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 Introduction to special education/  مقدمة فً التربٌة الخاصة

 

 :  التربٌة الخاصة

  :  نشأتها ومفهومها -

من الموضوعات الحدٌثة فً مٌدان التربٌة وتعود  (Special Education) الخاصةتعد التربٌة 

 . البداٌات المنظمة لهذا الموضوع إلى النصف الثانً من القرن الماضً

وٌجمع موضوع التربٌة الخاصة بٌن عدد من العلوم من مٌادٌن علم النفس والتربٌة وعلم 

فراد غٌر العادٌٌن الذٌن ٌختلفون اختالفا ملحوظا االجتماع وٌتناول موضوع التربٌة الخاصة األ

عن األفراد العادٌٌن فً نموهم العقلً والحسً واالنفعالً والحركً واللغوي مما ٌستدعً 

اهتماما خاصا من قبل المربٌن بهؤالء األفراد من حٌث طرائق تشخٌصهم ووضع البرامج 

 .التربوٌة الخاصة بهم

لتربوٌة ولجهود التربوٌٌن والعاملٌن فً مجال علم النفس ولقد كان للتٌارات واالتجاهات ا

والطب والمهتمٌن فً المجتمعات البشرٌة فً أوربا وفً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة اكبر األثر 

فً نمو وتطور مٌادٌن التربٌة الخاصة الذي ٌهتم بحاجات الجماعات واألفراد المختلفة وخاصة 

 (Biadgel) وبٌاجٌه (Frubil) تمٌن فً ذلك المجال فروبلمن الناس غٌر العادٌٌن ومن المه

كان لهم ابلغ األثر فً تقدم ذلك المٌدان حتى وصل إلى ما وصل علٌه فً  (Stras) وستراس

 . الذي ٌعد من اكثر المهتمٌن فً هذا المجال (Kirk) الوقت الحاضر وكذلك كٌرك

بالبرامج المناسبة لهم واالستراتٌجٌات إن االهتمام بتالمٌذ التربٌة الخاصة والتفكٌر الجدي 

والتقنٌات المساعدة لهم من تعلٌمهم كٌفٌة استغالل ما لدٌهم من قدرات واالرتقاء بها إلى 

المستوى الذي ٌمكنهم من االعتماد على أنفسهم سواء فً الصفوف االعتٌادٌة أم من صفوف 

 .بويالتربٌة الخاصة ومؤسساتها وهذا دلٌل على تطور النظام التر

وبذلك احتل مٌدان التربٌة الخاصة مكانة مرموقة نتٌجة اهتمام الباحثٌن وعلماء التربٌة وعلم 



النفس واألطباء وغٌرهم بتالمٌذ التربٌة الخاصة حتى أصبح االهتمام بهذه الفئات الخاصة ٌمثل 

 .موقعا متقدما فً سلم األولوٌات

عددة ومتباٌنة على وفق األشخاص الذٌن لقد عرف مفهوم التربٌة الخاصة من خالل تعارٌف مت

( بأنها نوع من التعلٌم الذي ٌهتم بتقدٌم التعلٌم المناسب بكل 9191عرفوها فمثال عرفها احمد )

فرد فً ضوء ظروفه وقدراته واستعداداته ومٌوله واهتماماته مستخدما فً ذلك الوسائل 

 .ن ما ٌتلقاه من علوم على وفق ظروفهوالطرائق واألسالٌب كافة التً تمكن هذا التلمٌذ من إتقا

وٌقصد بها كذلك )مجموعة من اإلجراءات والطرائق واألسالٌب التً تستخدم من اجل تقدٌم 

 . (الخدمات التربوٌة لتالمٌذ التربٌة الخاصة

 

وفً ضوء ما تقدم ٌمكن االستنتاج بان التربٌة الخاصة هً جملة من األسالٌب التعلٌمٌة الفردٌة 

