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التربية خدمات  إلىتحتاج أعداد ىائمة مف األفراد في سف المدرسة في كؿ المجتمعات، 

وقد استخدمت في العقود الماضية مصطمحات  .الوجود إعاقة لدييوالخدمات المساندة  الخاصة

عديدة لإلشارة إلى ىذه الفئة مف األفراد ومنيا: ذوي االحتياجات الخاصة، المعوقيف، المعاقيف، 

ذوي اإلعاقة، ذوي التحديات، االستثنائييف، وغير العادييف. ويستخدـ في ىذه الخطة مصطمح 

التفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوؽ "ذوي اإلعاقة" كوف ىذا المصطمح ىو المستخدـ في ا

والتي صادقت عمييا  2006األشخاص ذوي اإلعاقة الصادرة عف منظمة األمـ المتحدة عاـ 

 معظـ الدوؿ العربية. 

 الطمبة اآلخريف مف حيث قدراتيـجوىريًا عف ذوي اإلعاقة ىـ أفراد يختمفوف األفراد إف 

 ،اإلعاقة البصرية ،عاقة السمعية، اإلعاقة العقميةاإل ىي:اإلعاقة فئات مختمفة و  .وأساليب تعمميـ

، اضطراب ضعؼ االنتباه صعوبات التعمـ، السموكية/ضطرابات االنفعالية، االاإلعاقة الجسمية

ث صادر عف منظمة الصحة وأشار تقرير حدي .اضطرابات التواصؿوالنشاط الزائد، والتوحد، و 

%. ويعني ذلؾ أف عدد 15إلى أف نسبة انتشار اإلعاقة في عالـ اليـو أصبحت  العالمية

. وتعزو منظمة في الوقت الحالي نسمة مميارفي العالـ قد يصؿ إلى  ذوي اإلعاقةاألشخاص 

الصحة العالمية ذلؾ إلى زيادة متوسط عمر اإلنساف، واالنتشار السريع لألمراض المزمنة، 

% مف األشخاص 80 قطفيجية قياس معدالت حدوث اإلعاقة. ويوالتحسف الذي طرأ عمى من

وفي الدوؿ العربية التي يزيد عدد السكاف فييا عف دخاًل. نموًا و في الدوؿ األقؿ  ذوي اإلعاقة

مميوف  40إلى  30مميوف نسمة، يتوقع أف يتراوح عدد األشخاص ذوي اإلعاقة ما بيف  360

أثر واضح عمى انتقاؿ التربية الخاصة مف محاوالت  اأىـ العوامؿ التي كاف لي ومف شخص.

 :وجيود فردية بسيطة محدودة الفاعمية إلى مينة ناضجة ذات أساس بحثي ومعرفي متطور
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  تغّير النظرة نحو دور المدرسػة ومسػؤولياتيا، وتزايػد االىتمػاـ بحركػات اإلصػالح والتجديػد

 .فقط" المتوسط"فالمدرسة لـ تنشأ لتعميـ الطالب  ،التربوي

  َسػػػػّف التشػػػػريعات والقػػػػوانيف لحمايػػػػة الحقػػػػوؽ المدنيػػػػة األساسػػػػية لألشػػػػخاص ذوي اإلعاقػػػػة

 .وأسرىـ

 تعاظـ جيود الدفاع التي يبذليا أولياء األمور، والمتخصصوف، وجمعياتيـ . 

 تغّير االتجاىات في المجتمع، واستنادىا أكثر فأكثر إلى العمـ بداًل مف الخرافة . 

 س أكثر دقة، وبػذلؾ تػـ االعتمػاد عمػى المعمومػات الموضػوعية بػداًل توفر اختبارات ومقايي

 .مف التحيزات الشخصية

  زيادة أعداد الجامعات التي تقدـ بػرامج دراسػية فػي التربيػة الخاصػة، وبالتػالي زيػادة أعػداد

 . المتخصصيف في التربية الخاصة

  ت في العقود الماضية.الدراسات والبحوث العممية التي أجريت والمراجع العممية التي نشر 

 التطورات المستمرة في العمـو الطبية وغيرىا مف العموـ . 

 تزايد وتنوع تطبيقات التكنولوجيا والتقنيات المساعدة. 

مختمفة ودرجات متباينة وتأثيراتيا عمى النمو والتعمـ أو فئات  اً لما كانت اإلعاقات أنواعو 

تعميمية متنوعة اعتمادًا عمى فئة إعاقة الطالب  متفاوتة بشكؿ واسع، كاف ال بد مف توفير بدائؿ

ىذه البدائؿ، التي تعرؼ في األدبيات المتخصصة بيـر تشمؿ و . وشدتيا، واحتياجاتو الخاصة

 :ما يميالخدمات التربوية الخاصة، 

 الصؼ العادي. 

 غرفة المصادر. 

 التعميـ عمى يدي معمـ متجوؿ. 
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 الصؼ الخاص. 

 المدرسة النيارية الخاصة. 

 التعميـ في المنزؿ. 

 التعميـ في المستشفى. 

 التعميـ في مؤسسة داخمية. 

وتحديد البديؿ أو الوضع التعميمي المناسب ليس باألمر السيؿ حيث ينبغي مراعاة جممة 

ومنذ عقود تقـو سياسات التربية . مف المتغيرات والعوامؿ الختيار الوضع األكثر مالءمة لمطالب

منذ عقد السبعينات في القرف ف. األقرب إلى البيئة التربوية العاديةالخاصة عمى اختيار الوضع 

وعمى . لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع متزايدةالماضي، بذلت بعض الدوؿ جيودًا 

عمى  ذوي اإلعاقةغير المستوى المدرسي، يتضمف الدمج تعميـ األطفاؿ ذوي اإلعاقة مع أقرانيـ 

ويتطمب الدمج تعاوف كوادر . افتراض أف األطفاؿ الذيف يتعمموف معًا يستطيعوف العيش معاً 

 اإلعاقةوالدمج حركة تسعى لضماف حقوؽ األطفاؿ ذوي . التعميـ العاـ وكوادر التربية الخاصة

ت، وقد نتجت ىذه الحركة عف التشريعا. في تمقي التعميـ في أوضاع تربوية عادية قدر المستطاع

وفي ظؿ حركة الدمج، يتوقع . والبحوث العممية، والضغوط السياسية، والدفاع عف الحقوؽ المدنية

فمعمـ . مف المعمميف تحمؿ مسؤوليات جديدة فيما يتصؿ بتعميـ األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة

 الصؼ العادي في المدارس التي تنفذ برامج الدمج يمعب دورًا حيويًا في تعميـ ذوي الحاجات

 .الخاصة

وقد ارتبط مصطمح الدمج بمصطمح البيئة األقؿ تقييدًا، الذي يقوـ عمى امكانية تعميـ 

الطمبة ذوي اإلعاقة في المدارس العادية في أوضاع تعميمية مختمفة مف أىميا الصؼ الخاص 

حدى الفوائد المحتممة لمدمج ىي زيادة قبوؿ األطفاؿ . وغرفة المصادر  ذوي اإلعاقةغير وا 
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فثمة . ولكف ىذا اليدؼ ال يتحقؽ بمجرد تعميـ األطفاؿ في مكاف واحد. ئيـ ذوي اإلعاقةلزمال

حاجة إلى تنفيذ برامج لزيادة القبوؿ االجتماعي لمطمبة ذوي اإلعاقة مف قبؿ أقرانيـ الطمبة غير 

 .  ذوي اإلعاقة

بالرغـ مف أف تغيرات ممحوظة طرأت عمى اتجاىات بعض المجتمعات نحو األشخاص و 

ى اتجاىات سمبية بنتتتنظر لإلعاقة كوصمة اجتماعية و ذوي اإلعاقة، ال تزاؿ مجتمعات أخرى 

وفي كؿ األحواؿ، تبقى الحاجة كبيرة لتنفيذ برامج . ذوي اإلعاقةوال تتوقع الكثير مف األشخاص 

 . االتجاىات اإليجابية والواقعيةلمتوعية وتطوير 

التربية وخدمات  برامجتطوير وتحسيف تدابير مختمفة ل اتخذتوعمى المستوى العربي فقد      

فيما يتعمؽ  كبيرة ال تزاؿ ىناؾ تحدياتومع ذلؾ، . الثالثة الماضية الخاصة عمى مدى العقود

أوضاع األشخاص ذوي اإلعاقة وتحميؿ  .نوعيتياالخدمات وتحسيف في ىذه البرامج و  بالتوسع

 :والتربية الخاصة في المنطقة العربية ميمة صعبة ألسباب مختمفة منيا

 ثة حديالنقص الممحوظ في اإلحصاءات الدقيقة وال 

  االفتقار إلى المنشورات المفيرسة 

  التبايف في المصطمحات والتعاريؼ 

  عدـ وجود بيانات موثوؽ بيا في الدراسات االستقصائية الوطنية التي نشرت في الدوؿ

 العربية 

 التنوع اليائؿ في المجتمعات العربية عمى الرغـ مف الثقافة المشتركة والمغة والديف .

فالفروؽ االقتصادية واالجتماعية والسياسية بيف ىذه الدوؿ تؤثر بوضوح عمى مستوى 

اعية وحركات حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ حركة حقوؽ األشخاص ذوي العدالة االجتم

 اإلعاقة
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  ،ال توجد حاليا استراتيجية مشتركة لمتعامؿ مع الطمبة ذوي اإلعاقة في الدوؿ العربية

حيث تعتمد كؿ دولة مدى واسعًا مف االستراتيجيات تتراوح بيف العزؿ ومستويات متفاوتة 

 مف الدمج 

، لألفضؿ تتغير  المجتمعات العربية األشخاص ذوي اإلعاقة فيع اضو أ ومع ذلؾ، فإف     

  الثالثيف الماضية حيث عمى مدى السنوات، ولكف ببطء

 حماية  في أكثر نشاطاً  الحكومية وغير الحكومية المؤسسات والمنظمات كؿ مف أصبحت

 استقالليـ، وتعزيز ليـ الفرص التعميمية، وحاولت تحسيف ىؤالء األشخاص حقوؽ

طالؽ، مجتمعاتيـ واالندماج في  حماية حقوقيـ بيدؼالتعميـ التوعية العامة و  برامج وا 

  .ظروفيـ المعيشية وتحسيف

  الحياة العامة في أكثر وضوحاً أصبح األشخاص ذوو اإلعاقة  

  أكثر مالءمة لإلشارة إلييـ المغة المستخدمةأصبحت  

  المجتمعات العربية في الخاصةوالتربية  نحو اإلعاقة التصورات تدريجياً تغيرت  

 ليا االستجابة وسبؿ أوجو القصور، تـ تحديد  

مف  الدوؿ العربية في في مجاؿ التربية الخاصةىـ التطورات أل تمخيص، التالي في الجزء     

التوسع  في التي تواجييا ىذه الدوؿ التحديات الحاليةتناوؿ تـ ، و الحالي وقتالإلى 1980 عاـ 

 .المقترحات والتوصياتبعض  تقديـ، و جودتيا وتحسيف والخدماتالبرامج  في

 في ستينات القرف الماضي العربية عدد قميؿ مف البمداف في مجاؿ التربية الخاصة انبثؽ     

ألربع  مدارس مراكز أو، تـ إنشاء وفي البداية. في الثمانينات أو التسعينات معظـ الدوؿفي و 

القطاعيف الخاص مف قبؿ  والجسدية، والسمعية، والبصرية، العقميةاإلعاقة : ىي إعاقة فئات

أواخر في و . العربية في ىذا األمر انخرطت الحكومات وبعد سنوات عديدة،. التطوعيو 
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العامميف  غير المتخصصيف لممعمميف حيث قدمت، أثناء العمؿ تدريب برامج، تـ تنفيذ السبعينات

 برامج التربية الخاصة واستندت .أثناء الخدمة مج تدريببرا ومراكز التربية الخاصة في مدارس

وفي الثمانينات،  .العمؿ الخيريالتعاطؼ و  إلى ذوي اإلعاقة الشبابو الخدمات المقدمة لألطفاؿ و 

أخذ تدريب المعمميف في مجاؿ التربية الخاصة اتجاىًا جديدًا، عندما طرحت بعض الجامعات 

وبعد ذلؾ بوقت . لسنة واحدة أو سنتيف في التربية الخاصةوكميات المجتمع دبمومًا متوسطًا 

قصير، طرحت بعض الجامعات برامج البكالوريوس أو الدراسات العميا في مجاؿ التربية 

وبعد ذلؾ، أبدى المتخصصوف في الدوؿ العربية اىتمامًا متزايدًا بتدريب المعمميف،  .الخاصة

وظيرت . الدراسية، والمؤتمرات المتعمقة باإلعاقة والبحوث واالختبارات، والمنشورات، والحمقات

دراسات مسحية لمعدالت انتشار اإلعاقة في عدد قميؿ مف البمداف العربية، وأنشأت السمطات 

عمى سبيؿ )التعميمية الوطنية إدارات لمتربية الخاصة، واتبعت مناىج جديدة في التربية الخاصة 

ية الخاصة موجية بالكامؿ تقريبًا لمطمبة ذوي وظمت برامج الترب(. المثاؿ، غرؼ المصادر

وفي التسعينات ظيرت برامج وخدمات التربية . اإلعاقات األربع الرئيسية في سف المدرسة

عمى سبيؿ )الخاصة لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ والتوحد وظؿ الطمبة ذوو اإلعاقات األخرى 

 . خدمات أو حتى احصائياتعمومًا بال( المثاؿ، اضطرابات التواصؿ واضطرابات السموؾ

عادة تأىيؿ األشخاص ذوي       ومنذ بداية التسعينات سنت معظـ الدوؿ العربية قوانيف لرعاية وا 

ومع ذلؾ فاف خدمات التربية الخاصة حتى . اإلعاقة وأنشأت المزيد مف مراكز التربية الخاصة

وصدقت العديد  .ات المستيدفةاآلف ال تزاؿ محدودة وال تصؿ إال إلى نسبة ضئيمة جدًا مف الفئ

التي  2006مف الدوؿ العربية عمى اتفاقية األمـ المتحدة لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لعاـ 

وعمى  .شجعت، مف بيف أمور أخرى، توفير نظـ تعميمية دامجة عمى جميع مستويات التعميـ

أو قامت بتعديؿ  الرغـ مف أف العديد مف الدوؿ العربية قد أسست إما مجالس عميا لإلعاقة
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القوانيف القائمة لمواءمتيا مع المبادئ الرئيسية لالتفاقية، فاف الحكـ مدى تأثير ىذه االتفاقية عمى 

وقد وأشارت البيانات األولية إلى  .تعزيز الدمج في المدارس العادية في الدوؿ العربية أمر صعب

تـ إنشاء غرؼ  :فعمى سبيؿ المثاؿ .تغيرات كمية بداًل مف التغيرات النوعية في ممارسات الدمج

وعمى الرغـ مف  .مصادر أكثر، وعقد مزيد مف الندوات والمؤتمرات، ونشر مزيد مف المقاالت

المناقشات الساخنة والنداءات المتكررة لتنفيذ برامج الدمج، فاف النموذج األساسي المستخدـ في 

العزؿ، الذي يتمقى فيو الطمبة ذوو توفير خدمات التربية الخاصة في الدوؿ العربية ىو نموذج 

أظيرت وبايجاز، فقد  .اإلعاقة الخدمات في مؤسسات منفصمة عف النظاـ التعميمي العاـ

 بحماية الحقوؽ اىتمامًا متزايداً  ،السنوات األخيرة في العربية ومنظمات المجتمع المدني الحكومات

  .فيما يتعمؽ بيذه المسألة جيدًا غير مسبوؽشخاص ذوي اإلعاقة، وبذلت اإلنسانية لأل

بداية ثمانينيات القرف  منذ خطوات ىامة قد اتخذت الدوؿ العربية عمى الرغـ مف أفو      

 تقدـ ممحوظ فيشخاص ذوي اإلعاقة، ما زاؿ تحقيؽ الظروؼ المعيشية لأل لتحسيفالماضي 

واالجتماعية  واالقتصاديةالقيود السياسية الحواجز و  في ظؿ يشكؿ تحدياً  مجاؿ التربية الخاصة

  .والثقافية السائدة والتعميمية

 نحو األشخاص ذوي اإلعاقةالتجاهات 

نحو األشخاص ذوي اإلعاقة في السنوات  االتجاىاتعمى الرغـ مف بعض التغير في     

، ال تزاؿ الوصمة االجتماعية والمفاىيـ الالإنسانية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرىـ  الماضية

سائدة في معظـ المجتمعات العربية حيث ينظر إلى ىؤالء األشخاص باعتبارىـ عبئًا ثقياًل عمى 

وتنعكس التوقعات المتدنية مف ىؤالء األشخاص  .األسر، ومقدمي الرعاية، والمجتمع بشكؿ عاـ

بوجو عاـ في ضعؼ برامج وخدمات التربية الخاصة وكذلؾ في التقييـ العممي المحدود لفاعمية 

 .ه البرامج والخدماتىذ
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واسع،  تحدث عمى نطاؽمعاممة األشخاص ذوي اإلعاقة في دوؿ المنطقة  ما زالت إساءةو      

كشفت الدراسات التي أجريت في العديد مف الدوؿ العربية قد و . الفتيات والنساءال سيما الفتيات و 

مؼ الفئات، مثؿ عدـ وجود وعي بقضايا اإلعاقة أو بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة بيف مخت

وعمى أي حاؿ،  .معممي المدارس، والمديريف، والمشرفيف، ومقدمي الرعاية الصحية، وعامة الناس

فمما كانت معظـ الدراسات التي أجريت حوؿ االتجاىات نحو األشخاص ذوي اإلعاقة تعاني مف 

اؿ مشكالت منيجية كبيرة واستخدمت أدوات قياس ذات خصائص سيكومترية ضعيفة، فما تز 

 الحاجة كبيرة إلجراء مزيد مف الدراسات في ىذا الخصوص. 

 قواعد البيانات حول اإلعاقة والتربية الخاصة

حصاءات دقيقة عف اإلعاقة في الدوؿ العربية، األمر الذي أدى  ال تتوفر بيانات موثوؽ بيا وا 

فالبيانات حوؿ أعداد األشخاص ذوي  .إلى صعوبات كبيرة في وضع السياسات وتحديد األولويات

 اإلعاقة جزئية، والضعؼ في الوثائؽ وفي تحديث البيانات ما زاؿ شائعًا جدًا في البمداف العربية 

وبالمثؿ، فاف اعتماد تعريفات إجرائية ونظـ تصنيؼ لإلعاقة ال يزاؿ يشكؿ تحديًا كبيرًا في الدوؿ  

فات، وما ىو متوفر ليس أكثر مف تعريفات فميس ىناؾ مجموعة موحدة مف التعري. العربية

وقوانيف التعميـ العاـ والقوانيف ذات . متنوعة عمى نطاؽ واسع تمت ترجمتيا عف مراجع أجنبية

الصمة باألشخاص ذوي اإلعاقة ال تشمؿ تعريفات واضحة لإلعاقة، أو التربية الخاصة، أو 

 . الخدمات الداعمة

 القوانين والسياسات

حظيت القوانيف والسياسات اليادفة لتنظيـ عمميات التربية الخاصة بمزيد مف االىتماـ في      

لكف معظـ البنود في ىذه القوانيف والسياسات كتبت بمغة . الدوؿ العربية في السنوات األخيرة

عممية ولـ تحدد بوضوح أنواع التدابير التي يتعيف اتخاذىا، كما أنيا لـ تحدد آليات  عامة جداً 
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وال تتوفر لوائح وسياسات تناسب فئات اإلعاقة المختمفة وتضمف  والسياسات. إلنفاذ تمؾ القوانيف

وقد أدى ىذا إلى تفسيرات متنوعة وعّطؿ آليات المتابعة . حداثة الخدمات المقدمة لكؿ منيا

 .والمساءلة

 مجاؿ في دولية ومواثيؽ اتفاقيات مف صدر ما عمى العربية الدوؿ تصديؽ مف الرغـ فعمى      

القوانيف  تمؾ الموافقة عمى بيف كبيرة زالت ما الفجوة أف إال ذوي اإلعاقة، األشخاص وتأىيؿ تعميـ

 االقميمية العمؿ وحمقات والمؤتمرات الندوات عشرات عقدت الماضييف، العقديف وفي .وتطبيقيا

 واقع لتحسيف الوطنية التشريعية التدابير تفعيؿ عمى العربية المجتمعات تشجيعبيدؼ  والمحمية

، لكف التقدـ الذي تـ احرازه بقي العربية المنطقة في ذوي اإلعاقة األشخاص تأىيؿتعميـ و 

 متواضعًا نسبيًا. 

