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ال	بية اخلاصة:
مقدمة عامة

Special Education:
An Introduction  
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مقدمة
بالفروق  االهتامم  األوىل  بداياتها  منذ  الخاصة  الرتبية  به  متيزت  ما  أهم  لعل 
التعليمية بهدف متكني  الفردية بني املتعلمني. فهي تشمل تكييف العملية والبيئة 

الطلبة الذين يختلفون جوهريا عن الطلبة اآلخرين من بلوغ أقىص ما تسمح به إمكاناتهم من منو، 
وتحصيل، واستقاللية. والرتبية الخاصة ميدان دائم التغري من حيث، العمليات التي يتضمنها واآلليات 
التي يتم اتباعها لتنفيذ تلك العمليات. إال أن املراجع العلمية املتخصصة يف دول العامل املختلفة منذ 
تلبية  يتعذر  الذين  للطلبة  تدريس صفي مصمم خصيصا  بأنها  الخاصة  الرتبية  تعرف  عديدة  عقود 
 Special) احتياجاتهم التعليمية عن طريق املنهج املدريس التقليدي. وال يعني ذلك أن الرتبية، الخاصة
الرتبية  فخصوصية  متاما،  مختلف  يشء   (Regular Education) العامة  والرتبية  يشء   (Education
الخاصة نابعة من التكييف الذي تتضمنه ومن أساليبها الفريدة. وإذا كانت الفروق بني الرتبية الخاصة 
الفصل  الوقت الحارض وذلك ما يوضحه هذا  العامة كبرية يف املايض، فهي مل تعد كذلك يف  والرتبية 

ويؤكد عليه يف األجزاء اآلتية.
للطلبة   (Especially Designed Instruction) تنفيذه خصيصا  يتم  الذي  التدريس  ويختلف 
تربوية  لديهم حاجات  ليس  الذين  اآلخرين  الطلبة  مع  املنفذ  التدريس  الخاصة عن  الحاجات  ذوي 
بالرضورة  ليس  خصيصا  املصمم  التدريس  ولكن  الصفي.  واملستوى  الزمني  العمر  نفس  من  خاصة 
تدريسا ينفذ يف أوضاع تعليمية خاصة معزولة عن األوضاع التعليمية املألوفة. ويف الواقع، فقد طرأ 
تغيري عىل كل من الفئات املستهدفة من الرتبية الخاصة واألوضاع التي يتم تنفيذ هذا النمط من الرتبية 
فيها.  فإذا كانت الرتبية الخاصة يف املايض تعني تعليم الطلبة ذوي اإلعاقات املختلفة يف أوضاع تعليمية 
(مدارس ومؤسسات) خاصة خارج النظام الرتبوي العام ومعزولة عنه، فهي مل تعد كذلك يف الوقت 
الراهن. فقد أصبحت نسبة كبرية من هؤالء الطلبة تتلقى التعليم يف املدارس العادية. ومل يعد مصطلح 
«األطفال ذوو الحاجات الخاصة» يف عدة دول يقترص عىل األطفال ذوي اإلعاقات، ولكنه أصبح يشمل 
حاليا األطفال الذين يخفقون يف املدرسة ألسباب أخرى مثل: األطفال املحرومني نفسيا وثقافيا لسبب 
أو آخر، واألطفال ذوي مشكالت التعلم والتحصيل والتكيف الناجمة عن أسباب مختلفة مثل التباين 

الثقايف وغري ذلك.
أيضا لألطفال  قني فقط، ولكنها تقدم  املعوَّ الخاصة ال تقدم لألطفال  فالرتبية  األمر،  ومهام يكن 
املوهوبني واملتفوقني. فالطالب املتفوق هو اآلخر لديه حاجات تربوية خاصة يتعذر عىل النظام الرتبوي 
التقليدي تلبيتها. ولذلك فهو يحتاج إىل تدريس من منط خاص قد يتم تنفيذه يف أوضاع تعليمية عادية 

