٛادتىعٗ ،ٛالعمىٗ ٛلمرتبٗ ٛاملصسٖ اجملمٛ ًا.رات املعاقات عقمٗٛ لمتمىٗاالبتداٟٗ  ٛلمرتب

 .134 - 111 ،6ع ،19ور ٛ،العمىٗ

ٖ  بسٌـاور  ٛفاعمٗ (.7114، ضّاد. )، ٔ املمم٘عبد اهلل محد الطسساُ، سٍني  ٘  يبدـدز  خفـأ  يف ضـمٕك

ــٛ لــدٝ ٛالطــمٕكٗ املػــكالت بعــأ ــ اإلعاقــٛ ذٔٙ الطمب )زضــالٛ  .املفــس  ستافظــٛ يف ٛالفكسٖ

 ٛ، عىاُ. (. داوعٛ عىاُ العسبٗوادطتري

ــسٖ  ٖ الطـ ــد ــاُ يـ ــ7114فاُ. )ع، إسطـ ٙ  ٗ(. دقٗـ ــاه ذٔ ــٛ لألطفـ ــدوات املقدوـ ــرباور ٔارتـ ــٛ  ي الـ اإلعاقـ

ٖ   ٛ ٔاضطساب التٕسد يفالرٍِٗ ٗـ  ريضـٕٞ وعـا ٛ  ٛ. ادتـٕدٚ األزدٌ ٚ  زتمـ  ،اتٔالدزاضـ  لمبشـٕخ  املٍـاز

 . 33 - 9 ،7ع ،71ور ت،البٗ آه داوعٛ

 ق دوـر املعـاقني  (. ٔاقع دطب7119ٗأمحد. ) عبد اهلل، زاكاُ ٔالعطاع، زعبد القادَ، أمحد ضعد الدٖ 

ٛ  .ٛ املعاقنيلسعاٖ 7131ٛ املىمكٛ ضٕٞ زؤٖ ٍٛ داشاُ يفًا مبدازع ودٖذٍِٗ ٗـ  زتمـ ٛ  ٛالرتب  ارتاصـ

 . 51 - 73 ،37ع ،9ور ن،ٔالتأِٗ

اإلعاقــٛ  ذٔٙي الطمبــٛ  دعمــٗ يف(. دزدــٛ اضــتدداً أضــمٕب الفكاِــٛ  7171ن. )ىــد خمٗــالطــال ، ست 

ٗ  ٍٛ دبٕك وَ ٔدّٛ ٌظس املعمىـني ودٖ يفٛ ٛ ٔالٍىاٟٗالعقمٗ ٛ  ن. ٔعالقتّـا بالتشصـ ٗـ  زتمـ  ٛكم

 .  474 - 439 ،1ع ،71ور ،ٛالرتبٗ

ٛ لـدٝ  الطـمٕكٗ  (. املػـكالت 7117، أمحـد ستىـد دـاد املـٕىل. )    ٔستىدد، ضٗ َعبد السمحىاُ، ضمٗ 

 ادتــٍظ ٔالعىــس طٛ ٔاملتٕضــطٛ ٔعالقتّــا بكــن وــَ وــتغري ٛ البطــٗاإلعاقــٛ العقمٗــ األطفــاه ذٔٙ

٘  اإلزغاد وسكص - مشظ عني داوعٛ ،الٍفط٘ اإلزغاد زتمٛ ٔوعاون الركاٞ. الصوين  ع ،الٍفطـ

33، 745 - 789. 
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ٗ ضــمٗ  ٖ 7171د. )د ضــعٗىاُ، ستىــد ضــ  ٔالــتفكري  الفــينتعــبريٛ الدٍىٗــ ٛ يف(. أثــس االضــتجازٚ البصــس

ٛ  ،ٛالرتبٕٖ اجملمٛ طٛ.ٛ البطٗاإلعاقٛ العقمٗ لدٝ الطمبٛ  ذٔٙ الػكم٘ اإلبداع٘ ٖـ  داوعـ  ، تالكٕ

 . 719 - 183 ،134ع ،34ور

ٕ  الطــٕاح، صــا     ٖ (. فعالٗــ 7118. )دعبــد املقصــ ٛ ٌطــق املفــسدات    ٔدٍىٗــ لتشطــني  يبٛ بسٌــاور دــدز