 التقييمالتشخيص و 

تحديات  ينطوي عمى الدوؿ العربية في لألطفاؿ ذوي اإلعاقة التربوي النفسي ما زاؿ التقييـ     

ال تقتصر تشمؿ ولكنيا متنوعة و  وأسباب ذلؾ .كثير مف الحاالت فييفتقر إلى المصداقية و  كبيرة

 الرسمية وغير الرسمية أدوات التقييـ الكوادر المؤىمة وفي كؿ مف في النقص الشديد عمى

وليس واضحًا دور المعمميف في عممية  .وىنا أيضًا ال تتوفر لوائح وموجيات واضحة .المناسبة

  .تربية عامةمعممي كانوا معممي تربية أو خاصة أو أاء التقييـ سو 

 الدمج

فال يتـ دمج . إلى حد كبير، ال يزاؿ الدمج في الدوؿ العربية طموحًا وأمنيات أكثر منو واقعاً      

في مدارس وصفوؼ التعميـ العاـ العادية في المنطقة إال عمى نطاؽ ضيؽ  اإلعاقةالطمبة ذوي 

وعمى الرغـ مف بعض الجيود التي بذلت مؤخرًا، يواجو . لمغاية ودوف تخطيط ومتابعة فعالة

فما زالت المدارس مميئة بالحواجز المادية . المعمموف تحديات ىائمة في دمج ىؤالء الطمبة
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وال تتوفر . امكانية وصوؿ ىؤالء الطمبة إلييا وقبوليـ فييا أمرًا بالغ الصعوبةوالنفسية التي تجعؿ 

وباستثناء غرؼ مصادر أو  .الكوادر الداعمة لمدمج كمساعدي المعمميف عمى سبيؿ المثاؿ

الفصوؿ الخاصة التي أنشئت في المدارس العامة، فاف برامج وخدمات التربية الخاصة في الدوؿ 

وحتى ىذه البرامج لـ . عتمدة إلى حد كبير عمى العزؿ في مؤسسات خاصةالعربية ال تزاؿ م

 . تقييـمتخضع إال نادرًا ل

 ال تزاؿ تفتقر لمفاعمية في الدوؿ العربية برامج التربية الخاصةوال يخفى عمى الممارسيف أف     

ؾ تقييـ وليس ىنا. وال تدريب فعاؿ فييا البرامجفال إشراؼ فني حقيقي عمى ىذه . بوجو عاـ

أو مف وليس ىناؾ متابعة أو دعـ فعاؿ لعمميا سواء مف اإلدارات المدرسية . مناسب لمطمبة

 . وعف أىدافيا التربية الخاصة التي ال تعرؼ إال القميؿ عفالكوادر المدرسية األخرى 

الدوؿ الذي كاف شائعًا في " التكامؿ"وما يتوفر في الدوؿ العربية إنما ىو مراحؿ أولية مف      

ويقّدـ العديد مف المبررات لعدـ تنفيذ برامج الدمج وعمى . المتقدمة قبؿ ثمانينيات القرف الماضي

ازدحاـ الغرؼ الصفية باعداد كبيرة مف الطمبة، وعدـ إمكانية الوصوؿ إلى معظـ المباني : رأسيا

 . المدرسية، والمواقؼ السمبية لممعمميف، والطمبة، وأولياء األمور

 المعممين وتنميتهم المهنيةتدريب 

ال تزاؿ أوجو قصور عديدة موجودة في معظـ برامج تدريب معممي التربية الخاصة عمى      

وباستثناءات قميمة، ال تستند . مستوى التدريب قبؿ الخدمة والتدريب أثناء الخدمة سواء بسواء

مثؿ التعميـ )ير مينية لمممارسة برامج إعداد المعمـ في التربية الخاصة في الدوؿ العربية إلى معاي

وبداًل مف ذلؾ، يتـ تنفيذ ىذه (. التعاوني، والتنمية المينية المستمرة، وتقييـ برامج إعداد المعمميف

وينبغي عمى . البرامج مف دوف موجيات واضحة وفي ضوء عدـ وجود آليات لضماف الجودة

اـ إلصدار رخص مينية أو إجازات الدوؿ العربية تجاوز مسار التربية الخاصة العاـ ووضع نظ
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ينبغي عمى برامج التدريب عمى جميع و . لممعمميف عمى مستوى كؿ فئة مف فئات اإلعاقة

المستويات في الجامعات والكميات أف تشمؿ المزيد مف التركيز عمى الخبرات العممية، وتطبيؽ 

وىذا  .ى نموذج الدمجمعايير مينية لضماف تشجيع جودة البرامج، والتحوؿ مف نموذج الفصؿ إل

وال تزاؿ  .يتطمب إعادة النظر ببرامج إعداد كؿ مف معممي التربية الخاصة ومعممي التربية العامة

وعمى الرغـ مف أف . عمميات تعييف المعمميف في مجاؿ التربية الخاصة دوف معايير واضحة

لممعمميف برامج تييئة بعد  الشيادة الجامعية ليست ضمانة لممارسة ميدانية فعالة، نادرًا ما يقّدـ

التعييف، ونادرًا ما تتاح ليـ فرص االلتحاؽ ببرامج تنمية مينية أثناء الخدمة، وىـ غالبًا ما 

 .   يعمموف دوف أوصاؼ وظيفية رغـ أف ىذه األوصاؼ قد تكوف موجودة عمى الورؽ

 التدخل المبكر 

ففي المدارس العادية، . ثمة تحديات كبيرة فيما يتصؿ بالتدخؿ المبكر والخدمات االنتقالية     

وأحيانًا الصؼ  4-2توجو البرامج والخدمات في المقاـ األوؿ نحو األطفاؿ في الصفوؼ مف 

يحقؽ األطفاؿ تقدمًا، يتوقع مف أولياء أمورىـ الوصوؿ لمخدمات في  وعندما ال. السادس

وبسبب العوامؿ  .ال تزاؿ برامج التدخؿ المبكر محدودة جداً  .ومراكز التربية الخاصة مؤسسات

االجتماعية والثقافية، يميؿ اآلباء عمومًا إلى االنتظار والتمني بأف أطفاليـ سوؼ يتغمبوف عمى 

ولعؿ ذلؾ يفسر لماذا ييتـ أولياء األمور في الدوؿ العربية أكثر  .الصعوبات التي يواجيونيا

  .المنحى الطبي بداًل مف البرامج والخدمات التربوية والتعميميةب

 عاقةاإل من الوقاية

 اإلعاقػة مػف تبيف األدبيات الصحية والنفسية العالمية المنشورة في العقود الماضية امكانيػة الوقايػة

 فػي سػائد اعتقػاد وثمة. والجيؿ االىماؿ مف الحد وتـ الوعي توفر إذا الحاالت مف كبيرة نسبة في

 فػي ممكػف امػر االعاقة حاالت معظـ مف الوقاية باف االقميمية والييئات الدولية المنظمات اوساط
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 ممػا الوقايػة ىػدؼ لكػف .حاليػا المتػوفرة واالدوات الحػاالت اسػتنادًا إلػى المعرفػة مف%  80 – 50

 فأسػػبابومثػػالي فػػي المجتمعػػات العربيػػة.  نظػػري ىػػدؼ االعاقػػة حػػاالت مػػف% 80 الػػى يصػػؿ قػػد

 بػذلت محػدودة جيػودا مف اف وعمى الرغـ. مف أي وقت مضى أفضؿ مفيومة أصبحت اإلعاقات

 فػػاف المجتمعػػات فػػي متطابقػػة ليسػػت االسػػباب واف العربيػػة المجتمعػػات فػػي االعاقػػة اسػػباب لتحديػػد

 الخطػر عوامؿ مئات حوؿ نسبيا كافية الدراسات التي أجريت في دوؿ العالـ المختمفة توفر معرفة

 فئتػيف الى االسباب تصنيؼ يتـ ما غالبا عاـ، وبوجو والعقمية. الجسدية الفرد صحة تيدد قد التي

واألسػػػػػػباب المرتبطػػػػػػة بعوامػػػػػػؿ  عضػػػػػػوية/جسػػػػػػمية بعوامػػػػػػؿ المرتبطػػػػػػة االسػػػػػػباب: ىمػػػػػػا رئيسػػػػػػتيف

 االعاقػػػات فػػػي وضػػػوحا تكػػػوف مػػػا اكثػػػر العضػػػوية فالعوامػػػؿ معػػػروؼ، ىػػػو وكمػػػا. بيئية/اجتماعيػػػة

 ينتيػي ال وقػد شػدة االقػؿ باالعاقػات ارتباطػا اكثػر العضوية غير العوامؿ اف حيف في شدة االكثر

 وسػػػوء الفقػػػر اف رغػػػـ المثػػػاؿ، سػػػبيؿ فعمػػػى .بالضػػػرورة لديػػػو اعاقػػػة حػػػدوث الػػػى ليػػػا الفػػػرد تعػػػرض

 الػػػػػذيف االطفػػػػػاؿ معظػػػػػـ اف اال معروفػػػػػة خطػػػػػر عوامػػػػػؿ واالقتصػػػػػادي البيئػػػػػي والحرمػػػػػاف التغذيػػػػػة،

 مرحمػة أي فػي تحدث قد االعاقة اف وبما. اعاقة حاالت لدييـ تتطور ال الظروؼ ليذه يتعرضوف

 (الشيخوخة في الرشد، في المراىقة، في الطفولة، في الوالدة، اثناء الوالدة، قبؿ) الحياة مراحؿ مف

 مراحػػؿ لكػػف. اخػػرى دوف مرحمػػة عمػػى تقتصػػر اال يجػػب االعاقػػة مػػف لموقايػػة المبذولػػة الجيػػود فػػاف

  .االكبر باالىتماـ تحظى اف تستحؽ المبكرة والطفولة والوالدة الحمؿ

 السباب عمميا يتحقؽ ال ذلؾ اف اال منيا الوقاية يمكف االعاقة حاالت معظـ مف اف وبالرغـ     

 الحكوميػػػػة الجيػػػػات مسػػػػتوى عمػػػػى الفاعمػػػػة السياسػػػػات غيػػػػاب: االسػػػػباب تمػػػػؾ اىػػػػـ ومػػػػف. متنوعػػػػة

 مػف فكػـ .المبكر والتدخؿ المبكر الكشؼ خدمات ونقص السياسات، تمؾ وجود حاؿ في والخاصة

 .المسػتيدؼ المجتمػع مػف ضػئيمة لنسػبة اال رسالتيا تصؿ لـ تثقيفية ندوة او نشرة او توعية حممة

 المسػػتيدؼ، المجتمػػع شػػرائح جميػػع الػػى والتوجييػػات االرشػػادات او المعمومػػات وصػػمت لػػو وحتػػى
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 بعػد نعػرؼ ال اعاقػات فثمػة. بالكامػؿ االعاقػة مػف الوقاية في سننجح اننا بالضرورة يعني ال فذلؾ

 سػػػتبقى الثالػػػث والمسػػػتوى الثػػػاني المسػػػتوى مػػػف الوقايػػػة الػػػى فالحاجػػػة ولػػػذلؾ،. منيػػػا الوقايػػػة سػػػبؿ

 يخفػض اف شػأنو مف جيدا ليا ومخطط ومنظمة مكثفة وطنية جيود بذؿ اف نعرؼ لكننا. موجودة

 االنسػانية المجتمعػات فػي االىتماـ وجدير بالذكر أف .ممحوظ بشكؿ االعاقة وانتشار حدوث نسبة

 فػنحف. الثالػث المسػتوى مػف الوقايػة عمػى ينصب خاص، بوجو النامية المجتمعات وفي عاـ بوجو

 التعويضػية او التصػحيحية الجيػود اف رغػـ وتفاقميػا المشػكمة حػدوث بعػد المسػاعدة ننشد ما غالبا

 االخػػرى الحقػػوؿ او النفسػػي او التربػػوي او الصػػحي الحقػػؿ فػػي فسػػواء. وجػػدوى فاعميػػة اقػػؿ تصػػبح

 حػػاالت انيػػا. حقػػا ذلػػؾ نفعػػؿ ال عمميػػا لكننػػا العاجػػؿ والتػػدخؿ المبكػػر الكشػػؼ عمػػى نحػػث تجػػدنا

 بوجػو والتطػوري والنفسػي، التربػوي، المسػتوى عمى خاصة اولية وقاية فييا تنفذ التي تمؾ استثنائية

 مػف عنيػا يػنجـ قػد ومػا( التوصػيؼ) المسػميات مػف التخػوؼ منيػا متنوعػة السباب ذلؾ ويتـ. عاـ

 اقػؿ حقػا مشكمة لديو ليس طفؿ لدى مشكمة وجود باستنتاج المتمثؿ الخطأ لكف. اجتماعية وصمة

 وكػذلؾ المينيػيف اتجاىػات ولعؿ. حقا مشكمة لديو طفؿ لدى مشكمة وجود عدـ استنتاج مف ضررا

 مػا فكثيػرا. الوقػائي المنحى المجتمع افراد تبني عدـ وراء احيانا تكمف المينية المؤسسات سياسات

 او التريث او االنتظار عمى االسر النفسية او التربوية او الطبية الحقوؿ في المتخصصوف يشجع

 لمف الخدمة تقديـ عدـ عمى تنص قبوؿ سياسات وضعت مؤسساتنا ومعظـ. االماؿ غير الواقعية

 عػف كثيػرا يختمفػوف ال الزاويػة ىػذه مػف المتخصصػيف فػاف الواقػع وفي. سنوات ست عف عمره يقؿ

 الذي االمر ولي يشجع ما غالبا العمؿ في الزميؿ او الجار او الصديؽ او فالقريب.  الناس عامة

 منػػػع ىػػػي الحػػاالت ىػػػذه فػػي والنتيجػػػة. الخيػػػر توقػػع عمػػػى طفمػػو نمػػػو عمػػػى الطمأنينػػة بعػػػدـ يشػػعر

 تقػديـ ىػي فالوقايػة.  وقائيػة اجػراءات تنفيػذ دوف الحيمولػة وبالتػالي المبكػر والتػدخؿ المبكر الكشؼ

 .متأخر وقت في وليس ممكف وقت اسرع في نفسية  او تربوية او طبية أكانت سواء الخدمات
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 الخدمات النتقالية

التربية  مراكز وبرامج، فاف الجيات الرسمية المسؤولة عف ترخيص ما سبؽعالوة عمى      

 .سنة 6-14عمى األطفاؿ الذيف تتراوح أعمارىـ بيف عمومًا الخاصة في الدوؿ العربية تركز 

وىذا ال يعرقؿ خدمات التدخؿ المبكر فقط ولكنو أيضًا يضع حواجز تحوؿ دوف تطوير خدمات 

 اإلدارة ميارات، الشخصية المالية الشؤوف إدارة)مثؿ  إلى مرحمة ما بعد المدرسة االنتقاؿ

االلتحاؽ العامة،  السالمة بأمور الوعي الشخصية، ميارات باالحتياجات العناية المنزلية، ميارات

وفقا لذلؾ، فاف برامج التربية الخاصة المقدمة لألشخاص ذوي  .الخ(بمؤسسات التعميـ العالي، 

 .اإلعاقة ما زالت عاجزة عف إعدادىـ لممستقبؿ

 المكيفةو  التكنولوجيا المساندة

تعميـ  في والمكيفة التكنولوجيا المساندة اليائمة التي توفرىا عمى الرغـ مف اإلمكانيات     

 ىذه التكنولوجيا جمة في تطبيؽ تحديات العربية تواجو الدوؿ وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة،

 فالتكنولوجيا ذات فوائد كبيرة عمى مستوى إدارة برامج. بشكؿ فعاؿ في مجاؿ التربية الخاصة

التربية الخاصة، والممفات والوثائؽ، والبرمجيات التعميمية، والحياة االستقاللية، والتأىيؿ، الخ. 

 .وىناؾ تكنولوجيا غير مكمفة يمكف توفيرىا واستخداميا بيسر نسبياً 

 األسر

القميؿ  سوى الدوؿ العربية فية الحالي ال تعطي قوانيف التربية الخاصة أو البرامج التدريبية     

ويجب أف توجد بنود قانونية توضح لألسر ما ليا وما   .ذوي اإلعاقةاألطفاؿ ألسر  مف االىتماـ

فاف ىذه  ألطفاليـ، في البرامج التعميمية يشاركوف بنشاط اآلباء بعض وعمى الرغـ مف أف. عمييا

ياء المعمميف وأول ومواقؼتخضع ألحكاـ بحدىا األدنى، و  التربية الخاصة فيالمشاركة عمومًا 

وال ينبغي أف تظؿ ىذه المشاركة رىنًا لقناعات المعمميف وأولياء األمور بؿ يجب أف  .األمور
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 .تؤكد سياسات التربية الخاصة عمى مشاركة األسر لضماف حصوؿ أطفاليا عمى تعميـ جيد

 أو ذوي اإلعاقة أبنائيـ بحقوؽ اآلباء واألمياتتوعية ضئيمة جدًا ل سوى جيودوبالمثؿ، ال تبذؿ 

عمى تطوير استراتيجيات فعالة لزيادة مشاركة أولياء األمور في العممية  المعمميف لتشجيع

 .التعميمية

 التربية الخاصة فعالية برامج

، التربوية الفردية في برامجيـ تقميدياً ه يتـ رصد ذوي اإلعاقة تقدـ الطمبة عمى الرغـ مف أف     

. الدوؿ العربية فيفعالية برامج وخدمات التربية الخاصة و  موضوعي ألثر تقييـنادرا ما يجرى 

ما محتويات  :والمسألة ىي. ذات معنى ليس ىناؾ تربية خاصة حقيقيةفبدوف برامج تربوية فردية 

ىذه البرامج؟ وما األىداؼ التي تشتمؿ عمييا؟ وىؿ لدى المدارس بنؾ أىداؼ وظيفية وذات قيمة 

وىؿ  التي يتـ استخداميا لتحقيقيا؟ وكـ يحقؽ الطمبة منيا حقًا؟لالختيار منيا؟ وما األساليب 

لى متى يبقى تطوير البرامج التربوية   يتعاوف فريؽ فني متخصص لتحقيؽ المخرجات المرجوة؟ وا 

   الفردية عماًل يدويًا روتينيًا مرىقًا ال يستفاد مف التكنولوجيا في تصميمو وتنظيمو؟

مطوري البرامج واضعي السياسات و  أف ييـ، فالنتيجة النيائية ىيوبدوف تخطيط ومتابعة وتق     

مخرجات التربية وال تزاؿ  .المقدمةفعالية الخدمات مدى مالءمة و  المعمومات حوؿ يفتقروف إلى

بداًل  االجتيادات الشخصية عمى أساس الممارسات التعميميةيتوقع أف تستمر و  ،غامضةة الخاص

 .مف األدلة العممية

 برامج التربية الخاصةتمويل 

تمويؿ برامج التربية الخاصة في كؿ مف الدوؿ العربية الغنية والفقيرة عمومًا محدود جدًا،      

. مما يعكس عدـ القناعة بأىمية وجدوى ىذه البرامج وعدـ فيـ القتصاديات التربية الخاصة

 وتأىيؿ األشخاص تعميـ برامج عمى تنفؽ التي األمواؿ أف يعتقدوف زالوا ال الذيف ىـ فكثيروف
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 القابمية األشخاص ىؤالء لدى أف يصّدقوف ال ألنيـ منيا طائؿ ال أمواؿ ذوي اإلعاقة إنما ىي

 . مجتمعاتيـ تنمية في والمشاركة والعمؿ لمتعمـ

ال تزاؿ خدمات التربية الخاصة في الدوؿ العربية تحتؿ مقعدًا خمفيًا ربما بسبب التحديات و      

التي تفرضيا الصعوبات االقتصادية وعدـ االستقرار السياسي، واألمية، وضعؼ الرعاية اليائمة 

فالحاجة واضحة لمتوعية بشأف الجدوى االقتصادية . الصحية األولية، وغيرىا مف العوامؿ

واإلنسانية لبرامج التربية الخاصة، واعتماد صيغ واضحة لتمويؿ برامجيا، وزيادة التمويؿ 

 .يتفؽ مع االحتياجات الفعميةالمخصص ليا بما 
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 ثانياا:
 والتطوير ، والتنظيم،التخطيط
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 يتضػػح مػػف تحميػػؿ الوضػػع الػػراىف لمتربيػػة الخاصػػة فػػي الػػدوؿ العربيػػة أف تقػػدمًا محػػدودًا قػػد     

 وتأسػيسمئػات الدراسػات والبحػوث،  إجػراء ومػف مظػاىر ىػذا التقػدـ الماضػييف.العقديف  فيتحقؽ 

 التربيػة تخصػص فػي الخاصػة، والتوسػع فػي طػرح بػرامج التربيػة ومعاىد مدارس مف متزايدة أعداد

 عربيػػة وقػػوانيف تشػػريعات المدرسػػي، وسػػف لمػػدمج بػػرامج وتنفيػػذ والكميػػات، الجامعػػات فػػي الخاصػػة

 تذا والمجػالس الجمعيػات مػف نسػبياً  كبيػر عػدد لحماية حقوؽ األفػراد المعػوقيف. كػذلؾ تػـ تأسػيس

 الكتػػػب، وظيػػػػور مػػػػف قميػػػؿ غيػػػػر عػػػدد وتػػػػأىيميـ، ونشػػػر الخاصػػػة الحاجػػػػات ذوي بتعمػػػيـ العالقػػػة

 بعػػض محميػػًا. إضػػافة إلػػى مػػا سػػبؽ، حػػدث مطػػّورة أو العربيػػة لمبيئػػات معدلػػة ومقػػاييس اختبػػارات

 الحكػػومي االىتمػػاـ الخاصػة وتزايػػد الحاجػػات ذوي األشػػخاص نحػػو المجتمػع اتجاىػػات فػػي التغييػر

  .الخاصة التربية ببرامج

 مبعثػرة تػزاؿ الجيػود وال  ،منيمكة باألساسياتال تزاؿ التربية الخاصة في الدوؿ العربية لكف      

 تخضػػع مػػا المينػػي. ونػػادراً  النضػػج إلػػى وتفتقػػر واالسػػتمرارية، التنسػػيؽ وينقصػػيا متكاممػػة، وغيػػر

 مػف يجعػؿ ممػا الجودة والمساءلة،العممي ومعايير ضبط  ممارسات التربية الخاصة العربية لمتقييـ

 إلى المستند الواعي المستقبمي والتخطيط الحقيقية والكمية النوعية التغيرات تحميؿ بمكاف الصعوبة

إعطػاء  المتدنيػة وعػدـ عمومػا بالتوقعػات العربيػة الػدوؿ فػي التربية الخاصة برامج وتتسـ .البيانات

 ،اإلداري الػدعـ كفايػة وعػدـ ،العػاـ التربوي النظاـ مرونة تستحقو، وعدـ الذي االىتماـ المخرجات

 العالقة وضعؼ ،النوع حساب عمى بالكـ الخاصة، واالىتماـ لمتربية المساندة الخدماتمحدودية و 

 كبيػر العممية. وىناؾ غياب لمعمػؿ بػروح الفريػؽ، ونقػص البحوث ونتائج التعميمية الممارسات بيف

 في أكبر العممية، ونقص الفائدة ذات التقييـ والمناىج والمصادر المدربة وأدوات الفنية الكوادر في

 عمى والخدمات البرامج اقتصار يضاؼ إلى ما سبؽالمدرسية.  بعد والبرامج المدرسية قبؿ البرامج

 فػي التخطػيط األسػر مشػاركة المحػددة، وعػدـ الجغرافيػة والمنػاطؽ اإلعاقػة ومسػتويات فئات بعض
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 المعنيػة الجيػات فػي وثمػة تعػدد الميػداني الصػعبة. العمػؿ وتقييميػا، وظػروؼ وتنفيػذىا لمبػرامج

التربيػػة الخاصػػة )وزارات التربيػػة والتعمػػيـ، ووزارات الشػػؤوف االجتماعيػػة، ووزارات العمػػؿ،  بشػػؤوف

 .ووزارات الصحة، وغيرىا(، وغياب لمتنسيؽ والتنظيـ والجيود التطويرية

 األهداف

 :يمي ما إلى والتنظيـ والتطوير" التخطيط" مجاؿ فيالخطة  تيدؼ

 وتيسير العمؿ العربي المشترؾ في مجاؿ التربية الخاصة.تشجيع  .1

 المتعمقة التخطيط والتطوير لمبرامج والخدمات في الحكومات العربية دور تعزيز .2

 .باالشخاص ذوي اإلعاقة

يتالءـ مع االتفاقية الدولية لحقوؽ تشجيع الدوؿ العربية عمى تطوير وتعديؿ سياساتيا التربوية بما  .3

 األشخاص ذوي اإلعاقة وما تتضمنو مف مبادئ المساواة، وتكافؤ الفرص، والدمج.

