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 :الملخص

تبذل الكثير من الدول جهودًا حثيثة من أجل توفير فرص التعليم للطلبة ذوي اإلعاقة، وتسعععععععه لدم هم فا ما ععععععسععععععاتها    

ا ععععتخدامس لو ععععاول تكاولوجيا التعليم المتطو ن، دما  ا تد ي  الطلبة ذوي  التعليمية المختلفة، ويتمايز بعضععععها فا د جة 

اإلعاقة عله و ععاول تكاولوجيا التعليم المختلفة، دهجهزن السا ععوج وأجهزن السا عع  المسمولة و ير ا، قد أ ععهم فا الكثير 

م االجتماعية أم االقتصععععاديةد فثد أ بت  من اإلي ابيات التا تعود عليهم  ععععواا أداا ذل  من الااحية الافسععععية أم ا داديمية أ

د ا ات دثيرن أا ا تخدام الو اول التعليمية دالسا   اآللا مثاًل لس دو  دبير فا خفض التوترد حيث تتوفر فيها دثير من     

لثلق البرامج المسععععلية وا لعاج ال ميلة التا تدخل البه ة والسععععرو  فا وفو ععععهم، وبالتالا تخفح دثيًرا من حدن التوتر وا  

 .الافسا لديهم، وبذل  يستخدم دثير من المعلمين  ذه الو يلة دمعزز  ي ابا فا تعليمهم مها ن او ادسابهم معرفس جديده

وأشععا ت لبل وال  له أا أ مية ا ععتخدام الو ععاول التعليمية والتكاولوجية فا م ال تعليم ذوي اإلعاقة تتمثل فا أوها تادي 

الفردية بين الطلبة ذوي اإلعاقةد فتتاوع طراوق وأ ععالي  التعليم بما ياا عع  قد ات دل ماهم  دو ًا  امًا فا معال ة الفروق 

وتفيد فا تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة ا وماط السعععلودية المر وج فيها و دسعععابهم المفا يم المعثدند  وترح الباحثة اا تصعععميم 

وذوي عاقس السعععععععمعية خاخعععععععس فمن خاللس يتم تسثيق الذات         االزياا من الفاوا التا لها دو  فعال فا حياه الفتيات عامس         

وتطوير قد اتهم التعبيرية واالبتكا ية، فهعدت بروامج تد يبا لتعلم مها ات تصعععميم االزياا بالسا ععع  اآللا المتخصععع   

  .لفئس المعاقيين  معيا
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