ٙ المغٕٖـــ ــاه ذٔ ــٛ العقمٗـــ  ٛ لـــدٝ األطفـ ــٛ االبتداٟٗـــ ٛ االعاقـ ــٛ ٛ.باملسسمـ ــٛ ٛالرتبٗـــ زتمـ  ارتاصـ

 . 47 - 1 ،74ع ،6ور ن،ٔالتأِٗ ارتاصٛ ٛالرتبٗ وعضطٛ ،نٔالتأِٗ

ٛ أمحــد. ، غــادٖٔعبــد ارتــالق، زعبــد الطــتاستىــد  ابتطــاً، أمحــد، عبــد الــٍيب عجىــاُ د، عــبريالطــٗ 

ٛ ّــازات االدتىاعٗــٛ املدٍىٗــ ٔبسٌــاور البٕزدــاز يف  بسٌــاور املٍتطــٕزٙ(. دزاضــٛ وقازٌــٛ بــني7117)

 ٛكمٗــ - مشــظ عــني داوعــٛ ،ٛالرتبٗــ يف العمىــ٘ البشــح زتمــٛ .ًا عقمٗــلــدٝ األطفــاه املعــاقني 

 49-75 ،6ز ،18ع ٛ،ٔالرتبٗ ٔالعمًٕ لآلداب البٍات

ٛ أمحــد. ، غــادٖٔعبــد ارتــالقىاٞ أمحــد زتاِــد، ، غــٗ٘ستىــد، البالغــٌٕ ٘ستٗــ، ٌــٕاه ٘الػباضــ 

(7116 ٘ ــداٌ ــركاٞ الٕدـ ــْ حبـــ  (. الـ ٗ ٔعالقتـ ــدٝ ع ــكالت لـ ــاقني  ن املػـ ــَ املعـ ــٛ وـ ــٍـ ــابمني عقمٗـ  ًا القـ

 ٔالعمــًٕ لــآلداب البٍــات ٛكمٗــ - مشــظ عــني داوعــٛ ،ٛالرتبٗــ يف العمىــ٘ البشــح زتمــٛ لمــتعمي.

 .674 - 617 ،4ز ،17ع ٛ،ٔالرتبٗ

٘ (. وــدٝ أِىٗــ 7116، ضــساز. ) ٔالقطــاٚالػــبٕه، وٍّــد خالــد زضــٕاُ،      اإلعاقــٛ   ٛ ٔاوــتالك وعمىــ

ــ ــالعقمٗ  زتمــٛ ات.ضــٕٞ بعــأ املــتغري   ٛ املطــاٌدٚ وــَ ٔدّــٛ ٌظــسِي يف   التكٍٕلٕدٗــ اتٛ لمكفاٖ

 . 537 - 517 ،3ز ،171ع ، األشِس داوعٛ ،ٛالرتبٗ

. عىاُ: ادات ارتاصٛاالستٗ ي املطاٌدٚ لرٔٙا التعمٗدكٍٕلٕدٗ(. 7115)د. الػسواُ، عاطف أبٕ محٗ 

 ع.ٚ لمٍػس ٔالتٕشٖداز املطري

 (. وّــازات القــساٞٚ لمىــتدمفني7115. )اعبــد السضــ، ٌغــي ٕزٙٔاملٍصــطــالك،  َٙ ٌــٕز، وــدٖٙالػــىس 

ٗـ  ٗ عقم ٛ  طا.ا ختمفـا بطــ ً  زتمـ ٛ  ٛ،اإلٌطــاٌٗ العمـٕ ٗـ  ٛكمٗــ - بابـن  داوعـ ً  ٛالرتب  ٛ،اإلٌطــاٌٗ لمعمـٕ

 .1776 - 1716 ،4ع ،77ور

ٗ (. 7111)فـات، ضـشس ٔغـٍبٕز، أوـن.      ٔيسٖ، خـري غٕاِني  ٙ  ذٗاضـرتاد ادـات  االستٗ ات التعاوـن وـع ذٔ

 ع.ٚ لمٍػس ٔالتٕشٖاُ: داز املطريعى ارتاصٛ.