التربية  بشؤوف العربية المعنية والمؤسسات الجيات بيف والتكامؿ إتاحة الفرص لمتنسيؽ .4

يجاد آليات فعالة لتبادؿ المعمومات والخاصة، و   التكنًلًجية.الفنية ًالعممية والخبرات ا 

الخطة  تًفير المًارد المختمفة لتنفيذعمى أجيزة ًمؤسسات التعاًن العربي تشجيع  .5

 .اإلعاقةالعربية لالرتقاء بمؤسسات تعميـ ذوي 

 العامة واإلجراءات السياسات

 :واإلدارة التخطيط مجاؿ في لمخطة المعتمدة األىداؼ لتحقيؽ المطموبة السياسات أىـ يمي فيما

 مستوى عمى والتخطيط التنسيؽ ألغراض عربي لمتربية الخاصة إنشاء مجمس .1

السياسات المتعمقة بيا،  لتنظيـ مزاولة مينة التربية الخاصة، وتطوير عربي

جراء الدراسات، وتعزيز العالقات التعاونية بيف المتخصصيف  ونشر المعمومات وا 

 .في التربية الخاصة في الدوؿ العربية
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 عربية لإلعاقة وبرامج وخدمات التربية الخاصة.إنشاء قاعدة معمومات  .2

إنشاء موقع الكتروني عربي لممعمميف والعامميف في ميداف التربية الخاصة بيدؼ  .3

 والدعـ المتبادؿ واالطالع عمى المعمومات الحديثة.بينيـ إتاحة فرص التواصؿ 

ازدواجية الخدمات بسبب تعدد الجيات ذات وضع آليات عممية لمتغمب عمى  .4

 .عالقة بالتربية الخاصة وغياب التنسيؽ بينياال

تطوير استراتيجيات مناسبة لتقديـ الخدمات ألعداد متزايدة مف األشخاص ذوي  .5

 اإلعاقة.

ر ظروؼ يتوفمف الكوادر المؤىمة و التربية الخاصة تقدير احتياجات ميداف  .6

  .لمستمرالميني التطور االعمؿ الالزمة لمعطاء و 

نحو األشخاص ذوي  اىات السمبية وغير الواقعيةاالتجالعمؿ عمى تعديؿ  .7

 اإلعاقة عبر وسائؿ مختمفة.

 بذؿ المزيد مف الجيود المشتركة لتطوير برامج ومناىج تدريبية لذوي اإلعاقة. .8

في ميداف التربية  معايير مساءلة واعتماد لضماف الممارسة المينية الراقية وضع .9

 الخاصة. 

تجد في ميداف التربية الخاصة عمى مواكبة ما يستطوير آليات مالئمة ل .10

  .دوليالمستوى ال

لتحسيف الستفادة مف نتائج البحوث والدراسات ل تطوير آليات مناسبة .11

 .التربية الخاصةالممارسات العممية في ميداف 

 تقييـ مخرجات التربية الخاصة. ل إعطاء االىتماـ الكافي .12
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الميني عف طريؽ توفير الفرص والمصادر الالزمة لمنمو التعاوف في  .13

 المؤتمرات، والندوات، وورش العمؿ التدريبية، وغيرىا مف الوسائؿ.

العممية في تحميؿ وتطوير الممارسات تشكيؿ لجاف مينية متخصصة ل .14

 مجاؿ التربية الخاصة. 

حصر الييئات والمؤسسات والكوادر العاممة عمى المستوى العربي في  .15

واقتراح آليات التطوير التي تقدميا مجاؿ التربية الخاصة وتحميؿ واقع الخدمات 

 الالزمة.

لمقياس والتقويـ والتشخيص تكوف غايتيا تطوير  تشكيؿ لجنة عربية .16

تقييـ في ميداف وال ،أدوات الكشؼ، والتشخيصوتوزيع وتنفيذ التدريب عمى 

 التربية الخاصة. 

بذليا األفراد والييئات العاممة في يتنظيـ، وتنسيؽ، وتفعيؿ الجيود التي  .17

 التربية الخاصة والتأىيؿ في الدوؿ العربية.

 .وأسرىـ في الدوؿ العربية اإلعاقةتحسيف نوعية البرامج المقدمة لذوي  .18

العاممة في الميداف في تشجيع التعاوف والتنسيؽ بيف الييئات العربية  .19

 الدوؿ العربية.

بيف الييئات العاممة في مجاؿ التربية الخاصة توطيد العالقات المينية  .20

وتبادؿ المعمومات والتعاوف مع الييئات المماثمة والداعمة عمى في الدوؿ العربية 

  .المستوى الدولي

 .العامميف في مجاؿ التربية الخاصة عمى الفني اإلشراؼ تطوير .21
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 التربية ميداف في والنمائي التربوي/النفسي التقييـ ممارسات يرتطو  .22

 مراكز،) جيات أيجاد: رأسيا عمى تطويرية اجراءات مف خالؿ اتخاذ الخاصة

 وأدوات اختبارات وتطوير وتوزيعيا، االختبارات بتطوير تعنى( الخ نشػر، دور

 القياس في اختصاصييف واعداد التربوية، البرمجة ألغراض رسمية غير تقييـ

 تشخيص أوضاع الدمج، ومراكز: مثؿ) متنوعة أوضاع في لمعمؿ والتشخيص

 .(وغيرىا الخاصة، التربية ومعاىد ومراكز االعاقة،

 االقتصادية التنمية خططتضميف برامج وخدمات التربية الخاصة في  .23

 . في الدوؿ العربية واالجتماعية

 السياسات رسـ مجاالت في العربية المشتركة  الجيود وتشجيع دعـ .24

 التربية الخاصة. مجاؿ في والبرامج العامة والخطط واالستراتيجيات

لمتربية  والبنى االقميمية والوطنية الداعمة يياكؿال وتعزيز تأسيس .25

 .الخاصة الفعالة ذات المخرجات المقبولة

لمتربية الخاصة في األقطار  والسياسات الوطنية التشريعات مواءمة .26

حقوؽ واالتفاقية الدولية لحمية وتعزيز  الدولية أفضؿ الممارساتلمعايير  العربية

 األشخاص ذوي اإلعاقة

 المداخؿ عبر التربية الخاصة في الدوؿ العربية االرتقاء ببرامج وخدمات .27

برامج ومناىج تعميـ االشخاص ذوي اإلعاقة تطوير أساليب و  مف خالؿ التالية

والعمؿ مع أولياء ، ببرامج التعميـ العالي وفرص االلتحاؽ ،والخدمات المساندة

 .أمور األطفاؿ ذوي اإلعاقة
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تطوير برامج إعداد المعمميف والعامميف في مجاؿ تعميـ األشخاص ذوي  .28

برامج ، ولمعامميف في مجاؿ التربية الخاصة)تعزيز ثقافة األخالقيات المينية اإلعاقة 

إعداد العامميف في مجاؿ تعميـ ذوي اإلعاقة، وترخيص المعمميف والعامميف في 

 مجاؿ تعميـ ذوي اإلعاقة، وتحسيف ظروؼ العمؿ في التربية الخاصة.  

استخداـ التكنولوجيا الحديثة والتقنيات تشجيع الدوؿ العربية عمى  .29

 .المساعدة لتعميـ األشخاص ذوي االعاقة

ية عمى االىتماـ بالبرامج والخدمات المقدمة لمفتيات تشجيع الدوؿ العرب .30

 والنساء ذوات اإلعاقة.

اإلعاقة  ذوي األشخاص معاممة إساءة مف لموقايةتنفيذ برامج مناسبة   .31

 .في المجتمعات العربية
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 نقاط القوة

خبرات واسعة نسبيًا في مجاؿ التربية الخاصة )بعضيا يمتد ألكثر مف ثالثيف سنة( في  .1

 عدد كبير مف الدوؿ العربية.

 صدور قوانيف أو سياسات لمتربية الخاصة في عدد كبير مف الدوؿ العربية. .2

تنفيذ مئات الدراسات والبحوث العممية وترجمة وتأليؼ عدد كبير نسبيًا مف الكتب  .3

 حوؿ قضايا مختمفة ذات عالقة بالتربية الخاصة في الدوؿ العربية.المتخصصة 

طرح تخصص التربية الخاصة عمى مستوى البكالوريوس في كثير مف الجامعات العربية  .4

 وعمى مستوى الدراسات العميا في بعض الجامعات.

تكييؼ وتطوير عشرات المقاييس االختبارات المالئمة لالستخداـ في تقييـ وتشخيص  .5

 األشخاص ذوي اإلعاقة مف مستويات عمرية وفئات إعاقة مختمفة.

إظيار الحكومات العربية اىتمامًا كافيًا نسبيًا باألشخاص ذوي اإلعاقة وبرامجيـ  .6

 وخدماتيـ.

 وجود منظمات غير حكومية وجمعيات أىالي ومينييف تيتـ بقضايا اإلعاقة. .7

 ي المدرسة والمجتمع.تزايد االىتماـ ببرامج دمج األشخاص ذوي اإلعاقة ف .8

 نقاط الضعف

 عدـ وجود نظـ تعريؼ وتشخيص وتصنيؼ مقبولة ومعمنة لفئات اإلعاقة المحتمفة. .1

عدـ توفر تشريعات وقوانيف كافية لمتربية الخاصة في عدد مف الدوؿ العربية وغياب  .2

 أدوات التنفيذ والمساءلة الفعالة في الدوؿ التي بادرت إلى سف مثؿ ىذه القوانيف.

دـ حدوث تغيرات كبيرة في معتقدات واتجاىات األفراد في المجتمعات العربية نحو ع .3

 اإلعاقة.
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غياب البيانات الحديثة والدقيقة حوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة وحوؿ البرامج والخدمات  .4

 المقدمة ليـ.

 ضعؼ أو غياب مشاركة األسر في برامج التربية الخاصة والتأىيؿ. .5

لبرامج القائمة عمى فئات عمرية محددة )مف سف المدرسة( تركيز غالبية المؤسسات وا .6

مما يعني تقديـ الخدمات لنسبة ضئيمة لمغاية مف األطفاؿ والشباب ذوي اإلعاقات، وعدـ 

 حدوث تطورات ممموسة عمى مستوى برامج التدخؿ المبكر وبرامج تأىيؿ الراشديف.

 وؿ العربية.الموارد البشرية والمادية والفنية المحدوة في معظـ الد .7

ضعؼ أو غياب العالقة بيف مقدمي خدمات التربية الخاصة ومنفذي الدراسات العممية  .8

 األمر الذي نتج عنو عدـ استناد األساليب والبرامج إلى نتائج البحث العممي.

 ضعؼ العمؿ بروح الفريؽ متعدد التخصصات في معظـ برامج التربية الخاصة. .9

خذي القرارات لقضايا اإلعاقة واحتياجات ضعؼ استجابة صانعي السياسات ومت .10

 األشخاص الذيف لدييـ إعاقة.

تمركز معظـ خدمات وبرامج التربية الخاصة في المدف الكبرى والنقص الكبير  .11

 في ىذه الخدمات في المناطؽ الريفية والبدوية.

عدـ توفر التسييالت وامكانية الوصوؿ في المؤسسات والخدمات العامة  .12

 ئر الحكومية، المراكز الثقافية، الخ(.  )المدارس، الدوا

ضعؼ آليات التعاوف وعالقات الشراكة ذات العالقة بالتربية الخاصة بيف الدوؿ  .13

 العربية مف جية وبيف المؤسسات ومقدمي الخدمات في الدولة ذاتيا مف جية أخرى.
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عدـ توفر برامج وخدمات تربوية ونفسية وتأىيمية ريادية وحديثة ألعداد ىائمة مف  .14

األشخاص ذوي اإلعاقة مثؿ أؤلئؾ الذيف لدييـ اضطرابات سموكية وانفعالية، 

عاقات شديدة ومتنوعة.   واضطرابات تواصؿ، وا 

ي، عدـ كفاية الخدمات المساندة المتوفرة )مثؿ العالج الطبيعي، والعالج الوظيف .15

 والعالج النطقي، والعالج الترويحي، الخ(.

 الفرص المتاحة

مصادقة معظـ الدوؿ العربية عمى االتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوؽ األشخاص  .1

 .2006عاـ لذوي اإلعاقة 

توفر قوانيف أو مراسيـ أو إعالنات بشأف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في معظـ  .2

 الدوؿ العربية.

 تزايد أعداد خريجي برامج التربية الخاصة في معظـ الدوؿ العربية.  .3

تزايد االىتماـ بتنفيذ برامج التربية الخاصة وتنفيذ مزيد مف برامج دمج الطمبة ذوي  .4

 اإلعاقة في المدارس العامة. 

تزايد أعداد الجمعيات والمنظمات التي تدافع عف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في  .5

 .الدوؿ العربية

 المخاطر المحتممة

 التمويؿ المحدود لبرامج اإلعاقة والتربية الخاصة. .1

 .المنطقةفي  القتصادية والسياسية واالجتماعية وعدـ االستقرارالتحديات ا .2

االتجاىات السمبية نحو األشخاص ذوي اإلعاقة والوصمة االجتماعية المرتبطة باإلعاقة  .3

 في المجتمعات العربية.
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الفعالة لوضع السياسات والقوانيف المتعمقة باإلعاقة والتربية  ضعؼ أو غياب اآلليات .4

 الخاصة موضع التنفيذ في معظـ الدوؿ العربية.

ضعؼ أو غياب التخطيط االستراتيجي لبرامج وخدمات التربية الخاصة والمتابعة والتقييـ  .5

 ليذه البرامج والخدمات.
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 اإلطار العام لمخطة 
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 اإلطار المرجعي لمخطة .1

العديد مف المواثيؽ والقوانيف الدولية والعربية  في الخطة ليذه العاـ المرجعي اإلطار يتمثؿ     

ذات العالقة بحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، وبالبيانات التي قدمتيا البحوث والدراسات العممية 

في العقود الخمسة األخرى، وفي معايير جودة برامج التربية الخاصة التي تتبناىا منظمات 

 الوقت الحالي.  ومؤسسات ومراكز التربية الخاصة العالمية في

التي تبنتيا منظمة األمـ المتحدة التي تستند إلييا ىذه ىـ المواثيؽ والمعاىدات أومف      

 : الخطة

  1945االعالف العالمي لحقوؽ اإلنساف   

  1959إعالف حقوؽ الطفؿ عاـ   

  1971إعالف حقوؽ األشخاص المتخمفيف عقميا عاـ 

  1975إعالف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة عاـ  

 ( 1993 -1983) لممعاقيف المتحدة األمـ عقد 

  1990مبادرة التعميـ لمجميع لعاـ 

 لممعوقيف الصادرة عف األمـ المتحدة عاـ  الفرص تكافؤ تحقيؽ بشأف الموحدة القواعد

1993 

  االحتياجات ذوي تعميـ في والممارسات والسياسات المبادئ بشأف مؤتمر سالمانكاإعالف 

 1994لعاـ  الخاصة التربوية

  2006االتفاقية الدولية لتعزيز وحماية حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة لعاـ 

 كذلؾ تستند الخطة إلى:
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  القانوف األمريكي بشأف األفراد ذوي اإلعاقة(Individuals with Disabilities 

Education Act) 2004عاـ بصورتو المعدلة ل 

 المبادرات العربية في ىذا الخصوص: ومف أىـ

o  2004العقد العربي لذوي اإلعاقة الذي أقره مجمس الجامعة العربية عاـ 

o  االعالف العربي لمعمؿ مع ذوي اإلعاقة الصادر عف مؤتمر الكويت لممعوقيف

 1981عاـ 

o  ميثاؽ العمؿ االجتماعي لمدوؿ العربية الذي أقره مؤتمر وزراء الشؤوف

 1971العرب عاـ االجتماعية 

 كما تستند ىذه الخطة إلى القوانيف العربية ذات العالقة باإلعاقة والتربية الخاصة ومنيا:     

  بشأف حقوؽ االشخاص ذوي اإلعاقة في األردف. 2007لسنة  ( 31)قانوف رقـ 

 2000الصادر عاـ  قانوف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة بمبناف . 

  بشأف ذوي اإلعاقة بالجماىيرية العربية الميبيةـ  1987لسنة ( 5)قانوف رقـ. 

 2002الصادر عاـ  قانوف حماية األشخاص ذوي اإلعاقة وترقيتيـ بالجزائر . 

  بشأف حقوؽ ذوي اإلعاقة بدولة فمسطيف 1999لسنة  (4)القانوف رقـ. 

 بشأف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة بالكويت 2010 لسنة( 8) قانوف رقـ.  

 بدولة اإلمارات العربية المتحدة 2006 لسنة( 29) رقـ االتحادي القانوف. 

  2004 لسنة ٤٣ في سوريا رقـ ذوي اإلعاقةقانوف حقوؽ األشخاص. 

  2004في المممكة العربية السعودية لعاـ  ذوي اإلعاقةنظاـ رعاية 

 2008عماف لعاـ  سمطنة في المعاقيف وتأىيؿ رعاية قانوف 

  2004لسنة  اإلعاقةالقانوف القطري لذوي. 
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  1999في الجميورية العربية اليمنية لسنة  ذوي اإلعاقةقانوف رعاية وتأىيؿ 

وتستند ىذه الخطة أيضًا إلى منشورات عدد مف المؤسسات والمنظمات الدولية ذات المكانة      

 المرموقة في مجاؿ التربية الخاصة والخدمات المساندة وعمى رأسيا:

  المجمس األمريكي لألطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة(Council for Exceptional 

Children) ، 

  الجمعية األمريكية لإلعاقات العقمية والنمائية(American Association on 

Intellectual & Developmental Disabilities) ، 

 ( الرابطة الدولية لمتربية الخاصة(International Association of Special 

Education ، 

 األكاديمية األمريكية الختصاصيي التربية الخاصة (American Academy of 

Special Education Professionals) 

  الرابطة األمريكية الوطنية لمعممي التربية الخاصة

National Association of Special Education Teachers)) 

كما أف كثيرأ مما تناولتو محاور الخطة يستند إلى منشورات عدد مف مجالت التربية      

 الخاصة ومنيا:

 American Journal on Mental Retardation 

 British Journal of Special Education 

 Disability & Society 

 European Journal of Special Needs Education 

 Exceptional Children  

https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0CHUQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fiase-biz1.webs.com%2Fpublications.htm&ei=k-p_U8qhLYS1PI-7gOgK&usg=AFQjCNE09KOVJ3HWpVFJLDR_0Fm88Rbkaw&sig2=NwiuXDvPzv6mNyrWEIJnaA&bvm=bv.67720277,d.bGE
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=0CHUQFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fiase-biz1.webs.com%2Fpublications.htm&ei=k-p_U8qhLYS1PI-7gOgK&usg=AFQjCNE09KOVJ3HWpVFJLDR_0Fm88Rbkaw&sig2=NwiuXDvPzv6mNyrWEIJnaA&bvm=bv.67720277,d.bGE
https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CC8QFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.naset.org%2F&ei=kOx_U7OiMaHR7Aaf9oCgBA&usg=AFQjCNHvysqU4x3q3Q2EswqJ8UXWWoj3zw&sig2=rPXW3r5_UWep6y2P1C09GQ&bvm=bv.67720277,d.bGE
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الرسائؿ الجامعية العربية الكتب وعشرات عشرات وأخيرًا، فاف ىذه الخطة تستند إلى      

، وأوراؽ العمؿ الرئيسية التي أعدىا الخبراء الذيف استعانت بيـ في مجاؿ التربية الخاصة

، أوراؽ العمؿ التي قدمت في مؤتمرات عشرات و  المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو

  ة.في مجاؿ التربية الخاصوندوات عممية عربية 

 

 واألهدافوالرسالة  لرؤية. ا2

 الرؤية

تستند إلى و  اإلعاقةشخاص ذوي تعترؼ بحقوؽ األفي الدوؿ العربية  متطورةتربية خاصة      

 . مف تحقيؽ أقصى ما تسمح بو قابمياتيـ بما يمّكنيـ في تعميميـ وتأىيميـ األدلة العممية
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 الرسالة

تبني  خالؿ مف العربية الدوؿ في المساندة والخدمات الخاصة التربية تطوير في المساىمة

سياسات متقدمة تتناغـ واالتفاقيات الدولية ذات العالقة، وتشجيع البرامج المستندة إلى أفضؿ 

القياس والتقويـ، والمناىج واألساليب، التعميـ الدامج، و  الممارسات العالمية الراىنة عمى مستوى

 .وتدريب المعمميف، والقيادة التربوية

 األهداف

 :يمي بما اإلعاقة ذوي تعميـ بمؤسسات لالرتقاء العربية لمخطة العامة األىداؼ إيجاز يمكف     

 الممارسات وأفضؿ يتفؽ بما العربية الدوؿ في الخاصة التربية وخدمات برامج لتطوير . السعي1

 .المجاؿ ىذا في العممية البحوث نتائج إلى المستندة العالمية

 لمتنفيذ عممية آليات تتضمف بحيث العربية الدوؿ في الخاصة التربية وسياسات قوانيف تحديث. 2

 واستخداـ التعميمية البيئات وتصميـ المختمفة، اإلعاقات ذوي احتياجات تمبية بشأف والمساءلة

 ونمائيـ. لنموىـ المناسبة والمناىج االستراتيجيات

 ذوي الطمبة فئات لجميع التربوية والخدمات التسييالت يوفر الذي الجامع التعميـ مبدأ تحقيؽ. 3

 .اإلعاقة ذوي ذلؾ في بمف المختمفة، القدرات

 . المختمفة الخاصة التربية مجاالت في العاممة البشرية الموارد . تنمية4

 .ؿ التربية الخاصةفي مجاالمشترؾ العربي العمؿ  . تشجيع5

 الدوؿ في الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات الجيات لدى المؤسسية القدرات . تطوير6

 والخدمات الخاصة التربية برامج لتطوير األخرى الدوؿ تجارب مف االستفادة عمى العربية

عادة ليا المساندة  .العربية المجتمعات ثقافة مع ينسجـ بما تنظيميا وا 
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 وبأىمية برامج الوقاية والتدخؿ المبكر، اإلعاقة، بقضايا العربية المجتمعات وعي تطوير . 7

 والبرامج المدرسية وما بعد المدرسية لذوي اإلعاقات المختمفة.

 
 والقيم التي تستند إليها لمخطة العامة المبادئ. 3

o  األفراد ذوو الحاجات الخاصة ليـ الحؽ في التمتع بكؿ ما يحظى بو أفراد المجتمع مف

ف ىذه الفرص ماضوطنية واقميمية لتبّني سياسات  وتدعو ىذه الخطة إلىفرص وحقوؽ. 

 والحقوؽ.

o  .وتدعو ىذه الخطة إلى اتخاذالتربية الخاصة مينة ذات جدوى إنسانية واقتصادية 

طوير االىتماـ بمينة التربية الخاصة والنيوض بممارستيا وفؽ اإلجراءات الالزمة لت

 التوجيات الدولية الحديثة.

o  يتطمب تطوير البرامج التربوية لألفراد ذوي الحاجات الخاصة إعداد وتدريب كوادر مينية

فيما يتعمؽ  يامسؤوليات وتدعو ىذه الخطة الدوؿ العربية إلى تحمؿعممية متخصصة. 

 ارات ىذه الكوادر وتحسيف ظروؼ عمميا.بتطوير كفاءات ومي

o  تتقبؿ المجتمعات اإلنسانية المعاصرة التنوع واالختالؼ وتنبذ الفصؿ والتمييز والتحيز

بني السياسات التي تشجع قبوؿ األفراد ذوي تتو بكافة أشكالو وتنشد العدالة االجتماعية. 