أو يف أوضاع تعليمية خاصة.
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 �� � א���
 א����� ��
تحّد  أو عجز  يعاين من حالة ضعف  (Handicapped Child) هو طفل  املعوق  الطفل 
من قدرته عىل التعلم بالبيئة الرتبوية العادية، أو متنعه من القيام بالوظائف واألدوار املتوقعة 
ممن هم يف عمره باستقاللية. و بذلك فهو طفل لديه انحراف أو تأخر ملحوظ يف النمو جسميا، 
أو حسيا، أو عقليا، أو سلوكيا، أو لغويا. وينجم عن ذلك حاجات فريدة تقتيض تقديم خدمات 
خاصة وتستدعي توفري فرص غري تقليدية للنمو والتعلم واستخدام أدوات وأساليب معّدلة يتم 
تنفيذها وتوظفيها عىل مستوى فردي. وباللغة الرتبوية، فإن اإلعاقة حالة تفرض قيوداً عىل األداء 
األكادميي مام يجعل التعلم يف الصف العادي وبالطرق التعليمية العادية أمراً يصعب تحقيقه 

.(Read, 2000)
والتعريف السابق تعريف تربوي، وهناك تعريفات عديدة أخرى متداولة. فهناك تعريفات 
طبية تعتمد عىل معايري دقيقة وقابلة للقياس مبوضوعية (كام هو الحال مثًال بالنسبة للضعف 
التي تفرضها  القيود  تعريفات اجتامعية تركز عىل  الفقدان السمعي). وهناك أيضاً  البرصي أو 
ينصب  مهنية  وتعريفات  املجتمع،  يف  كفرد  بأدواره  للقيام  الشخص  قابلية  عىل  اإلعاقة  حالة 

االهتامم فيها عىل تحديد التأثريات املحتملة لإلعاقة عىل أداء الشخص يف عامل العمل. 
وقد كانت اإلعاقة موجودة يف املايض وهي موجودة اآلن. والربامج الوقائية، عىل أهميتها، ال 
متنع حدوث اإلعاقة كامًال، ولكنها تخفف نسبة انتشار اإلعاقات أو تخفف شدة املضاعفات التي 
قني يف العامل بحوايل  تنجم عن اإلعاقة. ويف الوقت الحايل، يقدر العدد اإلجاميل لألشخاص املعوَّ

600 مليون إنسان وما يقرب من 25 مليون إنسان معوق يف الدول العربية. 
انتشار  نسبة  كانت  وإن  استثناء  دون  البرشية  املجتمعات  كل  تعرفها  ظاهرة  واإلعاقة 
وطبيعة أسباب االعاقات تختلف من مجتمع إىل آخر. كذلك فإن األسباب الحقيقية لإلعاقة غري 
واضحة يف نسبة كبرية من الحاالت. فمع أن بعض اإلعاقات ميكن تحديد عوامل عضوية محددة 
كأسباب لها ولكن إعاقات أخرى ال يعرف لها أسباب معينة، ولعل هذه الحقيقة توضح صعوبة 

الوقاية من اإلعاقة .
تقف  فاإلعاقة ظاهرة تحدث بنسب متفاوتة يف كل مكان وزمان، فهي ال تعرف حدوداً 
عندها، وهي ال متيز بني الناس اعتامداً عىل عرقهم، أو فئتهم االقتصادية - االجتامعية، أو مستوى 
ثقافتهم وما إىل ذلك. فاإلعاقة تحدث لدى الذكر واألنثى، ولدى األبيض واألسود، ولدى الغني 

والفقري، ولدى املثقف واألمي. 
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���� א����� 
تصنف اإلعاقة إىل الفئات الرئيسة اآلتية: 

