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ا�طفال ذوو احلاجات اخلاصة

األطفال ذوو الحاجات الخاصة هم أولئك الذين يختلفون عىل نحو أو آخر عن األطفال 
فنحن  الخاصة  الحاجات  ذوي  األطفال  عن  نتحدث  فعندما  عاديني.  املجتمع  يعتربهم  الذين 
نتحدث عن األطفال الذين يختلف أداؤهم جسمياً أو عقلياً أو سلوكياً جوهرياً عن أداء أقرانهم 
العاديني. وعىل أية حال، فإن األداء العادي يرتاوح حول متوسط ما. فكام هو معروف، أّن وضع 
حد فاصل بني األداء السوي واألداء الشاذ أو غري العادي أمر بالغ الصعوبة. فقد ينحرف األداء عام 
يعترب عادياً دون أن يصبح غري عادي. لهذا فإن تعريفنا لغري العاديني أو لذوي الحاجات الخاصة 
. (Kirk & Gallagher, 1993) يعتمد بالرضورة عىل درجة االنحراف عن العادي وتكراره ومداه
عن  يختلفون  الذين  هم  الخاصة  الحاجات  ذوي  األشخاص  فإن  سبق،  ما  إىل  واستناداً 
األشخاص العاديني اختالفاً ملحوظاً وبشكل مستمر أو متكرر األمر الذي يحد من قدرتهم عىل 
النجاح يف تأدية النشاطات األساسية االجتامعية والرتبوية والشخصية. ويف هذا السياق، يجب 
التمييز بني بعض املصطلحات التي تستخدم عادة لإلشارة إىل الفئات الخاصة املختلفة يف أدبيات 

الرتبية الخاصة.
الحاالت  وبخاصة  الوظيفة  محدودية  إىل  يشري  مصطلح  وهو   :(Impairment) الضعف 

التي تعزى للعجز الحيس كالضعف السمعي أو الضعف البرصي.
العجز (Disability): وهو مصطلح يشري إىل تشوه جسدي أو مشكلة خطرية يف التعلم أو 
التكيف االجتامعي نتيجة وجود الضعف. وغالباً ما يستخدم هذا املصطلح لإلشارة إىل الصعوبات 

الجسمية.
اإلعاقة (Handicap): يشري هذا املصطلح إىل عدم القدرة عىل االستجابة للبيئة أو التكيف 

معها نتيجة مشكالت سلوكية أو عقلية أو جسمية.
االضطراب (Disorder): يستخدم هذا املصطلح عادة لإلشارة إىل املشكالت يف التعلم أو 

السلوك أو اللغة (ولذلك نقول: اضطراب لغوي، أو اضطراب تعلمي).
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ينخفض  الذين  يقترص عىل  إنه ال  السابقة، حيث  املصطلحات  أوسع من  املصطلح  وهذا 
أداؤهم عن أداء اآلخرين (ذوي اإلعاقة) وإمنا يشتمل عىل الذين يكون أداؤهم أحسن من أداء 

اآلخرين (املوهوبني واملتفوقني).
البرصية،  واإلعاقة  التعلم،  وصعوبات  العقلية،  اإلعاقة  هي:  أساسية  فئات  مثان  واإلعاقة 
التوحد،  طيف  واضطراب  السلوكية،  واالضطرابات  الجسمية،  واإلعاقة  السمعية،  واإلعاقة 
الكالمية واللغوية. وكل فئة من هذه  الزائد، واالضطرابات  االنتباه والنشاط  واضطراب ضعف 

الفئات تصنف إىل مستويات أو أنواع مختلفة اعتامداً إما عىل شدتها أو أسبابها أو خصائصها.
مجموع  من   %10 عىل  يزيد  ما  أن  العالقة  ذات  الدولية  واملنظامت  املؤسسات  وتقّدر 

السكان يف أي مجتمع يعانون من مجمل حاالت اإلعاقة املذكورة أعاله.
وإنه ملن دواعي اإلحساس باألمل والشعور باملرارة أن مصطلح اإلعاقة ارتبط  بأذهان الكثريين 
بالتوقف عن النمو والعجز الكامل عن التعلم. وذلك ال يعكس حقيقة األداء بقدر ما يعكس 
إنها يف  تعطل كل يشء.  النهاية وال هي  تعني  ال  فاإلعاقة  التوقعات.  وتدين  االتجاهات  سلبية 
الواقع حالة من الضعف يف مظهر أو أكرث من مظاهر النمو. وهي تأخر أو بطء يف النمو وليست 
توقفاً عنه. وإذا ما تفاقمت املشكالت فالسبب هو عدم تزويد الطفل بالخدمات املناسبة أكرث 