 الحاجات الخاصة واندماجيـ التاـ في المجتمع.

o حاجات الخاصة قادروف عمى التعمـ والنمو واإلسياـ في تطور المجتمع. األفراد ذوو ال

تصميـ وتنفيذ المناىج واألدوات التي مف شأنيا تمكيف ىؤالء  وتدعو ىذه الخطة إلى

األفراد وكذلؾ المجتمعات العربية مف ترجمة ىذه التوجيات الفمسفية إلى برامج عممية 

 فعالة.
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o وتتبنى ىذه الخطةت معايير أخالقية ومينية عالية. التربية الخاصة مينة إنسانية ذا 

 حماية  ىذه المعايير ومراقبة االلتزاـ بيا إلى أقصى درجة ممكنة.

o  الدفاع عف يجب بذؿ مزيد مف الجيود عمى كافة المستويات لتفعيؿ سياسات وآليات

 حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة وأسرىـ في المجتمعات العربية. 

o االستفادة مف تجارب الدوؿ واالتفاقيات الدولية ذات العالقة باألشخاص ذوي  مكفي

 تشجيع الممارسات المينية الراقية في التربية الخاصة في الدوؿ العربية. اإلعاقة في 

o متوسع في استخداـ التكنولوجيا المكيفة والمساندة في تنفيذ برامج ثمة حاجة واضحة ل

دارتيا وفي تمكيف األشخاص ذوي اإلعاقة مف العيش بأقصى درجة  التربية الخاصة وا 

 مف االستقاللية.

o أف تتصدى بمفردىا لتحديات التربية الخاصةلف تستطيع أي مؤسسة أو مجموعة  إف 

لذلؾ ال بد مف عالقات شراكة وتعاوف  قد تشمؿ جمعيات المتنوعة والمتغيرة عمى الدواـ. 

دارييف، مينية، ووكاالت وطنية ومحمية، ومديريات تع ميمية، وبرامج إعداد معمميف، وا 

 ومعمميف، وأولياء أمور، وغيرىـ.

o  لـ تعد التربية الخاصة المعاصرة تقتصر عمى تقديـ خدمات وبرامج عالجية وتصحيحية

مواصمة االنتقاؿ مف برامج العزؿ إلى برامج في مؤسسات ومراكز معزولة. لذلؾ يجب 

أف تستيدؼ جيود التطوير والتحسيف باإلضافة إلى معممي التربية الدمج. ويجب 

مديري ومعممي التربية العامة، والمرشديف، وأولياء األمور ومقدمي الخدمات  الخاصة

 المساندة المختمفة. 

o  نسانية اقتصادية جدوىذات  التربية الخاصة والتأىيؿ برامجإف  األشخاص فتأىيؿ. وا 

 أشخاص مف ىؤالء األشخاص تحويؿ عميو يترتب استثمار ىو إنما ذوي اإلعاقة
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ولذلؾ فالحاجة كبيرة إلى توعية كؿ مف . منتجة بشرية طاقة إلى غيره عمى معتمديف

 . القطاع العاـ والقطاع الخاص بالجدوى االقتصادية لبرامج التربية الخاصة والتأىيؿ

o  التربية الخاصة الفنية وادر كيجب وضع سياسات أكثر فاعمية عمى مستوى إعداد

أزمة طاقة تواجو التربية الخاصة في الدوؿ العربية، كما في معظـ دوؿ العالـ، ف

استيعابية حيث أف أعداد الطمبة في ازدياد والطمب عمى معممي التربية الخاصة في 

 ازدياد أيضًا.

o  والمعالجيف  ميداف التربية الخاصة في الدوؿ العربية فاف المعمميفل لمواقع الحالينظرًا

الجدد قد يواجيوف صعوبات جمة في الممارسة الميدانية وقد يعمموف في ظؿ ظروؼ 

صعبة ألف الميداف دائـ التغير. وقد ال يكوف التحدي بالنسبة لممعمميف المخضرميف، 

فاألدوار والمسؤوليات التي قاموا بيا وتحمموىا في الماضي تغيرت جذريًا في الوقت 

 الراىف. 

o واضحة الستخداـ تعاريؼ متفؽ عمييا لزيادة الوعي بعدد ىؤالء األشخاص  إف الحاجة

  .واحتياجاتيـ

o التحديات في تصميـ وتنفيذ برامج الدمج يجب تحديدىا ومعالجتيا بشكؿ مناسب إف . 

o  مخرجاتيا  وقياس وخدمات التربية الخاصة تقييـ فاعمية برامجإف الحاجة ماسة إلى

 .العمميالبحث  باستخداـ أساليب

o الدوؿ  فيغيرىا مف الييئات التعميمية التربية والتعميـ و  ممحة في وزارات ثمة حاجة

إف الحاجة إلى وعميو ف. تربوي والنفسيال والتقييـ لمتشخيص إنشاء مراكز إلى العربية

جراءات التقييـ عممياتمعايير لتنظيـ وسياسات و  لوائح  .واضحة وممحة وا 
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o التكنولوجيا يجب أف يصبح التدريب في استخداـ الكمبيوتر و  أثناءىاقبؿ الخدمة أو  سواء

 .البرامج التدريبية لمعممي التربية الخاصة مف جزءًا ال يتجزأ

o  ،يجب بذؿ المزيد مف الجيد لزيادة الوعي العاـ بقدرات وحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة

 .وتبديد المفاىيـ الخاطئة والتفسيرات غير العممية لإلعاقة

o ذات العالقة باإلعاقة  القوانيف والموائح مواد التي تتضمنياتفسيرات واضحة لم تقديـب يج

ويجب أف يترجـ التزاـ الحكومات العربية بحماية الحقوؽ اإلنسانية . والتربية الخاصة

لألشخاص ذوي اإلعاقة إلى خطط عممية إلحداث تحسينات ممموسة في حياة ىؤالء 

ال فإف مثؿ . األشخاص وأسرىـ باإلضافة إلى ذلؾ، يجب وضع تدابير قوية لممساءلة، وا 

 .ىذه القوانيف والسياسات ستبقى مجرد شعارات 

o  ال تزاؿ االتجاىات االجتماعية السمبية وغير الواقعية تشكؿ حواجز رئيسية تحّد مف

الفرص المتاحة لألشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمعات العربية. والحاجة كبيرة إلى 

عديؿ اتجاىات أفراد المجتمع ليدعموا الممارسات القائمة عمى العدالة االجتماعية ت

 جدا كبيرة جيود بذؿ إلى العربية المجتمعات في وال زالت الحاجة ماسةوتساوي الفرص. 

 إلى والرعاية الشفقة منظور والتحوؿ مف ذوي اإلعاقة األشخاص نحو االتجاىات لتعديؿ

 الراىف الوقت في العالمية الممارسات أفضؿ مع المتسقة والبرامج الحقوؽ منظور

 .الحديثة العممية البحوث بنتائج والمدعمة

 الخطة حاورم. 4

 المختمفة واألبعاد القضايا تغطي بمضمونيا عشرة محاور رئيسية والتحميؿ بالبحث الخطة تتناوؿ

 :ىي المحاور وىذه لمتربية الخاصة.

 الدوؿ العربيةالتخطيط لمتربية الخاصة في  .1
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 تشريعات التربية الخاصة وسياساتيا .2

 برامج ومناىج تعميـ االشخاص ذوي اإلعاقة والخدمات المساندةأساليب و  .3

 إعداد المعمميف والعامميف في مجاؿ تعميـ األشخاص ذوي اإلعاقة .4

 القياس والتشخيص في التربية الخاصة .5

 لتعميـ األشخاص ذوي االعاقةاستخداـ التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المساعدة  .6

 الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة .7

 اإلعاقة ذوي األشخاص معاممة إساءة مف الوقاية .8

 ية الخاصةاإلشراؼ في الترب .9

 تقييـ برامج التربية الخاصة .10

 

 ، ومتابعتها، وتقييمهاالخطة تنفيذ. 5

 ـ2024ـ وحتى عاـ 2014يمتد تنفيذ الخطة مف عاـ 

 التهيئةالمرحمة األولى: 

 تتطمب الخطة اتخاذ جممة مف التدابير التمييدية منيا:     

  ،تقـو المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ بتشكيؿ فريؽ خبراء لإلشراؼ عمى الخطة

 وتحدد أدوارىـ ومنيجية عمميـ، وظروؼ عمميـ.

 ة تشكيؿ لجاف وطنية تقـو المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموـ بااليعاز لمدوؿ العربي

 متخصصة لتمثيؿ دوليـ في الخطة.

  تحديد آليات التواصؿ والتنسيؽ بيف الفريؽ والمجاف المتخصصة في الدوؿ العربية فيما

.  يتعمؽ بتنفيذ الخطة بإشراؼ المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
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 ماذا؟ مف؟ متى، كيؼ؟( الخطة أىداؼ لتحقيؽ تفصيمية عمؿ خطط اعتماد( 

توفير الميزانية الالزمة لتنفيذ الخطة ومتابعتيا وتقييميا، وعمى ضوء الميزانية تتقرر تفاصيؿ 

 :الرئيسية لمخطة تمويؿالمصادر الخطوات واألنشطة ذات العالقة(. ومف 

 لمخطة مف كؿ دولة عربية رصدىا يتـ التي المخصصات. 

 واإلقميمية الدولية المنظمات مف الذي يمكف الحصوؿ عميو الدعـ. 

 في الدوؿ العربية الخاص القطاع الذي يمكف الحصوؿ عميو مف الدعـ. 

 

 المرحمة الثانية: التنفيذ

 وتشمؿ تنفيذ األنشطة التالية:

  إجراء دراسات استطالعية في كؿ دولة عربية حوؿ المحاور والتدابير المقترحة بشأف كؿ

 محور التي تشمميا الخطة العربية لالرتقاء بمؤسسات ذوي اإلعاقة.   

  لتنفيذ الخطة عمى النحو المرجو. -حسبما تقتضي الحاجة  -تدريب الكوادر البشرية 

 وضع جداوؿ زمنية 

  

 متابعة والتقييمالمرحمة الثالثة: ال

وىي عممية مستمرة يقوـ فييا فريؽ الخبراء بالتعاوف مع المجاف الوطنية المتخصصة في الدوؿ 

العربية بإعداد تقارير دورية عف التقدـ الذي يتـ إحرازه بشأف الخطة وترفع لممنظمة العربية لمتربية 

.  فريؽ الخبراء.يحددىا ونوعية  كمية ويتـ ذلؾ وفؽ مؤشرات والثقافة والعمـو
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 اا:خامس

تشريعات التربية الخاصة  
 وسياساتها
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خدمات وبرامج التربية الخاصة والتأىيؿ لألطفاؿ والشباب ذوي اإلعاقات المختمفة في  ظمت     

. التعاطؼ والشفقة والرغبة في عمؿ الخيرتتسـ بالرعاية وتستند إلى لعقود عديدة و الدوؿ العربية 

 ذوي اإلعاقةذات أسس تشريعية تعترؼ بحقوؽ األشخاص  والبرامجخدمات الىذه مـ تكف ف

وكاف مف الطبيعي أف تتأثر الدوؿ العربية . وتضع الموجيات واألسس القانونية لتمبية تمؾ الحقوؽ

بما يحدث في ىذا الميداف في الدوؿ المتقدمة واف تتأثر بشكؿ أكبر بتوجيات األمـ المتحدة بيذا 

أظيرت الدوؿ العربية في العقود القميمة الماضية مزيدا مف االىتماـ بوضع قوانيف ولذلؾ . الشأف

التشريعات والقوانيف في الدوؿ المتقدمة تمـز  لكف. لتنظيـ عمميات التربية الخاصة والتأىيؿ

المجتمعات بتقديـ البرامج التربوية والخدمات االجتماعية والصحية المالئمة ليؤالء األفراد وصوال 

في  ـ إلى أقصى ما تسمح بو قدراتيـ وتضع آليات عممية إلنفاذ تمؾ القوانيف والمساءلة بشأنيابي

ال تحّدد بوضوح نوع التدابير، أو تنظيميا، أو محتواىا. الدوؿ العربية في  المواد القانونية حيف أف

لحسف النوايا  وفي وجود البنود القانونية العامة غير القابمة لمتحقؽ عمميا يبقى األمر متروكاً 

 .وبالتالي غياب آليات المتابعة والمحاسبة

ممتأمؿ في برامج وخدمات التربية الخاصة والتأىيؿ في المجتمعات المعاصرة أف ل ويتضح     

وتدريبيـ وتشغيميـ قد أصبحت  ذوي اإلعاقةقضية التشريعات والقوانيف المتصمة بتعميـ األفراد 

أكثر تقدما مف أي وقت مضى. وفي معظـ الدوؿ، تـ تعديؿ القوانيف أو تطويرىا وأصبحت 

نوعية حياة ، في ذوي اإلعاقةالتشريعات تشمؿ مواد تنص عمى حؽ الجميع، بمف فييـ األفراد 

في المجتمع، معؿ أوؿ حؽ مف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة ىو حقيـ، كسائر الناس ف. جيدة

وقد أصبح مف مأثور القوؿ في . في المشاركة التامة والمتساوية بكؿ مناحي الحياة في المجتمع

ىذا السياؽ أف المجتمعات المتحضرة تتقبؿ التنوع وتتعامؿ معو كمصدر إلثراء الحياة الثقافية 

وقدرتو عمى قيمة الشخاص وكرامتو ال تقاس بفاعميتو الشخصية ف. واالجتماعية في المجتمع
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ية التي تكفميا المواثيؽ والقوانيف سومف الحقوؽ األسا .التنافس بؿ كمواطف لو حقوؽ أساسية

 الدولية الراىنة لألشخاص ذوي اإلعاقة:

 الحؽ في التعميـ المناسب 
 الحّؽ في الحرّية واألمف 
 الحؽ في التنقؿ 
  والحّؽ في الحؽ في حّرية الرأي والتعبير والحّؽ في الحصوؿ عمى المعمومات

 التواصؿ
 الحّؽ في الزواج وتكويف أسرة 
 الحّؽ في المشاركة في الحياة السياسية والحياة العاّمة 
 دارتيا  الحّؽ في الممكية وا 
  الحّؽ في الرعاية الطبية والصحية 
 الحّؽ في التدريب الميني والعمؿ 
 الحؽ في الحصوؿ عمى المساعدة بطريقة إنسانية محترمة 
  في الحياة العامةالحؽ في االندماج 
 الحؽ في الضماف االجتماعي وفي مستوى معيشي الئؽ 
 الحّؽ في المشاركة في الحياة الثقافية وفي األنشطة الترويحية  
  وسائط النقؿ العاـ الحؽ في استخداـ 
 عادة تاىيؿ ميني مناسبة  الحؽ في تمقي برامج تأىيؿ وا 
 الحؽ في إبداء الرأي بالخدمات المقدمة لو 
  الحؽ في العيش المستقؿ 
  والحصوؿ عمى الحؽ في الوصوؿ إلى مصادر المعمومات التكنولوجية

 تكنولوجيا مكّيفة أو مساندة حسب الحاجة
 

، ومدى قوانيف التربية الخاصةفيما يتصؿ بطبيعة  اً ما زاؿ واسع ربيةدوؿ العالتفاوت بيف الو      

ومع  .ية العامةو لنظـ الترباو  ،وأسرىـ ،اإلعاقة ذويتيا العممية لألشخاص التطبيقيا فعميا، ودال

أف التشريعات والقوانيف قد تنص عمى التربية اإللزامية، فمف المحتمؿ اف تكوف االستنتاجات 

تفيد المعمومات بأف معظـ  ،فيما يخص اإلعاقة. فرغـ التأكيد عمى عدـ استثناء أي طفؿ ةخاطئ
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ال يدخموف النظاـ التربوي أبدًا. ويتمثؿ التحدي الحقيقي في عدد كبير مف  ذوي اإلعاقةاألطفاؿ 

الدوؿ في التحوؿ مف النصوص التشريعية إلى واقع ممموس في الحياة اليومية. ومفتاح ذلؾ ىو 

في تعديؿ مواقؼ الناس وتوقعاتيـ، وتوعية الرأي العاـ، وتفنيد المعتقدات الخرافية وغير الواقعية. 

 :ضماف  ، ينبغيؽما سبضوء 

 .معاممة األشخاص ذوي اإلعاقة كأشخاص ليـ حقوؽ ال كأشخاص يستحقوف الشفقة 
 .معاممة األشخاص ذوي اإلعاقة كمواطنيف مستقميف ال كمرضى 
  إحجاـ األخصائييف عف اتخاذ القرارات نيابة عف األشخاص ذوي اإلعاقة وتشجيع

 ارات التي تخصيـ.األشخاص ذوي اإلعاقة عمى المشاركة في اتخاذ القر 
  التركيز عمى إزالة القيود والحواجز البيئية وتعديؿ السياسات االجتماعية والمعايير الثقافية

 بدال مف االىتماـ بالعجز الموجود لدى الفرد. 
  التأكيد عمى اإلجراءات التي مف شانيا تنمية مواطف القوة لدى األشخاص ذوي اإلعاقة

 بدال مف وصميـ بالعجز وعدـ القدرة عمى اإلنتاج. 
 

الحقوؽ بمفرده ال يكفي، فاألشخاص ذوو اإلعاقة يحتاجوف  إصدار اإلعالنات بشأفإف      

شيء أكبر أثرا في ىذا الخصوص مف كغيرىـ مف الناس لمحب واالنتماء وتقدير الذات، وال 

األسرة. ولذاؾ ثمة حاجة لتوفير دعـ خاص ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينيا مف التغمب 

عمى الصعوبات الناجمة عف اإلعاقة وتوفير حياة أسرية داعمة ليؤالء األشخاص أفضؿ مف تمؾ 

نمطية السمبية السائدة في والحاجة كبيرة إلى تغيير الصور ال المتوفرة في مؤسسات الرعاية.

وكبيرة ىي الحاجة أيضا إلى تبنى خطوات . المجتمع حوؿ اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلعاقة

عممية ال سّيما في مجاالت التربية، والثقافة، واإلعالـ لتفنيد الصور النمطية السمبية والمعتقدات 

فاإلعاقة نتاج تفاعؿ الفرد . اقةالخرافية المنتشرة في المجتمع إزاء اإلعاقة واألشخاص ذوي اإلع

فالشخص الذي  .مع بيئتو وىي غالبا ما توجد في المجتمع أكثر مما توجد داخؿ الفرد نفسو

يستخدـ كرسي العجالت، مثال، قد ال يجد عمال منتجا ليس ألنو في الكرسي ولكف ألف البيئة 
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ومف المفيد التذكير  بية.غير مكيفة بشكؿ مناسب لتنقمو وألف االتجاىات في المجتمع نحوه سم

بأف التعديالت التي تقترحيا اإلعالنات والمواثيؽ الدولية لتيسير تنقؿ األشخاص ذوي اإلعاقة 

  .وتمكينيـ مف االعتماد عمى الذات ليست مفيدة ليـ فقط ولكنيا ذات فائدة لمناس جميعا

جنب ليدر طاقات وبالمثؿ، فإف ضماف حؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في العمؿ بما يعنيو مف ت

نما لممجتمع بأسره ذي اإلعاقةفئة في المجتمع ذو جدوى اقتصادية ليس لمشخص   .فقط وا 

  

 األهداف

 :يمي ما تشريعات التربية الخاصة وسياساتيا إلى مجاؿ في الخطة تيدؼ     

اعتماد أدوات قانونية واضحة تضمف االستجابة الفعالة والمناسبة لحاجات األفراد ذوي  .1

 اإلعاقة أطفاال كانوا أـ شبابا وذكورا كانوا أـ إناثا.

االبتعاد عف سياسات العزؿ والفصؿ سواء في التعميـ أو العمؿ أو الرعاية الصحية وتبني  .2

 سياسات دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في الحياة العامة لممجتمع.

التأكيد عمى أف اليدؼ العاـ مف السياسات ذات العالقة باألشخاص ذوي اإلعاقة ىو   .3

التنمية والعدالة لكؿ أفراد المجتمع وتحسيف نوعية حياتيـ جميعا وليس إفادة األشخاص 

 ذوي اإلعاقة فقط. 

تبني سياسات اإلعاقة كمسؤولية حكومية عامة وليس كقضية تخص بعض الوزارات أو   .4

 أو الجمعيات.المؤسسات 

 

 العامة واإلجراءات السياسات
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تدعو الخطة في مجاؿ تشريعات وسياسات التربية الخاصة إلى تحقيؽ األىداؼ واتخاذ      

 التدابير التالية:

ىا ومتابعة تنفيذ أخذ القوانيف ذات العالقة باألشخاص ذوي اإلعاقة عمى محمؿ الجد .1

 .بشأنيا آليات المساءلة والمحاسبة وتحديد عممياً 

لضماف وتدريبيـ واتخاذ إجراءات  ذوي اإلعاقةلتعميـ األطفاؿ  وطنيةوضع معايير  .2

  االلتزاـ بيذه المعايير.

متقدمة ازاء تعميـ األطفاؿ ذوي اإلعاقة في اطار أسرىـ ومجتمعاتيـ  سياسات تبني  .3

والرعاية المحمية ووضع السياسات الالزمة لضماف حؽ ىؤالء األطفاؿ في التعميـ، 

  .الصحية، والتأىيؿ، واالندماج في المجتمع

انشاء مجالس أو لجاف وطنية تمثؿ الجيات الحكومية وغير الحكومية ذات العالقة لتنفيذ  .4

  .السياسات الوطنية ومتابعة تنفيذىا وتقويميا وتحديثيا حسب الحاجة

دمات الصحية،  ذوي اإلعاقة وأسرىـ فيما يتعمؽ بالخ توفير امتيازات خاصة لألطفاؿ .5

  .والتعميمية، والترويحية، والرياضية، وغيرىا

وضع تفسيرات لمقوانيف والتشريعات تتسـ بالوضوح وبالقابمية لمتنفيذ عمى أرض الواقع،  .6

  .وكذلؾ وضع آليات النفاذ ىذه القوانيف والمساءلة بشأنيا

 . لتأىيؿاتخاذ تدابير قانونية لضماف تطوير برامج وخدمات التربية الخاصة وا .7

زالة العقبات و  تسييؿ دمج األشخاص ذوي اإلعاقات في المجتمعاتخاذ التدابير الكفيمة ب .8 ا 

 .المادية والمعمارية التي تحوؿ دوف دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع
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إدماج خدمات التأىيؿ في البرامج الطبية، تطوير السياسات الوطنية بحيث تفضي إلى  .9

اقتراح تعزيز التنسيؽ والتخطيط و تطوير الميني األساسية مف جية والتعميمية، وبرامج ال

 . مف جية أخرى التربية الخاصةفي ميداف 

وفيـ وقبوؿ  ،زيادة الوعي العاـالتوسع في تنفيذ البرامج التثقيفية اليادفة إلى  .10

وتوعية المجتمع بشأف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة،  األشخاص ذوي اإلعاقة

 واحتياجاتيـ، وامكاناتيـ، ومساىماتيـ.

