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 ةـاقـاإلع ا ذويـايـر الوعي يف قضـديث يف نشـالم احلــدور اإلع
 دادإـع  

  (*)عبداهلل مسفر العجمي / أ
 ص ــــــــملخ

يلعب اإلعالم واإلعالم الحديث دور مهم وأساسي في توعية  وتقييةا التمعتعةابل فة  فةي رسةم 
 السياساب والعأثير في العوجهاب على مسعوى الفرد والتمعتع.

ذوي اإلعاقةة  مةةف الفاةةاب العةةي تحعةةاع أه  سةةلم عليهةةا اإلعةةالم أدواتةة ل مةةف  ةةا  اإل سةةا ي  ويعةةد 
والعةةدو والرقةةي التمعتعةةي فةةي التقةةادو واليةةيمل وادمةة  لدةةةا ا ا التععةةدد  العةةي تعةةا ي م هةةال وي فةة  ع هةةا 

عةةةدا  التمعتةةةع وأبةةةحا  السةةةلم ل ولعةةة  مةةةف أ ةةةم الدةةةةا اع الوقا ةةة  والحةةةد مةةةف اإلعاقةةة ل والع ةةة ي  وال
التقكرل الع ريعاب ال اب   حدوق وواجقاب األش اص ذوي اإلعاقة ل والعأ ية  الته ةي لاشة اص ذوي 
اإلعاقةة ل فةةةال  عةةف الةةدمج فةةي التمعتةةع وتدلةة  التمعتةةع الععامةة  مةةع ذوي اإلعاقةة ل ودممهةةم دممةةا  يليةة  

  ك  فا  مف فااتهم.
ثكقةةر ا ع ةةارا  فةةيف فاةةاب التمعتةةع ولعةة  مةةف أ ةةم وسةةا   اإلعةةالم الحةةديث ذاب األثةةر الفعةةاو واأل

وسا   العواب  االجعتاعي مق ع )العويعرل اإل سعدرامل الس ا  شابل الفيس فوك(ل وقةد أثلعةك يقيةر مةف 
الدراسةةةاب فعاليةةة  وسةةةا   العوابةةة  االجعتةةةاعي وسةةةرع  ا ع ةةةار ا وتأثير ةةةا علةةةى مسةةةع دميها وقةةةد توبةةة  

 القاحث إلى عد  توبياب مف أ تهاع
 . تكقيا المهود اإلعالمي  فعوعي  التمعتعل وأ تي  دوره في رعا   ذوي اإلعاق 

  حث التؤسساب والتراثكز اإلعالمية  علةى توجية   عةع األعتةاو  حةو ذوي اإلعاقة  لعأثكيةد حدهةم فةي
 متارس  حياتهم المليعي .

  اإلعاقةةة  علةةةى العمةةاأ وأ هةةةم أشةةة اص فعةةةاليف وليسةةوا عالةةة  علةةةى ممعتعةةةاتهم مةةةف  إفةةراق قةةةدراب ذوي
 االو وسا   العواب  االجعتاعي.

   تصتيم فرامج إلكعرو ي  تدريلي  وإرشاد   تسا م في الوقا   والحد مف اإلعاق ل وتأ ية  ودمةج وتوعية
 ذوي اإلعاق  عف طري  وسا   اإلعالم الحديق .

   االجعتةةاعي إلفةةراق مةةا  عا يةة  ذوي اإلعاقةة  مةةف م ةةكالب ادميةة  مةةف قلةة  اسةةع دام وسةةا   العوابةة
 وقاراب الدول .

  ودعتهةةا  ةةالكوادر تعقةةع للهياةة  العامةة  ل عاقةة ل إحةةداإ إدار  جديةةد   تسةةتى إدار  اإلعةةالم اإللكعرو ةةي
 .التؤ ل  تد يا  وإعالميا  

 ؤسسةاب الرسةتي  للدولة  حةوو ييفية  إقام  دوراب لتوظفي العالقاب العام  واالعالم في الةوقاراب والت
 الععام  مع ذوي اإلعاق  وادمعهمل و  ر الوعي في التمعتع  دةا ا م.

  ت كي  لم ة  إعالمية  علةى مسةعوى الةدوو العرتية  لعدةد م و  ةر اللةرامج اإلعالمية  الهادفة  العةي ت ةدم
 قةا ا ذوي اإلعاق .

                                           
 ماجستير في اإلعالم ـ دولة الكويت )*(
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The role of modern media in spreading  

issues of people with disabilities 
 

Abstract 
Media and modern media play an important and essential role in educating 

societies, but in designing policies and influencing trends at the individual and 

community levels. 

Persons with disabilities are among the groups that need to be focusing by the 

media, in terms of humanity, justice, and societal advancement in principles and 

values, and in the service of their multiple issues that they suffer from, and society 

and authority holders overlook them, and perhaps the most important issues: 

prevention and reduction of disability, diagnosis and early intervention, Legislation 

pertaining to the rights and duties of persons with disabilities, vocational 

rehabilitation for persons with disabilities, as well as integration into society and 

society's acceptance of dealing with people with disabilities, and their integration 

appropriate for each of their groups. 

Perhaps one of the most important modern media with an effective impact and 

the most widespread among groups of society is social media such as: (Twitter, 

Instagram, Snapchat, Facebook). Many studies have proven the effectiveness of 

social media, the speed of its spread and its impact on its users, and the researcher 

has reached several recommendations such as: 

 Intensifying media efforts to educate society and the importance of its role in 

caring for people with disabilities. 

 Urging institutions and media centers to direct some work towards people with 

disabilities to confirm their right to practice their normal lives. 

 Highlighting the capabilities of people with disabilities to give and that they are 

effective people and not dependents on their societies through social media. 

 Designing electronic training and counseling programs that contribute to 

prevention and reduction of disability, and to rehabilitate, integrate and educate 

people with disabilities through modern media. 

 Using social media to highlight the service problems faced by people with 

disabilities by state ministries. 

 Creating a new department under the name of the Electronic Media Department 

affiliated with the public authority for Disability, and supporting it with 

technically and media-qualified cadres. 

 creating training courses for public relations and media employees in ministries 

and official state institutions on how to deal with and serve people with 

disabilities, and spread awareness in the community of their issues. 

 Establish a mass communication committee at the level of Arab countries to 

present and publish targeted media programs that serve the issues of people with 

disabilities.  
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 : متهيــــــد

يقيةةر مةةف دوو   ةةمك قةةد هد العدةةد الحةةالي تمةةورا   ةةا ال  فةةي ممةةاو اال عتةةام  اإلعاقةة . و   ةة
العالم التعددم في تموير فةرامج رعا ة  اإلعاقة ل تسةهيال  السةعفادتهم مةف م مةزاب العك ولوجيةا  وافةةا  

لع  مف أ م م مزاب العك ولوجيا ما يععل   اإلعالم فهةو الواجهة  األولةى والتفعةاو األوو لتعا اتهمل و 
ألي عالقةةة   اجحةةة ل ومةةةع تمةةةور م مةةةزاب العك ولوجيةةةا داةةة  اإلعةةةالم الحةةةديث ليحةةة  محةةة  وسةةةا   
االعالم الدد ت ل وعلةى رأسة  ية  مةفع العةويعرل اإل سةعدرامل السة ا  شةابل الفةيس فةوكل و ير ةا مةف 

ذاب األثر الفعاو وسريع اال ع ار فيف فااب التمعتعل والعي  كوه لها دورا  في عالع يقيةر  الوسا  
ل متةا  سةا م فةي الع تية  الق ةري  والته ية ل ويفةع  المهود التع وية  والتاد ة مف الت كالب وت عصر 

 إلعاقاب.أفوا ا  في عد  مماالب مف الحيا  سواأ لذوي اإلعاقاب أو ل ير م مف األفراد  ير ذوي ا

 مشكـلــة الدراســــة:
جلةة  ال ةةاى علةةى العةةرل  والدةةر  وحسةةف الععامةة  مةةع مةةف يلعدةةوه معةة  فةةي ال سةةب والم سةةي  
والهويةةة  والسةةةكف والته ةةة  والهوا ةةة  والمقدةةة  االجعتاعيةةة ل فةةة  وفةةةي ال ةةةك  والما ةةةب الصةةةحيل وي فةةةر 

ال فةةور  كةةوه  فسةةيا  أثكقةةر ال ةةاى متةةف   علفةةوه معهةةم وإه جتعةةعهم  عةةع العوامةة  الت ةةعري ل إال أه 
 م   ماد ا . 

ويعا ي ذوي اإلعاق  مف تما   يقير مف فااب التمعتع لحدهم في متارسة  حيةاتهم اليومية  
المليعيةة ل وذلةةب  سةةلب المهةة  وعةةدم قلةةوو الععامةة  معهةةم ومحاولةة  تم ةةب االلعدةةاأ فهةةمل متةةا  معةة  

يةةا  وترتويةةا  وايتيةةا  وأثكاد تيةةا ل يتةةا يةةؤثر ذوي اإلعاقةة  فةةي عزلةة  حييييةة ل ويةةؤثر علةةيهم  فسةةيا  واجعتاع
سةةلقا  علةةى مكعسةةقاتهم وحدةةوقهمل ومعرفةة  قةةةا ا مل ولعةة   عةةع أفةةراد التمعتةةع قةةد  دعةةر  مةة هم مةةف 

  ا  العم  وال فد ل وليس مف  ا  أ   مواطف سوي ل  حدوق وعلي  واجقاب.
تةع ال  عةرخ اصةا   وتزداد الفمو  فةيف التعةاق و يةره مةف أفةراد التمعتةع يلتةا يةاه التمع

واحعياجاب وآمةاو ذوي اإلعاقة ل متةا  معلهةم  عي ةوه فةي عزلة  مةف ممةعتعهمل وقةد  كو ةوه  ةاقتيف 
 علي ل تزداد في هم حاالب الدل  واالثكعاا  واألمراض ال فسي  والصحي .

