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 تمذيى

 التربوٌة االستراتٌجٌات الماضٌة السنوات فً الخاصة التربٌة اتبعت

 بٌنها من والتً الحٌاة مجاالت مختلؾ فً أقرانهم مع المعاقٌن األشخاص لدمج

 والجامعات، والمدارس األطفال رٌاض المعاقون دخل حٌث التعلٌمً، المجال

 أنفسهم المعاقٌن على طرأت التً المتؽٌرات من مجموعة أفرز الذي األمر

 وسمات قدرات بٌن توافقا   تطلب مما التعلٌمٌة، البٌبة فً زمالبهم وعلى

 لظهور تجنبا   والبشرٌة، المادٌة بعناصرها التعلٌمٌة البٌبة وبٌن المعاق الشخص

 البٌبة تكن لم إذا المعاق الشخص ٌواجهها قد سلوكٌة اضطرابات أو مشكالت أي

 .كاؾ بشكل مهٌؤة التعلٌمٌة

 ٌلتحقون الذٌن الخاصة االحتٌاجات ذوي الطالب بؤن المعروؾ ومن

 واالجتماعً الثقافً المستوى حٌث من متباٌنة بٌبات ٌمثـلون العادٌة بالمدارس

 والمهارات السلوكٌة واألنماط والتقالٌد العادات حٌث ومن واالقتصادي،

 .إلٌه ٌنتمون الذي العابلً الوسط تعكس التً االجتماعٌة

 العادٌة المدارس وطالب والمعلمٌن المدارس مدراء فإن األمر كذلك

 ذوي الطالب لسلوكٌات توقعاتهم حٌث من متباٌنة فبات أٌضا   ٌمثلون

 تحدٌا   ٌشكل واالختالؾ التباٌن هذا وإن نحوهم، واتجاهاتهم الخاصة االحتٌاجات

 وتوجٌه إدارة مجال فً المعاقٌن مع ٌعملون الذٌن للمعلمٌن وصعبا   حقٌقٌا  

 أهم ولعل معهم، تعاملهم أثناء لهم تظهر سوؾ التً المتباٌنة السلوكٌة األنماط

 وكٌفٌة السلوكٌة، المشكالت مواجهة كٌفٌة فً تتمثل التحدٌات هذه وأكثر

 .اإلٌجابٌة السلوكٌة األنماط على المحافظة

 الطالب عن تصدر التً المالبمة ؼٌر السلوكٌة األنماط أن من الرؼم وعلى

 من العادٌٌن الطالب عن ٌصدر بما شبٌهة األؼلب فً هً الصؾ فً المعاقٌن
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 مختلفة معها التعامل فً المعلمون ٌستخدمها التً األسالٌب أن إال سلوكٌة، أنماط

 .الحالتٌن كلتا بٌن

 الطالب مع للتعامل المعلم من المطلوبة اإلضافٌة المسإولٌات تعتبر وقد

  فً المعاقٌن

 من التجربة هذه خوض له ٌسبق لم إذا خاصة علٌه، كبٌرا   عببا   تشكل الصؾ

 السلوكٌات تنمٌة متطلبات مع والتعامل الفبة، هذه تدرٌس على ٌعتد ولم قبل،

 فً الصفً، السلوك وإدارة بتنظٌم واالهتمام أصحابها، عند والمرؼوبة اإلٌجابٌة

 مخرجات إلى للوصول علٌه اعتاد عما مختلفة وتعلٌمٌة تربوٌة ظروؾ ظل

 أهمٌة نبعت لذلك. قدراته كانت مهما متعلم أي حقوق تهضم ال مناسبة، تعلٌمٌة

 الصفٌة البٌبة تهٌبة على وتدرٌبه معها، والتعامل الفبة هذه الستقبال المعلم تهٌبة

 ذوي األشخاص بٌنهم من والذٌن واستعداداتهم المتعلمٌن قدرات مع لتتالءم

 قد التً المالبمة ؼٌر السلوكٌات مع للتعامل واستعداده الخاصة، االحتٌاجات

 .الصؾ فً منهم تظهر

 منع فً الصفٌة الؽرفة ترتٌب أثر على اإلطار هذا فً الباحثٌن بعض وركز

 بطرٌقة ومعداته األثاث ترتٌب حول الحدٌث تركز حٌث المالبم، ؼٌر السلوك

 الوقت توظٌؾ وأهمٌة تحركهم، أو جلوسهم أثناء الطالب جمٌع بمشاهدة تسمح

 وتحدٌد الصؾ، داخل الواجب عمل فً الطالب ٌقضٌه الذي الزمن بزٌادة وذلك

 الطالب وتوزٌع واهتماماتهم، الطالب بحاجات وترتبط تتالءم بحٌث الواجبات

 مجموعة مع سلبٌة سلوكٌات لدٌهم الذٌن الطالب وضع ٌتم بحٌث الصؾ داخل

 للمعلم الصفً السلوك أن إلى إضافة. اإلٌجابً الصفً بالسلوك ملتزمٌن طالب

 ؼٌر السلوك ظهور احتماالت خفض فً تسهم التً األمور من أٌضا   ٌعتبر

 .المالبم



ٔٓ 

 فً بالطالب المحٌطة االجتماعٌة البٌبة أهمٌة على الدراسات بعض أكدت فٌما

 مستوى وتحسٌن الخاصة االحتٌاجات ذوي للطالب االجتماعً التقبل تحسٌن

 التعزٌز مثل إجراءات استخدام وفعالٌة التكٌفً، والسلوك الشخصٌة السمات

 الحث التفاضلً، التعزٌز الرمزي، التعزٌز السلبً، التعزٌز اإلهمال، اإلٌجابً،

 وخفض تعدٌل فً الذات ضبط على والتدرٌب االستجابة تكلفة والبدنً، اللفظً

 االنصٌاع عدم الهروب، النفس، إٌذاء الزابدة، كالحركة المالبمة ؼٌر السلوكٌات

 ؼٌر الصوتٌة العادات العدوان، النمطً، السلوك والعصٌان، التمرد للتعلٌمات،

 . المقبولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔٔ 

 :انخبصخ انتشثيخ فئبد

 .العقلٌة اإلعاقة .ٔ

 .السمعٌة اإلعاقة .ٕ

 .الجسدٌة اإلعاقة .ٖ

 .االنفعالٌة اإلعاقة .ٗ

 .البصرٌة اإلعاقة .٘

 .التعلم صعوبات .ٙ

 .واللؽوٌة الكالمٌة االضطرابات .7

 .العقلً التفوق .8

 :هً: الخاصة التربٌة

 خاصا تعلٌمٌا وضعا تتضمن التً المنظمة الفردٌة التعلٌمٌة األسالٌب من جملة

 عالجٌة وإجراءات خاصة تربوٌة وطرابق مكٌفة أو خاصة ومعدات ومواد

 األقصى الحد تحقٌق فً الخاصة الحاجات ذوي األطفال مساعدة إلى تهدؾ

 فعالٌات فً والمشاركة األكادٌمً والنجاح الشخصٌة الذاتٌة الكفاٌة من الممكن

 .مجتمعه

 :انخبصخ انحبجبد روي انطالة تعهيى في انعبيخ انًجبدئ

 .والموجه المنظم للتعلٌم المعلم استخدام -ٔ

 على للعمل الطالب بتوجٌه وذلك األكادٌمً التدرٌب على المعلم تركٌز -ٕ

 .للمهمة االستجابات

 المستمر التعلٌم خالل من للنجاح الكافٌة بالفرص الطالب المعلم تزوٌد -ٖ

 .المهارات وتحلٌل الالزمة المثٌرات وتوفٌر المناسبة األهداؾ وتحدٌد



ٕٔ 

 .الفورٌة الراجعة بالتؽذٌة الطالب المعلم تزوٌد -ٗ

 .للتعلم والمنتجة والممتعة االٌجابٌة الظروؾ المعلم تهٌبة -٘

 .االٌجابً والتعزٌز والدعم بالتشجٌع وذلك الطالب لدافعٌة المعلم استثارة -ٙ

 والحسٌة اللفظٌة المثٌرات استخدام خالل من الطالب انتباه المعلم ضمان -7

 .المشجعة واإلٌمابٌة

 :الفعال التعلٌم خطوات

 .للطالب الفردٌة للخصابص المعلم فهم -ٔ

 الطالب على ٌنبؽً ما حول آرابهما الى واالستماع الوالدٌن مع المعلم تعاون -ٕ

 .ٌتعلمه أن

 .للطالب الحالً األداء مستوى المعلم تحدٌد -ٖ

 .التقٌٌم نتابج ضوء فً ٌتعلمها أن الطالب ٌحتاج التً للمهارات المعلم تحدٌد -ٗ

 .التدرٌب من المرجوة لألهداؾ المعلم تحدٌد -٘

 للتدرٌب قابلة صؽٌرة فرعٌة أهداؾ إلى التدرٌبٌة األهداؾ المعلم تجزبة -ٙ

 .المهمة تحلٌل أسلوب واستخدام والقٌاس

 .التدرٌبٌة األهداؾ لتحقٌق المناسبة الطرق المعلم اختٌار -7

 وجداول المكانٌة والترتٌبات والمهمات التعلٌمٌة للمواد المعلم اختٌار -8

 .اختٌارها تم التً التدرٌب وطرق لألهداؾ المالبمة النشاطات

 األشخاص ٌستخدمها التً األدوات على الالزمة للتعدٌالت المعلم إجراء -9

  العادٌون



ٖٔ 

 المعوق الشخص لمساعدة تكنولوجٌة ؼٌر أو تكنولوجٌة جدٌدة أدوات تصمٌم أو

 .له الموضوعة والتدرٌبٌة التعلٌمٌة األهداؾ وتحقٌق فعال بشكل استخدامها على

 .للطالب الموضوع التدرٌبً البرنامج المعلم تنفٌذ -ٓٔ

 أو وتقدمه الطالب أداء مستوى على بناء   التدرٌب تنفٌذ سرعة المعلم تعدٌل -ٔٔ

 .وتعمٌمها المهارة الكتساب الكافٌة الفرصة الطالب إعطاء

 التدرٌب فاعلٌة تحدٌد بهدؾ األهداؾ نحو الطالب تقدم لمدى المعلم قٌاس -ٕٔ

 .الطالب أداء فً التحسن وتوثٌق الحالً

 .الطالب أداء تطور ضوء فً التدرٌب لفاعلٌة المعلم تقٌٌم -ٖٔ

 :انخبصخ انحبجبد روي انطهجخ تذسيس أسبنيت

 عموما أنها أال متنوعة الخاصة التربٌة فً التدرٌس أسالٌب أن من الرؼم على

 :العالجً التشخٌصً بالمنحى تسمٌته على اتفق ما إلى تستند

 :وٌتناول لمعالجتها خطة ووضع المشكلة تشخٌص وٌتضمن

 .التدرٌس فاعلٌة تقٌٌم/ التدرٌسٌة الخطة تنفٌذ/ للتدرٌس التخطٌط/ التلمٌذ تقٌٌم

 العالجً التشخٌصً المنحى إلى المستندة التعلٌمٌة الطرائق تصنٌف وٌمكن

 :هما رئٌسٌٌن نموذجٌن إلى

 أن مفاده افتراض على األسلوب هذا وٌعتمد: العملٌات تدرٌب نموذج -ٔ

 ومن الطفل لدى داخلٌة اضطرابات عن تنجم والسلوكٌة األكادٌمٌة المشكالت

 القادرة التعوٌضٌة أو التصحٌحٌة التربوٌة البرامج ٌصمم أن المعلم على هنا

 :وهً االضطرابات تلك معالجة على



ٔٗ 

/ اإلدراكٌة البصرٌة االضطرابات/ الحركٌة اإلدراكٌة االضطرابات

  اإلدراكٌة السمعٌة االضطرابات/ اللؽوٌة النفسٌة االضطرابات

 على المباشر التدرٌس األسلوب بهذا وٌقصد: المهارات تدرٌب نموذج -ٕ

 :فً وتتمثل معطاة مهمة ألداء ضرورٌة محددة مهارات

 أساسٌة عناصر ثالثة فٌه تتوفر أن وٌجب: السلوكً الهدؾ - األهداؾ تحدٌد-

 .الظروؾ – المعٌار – السلوك: هً

 .صؽٌرة عناصر أو وحدات إلى التعلٌمٌة المهمة تجزبة -

 .بها القٌام عن ٌعجز التً وتلك أدابها من الطفل ٌتمكن التً المهارات تحدٌد -

 المهارات ضمن الطفل ٌتقنها لم التً الفرعٌة بالمهارات التدرٌس بدء -

 .التعلٌمٌة للمهارة المتسلسلة

 بتركٌب ٌقوم ثم ومن المهمة عناصر إتقان للطفل ٌسمح األسلوب وهذا

 تسلسل وفق بؤكملها التعلٌمٌة المهمة وإتقان تعلم على ٌساعد مما عناصرها

 .منتظم

 :الفردي التدرٌس

 واألهداؾ المدى طوٌلة األهداؾ تحدٌد أساسا ٌتضمن الفردي التعلٌم        

 الجلسات وتنفٌذ الوسابل اختٌار ثم ومن الطالب مستوى على المدى قصٌرة

 الفردي والتعلٌم، الخاصة الفردٌة التعلٌمٌة الحاجات تلبٌة ٌتم بحٌث التعلٌمٌة

 بالضرورة الفردي التعلٌم ٌعنً ال كما المتعلمٌن بٌن الفردٌة الفروق ٌراعى

 او صؽٌرة مجموعات ضمن ٌنفذ قد فهو الواحد الوقت فً واحد طالب تعلٌم

 .الرفاق بواسطة او الحاسوب بمساعدة



ٔ٘ 

 استشاتيجيبد انتذخم انصفي :

 تساعد التً الصفً التدخل استراتٌجٌات من مجموعة ٌلً فٌما ونورد

 الصف فً الخاصة االحتٌاجات ذوي األشخاص مع بنجاح للعمل المعلمٌن

 :أهمها من والتً

 اإلقالل منها الوسابل من مجموعة على وتشتمل الصفً التنظٌم استراتٌجٌة -

 للمقاعد التقلٌدي والتنظٌم المؽلقة الصفوؾ فً لالنتباه المشتتة المثٌرات من

 وإجالس المعلم، مواجهة فً االنتباه تشتت ذوي الطفل وإجالس الصفٌة،

 واستخدام االنتباه، تشتت ذوي الطفل حول اإلٌجابً السلوك ذوي الطالب

 .الدراسً الجدول وتنظٌم لألقران اإلٌجابً التفاعل

 أن ضرورة على تركز والتً التعلٌمٌة واألسالٌب المنهاج تعدٌل استراتٌجٌة -

 وفً العرض طرق فً التنوٌع وضرورة الطالب، الهتمام مثٌرا   المنهج ٌكون

 التعلم، نحو دافعٌتهم وتنمٌة الطالب اهتمام زٌادة ٌكفل بما المستخدمة الوسابل

  التلمٌذ وتزوٌد

  فورٌة راجعة بتؽذٌة

 التدخل وسابل كؤحد األقران على تركز والتً األقران تفاعل استراتٌجٌة -

 وتعمل فورٌة راجعة تؽذٌة إلى وتإدي المعززات أهم وأحد المهمة العالجً

 .المالبمة السلوكٌات تعزٌز على

 والنقاط الرمزٌة المعززات استخدام وتتضمن الرمزي التعزٌز استراتٌجٌة -

 الفردي الرمزي التعزٌز واستخدام نشاطٌة، أو مادٌة بمعززات واستبدالها

 .والجماعً



ٔٙ 

 األزمات إدارة على تركز إجراءات وتشمل الذاتٌة اإلدارة استراتٌجٌة -

 حل واستراتٌجٌة الذات وتعزٌز الذات وتوجٌه الذاتً الضبط واستراتٌجٌة

 .الذاتً الضبط وقواعد المشكالت

 : التدرٌس أسالٌب أهم ومن

 البدنً التوجٌه ، اللعب ، النمذجة ، المحاكاة ، والنقاش الحوار ، اللفظً التوجٌه

 . المباشرة الخبر ، القصص ، التمثٌل ،

 :  والنقاش الحوار

 تهتم والتً ، الحدٌثة التدرٌس طرق لمعظم أساسا   والنقاش الحوار طرٌقة تعتبر

 نمو على الطرٌقة هذه وتساعد.  والطالب المعلم بٌن اللؽوي التواصل بجوانب

 ٌتعرؾ أن للمعلم ٌمكن طرٌقها فعن.  عقلٌا   المعاق للطالب اللؽوٌة المهارات

 أداة تعتبر أنها كما ، الجدٌدة للخبرات استٌعابه ومدى الطفل خبرات على

 . االجتماعً للتفاعل

 لهذه لما وذلك طالبه مع والنقاش الحوار مهارة ٌتقن الذي هو الناجح فالمعلم

 كثٌر حل على ٌساعد مما ، الطالب مع التواصل توطٌد فً أهمٌة من المهارة

 أو واللجلجة كالتلعثم عقلٌا   المعاقٌن الطالب تعترض التً اللؽوٌة المشكالت من

 زمالبه ومع المعلم مع بحرٌة وٌحاور ٌناقش هنا الطالب ألن وذلك.  التؤتؤة

 . اآلخرٌن

 ( :  اللفظً الحث)  اللفظً التوجٌه

 الطالب مع المناسبة التدرٌسٌة األسالٌب احد اللفظً التوجٌه طرٌقة تعتبر

 من نوع وهو.  مناسبة باستجابات القٌام على الطالب وتحفز عقلٌا   المعاقٌن
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 من ، المطلوبة المهمة إكمال على الطالب لمساعدة تستخدم المإقتة المساعدة

 إعطاء على الطالب ٌساعد بشكل منها جزء أو الكلمات أو الكلمة لفظ خالل

 .  المناسبة بالمعززات الحث على ٌعتمد األسلوب وهذا ، الصحٌحة اإلجابة

 ( :  الدراما) التمثٌل

 الموقؾ فً االنخراط طرٌق عن تلقابً بتمثٌل الطالب قٌام تتضمن طرٌقة وهً

 طالبٌن بواسطة التمثٌل ٌكون وقد ، أدوارهم وتقمص اآلخرٌن مع والتفاعل

 بالتمثٌل ٌقومون ال الذٌن اآلخرون الطالب أما ، المعلم من بتوجٌه أكثر أو أثنٌن

 لشخصٌات أدوار بتقمص التمثٌل ٌكون وقد.  المالحظٌن بدور ٌقومون فإنهم

 قد أو ، وؼٌرها...  النجار أو الطبٌب أو األب أو المعلم شخصٌة مثل اجتماعٌة

 ومساعدة الجماعً والعمل والنظام كالنظافة إٌجابٌة اتجاهات على تركز

 . وؼٌرها..  وطاعتهم الوالدٌن وحب اآلخرٌن

 ( :  التقلٌد)  والنمذجة المحاكاة طرٌقة

 زمن منذ المعروفة األسالٌب من التقلٌد طرٌق عن التعلم أسلوب أحٌانا وتسمى

 المبكرة العمرٌة للفبات وخاصة ، عقلٌا   المعاقٌن األطفال سلوك تعدٌل فً بعٌد

 خالل من والتقلٌد المالحظة طرٌق عن النوع هذا وٌتم المختلفة المواقؾ وفً

 . آخر نموذج أي أو التلفزٌون أو الوالدٌن أو للمعلمٌن الطفل مالحظة

 للعالقات المعقدة للطبٌعٌة نموذجا   تعطً التً التدرٌس طرق من المحاكاة تعتبر

 للطالب مواجهته عند المعلم ٌعالجها والتً ، بشرٌة ؼٌر أم بشرٌة أكانت سواء

 حٌث ، الطالب أذهان إلً المجردة األفكار تقرٌب على ٌعمل حٌث الفصل فً

 خالل من المهمة أداء لكٌفٌة عملٌا   توضٌحا   وٌقدم المهارة بنمذجة المعلم ٌقوم

  أداء لكٌفٌة نماذج عرض
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 . شاهده كما وتؤدٌته النموذج تقلٌد الطالب من ٌطلب ثم ، المهارة

 ( :  البدنً الحث)  البدنً التوجٌه

 ٌدي مسك خالل من للطالب المساعدة المعلم ٌقدم الطرٌقة هذه فً

 ٌدوٌا الطالب ٌوجه أن مثل ، المطلوبة المهمة تؤدٌة على لمساعدته الطالب

 الطالب توجٌه فً الٌدوي التوجٌه ٌستخدم أي ، صحٌحة بطرٌقة القلم لمسك

 . له السلوك هذا بؤداء المعلم ٌقوم أن دون المستهدؾ السلوك خالل

 :  باللعب التعلم

 الطرق ابرز من األلعاب باستخدام التدرٌس طرٌقة تعتبر

 خاللها فمن ، عقلٌا   المعاق الطفل لتعلم المناسبة التدرٌسٌة واالستراتٌجٌات

 ٌتسم لما الصؾ داخل وفعال نشط عنصر بكونه ٌتمٌز اٌجابً دور للطفل ٌصبح

 العملٌة خالل والمتعلمٌن المعلم بٌن التفاعل من التدرٌسً األسلوب هذا به

 منظمة عملٌة بطرٌقة إعدادها تم تعلٌمٌة وألعاب أنشطة خالل من وذلك التعلٌمٌة

 مواد من تتضمنه بما التعلٌمٌة المواقؾ مع التفاعل على المتعلم وبإؼراء. 