تكويف عمى وأسرىـ تشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة تبني سياسات تدعو إلى  .11

عف آرائيـ وتعزيز اإلجراءات لتحسيف  التعبيريمكنيـ عف طريقيا أو ىيئات منظمات 

  .حالتيـ

التربوية التي تتعارض مع حؽ الطمبة ذوي اإلعاقة إعادة النظر في السياسات  .12

 . في التعمـ في المدارس العامة

جمع معمومات دقيقة تنفيذ الدراسات والبحوث العممية لاتخاذ االجراءات الالزمة ل .13

ورصد وتقييـ برامج التربية الخاصة وحديثة عف األشخاص ذوي اإلعاقة في المجتمع 

 .عمى الصعيد الوطني

فرص التطور الميني توفير تطوير سياسات التدريب أثناء الخدمة بحيث تضمف  .14

لمموظفيف المعنييف بتخطيط وتوفير البرامج والخدمات المتعمقة باألشخاص ذوي  المستـ

 .اإلعاقة

وضماف حؽ المعمارية إلغاء العقبات والحواجز اتخاذ اإلجراءات الكفيمة ب .15

البيئة المحيطة بيـ ولوسائط المواصالت األشخاص ذوي اإلعاقة في الوصوؿ إلى 

  .والمرافؽ والخدمات العامة ولممعمومات واالتصاالت
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تأميف وصوؿ األشخاص ذوي اإلعاقة إلى المعمومات اتخاذ اإلجراءات الكفيمة ب .16

مف خالؿ تأميف المعمومات المتوفرة لعامة الناس، ومف خالؿ تسييؿ استخداـ لغة بريؿ 

ف أشكاؿ التواصؿ ومف خالؿ تشجيع وسائط اإلعالـ عمى توفير ولغة اإلشارة وغيرىما م

  .معمومات بأشكاؿ يمكف الوصوؿ إلييا

األشخاص ذوي اإلعاقة في الوصوؿ إلى تبني سياسات تدعو إلى ضماف حؽ  .17

في تمقي الخدمات الصحية ، و التعميـ والتدريب الميني وتعميـ الكبار والتعمـ مدى الحياة

 .تمقاىا األشخاص اآلخروفمف نفس النوعية التي ي

تأميف حؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصوؿ عمى تبني سياسات تدعو إلى  .18

عادة تأىيؿ شاممة في مجاالت الصحة، والتوظيؼ، والتعميـ حؽ في ، والخدمات تأىيؿ وا 

فرص متساوية في العمؿ ومكافحة التمييز في العمؿ والقوانيف المتصمة بو وتأميف 

 .ؤالء األشخاص في أماكف العمؿتسييالت معقولة لي
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 :اا سادس

برامج ومناهج تعميم أساليب و  
شخاص ذوي اإلعاقة والخدمات األ

  المساندة
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ألطفػاؿ ذوي اإلعاقػات فػي مػدارس التعمػيـ العػػاـ االتوجيػات العالميػة الراىنػة عمػى دمػج  تؤكػد     

وىػػػو مػػػا يؤكػػػد عمػػػى ضػػػرورة أف يجيػػػد معمػػػـ التربيػػػة الخاصػػػة التعػػػاوف مػػػع معممػػػي التعمػػػيـ العػػػاـ 

بخصػػوص ىػػػؤالء األطفػػػاؿ، وأف يقػػػدـ ليػػـ النصػػػح والمشػػػورة الالزمػػػة فػػي ىػػػذا الصػػػدد، وأف يعمػػػؿ 

ينبغػي أف يمػـ  لعمؿ التعاوني. كماا يجيد يتطمب مف المعمـ أفمعيـ كأعضاء في فريؽ واحد مما 

ذوي التػي حػددىا مجمػس األطفػاؿ تمػؾ كاألخالقية في مجاؿ التربية الخاصػة  المعاييرالمعمـ بأىـ 

االلتػػزاـ بتقػػديـ تربيػػة جيػػدة يكػػوف مػػف شػػأنيا أف تحقػػؽ  والتػػي تشػػمؿ( 2000) الحاجػػات الخاصػػة

جػػودة الحيػػاة ليػػؤالء المتعممػػيف، والتمتػػع بمسػػتوى مرتفػػع مػػف الكفػػاءة والتكامػػؿ فػػي ممارسػػة المينػػة، 

صػدار األحكػاـ المينيػة الموضػوعية، وبػذؿ الجيػد فػي سػبيؿ  وممارسة األنشطة المينيػة المفيػدة، وا 

ات في مجػاؿ تربيػة األفػراد ذوي اإلعاقػات، وااللتػزاـ بالمعػايير اكتساب المزيد مف المعارؼ والميار 

والسياسػػػات الخاصػػػة بالمينػػػة، وتطػػػوير منظومػػػة العمػػػؿ فػػػي التربيػػػة الخاصػػػة ومػػػا يػػػرتبط بيػػػا مػػػف 

خدمات، وعدـ المشاركة في األفعاؿ غير األخالقية أو غيػر القانونيػة فػي ىػذا اإلطػار فضػاًل عػف 

 ى جانب عدـ التغاضي عف القياـ بمثؿ ىذه المخالفات. عدـ مخالفة المعايير المينية إل

الممارسػػة المينيػػة ( بتحديػػد معػػايير 2004) ذوي الحاجػػات الخاصػػةمجمػػس األطفػػاؿ قػػاـ  وقػد     

وتػػوازي تمػػؾ المعػػايير مػػا حػػدده بعػػد إجػػراء دراسػػات مستفيضػػة.  فػػي مجػػاؿ التربيػػة الخاصػػةالجيػػدة 

مف معايير مماثمة في ىذا الصدد. وتدور تمؾ المعػايير المجمس القومي األمريكي لتعميـ المعمميف 

 حوؿ عشرة محاور عمى النحو التالي:  

قوـ التربية الخاصة في األساس عمى نظاـ يتغير باستمرار وفقػًا لمػا تأسس التربية الخاصة: أواًل: 

سػػات، ووجيػػات نظػػر، وقضػػايا يرتكػػز عميػػو مػػف فمسػػفات، ومبػػادئ، ونظريػػات، وتشػػريعات، وسيا

، وىػػػو األمػػػر الػػػذي يسػػػيـ فػػػي تشػػػكيؿ الممارسػػػات المينيػػػة المختمفػػػة لممعمػػػـ بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ إنسػػػانية
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التقييـ، والتخطيط لمتعميـ، وتنفيذ تمؾ الخطػط، وتقيػيـ البػرامج المقدمػة، وتقػديـ الخػدمات المرتبطػة 

قامػػة العالقػػات مػػع الجمعيػػات والييئػػات الحكوميػػة واألىميػػة العاممػػة  فػػي مجػػاؿ بالتربيػػة الخاصػػة، وا 

 ذوي اإلعاقة، أو ذوي اإلعاقات عمى وجو التحديد.   

خصػػػػائص المتعممػػػػيف: يجػػػػب أف يتقبػػػػؿ معممػػػػو التربيػػػػة الخاصػػػػة طالبيػػػػـ بمػػػػا ىػػػػـ عميػػػػو، ثانيػػػػًا: 

ويحترمػػونيـ كأشػػخاص ليػػـ خصائصػػػيـ الفريػػدة، كمػػا يجػػب أف يكونػػػوا عمػػى درايػػة كاممػػة بأوجػػػو 

بػػيف أقػػرانيـ غيػػر ذوي اإلعاقػػة، وأف يقػػدروا ذلػػؾ الشػػبو واالخػػتالؼ فػػي النمػػو والخصػػائص بيػػنيـ و 

ويتعامموا معيـ مػف ىػذا المنطمػؽ . كمػا يجػب أف يػدركوا مػدى تػأثير اإلعاقػة عمػى جوانػب النمػو، 

 وعمى قدرات ىؤالء األفراد ومياراتيـ المختمفة، بؿ وعمى أسرىـ أيضًا . 

ر السػمبي لإلعاقػة عمػى الػتعمـ، وعمػى الفروؽ الفردية في التعمـ: يجب أف يدرؾ المعمـ التػأثيثالثًا: 

قػػػػدرات الفػػػػرد األكاديميػػػػة واالجتماعيػػػػة، واىتماماتػػػػو، واختياراتػػػػو المينيػػػػة الالحقػػػػة، وعمػػػػى مجمػػػػؿ 

العالقات التي يمكف أف تنشأ بيف التالميذ، وأسػرىـ، والمجتمػع المدرسػي وىػو مػا يجػب أف يضػعو 

  المعمموف نصب أعينيـ عند إعداد خطط التعميـ الفردية .

االسػػػػػتخداـ الجيػػػػػد السػػػػػتراتيجيات الػػػػػتعمـ: يجػػػػػب أف يجيػػػػػد المعمػػػػػـ اسػػػػػتخداـ العديػػػػػد مػػػػػف رابعػػػػػًا: 

اسػػتراتيجيات الػػتعمـ الناجحػػة التػػي يػػتمكف فػػي ضػػوئيا مػػف تفريػػد التعمػػيـ لألطفػػاؿ ذوي اإلعاقػػة . 

ويمكػػف لممعمػػـ أف يختػػار مػػف بػػيف تمػػؾ االسػػتراتيجيات، وأف يقػػـو بإدخػػاؿ المواءمػػات الالزمػػة عمػػى 

أي منيا، وأف يستخدميا في سبيؿ تدعيـ النتائج اإليجابية لمتعمـ بصفة عامة، وتعديؿ بيئة الػتعمـ 

بالصػػػػورة المناسػػػػبة التػػػػي تتفػػػػؽ مػػػػع خصػػػػائص ىػػػػؤالء المتعممػػػػيف بمػػػػا يسػػػػيـ فػػػػي تنميػػػػة معػػػػارفيـ 

 ومياراتيـ المختمفة . 

تػػوفير بيئػػة الػػتعمـ التػػي بيئػػة الػػتعمـ والعالقػػات االجتماعيػػة: يجػػب أف يعمػػؿ المعمػػـ عمػػى خامسػػًا: 

تساعد الطفؿ عمى التعمـ، وتوفر لو األماف، والطمأنينػة، وتسػيـ فػي إقامػة التفػاعالت االجتماعيػة 
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اإليجابية، وانغماسو في أنشطة التعمـ المقدمة . وفضاًل عف ذلؾ فإف المعمـ يجب أف يعمؿ عمػى 

دافعيتػػو لمػػتعمـ، وتسػػمح لػػو أف  تشػػكيؿ البيئػػة بالصػػورة التػػي تشػػجع الطفػػؿ عمػػى االسػػتقالؿ، وتثيػػر

يوجو ذاتو نحو األنشطة التي يختار القياـ بأدائيا . كما يجب أف تسمح طبيعػة تمػؾ البيئػة لممعمػـ 

 أو المعمـ المساعد أف يتدخؿ لتوجيو الطفؿ كمما اقتضى األمر ذلؾ.

لعػػادي، التواصػػؿ: ويقتضػػي ذلػػؾ أف يفيػػـ المعمػػـ مضػػمار النمػػو المغػػوي العػػادي وغيػػر اسادسػػًا: 

وكيفيػػػة تػػػػأثير اإلعاقػػػة عمػػػػى نمػػػو الطفػػػػؿ المغػػػػوي، واسػػػتخدامو لمغػػػػة، وتطػػػور المحصػػػػوؿ المغػػػػوي 

والتراكيب المغوية لديو . ويجب أف يكوف المعمـ قػادرًا عمػى اسػتخداـ االسػتراتيجيات المناسػبة التػي 

صػؿ مػف يكوف مف شأنيا أف تعمؿ عمى تحسيف مستوى النمو المغوي لمطفؿ، وتنمية ميػارات التوا

جانبػػو، بػػؿ ويمكنػػو أف يتواصػػؿ مػػع الطفػػؿ بطالقػػة وذلػػؾ بحسػػب نمػػط اإلعاقػػة التػػي يعػػاني ذلػػؾ 

الطفػػؿ منيػػا . وأف يػػتمكف مػػف اسػػتخداـ األسػػاليب البديمػػة لمتواصػػؿ فضػػاًل عػػف اسػػتخداـ أسػػاليب 

التكنولوجيػػا المسػػاعدة التػػي تتناسػػب مػػع الطفػػؿ فػػػي ىػػذا اإلطػػار وذلػػؾ فػػي سػػبيؿ تنميػػة ميػػػارات 

صػػؿ لديػػو مػػع مراعػػاة أف تتسػػؽ تمػػؾ األسػػاليب التػػي يسػػتخدميا المعمػػـ مػػع المسػػتوى المغػػػوي التوا

لمطفػػؿ وكفاءتػػو المغويػػة، وأف يكػػوف ىػػو بمثابػػة النمػػوذج المغػػوي الفاعػػؿ أمػػاـ الطفػػؿ حتػػى يػػتمكف 

 الطفؿ مف محاكاتو .

الممارسػػػات التخطػػػيط لمتعمػػػيـ: يجػػػب أف يراعػػػي المعمػػػـ أف تفريػػػد التعمػػػيـ يعػػػد ىػػػو جػػػوىر سػػػابعًا: 

التربوية في نسؽ التربية الخاصة، ولذلؾ فيو يضػع خطػط تعمػيـ فرديػة طويمػة المػدى، وأف يتػرجـ 

تمؾ الخطط الفردية إلى أىداؼ وأغراض تربوية قصيرة المدى أي يتـ تحقيقيا عمى المدى القريب 

لمغوية ذات الصػمة مع مراعاة قدرات الطفؿ، وحاجاتو، وبيئة التعمـ، وغيرىا مف العوامؿ الثقافية وا

فضاًل عف تقديـ النماذج المناسبة التي تساعد الطفؿ عمى اكتساب المعمومات والميارات الالزمة. 

ومػػف ثػػـ فػػإف المعمػػـ يجػػب أف يراعػػي القيػػاـ بإدخػػاؿ التعػػديالت الالزمػػة عمػػى خطػػة التعمػػيـ التػػي 
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فػؿ. كمػا يجػػب أف يسػتخدميا فػي ضػوء تحميمػو المسػتمر لمعػدؿ التطػور الػذي يمكػف أف يحققػو الط

يراعػي المعمػـ أف التعمػيـ المقػدـ لمطفػؿ غالبػًا مػا يػتـ تقديمػو فػي إطػار نسػؽ تعػاوني يضػـ الطفػؿ، 

لى جانب ذلؾ يجب أف يضع المعمـ خطػط  واألسرة، ومعمميف آخريف، ومعاونيف أو أخصائييف. وا 

 انتقالية فردية وخاصة عند تييئة الطفؿ لالنتقاؿ مف مرحمة إلى أخرى. 

محػػددة، ومبػػادئ أخالقيػػة ال  اتالتقيػػيـ: إف عمميػػة القيػػاس والتقيػػيـ يجػػب أف تحكميػػا سياسػػ: ثامنػػاً 

تقبؿ التحيز حيث يترتب عمييا قرارات تتعمؽ بإحالة الطفؿ مثاًل إلى العيادة النفسية، وتحديد مدى 

أف يجيػد قابميتػو لالسػتفادة مػف التربيػة الخاصػة، وتقػديـ خطػة تعمػيـ فرديػة مالئمػة. وبالتػالي يجػب 

المعمـ استخداـ أنماط التقيػيـ الرسػمي وغيػر الرسػمي لمسػموؾ، وأف يتأكػد مػف صػدؽ وثبػات أدوات 

القياس المستخدمة، وأف يضمف عدـ تحيزىا، ويفضؿ أف يسػتخدـ أسػاليب التكنولوجيػا الحديثػة مػا 

 أمكف.

ممارسػػات التربويػػة الممارسػػات المينيػػة واألخالقيػػة: ىنػػاؾ معػػايير مينيػػة وأخالقيػػة تحكػػـ التاسػػعًا: 

لممعمػػـ حيػػث عػػادة مػػا يمػػارس ىػػذا المعمػػـ العديػػد مػػف األدوار فػػي مختمػػؼ المواقػػؼ المعقػػدة عمػػى 

امتػػػػداد عػػػػدة مراحػػػػؿ نمائيػػػػة. ويصػػػػبح عميػػػػو بالتػػػػالي أف يضػػػػع فػػػػي اعتبػػػػاره العديػػػػد مػػػػف األمػػػػور 

اإلعاقػػػات، واالعتبػػػارات القانونيػػػة، والمينيػػػة، واألخالقيػػػة حيػػػث يتعامػػػؿ المعمػػػـ مػػػع األطفػػػاؿ ذوي 

وأسرىـ، ومع غيره مف الزمالء، واألخصائييف، والعامميف في بعض المؤسسات الحكومية واألىمية 

ذات الصػػػمة وىػػػو األمػػػر الػػػذي يفػػػرض عميػػػو أف يعمػػػؿ فػػػي إطػػػار حػػػدود معينػػػة تحكػػػـ ممارسػػػاتو 

 المينية، ويصبح عميو أف يراعييا دائمًا وال يتجاوزىا.

مػػػػا يعمػػػػؿ معممػػػػو التربيػػػػة الخاصػػػػة مػػػػع أسػػػػر األطفػػػػاؿ ذوي التعػػػػاوف والمشػػػػاركة: عػػػػادة عاشػػػػرًا: 

اإلعاقػػػات، ومػػػع غيػػػرىـ مػػػف المعممػػػيف، واألخصػػػائييف الػػػذيف يقومػػػوف بتقػػػديـ الخػػػدمات المرتبطػػػة 

بالتربية الخاصة، والعامميف في المؤسسات المدنية ذات الصمة وىو األمر الذي ينبغي أف يتـ في 
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ة ىنػػا ىػػو المرجػػع لكػػؿ ىػػؤالء فيمػػا يتعمػػؽ بالتشػػريعات تناسػػؽ وتنػػاغـ إذ يعػػد معمػػـ التربيػػة الخاصػػ

والسياسػػػات المرتبطػػػة بيػػػذا المجػػػاؿ والتػػػي تحكػػػـ العمػػػؿ فيػػػو. ويػػػدؿ ىػػػذا التعػػػاوف عمػػػى أف التعمػػػيـ 

 المدرسي إنما يمكنو أف يمبي حاجات ومتطمبات ىؤالء األطفاؿ.   

 

 العمل بروح الفريق في ميدان التربية الخاصة

تقـو التربية . فمكي منذ فترة طويمة في ميداف التربية الخاصة الفريؽ  بروحلقد تـ إدراؾ أىمية العمؿ  

يحدد مختمؼ الجوانب الخاصة  يالخاصة بدورىا يجب أف يفرد لكؿ طفؿ ذي إعاقة برنامج تربوي فرد

نظرًا لتنوع حاجات األطفاؿ ذوي اإلعاقة، ف . بالطفؿ بعد تشخيصو بواسطة فريؽ عمؿ متعدد التخصصات

أف يقـو فريؽ متعدد التخصصات بتطوير وتنفيذ برامجيـ، إذ ليس مف الممكف أف يقـو أخصائي واحد  يجب

تمبية جميع الحاجات الطبية والنفسية واالجتماعية والتربوية ليذه الفئة مف األطفاؿ المتباينة في الخصائص 

المدير، ومعمـ التربية الخاصة، واألخصائي  ف يشمؿ فريؽ التربية الخاصة:والقدرات. وفي معظـ األحيا

، عادي، ومعمـ الفصؿ الالمدرسيالنفسي، وأخصائي السمعيات، وأخصائي النطؽ والكالـ، والمرشد ا

والطالب، والطبيب، واختصاصي العالج الطبيعي، والممرضات، وأولياء األمور، وأي شخص لو عالقة 

  ربوية الفردية، وممثؿ عف مؤسسة التعميـ المحمية.بوضع الخطة الت

 

 األهداف

 إلى ما يمي: العمؿ بروح الفريؽ تيدؼ الخطة في مجاؿ

 تشجيع العمؿ التعاوني بيف أعضاء الفريؽ متعدد التخصصات في مجاؿ التربية الخاصة. .1

العاممة في ميداف تشجيع اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوضيح أدوار ومسؤوليات الكوادر الفنية  .2

 التربية الخاصة.
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 السياسات واإلجراءات العامة

 تدعو الخطة في مجاؿ العمؿ بروح الفريؽ إلى اتخاذ التدابير التالية:

تطوير الموائح التنظيمية في مجاؿ التربية الخاصة بحيث تؤكد عمى ضرورة أف يقـو  .1

 يذىا وتقييميا.فريؽ متعدد التخصصات بتصميـ البرامج التربوية الفردية وتنف

تنفيذ برامج تدريبية لمعامميف في مجاؿ التربية الخاصة لمساعدتيـ عمى اكتساب ميارات  .2

 تعاوني والعمؿ بروح الفريؽ. العمؿ ال

 إجراء دراسات حوؿ أنماط ومشكالت العمؿ التعاوني في مجاؿ التربية الخاصة. .3

 
 برامج دمج ذوي اإلعاقة في الوطن العربي

 معزولػػة مؤسسػػات فػػي وتػػدريبيـ األفػػراد ىػػؤالء لتعمػػيـ حركػػات مناىضػػة العػػالـ دوؿ تشػػيد 

 تعمػيـ ويشػمؿ الػدمج .والمنػاداة بتعمػيميـ ضػمف مػا أصػبح يعػرؼ منػذ سػنوات بالػدمج  ومكتظػة

 قػػػػػدر( العػػػػػادي الصػػػػػؼ) الطبيعيػػػػػة التربويػػػػػة البيئػػػػػة تشػػػػػبو تربويػػػػػة بيئػػػػػة فػػػػػي الطمبػػػػػة ذوي اإلعاقػػػػػة

 العامػة التربيػة وواقػع الخاصػة التربيػة واقػع غيػرت التػي العوامػؿ أىػـ مف الدمج ويعتبر. المستطاع

 فػػػي ذوي اإلعاقػػػة غيػػػر الطمبػػػة مػػػع الطمبػػػة ذوي اإلعاقػػػات جميػػػع تعمػػػيـ يعنػػػي ال والػػػدمج .أيضػػػاً 

 يمبػي متصػؿ شػكؿ عمػى متنوعػة تربويػة بػدائؿ تػوفير يػتـ أف ىػو فاألصػؿ. كميا المدرسية المراحؿ

 الخاصػة التربويػة األدبيػات فػي المتصػؿ ىػذا وصػؼ وقػد. اإلعاقػةلمطمبػة ذوي  المتنوعػة الحاجات

 مػف مسػتويات تسػعة النظػاـ ىػذا ويتضمف ىرمي نظاـ شكؿ عمى والسبعينات الستينات عقدي في

 البيئػة إلػى األقػرب الوضػع باعتبػاره العػادي الصؼ في بالتعميـ تبدأ التي األساسية التربوية البدائؿ
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 الطبيعيػة البيئػة عػف بعػداً  األكثػر الوضع وبوصف المستشفى في بالتعميـ وينتيي الطبيعية التعميمية

 .تقييداً  واألكثر

  

 :في الوطف العربي مف خالؿ طريقتيف رئيسيتيف ىما يتـ الدمج التربويغالبًا ما و      

 وتتحقؽ ىذه الطريقة مف خالؿ استحداث فصوؿ خاصة ممحقة :الدمج الجزئي طريقة -1

الرعاية التربوية والتعميمية الخاصة بيـ  اإلعاقة وذو  الطمبةبالمدارس العادية، حيث يتمقى 