وقد يا ك   اك حتالب  سةيم  عةف طرية  وسةا   االعةالم الدةد م العةي تةهةر فعةر  وتسةععر 
فةة ه القاحةةث فةةي  ةةذه الورقةة   سةةلم الةةةوأ علةةى دور اإلعةةالم الحةةديث فةةي   ةةر الةةوعي  فعةةرابل ولةةذا
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وسا   اإلعالم  عف قةا ا ذوي اإلعاق ل ويتكف تل ي  م كل  الدراس  في العساؤو العاليع ما دور
 الحديث في   ر الوعي  دةا ا ذوي اإلعاق ؟

 ة:ــــدراســـات الـــــمصطلح

االعةةالم الحةةديثل  ةةو مصةةمل  شةةام  أل ةةواا م علفةة  مةةف االتصةةاالب اإللكعرو يةة  التلعكةةر  
حةةديقال لاجهةةةز  الذييةةة  الحديقةةة ل العةةي يةةةعم مةةةف اال ةةةا م ةةاري  الفيةةةديو ابل والصةةةور و ير ةةةا علةةةي 

 .(Techppedia, 2015عكس الوسا م اإلعالمي  الدد ت  )

ثك  مف  مف إتفااي  حدوق األش اص ذوي اإلعاق  أه ذوي اإلعاق   مع ١ صك التاد  رقم 
 عةةا وه مةةف عا ةةاب طويلةة  األجةة  فد يةة  أو عدليةة  أو حسةةي ل قةةد تتةة عهم لةةدى الععامةة  مةةع م علةة  
الحةةةةةواجز مةةةةةف الت ةةةةةاري   صةةةةةور  ياملةةةةة  وفعالةةةةة  فةةةةةي التمعتةةةةةع علةةةةةى قةةةةةدم التسةةةةةاوا  مةةةةةع ا اةةةةةريف 

 (.٢٠١٠ ابرل )علدالو ا ل علدال

 اإلطــار النظــري والدراســـات السابقـــة:
ويتكةةةف ت ةةةاوو الما ةةةب ال ةةةةري لهةةةذا التوةةةةوا عةةةف طريةةة  ثالثةةة  محةةةاورع التحةةةور األوو 

 اإلعالم الحديثل والتحور القا يع األفراد ذوي اإلعاق ل والتحور لقالثع الدراساب السا د .

أل  وسةةةةةا   اإلعةةةةةالم الحديقةةةةةة  مةةةةةف اإل عر ةةةةةك والهواتةةةةةة  التحتولةةةةة  ووسةةةةةا   العوابةةةةةة  تعةةةةة
 ومواقةةع شةةقكاب العوابةة  االجعتةةاعي مقةة  الفةةيس االجعتةةاعي مقةة  التةةدو اب والتةةدو اب التصةة ر ل

أاةةةرىل تتقةةة  وسةةةا   اإلعةةةالم الحديقةةة   فةةةوك ومواقةةةع تقةةةادو الفيةةةديو مقةةة  اليوتيةةةو  و ير ةةةا.  عقةةةار 
ا  ص  العديد مف وسا   اإلعالم العي تسع دم أل راض يقير  م علف  ا واسع  ل ومف وسةا   مصملح 

 العواب  االجعتاعي ما يليع
 موقةةةع توابةةة  اجعتةةةاعي وموقةةةع إاقةةةاري علةةةى اإل عر ةةةكل حيةةةث يعوابةةة  ع تطبيـــل التـــوير

. العةةوتير  حعةة  الترتقةة  القا يةة  مةةف  ريةةدابت العةةي تسةةتى قصةةير  فواسةةم  رسةةا  األشةة اص 
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المةةاقي  مليةةوهل ٢٨٠فةةيف مواقةةع العوابةة  االجعتةةاعيل الت ةةعرييف  ةةالعويعر  فةةوق عةةدد م 
سةة  ل و ةةم اثكقةةر  ٢٥الةةى  ١٧ ف(ل فةةي الحييدةة  العةةوتير  سةةعدمب فاةة  ال ةةقا  مةةا فةةي٢٠١٧)

 فااب العويعر اسع داما.
  ل ةري  متلوية  و ةو    الصةور والفيةديو ابلت ةاريع  ةو موقةع اجعتةاعي تطبيل االنسـتررام

اال سةةعدرام  ععلةةر  .٢٠١٠أثكعةةوتر  فةةي مةةف قلةة  يةةيفف سيسةةعروم أ  ةةا اال سةةعدرامفةيس فةةوكل 
أمعلةةب مةةف قلةة  شةةري   ٢٠١٣حاليةةا أسةةرا ا ع ةةارا مةةف  يةةره فةةي ال ةةرق األوسةةم. فةةي يو يةةو 

م ةعرك ويللة   مليةوه  ٢٠٠فيس فوك  تللة  فليةوهل فلة  عةدد م ةعرييف اال سةعدرام أثكقةر مةف 
 مةةف٪ ٦٩فليةةوه بةةوره يوميةةا .  ٢٠٠عةدد ت زيةة  الصةةور مةةف قلة  الت ةةعرييف الةةي أثكقةةر مةف 

 ,Snapchat Holdsسةة   ) ٤٤ إلةةةى ١٨مةةا فةةةيف  أعتةةةار م تعةةراوو اال سةةةعدرام م ةةعريي

2014). 
 وم اري  الصور ل والفيديو اب   ك   تملي  تواب  اجعتاعي لعسمي ع تطبيل السناب شات

عمليةة  سةة ا  شةةاب ميةةز  فريةةد  مةةف  وعهةةا ل ول٢٠١١لسةة ا  شةةاب فةةي سةة   يةةومي. أ  ةةا ا
 ,Aitnews –د )أاقةار ت عفةي لافة ثةموجيةز   فعةرهمدمةع الفيةديو ل و ةي عةرض الصةور  أو

2015). 
 ل والهدخ مف  ذا ٢٠٠٤ع  و موقع الكعرو ي أعال ا ع   رستيا في عام تطبيل الفيس بوك

سةةهل .  ععلةةر  ةةذا   افةةراد التمعتةةع  صةةوره اإللكعرو يةةالتوقةةع االلكعرو ةةي  ةةو العوابةة  فةةيف 
  مةةا  دةةار  ٢٠١٢التوقةةع مةةف أثكقةةر التواقةةع شةةعلي ل حيةةث وبةة  عةةدد مسةةع دمي  فةةي عةةام 

مليةةار مسةةع دمل يةةوفر  ةةذا التوقةةع امكا يةة  م ةةاري  الصةةور ومدةةاطع الفيةةديو  اإلةةةاف  إلةةى 
 .(Passion, 2014م اري  الحال  )

تلةةةب األدوابل واألجهةةةز  العةةةي تسةةةع دم ل دةةة  األفكةةةارل ه أ ٢٠١٩وتةةةرى أفوبةةةوريل سةةةاجد  
والت اعرل وا راأ فيف طرفي عتلي  االتصاول والعواب ل واليوم تعزايد أ تي   ذه الوسا  ل  ةالعزامف 
مةع تعةةدد أشةكالهال واصا صةةهات فاإل عر ةةك مةقال ل يوسةةيل  توابة  حديقةة ل سةةا م فةي ت ييةةر المليعةة  

سا   اإلعالم العدليد  ل حيث مك ك الوسا   الحديق  التسةع دميف مةف ال مي  التععارخ عليها في و 
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بةة ع محعةةوا م ال ةةةاصل وتقادلةة  فيتةةا فيةةة همل عةةف طريةة  وسةةةا   العوابةة  االجعتةةاعيل وتمليدةةةاب 
الهات  التحتوول وقد راف   ذا الععدد في الوسةا  ل والعوسةع فةي شةرا   التسةع دميفل ت وعةا  معزايةدا  

التحعةوى التصة وال يالرسةوم العوةةيحي  التعحرية ل والفيةديول واللةث اإلذاعةي في أشكاو العوابة ل و 
 .علر اإل عر كل وتد ي  العرض القالثي األ عادل و ير ا

 :  ةــــديثــالم احلــل اإلعــائــوسر ــأث
ل التوسةةةةةوع  الحةةةةةر  ٢٠١٦أوردب  عةةةةةع الدراسةةةةةاب والعدةةةةةارير )شةةةةةقك  التعرفةةةةة  اال ع افيةةةةة  

عةةد   عةةا ج مةةف أ تهةةا أه متةةا جعةة  وسةةا   اإلعةةالم الحديقةة  م علفةة  عةةف ( ٢٠١٩ل ي عةةاه ٢٠١٦
العدليد ةة  مةةا تعصةة   ةة  مةةف قةةدرتها علةةي العفاعةة  مةةع الحةةدإ أوال   ةةأوو مةةف حيةةث عتلهةةا فةةي الوقةةك 
الحييديل وسرع  ا ع ةار ال وسةهول  وبةولها للتعلومة  حيةث أ هةا عةافر  للحةدودل وال تلعةزم  التعةايير 

ايامهةا علةى العد يةاب الرقتية ل وتد يةاب اإل عر ةك والهواتة  الذيية ل وأ هةا ت  ةأ الصحفي ل فةال  عف 
 فواسم  المتهورل وتال سق  لاثر فه اك عد  دراساب تحليلي  و دد   توبلك إليهاع

   أ هةةا قادب مةةةف العولتةةة ل وقادب مةةةف الع ةةةةيم والعوابةةة  فةةةيف ممعتعةةةاب اال عتةةةام )السياسةةةي
 الم رافي .و ير ا( فر م  عد التسافاب 

  و يةةرب وجةة  الصةةحاف  العدليد ةة ل ومحةةك ال ةةم الفابةة  فةةيف االتصةةاو الت  ةةور واالتصةةاو
 ال  صي. 