 العالم ٌدرك أن على الطالب ٌساعد فاللعب.  هادفة تربوٌة وأنشطة جٌدة تعلٌمٌة

 واأللوان األشكال على الطالب ٌتعرؾ اللعب خالل ومن ، فٌه ٌعٌش الذي

 من به المحٌطة األشٌاء ٌمٌز ما على وٌقؾ ، واألعداد والحروؾ واألحجام

 اللعب خالل من الطالب ٌتعلم أٌضا  .  عالقات من بٌنها ٌجمع وما خصابص

 . وصؽٌر وكبٌر ، ولٌن جاؾ أو وأسفل أعلى مثل المفاهٌم بعض معنى

 فً األشٌاء وترتٌب بناء عند الطالب معارؾ إنماء فً اللعب خبرات وتسهم

 الربط على وٌعمل ، الوظٌفة وٌدرك األشٌاء ٌصنؾ كٌؾ فٌتعلم ، مجموعات

 .ووظٌفته الشًء بٌن
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 : المباشرة الخبرة

 طرق إحدى وهً ، المشروع طرٌقة اسم الطرٌقة هذه على ٌطلق أٌضا

 تثٌر التً المشروعات فً التفكٌر على تقوم والتً ، والمتطورة الحدٌثة التدرٌس

 الممارسة مبدأ تجسد حٌث.  المنهج وأهداؾ ، الشخصٌة الطالب اهتمامات

 العملً بالجانب المعرفة من النظري الجانب ربط بهدؾ وخارجه الصؾ داخل

 الشخصٌة عقلٌا   المعاقٌن الطالب قدرات تمنٌة عن فضال   ، التطبٌقً

 واقع فً ٌحدث كما تعلمه المراد الشًء مع الطالب ٌتفاعل حٌث.  واالجتماعٌة

 فٌها الطالب ٌحتاج التً الهادفة المباشرة الخبرة طرٌق عن التعلم وٌتم ، الحٌاة

  إحساساته عن ٌعبر أن ٌستطٌع حتى المعلم من توجٌه عملٌة إلى

 ( : القصة)  القصص

 الذي ، المعبر الحسً العرض على تقوم تعلٌمٌة طرٌقة أنها على القصة تعرؾ

 أو موقؾ أو شخصٌة عن ومعلومات حقابق لتعلٌمهم طالبه مع المعلم ٌتبعه

 أو قٌم لتجسٌد تستخدم قد أو تمثٌلً أو لفظً بقالب ، معٌنة حادثة أو ظاهرة

 . اتجاهات أو مبادئ

 ومعلومات خبرات وإكسابهم الطالب انتباه جذب فً تساعد الطرٌقة هذه إن

 ٌوصل الذي النجاح طرٌقها عن التعلم وٌحقق ، وجذابة شٌقة بطرٌقة وحقابق

 والسؤم الملل وٌبعد الطالب أذهان فً التعلٌم مواد تثبٌت فً وٌسهم األهداؾ إلى

 والفابدة المتعة وتهٌا ، واحده وتٌرة على تسٌر التً الطرق تسببهما قد اللذٌن

 التعلٌمٌة المواقؾ فً أهمٌته له هام تربوي عنصر وهً.  للطالب واحد آن   فً

 اللؽوٌة المترادفات من الكثٌر عقلٌا   المعاق الطفل ٌكتسب القصة خالل فمن ،

 الكثٌر عالج فً تساعد وهً ، برواٌتها ٌقوم عندما أو للقصة سماعه عند سواء  



ٕٓ 

 الحمٌدة السلوكٌات ؼرس على وتعمل ، منها ٌعانً التً المشكالت من

  األصوات بٌن والتمٌٌز الجٌد اإلصؽاء على القدرة وتنمى ، المرؼوبة

 المكعب استراتٌجٌة

 جوانب ستة من الموضوع على للتعرؾ الطلبة نحفٌز على المكعب طرٌقة تعمل

 : وهً أبعاد أو

 الوصؾ •

 المقارنة •

 االرتباط •

 التحلٌل •

 الترجمة أو التحوٌل •

 البرهان •

 

 انحصخ؟؟ أثنبء اننًىرج انًعهى يستخذو كيف

 للتدرٌس بالنسبة:  أوال

 .. الشرح مع بالتزامن المكعب المعلم ٌبنً •

 .. الشرح من االنتهاء بعد الطلبة مع النموذج بتكملة المعلم ٌقوم •



ٕٔ 

 الشرح من المعلم انتهاء بعد المكعب داخل الفراؼات ملء بؤنفسهم للطلبة ٌمكن •

 : أن للمعلم ٌمكن وهنا

 ... المكعب أوجه أحد تؤخذ مجموعة كل مجموعات ست الى الصؾ ٌقسم •

 كل ٌؤخذ ، أفراد ستة مجموعة كل عدد ، مجموعات ست الى الصؾ ٌقسم أو •

 .. المكعب أوجه أحد فرد

 للتقوٌم بالنسبة:  ثانٌا

 فً الموجودة الفراؼات بملء الطلبة ٌقوم الحصة نهاٌة فً ختامً كتقوٌم•

 .. المكعب

 .. معلومات من به وما للمكعب أنفسهم الطلبة تصمٌم•

 ٌطرح الناتج الوجه حسب على”  تعلٌمٌة لعبة”  نرد كحجر استخدامه ٌمكن•

 . سإال علٌه

 اإلعاقة تخطً إلى تهدؾ تصحٌحٌة برامج تطوٌر تشمل الخاصة التربٌةو

  والحواجز

 إعطاء إلى تهدؾ تعوٌضٌة وبرامج والتربٌة بالتدرٌب وذلك تفرضها التً

 فالؽاٌة الحالتٌن كلتا وفً اإلعاقة حالة مع للتعاٌش بدٌلة وسابل المعوق الطفل

 تحد فقد لالستقاللٌة الالزمة األساسٌة المهارات المعوق الطفل تعلٌم وهً واحدة

 مما العادٌة التدرٌس طرابق خالل من التعلم على المعاق الطفل قدرة من اإلعاقة

 وأدوات تعلٌمٌة وسابل توظٌؾ تتضمن خاصة تربوٌة ببرامج تزوٌده ٌستوجب



ٕٕ 

ا تفرض قد االعاقه أن( وجالجر كٌرك) أفاد وقد ومعدلة مكٌفة وأسالٌب  أو واحد 

 : التالٌة اإلجراءات من آخر

 .التدرٌس محتوى تعدٌل. ٔ

 . التعلٌمٌة األهداؾ تؽٌٌر. ٕ

 . التعلٌمٌة البٌبة تؽٌٌر. ٖ

ا وذلك المعوق الطفل تعلٌم من المتوخاة األهداؾ تختلؾ وقد  نوع على اعتماد 

ا التربوي البرنامج ٌصبح وعندبذ وشدتها اإلعاقة  أساسٌة مهارات حول متمركز 

 .التقلٌدي التعلٌمً البرنامج ٌتضمنها ال

 الخاصة التربٌة فً التدرٌس استراتٌجٌات ـ* 

 تناسب وسابل أو أدوات أو بٌبً تنظٌم أو تعلٌمً نمط أو طرٌقة ثمة لٌس. ٔ

 .الصؾ ؼرفة فً المعوقٌن األطفال جمٌع

 .المعوقٌن للطلبة أكثر تتنوع(  التربوٌة البدابل)  التربوٌة البٌبات إن. ٕ

 المكان واختبار التدرٌس تخطٌط فً ٌإثران عامالن اإلعاقة ونوع شدة إن. ٖ

 التربوي

 . السٌطرة تحت السلوك ٌكن لم إذا الفاعلٌة عدٌم التدرٌس ٌعتبر. ٗ

 التدرٌس استراتٌجٌات على تإثر المعوقٌن نحو المعلم ٌحملها التً الفلسفة. ٘

 .ٌستخدمها التً

 



ٕٖ 

 : العالجً التشخٌصً المنحى* 

 جمٌع مثل مثلهم التعلٌم هً الخاصة التربٌة لمعلمً الموكلة الربٌسٌة المهمة أن

 إال متنوعة الخاصة التربٌة فً التدرٌس أسالٌب أن من الرؼم وعلى المعلمٌن

ا أنها  العالجً التشخٌصً بالمنحى تسمٌته على اتفق ما إلى تستند عموم 

 أتى هنا ومن لمعالجتها خطة ووضع المشكلة تشخٌص النموذج هذا وٌتضمن

 :  التالٌة األربع الخطوات إتباع المنحى هذا وٌشمل التحدٌد وجه على اسمه

 التلمٌذ أداء بتقٌٌم المعلم ٌقوم التدرٌسٌة بالعملٌة البدء قبل:  التلمٌذ تقٌٌم. ٔ

 االختبارات استخدام أو المباشرة المالحظة باستخدام عنه المعلومات ٌجمع حٌث

 . المعروفة الرسمٌة النفسٌة

ا:  للتدرٌس التخطٌط. ٕ  الطالب أداء عن جمعها تم التً المعلومات على وبناء 

 . للتلمٌذ الفردٌة التعلٌمٌة الخطة خالل من لتنفذ التدرٌسٌة الخطط توضع

 التنفٌذ موضع التدرٌسٌة الخطة توضع حٌث:  التدرٌسٌة الخطة تنفٌذ. ٖ

 تشمل قد االستراتٌجٌات وهذه وتنفٌذها إلنشابها التعلٌمٌة االستراتٌجٌات وتوظؾ

 نموذج)  المباشر ؼٌر التعلٌم أو(  المهارات تحلٌل نموذج)  المباشر التعلٌم

 ( العملٌات تحلٌل

 أداء تقٌٌم ٌتم التدرٌسٌة الخطة تنفٌذ من االنتهاء وبعد: التدرٌس فاعلٌة تقٌٌم. ٗ

 المعاٌٌر ضوء على وذلك أداءه فً حدث الذي التقدم مدى لمعرفة ثانٌة التلمٌذ

 ما على اتفاق هناك لٌس أنه إلى اإلشارة وتجدر.  الخطة فً اعتمادها تم التً

  الطفل منها ٌعانً التً المشكلة معالجة وطرق تشخٌصه ٌجب



ٕٗ 

 . انخبصخ االحتيبجبد نزوي انفعبل انتذسيس يكىنبد

 المكونات فً الخاصة االحتٌاجات لذوي الفعال التدرٌس مكونات حصر ٌمكن

 : التالٌة األربعة

 planning instruction التدرٌس تخطٌط. 0

   managing instructionالتدرٌس ضبط. 2

 delivering instruction التدرٌس توصٌل. 0

 evaluating instruction التدرٌس تقوٌم. 4

 اإلعاقات ذوي أو للموهوبٌن كان سواء   التدرٌس على تنطبق المكونات وهذه

 . الحادة اإلعاقات ذوي أو البسٌطة

 المهارات من مجموعة ٌتضمن الخاصة االحتٌاجات لذوي التدرٌس هل

 الفردٌة؟

 والتوصٌل والضبط التخطٌط أن علمنا إذا السابق السإال على اإلجابة نلمس إننا

 مكونات نفس هً الخاصة االحتٌاجات ذوي للطالب التدرٌس لعملٌة والتقٌٌم، 

ا أن إال العادٌٌن لطالب الفعال التدرٌس  ٌنتابنا سوؾ اإلجابة هذه بؽموض شعور 

ا هناك أن شك وال ٌمحى سوؾ الشعور هذا أن إال.   االحتٌاجات ذوي من طالب 

 ضبطها ٌتم تعلٌمٌة مواد أو بهم خاصة تدرٌس طرق إلى حاجة فً الخاصة

 .الخاصة احتٌاجاتهم لتالءم



ٕ٘ 

 لهإالء ضرورٌة والسمع باللمس الخاصة التدرٌس طرق: )  المثال سبٌل فعلى

 باستخدام المعلمون ٌقوم حٌث واضحة بصرٌة إعاقة من ٌعانون الذٌن الطالب

 الخطوط ذات واألوراق،  الضخمة الطباعة ذات الكتب)  معدلة تدرٌسٌة مواد

ا المصطنع والحدٌث،  الكاسٌت وتسجٌالت،  البارزة  ٌ  (  كمبٌوتر

ا المتخلفٌن تدرٌس فً المستخدمة األسالٌب بعض*   ٌ  عقل

ا المتخلفٌن لألطفال األولٌة الخصابص من  ٌ  بالسهولة قدرتهم عدم عام بوجه عقل

 فالمتخلفون الزمنً عمرهم مثل فً هم ممن العادٌون األطفال بها ٌتعلم التً

ا  ٌ  على قادرٌن ؼٌر وهم المجردة األفكار إتقان على القدرة فً قصور لدٌهم عقل

 العظمى الؽالبٌة ٌتعلمها كما( مقصود ؼٌر)  عارض بشكل الدراسٌة المواد تعلم

ا وإن العادٌون األطفال من  الطفل ٌكتسبها التً والمعارؾ المهارات من كثٌر 

 حٌن فً معلمال قبل من محدد تعلم دون مقصودة ؼٌر بطرٌقة ٌكتسبه إنما العادي

ا المتخلؾ الطفل ٌحتاج  ٌ ا عقل ا تعلٌم   التعلم على تساعده بطرٌقة له ٌقدم منظم 

 الكافً الوقت ٌتطلب المنظم فالتعلم المختلفة قدراته نمو مع ٌتناسب بمعدل

  الفراسة إلى باإلضافة المناسب والتخطٌط

 المتخلؾ للطفل الخاصة التربٌة برنامج متطلبات من تعتبر المتطلبات وهذه

ا  ٌ  . عقل

 

 

 

 



ٕٙ 

 : عمهيًب انًتخهفين نألطفبل انتعهيًيخ انخصبئص

 . األطفال هإالء أن إلى الدراسات توصلت لقد

 ٌتعرضون التً األحداث أن ٌشعرون أنهم بمعنى خارجً ضبط مركز ذوو. ٔ

 . سٌطرتهم خارج وإنما سلوكهم على تتوقؾ ال لها

 المتكررة السابقة اإلخفاق خبرات بسبب التعلٌمٌة المواقؾ فً الفشل ٌتوقعون. ٕ

 . للدافعٌة ٌفتقرون فهم وبالتالً

 فهم لهم اآلخرٌن توجٌه على تعتمد المشكالت لحل إستراتٌجٌة عن ٌبحثون. ٖ

 . الشخصٌة بحلولهم ٌثقون ال

ا المتخلفٌن لألطفال األخرى التعلٌمٌة الخصائص  ٌ  ومنها عقل

ا المتخلفٌن األطفال تطور نسبة أن.ٔ  ٌ  نسبة من%  7ٓ ــ ٖٓ بٌن تتراوح عقل

 . العادٌٌن األطفال أداء تطور

ا المتخلفٌن األطفال لدى النسٌان معدل إن. ٕ  ٌ  نسٌان معدل من بكثٌر أعلى عقل

 . العادٌٌن األطفال

ا المتخلفٌن األطفال قدرة إن. ٖ  ٌ  . محدود التدرٌب أثر تجعل التعمٌم على عقل

ا المتخلفٌن األطفال قدرة إن. ٗ  ٌ  على قدرتهم من أفضل الملموس التعلم على عقل

 التجرٌدي التعلم تعلم

ا المتخلفٌن األطفال قدرة إن. ٘  ٌ  فلٌس محدودة العرض التعلم على عقل

 . الوقت نفس فً مختلفة أشاء تعلم باستطاعتهم
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 المتخلفٌن األطفال وتربٌة لتعلٌم المستخدمة السلوك تعدٌل أسالٌب

ا  ٌ  . عقل

 .لألداء المتكرر القٌاس. ٔ

 . التعلٌمٌة المهارة تحلٌل. ٕ

 ، الصحٌح األداء تعزٌز. ٖ

 . فورٌة إٌجابٌة راجعة تؽذٌة تقدٌم. ٗ

ا االستجابات تشكٌل. ٘  ٌ  تدرٌج

 . وتكثٌفه تجمٌعه ولٌس التدرٌب توزٌع. ٙ

 . المتعلم السلوك لممارسة الفرص توفٌر. 7

 . الصحٌح لألداء النماذج توفٌر. 8

 . الذاتً التنظٌم مهارة تطوٌر. 9

 . الطفل لنجاح الفرص توفٌر. ٓٔ

 . المشتتة المثٌرات من الحد. ٔٔ
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 : نهتعهى عمهيًب انًتخهف انطفم دافعيخ استثبسح سجم

ا المعاق الطفل  ٌ  لذلك السابقة واإلحباط الفشل خبرات بسبب النجاح ٌتوقع ال عقل

 استثارة بؤسالٌب جٌدة معرفة على ٌكونوا أن بد ال الفبة هذه معلمً على فإن

 : التالً فً نذكرها التً للتعلم الدافعٌة

 إٌجابٌة أشٌاء أو أحداث أو خبرات تقدٌم وهو:  فعال بشكل التعزٌز استخدام. ٔ

 .  السلوك ذلك حدوث احتمال زٌادة إلى ٌإدي مما مباشرة السلوك حدوث بعد

 الشعور مفتاح هو فالنجاح:  الفشل خبرات وتقلٌل النجاح خبرات زٌادة. ٕ

 وربما اإلحباط فٌسبب الفشل أما الدافعٌة زٌادة إلى ٌإدي والتالً بالكفاٌة

 . الذات فً التشكٌك

 خالل من الطالب دافعٌة استثارة:  المناسبة التعلٌمٌة األهداف تحدٌد. ٖ

 .  تحقٌقها ٌمكن واقعٌة أهداؾ اختٌار تتطلب األهداؾ

 وحدات إلى التعلٌمٌة المادة تجزئة خالل من التعلٌمٌة المهمات تجزئة. ٗ

ا بسٌطة األولى الخطوة وجعل صغٌرة  ٌ  الطالب من المطلوب وإٌضاح نسب

 . المعلومات ٌفهم أنه والتؤكد

 مٌوله عن الطالب ٌعبر أن ٌجب:  القرارات اتخاذ فً الطالب إشراك. ٘

 . بالضعؾ كالشعور اإلنسان دافعٌته من ٌقلل شًء فال واهتماماته وحاجاته

 دافعٌة فً التعلٌمً المناخ طبٌعة تإثر: المناسب التعلٌمً المناخ توفر. ٙ

 . الدافعٌة استثارة على قدرة أكثر لالهتمام المثٌرة الصفٌة فالبٌبة الطالب
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 على ٌسلك االتسات أن العلمٌة الدراسات تشٌر:  بالطالب الثقة عن التعبٌر. 7