ذوي غير الفرصة ليـ لالندماج مع أقرانيـ  في ذلؾ الفصؿ، مع العمؿ عمى إتاحة

وقد تطبؽ ىذه الفصوؿ المناىج العادية . في بعض األنشطة الصفية والالصفية اإلعاقة

 . أو مناىج خاصة

وفؽ ىذه الطريقة الخدمات التربوية  اإلعاقة وذو يتمقى الطمبة  الدمج الكمي: طريقة -2

في الفصوؿ العادية، مع مراعاة  ذوي اإلعاقةغير والتعميمية جنبًا إلى جنب مع الطمبة 

بعض التعديالت والترتيبات عمى البيئة المادية والمناىج الدراسية وطرؽ التدريس 

وتطبؽ في ىذه الفصوؿ مناىج التعميـ . مع احتياجاتيـ وأساليب الدعـ التربوي لتتالءـ

 .العاـ

      

وسواء كاف الدمج كميًا أو جزئيًا، فما زالت الجيود المتعمقة بيذه الممارسة تعد متناثرة وغير       

متكاممة وينقصيا التنسيؽ واالستمرارية، وتفتقر إلى النضج الميني، وال تستوعب سوى نسبة 

المستيدفة، ونادًرا ما تخضع لمتقييـ والمساءلة والتوثيؽ مما يجعؿ مف الصعوبة  ضئيمة مف الفئات

بمكاف عمى صانعي القرار والميتميف تحميؿ التغيرات النوعية والكمية وكذلؾ والتخطيط المستقبمي 

 . الواعي المستند إلى البيانات الموضوعية
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 األهداف

 ي:تيدؼ الخطة في مجاؿ دمج ذوي اإلعاقة إلى ما يم

 تطوير آليات التخطيط لبرامج الدمج والتنفيذ والمساءلة بشأنيا. .1
إعادة النظر ببرامج إعداد كؿ مف معممي التربية الخاصة ومعممي التعميـ  .2

 العاـ بما يتفؽ وفمسفة الدمج ومبادئو.
 تطوير نظـ الدعـ الفني واإلداري لممدارس التي تنفذ برامج الدمج. .3

 

 السياسات واإلجراءات العامة

 تدعو الخطة في مجاؿ دمج ذوي اإلعاقة إلى اتخاذ التدابير التالية:

سواء فيما يتعمؽ بالمناىج، أو أساليب التدريس، أو  إضفاء المرونة عمى النظاـ التعميمي .1

 .أساليب التقييـ

نحو األشخاص  تعديؿ االتجاىات السمبية لدى كؿ مف المعمميف وأولياء األمور والطمبة .2

 .ذوي اإلعاقة

 .تشجيع مشاركة األسر في البرامج التربوية .3

الطمبة في  لتدريس معالجة النقص الكبير في الكوادر المدرسية المدربة تدريًبا كافياً  .4

 .المدمجة الفصوؿ

 .التوسع في تقديـ الخدمات المساندة .5



 

64 

 

تبّني رؤية جديدة لتعميـ الطمبة ذوي اإلعاقة تقوـ عمى ضرورة تعزيز العمؿ التعاوني بيف  .6

ديريات التربوية، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وجمعيات أولياء األمور، الم

 . والمعمميف، والجامعات

تفعيؿ القوانيف واألنظمة التربوية والمدرسية ذات العالقة بحؽ الطمبة ذوي اإلعاقة في  .7

 .التعمـ، واتخاذ اإلجراءات وتحديد المرجعيات الواضحة لمتنفيذ والمتابعة والمساءلة

نشاء شبكات تربوية وطنية ومحمية لتقديـ  .8 إعادة تنظيـ الييكؿ اإلداري لمنظاـ التربوي وا 

 . االستشارات، وتوفير األدلة والمواد التدريبية العممية وتمكيف المعمميف

دماج الطمبة  .9 تييئة البيئات التعميمية بعناصرىا المادية والبشرية، لتكوف مناسبة الستقباؿ وا 

اءمة المناىج وأنظمة التقييـ وأساليب التواصؿ لتناسب اإلعاقات ذوي اإلعاقة، ومو 

 . المدمجة

اعتماد نظـ مناسبة لمتحفيز المادي والمعنوي لممعمميف واإلدارييف لتحسيف  .10

ظروؼ العمؿ وتفعيؿ الممارسات الميدانية فيما يتعمؽ بتعميـ الطمبة ذوي اإلعاقة، 

الة العتماد برامج إعداد المعمميف وتنظيـ والمبادرة إلى تبني معايير مينية وآليات فع

 .مزاولة مينة التربية الخاصة

التوسع في استخداـ التكنولوجيا في المدارس لدعـ المعمميف في تنفيذ وتوثيؽ  .11

العمؿ عمى تطويع التقنية الحديثة لتمكيف البرامج التربوية الفردية لمطمبة ذوي اإلعاقة، و 

العقبات الناجمة عف اإلعاقة والتواصؿ  ىاألشخاص ذوي اإلعاقة مف التغمب عم

 .والتفاعؿ مع اآلخريف
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اتخاذ اإلجراءات وتوفير اإلمكانات الالزمة لتشجيع المعمميف القائميف عمى تعميـ  .12

الطمبة ذوي اإلعاقة عمى التطور الميني المستمر والممارسة الصفية المستندة إلى البحث 

 األخالقيةالعممي حوؿ التعميـ والتعمـ والممارسات 

إعداد الكوادر العاممة في مدارس الدمج سواء اإلدارية أو التعميمية أو  .13

التخصصية لمتعامؿ مع احتياجات الطمبة المدمجيف، وأساليب تعميميـ ودعميـ النفسي 

 .واالجتماعي، وتييئة المناخ المدرسي المساند ليـ

تخريج كوادر  عمىالتوسع في استحداث أقساـ أكاديمية بالجامعات العربية تعمؿ  .14

لمشكمة ندرة  بشرية مؤىمة لمتعامؿ مع األشخاص ذوي اإلعاقة، وذلؾ لمتصدي

المسارات  المتخصصيف في التربية الخاصة في العالـ العربي، وخصوصًا في

 .المناطؽ النمائية التخصصية الحديثة والتغمب عمى مشكمة عدـ استقرار المعمميف في

ة الدمج باعتباره أسموبًا التعريؼ بأىمي الؿتفعيؿ دور وسائؿ اإلعالـ مف خ  .15

أسموب  مع التركيز بشكؿ خاص عمى نشر الوعي المجتمعي بأىمية وفاعمية ،فاعالً 

الخاصة بمفيوميا  الدمج التربوي لكونو األداة العممية التي بموجبيا يتـ تنفيذ برامج التربية

 .الشامؿ الحديث

 

 برامج التدخل المبكر

التدخؿ  ف توسعًا سريعًا في العديد مف دوؿ العالـ لخدمات وبرامجاالماضيف اشيد العقد      

 الدوؿليذا االتجاه العالمي في  ولقد حدث تطور مواز. المبكر لألطفاؿ دوف السادسة مف العمر

الدوؿ عدد مف المؤسسات والمراكز التي تقدـ  ، فقد ظيرت في السنوات األخيرة في بعضةالعربي

وعمى الرغـ مف ىذه الجيود؛  .مف ذوي التأخر النمائي وحاالت اإلعاقة األخرىخدماتيا لألطفاؿ 
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، المبكر في مرحمة ما قبؿ المدرسة فمـ تشيد أي مف الدوؿ العربية وجود خدمات منظمة لمتدخؿ

ولذلؾ فإف التقدـ الممحوظ الذي تشيده الدوؿ العربية في مجاؿ التربية الخاصة ال يندرج تمامًا 

لتدخؿ المبكر، مما يستدعي االلتفات بجدية إلى األطفاؿ في ىذه المرحمة وتقديـ عمى خدمات ا

 .وحاجاتيـ الخاصة يـما يناسبيـ مف خدمات تتطمبيا ظروف

 :الرئيسية التالية المطبقة في الوطف العربيالتدخؿ المبكر يمكف الحديث عف نماذج و 

 .األردف، مصرمثؿ االمارات، الكويت، : التدخؿ المبكر في المراكز -1

 .فمسطيف، األردف، المغرب العربي: التدخؿ المبكر في المنزؿ  -2

 .دوؿ الخميج العربي: المبكر في كؿ مف المركز والمنزؿ التدخؿ  -3

 .دوؿ بالد الشاـ ومصر والمغرب العربي: التدخؿ المبكر مف خالؿ تقديـ االستشارات  -4

 .، مصر، األردفقطر، االمارات، الكويت: التدخؿ المبكر في المستشفيات -5

 .معظـ الدوؿ العربية: التدخؿ المبكر مف خالؿ وسائؿ االعالـ -6

 

ويعتبر برنامج بورتيج مف أكثر البرامج انتشارًا في الوطف العربي، حيث أجريت العديد 

مف الدورات التدريبية لمكوادر العاممة في التدخؿ المبكر في كؿ األردف والسعودية واإلمارات 

بالتدخؿ المبكر لتدريب ويختص برنامج البورتيج . وغيرىا مف الدوؿ العربيةوفمسطيف ومصر 

وتدور فكرة البرنامج حوؿ تزويد . األطفاؿ ذوي اإلعاقة داخؿ بيئتيـ المحمية وخاصة في المنزؿ

األـ خالؿ الزيارة المنزلية والتي تقتصر في العادة عمى مرة واحدة اسبوعيًا باألسس المتعمقة 

والميارات الحركية والحسية وغيرىا مف الميارات التي تيدؼ إلى تطوير الميارات  برعاية الطفؿ

ويفيد ىذا البرنامج أكثر األطفاؿ ذوي اإلعاقات المختمفة مثؿ اإلعاقات . النمائية المختمفة لمطفؿ

ويتبع ىذا البرنامج . العقمية، اإلعاقات الجسمية، ومتعددي اإلعاقات، ومشاكؿ النطؽ والكالـ
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والذي ترجـ  1969وع بورتج المنزلي لمتدخؿ المبكر الذي صمـ في الواليات المتحدة عاـ مشر 

 .إلى العديد مف المغات ومنيا العربية

 

 األهداف

 :ما يميالخطة في مجاؿ برامج التدخؿ المبكر إلى  تيدؼ

تشجيع تأسيس مراكز التدخؿ المبكر المتخصصة لألطفاؿ ذوي اإلعاقة أو  .1

 اإلعاقة الذيف تقؿ أعمارىـ عف ست سنوات.المعرضيف لخطر 

توفير األدوات المناسبة لمكشؼ عف اإلعاقة وتدريب الكوادر المتخصصة  .2

القادرة عمى تطوير المناىج وتوظيؼ األساليب المالئمة لألطفاؿ ذوي اإلعاقة 

 صغار السف.

دراؾ الحجـ الفعمي  .3 تبني سياسات وطنية واضحة نحو التدخؿ المبكر وا 

 عاقة في الطفولة المبكرة.لمشكمة اإل

 تطوير الوعي باإلعاقة وأسبابيا والوقاية منيا وعالجيا لدى أفراد المجتمع. .4

 

 السياسات واإلجراءات العامة

 تدعو الخطة في مجاؿ برامج التدخؿ المبكر إلى اتخاذ التدابير التالية:

اجتماعية أو تعميمية  انتالتنسيؽ فيما بيف البرامج األولية المتوفرة محميًا سواء ك تشجيع .1

 .أو صحية
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 .األولويات في سمـ لذوي اإلعاقة اعتبار خدمات الوقاية والمعالجة  .2

التوسع في الخدمات وتنمية برامج الرعاية المبكرة بحيث تصبح جزءًا رئيسيًا مف خطط  .3

التنمية الوطنية المصممة خصيصًا لتطوير جميع المرافؽ والخدمات الصحية والتعميمة 

 .واالجتماعية

شراكيا لمقياـ بدور فاعؿ في عممية التأىيؿ والقدرة  .4 تنمية قدرات األسرة ودعـ إمكاناتيا وا 

عمى التعامؿ مع حاالت التأخر النمائي لألطفاؿ لممحافظة عمى النمو الطبيعي لمطفؿ 

 .بأقصى درجة ممكنة، وذلؾ عف طريؽ البرامج التدريبية والتوعوية

ؤسسات الحكومية والتطوعية مف أجؿ توجيو خدماتيا ودعميا تنظيـ وتنسيؽ جيود الم .5

 .المالي والمعنوي لألسر واألطفاؿ

تأىيؿ الكوادر العاممة في مجاؿ التدخؿ المبكر عمى استخداـ األدوات التشخيصية  .6

 .والبرامج التأىيمية، والقدرة عمى تدريب األسر واألطفاؿ ذوي اإلعاقة والمتأخريف نمائياً 

النفسي واالجتماعي ألولياء األمور مف أجؿ تقبؿ اإلعاقة والتعامؿ مع تقديـ الدعـ  .7

 .الضغوط النفسية واالنفعالية الناجمة عنيا والتكيؼ مع المجتمع

توفير االدوات المناسبة لمكشؼ المبكر عف األطفاؿ ذوي اإلعاقة والمتأخريف نمائيًا،  .8

  .وتقنيف أدوات تشخيصية مناسبة لمبيئات العربية

أولياء االمور بوجو خاص وافراد المجتمع بوجو عاـ بالمؤشرات النمائية المقمقة أو  توعية .9

التي قد تظير لدى األطفاؿ في مرحمة الطفولة المبكرة مف خالؿ الوسائؿ  غير المطمئنة

المتاحة ومختمؼ وسائؿ اإلعالـ والنشرات والحمالت التوعوية، وتشجيع األسرة عمى 

 .مييا أي معالـ نمائية متأخرةإظيار الحاالت التي تبدو ع
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والمرافؽ الصحية االخرى لمكشؼ المبكر  تفعيؿ دور مراكز االمومة والطفولة  .10

 .عف اإلعاقة، والتنسيؽ مع مراكز التدخؿ المبكر لتحويؿ الحاالت إلييا

مف ذوي اإلعاقة والمتأخريف نمائيًا  تشجيع رياض االطفاؿ عمى قبوؿ االطفاؿ .11

تقديـ خدمات التدخؿ المبكر لألطفاؿ  ومعاىد التربية الخاصة عمىوكذلؾ تشجيع مراكز 

  . دوف السادسة مف العمر

تنظيـ الفحوصات الطبية والتربوية المبكرة لألطفاؿ في دور الحضانة ورياض  .12

األطفاؿ وذلؾ بغرض إلسراع في الكشؼ المبكر عف األطفاؿ ذوي اإلعاقة والمتأخريف 

 .أقساـ ومراكز التدخؿ المبكر وتقديـ االرشاد الالـز لذوييـ نمائيًا، وتحويميا مباشرة إلى

االستفادة مف مصادر المجتمع المحمي في دعـ برامج التدخؿ المبكر، مثؿ  .13

المراكز الصحية والتعميمية والمجاف التطوعية، لتقديـ خدماتيا األطفاؿ ذوي اإلعاقة 

 .لمبكروالمتأخريف نمائيًا ممف يصعب وصوليـ إلى مراكز التدخؿ ا

المختمفة لبرامج التدخؿ المبكر مع  اجراء الدراسات حوؿ فوائد استخداـ النماذج .14

 .بيـ اإلعاقةذوي اإلعاقة وتحديد 

 

 برامج تعديل السموك

عمى الرغـ مف أف برامج تعديؿ السموؾ يتـ تطبيقيا في مراكز تأىيؿ ذوي اإلعاقة في      

الوطف العربي، إال أف ىذه البرامج ال تسير وفؽ منيجيات واضحة ومحددة، حيث يندر توفر 

اخصائي تعديؿ السموؾ المؤىميف بشكؿ كاٍؼ لصياغة ىذه البرامج التي تقوـ عمى المراقبة الدقيقة 

البيت والمركز وذلؾ النعداـ ىذه التخصص في الجامعات العربية. إضافة إلى ذلؾ،  لمسموؾ في

في الوطف العربي بحاجة إلى  ذوي اإلعاقةفإف ثقافة تعديؿ السموؾ في مراكز تأىيؿ األشخاص 
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تنمية وتطوير مف قبؿ جميع العامميف، حيث يسيؿ إلصاؽ المشكالت السموكية باألطفاؿ ذوي 

لمدى شيوع وتواتر السموؾ، أو النظر إلى المتغيرات البيئية المحيطة بو،  اإلعاقة دوف قياس

 ذوي اإلعاقةناىيؾ عف كيفية التعامؿ معو والتقميؿ مف حدتو وآثاره. فال تزاؿ الكثير مف مراكز 

تتعامؿ مع المشكالت السموكية بطرؽ تقميدية بعيدًا عف أسس وتقنيات تعديؿ  ةالعربيالدوؿ في 

لتتبع السطحي لمبرامج دوف قياس ألثر التقنيات المتبعة ودوف إبداء مرونة أو تعديؿ السموؾ، أو ا

 عمى تمؾ البرامج. 

وعمى الرغـ مف ندرة الدراسات التي تناولت أثر برامج تعديؿ السموؾ عمى الجوانب      

أف ىناؾ  في عالمنا العربي، إال لألشخاص ذوي اإلعاقةاالجتماعية والحياتية اليومية والتكيفية 

جيودًا بذلت في ىذا المجاؿ وخاصة مع ذوي اإلعاقة العقمية، وأظيرت نتائجيا أىمية برامج 

، وكذلؾ ضرورة تنفيذىا مف قبؿ ذوي اإلعاقةتعديؿ السموؾ ودورىا في تطوير ميارات الطمبة 

 ورىا محدودًا في مثؿ ىذه البرامج.أشخاص متمرسيف بالتعاوف مع األسرة، والتي يعتبر د

 

 األهداف

 إلى ما يمي: تعديؿ السموؾتيدؼ الخطة في مجاؿ      

االطالع عمى أفضؿ الممارسات العالمية في مجاؿ تعديؿ السموؾ، واالطالع عمى  .1

 احدث الطرؽ الناجحة في ضبط المشكالت السموكية.

تدريب مقدمي خدمات التربية الخاصة في آليات تصميـ وتنفيذ برامج تعديؿ  .2

د مف البحوث والدراسات حوؿ نسبة انتشار المشكالت السموكية بيف إجراء مزيالسموؾ.

ذوي اإلعاقة ونوعية ىذه المشكالت، وبرامج تعديؿ السموؾ المستخدمة لمتغمب عمييا 

 ومدى فاعمية ىذه البرامج.
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 السياسات واإلجراءات العامة

 إلى اتخاذ التدابير التالية: تعديؿ السموؾتدعو الخطة في مجاؿ      

 قياـ بدورىا في تطبيؽ برامج تعديؿ السموؾ.والالتعاوف  تشجيع األسر عمى .1

المقننة عمى البيئات العربية، والتي تساعد في اكتشاؼ  الحظةر أدوات القياس والميتوف .2

 المشكالت السموكية وتصنيفيا، وتعديؿ ومتابعة المشكالت السموكية.

اإلعاقة  وذو األشخاص يواجييا تقنيف اختبارات تشخيصية لممشكالت السموكية التي  .3

عمى نحو يتناسب مع البيئات العربية، بحيث توفر ىذه االختبارات وصفًا ليذه المشكالت 

 .ودقة في تحديدىا مف الناحية الكمية والنوعية

تدريب المعممات والمختصيف العامميف مع ذوي اإلعاقة عمى أسس مراقبة السموؾ  .4

دارتو، وقياس جوانب التطور فيو، ومدى تواتر المشكالت  والتعرؼ عمى أسباب ظيوره، وا 

 .في المواقؼ المختمفة التي يمر بيا الطفؿ

حوؿ آليات تعديؿ  ذوي اإلعاقة الطمبةتأىيؿ األخصائييف النفسييف والكوادر العاممة مع  .5

 .السموؾ، وفؽ اسس ميدانية وتحت إشراؼ مختصيف مؤىميف

التعامؿ مع المشكالت السموكية وتنمية الحس رفع كفاءة أسرة الطفؿ ذي اإلعاقة في  .6

 .التربوي بأىمية المشاركة في حؿ ىذه المشكالت

تاحة الفرصة لألسرة بمختمؼ  .7 تعزيز التواصؿ بيف األسرة ومراكز ذوي اإلعاقة، وا 

 .أعضائيا لممشاركة في البرامج التربوية والتعميمية المقدمة في مراكز ذوي اإلعاقة
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تبادؿ الخبرات في المراكز المتخصصة في الوطف العربي لرفع كفاءة الكوادر العاممة مع  .8

 .ذوي اإلعاقة في التعامؿ مع المشكالت السموكية لذوي اإلعاقةاألشخاص 

 

 ةالفردي ةالبرامج التربوي

يعمؿ البرنامج التربوي الفردي بمثابة األداة الرئيسية التي تضمف حصوؿ كؿ طالب عمى 

ويحتوي البرنامج . التربية الخاصة والخدمات الداعمة الالزمة لتمبية حاجاتو الفردية خدمات

 :التربوي الفردي عمى ما يمي

 . ىو القاعدة التي تنبثؽ عنيا البرامج التربوية الفردية: مستوى األداء التربوي الحالي لمطالب .1

طويمة المدى ىي عنصر األىداؼ السنوية التي تعرؼ أيضًا باألىداؼ : األىداؼ السنوية .2

ويقصد باليدؼ السنوي ما يتوقع مف الطالب أف . ىاـ مف عناصر البرنامج التربوي الفردي

 . .يكتسبو مع نياية العاـ الدراسي

تشكؿ خطوات انتقالية مف مستوى األداء الحالي إلى مستوى األداء  :األىداؼ قصيرة المدى .3

وقد تكوف األىداؼ قصيرة المدى فصمية، . عاـالمنشود لتحقيؽ األىداؼ السنوية مع نياية ال

وكما أف األىداؼ السنوية تجزأ إلى أىداؼ قصيرة المدى، فإف األىداؼ قصيرة . أو شيرية

األداء اقابؿ : وتشمؿ األىداؼ السموكية ثالثة عناصر ىي. المدى تجزأ إلى أىداؼ سموكية

ث السموؾ، أو األدوات والمواد المكاف والزماف المناسبيف لحدو ) لمقياس المباشر، والظروؼ

التي سيستعيف بيا الطالب لتأدية السموؾ، أو طريقة تقديـ المعمومات الالزمة لحث الطالب 

وىي . المحكات التي تستخدـ لتحديد مستوى األداء المقبوؿ)، والمعايير (عمى تأدية السموؾ

داء، أو عدد المرات التي قد تتضمف تحديد سرعة األداء، أو مستوى دقة األداء، أو نوعية األ

 (.  يجب أف يظير فييا السموؾ
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 .  خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة التي سيتـ تقديميا لمطالب .4

 . مدى مشاركة الطالب في البرنامج التربوي العاـ المقدـ في الصؼ العادي .5

 . التاريخ المتوقع لمبدء بتقديـ الخدمات واالنتياء مف تقديـ تمؾ الخدمات .6

المعايير الموضوعية واإلجراءات التقييمية ومواعيد تنفيذىا لمحكـ عمى مدى تحقيؽ الطالب  .7

 .لألىداؼ المنشودة

 

وتشمؿ الخطة . ومف أجؿ تنفيذ البرنامج التربوي الفردي يتـ تطوير خطة تعميمية فردية

ىذه األىداؼ  التعميمية الفردية ترجمة األىداؼ قصيرة المدى إلى أىداؼ سموكية أدائية وتجزئة

إضافة إلى األىداؼ السموكية، تتضمف الخطة . عند الحاجة باستخداـ أسموب تحميؿ الميمة

وألف الخطة التعميمية الفردية تركز عمى أىداؼ . التعميمية الفردية تحديد طرؽ التدريس وأدواتو

نيو ذلؾ ىو وما يع. تعميمية محددة، فيي تتطمب بالضرورة تحديد الخطوات االنتقالية الفرعية

وتسمى عممية تجزئة . ضرورة تجزئة وتحميؿ األىداؼ التي تشتمؿ عمييا البرنامج التربوية الفردي

وقد يشتمؿ تحميؿ الميمة . اليدؼ إلى العناصر الفرعية التي يتكوف منيا عممية تحميؿ الميمة

ضرورية لتطوير ومثؿ ىذه العممية . أيضًا عمى تحديد الميارات السابقة الالزمة لتحقيؽ اليدؼ

ويمكف تجزئة معظـ الميمات التعميمية إلى . خطط تعميمية متسمسمة تنفذ يوميًا أو أسبوعياً 

 .خطوات فرعية أو جزئية متسمسمة

سعيًا نحو تحقيؽ األىداؼ قصيرة المدى  وينبغي عمى المعمميف تطوير خطط لمدروس          

فبعد تحديد الوحدات التعميمية في . بوي الفرديواألىداؼ طويمة المدى المحددة في البرنامج التر 

والوحدة التعميمية الواحدة . مجاالت المنيج المختمفة، يتـ تطوير سمسمة مف الدروس المتتالية
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تتناوؿ موضوعًا واسعًا نسبيًا تتطمب تغطيتو تنفيذ عدة دروس عمى مدى عدة أياـ أو عدة 

 . أسابيع

 

 األهداف

 البرامج التربوية الفردية إلى ما يمي:تيدؼ الخطة في مجاؿ      

تقنيف وتوفير مناىج مناسبة لمبيئات العربية وتعميميا عمى الدوؿ العربية مما سيساعد  .1
 في الحد مف االزدواجية في العمؿ وخفض التكاليؼ.