  سةةةتحك وسةةةا   اإلعةةةالم الحديقةةة  لافةةةراد والمتاعةةةاب وال ةةةرياب الصةةة ير  فعحةةةدي احعكةةةار
 .اإلعالم العدليدي

 وسا   اإلعالم الحديق  أحةد أثكقةر الت صةاب حيوية  والعةي  علةر ال ةاى مةف االلهةا  أبقحك
 عف وجهاب  ةر مل ويعقادلوه التعلوماب ويعفاعلوه مع الداد  وي اق وه الدةا ا الر يسي . 

  تعتعع وسا   اإلعالم الحديق   تيز  لكو ها "د تدراطي "ل تعي  ألي ش   أه ي  ر رأ   فةي
اب التص ر ل وأه يعقادو الروا م ويرس  رسا   اللريد اإللكعرو ةي ويترر ةا التدو اب والتدو 

 وي  ا التواقع اإللكعرو ي  وما إلى ذلب.

 .التسا ت  في تقييا وتوعي  التواطف 
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 .الك   عف الفساد 

   تدوم فدور الرقيب أو الحارى فيتا يععل   حري  الععليةر وحربةها علةى أه  كةوه  ةذا الحة
 اطف.ملكي  ااب  لك  مو 

 . ال  التق  االجعتاعي  وذلب فعدد م ال توذع اال مافي في ياف  مماالب الحيا 

    الحري  والتساوا  واحعرام الدوا يف و ير ا مف األدوار العةي  مةب أه تعةةتف رسةا   الوسةا
 اإلعالمي  الت علف .

 وت يير  تل ي أ تاط فكري  اجعتاعي  واقعصاد   وسياسي  تحةى  توافد  شعلي   ام  لعموير
 األ تاط السا د  لعحدي  العمور والعددم الذي يرفع مف مسعوى القالد.

 .الحفاظ على اسعداللي  وسا   اإلعالم وعدم وجود هيت   أو سيمر  عليها إال مف ال عب 

   ة:ـاقـع ذوي اإلعـا مــوجيـولـزات التكنـمنجد ـوائـف
الحاسةةب ا لةةي وأجهةةز  االتصةةاالب م مةةزاب العك ولوجيةةا مقةة  تعتقةة  أحةةد أ ةةم مزا ةةا اسةةع دام 

فةي المليعة  الفرد ة  رعا ة  ذوي اإلعاقة  فةي ممةاو الحديق   تا فيها مف وسا   العواب  االجعتاعي 
ت ةةك  مصةةدر  العوابةة إمكا يةة   لتعةةاق. ولةةذلب فةة ه األدواب العةةي تةةوفر لوالعةةدريب والعقييةةا للععلةةيم

الععلةةةيم الفعةةةاول  مقةةةادوتعليتةةةا  يراعةةةي يفةةةا  و تقياللرمميةةةاب التصةةةتت  جيةةةدا  تدةةةدم ل يتةةةا أه دعةةةم يليةةةر
تتكةةف ذوي اإلعاقةة  مةةف وسةةا   سةةتعي  وتصةةري  مععةةدد ل و  تةةا فيهةةا مةةف اسةةع دام سةةعقير الدافعيةة  وت

فدقةة   سةةليا ل وذلةةب  سةةت  فعدةةد م الع ذ ةة  الراجعةة  التال تةة ل وي ةةمع علةةى اال عقةةاهل   اسةةعما اتتديةةيم 
ل يتا أه م مةزاب التتارس  الكافي  والالقم  إلتداه التهارابوالعذيرل و د  أثر الععلمل وإتاح  فرص 

ل وأفةةو ٢٠١٦العك ولوجيةةا فةةي ممةةاو االتصةةاو متكةةف أه تةةوفر عةةد  اةةدماب للفةةرد م هةةا )علةةدالرقاق 
 (ع٢٠١٩بوي 

 . توفير عدد مف اللرامج في مماالب م علف  مف الحيا 

  تةةةوذع فعةةةاو لععلةةةيم التهةةةاراب   ةةةم  ت فةةةذ علةةةى شةةةك  ألعةةةا ل وذلةةةب األلةةةرامج و الثكقيةةةرا مةةةف 
 .الحريي  القصري  ومهاراب أثكاد تي 

 .حفظ التعلوماب وجعلها أثكقر سهول  وت ةيتها وتحديقها 
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  االسةةةعداللي  والسةةةيمر ل وذلةةةب   علةةة  عةةةف اإلحسةةةاى التعةةةوقيف تمةةةور تلةةةب األجهةةةز  ع ةةةد 
 .ال لراب اليومي  لتعةم األطفاو التعوقيف الذيف   لب عليهم ال عور  العمز

 حيث تتكةف األفةراد الةذيف فربا  يافي  للع عب في تدد م التعلومابل  توفر م مزاب العك ولوجيا
  عا وه بعوت  في الفهم مف الععلم وإتداه التها راب التملوت  يتا تست  فها قدراتهم.

 رسةةم الصةةورل  وا ةةاب الفةةرد واابةة  التعةةاق مةةف حيةةث سةةعميع إ  ةةاأ ثكتةةا أه تلةةب األجهةةز  ت
وح  األل اقل ويعا   الدص ل ولعب األلعةا . ويالحةظ دا تةا  أه  ةؤالأ األطفةاو يععةاملوه 

 مق  الكتليوتر وأجهز  العلفو اب الحديق . حتاس  شديد   أجهز  العك ولوجيامع 

  تسةةةهي  العوابةةة  مةةةع التمعتةةةع مةةةف اةةةالو وسةةةا   العوابةةة  االجعتةةةاعيل متةةةا  سةةةاعد علةةةى
 م الةي  إلى عالم أثكقر رحا   واتساا.اروع التعاق مف عال

  معالمةةة  التعلومةةةاب والةةةععلم العفةةةاعلي حيةةةث أه وسةةةا   العوابةةة  االجعتةةةاعي تسةةةاعد الفةةةرد
 التعاق على أه  ص ع ل  وسم تعليتي ي اسب قدرات .

 وأجهةةةةز  العلفو ةةةةاب ال دالةةةة  الحديقةةةة  اسةةةةعيقاو التعلومةةةةاب علةةةةر الكتليةةةةوترالتعةةةةاقيف   سةةةةعميع 
ع الحسي األقوى لديهم ويسعميعوه العحكم  سرع  تدد م التعلومةابل وتةذلب  اسع دام ال توذ

فهم يريزوه ا عقا هم على محعوى التعلوماب وليس علةى عتلية  االسةعيقاو ذاتهةا والعوابة  
 .الععليري يعحسف تقعا  ل فس األسلو  الذي يعحسف في  العواب  االسعيقالي

  وحداب العوابة  مةف قلية مك ك (Smart Phone)  األشة اص الصةم مةف إجةراأ مكالتةاب
 . اتفي  مع األش اص السامعيف  اسع دام  واتفهم الت زلي 

 عةةةع اللةةةرامج للتسةةةع دميف ألعا ةةةا  تسةةةعقير  قةةةدمك تمليدةةةاب العك ولوجيةةةا فةةةي التمةةةاو العرويحةةةي 
العفكيةةةةرل وتةةةةوفر فةةةةرامج أاةةةةرى فربةةةةا  لع فيةةةةذ أ  ةةةةم  مع وعةةةة  مقةةةة  القحةةةةثل والدةةةةراأ ل والدراسةةةة  

 .ال  صي 

   ياللر ةةةةةةةامج العرتةةةةةةةوي الفةةةةةةةرداسةةةةةةعفاد التعةةةةةةةاقيف مةةةةةةةف  عةةةةةةةع اللةةةةةةةرامج مقةةةةةةة Individualized 
Education program    اععقاره  ةامةا   حةدد موقةع المالةب حاليةا ل وإلةى أيةف سيصة ل وييةا

سيص  إلى   اكل ويم مف الوقك سيسةع رق للوبةوول وييةا سة عرخ أ ة  قةد وبة  فعةال  إلةى 
 مف االو وةع تحديد ومعا ع  األ داخ  عيد  التدى واأل داخ الترحلي . التوقع الت  ودل
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 وترتويةةةا واقعصةةةاد ا اجعتاعيةةةا التمعتعةةةاب ب ال ةةةةر  لافةةةراد ذوي اإلعاقةةة  مةةةع تمةةةورتمةةةور 
 مةف لهةم تقدةى متا فاد االسع ويمب التمعتع مف جزأ أ هم اععقار على التعوقيف إلي ال ةر  ت يربو 

ى علةة عالة   صةقحوا ال حعةى التمعتةع ادمة  ثةةم ومةف أ فسةهم ل دمة  وتوظيفهةا واسةععداداب إمكا ةاب
 ومةةف التعددمةة  التمعتعةةاب مةةف ثكقيةةر فةةي األ ليةة  والمتعيةةاب الحكومةةاب ا عتةةك لةةذلب لممعتعةةاتهم

 فةي مة هم االسعفاد  حعى ومه يا و فسيا واجعتاعيا تعليتيا التعوقيف فعأ ي  ال امي  التمعتعاب  عد ا
 .(٢٠١٥)التر اه وعقتاهل  التمعتع في واالقعصاد   االجعتاعي  الع تي  عتلياب

درجاب اإلعاق  فيف ال ديد  والتعوسم  والقسةيم ل وتع ةوا تلةب اإلعاقةاب إال أه مةف  وتععدد
أشةةةهر ا مةةةا يلةةةيع )اإلعاقةةة  الفكريةةة ل اإلعاقةةة  السةةةتعي ل اإلعاقةةة  القصةةةري ل اإلعاقةةة  الحرييةةة . ال ةةةل  
الةةدما يل االةةةمرا اب السةةلويي  واال فعاليةة ل اةةةمرا  العوحةةدل اةةةمرا اب الل ةة  وال مةة ل فةةةال  