(Intellectual Disabilities�������	
�����


هي تدن ملحوظ (انخفاض ال يقل عن انحرافني معياريني عن املتوسط) يف مستوى األداء 
مستويات:  أربعة  إىل  العقلية  اإلعاقة  وتصنف  التكيفي.  السلوك  يف  يرافقه عجز  العام  العقيل 
أو عن  العقلية عن عوامل عضوية  بسيط، ومتوسط، وشديد، وشديد جداً. وقد تنجم اإلعاقة 
عوامل ثقافية - أرسية. وتؤثر اإلعاقة العقلية عىل مظاهر النمو العقيل، والجسمي ، واالنفعايل/ 

االجتامعي، واللغوي، والشخيص (القريويت والرسطاوي والصامدي،2012 ).

(Learning Disabilities������	
�������

زال  كان وما  الغموض  بأنها «محرية» ألن  التي توصف  الخاصة  الرتبية  فئات  واحدة من 
يكتنفها من حيث التعريف واألسباب. والتعريف األكرث قبوالً لصعوبات التعلم هو ذاك الذي 
ينص عىل أنها اضطراب يف واحدة أو أكرث من العمليات النفسية األساسية املتضمنة يف فهم اللغة 
أو استخدامها سواء كانت شفهية أو كتابية. وتتمثل املشكلة الرئيسية يف الصعوبات التعلمية يف 
التباين امللحوظ بني القابلية واإلنجاز الفعيل. وبوجه عام، ليس هناك سوى سبب  واحد فقط 
األداء  كثريون هو حدوث خلل يف  يعتقد  ما  عىل  األكرث شيوعاً  السبب  لكن  التعلم  لصعوبات 
الوظيفي للمخ أي خلل نيورولوجي. ويرجع هذا الخلل أو القصور النيورولوجي إىل خمس فئات 
البيئية،  واألسباب  البيوكياموية،  واألسباب  البيولوجية،  واألسباب  الوراثية،  األسباب  هي:  عامة، 

واألسباب النامئية.

(Visual Impairment�������	
�����


تشمل االعاقة البرصية العمى (فقدان البرص الكيل) وضعف البرص (فقدان البرص الجزيئ). 
ومن الناحية الطبية / القانونية يعترب الطفل كفيفاً إذا كانت حدة برصه أقل من 20/200 أو إذا 
كان مجال برصه ال يتعدى 20 درجة وذلك بعد تنفيذ اإلجراءات التصحيحية باستخدام العدسات 
أو النظارات الطبية أو الجراحة. ومن الناحية الرتبوية فالطفل يعترب كفيفاً إذا مل يكن باستطاعته 
أما الضعف البرصي فهو حدة برص  البرص واعتمد عىل طريقة برايل.  التعلم من خالل حاسة 
الناحية الرتبوية فهو حالة ضعف ال  القانوين. ومن  للتعريف  ترتاوح بني 20/200-20/70 وفقاً 
متنع الطفل من استخدام برصه كامًال فثمة قدرات برصية متبقية لديه للقراءة باستخدام أدوات 

التكبري. وتشتمل األسباب الرئيسية لإلعاقة البرصية عىل:
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(1) أخطاء االنكسار  (2) اعتالل الشبكية الناتج عن السكري (3) املاء األبيض الناتج عن 
فقدان العدسة لشفافيتها (4) املاء األسود (5)  الرتاخوما  (6) انفصال الشبكية عن جدار مقلة 
العني، (7)  تنكس (تلف) الحفرية الصفراء (8) ضمور العصب البرصي (9) التليف خلف العدسة    

(10)التهاب الشبكية الصباغي (الحديدي، 2017 ) . 