 . حٌاته فً المهمون األشخاص منه ٌتوقعه الذي النحو

 الفردٌة الفروق مراعاة على العمل. 8

 مناسب بشكل القلق مع التعامل. 9

 وتفهمه الطالب معرفة:  أداءه عن متواصلة راجعة بتغذٌة الطالب تزوٌد. ٓٔ

 . أكبر جهد لبذل كحافز ٌعمل سلوكه فً للتحسن

 عن الطالب مفهوم إن:  اٌجابً ذات مفهوم تطوٌر على الطفل مساعدة. ٔٔ

 . دافعٌته على كبٌر حد إلى تإثر التً المهمة العوامل من ٌعتب ذاته

 المعوق طفلهم نحو واقعٌة اتجاهات تطوٌر على األهل مساعدة. ٕٔ

 . المسإولٌة تحمل على الطالب مساعدة. ٖٔ

 المعلم ٌحبون األطفال أن تبٌن الدراسات أن رؼم:  لذاته المعلم تقوٌم. ٗٔ

 هذه بٌن العالقة أن إال وظروفهم مشاعرهم ٌتفهم والذي والمرح اللطٌؾ

 أن إلى البحوث وتشٌر واضحة ؼٌر للطالب والدافعٌة للمعلم الشخصٌة الصفات

 الشخصٌة خصابصه ولٌس الطلبة مع المعلم ٌفعله ما طبٌعة هو الحاسم العامل

 فالعمل ٌستخدمونها التً الطرق فاعلٌة تقوٌم المعلمٌن على ٌنبؽً ولذلك

 الهتمام المتمٌزة النشاطات توظٌؾ ٌجب ولذلك ممال ٌصبح المتكرر الروتٌنً

 طالبه دافعٌة ٌزٌد أن أراد فإذا للطالب القدوة هو والمعلم وطالبه المعلم من كل

 .  الدافعٌة هو لدٌة تكون أن من بد فال
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ا للمتخلفٌن والتذكر بالتعلم المتعلقة العلمٌة البحوث نتائج  ٌ  : عقل

 : التالً النحو على البحوث نتابج وكوفمان هاالن لخص

 .العقلً التخلؾ شدة على تعتمد التذكر أو التعلم عن العجز شدة إن. ٔ

ا المتخلؾ الطفل ٌستخدمها التً اإلستراتٌجٌة إن. ٕ  ٌ  التعلٌمٌة المهمة لتؤدٌة عقل

 . العادي الطفل عن مختلف ا تجعله التً هً

 بمشكالت ٌرتبط العقلً التخلؾ أنواع من نوع كل أن على أدلة ثمة لٌس. ٖ

 .محدده تعلٌمٌة

 األطفال بٌن التعلٌمٌة الخصابص فً فروق وجود على أدلة ثمة لٌس. ٗ

ا المتخلفٌن  ٌ  المتخلفون فاألطفال العقلً العمر نفس من العادٌٌن واألطفال عقل

ا  ٌ  . أبطؤ بمعدل ولكن التعلٌمٌة المراحل بنفس ٌمرون عقل

 : سهىكيًب نهًضطشثين انتذسيس عنذ انتشثىيخ االعتجبساد

 لذوي التدرٌس عند مراعاتها ٌجب التً التربوٌة االعتبارات بعض هناك

 : ٌلً فٌما االعتبارات هذه وتتمثل(  السلوكٌة)  الخاصة االحتٌاجات

 وٌمكن الخاصة المدارس فً الفبة لهذه العزل سلوك استخدام تقلٌل إلى المٌل. ٔ

 . الفبة هذه تعلٌم فً المصادر حجرة استخدام

 . المسإولٌة وتحمل بالصبر الفبة هذه معلم ٌتحلى أن ٌجب. ٕ

ا ٌكون أن المعلم على ٌجب. ٖ  .السلوك تعدٌل تكنٌكات استخدام على قادر 
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ا هناك أن المعلم مع لقاء أول فً الطفل ٌعلم أن ٌجب. ٗ  أن ٌجب للسلوك معٌار 

 . علٌه ٌحافظ

 . السلوكٌة االضطرابات ذوي لعالج المعلم برنامج

 ذوي مساعدة ٌمكن حٌث المناسبة السلوكات تقوٌة على ٌعمل البرنامج هذا إن

 التالٌة الخطوات خالل من السلوكٌة االضطرابات

ا الذي النشاط اختٌار. ٔ  . سلوكٌة مشكالت فٌه ٌكون ما ؼالب 

 . المرؼوبة السلوكٌات على والتعرؾ إزعاجا أكثر السلوكات أي تحدٌد. ٕ

 االٌجابٌة السلوكات تشكٌل فً لتساعد االٌجابٌة األلفاظ استخدام. ٖ

 من وذلك المرؼوب ؼٌر والسلوك المرؼوب السلوك للتالمٌذ المعلم ٌشرح. ٗ

 . أداءه وكٌفٌة المرؼوب السلوك عرض خالل

 من عدد إنقاص على بالتدرٌج تعمل أهداؾ تحقٌق على المعلم ٌشجع. ٘

 . المرؼوبة ؼٌر السلوكات

 . اآلخشين يع انتىاصم انسًعيخ اإلعبلبد روي تعهيى أسبنيت

 فالقناة األذن سماعات استخدام على ٌركز األسلوب هذا:  السمعً األسلوب - أ

ا المعوق لدى وتطورها اللؽة لتعلم األول السبٌل تعد السمعٌة  ٌ  بصرؾ سمع

 فً السماعات استخدام ٌفضل ولذلك السمعٌة اإلعاقة وشدة نوع عن النظر

 الكالم تعلم على األطفال تشجٌع كذلك وٌجب اإلمكان قدر المبكرة السنوات

 .فٌه مرؼوب ؼٌر المرحلة هذه فً الٌدوٌة اإلشارات فاستخدام العادي
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 السمعٌة الوسابل استخدام على ٌركز األسلوب وهذا:  الشفهً األسلوب - ب

 ذوي من األفراد بٌن التفاعل أهمٌة إلى باإلضافة الشفهٌة السمعٌة اللؽة لتطوٌر

ا المعوقٌن تشجٌع فٌتم العادٌٌن واألفراد السمعٌة اإلعاقة  ٌ  التحدث على سمع

 الكالم قراءة أسلوب استخدام ٌمكنه معلمفال السماعات استخدام مع واالستماع

 المعوق بمالحظة وذلك الشفاه حركات قراءة ٌسمى ما وهو علٌة والتدرٌب

ا  ٌ  . الصوت ونبضات ونفسه جسمه وحركات معلملل سمع

 هذا وفلسفة المتكامل بالنظام الكلً االتصال ٌعرؾ:  الكلً االتصال - ت

 واستخدام لفهم الشخص فرصة ٌقوي الكالم مع اإلشارات تقدٌم أن هً األسلوب

ا طرٌقتٌن  األسلوب - والٌدوٌث والشفهً السمعً األسلوب بٌن ٌجمع فهو مع 

 ألن وذلك اإلشارات استخدام على ٌركز األسلوب هذا(  اإلشارات)  الٌدوي

ا ا المعوقٌن األطفال من كثٌر   ٌ  ، االستماع على القدرة لدٌهم لٌس سمع
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 البصرٌة اإلعاقة فً للمنهاج الرئٌسٌة العناصر

 إلى بصرٌا المعوقٌن األطفال مناهج تشمل العناصر هذه أن معروؾ هو كما

 ال خاصة إضافٌة أهدافا األطفال جمٌع تربٌة فٌها ٌتوخى التً التربوٌة األهداؾ

 : هً اإلضافٌة ألهداؾ وهذه المبصرون األطفال إلٌها ٌحتاج

 للدراسة االستعداد تنمٌة. ٔ

 للدراسة القدرات استثمار. ٕ

 االستماع مهارات تطوٌر. ٖ

 والتنقل الحركة مهارات تطوٌر. ٗ

 بالذات العناٌة ومهارات الٌومٌة الحٌاتٌة المهارات تنمٌة. ٘

 التواصل مهارات تطوٌر. ٙ

 الخاصة والمعدات األدوات استخدام. 7

 .  بصرٌا المعوقٌن لألطفال التعلٌمٌة الخصائص

 عدة ضوء فً التعلٌمة القدرات على البصرٌة اإلعاقة تؤثٌرات تحدد قد إنه

 : أهمها من عوامل

 والخبرات البصري الضعؾ وشدة،  البصري الضعؾ حدوث عند العمر

 . للنمو المتاحة والفرص
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 الطفل حرمان هً التعلم على البصرٌة لإلعاقة المحتملة التؤثٌرات أكبر ولعل

 خالل من المبصرٌن لألطفال ٌتوفر والذي العرضً التعلم فرص من

 الحواس على ٌعتمدون بصرٌا المعوقون فاألطفال الٌومٌة البصرٌة المشاهدات

 هذه فإن معروؾ هو وكما المفاهٌم لتطوٌر(  الشم ـ اللمس ـ السمع)  األخرى

ا البصر كحاسة المعلومات لجمع الفعالٌة من المستوى بنفس لٌست الحواس  وبناء 

ا تفرض البصرٌة اإلعاقة أن لوٌنفلد أكد فقد ذلك على  : على قٌود 

 . الخبرات هذه ومدى الطفل خبرات طبٌعة. ٔ

 . البٌبة فً التنقل على الطفل قدرة. ٕ

 . الذات على والسٌطرة البٌبة على السٌطرة على الطفل قدرة. ٖ

 لنفسه والخبرة المالحظة الفرص تهٌبة على الطفل قدرة من تحد القٌود وهذه

ا وتترك ا أثر   الشكل على القابمة العالقات وإدراك معرفة إمكانٌات على كبٌر 

 الوجهٌة التعبٌرات استخدام تمنع فهً كذلك.  الفراغ فً والوضع والحجم

ا ٌإثر قد مما المالبمة الجسمٌة واإلٌماءات المناسبة  ٌ  النمو على سلب

 : تىاصهيًب وانًعبلين انتىحذيين تذسيس نطشيمخ االسشبديخ انتىجيهبد

 بٌن ما تتراوح لمدة(  الرسمٌة ؼٌر االختبارات)  للمالحظة الطفل إخضاع. ٔ

 أسابٌع أربعة إلى أسبوعٌن

 قبل من فردي ولٌس جماعً عمل التوحدي الطفل مع العمل أن مراعاة. ٕ

 .فقط المعلم



ٖ٘ 

 بٌبة تنشؤ عندما الطفل تعلٌم فً علٌها الحصول ٌتم فابدة أكبر أن التؤكد. ٖ

 . الضرورٌة ؼٌر والسمعٌة المربٌة المثٌرات قلٌلة للطؾ

ا التعلم بٌبة تكون أن. ٗ  حسب أماكن إلى مقسمة منزلٌة أم صفٌة كانت سواء 

 لألعمال المنظم الجدول

 األطفال جمٌع تالءم بحٌث الصؾ ؼرفة تنظٌم. ٘

 العمل لبرنامج الخطط وضع. ٙ

 :الدماغً الشلل ذوي تعلٌم وأسالٌب مناهج

 العادٌة التربوٌة البرامج من االستفادة على الطفل قدرة من ٌحد الدماؼً الشلل

 الخاصة التربٌة بخدمات تزوٌده الضروري من ٌصبح بحٌث كبٌر حد إلى

 إلى تهدؾ إلى تهدؾ مكٌفة أو معدلة ووسابل أدوات الخاصة التربٌة وتشمل

 الخاصة التربٌة تعرٌؾ وٌمكننا وتلبٌتها العادي ؼٌر الطفل إلى الحاجات تقدٌم

 واألدوات التعلٌمٌة الوسابل واستخدام المنظم الفردي التربوي التخطٌط أنها على

 درجات أرقى تحقٌق على العادي ؼٌر الطفل مساعدة بؽٌة الخاصة والمعدات

 توفٌر تعنً ولكنها الخاصة التربٌة فً إعاقته به تسمح التً الوظٌفً االستقالل

 والعالج الطبٌعً العالج مثل المساندة والخدمات المختلفة التربوٌة البدابل

 . التصحٌحٌة الرٌاضٌة والتربٌة الوظٌفً

ا المعوقٌن لألطفال التعلٌمٌة الخصائص  ٌ  : جسم

ا الجسمٌة اإلعاقة تفرض قد  الدراسٌة النشاطات فً الطفل مشاركة على قٌود 

 وقد والصفٌة المدرسٌة البٌبة وتعدٌل التعلٌمٌة واألدوات الوسابل تكٌٌؾ وبدون
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 المناسبة التعلم فرص توفر دون بها المرتبطة والنفسٌة المادٌة الحواجز تحول

ا ٌنعكس مما األطفال لهإالء  ٌ ا فإن ذلك على عالوة أداءهم على سلب ا عدد   كبٌر 

 وهذه مشكالتهم لمعالجة طبٌة عقاقٌر ٌنالون صا[جسم المعوقون األطفال من

 العقاقٌر فبعض تعلمه وبالتالً الشخص سلوك على تؤثٌر بدون لٌست العقاقٌر

 واالرتباك األداء مستوى وانخفاض الزابد النشاط مثل سلبٌة جانبٌة نتابج لها

 . ذلك إلى ومما والفوضى

 متنوعة صبٌة اضطرابات تشمل فهً كبٌر حد إلى متباٌنة الجسمٌة واإلعاقات

ا مختلفة عظمٌة عضلٌة وإعاقات  . متجانسة ؼٌر مزمنة وأمراض 

 الممكن من ؟وهل موحدة تدرٌس أسالٌب أو موحد منهاج تصور الممكن من فهل

 جمٌعا ؟ لهم مناسبة صفٌة أوضاع أو تنظٌمٌة استراتٌجٌات عن الحدٌث

 تعمٌمات إلى ٌقود وهدفه لألمور مفرط تبسٌط على ٌنطوي بذلك القٌام إن

 لألطفال التعلٌمٌة البرامج تصمٌم عند إؼفالها عدم ٌجب حقٌقة وتلك خاطبة

ا المعوقٌن  ٌ  . جسم

 . جسًيًب انًعىلين األطفبل نًعهًي انالصيخ انتعهيًيخ انكفبيبد

 أوال تعتمد الوضع هذا فاعلٌة أن إال نفسه التعلٌمً الوضع أهمٌة من الرؼم على

ا ا واألكبر باألهمٌة األكثر لعنصر فهو المعلم على وأخٌر   األطفال تعلم على أثر 

ا المعوقٌن  ٌ ا المعوقٌن األطفال معلمً مسإولٌات وتتمحور جسم  ٌ  حول جسم

 : وهً ربٌسٌة أبعاد ثالثة

 . المناسبة التعلٌمٌة والبرامج النشاطات تنفٌذ. ٔ
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 إٌجابً بؤسلوب وأسرته للطفل والتوجٌه الدعم توفٌر. ٕ

 لما وتوظٌفها المتعددة التخصصات ذوي الفرٌق أعضاء من المعلومات تبادل. ٖ

 بجدارة المسإولٌات هذه تحمل المعلم من ٌتوقع وأسرتهوال الطفل صالح فٌه

 والقدرات والمهارات المهنٌة الكفاٌات من جملة لدٌة ٌكن لم ما وفاعلٌة

 . الشخصٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٖ8 

 . التعلم لصعوبات تربوي ـ نفسً تدرٌبً برنامج

 أحد التعلم عن العجز لمعالجة فالٌت طورها التً العالجٌة الرزمة تكون ربما

 واألوضاع الخاصة الصفوؾ فً استخداما وأكثرها فعالٌة العالجٌة الرزم أكثر

 ضمن لقد،  التعلٌمٌة الصعوبات ذو التالمٌذ فٌها ٌدرس التً األخرى التعلٌمٌة

 : وهً رئٌسٌة برامج ستة العالجٌة رزمته فالٌت

 الكبٌر الحركً النمو. ٔ

 الحركً الجسمً التكامل. ٕ

 الحركٌة اإلدراكٌة المهارات. ٖ

 اللؽوي النمو. ٗ

 المفاهٌمٌة المهارات. ٘

 التعرٌؾ على الستة البرامج من برنامج كل وتشمل االجتماعٌة المهارات. ٙ

 المتفاوتة التعلٌمٌة والمهمات النشاطات من وجملة التربوٌة والمبررات اإلجرابً

 . مستواها فً

 .والمتفوقٌن للموهوبٌن والمناهج البرامج إعداد

 والموهوبٌن عقلٌا للمتفوقٌن البرامج من أنواع عدة األخٌرة السنوات فً ظهر

 ٌجب لذلك للمتفوقٌن واألفضل األصلح اعتباره ٌمكن واحد نوع ٌوجد ال ولكن

 المقررات مختلؾ فً للمتفوقٌن ٌوضع سوؾ الذي للبرنامج بعناٌة التخطٌط

 كان ومهما والمالٌة البشرٌة الموارد من واحتٌاجاتها التربوٌة واألنشطة الدراسٌة



ٖ9 

 المتفوقٌن للطلبة ٌسمح أن الواجب من فإنه علٌه ٌتفق سوؾ الذي البرنامج نوع

 الذات على االعتماد ٌتطلب الذي العمل من زابدة وكمٌات كافٌة وحرٌة بمرونة

 . أخرى ناحٌة من أكبر مسإولٌات وتحمل ناحٌة من

 : التالٌة األهداف تحقٌق إلى والمتفوقٌن الموهوبٌن برنامج ٌسعى أن وٌجب

 التفوق من عالٌة مستوٌات ٌحققون تجعلهم التً باإلمكانات المتفوقٌن تزوٌد. ٔ

 قدراتهم على للتعرؾ الفرص منحهم طرٌق عن وذلك األكادٌمً التحصٌل فً

 .واهتماماتهم

 واإلحساس الحرٌة توفٌر خالل من وذلك الذاتً التوجٌه على القدرة اكتساب. ٕ

 . بالمسإولٌة

 الذات نحو بالمسإولٌة ٌشعرهم مما المتفوقٌن فً القٌادة صفات تنمٌة. ٖ

 . والمجتمع واألسرة

 .  الحاسوب مساعدةب التدرٌس

 فً تتمثل التربوٌة العملٌة فً للحاسوب المهمة التطبٌقات إحدى إن

 المعروؾ الحاسوب بمساعدة فالتدرٌس.  التدرٌس أؼراض فً استخدامه

 فٌها ٌقدم والتفاعلً المباشر التعلم طرق من طرٌقة هو   c a I بـ اختصارا

 من النوع هذا ٌجعل مما الحاسوب شاشة طرٌق عن التعلم إلى مبرمجة دروس

 مكلفة وؼٌر الحجم صؽٌرة حواسٌب توفر هو الراهن الوقت فً ممكنا التدرٌس

 معها والتعامل بسٌط وٌتعامل بسهولة الصفوؾ فً وضعها ٌمكن بحٌث ومرنة

 برامج تخزٌن ٌتم التدرٌس فً النموذج لهذا وتبعا علمٌة وبطرٌقة بمرونة ٌكون



ٗٓ 

 البرنامج إلتمام الطالب الكمبٌوتر وٌوجه الكمبٌوتر ذاكرة فً محددة تدرٌسٌة

  فقط خطوة

 . انتمهيذي وانتذسيس انحبسىة ثًسبعذح تذسيسان

 تقارن دراسات نشرت الماضً القرن فً الثمانٌنات عقد من األول النصؾ منذ

 الخاصة التربٌة مجال فً التقلٌدي والتدرٌس الحاسوب بمساعدة التدرٌس بٌن

 مهارات الخاصة االحتٌاجات ذوي الطلبة تعلٌم على الدراسات تلك وركزت

 . والحساب القراءة

 ٌكن لم الحاسوب بمساعدة التدرٌس أن إلى األولٌة الدراسات تلك نتابج وأشارت

 الحاسوب استخدام دون التدرٌس من فاعلٌة أكثر

 الحاسوب بمساعدة التدرٌس فاعلٌة

 بمساعدة التدرٌس فاعلٌة على كثٌر علمٌة أدلة قدمت العلمٌة البحوث إن

 فً له كبدٌل ولٌس التقلٌدي التدرٌس لدعم كؤسلوب ٌستخدم عندما الحاسوب

 الحاسوب بمساعدة فالتدرٌس سواء حد على الخاصة التربٌة وفً العامة التربٌة

 باستخدام المتصلة األدبٌات ركزت وقد ملحوظ بشكل الوقت توفٌر على ٌعمل

 أما أسلفنا كما ملحوظ بشكل الوقت توفٌر على وٌعمل الحاسوب مع التكنولوجٌا

 األكادٌمٌة الفاعلٌة على المعوقٌن الطالب مع التكنولوجٌا استخدام عند أو مع

 مستخدمٌن الصلة ذات األدبٌات الباحثٌن بعض راجع فقد التعلٌمٌة للتكنولوجٌا

 بمساعدة التعلٌم ببحوث المرتبطة المشكالت من عدد إلى وأشاروا الدقٌق التحلٌل

 .  الحاسوب

 