 (.٢٠١٨اإلعاقاب الععليتي  مق ع  مأ الععلمل بعوتاب الععلم )العمتيل وآاروهل عف 

ويعاني ذوي اإلعاقة من عدة مشكالت تعتبر لهم بمثابة قضاااا لهاا الولةياة عغار ا ر اا 
 لعل من أ ما:

 ة:ـــــــــاقـــن اإلعـــد مـــة واحلـــايـــوقـــــال
ال تةةو المليعةةي لاجيةةاو الدادمةة ل وتةةدعم الت حةةى يةة  التمعتعةةاب اإل سةةا ي  الصةةح  و  ت  ةةد

ت ةةة ي   عةةةع   اإلمكةةةاهالوقةةةا ي واأل تةةةاط الحياتيةةة  الصةةةحي ل ومةةةف التعةةةروخ حاليةةةا  أ ةةة  أبةةةق  
وت ةةةير الةةةراب ودراسةةةاب الةةةدوو التعددمةةة  أه الوقا ةةة   تسةةةعوياتها .حةةةاالب اإلعاقةةة  أث ةةةاأ فعةةةر  الحتةةة 

ليةة  علةةى وجةة  العحديةةد  ةةي األثكقةةر جةةدوى ال علةةى الت علفةة  ذاب جةةدوى اقعصةةاد   وأه الوقا ةة  األو 
التسةةةعوى االقعصةةةادي فدةةةم وإ تةةةا علةةةى التسةةةعوى اإل سةةةا ي أ ةةةةا. وإه المهةةةود التلذولةةة  للوقا ةةة  مةةةف 
اإلعاق   مب أال تدعصر على مرحل  دوه أارى أو على شةريح  اجعتاعية  دوه  ير ةال وإ تةا علةى 

الفاةةاب األقةة  حةةةا  فةةي التمعتةةع والعةةي تسةةعح  أه مراحةة  الحتةة  والةةوالد  والمفولةة  التقكةةر  ويةةذلب 
 (.٢٠١٨)علدابل روحي  تحةى  ا عتام أثكلر
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 ص:ــــــــــالتشخي
تعد عتلي  ت  ي  اإلعاق  مف أثكقر األمور ا عتاما في التماو حيث تالقةي ا عتامةا يليةرا 

 اإلعاقة  يةؤثر تةأثيرا مف علتاأ المب واالجعتاا ورجاو العرتي  وعلم ال فسل أله الحكم على المف  
ثكليرا على مسعدلل ل فل اأ على يلت   صدر ا أاصا ي الع  ي  يعحدد مصيره ومسةعدلل ل ومكا عة  
االجعتاعيةة ل و ةةوا تعليتةة  وتأ يلةة  وت ةة يل ل فتهتةة  ت ةة ي  اإلعاقةة  يعةةةتف وبةةفا دايدةةا لحالةة  

حعتةةاالب تحسةة   فةةي ال ةة   الحاةةةر ل وتحديةةد لتسةةعوى ت لفةة  و وعةة ل وعوامةة    ةةأت  وتمةةورهل وا
التسةةعدل ل فهةةةي عتليةةة  ليسةةةك  اليسةةير  وال السةةةهل  وال تدةةة  عةةةف عتليةة  ت ةةة ي  األمةةةراض ال فسةةةي  
والعدلي ل أل ها تععتد على مالحة  األعراض الحاةر ل وتعقةع   ةأتها وتمور ةال وتععتةد أ ةةا علةى 

فةةةي تفسةةةير ال عةةةا ج الةةةر  أاصةةةا ي الع ةةة ي  ومهاراتةةة  وحدسةةة  اإلثكلي يكةةةي ودقةةة  أدواتةةة ل وتراععةةة  
 (.٢٠١٣)الةفيري والعمتيل 

 كر:ـــــل املبــــدخــــالت
  ير مصمل  العدا  التقكر إلى عد  مفاهيم مهت  م ها وب  فرامج تسةاعد األطفةاو مةا 
قلةةة  التدرسةةة ل وإلةةةى األطفةةةاو فةةةي عتةةةر التدرسةةة  الةةةذيف  عةةةا وه مةةةف م ةةةكالب تعيةةة  حيةةةاتهمل وإلةةةى 

عدةةاقيرل إال أه ترييز ةا فيتةةا   ة  التعةةاقيف يعتقة  فةةي فر ةامج محةةدد التععةافيف مةف سةةوأ اسةع دام ال
تددم في الوال اب التعحد  االمريكي  لةدعم أسةر األطفةاو مةا دوه القالقة  مةف ذوي العةأار ال تةا يل أو 
اإلعاقابل أو التعرةيف ل مر العأار ال تا يل ويعت  التع صصةوه ال تةا يوه مةع األسةر لةدعتها 

هال ويسعلزم  ذا الدعم في العدا  التقكر م ةاري  مه يةيف مةف ت صصةاب م علفة ل وتللي  الحعياجات
م ها العرتي  ال اب  للمفول  التقكر ل وعالع ال م  والعواب ل والعالع الوظيفيل والعةالع المليعةي 

 (.٢٠١٢)فو ي ييلعيل 

 ة:ـــاقــاص ذوي اإلعــات األشخــوق وواجبــة حبرــاصـات اخلــريعـالتش
 حعةةاع ذوي اإلعاقةةاب ت ةةريعاب وقةةوا يف تكفةة  لهةةم حدةةوقهم مةةف  يةةر أه تكةةوه م دوبةة  فةةيف 
فعةةةر  وأاةةةرىل يةةةالح  فةةةي الععلةةةيم والرعا ةةة  المليةةة  والصةةةحي ل والعتةةة  والعرفيةةة ل ومتارسةةة  الرياةةةةابل 
والحدةةةةوق التد يةةةة  والسياسةةةةي ل والةةةةزواع وتكةةةةويف األسةةةةر ل والتسةةةةاوا   الععامةةةة  علةةةةى قةةةةدم التسةةةةاوا  مةةةةع 
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لتةةواط يف األاةةريف فةةي التمعتةةعل عةةالو  علةةى أ هةةا تحةةدد مةةف  ةةو ال ةة   ذو اإلعاقةة ل وذلةةب لعةةدم ا
ال لم في الحدوق والواجقاب وما يعرتب على ذلةب مةف تتوية  ومةوارد   ةري  وجوا ةب ت ةيتية  لع فيةذ ا 

 (.٢٠١٠ مب أه تددم إلى األش اص ذوي اإلعاق  وليس ل ير م )علدالو ا ل علدال ابر 

 ة:ــــاقــاص ذوي اإلعــي لألشخــل املهنـــأهيــــالت
 ععلةةةر العأ يةةة  الته ةةةي لةةةذوي اإلعاقةةة  أحةةةد ع ابةةةر عتليةةة  العأ يةةة  الت سةةةد  وال ةةةامل  العةةةي 
تهدخ إلةى تتكةيف ال ة   ذي اإلعاقة  مةف اال ةدماع االجعتةاعي واالقعصةادي فةي التمعتةعل وذلةب 

ت  وقدراتة  والعةي ت ةت  تدةد م ال ةدماب الته ية  مف االو تدريق  على مه   م اسق  لتيولة  واسةععدادا
ثكاإلرشاد الته ي والعدريب الته ي والع  ي ل األمر الذي سيؤدي في ال ها ة  إلةى إ مةاد فربة  عتة  

 (.٢٠١٨م اسق  ل  )العمتي وآاروه 

 ج:ــــــــــدمـــــال
االحعياجةةاب  مقةةادر  العرتيةة  العاد ةة لعفسةةيراب عديةةد  أار ةةا مةةا تةةم مةةف  تعةةرض مفهةةوم الةةدمج

العرتوي  ال اب   أمريكال حيث لم  عد العرييز علةى ممةرد وجةود األطفةاو التعةاقيف فةي فياة  الةدمجل 
فةة  أبةةق  الهةةدخ إعةةاد  ت مةةيم أو ت ةةةيم عتليةة  الةةدمج ذاتهةةال و  ةةا ظهةةر جةةدو و دةةا  يليةةر فةةيف 

ودممهم  العاد  ل التع صصيف حوو إمكا ي  تعليم  ؤالأ األفراد  صور  يامل  في الصفوخ الدراسي 
و ةو مةا  ملة  علية  مرحلة  العكامة  واال ةدماعل وقةد سةا م فةي  مةع التمعتةع فةي جتيةع أوجة  الحيةا ل

ا ع ار  ذا العوج  تعةدي  الدةا وه العةام فةي أمريكةا ليصةق  قةا وه تعلةيم األفةراد الةذيف لةديهم إعاقةابل 
للياةةةة  العةةةي ت اسةةةب  ةةةوا إعاقعةةةة  ليعامةةة   عةةةده الفةةةرد ذوي اإلعاقةةة  معاملةةةة  الفةةةرد السةةةوي مةةةع تهياةةة  ا

 (.٢٠١٥)التر اهل عقتاه 

 ع واه اسع داماب وسا   العواب  االجعتةاعي فةي العوعية    ةدماب  (٢٠١٨الشريف، )دراس  
والعةةي  ةدفك إلةةى الععةرخ علةةى دور مواقةع العوابةة  االجعتةاعي فةةي تدةد م ال ةةدماب  ةةيوخ الةرحتفل

لةةةيوخ الةةرحتفل وتعزيةةز الموا ةةب اإل مافيةة  فيهةةال ويةةذلب الععةةرخ علةةى ال مةة  اإلعالميةة  العةةي تدةةوم 
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عليهةةةا ر اسةةة  الحةةةرميفل وال ةةةدماب العةةةي تهةةةم ةةةةيوخ الةةةرحتف وتكقيةةةا فةةةرامج العوعيةةة  علةةةر مواقةةةع 
اعي. وأ ةا  الععةرخ علةى أسةاليب العوابة  الةدولي علةر وسةا   العوابة  االجعتةاعي العواب  االجعت