  ٗ  ٛالعقمٗــ اإلعاقــٛ ذٔٙ األفــساد اوــتالك دزدــٛ (.7118، أضــاوٛ ستىــد. )ٍــٛٔبطاٖف، ، ضــٗمّ٘ٗالػـ

 وٕك، ازبد. (. داوعٛ الري)زضالٛ وادطتري .املعمىني ٌظس ٔدّٛ وَ ٛفٗالٕ ٗ لمىّازات البالغني

اع لـــدٝ ي القٗـــٛ وفـــاِٗىـــٛ لتٍىٗـــٛ الـــسؤٔع املسقذٗ(. اضـــرتاد7119ٗتـــاب أمحـــد. )ب، واِٗالطٗـــ 

ٛ  زتمٛ  لمتعمي.ا القابمني فكسٖاألطفاه املعاقني ٗـ  الطفٕلـ ٛ  ،ٛٔالرتب ٖ  داوعـ ٗـ  - ٛاإلضـكٍدز  ٛكم

 .  191 - 117 ،41ع ،11ور األطفاه، اازٖ

ات  لمتعميب ببعأ الطمٕكًٗا بالقابمني عقمٗر املعاقني(. ودٝ ٔعٜ التالو7114ٗ) ٍِاٞ عبدٓ.عباع،  

 .155-171، 4ع ،17ور ،وصس- ٛالعمىٗ ٛالرتبٗ زتمٛ .دٍأه كتب العمًٕ هلا ٛ ٔودٝالٕقاٟٗ

 : عامل الكتب.ٚ، القاِس3ط ي.ا التعمٗدكٍٕلٕدٗ يف البشح العمى٘(. 7113، ستىد )دعبد اذتىٗ 

األطفــاه   وطــتٕٝ وعسفــٛ وعمىــ٘حتطــني يف يبٛ بسٌــاور دــدزٖ(. فاعمٗــ7117، عىــس. )صعبــد العصٖــ 

ــاملعــاقني ــ ًا يف عقمٗ ــد املمــك داوعــٛ زتمــٛ. ن الطــمٕكدٖدع ــ عب ــًٕ زتمــٛ- صالعصٖ ــ العم  ،ٛالرتبٕٖ

 .81-7 ،51ع ،17ور ص،العصٖ عبد املمك داوعٛ

ٖـ   (. بسٌاور وقرتح يف7116. )عبدالعاه، زغا ستىٕد بدٔٙ  ٘  العمًٕ قاٟي عمـٜ ٌظس  ٛ التكاوـن اذتطـ

 دزاضــات  لمــتعمي.قــابمنيا ال عقمٗــر املعــاقنيٛ لــدٝ التالوٗــ ٛ ٔالعقمٗــٛ املّــازات االدتىاعٗــ لتٍىٗــ

 . 377 - 781 ،69ع العسب، نيالرتبٕٖ زابطٛ ،الٍفظ ٔعمي ٛالرتبٗ يف ٛعسبٗ

 األطفــاه املــتدمفني ٛ الالشوــٛ ملعمىــ٘ات الرتبٕٖــ(. الكفاٖــ7115مٜ. )ادــٕٖ يعبــد الكــسٖ، عبــدالعال٘ 

 .35-11 ،9ع ادتفسٚ، ٔداُ ٛالرتبٗ ٛكمٗ - ضست داوعٛ ،الباسح زتمٛ. ًاعقمٗ
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ٙ   صعصٖــ عبــد ال   (. أثــس اضــتدداً القصـــٛ   7171، ِــا . ) ٔالعبــد شتتــاز،   ، ستىــٕد ، لمــٕ، صتــالٞ قـــدز

ٗـ ٛ بعأ املّـازات اذتٗ دٍىٗ ٛ يفالسقىٗ ٙ  اد ٗ   ٛ لـدٝ األطفـاه ذٔ ٛ  طٛ.اإلعاقـٛ البطـ ٗـ  زتمـ  ٛكم

 . 138 - 119 ،3ع ،71ور ، خالػٗ كفس داوعٛ ٛ،الرتبٗ

٘ زعبــد القــاد  ، آوــاه ٔالفقــ٘ي، ن إبــساِٗز، إمساعٗــستىــٕد ستىــد، بــد  ، أغــس  أمحــد، بّــساً، عمــ

