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 ةالتربية الخاص

 هائمفهومها، أهدافها، مباد

 :  مقــدمـــة

سلبياً على خدمات التربية الخاصة تقدم لجميع فئات الطالب الذين يواجهون صعوبات تؤثر 

وتحت  قدرتهم على التعلم، كما أنها تتضمن أيضاً الطالب ذوي القدرات والمواهب المتميزة

وهوحق لكل البشر بغض النظر عن أية  (التربية للجميع، التعليم للتميز، التميز للجميع) شعار

كامنة لمعوقات قد تحول دون تعلمهم. سواء كانت جسدية أم عقلية مع إتاحة الفرص للطاقات ا

حتياجات رورة االهتمام بذوي اإلتؤكد على ض والتربية الخاصة، لدى البشر للظهور والرياد

الخاصة، وتكييف المناهج، وطرق التدريس الخاصة بهم، بما يتواءم واحتياجاتهم، وبما يسمح 

كثف بدمجهم مع ذويهم من التالميذ العاديين في فصول التعليم العام، مع تقديم الدعم العلمي الم

لمعلمي التربية الخاصة ومعلمي التعليم العام، بما يساعدهم على تنفيذ استراتيجيات التعليم سواء 

 .للطالب الموهوبين أو ذوي اإلعاقات المختلفة

وقد شهد العقد الحالي تطوراً هائالً في مجال االهتمام باإلعاقة. ونشطت الدول المختلفة في 

ن االستجابة الفعالة لمشكلة اإلعاقة يجب أن تتصف تطوير برامجها في مجال اإلعاقة أل

بالشمولية، بحيث التهتم ببعض الجوانب المتعلقة بهذه المشكلة وتغفل جوانب أخرى، وبشكل 

يكون فيه لبرامج الوقاية من اإلعاقة أهمية متميزة نظراً ألنها تمثل إجراًء مبكراً يقلل إلى حد 

ن الجهود المعنوية والمادية الالزمة لبرامج الرعاية كبير من وقوع اإلعاقة ويختصر الكثير م

 .والتأهيل

 مفهوم التربية الخاصة

نظر المتخصصين في هذا المجال والتي تسعى لتحديد مفهوم التربية الخاصة، فإنه  ةوجه ومن

يمكن القول بأن التربية الخاصة تعني مجموعة الخدمات التربوية والتعليمية واالجتماعية 

والنفسية والمهنية التي تقدم خصيصا لفئة من فئات الخواص أو ذوي اإلعاقة مراعية خصائص 

لك بهدف مساعدتها على إحداث أفضل مستوى من النمو في بقية جوانب كل فئة على حدا، وذ

الشخصية التي لم تُصب بخلل، بما يمكنهم من إحساسهم بوجودهم والشعور بإنسانيتهم، فضال 

عن تدريبهم تدريبا مناسبا يمكنهم من اكتساب مهنة تجعلهم يشعرون بأن لهم دورا في الحياة 

  تقدره الجماعة.

الخاصة بأنها نمط من الخدمات والبرامج التربوية تتضمن تعديالت خاصة سواًء تعرف التربية 

في المناهج أو الوسائل أو طرق التعليم استجابة للحاجات الخاصة لمجموع الطالب الذين ال 

 .يستطيعون مسايرة متطلبات برامج التربية العادية

الذين يواجهون صعوبات تؤثر وعليه، فإن خدمات التربية الخاصة تقدم لجميع فئات الطالب 

 .سلبياً على قدرتهم على التعلم، كما أنها تتضمن أيضاً الطالب ذوي القدرات والمواهب المتميزة



 تعريف التربية الخاصة والذي اعتمدت عليه الجمعية األمريكية للتخلف العقلي فهو أنها "

حاجات األفراد مجموعة البرامج التربوية المتخصصة والمصممة بشكل خاص لمواجهة 

المعوقين والتي ال يستطيع معلم الصف العادي أن يقدمها وتتضمن األساليب والوسائل الخاصة 

 والمساعدة في تسهيل تعليم المعاقين وتنمية قدراتهم إلى أقصى حّد ممكن".

 :ويشتمل ذلك على الطالب في الفئات الرئيسة التالية

 الموهبة والتفوق  Talent and Giftedness 

 إلعاقة العقليةا Mental Retardation  

 اإلعاقة السمعية  Hearing Impairment 

 اإلعاقة البصرية  Visual Impairment 

 اإلعاقة الحركية  Physical Disability 

 اإلعاقة اإلنفعالية  Emotional impairment 

 التوحد Autism  

 صعوبات التعلم Learning Disabilities  

  اللغةإضطرابات النطق أو Speech and Language Disorders  

 أهداف التربية الخاصة

  التعرف إلى األطفال غير العاديين وذلك من خالل أدوات القياس والتشخيص المناسبة

 .لكل فئة من فئات التربية الخاصة

 إعداد البرامج التعليمية لكل فئة من فئات التربية الخاصة. 

 ت التربية الخاصة، وذلك لتنفيذ وتحقيق أهداف إعداد طرائق التدريس لكل فئة من فئا

 .البرامج التربوية على أساس الخطة التربوية الفردية

 إعداد الوسائل التعليمية والتكنولوجية الخاصة بكل فئة من فئات التربية الخاصة. 