لعص  التعلوماب وال دماب لمتيةع التسةلتيف فةي العةالم. وتةم تملية  الدراسة  علةى عي ة  ع ةوا ي  مةف 
مةةف العةةام ة  ة١٤٤٠( فةةرد مةةف ةةيوخ الةةرحتف اةالو الفعةةر  ٨٣٤) ةةيوخ الةةرحتفت والعةي فلةة  عةدد ا

أه  الةةب الوسةةا   واللةةرامج  -وبةةلك الدراسةة  إلةةى ممتوعةة  مةةف ال عةةا جت أفرق ةةا ا تةةيعالمةةاري. وقةةد ت
ومةةف ثةةم  الوتسةةباإلعالميةة  التسةةع دم  فةةي العوعيةة   ت اسةةب الحةةج والعتةةر  فةةي األراةةةي التددسةة   ةةي 

 ةةي أقةة  الوسةةا   اسةةع داما  فةةي العوعيةة   االميةة تةةويعر وفةةي الترتقةة  القالقةة  سةة ا  شةةابل في تةةا وسةةيل  
الرشةةاد عةةف م اسةةب الحةةج والعتةةر  فةةي الحصةةوو علةةى التعلومةةاب عةةف م اسةةب الحةةج والعتةةر  و ةةو مةةا وا

أفةةاد  -أداأ الت اسةةب. فةةييؤيةةد أه الهةةات  التحتةةوو  عةةد الوسةةيل  التفةةةل  لةةدى الحمةةاع والتععتةةريف 
 عةةةدم وجةةةود بةةةعوتاب فةةةي الحصةةةوو علةةةى العوعيةةة  واإلرشةةةاد أث ةةةاأ أداأ الت اسةةةب  الت ةةةاعر  القةةةاحقيف

لتددسة  ت األمةر الةذي  ع ةي أه إداراب العوعية  واالرشةاد فةي االراةةي التددسة  تدةوم فةدور معتيةز فةةي ا
ةةةرور   -ادمةة  ةةةيوخ الةةرحتف. ومةةف أ ةةم مةةا توبةة  إليةة  القاحةةث مةةف توبةةيابت يعتقةة  فةةي ا تةةيع

ر اال عتةةام فعوعيةةة  الحمةةاع قلةةة  قةةدومهم إلةةةى الةةةد ار التددسةة ل وذلةةةب مةةف اةةةالو اللةةرامج العوعويةةة  علةةة
عدةةةد العديةةةد مةةةف الةةةور   -لوسةةةا   العوابةةة  االجعتةةةاعيل وفةةةي وسةةةا   اإلعةةةالم الت علفةةة  فةةةي فلةةةدا هم

العوعوية  لةةةيوخ الةرحتف فةةي أمةاثكف سةةك هم ولدةاأاب توعويةة   الع سةي  مةةع وسةا   اإلعةةالم الت علفةة ل 
لمةا راب إةاف   إلى توقيع الكعيقاب وال  راب العوةيحي  على الحماع وعرض فيلم اةاص  العوعية   ا

توجية  الةدوو الت ةاري   ةةرور  تةوفير مراثكةز ادمية   وحافالب الحماع قلة  داةوو األراةةي التددسة ل
تعتةة  علةةى مةةدار العةةام لعوعيةة  الحمةةاع فةةي فلةةدا هم علةةر وسةةا   العوابةة  االجعتةةاعي الت علفةة )الفيس 

 .)الواتسا  -اال سع رام -اس ا  -العويعر -فوك

ــاني )دراسةة   دور شةةقكاب العوابةة  االجعتةةاعي فةةي تعزيةةز األمةةف وفةة   ع ةةواه ( ٢٠١٩الرحط
م كل  الدراس   العساؤو الر يسي العاليع مةا دور  وقد تحددب ٢٠٣٠رؤي  التتلك  العرتي  السعود   

م؟ ٢٠٣٠شةةةةقكاب العوابةةةة  االجعتةةةةاعي فةةةةي تعزيةةةةز األمةةةةف وفةةةة  رؤيةةةة  التتلكةةةة  العرتيةةةة  السةةةةعود   
 -ا   في جتع التعلوماب مف عي   الدراس . أ م ال عا جعاسع دمك الدراس  الت هج الوبفي واالسعقو 
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تلةةيف أه شةةقكاب العوابةة  االجعتةةاعي مةةف أ ةةم وسةةا   العوابةة  فةةي التمعتةةع السةةعودي فةةي الوقةةك 
ل اتة  أه شةقكاب العوابة  االجعتةاعي تسةه  إ صةاو األاقةار مةف عةد  مصةادر  سةهول ل و الحالي

ال ةةةدواب والتةةةؤتتراب التحليةةة  لت اق ةةة  الدةةةةا ا ةةةةرور  إقامةةة  التحاةةةةراب و  أ ةةةم العوبةةةيابويا ةةةك 
 . التمعتعي  و  ر الوعي )الليايل القدافيل السياسيل اإلعالمي(

وظيا التؤسساب األم ي  لوسا   اإلعالم المديد والعواب   ع واهع ت( ٢٠١٥ان )ـــامليمدراس  
ور م ةةكل  الدراسةة  فةةي تعتحةةل االجعتةةاعي فةةي ممةةاالب العوعيةة  األم يةة   التتلكةة  العرتيةة  السةةعود  

العسةةةاؤو الةةةر يس العةةةاليع مةةةا واقةةةع توظيةةةا التؤسسةةةاب األم يةةة   التتلكةةة  العرتيةةة  السةةةعود   لوسةةةا   
تسةعى  ةذه الدراسة  إلةى و اإلعالم المديد وسا   العواب  االجعتاعي في مماالب العوعي  األم ية ؟. 

 تحدي  األ داخ العالي ع
توظيا التؤسساب األم ي  في التتلك  العرتي  السعود   لوسا   اإلعالم المديد  تحديد واقع -١

 و العواب  االجعتاعي في مماالب العوعي  األم ي .
علةةى  وعيةة  وسةةا   اإلعةةالم المديةةدل والعوابةة  االجعتةةاعيل العةةي يةةعم توظيفهةةا مةةف  الععةةرخ -٢

 قل  التؤسساب األم ي  في التتلك  العرتي  السعود   في مماالب العوعي  األم ي .
الععةةةرخ علةةةى طليعةةة  توظيةةةا التؤسسةةةاب األم يةةة  فةةةي التتلكةةة  العرتيةةة  السةةةعود   لوسةةةا    -٣

 عي في مماالب العوعي  األم ي .اإلعالم المديدل والعواب  االجعتا
الوقةةةةوخ علةةةةى التعوقةةةةاب العةةةةي  تكةةةةف أه تواجةةةة  التؤسسةةةةاب األم يةةةة  فةةةةي التتلكةةةة  العرتيةةةة   -٤

السةةعود   ع ةةد توظيةةا وسةةا   اإلعةةالم المديةةد والعوابةة  االجعتةةاعي فةةي ممةةاالب العوعيةة  
 .األم ي ل مف وجه   ةر العامليف في مماو اإلعالم األم ي في التؤسساب األم ي 

( و ةةةم مةةةف تةةةم تحليةةة   عةةةا مهمل ١٠٦إسةةةعما   مةةة هم ) (١٢٨)عي ةةة  الدراسةةة   وقةةةد فلةةة  عةةةدد
( أفراد  تقلوه مدراأ إداراب العالقاب العام  واإلعالم  الدماعاب ٧إةاف  إلى عي   قصد   قوامها )

اسةةع دم القاحةةث التةة هج الوبةةفي  أسةةلو  التسةة  االجعتةةاعي مةةف اةةالو ل األم يةة  ممعتةةع الدراسةة 
اإلسةةةعقا   والتدافلةةة  التفعوحةةة ل فيتةةةا يععلةةة   الدراسةةة  التيدا يةةة ل إةةةةاف  الةةةى تحليةةة  مةةةةتوه  أداتةةةيل

 التواقةةةةةةع االلكعرو يةةةةةة  للدماعةةةةةةاب األم يةةةةةة  محةةةةةة  الدراسةةةةةة ل في تةةةةةةا الما ةةةةةةب ال ةةةةةةةري تةةةةةةم االععتةةةةةةاد 
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 الدراسةة  إلةةي عةةد   عةةا ج توبةةلك و علةةى الدراسةةاب والتراجةةع العلتيةة  التع صصةة  فةةي  ةةذا التمةةاو. 
 تهاعمف أ 
موافد  أفراد عي   الدراس  فدرج  )معوسم (ل على اسةع دام وسةا   اإلعةالم المديةدل وتدرجة   -١

 )قليل ( على اسع دام وسا   العواب  االجعتاعي في مماو العوعي  األم ي .
موافدة  أفةراد عي ة  الدراسة  فدرجة  ) القةا (ل علةى طليعة  توظيةا التؤسسةاب األم ية  لوسةةا    -٢

وسةةا   العوابةة  االجعتةةاعي فةةي ممةةاالب العوعيةة  األم يةة  التةةذيور   ةةأدا  اإلعةةالم المديةةدل و 
 الدراس .

