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 ةالتربٌة الخاص

 مفهومها، أهدافها، مبادؤها، مراحلها وروادها

 :  ةـــدمــمق

خدمات التربٌة الخاصة تقدم لجمٌع فئات الطالب الذٌن ٌواجهون صعوبات تؤثر سلبٌاً على 

وتحت  قدرتهم على التعلم، كما أنها تتضمن أٌضاً الطالب ذوي القدرات والمواهب المتمٌزة

وهوحق لكل البشر بغض النظر عن أٌة  (، التعلٌم للتمٌز، التمٌز للجمٌعالتربٌة للجمٌع) شعار

لكامنة معوقات قد تحول دون تعلمهم. سواء كانت جسدٌة أم عقلٌة مع إتاحة الفرص للطاقات ا

حتٌاجات رورة االهتمام بذوي اإلتؤكد على ض والتربٌة الخاصة، لدى البشر للظهور والرٌاد

طرق التدرٌس الخاصة بهم، بما ٌتواءم واحتٌاجاتهم، وبما ٌسمح وتكٌٌف المناهج، والخاصة، 

، مع تقدٌم الدعم العلمً المكثف بدمجهم مع ذوٌهم من التالمٌذ العادٌٌن فً فصول التعلٌم العام

لمعلمً التربٌة الخاصة ومعلمً التعلٌم العام، بما ٌساعدهم على تنفٌذ استراتٌجٌات التعلٌم سواء 

 .و ذوي اإلعاقات المختلفةللطالب الموهوبٌن أ

وقد شهد العقد الحالً تطوراً هائالً فً مجال االهتمام باإلعاقة. ونشطت الدول المختلفة فً 

ن االستجابة الفعالة لمشكلة اإلعاقة ٌجب أن تتصف تطوٌر برامجها فً مجال اإلعاقة أل

انب أخرى، وبشكل بالشمولٌة، بحٌث التهتم ببعض الجوانب المتعلقة بهذه المشكلة وتغفل جو

ٌكون فٌه لبرامج الوقاٌة من اإلعاقة أهمٌة متمٌزة نظراً ألنها تمثل إجراًء مبكراً ٌقلل إلى حد 

كبٌر من وقوع اإلعاقة وٌختصر الكثٌر من الجهود المعنوٌة والمادٌة الالزمة لبرامج الرعاٌة 

 .والتأهٌل

 مفهوم التربٌة الخاصة

نظر المتخصصٌن فً هذا المجال والتً تسعى لتحدٌد مفهوم التربٌة الخاصة، فإنه  ةوجه ومن

تعنً مجموعة الخدمات التربوٌة والتعلٌمٌة واالجتماعٌة ٌمكن القول بأن التربٌة الخاصة 

مراعٌة خصائص  والنفسٌة والمهنٌة التً تقدم خصٌصا لفئة من فئات الخواص أو ذوي اإلعاقة

لك بهدف مساعدتها على إحداث أفضل مستوى من النمو فً بقٌة جوانب كل فئة على حدا، وذ

الشخصٌة التً لم ُتصب بخلل، بما ٌمكنهم من إحساسهم بوجودهم والشعور بإنسانٌتهم، فضال 

عن تدرٌبهم تدرٌبا مناسبا ٌمكنهم من اكتساب مهنة تجعلهم ٌشعرون بأن لهم دورا فً الحٌاة 

  تقدره الجماعة.

نمط من الخدمات والبرامج التربوٌة تتضمن تعدٌالت خاصة سواًء الخاصة بأنها تعرف التربٌة 

الطالب الذٌن ال  فً المناهج أو الوسائل أو طرق التعلٌم استجابة للحاجات الخاصة لمجموع

 .ٌستطٌعون مساٌرة متطلبات برامج التربٌة العادٌة

الذٌن ٌواجهون صعوبات تؤثر وعلٌه، فإن خدمات التربٌة الخاصة تقدم لجمٌع فئات الطالب 

 .سلبٌاً على قدرتهم على التعلم، كما أنها تتضمن أٌضاً الطالب ذوي القدرات والمواهب المتمٌزة

 تعرٌف التربٌة الخاصة والذي اعتمدت علٌه الجمعٌة األمرٌكٌة للتخلف العقلً فهو أنها "
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حاجات األفراد مجموعة البرامج التربوٌة المتخصصة والمصممة بشكل خاص لمواجهة 

المعوقٌن والتً ال ٌستطٌع معلم الصف العادي أن ٌقدمها وتتضمن األسالٌب والوسائل الخاصة 

 والمساعدة فً تسهٌل تعلٌم المعاقٌن وتنمٌة قدراتهم إلى أقصى حّد ممكن".

