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الناس معنى “الرتبية املختصة”،   قد يخفى عىل كثري من 

وقد يجهل آخرون ارتباطه بشكٍل أساس بذوي االحتياجات 

واملؤّسسات  األفراد  بعض  أّن  له  يؤسف  ما  لكن  الخاّصة، 

باستقبالهم  معنيّة  نفسها  ترى  وال  الحاالت،  هذه  تتقبّل  ال 

ودعمهم.

  فَمن هم “ذوو االحتياجات الخاّصة”؟  وما هو واجب 

األهل واملربنّي تجاههم؟ 

  وما املقصود بـ الرتبية املختّصة؟ وإىل ماذا تهدف؟ 

َمن هم “ذوو االحتي�اجات اخلاّصة”؟

الخدمات  ومقّدمي  واملربني  األطباء  بني  عاّم  اتّفاق  مثّة 

الخاّصة«  االحتياجات  »ذوي  ُمصطَلح  أّن   عىل  املجتمعيّة 

استُخدم تسميًة ملجموعة من األشخاص الذين ال يستطيعون 

خاّصة؛  رعايٍة  تقديم  دون  طبيعّي  بشكل  حياتهم  ُمامرسة 

ماّدّي،  أو   ، حيّسّ أو  عصبّي،  أو  فكرّي،  قصور  وجود  نتيجَة 

أو نتيجَة مزيج من هذه الحاالت كلّها بشكٍل دائم. وهؤالء 

املُقّدمة ألقرانهم  الخدمة  األفراد بحاجة إىل خدمات تفوق 

يف العمر نفسه. 

فَت هيئة األمم املُتّحدة ذوي االحتياجات الخاّصة  وقد َعرَّ

االعتالل  من  دامئة  حالة  يُعانون  الذين  األشخاص  بأنّهم 

الفيزيايّئ أو العقيّل يف التّعامل مع ُمختلف املُعّوقات والحواجز 

والبيئات، ما مَينعهم من املُشاركة الكاملة والفّعالة يف املُجتمع 

بالّشكل الذي يضعهم عىل قََدم املُساواة مع اآلخرين. 

أّما ُمنظّمة الصّحة العامليّة فأشارت إىل أّن اإلعاقة ُمصطلح 

أو  لالعتالالت  املُختلفة  األشكال  ِمظلّته  تحت  يضّم  جامع 

االختالالت العضويّة، وَمحدوديّة الّنشاط، والقيود التي تَحّد 

من املُشاركة الفاعلة))).

فئات ذوي االحتي�اجات اخلاّصة:

يُقسم ذوو االحتياجات الخاّصة إىل ثالث عرشة فئة، هي:

)ـ اإلعاقة العقلّية: ويصاحبها خلل واضح يف السلوك التكيفّي، 

ويظهر يف مراحل العمر النامئيّة منذ امليالد وحتى 8) سنة. 

)ـ اإلعاقة البرصيّة: حالة يفقد فيها الشخص قدرته عىل 

استخدام حاسة البرص بكفاءة؛ ما يؤثّر عىل أدائه.

((( https://mawdoo3.com

لذوي االحتياجات 
تربية خاّصة...

زينب حسن الهادي
مجازة يف الرتبي�ة املختّصة ـ لبن�ان
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لذوي االحتياجات 
تربية خاّصة...

عندما  تحصل  مَرضيّة  حالة  وهي  السمعّية:  اإلعاقة  )ـ 

يعجز الجهاز السمعّي عند الفرد عن القيام بوظائفه.

حالة  تصف  والسلوكّية:  االنفعالّية  االضطرابات  4ـ 

يُظِهرون مجموعة كبرية من  الذين  األطفال  مجموعة  من 

مبتغرّيات  تفسريها  يتعّذر  والتي  السويّة،  غري  السلوكيّات 

معرفيّة أو حسيّة أو اجتامعيّة.

5ـ اإلعاقة الحركّية: الناتجة عن عيوب بدنيّة أو جسميّة، 

وهذه العيوب متعلّقة بالعظام واملفاصل والعضالت.

يف  مستمر  تدنٍّ  عنها  ينتج  حالة  التعلّم:  صعوبات  6ـ 

الصف  يف  زمالئه  مع  مقارنة  للتلميذ  األكادميّي  التحصيل 

التعلّم  أو أكرث من مهارات  التديّن يف مهارة  الدرايّس، يظهر 

املختلفة )القراءة، الكتابة، املهارات الحسابيّة،...).