 توفير نماذج الكترونية لمبرامج التربوية الفردية. .2

أثناء الخدمة بتطوير ميارات المعمميف االىتماـ في برامج تدريب المعمميف قبؿ الخدمة و  .3

 في تصميـ وتنفيذ وتقييـ البرامج التربوية الفردية بطريقة عممية.

 

 السياسات واإلجراءات العامة

 تدعو الخطة في مجاؿ البرامج التربوية الفردية إلى اتخاذ التدابير التالية:     

مف حيث تحديد مستوى األداء توظيؼ التكنولوجيا في تصميـ البرامج التربوية الفردية  .1

الحالي، واألىداؼ السنوية، واألىداؼ قصيرة المدى، واألىداؼ السموكية، وتحميؿ 

 الميمات، وخطط الدروس.

 .الفردية البرامج التربويةالعمؿ كفريؽ أثناء صياغة التأكيد عمى ضرورة  .2

 مطفؿ.لالفردي أولياء األمور في البرنامج التربوي  وضع سياسات لضماف مشاركة .3

في مراكز ذوي اإلعاقة أثناء  لممعمميفتوفير برامج الدبموـ الميني في التربية الخاصة  .4

في مجاؿ التربية الخاصة، بحيث يتضمف  يفمتخصص ليسواالخدمة خاصة ممف 
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البرنامج مجموعة مف الميارات في أساليب تعميـ الطمبة وصياغة البرامج الفردية 

 .ذوي اإلعاقةالطمبة وأساليب التقييـ والتأىيؿ وأسس التعامؿ مع 

تنمية روح العمؿ الجماعي بيف كؿ األطراؼ العاممة مع الطفؿ والحرص عمى صياغة  .5

 .بوية الفردية مف كؿ فريؽ العمؿالبرامج التر 

ضرورة تناغـ وانسجاـ األىداؼ الموضوعة في البرنامج التربوي لمطفؿ مع األىداؼ التي  .6

 .يقترحيا أخصائي الخدمات المساندة واألنشطة الفنية والرياضة والتقنية

الفردية، تنمية الوعي لدى أولياء األمور بأىمية المشاركة في إعداد البرامج التربوية  .7

وتطبيؽ الجزء المتعمؽ بيـ في المنزؿ، ومتابعتيـ لمدى تحقيؽ األىداؼ الفردية 

 .الموضوعية باعتبارىـ جزءًا أساسيًا مف البرنامج التربوي الفردي لمطفؿ

رفع مستوى التنسيؽ بيف مراكز تأىيؿ ذوي اإلعاقة والمناطؽ التعميمية ووزارات التربية  .8

لعاـ مف أجؿ تنسيؽ الجيود المبذولة في مراكز ذوي اإلعاقة والتعميـ ومدارس التعميـ ا

 .مع التوجيات العالمية والمحمية لمدمج

 

 إستراتيجيات التدريس في التربية الخاصة

الوسائؿ واالستراتيجيات العديد مف  اىتماماً متواصاًل بالتحقؽ مف فاعمية العقود الماضيةشيدت      

ميػارات الطمبػة ذوي اإلعاقػة عمػى التفكيػر واإلصػغاء واالنضػباط، إلػى ، لمسعي نحو تطػوير التربوية

مكاناتيـ عمػى  ،ومػف أجػؿ الوصػوؿ إلػى المرحمػة المرجػوة. الحد األقصى الممكف في ضوء قدراتيـ وا 

المعـم تطوير مياراتو في كافة المجاالت التربوية، واالتجاىات المتعمقة بخصائص كؿ فئة مف فئات 

لقد غدت المسيرة التعميميػة، فػي عصػرنا . قى السبؿ لموصوؿ إلى عقوليـ وقموبيـاإلعاقة، ومعرفة أر 
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مكانات الطمبة ذوي اإلعاقة،  ىذا، مشروعًا إنسانيًا طويؿ األمد، يحتاج إلى تحريؾ طاقات وقدرات وا 

 ومػػع ذلػػؾ، فػػإف االتجػػاه التربػػوي السػػائد فػػي العديػػد مػػف. مػف أجػػؿ مػػدله بالدافعيػػة والرغبػػة لتحقيػػؽ ذاتػػو

المؤسسػات التربويػة الحاليػة، مػا زاؿ يعتمػػد عمػى طػرؽ التمقػيف والتعمػيـ التقميديػػة، التػي تقمػؿ مػف شػػأف 

الطالػػب، وتصػػنع منػػو متعممػػًا إتكاليػػًا سػػمبيًا، ينتظػػر دوره دومػػًا لممشػػاركة، وفػػي الوقػػت الػػذي يحػػدده 

، ووفقًا لما يراه  . المعـم

 

ؽ بأسموب توصيؿ المادة لمطالب مف قبؿ المعـم يقصد باإلستراتيجية التعميمية كؿ ما يتعمو     

دارتو؛ ىذا  لتحقيؽ ىدؼ ما، وذلؾ يشمؿ كؿ الوسائؿ التي يتخذىا المعـم لضبط الصؼ وا 

وباإلضافة إلى الجو العاـ الذي يعيشو الطمبة والترتيبات الفيزيقية التي تساىـ بعممية تقريب الطالب 

اتيجيات باألساس عمى إثارة تفاعؿ ودافعية المتعـم الستقباؿ وتعمؿ االستر . لألفكار والمفاىيـ المبتغاة

وقد تشتمؿ الوسائؿ، أو الطرائؽ أو . المعمومات، وتؤدي إلى توجييو نحو التغيير المطموب

، عمى طريقة الشرح التمقيني  ، أو الطريقة االستنتاجية أو (المواجية)اإلجراءات التي يستخدميا المعـم

 .التقميدية أو الحديثة المقبولة الخ، مف األشكاؿ.. تجربة الحرة أو المّوجية االستقرائية؛ أو شكؿ ال

الخطة التي يقـو بيا المعـم لتنفيذ ىدؼ تعميمي، ىي اإلستراتيجية التعميمية؛ وقد تكوف اإلستراتيجية و 

يتقنيا كما وأفَّ االستراتيجيات التعميمية تعتمد عمى تقنيات وميارات عدة، يجب أف . سيمة أو مركبة

وقدرة المعـم عمى توظيؼ اإلستراتيجية يعني . المربي، عند توجيو لمعمؿ الميداني مع المتعمميف

 .أيضًا، معرفة متى يتـ استخداميا، ومتى يتـ استخدـا غيرىا أو التوقؼ عنيا

يؿ ىذا، وتشمؿ االستراتيجيات التعميمّية، قدرات المعـم عمى توزيع الوقػت بالشػكؿ السػميـ لتوصػ      

وباإلضػػافة إلػػى ذلػػؾ، فيػػي تشػػمؿ . المػػادة، واالنتقػػاؿ بػػيف الفعاليػػات بشػػكؿ انسػػيابي ومثيػػر لمتالميػػذ
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التػدريس الفعػاؿ فػي مجػاؿ فوأخيػرًا،  .اإلجراءات المتعمقة بكيفيػة توزيػع أمػاكف الطمبػة وشػكؿ الجمػوس

مكانات كؿ طالب ذو إعاقة عمى  حػده وفػؽ برنػامج التربية الخاصة ىو القائـ عمى استثمار قدرات وا 

تربوي فردي يقـو عميو فريؽ عمؿ متعػدد التخصصػات فػي إطػار مػف الشػراكة بػيف األسػرة والمدرسػة 

 .والجيات ذات العالقة

 األهداف

 تيدؼ الخطة في مجاؿ استراتيجيات التدريس إلى ما يمي:     

عمى توفير الفرص الستخداـ األساليب التعميمية التي بينت البحوث العممية أدلة  .1

 فاعميتيا.

وضع معايير جودة لتعميـ وتدريب الطمبة ذوي اإلعاقة في األوضاع المختمفة، بحيث  .2
تتضمف أعداد الطمبة في الفصؿ الواحد، واستراتيجيات التدريس التي ينبغي اتباعيا، 

وتخصصات الموظفيف وتأىيميـ، ومياـ معمـ التربية الخاصة تبعًا لإلعاقة التي يتعامؿ 
 وغيرىا مف الجوانب التي تؤدي إلى النيوض بالنظاـ التعميمي.معيا، 

 

 السياسات واإلجراءات العامة

 تدعو الخطة في مجاؿ استراتيجيات التدريس إلى اتخاذ التدابير التالية:     

تنفيذ برامج تطور ميني مستمر لتطوير خبرة معممي التربية الخاصة في استخداـ  .1

 أساليب ووسائؿ التدريس مع حاالت اإلعاقة المختمفة. 

بتطوير ميارات المعمميف وغيرىـ مف العامميف في مجاؿ التربية ايالء المزيد مف االىتماـ  .2

 .لتعميميةالتدريبية واالخاصة في تصميـ وتنفيذ وتقييـ األساليب 
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تصميـ مناىج دراسية خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة تراعي قدراتيـ ومياراتيـ  .3

واحتياجاتيـ، وبما يتناسب مع واقع البيئات العربية واالختالفات الثقافية عف المجتمعات 

 .األخرى، وترجمة وتقنيف البرامج والمناىج األجنبية بما يتناسب مع واقع البيئات العربية

امج التدريبية ألولياء أمور ذوي اإلعاقة حوؿ االستراتيجيات التعميمية المتبعة تنظيـ البر  .4

معيـ في مراكز تأىيؿ لذوي اإلعاقة، وذلؾ كي تقدـ األسرة بدورىا المكمؿ لعممية التعميـ 

 .والمتابعة والتقييـ

 

 المساندةالخدمات 

اإلعاقة ليتسنى ليـ اإلفادة  الخدمات المساندة ىي الخدمات التي يجب تقديميا لمطمبة ذوي     

وتتضمف ىذه الخدمات المواصالت، والعالج النطقي، والقياس السمعي، . مف التربية الخاصة

والخدمات النفسية، واإلرشاد، والعالج الطبيعي والوظيفي، والعالج الترويحي، والخدمات 

والتدريب األسري،  وتشمؿ الخدمات المساندة كذلؾ خدمات الصحة المدرسية، واإلرشاد. الصحية

 الدوؿالمتتبع لمسيرة برامج التربية الخاصة المقدمة في ويالحظ . والخدمة االجتماعية المدرسية

وفي حالة وجود مثؿ ىذه البرامج، فإنو . النوعيةالخدمات المساندة  توفرإلى أنيا تفتقر  ةالعربي

المستوى التأىيمي  وأنيـ  ضعيفيالحظ بأنيا تنفذ مف قبؿ أشخاص ليسوا بالمختصيف أحيانًا، أو 

 .في التعامؿ مع ذوي اإلعاقة ةخبر ال ميموأو ق

 األهداف

 تيدؼ الخطة في مجاؿ الخدمات المساندة إلى ما يمي:     

تشجيع وضع معايير مينية لتقديـ الخدمات المساندة لمطمبة الذيف يتمقوف خدمات وبرامج  .1

 التربية الخاصة والتأىيؿ.
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 لمتغمب عمى الصعوبات التي تحوؿ دوف تقديـ الخدمات المساندة.تطوير خطط مناسبة  .2

 

 السياسات واإلجراءات العامة

 تدعو الخطة في مجاؿ الخدمات المساندة إلى اتخاذ التدابير التالية:     

تأىيؿ مف أخصائي الخدمات العالجية التربية الخاصة والرفع كفاءة العامميف في مراكز  .1

تقديـ البرامج التدريبية وبرامج الدبموـ المتوسط والعالي لمفئات  المساندة، وذلؾ عف طريؽ

 .التي تحتاج إلى رفع مستواىا التأىيمي

حث وزارات التعميـ العالي في العالـ العربي عمى التنسيؽ مع الجامعات الفتتاح  .2

تخصصات الخدمات العالجية المساندة، وخاصة في مجاالت اضطرابات المغة والكالـ 

 .لوظيفي، وذلؾ نظرًا لندرة ىذه التخصصات في الجامعات العربيةوالعالج ا

الطمبة في الجامعات عمى الجوانب التدريبية الميدانية  تدريببرامج في تركيز زيادة ال .3

أثناء الدراسة، وذلؾ لتوسيع دائرة خبرتيـ في التعامؿ مع حاالت اإلعاقة الممتحقة في 

 .لشمؿ الدماغي والمتالزمات الوراثيةمثؿ التوحد وا ذوي اإلعاقةمراكز تأىيؿ 

حوؿ أىمية ودور الخدمات العالجية  ذوي اإلعاقةتقديـ البرامج التوعوية ألسر األطفاؿ  .4

المساندة في تطوير قدرات األطفاؿ، وأىمية مشاركة األسرة والقياـ بدورىا المكمؿ لمثؿ 

 .ىذه الخدمات

وبيف أولياء أمور  ذوي اإلعاقةراكز تنظيـ البرامج المشتركة بيف الكوادر العاممة في م .5

لتشجيع بناء جسور الثقة والتشجيع عمى الشراكة الفعالة بيف الطرفيف،  ذوي اإلعاقة

تاحة الفرصة ألولياء األمور لالطالع عمى برامج الخدمات العالجية المساندة المقدمة  وا 

 .في المراكز، واعتبار أولياء األمور جزًأ مف ىذه البرامج
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 مثؿ ذوي اإلعاقةالتواصؿ والتنسيؽ والتعاوف بيف فرؽ العمؿ العاممة مع  رفع مستوى .6

والمعمميف والمختصيف النفسييف واالجتماعييف، وذلؾ  العالج الطبيعي والوظيفيأخصائي 

، بما يحقؽ تفيـ األدوار العالجية والتأىيمية مالئمةبيدؼ تصميـ برامج تأىيمية فردية 

 .عمى حده منتفعجات الفردية لكؿ ألعضاء الفريؽ وتمبية االحتيا

 

 البرامج النتقالية والمهنيةالخدمات و 

أكدت منظمة العمؿ العربية عبر االتفاقية العربية بشأف تأىيؿ وتشغيؿ األشخاص ذوي 

عادة تأىيمي1993اإلعاقة عاـ  وتأميف  ـلالستفادة مف قدراتي ـ، عمى أف تأىيؿ ذوي اإلعاقة وا 

فساح  ـاتيو ه، ىما الضمانة األكيدة لتحقيؽ ذو تمقيبما يتناسب مع التأىيؿ الذي  ـالعمؿ لي وا 

( مف ذات االتفاقية عمى أف 6لممساىمة في العممية االنتاجية. ونصت المادة ) ـالمجاؿ أمامي

"تقوـ كؿ دولة بالتعاوف والتنسيؽ مع أصحاب العمؿ والعماؿ بوضع سياسات خاصة برعاية 

عاقة وتأىيميـ وتشغيميـ بما يمكنيـ مف أداء دورىـ في المجتمع، وتقـو بتحديد األشخاص ذوي اإل

العقد العربي لألشخاص ذوي اإلعاقة  أشارت وثيقةو ية المختصة بتنفيذ ىذه السياسات. الج

عادة تأىيمييـ في ضوء 2004-2013) ( إلى ضرورة "تأىيؿ األشخاص ذوي اإلعاقة وا 

واحتياجات سوؽ العمؿ بما يضمف فرص عمؿ متكافئة ليـ".  المستجدات العممية والتكنولوجية

( في االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة التي 27فيما ينص البند )ج( مف المادة )

وقعت عمييا معظـ الدوؿ العربية عمى "كفالة تمكيف األشخاص ذوي اإلعاقة مف الحصوؿ بصورة 

تقني والميني، وخدمات التوظيؼ، والتدريب الميني فعالة عمى البرامج العامة لمتوجيو ال

والمستمر، وينص البند )ط( مف نفس المادة عمى "كفالة توفير ترتيبات تيسيريو معقولة 

 لألشخاص ذوي اإلعاقة في أماكف العمؿ".
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واقع االنتقاؿ والتأىيؿ الميني لذوي  الدراسات العربية التي تناولتنتائج واستنادًا إلى 

، يتبيف أف ىناؾ مجموعة مف المراكز واألقساـ القائمة بمياـ تدريب ةالعربي الدوؿ اإلعاقة في

، إال أنيا تحتاج إلى المزيد مف الكوادر المينية المؤىمة ليذه المياـ، إضافة ذوي اإلعاقةوتأىيؿ 

إلى طبيعة الميف التي ال تتناسب بالضرورة مع تغيرات سوؽ العمؿ ومتطمباتو المتنامية مما 

وىـ الحمقة األضعؼ في األيدي العاممة عرضة لفقداف وظائفيـ،  األشخاص ذوي اإلعاقةؿ يجع

إضافة إلى أف اإلعاقة العقمية ىي مف أكثر اإلعاقات التي تواجو تحديات في التأىيؿ الميني 

تعاني مف البطالة ألسباب األشخاص ذوي اإلعاقة الحظ أف الغالبية العظمى مف وي .والتشغيؿ

، لألشخاص ذوي اإلعاقة تدني مستوى برامج التعميـ والتدريب الميني المتاحة : أىميامختمفة 

واتجاىات أصحاب العمؿ وأحكاميـ السمبية المسبقة حوؿ قدراتيـ، والمبالغة في سياسات الحماية 

 االجتماعية بداًل مف التدريب والتشغيؿ، ناىيؾ عف الركود االقتصادي وتناقص معدالت النمو

ذوي إضافة إلى أف . يشيا الكثير مف البمداف العربية، مما أدى إلى زيادة معدالت البطالةالتي تع

يتـ تدريبيـ عمى ميف يدوية ال تتطمب ميارات عالية وبالتالي فيي ألقؿ أجرًا ، والتمييز  اإلعاقة

في التدريب ضدىـ والتعميـ، والتمييز في سوؽ العمؿ نتيجة مفاىيـ أصحاب العمؿ والزمالء 

وقد الخاطئة حوؿ قدراتيـ، وحاجة الكثير منيـ إلى إعادة التأىيؿ نتيجة طبيعة إعاقاتيـ. 

في الدوؿ العربية عمى  الصفة  األشخاص ذوي اإلعاقةاعتمدت بعض تجارب تدريب وتشغيؿ 

الشخصية واالجتياد الفردي، ولـ تأخذ الطابع المؤسسي المنظـ المبني عمى أسس عممية 

عمى برامج مصممة خصيصًا ليـ، بما يتناسب مع  اإلعاقةلكوادر مف ذوي وتطبيقية لتأىيؿ ا

 .متطمبات الوظيفة، مع األخذ بعيف االعتبار قدراتيـ الخالقة وجوانب القصور لدييـ
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 األهداف

 تيدؼ الخطة في مجاؿ الخدمات والبرامج االنتقالية والمينية إلى ما يمي:     

التأىيؿ الميني في العالـ العربي، وذلؾ تطوير السياسات المتعمقة بخدمات  .1

لتحقيؽ األىداؼ االنسانية واالجتماعية واالقتصادية التي تتمخص في تنمية 

الطاقات البشرية المعطمة نتيجة العجز، وتحويميـ إلى أفراد منتجيف قادريف 

 عمى التفاعؿ مع أقرانيـ في المجتمع.