لتً تتضمن تعلٌما خاصا ومواد ومعدات خاصة أو مكٌفة وطرائق تربوٌة خاصة المنظمة ا

وإجراءات عالجٌة تهدف إلى مساعدة تالمٌذ التربٌة الخاصة فً تحقٌق الحد األقصى الممكن 

الشخصٌة والنجاح األكادٌمً على أن الهدف الذي تتوخى التربٌة الخاصة  –من الكفاٌة الذاتٌة 

توفٌر منهاج خاص أو طرائق تربوٌة خاصة أو معلٍم خاصاً ولكن الهدف تحقٌقه ال ٌقتصر على 

ٌتضمن إٌضاح حقٌقة أن كل شخص ٌستطٌع المشاركة فً فعالٌات مجتمعة الكبٌر وان كل 

 . األشخاص أهل لالحترام والتقدٌر وان كل إنسان له الحق فً أن تتوفر له فرص النمو السلٌم

 

 : أهداف التربٌة الخاصة -*

عددت وتنوعت أهداف التربٌة الخاصة على وفق التربوٌٌن والمهتمٌن فً هذا المجال لقد ت

وٌجب أن ال ٌغٌب عن أذهاننا بان فئات التربٌة الخاصة هم لٌسوا شرٌحة واحدة تماما إذ إن 

هناك فروقا فٌما بٌنهم بحاجة إلى الدراسة وإلى أهداف تربوٌة خاصة تختلف باختالف طبٌعة 

 . تلك الحاجات

 : وتتمثل أهداف التربٌة الخاصة بالنقاط االتٌة

التعرف على التالمٌذ غٌر العادٌٌن وذلك من خالل أدوات القٌاس والتشخٌص المناسبة لكل  -1

 . فئة من فئات التربٌة الخاصة

 . إعداد البرامج التعلٌمٌة لكل فئة من فئات التربٌة الخاصة -2

التربٌة الخاصة وذلك لتنفٌذ وتحقٌق أهداف البرامج  إعداد طرائق التدرٌب لكل فئة من فئات -3

 . التربوٌة على أساس الخطة التربوٌة الفردٌة



إعداد الوسائل التعلٌمٌة والتكنولوجٌة الخاصة بكل فئة من فئات التربٌة الخاصة لتسهٌل  -4

 . عملٌة التعلٌم

سواء فً أثناء الخدمة أم إعداد الكوادر العلمٌة لتدرٌس وتأهٌل وتدرٌب أصحاب هذه الفئات  -5

 .قبلها لٌتعاملوا باقتدار مع كل فئة من فئات التربٌة الخاصة

 

وهدف التربٌة الخاصة عامة هو تقدٌم الخدمات للتلمٌذ الخاص لتوفٌر الظروف المناسبة له لكً 

ٌنمو نموا سلٌما ٌؤدي إلى تحقٌق ذاته عن طرٌق تحقٌق إمكاناته وتنمٌتها إلى أقصى مستوى 

 . ٌع أن تصل إلٌه وان ٌدرك ما لدٌه من خدمات ٌتقبلها فً جو ٌسوده الحب واألحاسٌستستط

 

 

 

 :  مبادىء التربٌة الخاصة

 :فٌما ٌلً بعض المبادىء التً ٌستند الٌها مٌدان التربٌة الخاصة وهً ما ٌأتً

من حق الرعاٌة والتعلم لجمٌع ذوي الحاجات الخاصة وٌشمل كل االطفال الذٌن ٌعانون  .1

 .مختلف اشكال االعاقة

تأكٌد مبدأ الفروق الفردٌة بٌن من هم حاجة الى التربٌة الخاصة على الرغم من وجود  .2

 .حاجات متشابهة بٌن الفئات المختلفة

وضع الخطط التربوٌة الفردٌة منها والجمعٌة لمواجهة االحتٌاجات التربوٌة الخاصة بكل فئة  .3