ٗٔ 

 المعاقٌن لألطفال المقدم التدرٌس تقٌٌم فاعلٌة

 .المستخدمة التعلٌمً األسالٌب فاعلٌة زٌادة. ٔ

 للمعلمٌن التعلٌمً النضج مستوى تطوٌر. ٕ

 البرنامج موارد بتخصٌص ٌتعلق فٌما المعلومات على المبنٌة القرارات اتخاذ. ٖ

  التعلٌمً

 المختلفة العناصر بدور الوعً مستوى زٌادة. ٗ

 .عام بوجه الخاصة التربٌة برامج دعم. ٘

 يحبوس نتىفيش خذيبد انتشثيخ انخبصخ  01

 ٗ٘ - 7٘ من موادها فً نصت التً ، المملكة فً التعلٌم سٌاسة ألهداؾ تحقٌقا  

 النظام من ٌتجزأ ال جزء المعوقٌن و المتفوقٌن تعلٌم أن على 88ٔ - 9ٗٔ ومن

 أي% ٕٓ عن ٌقل ال ما أن فً تتمثل التً المشكلة لحجم إدراكا   و ، التعلٌمً

 التربٌة خدمات إلى حاجة فً العادٌة االبتدابٌة المدارس طالب خمس حوالً

 للفبات الخدمات تلك تقدٌم عن سٌنجم الذي المردود بؤن منها إٌمانا   و ، الخاصة

 نقلة - هللا بإذن - سٌحدث بل ، وحسب الفبات تلك على ٌقتصر لن ، المستهدفة

 فً التعلٌم مخرجات على اٌجابٌا   أثرا   ٌترك و ، التربوٌة العملٌة فً نوعٌة

 اإلدارة إلى الخاص للتعلٌم العامة اإلدارة اسم تؽٌٌر لقرار وتجسٌدا   ، المملكة

 توفٌر إلى تهدؾ تربوٌة إستراتٌجٌة وضع تم فقد ، الخاصة للتربٌة العامة

 اإلستراتٌجٌة هذه ترتكز و العادٌٌن ؼٌر الطالب لجمٌع الخاصة التربٌة خدمات

 :هً ربٌسٌة محاور عشرة على



ٕٗ 

 ؼٌر األطفال تعلٌم و تربٌة مجال فً العادٌة المدارس دور تفعٌل .ٔ

 .العادٌٌن

 .الخاصة التربٌة معاهد دور نطاق توسٌع .ٕ

 .الخاصة التربٌة برامج و بمعاهد البشرٌة الكوادر تنمٌة .ٖ

 برامج و لمعاهد المدرسٌة الكتب و ، الدراسٌة الخطط و المناهج تطوٌر .ٗ

 .الخاصة التربٌة

 .المعوقٌن لخدمة الحدٌثة التقنٌة تطوٌع .٘

 .الخاصة للتربٌة العامة لإلدارة التنظٌمً الهٌكل تطوٌر .ٙ

 للبرامج جدٌدة لوابح إعداد و ، تطوٌرها و ، القابمة اللوابح دراسة .7

 .المستقبلٌة

 و ، التعلٌمٌة اإلدارات فً الخاصة التربٌة أقسام استحداث فً التوسع .8

 .دورها تفعٌل

 .الخاصة التربٌة مجال فً العلمً البحث دور تفعٌل .9

 .خارجها و المملكة داخل العالقة ذات الجهات مع التنسٌق و التعاون .ٓٔ

  :األول المحور

 غٌر األطفال تعلٌم و تربٌة مجال فً العادٌة المدارس دور تفعٌل

 .العادٌٌن

 للؽالبٌة الطبٌعً التربوي المكان هً العادٌة المدرسة أن مبدأ من انطالقا  

 المدارس دور تفعٌل إلى تسعى الوزارة ،فإن العادٌٌن ؼٌر األطفال من العظمى

 :ٌلً ما خالل من ذلك و ، العادٌة



ٖٗ 

 على هً و ، العادٌة بالمدارس الملحقة الفصول برامج استحداث فً التوسع

 :نوعٌن

 األطفال فصول:  مثل الخاصة التربٌة مناهج تطبق فصول : األول النوع

 .الصم األطفال فصول و ، عقلٌا   المتخلفٌن من للتعلم القابلٌن

 (  العادٌة المدارس)  العام التعلٌم مناهج تطبق فصول : الثانً النوع

 .النطق و السمع ضعاؾ األطفال فصول و ، المكفوفٌن األطفال فصول:  مثل

 ؼرؾ برامج استحداث فً المتمثلة ، الحدٌثة التربوٌة األسالٌب من االستفادة

 برامج و ، المستشار المعلم وبرامج ، المتجول المعلم وبرامج ، المصادر

 ، الخاصة التربٌة فً المتابعة

 إٌصال فً األول ٌتمثل:  أساسٌٌن تربوٌٌن مطلبٌن تحقٌق بغرض وذلك 

 فً – أصال   – الموجودٌن العادٌٌن ؼٌر األطفال إلى الخاصة التربٌة خدمات

 حاجة فً لكنهم التربوٌة خدماتها من بالفعل ٌستفٌدون الذٌن و ، العادٌة المدارس

 ذوي فبة ، المتفوقٌن و الموهوبٌن فبة:  مثل الخاصة التربٌة خدمات إلى

 فبة ، البصر ضعاؾ فبة ، حركٌا   و جسمٌا   المعوقٌن فبة ، التعلم صعوبات

 .تواصلٌا   المضطربٌن فبة و ، انفعالٌا   و سلوكٌا   المضطربٌن

 العادٌة المدارس فً الخاصة التربوٌة خدمات تقدٌم فً فٌتمثل الثانً المطلب أما

 برامج أو الخاصة التربٌة معاهد فً – تقلٌدٌا   – تدرس التً الفبات لبعض

 السمع ضعاؾ فبة و ، المكفوفٌن فبة مثل ، العادٌة المدارس فً الملحقة الفصول

 .النطق و

 



ٗٗ 

  :الثانً المحور

 الخاصة التربٌة معاهد دور نطاق توسٌع

 معاهد دور – األحوال من حال بؤي – ٌلؽً ال العادٌة المدارس دور تفعٌل إن

 – هللا بإذن – ستظل و كانت المعاهد فهذه أهمٌته من ٌقلل أو ، الخاصة التربٌة

 األجٌال ٌخرج جٌدا   تربوٌا   خٌارا   تمثل ، الحبٌبة بالدنا سماء فً شامخة صروحا  

 الخاصة الفبات تعلٌم و تربٌة مجال فً الحدٌثة التوجهات أن ؼٌر ، األجٌال تلو

 فٌما تتمثل ، مستقبلٌة إضافٌة أخرى بؤدوار تضطلع أن المعاهد هذه على تحتم

 : ٌلً

 ومتعددي مزدوجً األطفال تربٌة و لرعاٌة بها متخصصة برامج استحداث

 .استٌعابهم العادٌة المدارس على ٌصعب الذٌن األطفال من وؼٌرهم ، العوق

 برامج بتزوٌد تقوٌم مساندة خدمات و معلومات مراكز إلى المعاهد هذه تحوٌل

 و ، األسالٌب و ، المعلومات و ، بالخبرات العادٌة المدارس فً الخاصة التربٌة

 على بمهامها القٌام من البرامج هذه لتمكن التعلٌمٌة واألدوات المواد و ، الوسابل

 .المطلوب الوجه

 التدرٌبٌة الدورات إقامة خاللها من ٌتم تدرٌب مراكز إلى المعاهد هذه تحوٌل

 رأس على هم الذٌن واإلدارٌٌن التربوٌٌن المشرفٌن و ، للمعلمٌن المتخصصة

 .العمل

 

 



ٗ٘ 

 : الثالث المحور 

 الخاصة التربٌة برامج و بمعاهد البشرٌة الكوادر تنمٌة

 األساسً المحور – شك وال – المتمٌزة البشرٌة العناصر بتنمٌة االهتمام إن

 ممثلة – الوزارة فإن ، األساس هذا على و ، التربوٌة عملٌة علٌه ترتكز الذي

 أداء لمستوى للنهوض اهتمامها جل تولً – الخاصة للتربٌة العامة اإلدارة فً

 ، التربوي العمل لب باعتباره المعلم على – خاصة بصفة – تركز و منسوبٌها

 :خالل من المجال هذا فً أهدافها تحقٌق إلى تسعى وهً

 الخاصة التربٌة مجال فً للعمل المتمٌزة الوطنٌة الكفاءات استقطاب. 

 العلمٌة المإتمرات و الندوات و التدرٌبٌة الدورات إقامة على العمل. 

 و المملكة داخل تعقد التً العلمٌة المإتمرات و الندوات فً المشاركة 

 .خارجها

 العوق مجالت فً بالجامعات األكادٌمٌة األقسام مع التنسٌق و التعاون 

 .المختلفة

 المتمٌزة الوطنٌة للكفاءات التفرغ أو االبتعاث فرص إتاحة على العمل 

 .الخاصة التربٌة مجاالت مختلؾ فً العلٌا دراستها لمواصلة

 

 

 

 



ٗٙ 

 : الرابع المحور

 و لمعاهد المدرسٌة الكتب و ، الدراسٌة الخطط و المناهج تطوٌر

 الخاصة التربٌة برامج

 إكساب إلى ٌحتاج فهو علٌه و ، األول المقام فً طفل هو المعوق الطفل إن

 نفسه الوقت فً لكنه ، العادٌٌن أقرانه شؤن ذلك فً شؤنه األكادٌمٌة المهارات

 طبٌعة تفرضها احتٌاجات و بخصابص ٌنفرد أنه ٌعنً وهذا ، معوق طفل

 اكتساب من ٌمكنه مساند تعلٌمً نظام إلى محتاجا   ٌجعله ال الذي األمر.  العوق

 هو وإنما وحسب العادي الدراسً المنهج علٌها ٌقوم التً األكادٌمٌة المهارات

 التً التعوٌضٌة المهارات اكتساب له ٌضمن إضافً منهج إلى كذلك محتاج

 مقومات له تضمن ذلك من أهم و ، المدرسة فً العادٌٌن أقرانه مساٌرة له تكفل

 .الحٌاة فً النجاح

 إضفاء و الخاصة التربٌة بمعاهد الدراسٌة المناهج تطوٌر فإن اإلطار هذا وفً

 الوفاء بؽرض العادٌة المدارس مناهج على المرونة و الشمولٌة طابع

 ٌعد بٌنهم الفردٌة الفروق مراعاة و التالمٌذ لجمٌع األساسٌة باالحتٌاجات

 أن العادٌٌن ؼٌر األطفال تعلٌم و تربٌة لمسٌرة أردنا ما إذا حتمٌة ضرورة

 .كافتها المجاالت فً الحبٌبة بالدنا تشهدها التً الجبارة النهضة تواكب

 

 

 



ٗ7 

 : الخامس المحور

 المعوقٌن لخدمة الحدٌثة التقنٌة تطوٌع

 جمٌع فً عارمة تكنولوجٌة نهضة ٌشهد – معلوم هو كما – الٌوم العالم إن

 حٌاة فً ٌلعب أصبح الذي اآللً الحاسب مجال فً خاصة و ، الحٌاة حقول

 جمٌع فً المإسسات و فالشركات ، ٌوم بعد ٌوما   أهمٌته تزداد دورا   اإلنسان

 اآللً الحاسب برامج و أجهزة أعقد و أحدث إنتاج على تتنافس العالم أنحاء

 العصر فً جمٌعا   حٌاتنا متطلبات لتٌسٌر مهمة الحدٌثة التقنٌة كانت إذا و

 ، المعوق لإلنسان بالنسبة فٌها جدال ال حتمٌة ضرورة تعد فإنها ـ المعلوماتً

  ، حدٌن ذو سالح – حقه فً – الحدٌثة التقنٌة أن هو جدا   بسٌط لسبب وذلك

 و – هللا بعد – نفسه على االعتماد له سٌضمن استخدامها على القدرة أن إذ

 على القدرة عدم أما ، مجتمعة فً المشاركة و اإلنتاج على القدرة بالتالً

 :عوقٌن ذا إنسانا   منه فسٌجعل استخدامها

 ذلك ؼٌر أم ، أكادٌمٌا أم ، عقلٌا   أم ، حسٌا   أكان سواء األصلً عوقه:  األول

 التً الحدٌثة التقنٌة معطٌات من االستفادة عدم فً ٌتمثل تقنً عوق:  الثانً

 النابض قلبها و الحٌاة عصب تشكل الٌوم أصبحت

 التركٌز على تعمل الخاصة للتربٌة العامة اإلدارة فإن السٌاق هذا من انطالقا   و

 نفوس فً المفهوم هذا تؤصٌل على الدراسٌة خططها و مناهجها و برامجها فً

 ، اجتماعٌا   و ، أكادٌمٌا   و تقنٌا   إعدادا   إعدادهم على تعمل كما ، المعوقٌن أبنابها

 بؤن تامة ثقة على نحن و.  تحدٌتها مكابدة و الحٌاة مواجهة من ٌمكنهم نفسٌا و
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 مإسسات و شركات و جهة، من العوق بمجاالت المهتمٌن و المربٌن و الباحثٌن

 الشرٌحة هذه ٌؽفلوا لن أخرى جهة من العربً عالمنا فً برامجه و الكمبٌوتر

 و الحلول إٌجاد أجل من وسعهم مافً كل سٌعملون بل ، مجتمعنا من المهمة

 مع التعامل من المعوق اإلنسان تمكن التً الوسابل و المقترحات و البدابل

 .اقتدار و فاعلٌة بكل التقنٌة البرامج و األجهزة

 : السادس المحور

 الخاصة للتربٌة العامة لإلدارة التنظٌمً الهٌكل تطوٌر

 ، التنظٌمً هٌكلها تطوٌر و تشكٌل إلعادة حثٌثا   سعٌا   العامة اإلدارة تسعى

 برامج و معاهد فً المطرد النمو و السرٌع التطور ذلك مع ٌتواءم الذي بالقدر

 التً المشكلة حجم مع ٌتناسب الذي بالقدر و – كٌفا   و كما   – الخاصة التربٌة

 معها نتعامل

 استحداث تم حٌث ، الطرٌق هذا على به بؤس ال شوطا   قطعت وقد

 ، التعلم صعوبات إدارة ، التطوٌر و الدراسات إدارة:  مثل اإلدارات بعض

 التوحد إدارة ، التربوٌة التوعٌة و العامة العالقات إدارة ، الداخلً اإلسكان إدارة

 زالت وال التعلٌم، تقنٌات و الحاسب إدارة ، التنفٌذٌة اإلدارة ، المتعدد العوق و

 مع عالٌة بكفاءة التعامل تكفل التً الجدٌدة اإلدارات استحداث على تعمل اإلدارة

 الخاصة التربوٌة االحتٌاجات ذوي فبات جمٌع
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 : السابع المحور

 للبرامج جدٌدة لوائح وإعداد ، وتطوٌرها ، القائمة اللوائح دراسة

 المستقبلٌة

 البرامج و المعاهد و اإلدارات فً النوعً النمو و الكمً التطور هذا ولمواجهة

 و القابمة اللوابح دراسة تعٌد أن الخاصة للتربٌة العامة اإلدارة على كان

 المتؽٌرات تلك مع ٌتناسب بما جدٌدة لوابح إعداد على تعمل و ، تطورها

 و ، المملكة أنحاء كافة فً الخاصة التربٌة خرٌطة على حدثت التً الجوهرٌة

 التربوٌة العملٌة تدفق ٌحقق بما ، تنظٌمٌة و العمل أسلوب تطوٌر إلى صوال  

 التً و ، منها المستفٌدة الفبات إلى المإدٌة القنوات جمٌع فً انسٌابٌة و بسهولة

 أجلها من اإلدارة أنشبت

 : الثامن المحور

 ، التعلٌمٌة اإلدارات فً الخاصة التربٌة أقسام استحداث فً التوسع

 دورها وتفعٌل

 اإلدارات فً الخاصة التربٌة أقسام من المزٌد استحداث على اإلدارة تعمل

 هذه تزوٌد على تعمل كما ، المملكة محافظات و مناطق بمختلؾ التعلٌمٌة

 من األقسام هذه نتمكن حتى ، المكانٌة المستلزمات و ، البشرٌة بالكوادر األقسام

 .األكمل الوجه على بمسبولٌاتها االضطالع
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 : التاسع المحور

 الخاصة التربٌة مجال فً العلمً البحث دور تفعٌل

 ، الخاصة التربٌة مجاالت كافة فً العلمً البحث تلعبه الذي الدور ألهمٌة نظرا  

 المستوى على العلمٌة البحوث من االستفادة إلى جاهدة تسعى العامة اإلدارة فإن

 معاهدها فً األداء بمستوى االرتقاء بؽرض ، العالمً و ، اإلقلٌمً و ، المحلً

 للفبات تقدمها التً – نوعا   و كما   – الخدمات بمستوى وكذلك ، برامجها و

 .الخاصة

 : العاشر المحور

 خارجها و المملكة داخل العالقة ذات الجهات مع التنسٌق و التعاون

 ؼمار تخوض أن لإلدارة كان ما – المعلومات عصر - الحاضر عصرنا فً

 وما ، متؽٌرات من حولها ٌدور عما بمعزل الخاصة التربٌة حقل فً التجارب

 و التجارب نتابج عنه أسفرت ما و ، نظرٌات من والتطبٌق العلم ٌفرزه

 نتابج على حولنا من اآلخرٌن إطالع على تعمل نفسه الوقت وفً ، التطبٌقات

 تلك تحقق التً الوسابل تلك بٌن من فكان – المحلٌة بٌبتنا حسب – تجاربنا

 لدى ما على لتطلعنا ، التربوٌة والتوعٌة العامة العالقات إدارة إنشاء ، األهداؾ

 و األفكار تبادل إلى باإلضافة هذا ، لدٌنا ما على اآلخرٌن تطلع و ، اآلخرٌن

 .المنطقة دول مع الخبرات

 

************* 
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 :انتسعخ انزكبء عىايم

 :الشفهً الذكاء أو اللغوي الذكاء( 0)

 ومعرفة الكلمات ومعانً للكلمات والحساسٌة اللؽة استعمال على القدرة هو

. اإللقاء وحسن والشعر البدٌعً المحسنات معرفة على والقدرة النحو قواعد

 هم لؽوٌا   األذكٌاء واألشخاص. واضحة بطرٌقة المفاهٌم نقل على والقدرة

 .والمذٌعون والخطباء الشعراء

 :المنطقً الرٌاضً الذكاء( 2) 

. المشكالت وحل المجرد والتفكٌر والمنطقٌة الرٌاضٌة الشخص قدرة

 والفٌزٌابٌون والمهندسون الرٌاضٌات علماء هم: رٌاضٌا   األذكٌاء واألشخاص

 .والباحثون

 :الشخصً الذكاء( 0) 