 :وٌشتمل ذلك على الطالب فً الفئات الرئٌسة التالٌة

 الموهبة والتفوق  Talent and Giftedness 

 اإلعاقة العقلٌة Mental Retardation  

 اإلعاقة السمعٌة  Hearing Impairment 

 اإلعاقة البصرٌة  Visual Impairment 

 اإلعاقة الحركٌة  Physical Disability 

 اإلعاقة اإلنفعالٌة  Emotional impairment 

 التوحد Autism  

 صعوبات التعلم Learning Disabilities  

 النطق أو اللغة إضطرابات Speech and Language Disorders  

 أهداف التربٌة الخاصة

  التعرف إلى األطفال غٌر العادٌٌن وذلك من خالل أدوات القٌاس والتشخٌص المناسبة

 .لكل فئة من فئات التربٌة الخاصة

 إعداد البرامج التعلٌمٌة لكل فئة من فئات التربٌة الخاصة. 

  فئة من فئات التربٌة الخاصة، وذلك لتنفٌذ وتحقٌق أهداف إعداد طرائق التدرٌس لكل

 .البرامج التربوٌة على أساس الخطة التربوٌة الفردٌة

 إعداد الوسائل التعلٌمٌة والتكنولوجٌة الخاصة بكل فئة من فئات التربٌة الخاصة. 

 قة إعداد برامج الوقاٌة من اإلعاقة، بشكل عام، والعمل ما أمكن على تقلٌل حدوث اإلعا

 .عن طرٌق البرامج الوقائٌة

  مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطالب وذلك بحسن توجٌهم ومساعدتهم على النمو وفق

 .قدراتهم واستعداداتهم ومٌولهم

  تهٌئة وسائل البحث العلمً لالستفادة من قدرات الموهوبٌن وتوجٌهها واتاحة الفرصة

 .أمامهم فً مجال نبوغهم
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  وتوفٌر الفرص المناسبة لتنمٌة قدراته حتى ٌستطٌع المساهمة فً تأكٌد كرامة الفرد

 .نهضة األمة

 مصطلحات فً التربٌة الخاصة

 الضعف Impairment  

وهو مصطلح ٌشٌر إلى محدودٌة الوظٌفة وبخاصة الحاالت التً تعزى للعجز والحسً 

 .كالضعف السمعً أو الضعف البصري

 ضعف القدرة Disability  

إلى تشوه جسدي أو مشكلة خطٌرة فً التعلم أو التكٌف االجتماعً نتٌجة وهومصطلح ٌشٌر 

 .وجود الضعف. وغالباً ما ٌستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى الصعوبات الجسمٌة

 اإلعاقة Handicap  

 ٌستخدم هذا المصطلح عادة لإلشارة إلى المشكالت فً التعلم أو السلوك االجتماعً 

  Exceptionalities الحاالت الخاصة

وهذا المصطلح أوسع من المصطلحات السابقة حٌث أنه ال ٌقتصر على الذٌن ٌنخفض أداؤهم 

عن أداء اآلخرٌن )المعوقٌن( وإنما ٌشتمل على الذٌن ٌكون أداؤهم أحسن من أداء اآلخرٌن 

 .( )الموهوبٌن والمتفوقٌن

 مبادىء التربٌة الخاصة

  ًالبٌئة التربوٌة القرٌبة من البٌئة العادٌةٌجب تعلٌم األطفال ذوي الحاجات الخاصة ف. 