 ٗ ٔ  ٘ وعمىــــب التٕاصـــن املطــــتددوٛ بـــني  (. أضــــال7118ٗي. )إبـــساِ ٛ اإلعاقــــٛ العقمٗــــ ٙاالطفـــاه ذ

ٗـ لدٝ املعاقني ٘ٔعالقتّا بالتقبن االدتىاع ٖـ   عقم ٛ  ت.ا بدٔلـٛ الكٕ ٗـ  زتمـ ٗـ  ٛكم ٛ  ،ٛالرتب  داوعـ

 .  344 - 319 ،116ع ،79ور ٛ،الرتبٗ ٛكمٗ - بٍّا

٘ دٙٔاذتدٖساُ ستىد، د، ستىد شِعبٗ  ٘  ، وٍٜ صـبش ٖ   7118. )شكـ وطـتٍد   يب(. أثـس بسٌـاور دـدز

ــٕٖ ي املمطـــــف يفإىل التعمـــــٗ ــازات املعسفٗـــــدطـــ ــٛ  ٛ لألغـــــداص ذٔٙٛ ٔالطـــــمٕكٗس املّـــ اإلعاقـــ

 . 376 - 354 ،45ور ،العمى٘ البشح عىادٚ - ٛاألزدٌٗ ادتاوعٛ ،ٛالرتبٕٖ العمًٕ - دزاضات ٛ.العقمٗ

ٗـ 7119. )عبـد اهلل ، عاٟػـٛ بٍـت   ٔالغاودٙ ، بٍدز بَ ٌاصس،يبالعتٗ   ٛ اضـتدداً إدـساٞ التـأخري   (. فعال

ٗ   املتـــدزز يف الـــصوين اإلعاقـــٛ  رات ذٔٙٛ لمتمىٗـــفٗـــإكطـــاب وّـــازٚ قـــساٞٚ بعـــأ الكمىـــات الٕ 

 وعضطـــٛ ،نٔالتأِٗـــ ارتاصـــٛ ٛالرتبٗـــ زتمـــٛ طٛ ٔاملتٕضـــطٛ: دزاضـــٛ وقازٌـــٛ.ٛ البطـــٗالفكسٖـــ

 . 31 - 1 ،87ع ،8ور ن،ٔالتأِٗ ارتاصٛ ٛالرتبٗ

ٙ ، ٌاصس بَ ضعد، العذى٘  ٖـ    7115بـَ وبـازك. )   ٙعبـد اهلـاد  ، ٔالدٔضـس ات (. التشقـق وـَ ٔاقـع الكفا

٘ املٍّٗــ ٖ  ٛ ٔأِىٗاإلعاقــٛ الفكسٖــ  ر ذٔٙالتالوٗــ ٛ الالشوــٛ ملعمىــ ٍــٛ تّــا وــَ ٔدّــٛ ٌظــسِي مبد

 .418-143، 61ع العسب، نيالرتبٕٖ زابطٛ ،الٍفظ ٔعمي ٛالرتبٗ يف ٛعسبٗ دزاضات. ااالسٖ

ٗ ، قٗٔعصفٕز ستىد عقن، ، مسريم٘عقٗ  ٗ ظ ٌعـ ٗـ 7115ي. )ي ضـم العمـًٕ   ٛ بسٌـاور وقـرتح يف  (. فعال

  ٗ ٗ  ي املعـصش باذتاضـٕب يف  قاٟي عمـٜ التعمـ ٗـ  ٘ن األكـاد  التشصـ ٗـ ٛ املّـازات اذتٗ ٔدٍى ٘ اد  ٛ ٔالـٕع

ٛ   لمتعمي باملسسمٛ املتٕضـطٛ. ا القابمني عقمٗلدٝ املعاقني الصش٘ ٖـ  اجملمـ ٛ  ،ٛالرتبٕ  ِٕازضـ  داوعـ

 .557 - 499 ،47ز ٛ،الرتبٗ ٛكمٗ -

ٗ ي السٖٛ بعأ وفاِٗٛ وقرتسٛ لتٍىٗذٗ(. اضرتاد7118ٗفت )، وريعم٘  ٗـ  اضـ  ذٔٙر ات لـدٝ التالو

 اتلرتبٕٖـــ ٛاملصـــسٖ ٛادتىعٗـــ ،اتاضـــٗالسٖ اتدسبٕٖـــ زتمـــٛ.  لمـــتعميٛ القـــابمنياإلعاقـــٛ العقمٗـــ