 هذا واستعمال نفسه من وواضح دقٌق أنموذج تشكٌل على الشخص قدرة

. واأللم المتعة مشاعر ومعرفة أساسً مستوى فً الحٌاة فً بفاعلٌة النموذج

 .والفالسفة والحكماء العلماء صفات وهذه

 :االجتماعً الذكاء( 4) 

 وذكاإهم طبابعهم وخاصة الناس بٌن الفروق ومعرفة المالحظة قوة هو

 والساسة الدٌن رجال صفات وهذه. ورؼباتهم نواٌاهم ومعرفة وأمزجتهم

 .المعرفة وسعة بالفراسة المتصفٌن
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 :الموسٌقً الذكاء( 0) 

 والملحنون المطربون ٌفعل مثلما. واإلٌقاعات األصوات تمٌٌز على القدرة هو

 .والعازفون

 (:البصري أو) التصوري أو الفراغً الذكاء( 6) 

 المسافات وتقدٌر االتجاهات ومعرفة التصور على والقدرة العالم إدراك سعة

 .واألحجام

 .والرسامون والجراحون المهندسون هم أولبك ومثل

 :البدنً الذكاء( 0) 

 والبهلوانات، السباحٌن، مثل. جسده حركات فً التحكم على الشخص قدرة وهو

 .والممثلٌن

 :الطبٌعً الذكاء( 2)

 .التصنٌؾ على والقدرة ونباتات حٌوانات من فٌها وما الطبٌعة عن الفهم قدرة

 .والصٌادون المزارعون ذلك ومثال

 :الوجودٌون( 2) 

 الذٌن وهم تجرٌدٌة بطرٌقة التفكٌر على قدرة لدٌهم الذٌن األشخاص وهم

 .والموت بالحٌاة ٌفكرون

***************** 
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 .انخبصخ االحتيبجبد روي طالة يع انتعبيم فن

 تعلم على تساعده تعلٌمٌة بخبرات الطفل بتزوٌد االجتماعً التفاعل ٌقوم

 عن التعبٌر وطرق والحركٌة اللؽوٌة المهارات وتعلم االجتماعٌة المهارات

 فً كبٌرا   دورا   التفاعل هذا وٌلعب. األخالقٌة بالقٌم وتعرفه والعواطؾ المشاعر

 االحتٌاجات ذوي واألطفال العادٌٌن األطفال من كل لدى االجتماعً النمو عملٌة

 مستواه اختلؾ مهما اجتماعً وتفاعل تواصل إلى ٌحتاج ال منا فمن. الخاصة

 ؟ النفسٌة والجسدٌة العقلٌة قدراته حتى أو االجتماعً أو التعلٌمً

 لتفاعل الخاصة االحتٌاجات ذوي األطفال ٌحتاج المجتمع أفراد من فرد وكؤي

 األطفال من الفبة هذه أن ٌعنً ال وهذا. وأمان ثقة ٌكسبهم والذي االجتماعً

 تتوقؾ بؤن قدر هللا أن رؼم حولها من شًء بكل تشعر ألنها خاص لحنان تحتاج

 بعض ٌخطا وقد. وتعالى سبحانه وحده ٌعلمها لحكمة أعضابهم أحد وظٌفة

 .وعطؾ شفقة بٌن ٌفرقون فال الفبة هذه على بالشفقة بإحساسهم الناس

 االهم والقاعدة. وحنان لعطؾ ٌحتاج ما بقدر لشفقة ٌحتاج ال المعاق فالطفل

 أن أي) الفردي التعامل هً الخاصة االحتٌاجات ذوي مع التعامل فً واالعم

 ذوي الطفل إحساس أن حٌث(. خاص وانتباه باهتمام وتشعره باستقاللٌة تعامله

 شخص أنه أحسسته فإن. له معاملتك خالل من ٌؤتً بنفسه الخاصة االحتٌاجات

 فً شؤن ذو وأنه كذلك، بؤنه نفسه عن فكرة سٌكون فإنه بمحبتك وأحسسته طٌب

 على سٌنشؤ فإنه ؼرٌب شًء وأنه محببا لٌس بؤنه أحسسته إن أما. الحٌاة هذه

 .نفسه عن سلبٌة فكرة وٌكون ذلك
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 أٌضا   فهنالك. الناس من معٌنة طبقة على تقتصر ال فنون االجتماعً وللتواصل

 بهذه تلتقً أن ٌصدؾ فقد. الخاصة االحتٌاجات ذوي أطفال مع للتعامل إتٌكٌت

  مكان فً الفبة

 .بٌتك فً لهم مستضٌفا   تكون حتى أو الطرقات فً أو عام

 ؟ االجتماعٌة والمناسبات المواقف فً األطفال مع التعامل أصول هً فما■ 

 :  أوال   •

 : الخاصة االحتٌاجات ذوي من لطفل استقبالك أو التقائك عند عمله ٌتوجب ما

 الجسمً للمس ٌستجٌب الطفل كان إذا وخاصة التعارؾ تبادر أن حاول. ٔ

 .باألمن شعورا وإكسابه لطمؤنته ٌدٌك كمد أو بدؾء تعانقه بحٌث

 ٌعرؾ ال كان فإن. ابتسامتك على محافظا   هادبة بنبرة اسمه عن الطفل اسؤل. ٕ

 بصوت باسمه حٌٌه اسمه تعرؾ أن وبعد. له المرافق من الرد انتظر اسمه

 (.؟ حالك كٌؾ. محمود ٌا أهال) هادئ

 الخوؾ لكسر وذلك فعلت كما ٌبادروا أن منهم اطلب أطفال لدٌك كان إن. ٖ

 على الموجودٌن األطفال تشجٌع وعلٌك كما. وأعماقه المعاق نفس فً والؽربة

 .وٌضج الطفل ٌضجر ال كً معه اللعب

 فنبرة التواصل عملٌة من ٌتجزأ ال جزء المستخدمة والكلمات الصوت إن. ٗ

 وتزٌد والثقة األمن تزرع أن شؤنها من البطٌبة الكالم وسرعة الهادبة الصوت

 .الخاصة االحتٌاجات ذو الطفل تفاعل من



٘٘ 

 ٌرافقه والذي لألمام الجسم فانحناء الفبة هذه مع الجسدي التواصل تنسى ال. ٘

 ٌدعم مما مهم ٌقوله ما بان للطفل وٌوحً االهتمام عن ٌعبر البصري التواصل

 .التواصل عملٌة فً الطفل مشاركة وٌعزز

 لها ٌستجٌبون وقد االجتماعٌة المواقؾ تفسٌر األطفال هإالء ٌسًء قد. ٙ

 ذلك وٌظهر ضعٌفا   الفبة لتلك االجتماعً النمو ٌكون حٌث مالبمة ؼٌر بطرٌقة

 وتداركه ذلك تفهم ٌحاول أن معهم ٌتعامل من فعلى االجتماعٌة، المواقؾ فً

 بحاجة فهم واالنسحاب، التنحً ٌحاولون كانوا إن وخاصة للمشاركة بشدهم

 .الدمج على للتشجٌع ماسة

 . لدٌهم واالتصال التواصل لتشجٌع األطفال هإالء تعزٌز أو مكافؤة المهم من. 7

 :  ثانٌا   •

 االجتماعٌة المواقف فً الفئات هذه مع والمشاركة الحدٌث محاولة عند

 النقاط االعتبار بعٌن األخذ ٌجب ذاته عن التعبٌر الطفل محاولة وعند المختلفة،

 : التالٌة

 فعلٌك محدثا   الخاصة االحتٌاجات ذوي من طفل أتاك إذا:  له استمع -0

 االستعجال وٌحاول البعض ٌتؤفؾ فقد. بالكالم استعجاله وعدم إلٌه االستماع

 الطفل إعطاء الحال هذا فً الالبق فمن. الطفل ٌتكلم لما فهمهم عدم بحجة

 كان لو حتى داخله فً عما والتنفٌس قرارته فً ٌجول عما للتعبٌر فرصة

 فهو كان أي مع الخاصة االحتٌاجات ذو الطفل ٌتواصل فعندما. باألصوات

 مدى عن لك ٌعبر أن ٌرٌد ولربما بل به، ٌشعر ما لك ٌقول أن جاهدا   ٌحاول



٘ٙ 

 لو حتى نفسه عن التعبٌر فً ومساعدته ٌقول ما فهم محاولة علٌنا لذلك. سعادته

 .الموقؾ ذاك فً أقواله فهم على ٌساعدنا بمن االستعانة األمر استدعى

 لم لو حتى إلٌه وأصػ اهتمامك الطفل أعط:  ٌقول فٌما باهتمامك أشعره -ٕ

 ؼٌر أنك أو ٌقول فٌما بالالمباالة تشعره أن وإٌاك. به ٌخبرك ما كل تفهم

 على تشجعه لتعبٌراته مقاطعتك وعدم للطفل استماعك حسن فإن. مكترث

 .اللفظً واإلنتاج الذات عن التعبٌر مهارة تطوٌر

 تعاقبه وأن إٌاك الخاصة االحتٌاجات ذو الطفل أخطؤ إن:  السلوك تعدٌل -ٖ

 الجارحة فالقسوة. ألخطابه بتجاوزك دالله فً تفرط أن وال جارحة بقسوة

 أمام هذا حصل إن وخاصة واالنتقاص بالحزن تشعره شفقة نظرات ستتبعها

 كؤي بل معٌنة، مواقؾ فً صدرت إن األخطاء تجاوز عدم وٌجب كما. الناس

. أصاب إن بالثواب وتعزٌزه أخطؤ إن بالعقاب سلوكه تعدٌل علٌنا سوي طفل

 من فالهدؾ. ٌجرح ال لفظٌا   عقابا   إال الناس من جمع أمام العقاب ٌكون وال

 فٌتجنبها ألخطابه الطفل ٌتنبه بذلك. الخاطا السلوك قبول لعدم تنبٌهه العقاب

 على السٌطرة على الطفل تعوٌد شؤنها من والتً المستمرة بالمراقبة وٌشعر

 مشاكله نحل أن ٌجب فال الطفل أخطؤ إن أخرى جهة ومن. وتجنبها أخطاءه

 ودمجه االجتماعً للتواصل ندفعه أن علٌنا بل نفسنا، إلراحة العالم عن بعزله

 بمحمل ونؤخذها علٌها نركز أن ٌجب التً الجوانب أهم من فإن. اآلخرٌن مع

 .المعاق للطفل والتواصلٌة االجتماعٌة الجوانب هً الجد

************* 
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 انخبصخ االحتيبجبد روي ين األفشاد يع انتعبيم طشق

 مع التعامل أو التحدث عند والشك التردد من بالقلٌل تشعر أال العادي لٌس

. فكرٌة أو ،(الجسد بحواس متعلقة) حسٌة أو جسدٌة، بإعاقة مصاب شخص

 أي عن مختلفة تكون أال ٌجب الخاصة االحتٌاجات ذوي من األفراد معاشرة

 تفعل أن أو مناسبة، ؼٌر جملة أي تقول أن من تخشً قد. آخر اجتماعً تعامل

ا ا، شٌب   نتناول. المساعدة تقدم أن فً الحقٌقٌة رؼبتك من الرؼم على حتى خاطب 

 .المشابهة المواقؾ فً السلٌم والفعل التحدث كٌفٌة التالٌة النقاط فً

 0 طرٌقة

 المحادثة أسلوب

 ٌحصل أن ٌجب. آخر شًء أي قبل محترم، بؤسلوب تتحدث بؤن اهتم

 أي مثل مثله المحترم الحدٌث أسلوب نفس على باإلعاقة المصاب الشخص

 ٌمتلكها أشٌاء ٌفقدون ضعفاء أفراد ولٌس بشر، بوصفهم لهم انظر. آخر شخص

 شخصٌته وعلى معه، تتعامل الذي الشخص على ركز. عادي بشكل اآلخرون

ٌِز تصنٌؾ تستخدم أن الضروري من كان إذا. المتفردة  فاألفضل لإلعاقة، ُمَم

 بما وااللتزام ٌفضلها، التً المصطلحات حول اآلخر الطرؾ تسؤل أن هو

 كما اآلخرٌن عامل: "الذهبٌة القاعدة تتبع أن علٌك ٌجب عام، بشكل. ها/ٌناسبه

 ". ٌعاملوك أن تحب

 األسلوب ٌفضلون الخاصة، االحتٌاجات ذوي من األفراد كل، لٌس ولكن الكثٌر،

 ما وهو بها، المصابون اإلعاقة ذكر قبل كبشر، المقدمة فً ٌضعهم الذي اللؽوي

 ". أوال   اإلنسان" بؤسلوب ٌسمى
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 هذا ٌعنً". داون بمتالزمة المصابة أخته،" تقول أن ٌمكنك المثال، سبٌل على 

 من األفراد حالة مناقشة عند إنسانٌته من تجرٌده وتجنب الفرد، بذكر األسلوب

 .اإلعاقة ذوي

: مناسب بشكل" أوال   اإلنسان" اللؽوي األسلوب استخدام حول األمثلة من المزٌد

 الكرسً تستخدم ندى أو البصر ضعٌفة سارة أو الدماؼً بالشلل مصاب طارق

ا، معاق" فالن: قول من بدال   المتحرك،  ٌ ا، أو عقل  ٌ  االحتٌاجات ذوى من أو جسد

 الكرسً على الفتاة" أو ،"العمٌاء الفتاة" بوصفهم إلٌهم اإلشارة أو ،"الخاصة

 كلمة أنها على" معاق" كلمة إلى ٌنظرون الناس بعض أن وبٌنما". المتحرك

 رؼبتهم بسبب نفسه، وصؾ أجل من ٌستخدمها اآلخر البعض فإن سارة، ؼٌر

 سٌبة، كلمة اعتبارها من وضٌقهم فٌه، هم ما حقٌقة ومواجهة االختفاء، عدم فً

. تجاهها والقبول بالفخر ٌشعرون التً شخصٌتهم من جزء هً إعاقتهم أن بٌنما

 نفسه إلى ٌشٌر كان إذا. تعامله الذي الشخص من اإلشارة ألخذ بحاجة تظل

 ٌشعر حق ا كان إن فاسؤله ،"الخاصة االحتٌاجات ذوي من أو/ معاق" بكلمة

 اختٌاره سبب حول -أمكن إن- وناقشه الوصؾ، هذا معه تستخدم ألن باالرتٌاح

 المعرفة من المزٌد اكتساب على ذلك ٌساعدك سوؾ. بذلك نفسه ٌصؾ ألن

 .عام بشكل البشر من الفبة هذه نظر ووجهة نظره، وجهة حول والخبرة

ا اختالف ا تختلؾ التعرٌؾ صفات وضع قواعد أن كذلك بالذكر الجدٌر من  كبٌر 

 أو بالصمم المصابٌن األفراد من العدٌد بالتحدٌد،. والمجموعات األفراد بٌن

 وٌفضلون" أوال   اإلنسان" اللؽوي األسلوب استخدام ٌرفضون التوحد، أو العمى

 ". أوال   التعرٌؾ"
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 مصطلح استخدام ٌتم أن بالصمم المصابٌن بٌن الشابع من فإنه آخر، وكمثال 

  مصطلح استخدام ٌتم لكن إعاقتهم، لوصؾ السمع صعوبات أو deaf أصم

Deaf ( بحرؾ D البداٌة فً الكبٌر )بهم، الخاصة والثقافة المجتمع إلى لإلشارة 

 الذي الفرد فاسؤل عقلك، إلى الشك بدر حالة فً. منها جزء هو الذي الشخص أو

 .مصطلحات من ٌفضله ما حول متؤدب، بؤسلوب إلٌه، تتحدث

 2طرٌقة 

 . باستخفاف معهم تتحدث ال

 ٌتم أن فً ٌرؼب من ٌوجد ال فإنه باألفراد، الخاصة القدرات عن النظر بؽض

 االحتٌاجات ذوي من شخص مع تتحدث عندما. زابد بتفضل أو كطفل معاملته

 الصوت أو الحٌوانات، أسماء أو الطفولٌة، المفردات تستخدم فال الخاصة،

 على التربٌت: مثل المبالؽة، المتفضلة اإلٌماءات تستخدم ال. العادي من األعلى

ا المعاق الشخص ترى ال أنك معنى ترسل العادات هذه. الرأس أو الظهر  قادر 

 طبٌعٌة، ومفردات عادٌة، حدٌث نبرة استخدم. باألطفال تساوٌه وأنك فهمك على

 مقصودة- مبالؽة محاولة أي دون آخر شخص أي مع تتحدث كما معه وتحدث

 .والتعاطؾ للتودد -مقصودة ؼٌر أو

 السمع فً صعوبات من ٌعانً الذي الشخص مع حدٌثك من تبطا أن الجٌد من

 السمع بفقدان المصابٌن األفراد مع تتحدث أن المقبول ومن. إدراكٌة إعاقة أو

 سوؾ عادة،. سماعك على قادرٌن ٌكونون بحٌث العادي؛ من أعلى بصوت

 ٌكون قد سماعه على ٌقدر ال صوت أو بهدوء تتحدث أنك اآلخر الطرؾ ٌنبهك

 اآلخر الطرؾ كان إذا أو زابدة، بسرعة تتحدث كنت ما إذا تسؤل أن علٌك

ا أكثر كلماتك تجعل وأن حدٌثك من تبطا ألن بحاجة  .الحاجة عند وضوح 
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ا أنك تشعر ال  الكلمات مجموعة إلى تستخدمها التً المفردات تقلل ألن مضطر 

 ُتبسط أن فٌها علٌك سٌكون التً الوحٌدة الحالة. ؼٌر ال فقط األساسٌة البسٌطة

 أو التواصل فً كبٌرة بصعوبة مصاب شخص مع التحدث عند هً لؽتك، من

 ٌعتبر أن المرجح ؼٌر من المحادثة، فً اآلخر الطرؾ إرباك. فكرٌة إعاقة

ا ا، سلوك   فً. حوله تتحدث ما متابعة على ٌقدر ال شخص مع التحدث وكذلك جٌد 

 بالنسبة احتٌاجاته حول واسؤل وتلقابٌة، الفهم، مضمونة بلؽة تحدث الشك، حالة

 .المستخدم اللؽة وأسلوب للمفردات

 0طرٌقة 

 محاولة عند خاصة الهجومٌة، المصطلحات أو التسمٌات تستخدم ال

  .بتلقائٌة التحدث

ا لٌست االزدرابٌة واألسماء التصنٌفات ا أسلوب   اإلطالق، على لالستخدام مالبم 

 االحتٌاجات ذوي من الشخص مع محادثتك فً تضمٌنها تتجنب أن علٌك وٌجب

 تصنٌؾ إلى نسبه أو بها، الُمصاب اإلعاقة خالل من شخص تعرٌؾ. الخاصة

 كن. لالحترام ومفتقد مإذي أمر هو( معاق أو مشلول،: مثل) عدابٌة تسمٌة أو

ا ا حرٌص   قوٌة رقابة إلى لؽتك وأخضع تقولها، التً للكلمات اختٌارك فً دابم 

 أي تجنب. مجنون ُمقعد، عاجز، معاق، معتوه،: مثل األسماء، تجنب. الوقت كل

 من بدال   وظٌفته أو اسمه باستخدام واهتم إعاقته، خالل من للفرد تعرٌؾ عملٌة

 .ذلك

 بحاجة لست فؤنت الخاصة، االحتٌاجات ذوي من شخص تقدٌم تحاول كنت إذا

 فً زمٌلً أحمد، هذا: "تقول أن ٌمكنك. كذلك إصابته وتعرٌؾ تقدٌم إلى
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 بضعؾ المصاب العمل، فً زمٌلً أحمد، هذا: "لقول الحاجة دون." العمل