أو  التعبري  يف  اضطرابات  وعي  التواصل:   اضطرابات  7ـ 

اللفظ أو قواعد اللغة أو الصوت.

8ـ املوهبة والتفّوق: والفرق بينهام أّن الشخص املوهوب 

املتفّوق  أّما  مميّز.  بشكٍل  الخاّصه  القدرات  بعض  ميلك 

أعىل  مستوى  إىل  أدائه  يف  الذي وصل  الشخص  فهو  عقليّاً، 

من األشخاص العادينّي يف مجال من املجاالت التي تعرّب عن 

املستوى العقيّل الوظيفّي للفرد. 

9ـ التوّحد: اضطراب تظهر أعراضه يف الغالب عند األطفال 

وتطّورهم،  نشأتهم  ويؤثّر عىل  العمر،  الثالثة من  سّن  قبل 

فيعانون من صعوبات يف النطق، ويف  املهارات االجتامعيّة.

0)ـ اإلعاقة الصّحّية: تحّد من قدرة الفرد عىل استخدام 

مستقّل  بشكل  اليوميّة  الحياتيّة  بالوظائف  للقيام  جسمه 

ثالث  إىل  والصّحيّة  الجسميّة  اإلعاقات  وتُصّنف  وعادّي. 

فئات رئيسة، هي:

أ. االضطرابات العصبيّة.

ب. االضطرابات العضليّة / العظميّة.

ج. االضطرابات الصّحيّة املزمنة.

))ـ اإلعاقة الحّسّية املزدوجة: وهي إعاقة سمعيّة برصيّة.

املصاحبة  الحّسيّة  اإلعاقة  مثل:  املتعّددة:  اإلعاقات  ))ـ 

لإلعاقة الحركيّة.

مزمنة  حالة  وهي  الحركة:  وفرط  االنتباه  قصور  ))ـ 

تصيب ماليني األطفال، وتالزمهم حتى يف مرحلة البلوغ. 

 الرتبي�ة املختّصة:

يستطيعون  ال  الذين  األفراد  وتعليم  تربية  بها  يقصد   

)العادّي)  العام  التعليم  برامج  يف  يتأقلمون  ال  أو  الدراسة 

دون تعديالت يف املنهج أو الوسائل أو طرق التعليم، أو دون 

املختّصة  الرتبية  ووظيفة  ظروفهم.  مراعاة 

والخطط  الربامج  من  مجموعة  تقديم 

لتلبية  خصيصاً  املصّممة  واالسرتاتيجيّات 

االحتياجات الخاّصة باألطفال غري العادينّي، 

تدريس،  طرائق  عىل  الرتبية  هذه  وتعتمد 

خاّصة،  ومعّدات  وتجهيزات  وأدوات 

باإلضافة إىل خدمات مساندة.

أهداف الرتبي�ة املختّصة:

خالل  من  وذلك  العادينّي،  غري  األطفال  إىل  التعّرف  )ـ 

أدوات القياس والتشخيص املناسبة لكّل فئة.

الرتبية  فئات  من  فئة  لكّل  التعليميّة  الربامج  إعداد  2ـ 

الخاّصة. 
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3ـ إعداد طرائق التدريس لكّل فئة من فئات الرتبية الخاّصة، وذلك لتحقيق أهداف الربامج 

الرتبويّة ولتنفيذها عىل أساس الخطة الرتبويّة الفرديّة. 

الرتبية  فئات  من  فئة  بكّل  الخاّصة  والتكنولوجيّة  التعليميّة  الوسائل  إعداد  4ـ 

الخاّصة. 

)ـ إعداد برامج الوقاية من اإلعاقة  بشكل عاّم، والعمل عىل تقليل حدوث 

اإلعاقة عن طريق الربامج الوقائيّة. 

6ـ مراعاة الفروق الفرديّة بني الطالب، وذلك بحسن توجيههم ومساعدتهم 

عىل النمّو وفق قدراتهم واستعداتهم وميولهم.

7ـ تهيئة وسائل البحث العلمّي لالستفادة من قدرات املوهوبني وتوجيهها 

وإتاحة الفرصة أمامهم يف مجال نبوغهم. 

8ـ تأكيد كرامة الفرد وتوفري الفرص املناسبة لتنمية قدراته حتى يستطيع 

املساهمة يف نهضة األّمة))).