(Physical and Health Impairments������	
�������
������


أو  والدية  حاالت  هي 
قيوداً  تفرض  (مكتسبة)  عارضة 
جسمه  الفرد  استخدام  عىل 
الحياتية  بالوظائف  للقيام 
اليومية بشكل مستقل وطبيعي. 
واإلعاقة الجسمية والصحية ثالث 
فئات رئيسية، هي: االضطرابات 
الدماغي،  الشلل  (مثل  العصبية 

والعمود الفقري املشقوق، وشلل األطفال، والرصع)،  واالضطرابات العضلية/ العظمية (مثل برت 
الهيموفيليا،  (مثل  املزمنة  الصحية  العضيل)، واالضطرابات  والحثل  العظام،  األطراف، وهشاشة 

وفقر الدم املنجيل، والتليف الحويصيل) (الخطيب،2017 ).  

(Hearing Impairment�������	
�����


الذي يعاين من  السمعي. واألصم هو الشخص  السمعية الصمم والضعف  تشمل اإلعاقة 
فقدان سمعي يزيد عىل 90 ديسبل، أما الشخص ضعيف السمع فهو الذي يرتاوح مدى الفقدان 
السمعي لديه بني 25-90 ديسبل. وتصنف اإلعاقة السمعية إىل إعاقة سمعية قبل تطور اللغة 
وإعاقة سمعية بعد تطور اللغة. وتصنف تبعاً ملوقع اإلصابة إىل: (أ) فقدان سمعي توصييل (ب) 
فقدان سمعي حس عصبي، (ج) فقدان سمع مختلط، (د)  فقدان سمعي مركزي. وتتنوع أسباب 
اإلعاقة السمعية فثمة حاالت والدية ومثة حاالت أخرى مكتسبة. والحاالت املكتسبة قد تحدث 
فجأة وقد تحدث تدريجياً. وهناك أيضاً حاالت ضعف سمعي ال يعرف لها سبب معني. بالنسبة 
للحاالت الوالدية فهي قد تكون وراثية وهي قد ال تكون وراثية بل ناجمة عن عوامل أخرى من 
املكتسبة فهي تعود لجملة من  السمعية  اإلعاقة  أما  األملانية.  الحصبة  أكرثها شيوعاً وخطورة 
األسباب منها التهاب السحايا، والخداج، وعدم توافق العامل الريزييس، والتهاب األذن الوسطى، 

والعقاقري الطبية، وغري ذلك من األسباب (الخطيب،2016 ). 
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(Behavior Disorders������	
����
��!


أو شكله  أو شدته  أو مدته  تكراره  من حيث  اختلف جوهرياً  إذا  السلوك مضطربا  يعد 
أو  أو جنسه  للفرد  الزمني  العمر  أو  املوقف  يف ضوء  طبيعياً  يعترب سلوكاً  متكرر عام  وبشكل 
من  جملة  انفعالياً  قني  املعوَّ أو  سلوكياً  املضطربني  األشخاص  لدى  ويظهر  الثقافية.  مجموعته 
الخصائص من أهمها: عدم قدرة عىل التعلم غري ناجمة عن انخفاض يف القدرة العامة أو العجز 
واملعلمني،  األقران  مع  طبيعية  اجتامعية  عالقات  بناء  عىل  القدرة  وعدم  الجسمي،  أو  الحيس 
واإلحساس العام بالكآبة والحزن، والشكوى من أعراض نفسية - جسمية (مخاوف وآالم) ليس 
لها جذور جسمية واضحة، واستجابات غري تكيفية وأمناط سلوكية غري عادية يف املواقف العادية .

و تصنف اضطرابات السلوك إىل أربع فئات رئيسة هي : (أ) اضطرابات الترصف: (النشاط 
الزائد وثورات الغضب وحب السيطرة واملشاجرة ومخالفة قواعد السلوك)، (ب) عدم النضج 
الشخصية  اضطراب  (ج)  والسلبية)،  سناً  أصغر  هم  من  مع  والتفاعل  االنتباه  عن  (العجز 
(االنسحاب االجتامعي والخجل والقلق والشعور بالنقص)، (د)  العدوان واالنحراف االجتامعي 

(الرسقة والسلوك العدايئ - التخريبي) (القريويت وزمالؤه،2012 ).

(Communication Disorders���"�
��	
����
��!