 ."السمع

 مع!" اللقاء إلى.. طرٌقً فً أنطلق سوؾ: "مثل شابعة، جمل تستخدم كنت إذا

 ال الجمل من النوع هذا. ذلك عن تعتذر فال متحرك، كرسً على ٌجلس شخص

ا ٌكون أن به ٌقصد  ٌ ، مإذ  بمشاعر الزابدة والعناٌة االعتذار طرٌق وعن وُمذال 

 فكرة نحو أكثر االنتباه توجه فؤنت طبٌعً، بشكل التعامل وعدم اآلخر، الطرؾ

ٌُعرفونه الجمٌع، لها وٌكترث ٌالحظها بإعاقة ومصاب عنك مختلؾ أنه  و

 ! خاللها من كشخص

 4طرٌقة 

 . مترجم أو معاون إلى ولٌس الشخص، إلى مباشر بشكل تحدث

 ٌضطروا أن الخاصة االحتٌاجات ذوي من لألفراد بالنسبة للؽاٌة محبط أمر إنه

 معاون معهم ٌحضرون أنهم طالما مباشر، بشكل إلٌهم ٌتحدث ال من مع للتعامل

 المتحرك، الكرسً على ٌجلس الذي للشخص تتحدث أن علٌك ٌجب. مترجم أو

 ٌكون قد. به ٌعتنً الذي الشخص أو بجواره ٌقؾ من إلى الكالم توجٌه من بدال  

 إذا !بدوره ٌعمل ال عقلهم أن ٌعنً ال ذلك ولكن عالٌة، بكفاءة ٌعمل ال جسدهم

 معه ٌتواجد أصم شخص أو به تعتنً ممرضة لدٌه شخص مع تتحدث كنت

 أن دون للفرد، مباشرة كالمك توجٌه على تحافظ أن فعلٌك اإلشارة، للؽة مترجم

 الفرد مع التعامل إلى ذلك، من بدال   توجهك، الخاصة الصحٌة حالته تجعل

 .قصد دون أو بقصد السلٌم،
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 ٌكون كؤن) التلقابٌة االستماعٌة الجسد لؽة ٌمتلك ال معه تتحدث من كان إذا حتى

ا  على قادر ؼٌر أنه تفترض فال ،(الحدٌث أثناء لك ٌنظر وال بالتوحد، مصاب 

 .طبٌعً بشكل إلٌه تحدث. لك االستماع

 0طرٌقة 

ا كن  . الحاجة عند األسئلة واطرح صبور 

 بشكل جملك تنهً أن أو المحادثة وتٌرة من تسرع أن المؽري من ٌكون قد

ا ٌعتبر بذلك القٌام ولكن الخاصة، االحتٌاجات ذوي من األفراد مع مبتور  أمر 

 دون الخاصة، ووتٌرته بؤسلوبه ٌتحدث أن اآلخر للطرؾ اسمح. االحترام منعدم

 ذلك، إلى باإلضافة. أسرع بشكل الحركة أو التفكٌر أو الحدٌث على تحرضه أن

ا بطًء بشكل ٌتحدث بطبٌعته أنه بسبب ٌقوله ما تفهم ال كنت إذا  سرٌع أو جد 

ا،  اآلخر الطرؾ ٌقوله ما تعرؾ بؤنك التظاهر. األسبلة طرح من تخشَ  فال جد 

 . واثنتٌن مرة تسمعه مما التؤكد أعد لذلك ومحرجة، ضارة أمور علٌه ٌترتب قد

ا، صعوبة، تواجه قد  ذلك، رؼم. الكالم بعوابق المصاب الشخص فهم فً تحدٌد 

 عند كلماته ٌعٌد أن منه تطلب وأن أسرع، بشكل للحدٌث تدفعه أال علٌك

 .الضرورة

 تحوٌل أو الكالم، لمعالجة أكثر إضافً وقت إلى ٌحتاجون األفراد من العدٌد

 مشكلة توجد ال(. العقلٌة القدرة عن النظر بؽض) منطوقة كلمات إلى أفكارهم

 .المحادثات فً الطوٌلة التوقفات من
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 6طرٌقة 

 . للشخص الصحٌة الحالة حول السؤال من تخف ال

 الفضول، من كنوع فقط معه، تتحدث من إعاقة عن تسؤل أن الالبق من لٌس

 أسهل الموقؾ تجعل سوؾ معرفتك أن تظن كنت إذا ذلك إلى تحتاج قد ولكن

 من بدال   معك المصعد ركوب ٌفضل كان إذا تسؤله كؤن) للتعامل الطرفٌن على

 االحتمالٌة(. المشً فً مشكلة من ٌعانً أنه ترى كنت إذا السالم، صعود

 حالتهم حول األسبلة طرح فكرة على تعودوا األفراد هإالء أن األقرب،

 اإلعاقة نتجت إذا. قصٌرة جمل خالل من األمر شرح كٌفٌة وٌعرفون الصحٌة،

 فسوؾ للؽاٌة، شخصً أمر عنه سؤلته ما أن وجد إذا أو صعبة، حادثة عن

 .األمر مناقشة ٌفضل ال أنه علٌك ٌجاوب

ا ٌعتبر قد اإلعاقة طبٌعة تعرؾ بؤنك التظاهر ا؛ أمر   ٌ  تسؤل أن األفضل من عداب

 . المعرفة افتراض من بدال  

 0طرٌقة 

 . مرئٌة تكون ال اإلعاقات بعض أن تدرك أن علٌك

ا، رأٌت إذا ا، سلٌم أن علٌه ٌبدو شخص   ٌ  لذوي المخصص المكان فً ٌقؾ بدن

ا باستؽالل وتتهمه تواجهه فال الخاصة، االحتٌاجات  قد له؛ مخصص ؼٌر مكان 

ا ٌكون  النوع هذا ٌسمى األحٌان بعض فً. رإٌتها على تقدر ال بإعاقة مصاب 

 ". الخفٌة باإلعاقات"

  الطٌب التعامل على تحافظ أن بها، االلتزام علٌك ٌجب التً الجٌدة، العادات من
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 من فقط الفرد، به ٌمر الذي الموقؾ تعرؾ أن ٌمكنك ال. الجمٌع مع والمحترم

 .إلٌه النظر خالل

 الكرسً الستخدام احتاج الذي الشخص: آلخر ٌوم من تختلؾ اإلعاقات بعض

 أنه ذلك ٌعنً ال". العكاز" استخدام إلى فقط الٌوم ٌحتاج قد باألمس، المتحرك

 بٌن ٌنتقل أنه األمر فً ما كل ٌكون قد". تحسنت حالته" أن وال األمر، ٌزور

 .آخر شخص أي مثل مثله الصعبة، واألٌام الجٌدة األٌام

 2طرٌقة 

 المصاب الشخص مكان نفسك ضع،  مالئم نحو على التعامل

 . باإلعاقة

 االحتٌاجات ذوي من الفرد مع التعامل كٌفٌة تفهم أن األسهل من ٌكون قد

 التً الكٌفٌة فً فكر. اإلعاقة بتلك مصاب أنك تتخٌل أن حاولت إذا الخاصة،

 سوؾ أنك شك دون. حولك من اآلخرون بها ٌعاملك أو معك ٌتحدث أن تود

 .اآلن علٌه أنت لما ومماثل طبٌعً بشكل الناس ٌعاملك أن فً ترؼب

 مع تتحدث كما الخاصة االحتٌاجات ذوي من األفراد مع تتحدث أن علٌك لذلك،

 الخاصة االحتٌاجات ذوي من العمل بزمٌل بالترحٌب قم. اآلن آخر شخص أي

 تتصرؾ أو المعاق الشخص فً تحدق ال. آخر زمٌل بؤي بالترحٌب تقوم كما

 .معه الشفقة أو التعاطؾ من بنوع

 كل وتعرؾ تكتشؾ، أن الضروري من لٌس. اإلعاقة على تركٌزك تضع ال

 على باحترام، معه تتعامل أن فقط المهم. اإلعاقة طبٌعة حول الممكنة، التفاصٌل
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 بشكل تتصرؾ وأن آخر، شخص أي مع تتحدث كما تحدثه وأن المساواة، قدم

 .حٌاتك على ٌدخل جدٌد شخص أي مع تتعامل مثلما طبٌعً

 2طرٌقة 

 . الصادقة المساعدة تقدٌم اعرض

 االحتٌاجات ذوي من األفراد إلى المساعدة تقدٌم فً ٌترددون األفراد بعض

 قد المساعدة فعرض صحٌح، أمر وهذا. لهم اإلساءة من الخوؾ بسبب الخاصة،

ا، ٌكون  ٌ  القٌام عن عاجز أنه افتراضك بسبب المساعدة تقدم أنك حالة فً عداب

ا، صادق ا للمساعدة عرضك كان إن بٌنما. بنفسه باألشٌاء  ٌ  تجد سوؾ فإنك وحقٌق

ا  .منهم ترحٌب 

 ولكنهم المساعدة، طلب فً ٌترددون الخاصة، االحتٌاجات ذوي من العدٌد

 .علٌهم المساعدة عرض من للؽاٌة ممتنٌن ٌكونون

ا ٌستخدم صدٌق مع للتسوق تذهب كنت إذا المثال، سبٌل على  ٌ ا، كرس  متحرك 

 أو حقٌبته، عنه تحمل أن أو المساعدة، إلى ٌحتاج كان إذا تسؤل أن فٌمكنك

ا ٌعتبر ال لصدٌقك المساعدة تقدٌم عرض. المتحرك كرسٌه على وضعها  أمر 

ا  ٌ ا أو عداب  .لالحترام مفتقر 

 ٌوجد هل: "تسؤل أن ٌمكنك المساعدة، لتقدٌم محددة طرٌقة من واثق ا تكن لم إذا

 "لمساعدتك؟ تقدٌمه ٌمكننً شًء أي

ا تقم ال  بجذب تقم ال المثال، سبٌل على. أوال   تستؤذن أن دون المساعدة، بتقدٌم أبد 

 اطرح ذلك، من بدال  . حاد منحدر على صدٌقك دفع ومحاولة المتحرك الكرسً
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 شًء بؤي القٌام بإمكانك كان إذا أو منك، دفعة إلى بحاجة كان إذا سإال علٌه

 . التنقل فً مساعدته بؽرض آخر

 03طرٌقة 

 . باللعب" المساعدة كالب" تشغل ال

 مساعدة على ُمدرب الكالب من نوع هو المساعدة الكالب أو الخدمة كالب

ا الكالب من النوع هذا ٌكون. الخاصة االحتٌاجات ذوي من األفراد ا جذاب   ٌ  وذك

ا  ٌظل ذلك، رؼم. معها والمرح لمداعبتها تدفعك التً للدرجة لالنتباه ومثٌر 

 إذا. المحددة المهام من بمجموعة والقٌام المساعدة، تقدٌم هو األساسً دورها

 الكلب ُتشتت فؤنت صاحبها، من اإلذن أخذ دون باللعب، الكالب هذه تشؽل كنت

 بشكل حٌاته مواصلة عن صدٌقك ٌمنع ما به، القٌام علٌه ٌجب الذي عمله عن

 باللعب تشؽله أال فعلٌك معٌن، بفعل ٌقوم المساعدة كلب أن طالما. طبٌعً

.  مهمة بؤي القٌام دون ٌقؾ كان إذا مداعبته، إذن تطلب أن فقط ٌمكنك. والحدٌث

 بها ٌهتم أهم أولوٌة وجود بسبب طلبك، رفض ٌتم قد أنه كذلك االعتبار فً ضع

 .الضٌق أو باإلحباط تشعر أال علٌك لذلك الكلب،

 .إذن بدون الطعام من نوع أي المساعدة كلب تمنح ال

 إذا حتى ومناداته، بؤسماء تدلٌله طرٌق عن المساعدة، كلب انشؽال فً تتسبب ال

 .وقتها اإلطالق على معه تلعب أو تلمسه ال كنت
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 00طرٌقة 

 . المشً أجهزة أو المتحرك بالكرسً والعبث اللعب تجنب

ا الخاصة، االحتٌاجات بذوي الخاص المتحرك الكرسً أن ٌبدو قد ا مكان   مناسب 

 من النوع بهذا القٌام لكن الوقت، لبعض االسترخاء أو ذراعٌك إلراحة

ا ٌكون قد التصرفات ا أمر   ٌطلب لم أنه طالما. اإلطالق على مرٌح وؼٌر مزعج 

 تلعب أو تلمس أال علٌك فٌجب الكرسً، تحرٌك أو ودفع المساعدة تقدٌم منك

ا بالكرسً  الخاصة البخارٌة والدراجات العكازات، على ٌنطبق األمر نفس. أبد 

 بالوظابؾ القٌام فً مستخدمة أخرى أجهزة وأي الخاصة، االحتٌاجات بذوي

 الخاص المتحرك الكرسً لتحرٌك بحاجة أنك شعرت إذا. لهم المساعدة الٌومٌة

، اإلذن منه تطلب أن فعلٌك آخر، بشخص  تطلب ال. موافقته تنتظر وأن أوال 

 شعور ٌسبب وقد طفولً سإال أنه حٌث المتحرك، بالكرسً تلعب أن كذلك

 .االرتٌاح وعدم بالضٌق اآلخر الطرؾ

 أن ٌمكنك ال أنت: الخاصة االحتٌاجات بذوي الخاصة المعدات مع التعامل

 أن علٌك. قدمه أو كتفه على تسترٌح أن أو آخر، شخص ٌد وتحرك تجذب

 .الخاصة االحتٌاجات بذوي الخاصة المعدات تجاه األسلوب بنفس تتصرؾ

: مثل الجسدٌة، إعاقته مع التعامل على الفرد بمساعدة خاص جهاز أو أداة أي

 ٌطلب لم أنه طالما لمسه ٌتم أن ٌجب ال األكسجٌن، أنبوبة أو المحمول المترجم

 .مباشر بشكل ذلك منك
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 02طرٌقة 

 اإلعاقة على تكٌفوا الخاصة االحتٌاجات ذوي من األفراد من العدٌد

  .منها ٌعانون التً

 الحق وقت فً ٌؤتً اآلخر والبعض المٌالد، منذ حاضرة تكون اإلعاقات بعض

 تصبح أن وما. لحادثة التعرض أو الصحً، المرض تطور: بسبب الحٌاة، من

ا اإلعاقة ا أمر   للتكٌؾ طرٌقة على ٌتعودون الؽالبٌة فإن الفرد، حٌاة فً واقع 

 ٌكونون الخاصة االحتٌاجات ذوي من الؽالبٌة. مستقل بشكل بؤنفسهم واالعتناء

ا للقلٌل وبحاجة الٌومٌة، حٌاتهم فً مستقلٌن . اآلخرٌن من المساعدة من جد 

 ذوي من الفرد عجز تفترض أن والمزعج العدابً من ٌكون قد لذلك، وكنتٌجة

 القٌام دابم بشكل تحاول أن أو األشٌاء، من بالعدٌد القٌام عن الخاصة االحتٌاجات

 فً مهمة بؤي القٌام على قادر الفرد هذا أن منطلق من تعامل. عنه بدال   باألشٌاء

 .ٌدٌه متناول

 قد حٌاته، من متؤخر وقت فً لحادثة كنتٌجة باإلعاقة ٌصاب الذي الشخص

 ولكن حٌاته، بداٌة منذ اإلعاقة صاحب الشخص من أكثر المساعدة إلى ٌحتاج

 احتٌاجه افتراض قبل المساعدة، تقدٌم منك ٌطلب حتى تنتظر أن علٌك ذلك رؼم

 .لها

 أنك بسبب معٌنة، بمهمة ٌقوم أن بإعاقة، مصاب شخص من تطلب أن تتجنب ال

 .بها القٌام على قدرته عدم من قلق

ا صادق ا عرضك تجعل أن من فتؤكد المساعدة، تقدٌم تعرض كنت إذا  إذا. ومحدد 

ا عرضك كان  قادر ؼٌر الفرد هذا أن افتراض ولٌس والطٌبة، الصدق من نابع 
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 من وود تقدٌر وستجد فهمه، إساءة ٌتم لن كبٌرة فبنسبة معٌن، بشًء القٌام على

 .االرتٌاح عدم أو بالعدابٌة الشعور ولٌس اآلخر، الطرؾ

 00طرٌقة 

 . الطرٌق اعتراض تجنب

ا تكون بؤن اهتم  الجسدٌة، باإلعاقات المصابٌن األفراد حول التواجد عند مهذب 

ا البقاء طرٌق عن  الجانبٌن أحد إلى انتقل. وسٌرهم حركتهم طرٌق عن بعٌد 

ا ترى عندما  مسار عن بقدمك ابتعد. المتحرك بالكرسً التنقل ٌحاول شخص 

ا ٌستخدم شخص  على قادر أنه ٌبدو ال األفراد أحد أن الحظت إذا. للسٌر عكاز 

 الشخصٌة المساحة تقتحم ال. المساعدة علٌه فاعرض وثبات، بقوة بقدمٌه السٌر

ا الخاصة، االحتٌاجات لذوي  بؤي الخاصة المساحة باقتحام تقوم ال كما تمام 

ا فكن المساعدة، منك ُطلبت وإذا. آخر شخص  .الحال فً لتقدٌمها مستعد 

ا تذكر. إذن بدون بهم الخاصة األلٌفة الحٌوانات أو المعدات بلمس تقم ال  أن دابم 

 الشخصٌة المساحة ضمن هً أخرى، مساعدة وسٌلة أي أو المتحرك الكرسً

 .ذلك احترم فضلك من. شخصٌته من جزء إنها بالفرد، الخاصة
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 .عمهيبً  انًتخهفين أسش نذي اننفسيخ انضغىط

 العقل ٌضع أن وجالله بعزته أقسم الكون خلق وتعالى تبارك هللا أبد لما

 وٌبحث لٌفكر مخلوقاته سابر عن به فمٌزه اإلنسان؛ وهو أال خلقه أؼلى فً

 َخْلقِ  ِفً إِن  : ) الكرٌم كتابه فً وتعالى سبحانه هللا ٌقول حٌث وٌتدبر وٌتعلم

َماَواتِ  لِ  َواْخِتالؾِ  َواأْلَْرِض  الس  ٌْ َهارِ  الل   ال ِذٌنَ •  اأْلَْلَبابِ  أِلُولًِ آَلٌات   َوالن 

ْذُكُرونَ  ٌَ  َ اما   هللا  ٌَ ُرونَ  ُجُنوِبِهمْ  َوَعلَى َوقُُعودا   ِق َتَفك  ٌَ َماَواتِ  َخْلقِ  ِفً َو  َواأْلَْرِض  الس 

َنا   ،(9ٔٔ - 9ٓٔ:  عمران آل( )الن ارِ  َعَذابَ  َفِقَنا ُسْبَحاَنكَ  َباِطال   َهَذا َخلَْقتَ  َما َرب 

 مازال العقل أن إال والتكنولوجى المعرفً االنفجار عصر فً أننا ومع

 فٌه ثؽرة الطب علماء فسر وكلما الكون، هذا خالق أسرار من خفٌا   سرا   ٌمثل

 سلبه بمن بالك فما وتحلٌل، تفسٌر إلى تحتاج أخرى ثؽرات أمامهم ظهرت

 أحسنا ما إذ الفبة فهذه ؛"  عقلٌا   المتخلفٌن" وهم أال - العقل - النعمة هذه الخالق

 نتمكن قد فإننا النفسٌة؛ الضؽوط من معاناتهم درجة تخفٌؾ على والدٌهم مساعده

 والمنفعة بالخٌر أبنابهم على ٌعود قد مما المجتمع مع التكٌؾ نحو تؤهٌلهم من

 قبل من بالجدٌة تتسم مستمرة محاوالت فهناك لذلك بؤسره، المجتمع ثم ومن

 إن األقل على الضؽوط هذه شدة تخفٌؾ لمحاولة النفس علم وعلماء االجتماعٌٌن

 .نهابٌا عالجها فً أمال هناك ٌكن لم

 خبراتهم عن وألبرت كندا فً عقلٌا   المتخلفٌن األطفال والدي سؤل فعندما

 ,Wilgosh) واجتماعٌة وجدانٌة ضؽوط من ٌعانون بؤنهم أخبروا الوالدٌة؛

1988 , 255 ; Wikler , 1981,281). 