  إعداد برامج الوقاية من اإلعاقة، بشكل عام، والعمل ما أمكن على تقليل حدوث اإلعاقة

 .البرامج الوقائية عن طريق

  مراعاة الفروق الفردية بين الطالب وذلك بحسن توجيهم ومساعدتهم على النمو وفق

 .قدراتهم واستعداداتهم وميولهم



  تهيئة وسائل البحث العلمي لالستفادة من قدرات الموهوبين وتوجيهها واتاحة الفرصة

 .أمامهم في مجال نبوغهم

 مناسبة لتنمية قدراته حتى يستطيع المساهمة في تأكيد كرامة الفرد وتوفير الفرص ال

 .نهضة األمة

 مصطلحات في التربية الخاصة

 الضعف Impairment  

وهو مصطلح يشير إلى محدودية الوظيفة وبخاصة الحاالت التي تعزى للعجز والحسي 

 .كالضعف السمعي أو الضعف البصري

 ضعف القدرة Disability  

أو مشكلة خطيرة في التعلم أو التكيف االجتماعي نتيجة وهومصطلح يشير إلى تشوه جسدي 

 .وجود الضعف. وغالباً ما يستخدم هذا المصطلح لإلشارة إلى الصعوبات الجسمية

 اإلعاقة Handicap  

 يستخدم هذا المصطلح عادة لإلشارة إلى المشكالت في التعلم أو السلوك االجتماعي 

  Exceptionalities الحاالت الخاصة

المصطلح أوسع من المصطلحات السابقة حيث أنه ال يقتصر على الذين ينخفض أداؤهم وهذا 

عن أداء اآلخرين )المعوقين( وإنما يشتمل على الذين يكون أداؤهم أحسن من أداء اآلخرين 

 .( )الموهوبين والمتفوقين

 مبادىء التربية الخاصة

 ية القريبة من البيئة العاديةيجب تعليم األطفال ذوي الحاجات الخاصة في البيئة التربو. 

  إن التربية الخاصة تتضمن تقديم برامج تربوية فردية وتتضمن البرامج التربوية

 :الفردية

o تحديد مستوى األداء الحالي. 

o تحديد األهداف طويلة المدى. 

o تحديد األهداف قصيرة المدى. 

o تحديد معايير األداء الناجح. 

o تحديد المواد واألدوات الالزمة. 



o د موعد البدء بتنفيذ البرامج وموعد االنتهاء منهاتحدي. 

  إن توفير الخدمات التربوية الخاصة لألطفال المعوقين يتطلب قيام فريق متعدد

التخصصات بذلك حيث يعمل كل اختصاصي على تزويد الطفل بالخدمات ذات العالقة 

 .بتخصصه

  أفراد األسرة. واألسرة إن اإلعاقة التؤثر على الطفل فقط ولكنها قد تؤثر على جميع

 .هي المعلم األول واألهم لكل طفل

  .إن التربية الخاصة المبكرة أكثر فاعلية من التربية في المراحل العمرية المتأخرة

فمراحل الطفولة المبكرة مراحل حساسة على صعيد النمو ويجب استثمارها إلى أقصى 

 .حد ممكن

 مراحل تطور برامج التربية الخاصة

  اإلقامة الكاملةمراكز : Residentialschool 

تعتبر مراكز اإلقامة الكاملة من أقدم برامج التربية الخاصة التي كانت ومازالت تقدم الخدمات 

االيوائية والصحية واالجتماعية والتربوية لألفراد المعاقين، وكان يسمح لألهالي بزيارة أبنائهم 

 .في هذه المراكز

وعة من االنتقادات تتهم فيها بعزل هؤالء األطفال عن المجتمع لكن وجهت لهذه المراكز مجم

الخارجي وما يحتويه من حياة طبيعية، كما وصف أفراد هذه الفئات بأنهم منبوذون عن 

 .المجتمع

 مراكز التربية الخاصة النهارية : Special Day care school 

اإلقامة الكاملة، والكثير من هذه ظهرت هذه المراكز كرد فعل على ما تقدم من انتقادات لمراكز 

المراكز يكون عملها إلى منتصف النهار تقريباً، وفي هذه الفترة يتلقى األفراد المعاقون خدمات 

 .تربوية واجتماعية

وتعمل هذه المراكز على إيصال هؤالء إلى منازلهم، وهي تحافظ على بقاء الفرد المعاق في 

 .أسرته وفي الجو الطبيعي له

 :لهذه المراكز أيضاً بعض االنتقادات أهمهاووجهت 

عدم توفر المكان المناسب إلقامة المراكز النهارية، وقلة عدد االختصاصيين في ميادين التربية 

 .الخاصة المختلفة

 

 



 

 الصفوف الخاصة الملحقة بالمدرسة العادية: Special classes within Regular 

Schools 

ادات التي وجهت إلى المراكز النهارية التي تعني بالتربية ظهرت هذه الصفوف نتيجة لالنتق