 .41-6 ،7ع ،71ور ات،اضٗالسٖ

ــاٌ٘  ــد. ) القشطـ ٛ وـــدازع الرتبٗـــ  ٛ يفاملسسمـــٛ االبتداٟٗـــ  ٘اجتاِـــات وعمىـــ  (.7118، فـــازع ستىـ

ٗـ ارتاصٛ ضتٕ أِىٗ ٙ ٛ املّازات ٔالقدزات الٍىاٟ ٗـ   ٛ لألطفـاه ذٔ ٛ  ٛ.اإلعاقـٛ العقم ٗـ  زتمـ  ٛالرتب

 . 771 - 191 ،73ع ،6ور ن،ٔالتأِٗ ارتاصٛ ٛالرتبٗ وعضطٛ ،نٔالتأِٗ ارتاصٛ

اإلعاقـــٛ  ر ذٔٙدوات املطـــاٌدٚ لمتالوٗـــي ارتـــٗ(. دقٗـــ7118، بـــدز. )يبٔالعتـــٗ، ستىـــد ، ٘القشطـــاٌ 

ٗـ  زتمٛ  بّا.ٛ وَ ٔدّٛ ٌظس العاومنيٛ الفكسٖوعاِد ٔبساور الرتبٗ ٛ يفالعقمٗ ٛ  ٛالرتب  ارتاصـ

 .718 - 73 ،73ع ،6ور ن،ٔالتأِٗ ارتاصٛ ٛالرتبٗ وعضطٛ ،نٔالتأِٗ

 يف Web2 ب ٛ الٕٖــٛ اضــتدداً دقٍٗــفعالٗــ (. وــد7117ٙ. ) آه ِــادٙسطــني ، ٍِــادٙالقشطــاٌ٘ 

ــاِٗدٍىٗـــ ــٛ املفـ ــٛ الفكسٖـــ  ر ذٔٙٛ لـــدٝ التالوٗـــ ي التبٕلٕدٗـ ــٗاإلعاقـ ــٛ .طٛٛ البطـ ــًٕ زتمـ  العمـ

 .36-11 ،4ع ،18ور ، َالبشسٖ داوعٛ ،ٛٔالٍفطٗ ٛالرتبٕٖ

ٗ  .(7111أمحـد )  بعبد املطمـ ، ط٘القسٖ  ٗ ادـات ارتاصـٛ   االستٗ ٛ ذٔٙكٕلٕدٗضـ القـاِسٚ:   .تّئدـسب

 .ٛاالصتمٕ املصسٖ وكتبٛ
ٖ  (. فاعم7116ٗستىد. )القطاٚ، ضساز   ٖ  يبٛ بسٌـاور دـدز ٗ لتطـٕ ٗـ س الكفـاٞٚ التعم ٘ ى الطمبـٛ   ٛ ملعمىـ

 - 753 ،14ع ،4وـر  الطـاٟف،  داوعٛ ،ٛاإلٌطاٌٗ لمعمًٕ الطاٟف داوعٛ زتمٛ ٛ.اإلعاقٛ العقمٗ ذٔٙ

778. 

ٖـ 7115عمٜ. ) ٘القطاُ، ِاٌ  ٗـ ٛ املقدوـٛ لمىعـاقني  (. الرباور ٔارتدوات الرتبٕ ي  لمـتعم ًا القـابمني  عقم

 زتمــٛ .ٛ وــَ ٔدّــٛ ٌظــس املعمىــنيىٗــٗت: دزاضــٛ دقٗٛ ارتاصــٛ بدٔلــٛ الكٕٖــوــدازع الرتبٗــ يف

 .131-65 ،73ع ،7ور األطفاه، اازٖ ٛكمٗ - ٛاإلضكٍدزٖ داوعٛ ،ٛٔالرتبٗ الطفٕلٛ
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  ٙ ــٕز ــ7117وصـــطفٜ. ) القىـــؼ، وصـــطفٜ ٌـ ــاور دـــدزٖ(. فاعمٗـ ــالٗوقـــرتح لتٍىٗـــ  يبٛ بسٌـ ب ٛ أضـ