موافد  أفةراد عي ة  الدراسة  فدرجة  )ثكليةر (ل علةى التعوقةاب العةي  تكةف أه تواجة  التؤسسةاب  -٣
األم يةةة  ع ةةةد توظيةةةا وسةةةا   اإلعةةةالم المديةةةدل ووسةةةا   العوابةةة  االجعتةةةاعي فةةةي ممةةةاالب 

 الدراس . العوعي  التذيور  في أدا  

 ما يغي: وتةصغت الدراسة إلر عدة تةصيات من أ مها
العتةة  علةةى تةةةوفير اإلععتةةاداب التاليةةة  الكافيةة ل لع ميةة   فدةةةاب فةةرامج العوعيةةة  األم يةة  فةةةي  -١

 مماو تمليداب اإلعالم المديد ووسا   العواب  االجعتاعيل  التؤسساب األم ي .
رو ةيل  كافة  قماعةاب وقار  الداالية ل تةرتقم إحداإ إدار  جديد   تسةتى إدار  اإلعةالم اإللكع -٢

 ةةةاإلدار  العامةةة  للعالقةةةاب واإلعةةةالم للحةةةد مةةةف االقدواجيةةة ل ودعتهةةةا  ةةةالكوادر التؤ لةةة  تد يةةةا  
 وإعالميا .

العتةة  علةةى وةةةع إسةةعراتيمي  محةةدد  ت ةةرخ عليهةةا وقار  الدااليةة ل توجةة  جهةةود التؤسسةةاب  -٣
 األم ي  في مماو تمليداب اإلعالم المديد.

عت  على توعي  التسؤوليف  التؤسساب األم ي ل  مدوى توظيا تمليداب وسا   اإلعةالم ال -٤
 جعتاعي في مماالب العوعي  األم ي ل واالسعفاد  مف اصا صها التتيز .المديد ووسا   اال

ــديري )دراسةة    ع ةةواهع توظيةةا شةةقكاب العوابةة  االجعتةةاعي فةةي العوعيةة  األم يةة  ( ٢٠١٤الس
ا حصةرب م ةكل  الدراسة  فةي اإلجا ة  علةى العسةاؤو الةر يس العةاليع مةا مةدى ةد امر ال ةا عابل 

توظيةةةا شةةةقكاب العوابةةة  االجعتةةةاعي فةةةي العوعيةةة  األم يةةة  ةةةةد امةةةر ال ةةةا عاب؟ تكةةةوه ممعتةةةع 
الدراسة  مةف العةامليف فةةي إداراب العالقةاب العامة  فةقعع قماعةةاب وقار  الداالية  وعةدد م اإلجتةةالي 
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احةةث  حةةةر شةةام  لمتيةةع أفةةراد ممعتةةع الدراسةة ل ويةةاه العةةدد ال هةةا ي ( مفةةرد . وقةةد قةةام الق١٢٩)
( فةةةردا . اسةةةع دم القاحةةةث التةةة هج الوبةةةفي العحليلةةةي عةةةف طريةةة  التةةةدا  التسةةةحي  اسةةةع دام ١٢٩)

 عوتوبلك الدراس  لعد   عا ج مف أ تهااالسعقا   يأدا  لمتع الليا اب. 

جعتةةاعي فةةي العوعيةة  األم يةة  ةةةد إه الوقةةا ع العةةي ت ةةير إلةةى توظيةةا شةةقكاب العوابةة  اال -١
امةةر ال ةةا عاب فدرجةة  مرتفعةة  جةةدا   ةةيع رفةةع مسةةعوياب فهةةم أفةةراد التمعتةةع السةةعودي  تةةا 
 حةةةيم فهةةةم مةةةف م ةةةاطر وتهديةةةداب دااليةةة  واارجيةةة ل والةةةرد علةةةى ال ةةةا عاب العةةةي تصةةة  

 اب.السعودييف  اإلر ا  والعمرخل وإ الق التواقع اإللكعرو ي  الت لو   العي تلث ال ا ع
أه اإل مافياب التهتة  جةدا  لعوظيةا شةقكاب العوابة  االجعتةاعي فةي العوعية  األم ية  ةةد  -٢

امةةر ال ةةا عاب  ةةيع الوقةةوخ  حةةزم ةةةد يةة  تيةةاراب اإلفسةةاد الةةدي ي واالجعتةةاعي والفكةةري 
العي يععرض لها أفراد التمعتع السعوديل والتحافة  على عديد  التمعتع السعودي الدا تة  

 وت تي  الحس األم ي الالقم للرد على ال ا عاب ودحةها قل  اسعفحالها.على الوسمي ل 
أه التعوقاب العةي تحةد مةف توظيةا شةقكاب العوابة  االجعتةاعي فةي العوعية  األم ية  ةةد  -٣

امةةر ال ةةا عاب فدرجةة  مرتفعةة  جةةدا   ةةيع لهفةة  مسةةع دم شةةقكاب العوابةة  االجعتةةاعي فةةي 
مي ال ةةةقكاب  تةةا ي  ةةةر مةةف شةةةا عابل معرفةة  أي الةةةر مقيةةرل وسةةةهول  تةةأثر  عةةةع مسةةع د

 وةع  األ ةت  واللوا   العدافي  التمقد  ةد مروجي ال ا عاب.
إه الوسا   العي تسهم فةي الع لةب علةى معوقةاب توظيةا شةقكاب العوابة  االجعتةاعي فةي  -٤

العوعيةة  األم يةة  ةةةد امةةر ال ةةا عاب فدرجةة  مرتفعةة  جةةدا   ةةيع تمةةوير التدةةرراب الدراسةةي  
اب مةةةف م ةةةاطر ال ةةةا عابل واسةةةع دام الوسةةةا   العد يةةة  فةةةي ربةةةد وتعقةةةع وتةةةةتي ها تحةةةذير 

مصةةةادر تةةةرويج ال ةةةا عابل واسعةةةةاف  العلتةةةاأ والت عصةةةيف لعقصةةةير مسةةةع دمي ال ةةةقكاب 
  الت اطر الدي ي  واالجعتاعي  واالقعصاد   ل  ر ال ا عاب. 

 :وتةصغت الدراسة لعدة تةصيات من أ مها

عوابةةةة  االجعتةةةةاعيل وحةةةةةر مةةةا ي  ةةةةر علر ةةةةا مةةةةف فةةةرض رقا ةةةة  علةةةةى اسةةةةع دام شةةةقكاب ال -١
 .شا عاب

 .مةاعف  العدوتاب على ترويج ال ا عاب علر شقكاب العواب  االجعتاعي -٢
 .االسعفاد  مف شقكاب العواب  االجعتاعي في الع لي    مور  ال ا عاب -٣
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دور م ةتةةةاب التمعتةةع التةةةد ي العاملةة  فةةةي ممةةاو العوحةةةد  ع ةةواهع  (٢٠١٥وران )ــــــحدراسةة  
مةةا ع العةةالي يت حصةةر م ةةكل  الدراسةة  فةةي العسةةاؤو الر يسةةل عزيةةزا  لحدةةوق ذوي االحعياجةةاب ال ابةة ت

دور م ةتةةةاب التمعتةةةع التةةةد ي العاملةةة   تمةةةاو العوحةةةد تعزيةةةزا لحدةةةوق ذوي االحعياجةةةاب ال ابةةة ؟ 
 التددمة على طليع  اةمرا  العوحدل ومةا ره وأعراةة ل ومعرفة  ال ةدماب   دفك الدراس  للععرخ

ل ومعرف  الحدوق واال ةت  التععلد  فةذوي االحعياجةاب ال ابة ل والععةرخ علةى   ةأ  وتمةور  ةذه ل 
والمهةةود والعوامةة  العةةي  تكةةف مةةف االلهةةا تفعيةة  دور  لومعرفةة  التعوقةةاب العةةي تواجههةةا لالت ةتةةاب

 ةةةذه الت ةتةةةاب و مةةةاو عتلهةةةال ووةةةةع تصةةةور اسةةةعراتيمي للةةةدور الةةةذي  تكةةةف اه تدةةةوم فهةةةذه  ةةةذه 
تةةةةةةاب  فعاليةةةةةة . اسةةةةةةع دم القاحةةةةةةث التةةةةةة هج الوبةةةةةةفي العحليلةةةةةةيل  اإلةةةةةةةاف  إلةةةةةةى أدا  العحليةةةةةة  الت ة

 عوتوبلك الدراس  لعد   عا ج مف أ تها ل(SWOT) االسعراتيمي
 ةع  الع سي  والععاوه فيف المتعياب والتراثكز ال اب   العوحد. -١
 غيا  وةع  الع ميم االسعراتيمي في  ذه الت ةتاب. -٢
 ةع  التوارد التالي  والعتوي  التادي لهذه الت ةتاب. -٣
 عما يليالعوبياب  وياه مف أ مةع  القحوإ والدراساب حوو العوحد.  -٤
 ةرور  الع سي  والععاوه فيف المهاب ذاب العالق  في تدد م ال دم  لذوي العوحد. -٥
 .أعداد م روا يام  ومعكام  لعموير الت ا ج واللرامج التددم  لذوي العوحد -٦
 العوسع في إ  اأ وفع  التراثكز واللرامج ال اب   العوحد. -٧
 .اال عتام فعدريب التعلتيف والعامليف فهذا التماو -٨

 ع ةةةةواه فاعليةةةة  فر ةةةةةامج للعةةةةدا  التقكةةةةر فةةةةةي تحسةةةةيف التهةةةةةاراب ( ٢٠١٨ي )ـاحـــــــوشدراسةةةة    
 ةةدخ القحةةث إلةةى الععةةرخ االجعتاعيةة  وافةةع درجةة  السةةلوك اال سةةحافي لةةدى األطفةةاو العوحةةدييفل 

 اسةةع دام الحاسةةو  فةةي تحسةةيف التهةةاراب االجعتاعيةة  وافةةع درجةة   التقكةةرعلةةى فاعليةة  العةةدا  
( ٢٠( طفةة  توحةةدي )٤٠عي ةة  الدراسةة  مةةف ) وتكو ةةك لاال سةةحافي لةةدى األطفةةاو العوحةةدييف كالسةةلو 