  إن التربٌة الخاصة تتضمن تقدٌم برامج تربوٌة فردٌة وتتضمن البرامج التربوٌة

 :الفردٌة

o ًتحدٌد مستوى األداء الحال. 

o تحدٌد األهداف طوٌلة المدى. 

o تحدٌد األهداف قصٌرة المدى. 

o تحدٌد معاٌٌر األداء الناجح. 

o  الالزمةتحدٌد المواد واألدوات. 

o تحدٌد موعد البدء بتنفٌذ البرامج وموعد االنتهاء منها. 
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  إن توفٌر الخدمات التربوٌة الخاصة لألطفال المعوقٌن ٌتطلب قٌام فرٌق متعدد

التخصصات بذلك حٌث ٌعمل كل اختصاصً على تزوٌد الطفل بالخدمات ذات العالقة 

 .بتخصصه

 ؤثر على جمٌع أفراد األسرة. واألسرة إن اإلعاقة التؤثر على الطفل فقط ولكنها قد ت

 .هً المعلم األول واألهم لكل طفل

  .إن التربٌة الخاصة المبكرة أكثر فاعلٌة من التربٌة فً المراحل العمرٌة المتأخرة

فمراحل الطفولة المبكرة مراحل حساسة على صعٌد النمو وٌجب استثمارها إلى أقصى 

 .حد ممكن

 الخاصةمراحل تطور برامج التربٌة 

 مراكز اإلقامة الكاملة : Residentialschool 

تعتبر مراكز اإلقامة الكاملة من أقدم برامج التربٌة الخاصة التً كانت ومازالت تقدم الخدمات 

االٌوائٌة والصحٌة واالجتماعٌة والتربوٌة لألفراد المعاقٌن، وكان ٌسمح لألهالً بزٌارة أبنائهم 

 .فً هذه المراكز

ه المراكز مجموعة من االنتقادات تتهم فٌها بعزل هؤالء األطفال عن المجتمع لكن وجهت لهذ

الخارجً وما ٌحتوٌه من حٌاة طبٌعٌة، كما وصف أفراد هذه الفئات بأنهم منبوذون عن 

 .المجتمع

 مراكز التربٌة الخاصة النهارٌة : Special Day care school 

قادات لمراكز اإلقامة الكاملة، والكثٌر من هذه ظهرت هذه المراكز كرد فعل على ما تقدم من انت

المراكز ٌكون عملها إلى منتصف النهار تقرٌباً، وفً هذه الفترة ٌتلقى األفراد المعاقون خدمات 

 .تربوٌة واجتماعٌة

وتعمل هذه المراكز على إٌصال هؤالء إلى منازلهم، وهً تحافظ على بقاء الفرد المعاق فً 

 .له أسرته وفً الجو الطبٌعً

 :ووجهت لهذه المراكز أٌضاً بعض االنتقادات أهمها

عدم توفر المكان المناسب إلقامة المراكز النهارٌة، وقلة عدد االختصاصٌٌن فً مٌادٌن التربٌة 

 .الخاصة المختلفة

 

 

 الصفوف الخاصة الملحقة بالمدرسة العادٌة: Special classes within Regular 

Schools 
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ظهرت هذه الصفوف نتٌجة لالنتقادات التً وجهت إلى المراكز النهارٌة التً تعنً بالتربٌة 

الخاصة، ونتٌجة لتغٌر االتجاهات العامة نحو المعوقٌن من السلبٌة إلى اإلٌجابٌة، وهذه الصفوف 

 .تكون خاصة باألفراد المعاقٌن فً المدرسة العادٌة والتً الٌتجاوز عدد الطلبة فٌها العشرة

وٌتلقى هؤالء الطلبة برامجهم التعلٌمٌة من قبل مدرس التربٌة الخاصة، ولهم أٌضاً برامج 

 .تعلٌمٌة مشتركة مع الطلبة العادٌٌن

والهدف من هذا البرنامج زٌادة فرص التفاعل االجتماعً والتربوي بٌن هؤالء األفراد )الطلبة( 

 .المعاقٌن والعادٌٌن

عة من االنتقادات أهمها صعوبة االنتقال من الصفوف وهذه الصفوف تعرضت أٌضاً لمجمو

 .الخاصة إلى العادٌة، وكٌفٌة تحدٌد المواد المشتركة بٌن المعاقٌن والعادٌٌن

 ًالدمج األكادٌم: Mainstreming  

ظهر هذا االتجاه فً برامج التربٌة الخاصة بسبب االنتقادات التً وجهت إلى برامج الصفوف 

بالمدرسة العادٌة، ولالتجاهات اإلٌجابٌة نحو مشاركة الطلبة المعوقٌن العادٌٌن الخاصة الملحقة 

 .فً الصف الدراسً

وٌعرف الدمج بأنه ذلك النوع من البرامج التً تعمل على وضع الطفل غٌر العادي فً الصف 

العادي مع الطلبة العادٌٌن لبعض الوقت وفً بعض المواد بشرط أن ٌستفٌد الطفل من ذلك 

 .طة تهٌئة الظروف المناسبة إلنجاح هذا االتجاهشرٌ

 :وهذه التهٌئة تتم على ثالث مراحل هً

o التجانس بٌن الطالب العادٌٌن والمعاقٌن. 