ٗـ  ملعـٕقني األطفـاه ا  ظ لدٝ وعمى٘التدزٖ ٗ  إعاقـٛ عقم ٛ طٛ ٛ بطـ ٛ  .ٔوتٕضـط ٛ  زتمـ  املمـك  داوعـ

 .915 - 873 ،3 ع ،74 ور ضعٕد، املمك داوعٛ ،ٛاإلضالوٗ ٔالدزاضات ٛالرتبٕٖ العمًٕ - ضعٕد

ٗ    قٍــأٙ  ــساِ ــٜ، ٍِــد وطــعد إب ــد اذتىٗــ  ، ٌّــ٘ٔزضــٕاُي، ، ِــدٝ ستىــد، عم (. 7119ستىــٕد. ) دعب

 ٛ ألطفــاه وــا قبــن املدزضــٛ املعــاقني األضاضــٗ ٛات العقمٗــ بعــأ العىمٗــلتشطــني يببسٌــاور دــدزٖ

 األطفـاه،  اازٖ ٛكمٗ - دبٕزضعٗ داوعٛ ،األطفاه اازٖ ٛكمٗ زتمٛ  لمتعمي.ا القابمنيعقمٗ

 . 117 - 43 ،15ع

ٖـ  ضمٕك ٔبساور دأِٗ ٛ ٔدٔزِا يف(. االجتاِات الفعم1991ٗ)ب، عجىاُ. لبٗ  ٛ ن املعٕ ، الٍػـسٚ الدٔز

 (.8) 76ع مبصس، رتاصٛ ٔاملعٕقنيٛ الف٠ات ا٠ات زعاٖالختاذ ِٗ

ٗـ    (. املػكالت اليت7171د صابس. )ّاُ فسٖ، دٗالمقاٌ٘  ٗـ ٛ املٗدٕادـْ طالبـات الرتب ٗـ  داٌ ٛ ٛ بقطـي الرتب

 زتمــٛ ٛ جباوعــٛ اجملىعــٛ.داٌٗــٛ وــَ ٔدّــٛ ٌظــسَِ: دزاضــٛ وٗارتاصــٛ وطــاز اإلعاقــٛ العقمٗــ

ٖـ  عبـد  املمـك  داوعٛ ً  اآلداب - صالعص ٗ  ٔالعمـٕ ٖـ  عبـد  املمـك  ٛداوعـ  ،ٛاإلٌطـاٌ  - 73 ،11ع ،78وـر  ،صالعص

59. 

ٗ د ، ّــاُ فسٖــ ، دٗالمقــاٌ٘  ٛ ق ارتــدوات اإلٌتقالٗــ (. وعٕقــات دطبٗــ 7119، عمــٜ بــَ فّــد. )  نٔالــدخ

ــٛ الجإٌٖــ ٛ البطــٗاإلعاقــٛ العقمٗــ  ر ذٔٙلمتالوٗــ ــًٕ القــسٝ أً داوعــٛ زتمــٛ ٛ.طٛ باملسسم  لمعم

 . 74 - 1 ،1ع ،11ور القسٝ، أً داوعٛ ،ٛٔالٍفطٗ ٛالرتبٕٖ

 .: داز الػسٔ القاِسٚ .ًا عقمٗظ لمىعاقنيب التدزٖأضالٗ .(7115ف )لطٗ ، فكسٙوتٕل٘ 

ٖ  (. فعال7114ٗ. )ستىد وغسب٘ ستىد، وك٘  ٗـ  باضـتدداً رردـٛ الـرات يف    يبٛ بسٌـاور دـدز ف ختف

ٗـ  زتمٛ ي. لمتعمي بالقصٗا القابمنيلدٝ األطفاه املعاقُٕ عقمٗ الطمٕك الٍىط٘ ٛ  ٛالرتب  ،ارتاصـ

ــٛ ــاشٖ داوعـ ــ - قالصقـ ــًٕ ٛكمٗـ ــٛ عمـ ــ اإلعاقـ ــص - نٔالتأِٗـ ــات وسكـ ــ املعمٕوـ ــٗ ٛالرتبٕٖـ  ٛٔالٍفطـ

