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استخدام برامج التعميم من بعد وأثرها في تنمية التحصيل األكاديمي 
ومهارات اإلبداع لمتالميذ ذوي اإلعاقة والتحاقهم بالتعميم الجامعي 

 بالمممكة العربية الدعهدية 
 

للد حظي مجاٌ ذوي الاحخُاحاث الخاصت باهخمام هبير في آلاوهت ألاخيرة وخاصت بعد مساحل من 

، فبين بعض الاعخلاداث الخاطئت والتي واهذ جسي فيهم هرًس هره الفئاث داخل مجخمعاتهم ث بهااإلاعاهاة مس 

 بمسحلت الاشفاق عليهم وجلدًم بعض مظاهس السعاًت واإلاظاعدة 
ً
شؤم والبد أن ًخم الخخلص منهم، مسوزا

ومحاولت التي ال جسقى إلاا ًجب أن ًلدم لهم، واهتهاًء بما وشهده الُىم من اهخمام واطع على وافت الاصعدة 

صدوز بعض من اللىاهين التي حددث لهره  و الخعلُم الجامعي ودمجهم مع الخالمُر العادًين الحاكهم ب

( 2491)لعام ) 291(/ 49بد من التزام املجخمع بها، ومن أهم هره اللىاهين كاهىن  الفئاث حلىق ال

 "الخعلُم لجمُع ألاطفاٌ اإلاعاكين".

 

على عاجم ول أفساد املجخمع طىاء واهذ  وجلع مظؤولُت الاهخمام بفئاث ذوي الاحخُاحاث الخاصت

مؤطظاث معىُت بخلدًم طبل السعاًت لهم، أو معلمين ًلىمىن على جلدًم مىاهجهم بشيل ًدىاطب مع 

طبُعتهم الخاصت، أو أطس ًجب أن ٌظاعدوا أبىائهم على الخىُف مع ما لديهم من حىاهب كصىز وأن 

احثين ًجب عليهم دزاطت طبُعت ذوي الاحخُاحاث ًصبحىا أعضاء فاعلين داخل املجخمع، أو علماء وب

 الخاصت وفهم كدزاتهم واطخغالٌ ما لديهم من طاكاث الى أكص ى مدي.

 

ت من الفئاث ذاث ألاهمُت التي ًجب  عد ذوي الاعاكاث الظمعُت وذوي الاعاكاث البصٍس َو

ادة العددًت لهاجين الفئخين، وما ًترجب على ذلً  ت في من هدز للطاكاث الالاهخمام بهم وخاصت مع الٍص بشٍس

( ملُىن 112الشخصُت، حُث جؤثس ؤلاعاكت الظمعُت وحدها على أهثر من ) خصائصهمحاٌ عدم الاإلاام ب

 (Fellinger, Holzinger, Sattel, Laucht)   &Goldberg,1224شخص حٌى العالم .

 

م وطائل الخلىُت اطخخدوحُث أن الخعلُم في اإلاملىت العسبُت الظعىدًت وفى ظل حائحه هىزوها 

ت والظمعُت وحمُع موبسامج الخعلُم  ن بعد في الخعلُم لجمُع الفئاث بما في ذلً فئاث ؤلاعاكت البصٍس

ا وطُط لخىصُل اإلاعلىماث للخالمُر ذوي ؤلاعاكت ، مدازض ذوي الاحخُاحاث الخاصت لخلعب الخلىُت دوزً 

ن بعد ماطخخدام بسامج الخعلُم  طاس ي إلى حعسفالبحث بشيل أ وهرا ما ٌعني البحث بدىاوله، حُث يهدف

بداع للخالمُر ذوي ؤلاعاكت والخحاكهم بالخعلُم ُت الخحصُل ألاوادًمي ومهازاث ؤلا أثسها في جىمكُاض و 

جم اطخخدام اإلاىهج  أطئلخهأهداف البحث وؤلاحابت عن ، ولخحلُم جامعي باإلاملىت العسبُت الظعىدًتال

بي) ازاث اإلاُداهُت  الخجٍس صها بالٍص (، وجم إعداد كائمت مساحعت لخجمُع البُاهاث اإلاطلىبت، وحعٍص

ؤلاعاكت  ذوي للمؤطظاث، وباإلالابالث الشخصُت مع اإلاظئىلين عليها. وجىصل البحث إلى أن مدازض 

ت  ت  الظمعُت والبصٍس  أن هىان إال  والظمعُت،حظعى حثِثا لخىفير أهىاع من الخلىُاث لروي ؤلاعاكت البصٍس



ت  فضال عن الخطىز اإلاظخمس وما  والظمعُت،بعض الصعىباث التي واحهتهم من كبل ذوي ؤلاعاكت البصٍس

سها.  جبرله اإلاؤطظاث اإلاخخصصت في إهخاج جلً الخلىُاث والجهىد الىبيرة في طبُل جطٍى

اطخخدام بسامج الخعلُم من بعد في جىمُت  أثس يهدف البحث الحالي إلى الخحلم من كُاضلرلً 

روي ؤلاعاكت والخحاكهم بالخعلُم الجامعي باإلاملىت العسبُت بداع لالخحصُل ألاوادًمي ومهازاث ؤلا 

بي بحُث جضمن مخغيو الظعىدًت  ن مر مظخلل: اطخخدام بسامج الخعلُم جـم الاعخماد على الخصمُـم الخجٍس

و جىىهذ روي ؤلاعاكت بداع لالخحصُل ألاوادًمي ومهازاث ؤلا : ماه ينر جابعيبعد واشخمل البحث على مخغُ

ت ( جلمُرة من جالمُر اإلاسحلت 15من ) بحثعُىت ال  الثاهٍى
ً
ااإلاعاكين طمعُا باإلادًىت اإلاىىزة باإلاملىت  وبصٍس

اكع ) عهم على مجمىعخين. بى به وعدد )12العسبُت الظعىدًت جم جىَش ( جلمُرة 12( جلمُرة همجمىعت ججٍس

خباز كبلى وجىصل الباحثت اخ ( اطخخدمذطىه 24 -21مجمىعت ضابطت وجساوحذ أعمازهم الصمىُت من ) ه

عُىت روي ؤلاعاكت بداع لالخحصُل ألاوادًمي ومهازاث ؤلا  فين بعد ماطخخدام بسامج الخعلُم  أثس البحث الى 

بُت من املجمىعت الضابطت هما أطفسث  بداع، هما أن مظخىي ؤلا بحثال أفضل عىد املجمىعت الخجٍس

ت روي ؤلاعاكتل يوادًمألا لخحصُلظهىز جحظن في ا عن الىخائج  مىن لالظمعُت والبصٍس أن جلدم  لبحث، ٍو

ت وادًمي لفئت حلىال مظخلبلُت لعُىاث أهبر لخحظين ألاداء ألا  . ذوي ؤلاعاكت الظمعُت والبصٍس

ؤلاعاكت الخالمُر ذوي  -مهازاث الابداع -الخحصُل ألاوادًمي  -ن بعد عاليلماث اإلافخاحُت: بسامج الخعلُم 

ت  والظمعُت . البصٍس

 

 

 