ول الى الهدف فً مستوٌات التحصٌل والمهارات الحٌة مع تحدٌد معاٌٌر معٌنة من الوص

 .والحركٌة والمهنٌة مع عدم اغفال دور االسرة فً هذا الجانب

تحدٌد السبل والوسائل واالدوات التً ٌمكن استخدامها للمساعدة فً تحقٌق هدف احداث  .4

 .(االداء لهمالتغٌر فً حٌاة التالمٌذ ذوي االحتٌاجات الخاصة التً منها ما ٌخص )تقوٌم 

تقدٌم الخدمات التربوٌة الخاصة بالتالمٌذ ذوي االحتٌاجات الخاصة على وفق اسلوب  .5

االدماج* باقل محددات البٌئة، وٌتضمن هذا المفهوم على سبٌل المثال وجود تالمٌذ ذوي 

االحتٌاجات الخاصة بمرحلة دراسٌة معٌنة مع اقرانهم العادٌٌن لتوفٌر اقصى درجة ممكنة من 

 .التفاعل االجتماعً

لم تثبٌت بعض المستحدثات التربوٌة فً مجال رعاٌة التالمٌذ ذوي االحتٌاجات الخاصة على  .6



وفق نظام الصف الخاص نجاحها بوصفها بدٌال تربوٌا مركزا عالجٌا دائم الفائدة بل اصبح هذا 

الخاصة. وبتقادم الصف ٌمثل جزءا صغٌرا جدا من المهمات الكبٌرة التً تنادى بها التربٌة 

الزمن قد ٌفقد ذلك شٌئا من مفهومه التربوي من خالل نظرة المجتمع الٌه، مما ٌشكل عبئا 

 .تربوٌا تتحمله المؤسسات التعلٌمٌة

فسح المجال امام التالمٌذ الشباع هواٌاتهم وممارستها من خالل تجمعاتهم بوصفه اسلوبا  .7

هم على تنمٌة االداء االجتماعً من خالل عالجٌا لتجاوز حالة الشعور بالنقص ومساعدت

 . الممارسات السلوكٌة االٌجابٌة 

 

ان توفٌر الخدمات التربوٌة الخاصة لالطفال ، ٌتطلب قٌام فرٌق متعدد التخصصات بذلك،  .8

حٌث ٌعمل كل اختصاصً على تزوٌد الطفل بالخدمات ذات العالقة بتخصصه، وغالبا ما ٌشمل 

لخاصة، والمعالج النفسً، والمعالج الوظٌفً، واخصائً علم النفس الفرٌق: معلم التربٌة ا

والمرشد، واخصائً التربٌة الرٌاضٌة المكٌفة، واخصائً العالج النطقً، واالطباء 

 .والمرضات، واخصائً العمل االجتماعً

ان االعاقة ال تؤثر على الطفل فقط، ولكنها قد تؤثر على جمٌع افراد االسرة، واالسرة هً  .9

المعلم االول واالهم لكل طفل، والمدرسة لٌست بدٌال عن االسرة، فلكل من الطرفٌن دور ٌلعبه 

فً نمو الطفل، كذلك البد من تشجٌع افراد االسرة وخاصة الوالدٌن على المشاركة الفاعلة فً 

 .العملٌة التربوٌة الخاصة

احل العمرٌة المتقدمة، فمراحل ان التربٌة الخاصة المبكرة اكثر فاعلٌة من التربٌة فً المر .10

الطفولة المبكرة مراحل حساسة على صعٌد النمو، وٌجب استثمارها الى اقصى حد ممكن، 

وكذلك ٌعتبر الكشف والتدخل المبكر احد المبادىء الرئٌسٌة فً مٌدان التربٌة الخاصة، وٌمكن 

 .تقدٌم هذا النوع من الخدمات اما فً المراكز المتخصصة او فً البٌت

 