 . 743 - 198 ،8ع ٛ،٠ٗٔالبٗ

ٙ ستىـٕد، أ ــ   ٗـ 7118، أمحــد. )بٔغــبٗ، َ اهلـاد  بعــأ وّــازات حتطـني  يف يبٛ بسٌــاور دــدزٖ(. فعال

 ٛ،لٍفطــٗٔا ٛالرتبٕٖــ العمــًٕ زتمــٛ طٛ.ٛ البطــٗاإلعاقــٛ العقمٗــ لألطفــاه ذٔٙ االدزاك البصــسٙ

 . 314 - 785 ،4ع ،19ور ، َالبشسٖ داوعٛ

  ٗ ٖ (. فاعمٗــ7117، مجــاه. )بٔارتطٗــي، املطــاعدٚ، وعتصــي ستىــد ضــم  حتطــني يف يبٛ بسٌــاور دــدز

 ٗ  العمــًٕ - دزاضــات .الصزقــاٞ ٛ يفاإلعاقــٛ العقمٗــ  الطمبــٛ ذٔٙ ٛ ملعمىــ٘ىٗــوطــتٕٝ الكفــاٞٚ التعم

 .174-113، 1ع ،44ور ،مى٘الع البشح عىادٚ - ٛاألزدٌٗ ادتاوعٛ ،ْالرتبٕٖ

(. دزدٛ التصاً وعمىـات املساكـص   7116. )ًعبد الطال، ستىد صٔالبٕالٗ، َعبد السمحن طٛ، خمٗاملعاٖ 

ٗـ ارتاصٛ الٍّازٖ ٗ  ٛ بتطب ٗـ   ذٔٙات بٍـاٞ وٍّـاز األطفـاه    ذٗق ستتـٕٝ ٔاضـرتاد  يفٛ اإلعاقـٛ العقم

 عــني داوعــٛ ٛ،الٍفطــٗ ًالعمــٕ يف ٛالرتبٗــ ٛكمٗــ زتمــٛ ٛ.ٕدسافٗــات الد ضــٕٞ بعــأ املــتغري  

 . 57 - 13 ،1ع ،41ور ٛ،الرتبٗ ٛكمٗ - مشظ

ــ  ٗ   يبدــدزٖٛ بسٌــاور (. فعالٗــ7118ستىــد. ) ٘، وكــ٘وعسب  يف ٘ىــباضــتدداً وطــسح العــساٟظ التعم

ٗـ   ٘ اضطساب قصٕز االٌتبآ املصشٕب بالٍػاط اذتسكحتطني اإلعاقـٛ   ذٔٙر الصاٟد لـدٝ التالو

ٗـ  ارتاصٛ ٛالرتبٗ زتمٛ ي.ٛ القصٗ لمتعمي ب مبٍطقٛ ب القابمنيالعقمٗ ٛ  ،نٔالتأِ ٗـ  وعضطـ  ٛالرتب

 . 119 - 63 ،77ع ،6ور ن،ٔالتأِٗ ارتاصٛ

ٛ ستىــد صــابس. ، ضــاوٗٔستىــدي ستىــد، ن بــَ ابــساِٗد ضــعد، بــدز، إمساعٗــ وعــٕا، وٍــٜ ٔسٗــ  

ٍـــٛ وـــَ ٛ لـــدٝ عٗٛ بعـــأ املّـــازات االدتىاعٗـــدٍىٗـــ ٛ يف(. اضـــتدداً القصـــص االدتىاعٗـــ7118)

ٗـ اقنياألطفـاه املعـ   ٗ ا القـابمني  عقم ٗـ  زتمــٛ ي. لمتعمـ ٗـ  ٛكم ٛ  ،ٛالرتب ٗـ  - بٍّـا  داوعـ  ٛ،الرتبٗــ ٛكم

 .  371 - 347 ،115ع ،79ور

 ٔالطــمٕك٘ ي االداٞ االدتىــاع٘ٗ(. دقٗــ7119. )عبــد اهللي ، إبــساِٗقــاتٔالصزٖ، ، أمحــد أوــنياملٍاصــري 

 ٙ ٙ اضــطساب طٗــ  لــدٝ األطفــاه ذٔ ألزدُ: دزاضــٛ ا ٛ يفاإلعاقــٛ العقمٗــ  ف التٕســد ٔاألطفــاه ذٔ
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ٛ  زتمٛ وقازٌٛ. ٗ  ادتاوعـ ٖـ  لمدزاضـات  ٛاإلضـالو ٗ  ٛالرتبٕ ٛ  ،ٛٔالٍفطـ ٗ  ادتاوعـ ٚ  ٛاإلضـالو  - بغـص