تشمل اضطرابات التواصل اضطرابات اللغة واضطرابات الكالم. وتتمثل اضطرابات اللغة 
وتشمل  التواصل.  بهدف  تفسريها  عن  أو  األفكار  عن  التعبري  عىل  القدرة  غياب  أو  يف ضعف 
والحبسة  التعلمية  اللغوية  واالضطرابات  النامئية  اللغوية  االضطرابات  اللغوية:  االضطرابات 
تشكيل  الفسيولوجية عىل  القدرة  فتتمثل يف ضعف  الكالم  اضطرابات  أما  (األفيزيا).  الكالمية 
األصوات بشكل سليم واستخدام الكالم بشكل فعال. وتشمل هذه االضطرابات اإلبدال واإلضافة 
الكالم برسعة  أو  التأتأة  الكالمي وتشمل  االنسياب  أو  الطالقة  والتشويه واضطرابات  والحذف 

فائقة، واضطرابات الصوت وتشمل الخنة األنفية والبحة الشديدة. 



مقدمة في تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة28

(Prevalence of Disabilities �� א����� א������  (��
اإلنسانية.  املجتمعات  يف  املختلفة  اإلعاقات  انتشار  نسبة  عن  دقيقة  إحصاءات  تتوفر  ال 

فالتقديرات تتفاوت بشكل ملحوظ. ومثة أسباب لذلك منها:  
( أ )   عدم قيام عدد كبري من دول العامل بإجراء دراسات مسحية لتحديد أعداد األفراد 

قني يف املجتمع.  املعوَّ
تحول  عديدة  عوامل  فثمة  الدراسات  من  النوع  هذا  أجرت  التي  للدول  بالنسبة  (ب)  
دون التوصل إىل نتائج دقيقة . ومن هذه العوامل:1) ) اعتامد تعريفات غامضة بعض اليشء 
لفئات اإلعاقة واختالف التعريفات من وقت إىل آخر ومن دراسة إىل أخرى،2) ) تداخل الفئات 
التشخيصية وغريها من وقت إىل آخر،3) ) األخطاء املتعلقة بالعينات التي تشملها الدراسات 
بدور  املتعلقة  املشكالت  آلخر،4) )  أو  لسبب  وتحيزها  للمجتمع،  متثيلها  عدم  مثل  املسحية 
والشباب  املدرسة  قبل  ما  مرحلة  يف  األطفال  أخذ  بعدم  واملتمثلة  العملية  هذه  يف  املدرسة 
مدرسة  من  املستخدمة  املعايري  واختالف  بالحسبان  املدريس  السن  عىل  أعامرهم  تزيد  الذين 
إىل أخرى،5)) الوصمة االجتامعية املرتبطة باإلعاقة األمر الذي يدفع أعداداً كبرية من األرس إىل 
 Hallahan &) قني وتجنب إدراج أسامئهم يف الدراسات والسجالت الرسمية إخفاء األطفال املعوَّ

 (Kauffman , 2012
وعىل أي حال،  فقد أجرت معظم دول العامل دراسات مسحية وقدمت إحصاءات رسمية 
اعتامداً عىل النتائج التي تم التوصل إليها. ويبني الجدول (1-1) النسب التقديرية لحدوث فئات 

.  (Heward, 2012)اإلعاقة املختلفة التي أشار إليها هيوارد
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النسبة التقريبيةفئة اإلعاقة
%2.3االعاقة العقلية

%3صعوبات التعلم
%0.6اإلعاقة السمعية
%0.1اإلعاقة البرصية

%0.5اإلعاقة الجسمية
%2اإلعاقة االنفعالية

%3.5املجموع

 (Heward, 2012)أخذت املعلومات الواردة يف هذا الجدول من هيوارد (*)