o تخطٌط البرامج التربوٌة وطرق تدرٌسها لكل من الطلبة العادٌٌن والمعوقٌن. 

o تحدٌد المسؤولٌات الملقاة على عاتق أطراف العملٌة التعلٌمٌة من إدارة 

 .المدرسة ومعلمٌن ومشرفٌن وجمٌع الكوادر العاملة

 .وٌعتبر الدمج من أهم مراحل عملٌة تطوٌر برامج التربٌة الخاصة

 ًالدمج االجتماع : Normalization 

تعتبر هذه المرحلة النهائٌة فً تطوٌر برامج التربٌة الخاصة للمعوقٌن ألنها تساعد على كل ما 

 .راد المجتمعهو إٌجابً نحو المعوقٌن من أف

وٌتمثل هذا فً مجال العمل من خالل توفٌر فرص عمل مناسبة لهم باعتبارهم أفراداً منتجٌن 

 .فً المجتمع
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كذلك دمج المعاقٌن فً األحٌاء السكنٌة من خالل توفٌر سكن مالئم ومناسب لهم كأسرة مستقلة 

 .والتعامل معها على أساس حكم الجٌرة وما تتطلبه من مستلزمات

 التربٌة الخاصةرواد 

 ( الجنسٌة: فرنسً=8=0ــ  :>>0جٌن إٌتارد)  اإلسهام الرئٌسً: إمكانٌة استخدام

 .منهجٌة البحث ذات المنحى الفردي لتطوٌر طرائق التدرٌب الفعالة للمعاقٌن عقلٌا

 ( الجنسٌة: أمرٌكً;>=0ــ  10=0ساموٌل هوي)  اإلسهام الرئٌسً: المعوقون قادرون

 .تزوٌدهم ببرامج تربوٌة منظمةعلى التعلم وٌجب 

 ( الجنسٌة: فرنس1ً==0ــ  07=0إدوارد سٌجان)  اإلسهام الرئٌسً: إمكانٌة تعلٌم

 .المعاقٌن عقلٌاً باستخدام برامج تدرٌب حّسً ـ حركً

 ( الجنسٌة: برٌطان00ً<0ــ  77=0فرانسٌس جالتون)  اإلسهام الرئٌسً: موروثٌة

 .الذكاء

 ( الجنسٌة: فرنس00ً<0ــ  >:=0ألفرد بٌنٌه)  اإلسهام الرئٌسً: امكانٌة قٌاس الذكاء

 .وإمكانٌة تدرٌب وتطوٌر القدرات العقلٌة

 ( الجنسٌة: فرنس7ً:=0ــ  <1=0لوٌس براٌل)  اإلسهام الرئٌسً: استخدام النقاط

 .البارزة لتعلٌم المكفوفٌن

 ( الجنسٌة: أمرٌك0ً:=0ــ  0>=>توماس جالودٌت) مكانٌة تعلٌم اإلسهام الرئٌسً: إ

 .الصم مهارات التواصل باستخدام التهجئة باألصابع

 ( الجنسٌة: أمرٌك77ً<0ــ  >9=0ألكساندر بل)  اإلسهام الرئٌسً: إمكانٌة تعلٌم الكالم

 .للصم وإمكانٌة استخدامهم للسمع المتبقً

 ( الجنسٌة: اٌطالٌة7:<0ــ  1>=0مارٌا منتسوري)  اإلسهام الرئٌسً: فاعلٌة التدخل

 .لعالجً المبكر المتضمن خبرات ملموسة خاصةا

 ( الجنسٌة: أمرٌكً;:<0ــ  >>=0لوٌس تٌرمان)  اإلسهام الرئٌسً: استخدام اختبارات

 .الذكاء للتعرف إلى طبٌعة التفوق العقلً

 ( الجنسٌة: ألمانً>:<0ــ  ><=0ألفرد ستراوس)  اإلسهام الرئٌسً: بعض األطفال

ات التعلم تعود للتلف الدماغً، وهذه الصعوبات ٌمكن ٌظهرون أشكاالً محددة من صعوب

 .معالجتها بالتدرٌب الخاص

 