 . 711 - 694 ،7ع ،77ور ا،العمٗ ٔالدزاضات العمى٘ البشح غ٠ُٕ

ٖ ىاُ ستىد، ٔ الببالٔٝ، إٖىاُ، ضمٗ، أضاوٛ عاده ستىٕد وصطفٜ، ضمٗالٍربأٙ  ص. ّاب عبـدالعص

ٖ ٛ بس(. فاعمٗــ7117) ٛ لــدٝ  قــساٞٚ العقــن ٔأثــسٓ عمــٜ الكفــاٞٚ االدتىاعٗــ    حتطــني يف يبٌــاور دــدز

 املعضطـــٛ ،ٔاملِٕبـــٛ اإلعاقـــٛ لعمـــًٕ ٛالعسبٗـــ اجملمـــٛ .طٛٛ البطـــٗاإلعاقـــٛ العقمٗـــ األطفـــاه ذٔٙ

 .173-164 ،1ع ٔاآلداب، ٔالعمًٕ ٛلمرتبٗ ٛالعسبٗ

 ع ٔالطباعٛ، عىاُ. لمٍػس ٔالتٕشٖداز املطري .ن املعاقنيدأِٗ(. 7118ِاله، أمساٞ ) 

 ٛ.ٛ الطعٕدٖاملىمكٛ العسبٗ اإلعاقٛ. وطح ذٔٙ(. ٠7117ٛ العاوٛ لإلسصاٞ )اهلٗ 

  الطمبــٛ وعمىــ٘ اجتاِــات .(2015) .، أغــس  ستىــد أمحــدٔعمــ٘طىبــن سطــَ،  ع اهلل، وــ٘ٔقٗــ 

ــ املعــاقني ٔوعمىــ٘ نيالعــادٖ ــ املــدازع يف دزتّــي ضتــٕ ًاعقمٗ ، االصتــاش ٛبدافعٗــ ٔعالقتــْ ٛالعادٖ

 ، ارتسطًٕ. مني. داوعٛ الٍٗلٛ وادطتريزضا

ٗـ ٗ(. دق7117ٗ، ستىد. )اشٔزٙالٗ  ٙ   ي بساور الرتب ٗـ   ٛ ارتاصـٛ املقدوـٛ لألطفـاه ذٔ ٛ اإلعاقـٛ العقم

ٚ ودٖ وَ ٔدّٛ ٌظس املعمىات يف ٛ  .ٍٛ يـص ٘  البشـح  زتمـ ٗـ  يف العمىـ ٛ  ،ٛالرتب  ، مشـظ  عـني  داوعـ

 .369-347 ،4ز ،18ع

ٗـ  ٖ  ٕ 7114ب ستىـد شكــٜ. ) ٕضـف، الط ٘ زات (. دصـ ٗ  وعمىـ ـٗـ  التعمـ ٛ ي العــاً ٌٔظـساّٟي مبعاِـد الرتب

ٗـ   ذٔٙي اٚ ٔعالقتّا باجتاِادّي ضتٕ دعمٗٛ عَ دٕدٚ اذتٗالفكسٖ ٛ  ٛ.اإلعاقـٛ العقم  البشـح  زتمـ

ٛ  ٛ،الرتبٗ يف العمى٘ ٗـ  - مشـظ  عـني  داوعـ ً  لـآلداب  البٍـات  ٛكم ٗـ  ٔالعمـٕ  - 733 ،4ز ،15ع ٛ،ٔالرتب

769 . 

ٗـ (. 7115ب ستىـد شكـٜ. )  ٕضف، الطٖٗ  ٖ ٛ بسٌـاور  فاعم  بعـأ اضـطسابات الٍطـق    لتشطـني  يبدـدز

 ٛ،الرتبٗــ ٛكمٗــ - األشِــس داوعــٛ ،ٛالرتبٗــ زتمــٛ  لمــتعمي.ا القــابمني عقمٗــلـدٝ األطفــاه املعــاقني 

 .191 - 146 ،7ز ،166ع