 : استراتٌجٌات التربٌة الخاصة -*

إن إستراتٌجٌة التدرٌس لتالمٌذ التربٌة الخاصة تتطلب اإلحاطة بجانبٌن مهمٌن األول أن تبنى 

اإلستراتٌجٌة بالطرٌقة الفردٌة أي أن ٌبنى لكل تلمٌذ برنامجاً خاصاً به وهذا ما ٌسمى 

نً فهو وضع األهداف بعد قٌاس استراتٌجٌات التدرٌس الفردي لكل تلمٌذ ، أما الجانب الثا

 . مستوى األداء الحالً إذ ٌتم بعد ذلك البحث عن إستراتٌجٌة ما لتدرٌسها

 : وتتمثل استراتٌجٌات التربٌة الخاصة بما ٌأتً



 

 : ( Process On Modality Training) طرٌقة التدرٌب على العملٌات -أ

وظائف العملٌات التً تعانً من  فً ظل هذه الطرٌقة ٌتم تصمٌم خطة التدرٌس بهدف عالج

 ضعف أو ضمور عند الطفل على سبٌل المثال إذا كان الطفل ٌعانً من م

شكلة فً القراءة نتٌجة لضعف مهارات التمٌٌز السمعً فً هذه الحالة ٌمكن إعطاء الطفل 

تدرٌبا على التمٌٌز بٌن احد األصوات وصوت آخر األول هنا هو أن تستمر هذه المهارة فً 

 . نمو والتطور من ثم تسهل التقوٌم فً المهارات الكلٌة لالستماع والقراءة فٌما بعدال

واضح من أسلوب التدرٌب على العملٌات أن التدرٌب على إحدى العملٌات له قٌمته فً حد ذاته 

دون النظر إلى عالقة ذلك بالنجاح األكادٌمً فً المستقبل بمعنى آخر فان بعض المهارات 

 . معٌنة تعد ضرورٌة ولها قٌمتها فً حد ذاتهااإلدراكٌة ال

 

 : ( Task Analysis Procedure) أسلوب تحلٌل الواجب التعلٌمً -ب

ٌتطلب أسلوب تحلٌل الواجب التعلٌمً بوصفه طرٌقة عالجٌة تحدٌدا دقٌقا وفهما واضحا لكل 

 . الخطوات الجزئٌة المطلوبة لتعلم أي واجب من الواجبات

من اشد المتحمسٌن لهذه الطرٌقة وٌقول "إن هذا األسلوب ٌسمح  (1976) (Bush) وٌعد بوش

للمعلم أو للقائم بالتشخٌص أن ٌحدد تحدٌدا دقٌقا الخطوة التً تصلح أن ٌبدأ منها تعلٌم الطفل 

وٌمكن الحصول على مثل هذه المعلومات من خالل القٌاس والمالحظة التً تتم بعناٌة فائقة 

اء واجب ما ، ٌقوم المعلم بتحلٌل هذا الفشل فً محاولة منه لتحدٌد ما عندما ٌفشل الطفل فً أد

إذا كان الفشل ٌرجع إلى طرٌقة فً عرض وتقدٌم المادة التعلٌمٌة أم انه راجع إلى طرٌقة الطفل 

 . "لالستجابة للموقف

اب على سبٌل المثال قد ٌطلب المعلم من تالمٌذه القٌام برسم دائرة حول إحدى الصور فً الكت

المدرس بحٌث تتم عملٌة الرسم مع إٌقاع كلمة ٌرددها المعلم شفوٌا قد تتضمن الخطوات 

المطلوبة للقٌام بهذا الواجب معرفة الطفل السابقة للصورة ومهارة التفكٌر السمعً والقدرة على 

 .المقارنة بٌن الكلمات وفهم كلمة )إٌقاع( المهارات الحركٌة الالزمة لرسم الدائرة

 . ذلك تحلٌل كل خطوة من الخطوات السابقة إلى عملٌات أخرى جزئٌةوٌمكن ك