الخاصة، ونتيجة لتغير االتجاهات العامة نحو المعوقين من السلبية إلى اإليجابية، وهذه الصفوف 

 .تكون خاصة باألفراد المعاقين في المدرسة العادية والتي اليتجاوز عدد الطلبة فيها العشرة

م التعليمية من قبل مدرس التربية الخاصة، ولهم أيضاً برامج ويتلقى هؤالء الطلبة برامجه

 .تعليمية مشتركة مع الطلبة العاديين

والهدف من هذا البرنامج زيادة فرص التفاعل االجتماعي والتربوي بين هؤالء األفراد )الطلبة( 

 .المعاقين والعاديين

االنتقال من الصفوف  وهذه الصفوف تعرضت أيضاً لمجموعة من االنتقادات أهمها صعوبة

 .الخاصة إلى العادية، وكيفية تحديد المواد المشتركة بين المعاقين والعاديين

 الدمج األكاديمي: Mainstreming  

ظهر هذا االتجاه في برامج التربية الخاصة بسبب االنتقادات التي وجهت إلى برامج الصفوف 

ابية نحو مشاركة الطلبة المعوقين العاديين الخاصة الملحقة بالمدرسة العادية، ولالتجاهات اإليج

 .في الصف الدراسي

ويعرف الدمج بأنه ذلك النوع من البرامج التي تعمل على وضع الطفل غير العادي في الصف 

العادي مع الطلبة العاديين لبعض الوقت وفي بعض المواد بشرط أن يستفيد الطفل من ذلك 

 .ا االتجاهشريطة تهيئة الظروف المناسبة إلنجاح هذ

 :وهذه التهيئة تتم على ثالث مراحل هي

o التجانس بين الطالب العاديين والمعاقين. 

o تخطيط البرامج التربوية وطرق تدريسها لكل من الطلبة العاديين والمعوقين. 

o  تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق أطراف العملية التعليمية من إدارة

 .الكوادر العاملةالمدرسة ومعلمين ومشرفين وجميع 

 .ويعتبر الدمج من أهم مراحل عملية تطوير برامج التربية الخاصة

 الدمج االجتماعي : Normalization 

تعتبر هذه المرحلة النهائية في تطوير برامج التربية الخاصة للمعوقين ألنها تساعد على كل ما 

 .هو إيجابي نحو المعوقين من أفراد المجتمع



العمل من خالل توفير فرص عمل مناسبة لهم باعتبارهم أفراداً منتجين  ويتمثل هذا في مجال

 .في المجتمع

كذلك دمج المعاقين في األحياء السكنية من خالل توفير سكن مالئم ومناسب لهم كأسرة مستقلة 

 .والتعامل معها على أساس حكم الجيرة وما تتطلبه من مستلزمات

 رواد التربية الخاصة

 ( الجنسية: فرنسي5181ــ  5771جين إيتارد)  اإلسهام الرئيسي: إمكانية استخدام

 .منهجية البحث ذات المنحى الفردي لتطوير طرائق التدريب الفعالة للمعاقين عقليا

 ( الجنسية: أمريكي5171ــ  5185سامويل هوي)  اإلسهام الرئيسي: المعوقون قادرون

 .على التعلم ويجب تزويدهم ببرامج تربوية منظمة

 فرنسيالجنسية:  (5118ــ  5151رد سيجان )إدوا 

 .اإلسهام الرئيسي إمكانية تعليم المعاقين عقلياً باستخدام برامج تدريب حّسي ـ حركي

 ( الجنسية: بريطاني5155ــ  5111فرانسيس جالتون)  اإلسهام الرئيسي: موروثية

 .الذكاء

 ( الجنسية: فرنسي5155ــ  5117ألفرد بينيه)  :امكانية قياس الذكاء اإلسهام الرئيسي

 .وإمكانية تدريب وتطوير القدرات العقلية

 ( الجنسية: فرنسي5111ــ  5181لويس برايل)  اإلسهام الرئيسي: استخدام النقاط

 .البارزة لتعليم المكفوفين

 ( الجنسية: أمريكي5115ــ  7175توماس جالوديت)  اإلسهام الرئيسي: إمكانية تعليم

 .خدام التهجئة باألصابعالصم مهارات التواصل باست

 ( الجنسية: أمريكي5111ــ  5187ألكساندر بل)  اإلسهام الرئيسي: إمكانية تعليم الكالم

 .للصم وإمكانية استخدامهم للسمع المتبقي

 ( الجنسية: ايطالية5111ــ  5178ماريا منتسوري)  اإلسهام الرئيسي: فاعلية التدخل

 .صةالعالجي المبكر المتضمن خبرات ملموسة خا

 ( الجنسية: أمريكي5111ــ  5177لويس تيرمان)  اإلسهام الرئيسي: استخدام اختبارات

 .الذكاء للتعرف إلى طبيعة التفوق العقلي

 ( الجنسية: ألماني5117ــ  5117ألفرد ستراوس)  اإلسهام الرئيسي: بعض األطفال

صعوبات يمكن يظهرون أشكاالً محددة من صعوبات التعلم تعود للتلف الدماغي، وهذه ال

 .معالجتها بالتدريب الخاص



 