مبادئ الرتبي�ة اخلاّصة:

ـ  يعتمد تطبيق الرتبية الخاّصة يف املؤّسسات التعليميّة املتخّصصة عىل العديد من 

املبادئ، منها: 

ـ ربط األطفال ذوي الحاجات الخاّصة مع البيئة املحيطة بهم.

عىل  األطفال  ملساعدة  العاديّة؛  املؤّسسات  من  قريبة  وتربويّة  تعليميّة،  مؤّسسات  توفري  ـ 

التأقلم مع األفراد املحيطني بهم.

ـ تحفيز دور االختصايّص، أو معلّم الرتبية الخاّص يف توجيه سلوك األطفال بطريقة صحيحة. 

ـ االهتامم باألطفال يف املراحل العمريّة املُبكرة، ما يساعدهم عىل اكتساب املهارات املناسبة بفرتٍة 

زمنيّة قصرية.

 اسرتاتيجّيات الرتبي�ة اخلاّصة:

1ـ الدمج األكادييّم:

الدمج األكادميّي هو عبارٌة عن نوٍع من أنواع االسرتاتيجيّات التي تعتمد عىل تطبيق فكرة وجود 

(((- http://www.gulfkids.com/ar/index.php.
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أطفال يعانون من حاجات خاّصة مع أطفال عادينّي، وقياس مدى تفاعلهم معاً، ثم 

دراسة طبيعة أداء األطفال ذوي الحاجات الخاّصة، وتحديد مدى فهمهم للامّدة 

الدراسيّة، لكن هذه االسرتاتيجية تواجه – أحياناً- صعوبًة يف التطبيق؛ بسبب 

وعدم  الخاّصة،  االحتياجات  ذوي  للطالب  العادينّي  الطالب  تقبّل  عدم 

تأهيل املعلّمني العادينّي بشكل جيّد للتعامل مع هذه الفئة تحديداً

2ـ  الدمج االجتماعّي:

االحتياجات  ذوي  من  الطالب  دور  تفعيل  إىل  تهدف  اسرتاتيجيٌة 

التعليم  عىل  حصولهم  بعد  خصوصاً  بهم،  املحيط  املجتمع  مع  الخاّصة 

عىل  الدمج  هذا  يعتمد  الجامعيّة.  املرحلة  من  تخّرجهم  بعد  أو  الكايف، 

رضورة  توفري وظائف ومهن تتناسب مع حالتهم الصّحيّة، والنفسيّة ما 

يسهم يف جعلهم أفراًدا ناجحني يف مجتمعهم.

توصيات ال بّد منها...

انطالقاً مام تقّدم، نشّدد عىل أهّميّة دور املدرسة واألهل يف التعامل مع 

هذه الحاالت؛ فإّن كان لديهم طفٌل يعاين من التوّحد؛ فعليهم أن يعرفوا أنّه 

اضطراب وليس مرًضا ال ميكن الشفاء منه، وأنّهم يستطيعون تطوير قدراته، 

واألهّم من ذلك أّن عىل األهل أن يدركوا أّن ابنهم هو نعمة من الله كيفام 

خلق، وليس من األمر املحرج البوح بأنّه من ذوي االحتياجات الخاّصة.

 أّما عىل صعيد املجتمع، فيجب إعطاء ذوي االحتياجات الخاّصة حقوقاً تكفل 

إمكانتهم  من  واالستفادة  املجتمع  يف  االندماج  من  متّكنهم  كرمية  إنسانيّة  حياًة  لهم 

وقدراتهم مهام كانت، دون إشعارهم بالشفقة، ألنّها ترتك أثراً سلبيًّا عليهم.

أخرياً، إّن ذوي االحتياجات الخاّصة، هم أشخاص يعانون من اعتالل فيزيايّئ أو عقيّل، 

مينعهم من املشاركة الفّعالة والكاملة يف املجتمع بالتساوي مع اآلخرين. والرتبية املختّصة، 

لتلبية  الربامج والخطط واالسرتاتيجيّات املصّممة خصيصاً  وظيفتها تقديم مجموعة من 

وأدوات  تدريس  طرائق  عىل  وتشتمل  العادينّي،  غري  باألطفال  الخاّصة  االحتياجات 

وتجهيزات ومعّدات خاّصة، باإلضافة إىل خدمات مساندة. وأهدافها هي تشخيص ذوي 

االحتياجات الخاّصة ووضع برامج واسرتاتيجيّات للتعامل معهم، واالستفادة من قدراتهم 

يف الحياة، ليحيوا حياة كرمية. 