 (Prevention of Disabilities א������ �� א������(
مكلف  الوقائية  الخدمات  تجاهل  أن  رغم  تستحقه  الذي  باالهتامم  الوقاية  تحظى  ال 
للفرد واألرسة واملجتمع. والوقاية قابلة للتحقيق بأساليب مبارشة وأخرى غري مبارشة (الخطيب 
مئات  هناك  أن  إال  معروفة  غري  تزال  ال  اإلعاقات  بعض  أسباب  أن  ومع  والحديدي،2016 ). 
األسباب املعروفة حالياً. ولكن الواقع الراهن لربامج الوقاية دون املستويات املطلوبة. فمعروف 
أن نسبة كبرية جداً من األطفال يف الدول النامية ال يتوفر لها خدمات مناسبة مام يؤدي إىل تحول 
بعض حاالت الضعف القابلة للوقاية إىل حاالت إعاقة عىل املدى الطويل. كذلك فإن األوضاع 
االقتصادية يف الدول النامية والتحديات يف مجاالت محو األمية واألمن الغذايئ والرعاية الصحية 
فإن  ذلك،  إىل  إضافة  متعذراً.  أمراً  الشامل  اإلعاقة مبفهومها  من  الوقاية  تجعل  األولية وغريها 
االتجاهات السائدة واالفرتاضات واملعتقدات غري العلمية من جهة والنظرة الضيقة وقصرية األمد 

للوقاية من جهة ثانية تجعل خدمات الوقاية القامئة غري فعالة وغري كافية. 
كل  بذلها  يف  يشارك  النطاق  واسعة  وطنية  اإلعاقة جهوداً  من  الفاعلة  الوقاية  وتتطلب   
(الخطيب  املدى  اعتامد خطة عمل وطنية طويلة  يتطلب  واملجتمع. وذلك  الفرد واألرسة  من 
والحديدي،2016 ). والوقاية من اإلعاقة ثالثة مستويات: املستوى األول (ويهدف إىل منع حدوث 
االعتالل أو اإلصابة)، املستوى الثاين (ويهدف إىل منع تحول االعتالل إىل عجز)، واملستوى الثالث 

(ويهدف إىل الحيلولة دون تطور العجز إىل إعاقة). 
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 وفيام ييل عرض موجز ألهم اإلجراءات الوقائية التي ميكن تنفيذها عىل كل مستوى من 
املستويات الثالثة املشار إليها أعاله (الخطيب والحديدي،(2016) : 

(Primary Prevention��$�&
�'���)


1- تقديم خدمات اإلرشاد الورايث. 
2- نرش الوعي الصحي العام وتطوير مستوى الرعاية الصحية األولية. 

3- املتابعة الصحية املنتظمة لألمهات الحوامل واألطفال الصغار يف السن. 
4- التلقيح ضد أمراض الطفولة. 

5- توفري النظم الغذائية املناسبة. 
6- إزالة املخاطر البيئية. 

7- إجراء الوالدات يف ظروف صحية. 
8- اتخاذ التدابري الالزمة للحفاظ عىل سالمة األطفال. 

9- توعية األمهات مبخاطر تناول األدوية أثناء الحمل أو التدخني أو األشعة السينية وما إىل 
ذلك. 

10- الكشف املبكر عن األمراض لدى األم الحامل ومعالجتها بالرسعة املمكنة. 
11- تشجيع أفراد املجتمع عىل اتخاذ التدابري االحرتازية قبل الزواج وقبل الحمل. 

12- تشجيع أمناط التنشئة املناسبة. 

(Secondary Prevention��*+�,	
�'���)


1- الكشف املبكر عن األمراض واالضطرابات. 
2- تنفيذ اإلجراءات التعويضية املناسبة مثل املعينات السمعية.

3- املعالجة الطبية سواء من خالل األدوية أو الجراحة أو التغذية. 

 (Tertiary Prevention��.	�,	
�'���)


1- توفري خدمات التدخل املبكر. 
2- توفري الخدمات اإلرشادية والربامج التدريبية. 