 وأعضاء األزواج من االجتماعٌة المساندة من عالً مستوى ٌتلقون الذٌن فاآلباء

 بؤن وٌشعروا الضؽوط، من أدنى درجات ٌخبرون كانوا واألصدقاء األسرة
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 Moudgil et) الحٌاة أهداؾ بإنجاز عكسٌا متؤثرة كانت االجتماعٌة الصورة

al, 1987 , 30). 

 واجتماعٌة نفسٌة ضؽوط من فتعانٌن عقلٌا   المتخلفٌن األطفال أمهات عن أما

 - بالطفل الطبٌة العناٌة - المالٌة الضؽوط - الطفل رعاٌة) فً تتمثل شدٌدة؛

 من العدٌد خالل من الضؽوط مع للتعامل األمهات تلجؤ فقد( األسرٌة والضؽوط

 أسالٌب تستخدمن األمهات من% ٗٗ) فمثال   السلبٌة أو اإلٌجابٌة األسالٌب

 الطفل إعاقة تقبل% ٕٔ التخلؾ، إنكار أو المشكلة حل وتحاشى الهروب

% ٘.ٕٔ الذات، ولوم والبكاء والشكوى التذمر إلى تلجؤ% ٘.ٖٕ وظروفه،

 تعانٌن المتزوجات ؼٌر األمهات أن تبٌن كما( الموقؾ وتواجه الضؽوط تتحدى

 فإن وأٌضا المتزوجات، باألمهات مقارنة النفسٌة الضؽوط من أعلى مستوى من

 باألمهات مقارنة أكبر بدرجة الضؽوط تلك من تعانٌن تعلٌما األقل األمهات

 (.ٕٔٔ، Olley&Willaim ،ٔ997) تعلٌما األكثر

 واالجتماعٌة النفسٌة الضؽوط من عقلٌا   المتخلفٌن األطفال أمهات تعانً لذا

 تحملهم عن فضال   اآلباء من أكثر أبنابهم مع ٌمكثون ألنهم باآلباء بالمقارنة

 Shin et al ,2006 ،7ٗ8 ;Blacher & Mclntyreكامال   الطفل عبء

,2006 ,184) Hassall et al. ,2005 ،ٗٓ٘.) 

 عقلٌا ؛ المتخلفٌن لألطفال بالمدرسة االجتماعً األخصابً دور ٌخص وفٌما

 بٌن العالقات توطٌد فً الفعال الدور ٌلعبا قد أنهما عن االجتماعٌٌن فٌإكد

 الوالدٌن على الواقع الضؽوط عبء تخفٌؾ فً كمساهمة واألسرة المدرسة

(Hite1985 ,124). 
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 لدى الضؽوط تلك مثل تخفٌؾ فً الفعال الدور ٌلعبا قد االتجاه نفس فً كذلك

 االجتماعٌة اإلرشادٌة الخدمات خالل من عقلٌا   المتخلؾ الطفل أخوة

(Wasserman ,1983 ,622). 

 طفل والدة فإن لذا األسرة، من أكثر معاق طفل بوجود ٌتؤثر مكان ٌوجد ال كما

 جانب، من ببعض بعضهم أعضابها وتفاعالت األسرة بنٌان من ٌؽٌر قد معاق

 األمل بخٌبة الوالدٌن ٌشعر فقد أخر؛ جانب من المعاق الطفل مع وتفاعالتهم

 .(Hardman, et al. ,1984 ,21) بالذنب والشعور والؽضب

 ولٌدهما علٌه سٌكون بما وتصورات أحالما   لدٌهما ٌكون ما عادة األبوٌن أن كما

 أنهما إال الوالدٌة، من الجدٌدة المرحلة تلك علٌهما ستجلبه الذى وما المقبل،

 وأمهات، كآباء ذواتهم عن صورهم تتؽٌر حٌث معاقا الطفل ٌولد عندما ٌصدمان

 وأحاسٌس لإلحباطات النمو على الطفل لمساعدة العادٌة المسابل تثٌر حٌث

 Schleifer) والؽم بالهم شعورهم إلى ذلك ٌتطور وقد األبوٌن، عند العجز

,1982 ،ٕٗٓ.) 

 بالضؽوط الشعور من معاناة أكثر عقلٌا   المتخلفٌن األطفال أمهات أن حٌن فً

 اآلباء؛ من أكثر أبنابهم مع ٌمكثون ألنهم باآلباء بالمقارنة واالجتماعٌة النفسٌة

 واالجتماعٌة النفسٌة اإلرشادٌة الخدمات إلً حاجة فً فهم لذا

 المطالب بسبب األسرة أعضاء جمٌع به ٌشعر ما عادة متخلؾ طفل فوجود

 وعادة األسرة، على المفروضة والمالٌة والتعلٌمٌة واالجتماعٌة االنفعالٌة

 المتخلفٌن األطفال أسر العادٌة ؼٌر واإللتزامات المطالب تلك ماتجعل

 .العادٌٌن األطفال بؤسر ماقورنوا إذا النفسٌة للضؽوط كبٌرة وبصورة معرضون
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 - عقلٌا   المتخلف الطفل والدا الوالدٌن لدى نما ذلك آثار ومن■ 

 : منها واالجتماعٌة النفسٌة الضغوط من العدٌد

 .بوالدٌه المعاق الطفل عالقة اضطراب -ٔ

 .اآلخرٌن األطفال عن الطفل واختالؾ تباٌن -ٕ

 .االجتماعٌة المناسبات الوالدان تجنب -ٖ

 .سوٌا طفال لهما ٌكون بؤن األبوٌن حلم تحطٌم -ٗ

 .عدٌدة مواقؾ فً واإلحراج النفسٌة لإلحباطات الوالدان تعرض -٘

 .األبوٌن لدى المنخفض الذات تقدٌر -ٙ

 .الطفل هذا وحٌاة بمستقبل ٌتعلق فٌما اتفاقهما وعدم الوالدٌة اآلراء تناقض -7

 .أكبر بصورة ورعاٌتهم واألمهات اآلباء إنتباه إلى الطفل هذا حاجة -8

 .األسرة نحو والمعارؾ لألقارب السلبٌة الفعل ردود -9

 .الطفل هذا ٌحتاجها التى الخاصة واألجهزة الطبٌة التكالٌؾ زٌادة -ٓٔ

 .الزابدة والحساسٌة بالنقد التؤثر سرعة -ٔٔ

 .الطفل بتنشبة ٌتعلق فٌما الوالدٌن عند والمعلومات المعارؾ قصور -ٕٔ

 .الطفل هذا سٌواجهه الذى المجهول المستقبل -ٖٔ

 .(Smith, 1984, 20) الطفل مع االتصالٌة العالقة فقدان -ٗٔ
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 البٌبة فً واألمهات اآلباء لدى واالجتماعٌة النفسٌة الضؽوط صور تعددت وقد

 مقابل الطفل مستقبل حول القلق من تعانٌن األمهات من% 9ٓ) فكانت العربٌة

 للطفل الصحٌة المشكالت من تعانٌن األمهات من%( ٘٘) اآلباء، من%( ٘ٗ)

 على القدرة عدم من تعانٌن األمهات من%( 7ٕ) ، اآلباء من%( ٖٙ) مقابل

 األمهات من%( 8ٔ) اآلباء، من%( 8ٔ) مقابل ورعاٌته الطفل أعباء تحمل

 محمد خالد) اآلباء من%( ٖٙ) مقابل للطفل االستقاللى األداء مشاكل من تعانٌن

 (.ٖٕٓٓ ، الحبٌش

 من أشد نفسٌة ضؽوط من تعانٌن األمهات أن تبٌن فقد األجنبٌة البٌبة عن أما

 لمواجهة والمساندة والعون الدعم لطلب وتلجؤن المتخلفٌن، األطفال أباء

 أن حٌث والدعم للمساندة طلبا أقل فاآلباء اآلباء، من أكثر النفسٌة الضؽوط

 وأن اآلباء، من%( 9ٖ) مقابل والعون المساعدة تطلبن األمهات من%( ٗ٘)

 من أكثر الضؽوط من للتخفٌؾ كوسٌلة المهدبة األدوٌة لتناول تلجؤن األمهات

 اآلباء من%( ٕٙ) مقابل األدوٌة تستخدمن األمهات من%( ٘ٗ) أن حٌث اآلباء

(Little 2003). 

 الوالدٌن له ٌتعرض الذى واالجتماعً النفسً الضؽط أن ثبت المنطلق هذا ومن

 والعقلى الجسمى المرض على تؤثٌرات له األسرة أفراد أحد إعاقة بسبب

 النفسً والتوافق االجتماعى والتكٌؾ المكتبب والمزاج النفسٌة واالضطرابات

 تدخل إلى حاجة فً فهم لذا ، فسٌولوجٌة نفسٌة تؤثٌرات األول المقام فً وهى

 .إرشادي
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 صعوبات أو مرؼوبة ؼٌر سلبٌة ظواهر االجتماعٌة المشكالت كانت ولما

 عدد على مإثرة ظروؾ من وتتؤتى المجتمع فً األمور سٌر تعرقل ومعوقات

 .المرؼوب ؼٌر عابدها ٌحصدون تجعلهم األفراد من كبٌر

 من المشكالت تلك على التغلب محاولة فً ٌتمثل الفرد خدمة دور فإن لذا■ 

 : االعتبار فً الوضع خالل

 ؟ المتخصصون أم العادي الفرد بها ٌشعر االجتماعٌة المشكالت هذه هل -ٔ

 ؟ المجتمع من كبٌر قطاع تخص االجتماعٌة المشكالت هذه هل -ٕ

 ؟ ممتد مداها أو قوٌة االجتماعٌة المشكالت هذه هل -ٖ

 ؟ محددة ثقافة فً تنحصر االجتماعٌة المشكالت هذه هل -ٗ

 : تتضمن الفرد خدمة إطار فً اجتماعٌة مشكلة أي أن القول ٌمكن وبالتالً■ 

 .المشكلة عن الناجم االجتماعً الضرر جانب -ٔ

 .االجتماعً الضرر وقوع كٌفٌة -ٕ

 .الضرر لهذا التصدي كٌفٌة -ٖ

 حصول من والتؤكد األولٌة الرعاٌة توفٌر على تتوقؾ ال اإلرشاد عملٌة أن كما

 تمكن التً االجتماعٌة الرعاٌة إلى ذلك ٌتعدى بل المادٌة الحاجات على الفرد

 الذات تقدٌر ٌحقق بشكل والمجتمع األسرة ومع اإلعاقة ظل مع التكٌؾ من الفرد

 على والتؽلب اإلعاقة ظروؾ مع التؤقلم فً األسرة أفراد تإهل كما والتوافق،

 .عنها الناجمة الضؽوط
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 وهذه حٌاته، مجمل فً المشكالت من العدٌد تعترضه العادة فً واإلنسان

 وعابلٌة ونفسٌة اجتماعٌة مشكالت فمنها آلخر، شخص من تختلؾ المشكالت

 نفسٌا   اإلنسان على تإثر قد المشكالت هذه وكل. إلخ..  وبٌبٌة وأكادٌمٌة

 صوره بشتً اإلرشاد توافر ضرورة تطلب مما ومهنٌا   وشخصٌا   واجتماعٌا  

 (.ٕٕ ،98٘ٔ صالح، عبدهللا محمود) إلخ..  والنفسً واالجتماعً الدٌنً

 التعامل إلى ٌرنو األسرة إطار فً الدٌنً االجتماعً اإلرشاد مدخل كان ولما

 الضؽوط من طوٌلة لسلسلة بداٌة لكونها الوالدٌن قبل من االبن لدى اإلعاقة مع

 صدمة أن إال للطفل؛ ممكنة فرص أفضل لتوفٌر الكثٌر والسعً والمحاوالت

 إلى الحاجة أمس فً فٌصبحا السلٌم التفكٌر على قادرٌن ؼٌر تجعلهم االكتشاؾ

 ٌتطلب مما وأنفسهم؛ أبنهم مساعدة أجل من السلٌم الطرٌق على ٌدلهم من

 .الحنٌؾ الدٌن مظلة وفق االجتماعً اإلرشاد ضرورة

 ذوي األفراد أسر مع الدٌنً االجتماعً اإلرشاد إلى ماسة الحاجة باتت لذا

 وضؽوط مشكالت من اإلعاقة علٌهم تفرضه لما وأبنابهم الخاصة االحتٌاجات

 ومهنٌا   تربوٌا   خاصة   اإلرشادٌة الخدمات وبإلحاح تتطلب واجتماعٌة نفسٌة

 ،98ٓٔ زهران، حامد) مرنة برامج شكل فً ودٌنٌا   واجتماعٌا   واسرٌا   وزواجٌا  

ٖٗٓ.) 

 والجماعة الفرد خدمة منظور من االجتماعٌة العالجٌة البرامج استخدام أن كما

 حدة تخفٌؾ فً الفعال الدور له وأسرهم العقلً التخلؾ ذوي األطفال فبات مع

 صفاء ؛99٘ٔ السعود، أبو سٌدة) منها ٌعنون التً االجتماعٌة المشكالت

 (.7ٕٓٓ شلبً، نعٌم ،99ٗٔ خضٌر،
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 أن فً تتمثل منطقٌة مسلمة من ٌنطلق الحالً البحث أن القول ٌمكن وبالتالً

 أكثر - األسرة داخل عقلٌا   المتخلؾ بالطفل ٌحتك من أقرب أنها باعتبار - األم

 كرعاٌة محصورة وؼٌر كثٌرة بضؽوط تكبلها قد مما الطفل بإعاقة ٌتؤثر من

 حلم تحطٌم األسرٌة، الضؽوط ، بالطفل الطبٌة العناٌة المالٌة، الضؽوط الطفل،

 فً اإلحراج النفسٌة، لإلحباطات األم تعرض سوٌا، طفال لها ٌكون بؤن األم

 هذا وحٌاة بمستقبل ٌتعلق فٌما اتفاقها وعدم األم آراء تناقض عدٌدة، مواقؾ

 الفعل ردود أكبر، بصورة ورعاٌته األمهات إنتباه إلى الطفل هذا حاجة الطفل،

 األم عند والمعلومات المعارؾ قصور األسرة، نحو والمعارؾ لألقارب السلبٌة

 .الطفل مع االتصالٌة العالقة فقدان الطفل، بتنشبة ٌتعلق فٌما

 والعالجٌة واالجتماعٌة النفسٌة العملٌات على تؤثٌر لها الضؽوط تلك وكل

 .ككل لألسرة والتربوٌة

 

************* 
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 روي األطفبل أسش ينهب تعبني انتي األسشيخ وانضغىط انًشكالد

 .انخبصخ االحتيبجبد

 الخاصة االحتٌاجات ذوي الفبات لرعاٌة المبذولة الجهود من الرؼم على

ُ  المعاقٌن  وصعبا   شاقا   مازال الطرٌق أن نعترؾ أن علٌنا" للتعلم القابلٌن" ذهنٌا

  المثلى، الرعاٌة إلى بهم نصل حتى

 األمور أولٌاء أحد كان ، الفكرٌة التربٌةأحد معاهد  ففى دراسة عن

 ولدٌه ذهنٌة إعاقة من ٌعانً ابنه أن حٌث ،المعهد إدارة مع ابنه حالة ٌبحث

 فً األسرة من كبٌر وجهد ٌنمعلمال ٌرهق مما الحركة وفرط زابد نشاط

 سنوات، 8 ٌتجاوز ال وعمره عملٌات سبع بإجراء قام الطفل وهذا رعاٌته،

 التامٌن من الطفل ٌستفٌد حتى المعهد قٌد على الطفل ٌظل أن ٌرٌد واألب

 .الصحً

 نتجه أن فعلٌنا األسرٌة والضؽوط المشكالت من العدٌد من تعانً األسر فهذه

 واقعٌة، بحلول نخرج حتى الموضوع بهذا تهتم التً الدراسات من المزٌد إلى

 بالمدرسة الٌهم بالتوجه األطفال هإالء ٌساعد أن القدرة لدٌة من كل أناشد كما

 المستطاع، بقدر المدرسة إدارة وإلى لهم العون ٌد ومد
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 .انخبصخ االحتيبجبد روي يع نهتعبيم انىانذين إعذاد طشائك

 داعمة فبعضها ُملحة ضرورة الخاصة الفبات مع للتعامل الوالدٌن إعداد ٌُعتبر

 واألسالٌب الطرابق خالل من لالستقرار للوصول تدرٌبً أو إرشادي واآلخر

 : التالٌة

 داخل المعاق الطفل وجود بعد أو قبل األسلوب هذا ٌُقدم:  األسرٌة التوعٌة -ٔ

 .اإلعاقة من الوقاٌة مستوٌات من األول المستوى ضمن تكون أن وٌمكن األسرة

 الوالدٌن مشاركة تتضمن وعالجٌة وقابٌة وسٌلة تعد:  والمحاضرات الندوات -ٕ

 .أبنابهم ثم بؤنفسهم بدءا   واالجتماعً النفسً التؽٌٌر عملٌة ولدعم للعالج

 األبناء، الوالدٌن،) األسرة أفراد مساعدة عملٌة ٌعنً:  األسري اإلرشاد -ٖ

 السعادة لتحقٌق األسرٌة الحٌاة لفهم وجماعات فرادى( األقارب وحتى

 .واالستقرار

 وخاصة   بعضا بعضهم األسرة أفراد بمإازرة ٌتمثل والذي:  األسري الدعم -ٗ

 : بـ وٌتمثل الوالدٌن

 .العاطفً الدعم● 

 .المعلوماتً الدعم● 

 .القانونً الدعم● 

 زٌارة خالل من الكامل الدعم ٌقدم متخصص فرٌق وهو:  المتنقل الفرٌق -٘

 التربٌة خدمات مراكز توفر لعدم النابٌة المناطق فً ٌكون ما وؼالبا   األسر

 .الخاصة
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 أسرة وجود على األسلوب هذا ٌعتمد:  أخرى أسرة خالل من الوالدٌن إعداد -ٙ

 تجارب على أسرة كل وتطلع األسر تتشاركان حٌث المعاناة نفس تعانً

 .األخرى

 والمسموعة، المربٌة، اإلعالم وسابل كافة وتمثل:  اإلعالم وسائل دور -7

 الكتٌبات، البرامج، خالل من الوالدٌن إعداد فً بارز دور تلعب فهً والمقروءة

 .والمنشورات

 والجمعٌات المإسسات تقدمها التً النشاطات وهً:  التدرٌبٌة الدورات -8

 مع العلمً للتعامل لألسر تدرٌبٌة دورات من والخاصة الحكومٌة والمراكز

 .المعاق
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 .انصيفيخ واألنشطخ انخبصخ االحتيبجبد روي

 ( تجؤرون فإلٌه الضر مسكم إذا ثم هللا فمن نعمة من بكم وما: ) تعالى هللا قال

 (.ٖ٘:  النحل)