من عدم قدرته هو عىل التعلم والنضج.
إن الطفل ذا اإلعاقة طفل أوالً وذو اإلعاقة ثانياً، وما يعنيه ذلك أنه إنسان مير مبراحل منائية 
متسلسلة ومنظمة وحاجاته األساسية ال تختلف عموماً عن حاجات األطفال جميعاً. فهو بحاجة 
الدعم  إىل  أيضاً  الشخصية. وهو بحاجة  بالقيمة والكفاية  باألمن والشعور  الحب والشعور  إىل 

وتهيئة الفرص الالزمة له ليصبح مستقًال إىل الحد الذي تسمح به قابلياته وقدراته.
ولكن ما يحدث يف كثري من األحيان هو أن املجتمعات ال تتوقع الكثري من الطفل ذي اإلعاقة 
وهناك من ال يتوقع شيئاً ويتعامل معه وكأنه جامد أو مخلوق ال يشعر وليس لديه أي قابلية للتغري 
والتطور. ومثل هذه التوقعات يف حقيقة األمر هي األسباب الفعلية التي تكمن وراء التدهور يف 
أداء الكثريين من األطفال ذوي اإلعاقة يف مجتمعنا. لذلك فإن نقطة البداية تتمثل بتغيري اتجاهاتنا 
نحو هذه الفئة من األطفال وتبني التوقعات الواقعية . فكل طفل يستطيع عمل بعض األشياء وال 

يستطيع عمل أشياء أخرى وكلنا بحاجة إىل املساعدة يف مرحلة ما من مراحل حياتنا.
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التكيفي  السلوك  يف  عجز  يصحبه  العام  العقيل  األداء  مستوى  يف  ملحوظ  انخفاض  هي 
ويظهر يف مرحلة النمو مام يؤثر سلبياً عىل األداء الرتبوي للفرد. وتصنف اإلعاقة العقلية اعتامداً 

.(Mac Millan, 1977) عىل نسبة الذكاء إىل الفئات اآلتية
أ - اإلعاقة العقلية البسيطة (55 - 69 درجة).

ب - اإلعاقة العقلية املتوسطة (40-54 درجة).
جـ - اإلعاقة العقلية الشديدة (25 - 39 درجة)

د - اإلعاقة العقلية الشديدة جداً (أقل من 24 درجة).
كذلك تصنف اإلعاقة العقلية من قبل مؤسسات الرتبية الخاصة إىل ثالث فئات هي:

أ - القابلون للتعلم (50 - 70 درجة): وهم أطفال قادرون عىل تعلم املهارات األكادميية 
األساسية.

ب - القابلون للتدريب (30 - 50 درجة): وهم أطفال قادرون عىل تعلم املهارات األكادميية 
الوظيفية فقط إضافة إىل مهارات العناية بالذات.

جـ - االعتامديون (أقل من 30 درجة): وهم أطفال يحتاجون إىل رعاية خاصة مستمرة.
هذا وقد تنتج اإلعاقة العقلية عن أسباب بيولوجية متنوعة وعندئذ تسمى اإلعاقة العقلية 
العضوي. ولكن معظم حاالت اإلعاقة العقلية ال تعود ألسباب عضوية واضحة ويف هذه الحالة 

. (Hallahan & kauffman, 1985) يطلق علىيها اسم اإلعاقة األرسية الثقافية
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تعرف اإلعاقة االنفعالية عىل أنها واحدة أو أكرث من الخصائص اآلتية التي تظهر بشكل 

واضح وملدة زمنية طويلة:
(أ) عدم القدرة عىل بناء عالقات إيجابية مع اآلخرين.

(ب) إظهار سلوكيات غري مناسبة أو مشاعر وعواطف غري عادية يف ظروف ومواقف عادية.
(ج) شعور عام باالكتئاب وعدم السعادة.

(د) الشكوى من أعراض جسمية أو مخاوف ترتبط باملدرسة أو بالجسم.
.(Kauffman, 1977) (هـ) عدم قدرة عىل التعلم ال تعزى لعوامل عقلية أو حسية أو حركية