( ٢٠ تا تمريلية  )( إ اإ مف حةا   الصفا  الدا ر ل تم تدسيم العي ة  لتمتةوععيف إحةدا ٢٠ذکور و)
( جلسةة  تدريليةة  ٦٠( طفةة  وحصةة  أطفةةاو التمتوعةة  العمريليةة  علةةى )٢٠طفةة  واألاةةرى ةةةا م  )

( جلساب أسلوعيا ل وعدب العدريب طل  ميياى ٥( أسلوا فواقع )١٢( دايد  لتد  )٣٠مد  الملس  )
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 داو إحصةةا يااال سةحافيل وأظهةرب  عةا ج القحةث وجةود فةرق  كالتهةاراب االجعتاعية  ومييةاى السةلو 
فيف معوسمي رتب درجةاب أفةراد التمتوعة  العمريلية  والةةا م  علةى مييةاى التهةاراب االجعتاعية  

 .اال سحافي لصال  أطفاو التمتوع  العمريلي  كوالسلو 

ـ دراسةةة    ع ةةةواهع دور مواقةةةع العوابةةةة  االجعتةةةاعي فةةةي دمةةةج التعةةةاقيف فةةةةي ( ٢٠١٨ان )ـرمضــ
في حيا  التعاقيف حيث تلعب دورا کليرا في إدمةاع وتتيةيف  التمعتعل وتعة  أ تي  مواقع العواب 

دممهةةةةةم واطالعهةةةةةم علةةةةةى األاقةةةةةار التحليةةةةة  والعالتيةةةةة   سةةةةةهول  ويسةةةةةر وموا قةةةةة  أحةةةةةدإ العمةةةةةوراب 
والتسعمدابل  اإلةاف  إلى ال روع عف العزل  واال موا ية ل حيةث الةدمج التمعتعةي والقدةافي وکسةر 

اةةالو اسةةةعقتار أوقةةاب الفةةةراي  مريدةةة  إ مافيةة ل وتةةةذلب الدةةةك ال ةةعور  التلةةة  والةةروتيف والرتا ةةة  مةةةف 
ممعتعةةةا  ةةةال إعاقةةةاب وتةةةال تتييةةةز وتةةةال حةةةدودل ممعتةةةع معاةةةافا الفةةةرص فةةةيف أفةةةرادهل فةةةالمتيع لد ةةة  

 .الفرب  لرسم السياساب وإفداأ الرأي والععلم والعأ ي ل والعت  واالععتاد على ال فس

 دراســـــة:ـــج الــمنه
التةة هج الوبةةفي العحليلةةي الدةةا م علةى الوبةة  وتحليةة  ال صةةوصل مةةف اةةالو اتقةع القاحةةث 

جتةةةع الدراسةةةاب السةةةا د  واألد  العرتةةةوي ال ةةةاص  كةةة  مةةةف اإلعةةةالم الحةةةديث والعك ولوجيةةةا الحديقةةة  
 وقةا ا اإلعاق .

 ة:ـــدراســج الــائـــنت
ذوي اإلعاقة ؟  ل جا   على سؤاو الدراس ع ما دور اإلعالم الحديث في   ر الوعي  دةةا ا

قام القاحث فعحلية  مةا توبة  إلية  مةف أد  ترتةوي ودراسةاب سةا د ل واسةع ل  أه مةف أ ةم األدوار 
 العي  تكف أه  دوم فها االعالم الحديث ما يليع 

 تتصف بالمم زات التالية: 
  فا د  على اال ع ار في أق  قمف. لها قدر 

  العولت داوو وا ع ار قادب مف. 

  اإلعالم العدليديثكسرب احعكار 



  عبداهلل مسفر العجميأ/ 

 

 

126 

  يةةرب وجةةة  الصةةحاف  العدليد ةةة ل ومحةةةك ال ةةم الفابةةة  فةةةيف االتصةةاو الت  ةةةور واالتصةةةاو 
 ال  صي. 

 وفاعلي .اإلعالم الحديق  أثكقر الت صاب حيوي   جعلك 

   الد تدراطي  مف االو ما  تعلك  الفرد مف ح  في   ر رأ  .تعتعع وسا   اإلعالم الحديق  

 .سا تك في أه جعلك الح  ملكي  ااب  لك  مواطف 

 .التسا ت  في تقييا وتوعي  التواطف 

 .الك   عف الفساد 

  ذع اال مافي في ياف  مماالب الحيا .وال تو ال  التق  االجعتاعي التسا ت  في 

  رسةا   الوسةا   اإلعالمية    تةا تعةةت  واحعرام الدوا يف  الحري  والتساوا  التسا ت  في   ر
 الت علف .

 .االعالم الحديث ملب لل عب ليس علي  هيت   أو سيمر  مف أحد 

 عن طريق ما يغي:  
 تحليةة  لت اق ةة  الدةةةا ا التمعتعيةة  و  ةةر الةةوعي إقامةة  التحاةةةراب وال ةةدواب والتةةؤتتراب ال

  دةا ا اإلعاق  علر اال د  التقاشر وشقك  اال عر ك  اسع دام وسا   العواب  االجعتاعي. 

   عدةةةةد اللدةةةةاأاب وال داشةةةةةاب عةةةةف طريةةةةة  الملسةةةةاب االفعراةةةةةي   اسةةةةةع دام وسةةةةا   العوابةةةةة
 االجعتاعي.

 تمليدةةةاب اإلعةةةالم و ع ميةةة   فدةةةاب فةةةرامج العتةةة  علةةةى تةةةوفير اإلععتةةةاداب التاليةةة  الكافيةةة ل ل
 .المديد ووسا   العواب  االجعتاعي

  اإلعاقة  وتةدريلهم علةى عداد م روا يام  ومعكام  لعموير الت ا ج واللرامج التددم  لةذوي إ
 الععام  مع وسا   العواب  االجعتاعي. 

  يسةةير حيةةا    ةةر الةةوعي  دةةا ا اإلعاقةة ل وتاالسةعفاد  مةةف شةةقكاب العوابةة  االجعتةاعي فةةي
 التعاقيف.

  إ  اأ مراثكز وممتوعاب اسع اري  افعراةي  لدعم التعاقيف فيتا     م مزاب العك ولوجيا
 وعلى رأسها وسا   العواب  االجعتاعي.
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  لعوعيةة  التمعتةةع  دةةةا ا اإلعاقةة  ودمةةج  وةةةع امةةم وتةةرامج معوسةةم  إلةةى طويلةة  األجةة
 جعتاعي.التعاقيف دمما  يليا   اسع دام وسا   العواب  اال

  اإلعاق   اسع دام وسةا   الع سي  والععاوه فيف المهاب ذاب العالق  في تدد م ال دم  لذوي
 العواب  االجعتاعي.

 وأبةةحا   التسةةؤوليف تصةةتيم فةةرامج توعويةة  ل  ةةر ومسةةا د  قةةةا ا التعةةاقيفل واابةة  ع ةةد
 الدرار.

  سةةواأ دااةة  التمعتةةع أو اارجةة ل واالسةةعفاد  متةةا تةةم إ مةةاقه  اال فعةةاو  حةةو القدافةةاب المديةةد
 وتمويره   صوص قةا ا اإلعاق .

   فةةةةةذوي اإلعاقةةةةة  فةةةةةي وقاراب الدولةةةةة  العوسةةةةةع فةةةةةي إ  ةةةةةاأ وفةةةةةع  التراثكةةةةةز واللةةةةةرامج ال ابةةةةة
 ومؤسساتها الرستي .

  تفعيةةة  م مةةةزاب العك ولوجيةةةا وعلةةةى رأسةةةها وسةةةا   اإلعةةةالم الحةةةديث فةةةي الوقا ةةة  والحةةةد مةةةف
 اإلعاق  وتوعي  التمعتع.

   اسةةع دام وسةةا   العوابةة  االجعتةةاعي فةةي توعيةة  التعةةاقيف والتمعتةةع  الع ةةريعاب ال ابةة
 فذوي اإلعاق  وما لهم مف حدوق وعليهم مف واجقاب.

 .اسع دام وسا   العواب  االجعتاعي في تصتيم فرامج لدعم الع  ي  والعدا  التقكر 

 رشةةاد   لعأ يةة  ذوي اإلعاقةة  عةةف طريةة  وسةةا   اإلعةةالم تصةةتيم فةةرامج الكعرو يةة  تدريليةة  وإ
 الحديث.

إلةةى أ لةةر عةةدد مةةف ا ع ةةارا  واسةةعا  وقةةدر  فا دةة  للوبةةوو  مواقةةع العوابةة  االجعتةةاعيحددةةك 
 أمة  مةف تمةوير اةاب التمعتةعل و ةةرا لتةا  تقلةوه أحةد ف وه األفراد وم هم التعاقيفل ولتا کاه التعاق

فةةي التمعتةةعل وتاععقةةار م  كمسةةعوا م العلتةةي والقدةةافي وتزايةةد أ تيةةعهم کع صةةر فاعةة  وم ةةار وت تيةة  
ف     مب أه  سعقتر تلةب التواقةع فيتةا   ةدمهمل  التواقعل ب  يلوه فا  مف الفااب العي تسع دم تل

عةةف قةةةا ا م والعتةة  علةةى دممهةةم يفاةة  قةةادر  أه ويسةةاعد فةةي تقيةةيفهم وتوسةةيع مةةداريهمل والةةدفاا 
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تعمةةي وتسةةا م فةةي  تةةو التمعتةةع وتمةةوير مؤسسةةات ل ومعةةاملعهم يةةأفراد لهةةم حدةةوق وعلةةيهم واجقةةابل 
 ولذا ف ه القاحث يعوب  إلى العوبياب العالي .