 وهلل ُتحصى وال ُتعد ال نعم البالد، هذه فً بها علٌنا هللا أنعم التً هً كثٌرة نعم

 .النعم تدوم فبالشكر وتعالى، سبحانه هلل الشكر هو النعم هذه تحتاجه وما الحمد

 االحتٌاجات لذوي المملكة تقدمها التً المختلفة المجتمعٌة الخدمات ولعل

 وصلت فقد إٌاها، هللا وهبنا التً النعم هذه صور من صورة هً الخاصة

 الحبٌبة مملكتنا مناطق جمٌع إلى الخاصة االحتٌاجات لذوي المقدمة الخدمات

 ونطمح القرى، من كثٌر إلى وصلت إنها بل األطراؾ، المترامٌة مساحتها ُرؼم

 .هللا شاء إن جمٌعها إلى العاجل القرٌب فً تصل أن

 العزل من الخاصة الحاجات ذوي ٌُعانً كان المٌالدٌة الستٌنٌات أوابل وفً

 النظرة إلى وصلت حتى تدرٌجٌا   االتجاهات تؽٌرت ثم واإلٌذاء واإلقصاء

 واقعا   الحالً ٌومنا فً نشاهده أصبحنا والذي المجتمع، من نحوهم اإلٌجابٌة

 والمهرجانات باألنشطة الخاصة االحتٌاجات ذوي مشاركات خالل من ملموسا  

 من أطفالنا مشاهدة وهو مجتمعنا لدى مؤلوفا   المنظر أصبح وبالتالً الصٌفٌة،

 التعلٌم خالل من األسوٌاء أقرانهم مع جنب إلى جنبا   الخاصة االحتٌاجات ذوي

 ساهمت األنشطة هذه أن ٌعنً وهذا الصٌفٌة، المهرجانات أو األنشطة أو

 اإلٌجابً انعكاسها ٌعنً مما المجتمع فً األطفال دمج عملٌة فً فَعال وبشكل

 تقدٌرهم ٌزداد وبالتالً وأُسرهم الخاصة الحاجات ذوي من األطفال على

 .المجتمع هذا من ٌتجزأ ال جزء وأنهم فاعلون أشخاص بؤنهم وشعورهم لذواتهم
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 برمته المجتمع نظرة وتؽٌرت الخاصة الحاجات ذوي أُسر نظرة تؽٌرت إذا  

 ٌعنً مما وبمشاركاتهم الخاصة االحتٌاجات ذوي بؤبنابهم ٌتفاخرون فؤصبحوا

 السابقة المعتقدات عكس على وذلك والمجتمع، األسرة على إٌجابا   انعكاسها

 التً حقوقهم ابسط من حرمانهم وهو ضدهم ُتمارس كانت التً والممارسات

 .ثانٌا   الدولٌة واالتفاقٌات أوال   الحنٌؾ دٌننا لهم كفلها

 مزاولة وهو للمجتمع األسر هذه توجهها رسالة كؤسمى المشاركات هذه وتؤتً

 فً فاألسرة أشكالها، بكل االجتماعٌة لحٌاتهم الخاصة االحتٌاجات ذوي أبنابها

 الصعوبات، تذلٌل خالل من حافز إلى حاجز من اإلعاقة تحّول أن مقدورها

 سعادة هً الخاصة االحتٌاجات لذوي وكؤسر كتربوٌٌن سعادتنا تكون أن وقبل

 سُنسؤل أننا مثلما فوهللا..  أنفسهم الخاصة االحتٌاجات لذوي سعادة ٌوازٌها ال

 .الخاصة االحتٌاجات ذوي من أطفالنا عن أٌضا   سُنسؤل األسوٌاء أطفالنا عن

 

 

*************  
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 .اإلعبلخ وروي انًشئي اإلعالو

 الطبٌعً من وهذا األسرة، تقلق مشكلة العقلٌة اإلعاقة ذوي من طفل وجود ٌُعد

 جمٌع الهتمام ذلك ٌإدي بما خاصة، وثقافة رعاٌة إلى تحتاج المشكلة هذه ولكن

 من كثٌر فً ٌُساعد وما َواالكتباب، بالُعزلة ٌشعر ال حتى بطفلهم العابلة أفراد

 ال فهً التلفزٌونٌة، اإلعالمٌة البرامج هً المشكلة هذه مضاعفة فً األحٌان

 .تدمٌره تحاول ما بقدر جادة ُمساعدة تقدٌم تحاول

 واألب األم بعد الحدٌثة التربٌة علم فً ٌؤتً التلفزٌون إن النفس علماء ٌقول

 األبحاث لجمٌع طبقا   األطفال، سلوكٌات على تؤثٌره المإكد من وبات مباشرة،

 فً القدٌمة الوسابل على االعتماد المستحٌل من وأصبح المجال، هذا فً العلمٌة

 أو التلفزٌون، مشاهدة من األطفال منع ممكنا   ٌعد ولم والتوجٌه، والتنشبة التربٌة

 فً األساسٌة المراجع احد اآلن تشكل التً واألفالم البرامج من الهابل الكم هذا

 بطبٌعته مبدع الطفل أن نعرؾ وألننا الطفل، وتعلٌم وتربٌة وتفكٌر سلوك

 نفسه وٌحادث معبرة حركات ٌإدي طفلها األم تالحظ ما كثٌرا   ولهذا وبتلقابٌته،

 ٌتعامل الذٌن واألشخاص والمواقؾ األشٌاء بتمثٌل ٌقوم إذ المرآة، أمام مثال  

 مستخدمٌن والتالمٌذ ٌنمعلمال أدوار بتمثٌل األطفال ٌقوم فمثال   حٌاته، فً معهم

 .التلقابٌة القلٌلة وخبراتهم وخٌالهم تفكٌرهم ذلك فً

 إسماعٌل الدكتور أوردهما لباحثٌن دراسة أجرٌت السٌاق هذا ضوء وفً

 ،«ٕٔٓ:  ٕٗٓٓ الخاصة االحتٌاجات لذوي والثقافٌة الفكرٌة التنمٌة» عبدالفتاح

 البرامج بمراقبة «بنٌوزلندا أوكالنده جامعة من» فرٌق قام فقد الدراسة عن أما

 نسبة أن واكتشؾ كامل، أسبوع ولمدة العاشرة دون لألطفال الموجهة التلفزٌونٌة

 الرسوم أفالم خصوصا   العقلٌة، باإلعاقات المصابٌن إلى بسلبٌة ُتشٌر منها ةكبٌر
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 أو عنهم، ٌُقال كما معتوهون، أو مجانٌن أنهم على الفبة هذه وبتصوٌر المتحركة

 مسلسالت إحدى ففً ؼرٌبة بؤفعال وٌؤتون تصرفاتهم على للسٌطرة فاقدون

 ٌضع أو بالمطرقة، رأسه ٌضرب للعقل الفاقد الشخص ٌظهر المتحركة الرسوم

 تؤكٌد جهة ومن سٌبة، تصرفات من وؼٌرها بطنه على أو فمه، فً المسدس

 التعابٌر هذه مثل أن األطفال عقول فً ترسخ البرامج هذه أن هو الباحثٌن

 ٌشجعهم للصؽار السلبٌة النماذج هذه مثل تقدٌم أن كما للفكاهة، ومثٌرة صحٌحة

 .أقرانهم بعض معاملة إساءة على

 العقلً، التخلّؾ حال تجسد شخصٌات من البرامج تقدمه ما أن الباحثون وٌوضح

 أقصى إلى وسلبٌة نمطٌة فهً شرٌرة، أو كومٌدٌا، صورة فً كانت سواء

 اإلعاقة حال تصوٌر أن إلى وخلِصوا العدوانً، للسلوك أهدافا   وتقدم الحدود،

 من المشابهة الصورة تلك تعمٌم على األطفال ٌشجع السلبٌة الصورة بهذه العقلٌة

 التربٌة موضوع أهمٌة إلى ٌُشٌر هذا» ٌفعلون، ما بعواقب ووعً إدراك دون

 «الُمستترة» األولى التربٌة إن بل المباشرة، والتربٌة المباشرة ؼٌر المستترة

 أو العام التعلٌم من كان سواء الطالِب، عقل فً رسوخا   أكثر ُمِهما   دورا   تلعب

 .«والسلوك والحركة والصوت الِهندام خالل من الخاصة التربٌة

 البرامج إلنتاج وضوابط معاٌٌر وضع من بد ال أنه إلى الدراسة تلك أشارت كما

 بشكل ومدروسة أمٌنة صورة تقدٌم فً فّعاال   دورا   ٌلعب اإلعالم ألن التلفزٌونٌة؛

 بعدم الدراسة وأوصت العقلٌة، اإلعاقة ذوي فً االختصاص ذوي من علمً

 معهم واللعب منهم االقتراب ضرورة بل اإلعاقة، ذوي عن األسرة أفراد ابتعاد

 شخصٌتهم على ذلك ٌإثر ال ولكً والوحدانٌة، بالعزلة ٌشعرون ال حتى

ٌّة لٌست دراسة هذه. الخارجً سلوكهم فً سلبا   وٌنعكس  بؤهمٌة ومعنٌة محل

 فبات من العقلٌة اإلعاقة فبة عن الُمقدمة التلفزٌونً اإلعالم ببرامج االعتناء
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 التربٌة نحو والخلٌجً والعربً المحلً إعالُمنا واقع فكٌؾ الخاصة، التربٌة

 الكادر وجود بل الُمتخصِّص اإلعالم إلى األمر حقٌقة فً نفتقد إذ الخاصة،

 التربٌة ثقافة عن النشر سابقة بمقاالت ٌُذكِّرنا هذا علّ  الُمتخصِّص اإلِعالمً

 مدروس ُمتخصِّص إعالم إلى فٌها أشرنا التً اإلعالم وسابل فً الخاصة

ط  مناسبات. ذات إعالمٌة جهة ال له وُمخط 

************* 
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 خبتًخ 

 بالمدارس ٌلتحقون الذٌن الخاصة، االحتٌاجات ذوي الطلبة أن المعروؾ من

 واالجتماعً الثقافً المستوى حٌث من متباٌنة بٌبات ٌمثـلون العادٌة

 والمهارات السلوكٌة واألنماط والتقالٌد العادات حٌث ومن واالقتصادي،

 .إلٌه ٌنتمون الذي العابلً الوسط تعكس التً االجتماعٌة

 السلوكٌة األنماط

 متباٌنة فبات ٌمثلون العادٌة المدارس وطلبة والمعلمٌن المدارس مدٌري أن كما

 واتجاهاتهم الخاصة االحتٌاجات ذوي الطلبة لسلوكٌات توقعاتهم حٌث من

 الذٌن للمعلمٌن وصعبا   حقٌقٌا   تحدٌا   ٌشكل واالختالؾ التباٌن هذا وأن نحوهم،

 التً المتباٌنة السلوكٌة األنماط وتوجٌه إدارة مجال فً المعاقٌن مع ٌعملون

 بروزا ، وأكثرها التحدٌات هذه أهم ولعل. معهم تعاملهم أثناء لهم تظهر أن ٌمكن

 على المحافظة وكٌفٌة السلوكٌة، المشكالت مواجهة كٌفٌة فً تتمثل التً تلك

 .اإلٌجابٌة السلوكٌة األنماط

 الطلبة عن تصدر التً المالبمة ؼٌر السلوكٌة األنماط أن من الرؼم وعلى

 من العادٌٌن الطلبة عن ٌصدر بما شبٌهة األؼلب فً هً الصؾ فً المعاقٌن

 مختلفة معها التعامل فً المعلمون ٌستخدمها التً األسالٌب أن إال سلوكٌة، أنماط

 .الحالتٌن كلتا بٌن

 المعلم تهٌئة

 الطالب مع للتعامل المعلم من المطلوبة اإلضافٌة المسإولٌات تشكل وقد

 التجربة هذه خوض له ٌسبق لم إذا خاصة علٌه، كبٌرا   عببا   الصؾ فً المعاقٌن
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 السلوكٌات تنمٌة متطلبات مع والتعامل الفبة، هذه تدرٌس ٌعتد ولم قبل، من

 .الصفً السلوك وإدارة بتنظٌم واالهتمام أصحابها، عند والمرؼوبة اإلٌجابٌة

 إلى للوصول علٌها، اعتاد عما مختلفة وتعلٌمٌة تربوٌة ظروؾ ظل فً

 لذلك. قدراته كانت مهما متعلم، أي حقوق تهضم ال مناسبة، تعلٌمٌة مخرجات

 تهٌبة على وتدرٌبه معها، والتعامل الفبة هذه الستقبال المعلم تهٌبة أهمٌة نبعت

 األشخاص بٌنهم ومن واستعداداتهم، المتعلمٌن قدرات مع لتتالءم الصفٌة البٌبة

 التً المالبمة ؼٌر السلوكٌات مع للتعامل واستعداده الخاصة، االحتٌاجات ذوو

 .الصؾ فً منهم تظهر قد

 الصفٌة الغرفة

 منع فً الصفٌة الؽرفة ترتٌب أثر على اإلطار هذا فً الباحثٌن بعض وركز

 تسمح بطرٌقة ومعداته، األثاث ترتٌب حول الحدٌث دار إذ المالبم، ؼٌر السلوك

 وذلك الوقت، توظٌؾ وأهمٌة تحركهم، أو جلوسهم أثناء الطالب جمٌع بمشاهدة

 وتحدٌد الصؾ، داخل الواجب عمل فً الطالب ٌقضٌه الذي الزمن بزٌادة

 داخل وتوزٌعهم واهتماماتهم، الطلبة بحاجات وترتبط تتالءم بحٌث الواجبات،

 طالب مجموعة مع سلبٌة سلوكٌات لدٌهم الذٌن الطلبة وضع ٌتم بحٌث الصؾ،

 ٌعد للمعلم الصفً السلوك أن إلى إضافة. اإلٌجابً الصفً بالسلوك ملتزمٌن

 .المالبم ؼٌر لوكالس ظهور احتماالت خفض فً تسهم التً األمور من أٌضا  

 االجتماعٌة البٌئة

 تحسٌن فً بالطالب، المحٌطة االجتماعٌة البٌبة أهمٌة الدراسات بعض وأكدت

 السمات مستوى وتحسٌن الخاصة، االحتٌاجات ذوي للطلبة االجتماعً التقبل

 اإلٌجابً، التعزٌز مثل إجراءات، استخدام وفعالٌة التكٌفً، والسلوك الشخصٌة
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 والحث التفاضلً، والتعزٌز الرمزي، والتعزٌز السلبً، والتعزٌز واإلهمال،

 وخفض تعدٌل فً الذات ضبط على والتدرٌب االستجابة وتكلفة والبدنً، اللفظً

 وعدم والهروب، النفس، وإٌذاء الزابدة، كالحركة المالبمة ؼٌر السلوكٌات

 والعادات والعدوان، النمطً، والسلوك والعصٌان، والتمرد للتعلٌمات، االنصٌاع

 .المقبولة ؼٌر الصوتٌة
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 انًشاجع : 

  

 منى. د،  الخطٌب جمال. د الخاصة التربٌة فً التدرٌس وأسالٌب مناهج .ٔ

 الحدٌدي

 زٌتون الحمٌد عبد كمال الخاصة االحتٌاجات لذوي التدرٌس .ٕ

ا المتخلفٌن األطفال تعلٌم .ٖ  ٌ  عبٌد السٌد ماجدة عقل

ا والمتأؤخرٌن التوحدي الطفل تدرٌس لطرق المرشد .ٗ  ٌ  األمأٌن وداد تواصأل

 محمود هللا عبد

 ابأو سأمٌر. د سأالمة الحأافظ عبأد. د الخاصأة التربٌة فً وأسالٌب مناهج .٘

 معلً

 الخطٌب جمال.  د.  الخاصةأ التربٌة فً التكنولوجٌا استخدامات .ٙ

 التربٌأأة فأأً التكنولوجٌأأا اسأأتخدامات(ٕٙٓٓ) وآخأأرون الخطٌأأب جمأأال .7

 .الخاصة

 تنفٌأأأذ فأأأً رإٌأأأة -التأأأدرٌس مهأأأارات(. ٕٔٓٓ)زٌتأأأون حسأأأٌن حسأأأن .8

 .الكتب عالم: القاهرة. التدرٌس

 معاصأأرة رإوٌأأة التأأدرٌس اسأأتراتجٌات( ٖٕٓٓ)زٌتأأون حسأأٌن حسأأن .9

 الكتب عالم:  القاهرة –– والتعلم التعلٌم لطرق

. الخاصة االحتٌاجات لذوي التدرٌس( ٖٕٓٓ)  الزٌتون عبدالحمٌد كمال .ٓٔ

 .الكتب عالم:  القاهرة

 (.ٕٙٓٓ)الناقة حسن كامل محمود .ٔٔ
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 إلأى مقدمأة ورقأة. التربوٌأة للعناصأر والمعاصأرة األصأالة جودة معاٌٌر .ٕٔ

 فأأً العأأام التعلأأٌم لمسأأار مسأأتقبلٌة رإٌأأة نحأأو" العأأام التعلأأٌم منأأاهج نأأدوة

 . السودان".المسلمة األقلٌات ومجتمعات اإلسالمً العالم

 فأأً البسأأٌطة االعاقأأات ذوي تأأدرٌس( . ٕٓٓٓ) هأأارون هللا عبأأد صأأالح .ٖٔ

 .الزهراء دار:.األردن العادي الفصل
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 الفهرس
 

 إهداء

  جلديم

  فئاث التربيت الخاصت:

  الحاجاث الخاصت:اإلابادئ العامت في حعليم الطالب ذوي 

   أساليب جدزيس الطلبت ذوي الحاجاث الخاصت:

  استراجيجياث الخدخل الصفي :

  كيف يسخخدم اإلاعلم الىموذج أثىاء الحصت؟؟

  مكوهاث الخدزيس الفعال لروي الاحخياجاث الخاصت .

  الخصائص الخعليميت لألطفال اإلاخخلفين عللًيا :

  سبل اسدثازة دافعيت الطفل اإلاخخلف عللًيا للخعلم :

  الاعخبازاث التربويت عىد الخدزيس للمضطسبين سلوكًيا :

  أساليب حعليم ذوي ؤلاعاكاث السمعيت الخواصل مع آلاخسين .

  الخوجيهاث الازشاديت لطسيلت جدزيس الخوحديين واإلاعاكين جواصلًيا :

  الكفاياث الخعليميت الالشمت إلاعلمي ألاطفال اإلاعوكين جسمًيا .

  الخدزيس بمساعدة الحاسوب والخدزيس الخلليدي .

  محاوز لخوفير خدماث التربيت الخاصت

  عوامل الركاء الدسعت:

  فن الخعامل مع طالب ذوي الاحخياجاث الخاصت.

  طسق الخعامل مع ألافساد من ذوي الاحخياجاث الخاصت

.الضغوط الىفس
ً
  يت لدى أسس اإلاخخلفين علليا

 اإلاشكالث والضغوط ألاسسيت التي حعاوي منها أسس ألاطفال ذوي الاحخياجاث الخاصت.

  طسائم إعداد الوالدين للخعامل مع ذوي الاحخياجاث الخاصت.

  ذوي الاحخياجاث الخاصت وألاوشطت الصيفيت.

  ؤلاعالم اإلاسئي وذوي ؤلاعاكت.

  خاجمت

  اإلاساجع :
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61 
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 نبذة عن المؤلف
 

  انعتيجي ثن يسفش عمبة يسفش
 رٌاضٍاخ تكانىرٌىس  

 انمذارس مذٌري دورج عهى حاصم  

 متنىعح تذرٌثٍح ساعح ٠٨٨ من اكثر عهى حاصم  

 معتمذ ترتىي ومستشار مذرب  

 االحتٍاجاخ روي مع انتعامم فً انرٌادي االداري جائزج عهى حاصم 

 انعرتٍح مصر جمهىرٌح من نهجىدج انخهٍجً االقهٍمً انثىرد من انخاصح

 انعانمٍح انحركٍح االعاقح نجمعٍح انتمٍز جائزج 

 انعانمٍح انحركٍح االعاقح جمعٍح عضى 

 ومحة انسعىدٌح انعرتٍح انممهكح فً وانتقذٌر انشكر خطاتاخ من انعذٌذ 

 . انتطىعٍح األعمال فً ومساهم

  " مؤنف كتاب " استراتٍجٍاخ انتعامم مع طالب انترتٍح انخاصح 

 انمذرسح "  نىكٍم  وانفنٍح االدارٌح وانمهاراخ مؤنف كتاب " انكفاٌاخ 

  " مؤنف كتاب " مقذمح فى انترتٍح انخاصح 

 