 ات:ــــوصيـــالت
 في ضةء ما تةصغت إليه الدراسة من نتائج فإنها تةصي بالتالي:

 ا   العوابةة  االجعتةةاعي قةةد  محةةك فةةي ممةةاالب عديةةد ل وم هةةا   ةةر الةةوعي يعلةةيف أه وسةة
ج فيك هللا الحرامل ويذلب  محك في األمف وفرة  على التةواط يف فةي ياإلعالمي فيف حم

ثكقر مف التماالب فدوو العةالمل وتالعةالي فة ه القاحةث يةرى أ تيعهةا فةي   ةر الةوعي لدةةا ا 
 ذوي اإلعاق . 

 ي  فعوعي  التمعتعل وأ تي  دوره في رعا   ذوي اإلعاق .تكقيا المهود اإلعالم 

  حةةث التؤسسةةاب والتراثكةةز اإلعالميةة  علةةى توجيةة   عةةع األعتةةاو  حةةو ذوي اإلعاقةة  لعأثكيةةد
 حدهم في متارس  حياتهم المليعي .

  إفراق قدراب ذوي اإلعاق  على العماأ وأ هم أش اص فاعليف وليسةوا عالة  علةى ممعتعةاتهم
 لعواب  االجعتاعي.مف االو وسا   ا

   تصةةةتيم فةةةرامج الكعرو يةةة  تدريليةةة  وإرشةةةاد   تسةةةا م فةةةي الوقا ةةة  والحةةةد مةةةف اإلعاقةةة ل وتأ يةةة
 ودمج وتوعي  ذوي اإلعاق  عف طري  وسا   اإلعالم الحديث.

  اسع دام وسا   العواب  االجعتاعي إلفراق ما  عا ي  ذوي اإلعاق  مف م كالب ادمي  مةع
 وقاراب الدول .

 ودعتهةا تعقع للهيا  العامة  ل عاقة ل إدار  جديد   تستى إدار  اإلعالم اإللكعرو ي حداإ سعإ
 . الكوادر التؤ ل  تد يا  وإعالميا  

   إقامةة  دوراب لتةةوظفي العالقةةاب العامةة  واإلعةةالم فةةي الةةوقاراب والتؤسسةةاب الرسةةتي  للدولةة
 ع  دةا ا م.حوو ييفي  الععام  مع ذوي اإلعاق  وادمعهمل و  ر الوعي في التمعت

  ت كي  لم   إعالمي  على مسعوى الدوو العرتي  لعدد م و  ر اللرامج اإلعالمي  الهادف  العي
 ت دم قةا ا ذوي اإلعاق .
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 عــــــراجــــامل

ل شقك  التعلومةاب الع كلوتية  وسائل اإلعالم والتةاصل الحديثة(. ٢٠١٩أفو بويل ساجد . ) -١
 https://mawdoo3.comعلى الرا مع 

ل شةقك  التعلومةاب الع كلوتية ل علةي الةرا م تعريا  الناباش تاات(. ٢٠١٥.)aitnews أاقةار -2
  العاليع

 https://aitnews.com/2015/09/18/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-

%D8%AA%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9% 

81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8 

%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-snapchat  
 ل شةةقك  التعلومةاب الع كلوتية ل علةي الةرا م العةاليعالفاي  با ( ٢٠١٤.)  passion اشةيف  -٣

https://www.passion-  

ل ترجتةةةة ع العتيتةةةةيل أحتةةةةد التاااادلل المدكاااار رل اااال الساااار والمهب اااا ن( ٢٠١٢فةةةةو ي ييلعةةةةي ) -٤
 علدالعزيزل الرياضع ال اشر الدولي.

 علي الرا م العاليع  ل شقك  التعلوماب الع كلوتي لالتةيتر( ٢٠١٧الماقي. ) -٥

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AA

%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D9%88%D9%83%D9%8A%

D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D

8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87 

( دور م ةتةةةاب التمعتةةةع التةةةد ي العاملةةة  فةةةي ممةةةاو العوحةةةد ٢٠١٥حةةةوراهل عايةةةد حسةةةا ا. ) -٦
ماان تامعااة ناااا  رسااالة ماتناات ر ا اار مبشااةرة تعزيةةزا  لحدةةوق ذوي االحعياجةةاب ال ابةة ل 

 ل شقك  التعلوماب الع كلوتي  على الرا م العاليع العربية لغعغةم المبية

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/62618 

بةة  االجعتةةاعي فةةي دمةةج التعةةاقيف فةةي ( دور مواقةةع العوا٢٠١٨رمةةةاهل عليةةاأ علةةدالفعاو. ) -٧
 .٣٥٤ -٢٨٥( ص ص ١٧) ٤ المجغة المصرية لدحةث الرأيالتمعتعل 

( توظيا شقكاب العواب  االجعتاعي في العوعي  األم ي  ٢٠١٤السديريل تريي علدالعزير. ) -٨
 رسالة ماتنت ر ا ر مبشةرة من تامعة ناا  العربية لغعغةم المبياة ةد امر ال ا عابل 

 لتعلوماب الع كلوتي  على الرا م العاليع شقك  ا

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/55230 

https://mawdoo3.com/
https://aitnews.com/2015/09/18/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-snapchat
https://aitnews.com/2015/09/18/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-snapchat
https://aitnews.com/2015/09/18/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-snapchat
https://aitnews.com/2015/09/18/%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D8%AA-snapchat
https://www.passion-company.com/dets.php?page=238&title=%D9%85%D8%A7+_%D9%87%D9%88+_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3+_%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%9F
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/62618
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/55230
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ل شةةةقك  التعلومةةاب الع كلوتيةةة  وسااائل االعاااالم الحديثااة(. ٢٠١٦شةةقك  التعرفةة  اال ع افيةةة . ) -٩
 https://aceproject.org/ace-ar/topicscعلى الرا مع 

(. اسع داماب وسةا   العوابة  االجعتةاعي فةي ٢٠١٨ال ريال ا تف  الو حامد الميزا ي. ) -١٠
مبشاةرة مان تامعاة نااا  العربياة رسالة ماتنات ر ا ار العوعي    دماب ةيوخ الةرحتفل 

ل يلي  العلوم االجعتاعية ل قسةم االعةالمل ت صة  االعةالمل ال ةقك  الع كلوتية  لغعغةم المبية
 للتعلوماب على الرا مع 

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/66302  

 ل الكويكع مكعق  راثكاه.مدلل إلر اإلعاقة العقغية(. ٢٠١٣الةفيريل  واخ والعمتيل حتد.) -١١

(. دور شقكاب العواب  االجعتاعي في تعزيزي األمف ٢٠١٩الدحما يل  ابر فالو علي. ) -١٢
رسالة ماتنت ر ا ر مبشةرة من تامعة ناا  ل ٢٠٣٠وف  رؤي  التتلك  العرتي  السعود   

 ال قك  الع كلوتي  للتعلوماب على الرا م العاليع  لعغةم المبيةالعربية لغ

https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/50737/discover?query  
شةةةقك   والمجتمااا   ساااائل اإلعاااالم عغااار ال اااررتااار  ر و (. ٢٠١٩ثك عةةةاهل علةةةى علةةةدالفعاو .) -١٣

 /https://nir-osra.org  التعلوماب الع كلوتي ل على الرا م العاليع

ل موقةع أطفةاو ال لةيج الةقااة من اإلعاقة والتةعية االتتماعياة(. ٢٠١٨علدابل روحاب .) -١٤
 ب الع كلوتي  على الرا مع ذوي االحعياجاب ال اب ل شقك  التعلوما

http://www.gulfkids.com/ar/index.php. 
ل تةظي  التكبةلةتيا في لدمة ذوي االحتياتات الخاصة(. ٢٠١٦علدالرقاقل علدالستيع .) -١٥

 شقك  التعلوماب الع كلوتي  على الرا مع 

https://adlat.net/showthread.php?t=270590 

ل اتجا ااات وقضااااا معاصاارة فااي التربيااة الخاصااة(. ٢٠١٠علةةدالو ا ل علدال ابةةر أ ةةيس .) -١٦
 جامع  مياطل يلي  العرتي .

مقدمااة فااي (. ٢٠١٨العمتةةيل حتةةد والع ةةزيل بةةال  والةفيةةريل  ةةواخ والعةةاقميل م ةةاحي .) -١٧
 ل الكويكع التكعي  األثكاد تي .التربية الخاصة

https://aceproject.org/ace-ar/topicsc
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/66302
https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/50737/discover?query
https://nir-osra.org/
http://www.gulfkids.com/ar/index.php
https://adlat.net/showthread.php?t=270590
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 الااادمج الترباااةي لااااوي االحتياتاااات الخاصاااة (. ٢٠١٥التر ةةةاهل حتةةةد وعقتةةةاهل تهةةةا ي .) -١٨
 الكويكع الدار األثكاد تي .

توظيةةةةةا التؤسسةةةةةاب األم يةةةةة  لوسةةةةةا   اإلعةةةةةالم المديةةةةةد (. ٢٠١٥التيتةةةةةاهل أحتةةةةةد جتيةةةةة  .) -١٩
أطروحاااة ل م يةةة   التتلكةةة  العرتيةةة  السةةةعود  والعوابةةة  االجعتةةةاعي فةةةي ممةةةاالب العوعيةةة  األ

شقك  التعلوماب الع كلوتية ل  ركتةراة  ا ر مبشةرة من تامعة ناا  العربية لغعغةم المبية 
 https://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/62557على الرا مع 

ل علةى الةرا م تر  ر وسائل اإلعالم  تدكة المعغةمات العبكبةتياة(. ٢٠١٦التوسوع  الحر  .) -٢٠
 /https://ar.wikipedia.org/wikiالعاليع 

مجغااة (. فاعليةة  فر ةةامج للعةةدا  التقكةةر فةةي تحسةةيف التهةةاراب ٢٠١٨وشةةاحيل سةةتاو  ةةور.) -٢١
 ٣٥٥ -٢٩٨( ص ص ٣٤)٩ل ية تامعة أس ةطالترب
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