تقالية جميع الطمبة ذوي تضميف برامج التربية الخاصة والتأىيؿ خدمات ان .2

 سنة.  14اإلعاقة الذيف تزيد أعمارىـ عف 

 

 السياسات واإلجراءات العامة

تدعو الخطة في مجاؿ الخدمات والبرامج االنتقالية والمينية إلى اتخاذ التدابير      

 التالية:

أف تتضمف برامج التربية الخاصة والتأىيؿ برامج تدريب ميني فعالة لمطمبة ذوي  .1

 سنة 14اإلعاقة الذيف تزيد أعمارىـ عف 

ميارات التييئة تطوير برامج فعالة لتمكيف األشخاص ذوي اإلعاقة عمى اكتساب  .2

المينية والخدمات االستقاللية والميارات التكيفية الالزمة لسوؽ العمؿ والعالقات 

 .المينية
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واحتياجات سوؽ العمؿ تقييـ فعالية مراكز التأىيؿ الميني مف أجؿ مواكبتيا لمتغيرات  .3

 .المستجدة

شراؾ األسرة في العممية لتشكؿ دافعًا لمطالب  .4 متابعة عممية التأىيؿ مف قبؿ األسرة، وا 

 .نحو التطور واكتساب الميارات المينية الالزمة

، وتطوير ذوي اإلعاقةضرورة إدخاؿ التقنيات واألجيزة الحديثة في تدريب وتأىيؿ  .5

والكتابة مما يساعد في اكتسابيـ لمميارات المينية وتحقيؽ  مياراتيـ األساسية كالقراءة

 .أىداؼ التدريب

 

 برامج التعميم العاليفرص اللتحاق ب

تعتبر قضية التعميـ العالي لذوي اإلعاقة في عالمنا العربي مف أىـ القضايا التي لـ يسمط      

األخيرة ظيرت بعض  اآلونةعمييا الضوء بشكؿ واضح عمى الرغـ مف أىميتيا؛ إال أنو في 

التربية الخاصة والتي  األصوات واالتجاىات الحديثة والمعاصرة مف بعض المختصيف في مجاؿ

ومف الناحية التشريعية، فإف الحؽ في تعميـ  .تنادي بأىمية التعميـ العالي لمعظـ فئات اإلعاقة

عدـ وجود الدعـ الرغـ مف وعمى . كفمتو القوانيف والتشريعات في الدوؿ العربية ذوي اإلعاقة

 الجامعات والمؤسسات التعميمية المختمفة لألفراد ذوي اإلعاقة وغياب العوامؿ الكافي مف

يؤدي إلى حرمانيـ مف التعميـ الجامعي، إال إف العديد منيـ قد أبدعوا في  مماالمساعدة ليـ، 

 .مجاؿ التعميـ العالي وأسيموا في تطوره

 األهداف

 في مجاؿ فرص االلتحاؽ ببرامج التعميـ العالي إلى ما يمي:تيدؼ الخطة      

 زيادة الفرص المتاحة لمطمبة ذوي اإلعاقة لاللتحاؽ بمؤسسات التعميـ العالي. .1
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 تطوير آليات دعـ الطمبة ذوي اإلعاقة الذيف يواصموف تعميميـ في الجامعات. .2

 

 السياسات واإلجراءات العامة

إلى اتخاذ التدابير  برامج التعميـ العاليااللتحاؽ بفرص تدعو الخطة في مجاؿ      

 التالية:

االىتماـ بالدورات التدريبية وورش العمؿ لرفع مستوى أعضاء ىيئات التدريس القائميف  .1

 .اإلعاقة يعمى تدريس الطمبة ذو 

افتتاح مكاتب الخدمات الجامعية، لتقدـ خدماتيا ودعميا لطمبة الجامعة مف مختمؼ  .2

 اإلعاقات، 

وخاصة اإلعاقة البصرية، وتوفير  ذوي اإلعاقةتوفير المعمميف المساعديف لمطمبة  .3

 .مترجمي لغة اإلشارة لمطمة الصـ

توفير المناىج الدراسية بطريقة برايؿ أو بطريقة الكترونية مقروءة تمكلف ذوي اإلعاقة   .4

 .البصرية مف الوصوؿ ليا

مكف ذوي اإلعاقة البصرية مف الوصوؿ الخدمات المكتبية لتالئـ ذوي اإلعاقة ولت تكييؼ .5

 .بسيولة إلى مصادر المعمومات

إجراء تعديالت بيئية شاممة في الجامعات لتناسب ذوي اإلعاقة الجسدية، مف ممرات  .6

مناسبة ومرافؽ صحية ومنحدرات ومصاعد وتذليؿ المعيقات البيئية بيدؼ تمكيف ذوي 

 .لحركة والتنقؿ في مرافؽ الجامعاتاإلعاقة مف االستقالؿ واالعتماد عمى الذات في ا
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جراءات القبوؿ في الجامعات العربية لتمكلف الطمبة ذوي  .7 تعديؿ األنظمة والتعميمات وا 

مف االلتحاؽ بالجامعات  ذوي اإلعاقةاإلعاقة مف االلتحاؽ بيا، وفؽ استثناءات تمكلف 

 .ومعاىد التعميـ العالي بدوف تعقيدات

جامعات عف طريؽ مناىج التعميـ، وتقديـ الدعـ المعموماتي بث ثقافة اإلعاقة في طمبة ال .8

ليـ، وتنشيط مراكز خدمات المجتمع الجامعية لتقوـ بدورىا المساعد في مراكز تأىيؿ 

 .ولمراكز الخدمات الجامعية الخاصة بذوي اإلعاقة ذوي اإلعاقة

ؿ ومساند تنمية العمؿ التطوعي بيف طمبة الجامعات، وتنمية دورىـ لمقياـ بدور فاع .9

 .لزمالئيـ الطمبة ذوي اإلعاقة، وتوفير الدعـ المناسب ليـ

جراءات  .10 توفير إجراءات التدريس والتعمـ المناسبة داخؿ القاعات الدراسية وا 

 .التقويـ واالختبارات المناسبة لمطالب حسب امكاناتيـ وقدراتيـ

 

 ذوي اإلعاقة طفالأولياء أمور األ

واحتياجات أسرية خاصة مشاكؿ  يترتب عميوفي األسرة  لديو إعاقةوجود طفؿ إف 

ضافيةو  في العالـ إلى ضغوطات نفسية  ذوي اإلعاقةوتتعرض األسرة العربية كسائر أسر  .ا 

ة لوالدي الطفؿ المعاؽ. وتدؿ األبحاث عمى  .متعددة ويشّكؿ الحصوؿ عمى المعمومات حاجة ممحَّ

األسرة التي لدييا  كما تحتاج .ىي ذات طابع ىاـأف حاجة الوالديف لفيـ إعاقة الطفؿ وحقوقو 

طفؿ معاؽ إلى الدعـ النفسي، والدعـ االجتماعي، والحاجة إلى الراحة، واالستمتاع بأوقات الفراغ 

نظرًا الستنزاؼ طاقتيا في تقديـ الرعاية لمطفؿ المعاؽ، والحاجة إلى الدعـ المادي، والحاجة إلى 

 .ذوي اإلعاقةفراد تشكيؿ جمعيات ونواِد تضـ أسر األ
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العربية ىي المعينة بالدرجة األولى بتحمؿ أعباء ومسؤوليات في المجتمعات وتعتبر األـ 

اإلعاقة، سواء مف حيث القياـ بالعناية الشخصية والرعاية األولية لمطفؿ، أو مف حيث متابعتو 

في البرامج التربوية والعالجية. وعمى الرغـ مف قياـ اآلباء بدور معقوؿ في البرامج التربوية 

بر غير كاؼ حيث يتمحور دور األب بالدرجة األولى حوؿ توفير والعالجية، إال إف ذلؾ يعت

فقد أصبحت التشريعات الدولية ذات العالقة بتعميـ المتطمبات واالحتياجات المادية لألسرة. 

تؤكد عمى أىمية أف يقوـ أولياء أمورىـ بمعب دور فاعؿ عمى صعيد  ذوي اإلعاقةاألطفاؿ 

وفي حيف أف بعض أولياء . بالخدمات والبرامج التربوية المشاركة في اتخاذ القرارات المتعمقة

األمور يمعبوف دورًا نشطًا في ىذا الخصوص، فإف معظميـ يقوموف بدور سمبي نسبيًا وذلؾ 

وثمة أشكاؿ أساسية متنوعة لمشاركة الوالديف في البرامج . ليس في مصمحة الطفؿ وتقدمو

المشاركة في التخطيط لمبرامج، وعممية اتخاذ : مف أىميا ذوي اإلعاقةالتربوية لألطفاؿ 

القرارات المتعمقة بطفميما، تبادؿ المعمومات مع المعمميف واألخصائييف اآلخريف، المشاركة في 

الندوات والدورات التدريبية الموجية ألولياء األمور، والقياـ بتعميـ أطفاليـ في المدرسة أو 

 .سة وغرفة الصؼالبيت، والقياـ بالعمؿ التطوعي في المدر 

 

 األهداف

 إلى ما يمي: العمؿ مع أولياء األمورتيدؼ الخطة في مجاؿ      

 تعزيز مشاركة األسر في تعميـ وتأىيؿ أطفاليا ذوي اإلعاقة. .1
ايالء المزيد مف االىتماـ بتطوير استراتيجيات العمؿ والتواصؿ الفعاؿ مع أسر األطفاؿ  .2

 ذوي اإلعاقة.
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 العامةالسياسات واإلجراءات 

إلى  أولياء أمور األطفاؿ ذوي اإلعاقةالعمؿ مع في مجاؿ تدعو الخطة في مجاؿ      

 اتخاذ التدابير التالية:

زالة  .1 توفير برامج االرشاد األسري لألسرة لمساعدتيا عمى تقبؿ اإلعاقة والتكيؼ معيا، وا 

 .يتعرضوف لياالتوتر والقمؽ وأية مظاىر  تدؿ عمى اضطرابات نفسية أو اجتماعية قد 

شراؾ األخوة ذوي اإلعاقةتنظيـ برامج الدعـ النفسي واالجتماعي ألخوة األشخاص  .2 ، وا 

وتأسيس مجالس أخوة  ذوي اإلعاقةفي البرامج التأىيمية المقدمة في مراكز تأىيؿ 

 .المعاؽ

لتقديـ الدعـ  ذوي اإلعاقةتأسيس مجموعات الدعـ الذاتي المكونة مف أولياء أمور  .3

بعض، واالستفادة مف الخبرات والتجارب، والتغمب عمى الصعوبات المشتركة، لبعضيا ال

 .والتخفيؼ مف آثار اإلعاقة النفسية واالجتماعية عمى األسرة

إنشاء قاعدة بيانات تضـ الخدمات والمؤسسات العاممة في ميداف اإلعاقة في الوطف  .4

لمتوجو إلييا لخدمة أبنائيـ ذوي العربي، ومصادر المعمومات التي يحتاجيا أولياء األمور 

 .اإلعاقة

تأىيؿ الموجييف األسرييف المختصيف في عالج االرشاد األسري والعائمي، لتمكيف أسر  .5

 .في الوطف العربي مف القياـ بأعباء ومسؤوليات اإلعاقة والتعامؿ مع أثارىا ذوي اإلعاقة

ش ذوي اإلعاقةمد جسور التواصؿ والتعاوف مع أولياء أموٍر  .6 راكيـ في البرامج التأىيمية وا 

والتربوية المقدمة في المراكز، واعتبار ولي األمر جزًأ أساسيًا مف الخطط والبرامج الفردية 

 .المقدمة ألبنائيـ، وجزء مكمؿ لعممية التأىيؿ في المنزؿ
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ومجالس آباء وأميات ذوي اإلعاقة، والتي  ذوي اإلعاقةتأسيس جمعيات أولياء أمور  .7

وتطوير الخدمات  ذوي اإلعاقةتيا نحو قضية اإلعاقة والدفاع عف حقوؽ تقوـ بمسؤوليا

 .المقدمة ألبنائيـ، وتفعيؿ دور المؤسسات والجمعيات القائمة

، مما ذوي اإلعاقةفي مراكز تأىيؿ  ذوي اإلعاقةفتح باب التطوع ألفراد أسر األطفاؿ  .8

يجعميـ أكثر قربًا مف البرامج التربوية والعالجية المقدمة، وأكثر تفيمًا ألدوار مؤسسات 

، وكذلؾ يقوي مف أواصر العالقات المينية مع العامميف والمختصيف ذوي اإلعاقةومراكز 

 .فييا

تنظيـ البرامج االجتماعية والترفييية والرياضية الموجية ألسرة الطفؿ المعاؽ، لتمكيف  .9

األسرة مف االندماج في المجتمع ومؤسساتو، والتخفيؼ مف أعباء اإلعاقة، ودعـ استفادة 

 .األسرة مف االستفادة مف المصادر المجتمعية المحيطة
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 :اا سابع

إعداد المعممين والعاممين في مجال 
 تعميم األشخاص ذوي اإلعاقة
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جممة مف التطورات التي تعكس العديد مف شيدت التربية الخاصة في اآلونة األخيرة      

التوجيات المعاصرة فانتقؿ االىتماـ مف المعمـ الشامؿ إلى المعمـ المتخصص، وسادت برامج 

الدمج الشامؿ، وشيدت الخدمات المقدمة ظيور تطورات ىائمة في التكنولوجيا المساندة، وانعكس 

ومف ىذا  .تـ استخداميا في ىذا المجاؿالكثير منيا عمى استراتيجيات التعميـ العالجي التي ي

ذوي  الطمبةالمنطمؽ يجب أف يحدث تطور في برامج إعداد المعمميف والعامميف في مجاؿ تعميـ 

تمبية االحتياجات المتنوعة  وبما يعمؿ عمىاإلعاقات بما يواكب التوجيات العالمية الحديثة 

ذوي اإلعاقات، وينسجـ مع أنماط تعمميـ، والسرعة التي يمكف أف يحدث  الطمبةلمختمؼ فئات 

وعمى ىذا األساس ينبغي أف تكوف ىناؾ أسس ومعايير واضحة ومحددة يتـ  .بيا مثؿ ىذا التعمـ

في ضوئيا اختيار المعمميف والعامميف في ىذا المجاؿ، ومنحيـ رخصة تسمح لكؿ منيـ بمزاولة 

لو بيا حتى ال يكوف ىذا المجاؿ مستباحًا ألي فرد دوف أف يكوف  المينة التي يتـ الترخيص

عيد بذلؾ لمؤسسة معينة في كؿ دولة تكوف ىي المسئولة عف ذلؾ عمى يويجب أف . مؤىاًل لذلؾ

أف يتـ تجديد ذلؾ الترخيص كؿ فترة زمنية محددة حتى يصير المعمـ وغيره مف العامميف في ىذا 

فسو باستمرار في إطار التنمية المستدامة، وأف يواكب آخر المجاؿ حريصًا عمى أف يطور ن

 . المستجدات في مجاؿ تخصصو أو مجاؿ عممو

وفي ىذا اإلطار ىناؾ العديد مػف المحكػات والمعػايير المحػددة عالميػًا والتػي يػتـ فػي ضػوئيا      

ير مػا ىػو الحكـ عمى مدى جودة إعداد معمـ التربية الخاصة ومػدى كفاءتػو. وتتضػمف تمػؾ المعػاي

معمػػوؿ بػػو عالميػػًا فػػي الوقػػت الػػراىف إلػػى جانػػب مجموعػػة مػػف المعػػايير الخاصػػة بضػػماف الجػػودة 

واالعتمػػاد تيػػدؼ إلػػى ضػػماف تحقيػػؽ التنميػػة المينيػػة المسػػتدامة لمعممػػي األطفػػاؿ ذوي اإلعاقػػات 

البسػػػيطة والمتوسػػػػطة. وعمػػػػى ىػػػػذا األسػػػػاس يمكػػػف صػػػػياغة نمػػػػوذج معاصػػػػر لمتطمبػػػػات ومعػػػػايير 
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الجيد لمعممي األطفاؿ ذوي اإلعاقات البسيطة والمتوسطة يحقؽ االستفادة مف االتجاىات  اإلعداد

العالمية الحديثة والمعاصرة، ومػا يمكػف أف يتفػؽ مػع ظروفنػا وأوضػاعنا بمػا يحقػؽ لنػا القػدرة عمػى 

وتتحػدد تقديـ مستوى تعميمػي يقتػرب ممػا يػتـ تقديمػو عمػى مسػتوى العديػد مػف دوؿ العػالـ المتقػدـ. 

 : مؤشرات الجودة في برنامج التربية الخاصة في النقاط العشر التالية

  ،إدارة البرنػػػػامج، وتعنػػػػي تحديػػػػد محتػػػػوى البرنػػػػامج، ورسػػػػـ السياسػػػػة العامػػػػة لمسػػػػير خاللػػػػو

لى نحف وكتابتو في وثيقة محددة، وتحديد أيف  نصػؿ نصؿ، وكيػؼ أف نريد أيف اآلف، وا 

 . نريد ما إلى

  ،وتعنػػي الحػػرص عمػػى أف يعمػػؿ البرنػػامج المسػػتخدـ عمػػى تػػوفير نوعيػػة البرنػػامج أو كيفػػو

 .الخدمات الالزمة لمطفؿ، وتحقيؽ حاجاتو عف طريؽ تحقيؽ أىداؼ البرنامج المحددة

  االىتماـ بالطفؿ بمعنى أف يكوف الطفؿ ىػو محػور االىتمػاـ فػي البرنػامج، وأف يكػوف ىػو

 .في أداء السموؾ المستيدؼأساسو بحيث يتـ تقديـ التدريب الفعاؿ لو لرفع كفاءتو 

  التػػػدريب المسػػػتمر لمطفػػػؿ حتػػػى يصػػػؿ إلػػػى األداء الجيػػػد لمسػػػموؾ المحػػػدد، وتطبيػػػؽ ذلػػػؾ

 .السموؾ في الواقع

 تكافؤ الفرص أماـ جميع األطفاؿ عند تطبيؽ البرنامج عمى أكثر مف طفؿ واحد. 

 ضػػػماف الصػػػحة والسػػػالمة بمعنػػػى أال يػػػؤدي البرنػػػامج إلػػػى مػػػا يمكػػػف أف يعػػػرض سػػػالمة 

 .الطفؿ لمخطر وذلؾ في أي مرحمة مف مراحمو، أو ما تتضمنو أي منيا مف أنشطة

  تحديػػد احتياجػػات الطفػػؿ وتحقيقيػػا وىػػو مػػا يػػنعكس مػػف أىػػداؼ البرنػػامج والػػذي يجػػب أف

 .يعود بالفائدة عمى الطفؿ في المقاـ األوؿ
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 شػػباعيا، وتدريبػػو عمػػى ا ألداء تػػوفير خػػدمات الرعايػػة عػػف طريػػؽ تحديػػد حاجػػات الطفػػؿ وا 

الصػػحيح لمسػػموؾ المحػػدد سػػواء السػػموؾ المرغػػوب الػػذي يكتسػػبو، أو تخميصػػو مػػف سػػموؾ 

 . غير مرغوب

  تصميـ البرنامج وتنفيذه بحيث يتـ إعداده في ضوء حاجات الطفؿ وىو ما يحدده السموؾ

المسػػػػتيدؼ، ويػػػػتـ اسػػػػتخداـ أنسػػػػب االسػػػػتراتيجيات لتحقيقيػػػػا بحيػػػػث يػػػػتـ التركيػػػػز خػػػػالؿ 

 .نشطة التي تعمؿ عمى تحقيؽ تمؾ الحاجاتالبرنامج عمى األ

  التقيػػيـ كعمميػػة مسػػتمرة خػػالؿ البرنػػامج، وعنػػد االنتيػػاء منػػو حتػػى يػػتمكف األخصػػائي مػػف

دخػػاؿ أي تعػػديالت يػػرى أف مػػف الضػػروري المجػػوء إلييػػا  تصػػويب األخطػػاء عمػػى الفػػور، وا 

 .حتى تتحقؽ فعالية البرنامج في النياية

 

 ميدان التربية الخاصةاممين في برامج إعداد الع

ىناؾ خصائص وكفايات عامة لممعمـ تتمثؿ في قدرتو عمى إدارة الصؼ، واألداء الميني      

الجيد داخمو إلى جانب إلمامو بمادة تخصصو، والثبات االنفعالي، والتركيز عمى اإليجابيات لدى 

وأولياء  زمالء العمؿالمتعمميف، واإلنصات الجيد ليـ، والعدالة في التقييـ، والتواصؿ الجيد مع 

فتتمثؿ في وجود  التربية الخاصةألمور. أما أىـ الخصائص والكفايات التي تتعمؽ بمعمـ ا

اتجاىات إيجابية لديو نحو ىؤالء األطفاؿ، واإللماـ بأىـ التشريعات التي تتعمؽ بالتربية الخاصة 

ئص وتشغيؿ األفراد ذوي اإلعاقات، والتعرؼ عمى فمسفة اإلرشاد والتأىيؿ الميني، والدراية بخصا

واحتياجات األطفاؿ ذوي اإلعاقات والعمؿ عمى تمبية تمؾ االحتياجات، والقدرة عمى إقامة 

عالقات جيدة مع األفراد والمؤسسات أو الييئات ذات العالقة بيذا المجاؿ، والصبر والمثابرة 

ء واإليماف بحتمية النجاح، والقدرة عمى ابتكار طرؽ وأساليب غير تقميدية في التعامؿ مع ىؤال
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والقدرة عمى االستفادة مف المبتكرات التكنولوجية في تعميـ األفراد ذوي اإلعاقات،  المتعمميف،

جادةوالقدرة عمى توفير مناخ اجتماعي نفسي صحي داخؿ الصؼ مما ييسر حدوث التعمـ،   وا 

ال بد أف أخرى ىناؾ خصائص أساسية و يا. أساليب التواصؿ مع أعضاء الفئة التي يقوـ بتدريس

تتوفر في معمـ التربية الخاصة الناجح تتمثؿ في اإلبداع أو االبتكارية، والصبر واألناة، والتنظيـ، 

والحدس، والتفاؤؿ حيث يجب أف يكوف المعمـ مبدعًا فيما يستخدمو مف مداخؿ في سبيؿ تعميـ 

تجعؿ  األطفاؿ ذوي اإلعاقات فيستخدـ العديد مف األساليب والمعينات واألدوات بصورة مبتكرة

بمقدور تالميذه تحقيؽ االستفادة المرجوة مما يقدمو ليـ مف خبرات. كما أنو يجب أف يتحمى 

لى جانب ذلؾ فإف يابالصبر واألناة عمى ما يصدر عنيـ مف سموكيات حتى يتمكف مف تعديم . وا 

 عميو أف يقوـ بتنظيـ بيئة الصؼ بكؿ ما تتضمنو مف متغيرات بالشكؿ الذي يجعميا تتالءـ مع

احتياجات ىؤالء التالميذ، كما يعمؿ عمى توزيع وقت اليوـ الدراسي بصورة تمكنو مف تحقيؽ 

أىدافو. وكذلؾ فإنو يحتاج إلى الحدس حتى يتعرؼ عمى تالميذه، ويحدد احتياجاتيـ الفعمية، 

ويتمكف مف تحقيؽ التواصؿ الفعاؿ معيـ، ويساعدىـ عمى التواصؿ مع اآلخريف. أما التفاؤؿ فإف 

شأنو أف يساعده عمى بث الثقة في نفوس تالميذه حيث يحتاج ىؤالء التالميذ إلى التشجيع  مف

والتفاؤؿ حتى يتمكنوا مف إنجاز تمؾ المياـ التي يطمبيا منيـ أو يكمفيـ بيا، كما يساعده مف 

المرجوة مف  الفائدة ولكي تتحقؽنفسية، ورفع روحيـ المعنوية. جانب آخر في تحسيف حالتيـ ال

ؾ الخصائص المميزة لممعمـ ال بد أف يتـ إعداده بصورة جيدة تضمف لو الكفاءة والجودة، تم

، وتمكنو مف تحقيؽ التميز، ومف ةوتيسر لو أداء أدواره المتعددة، واالضطالع بمسئولياتو المختمف

التأثير الفعاؿ في سموكيات األطفاؿ الذيف يتعامؿ معيـ ويقوـ بالتدريس ليـ فضاًل عف فريؽ 

العامميف الذي يعد ىو أحد أعضائو. ومف ثـ ينبغي الوفاء بالمتطمبات، والمحكات، والمعايير 

 التي تضمف جودة ذلؾ اإلعداد. 
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 األهداف

 تيدؼ الخطة في مجاؿ إعداد العامميف في ميداف التربية الخاصة إلى ما يمي:     

ؤىالت الالزمة توضيح األوصاؼ الوظيفية بحيث يتـ وصؼ المياـ، والواجبات، والم .1

 لشغؿ أي وظيفة مف الوظائؼ في ميداف التربية الخاصة. 

وضع سياسات تقضي بتعييف معمميف ومعالجيف مؤىميف وذوي اتجاىات إيجابية نحو  .2

 ذوي اإلعاقات التي سيتعامموف معيا.

الفنية العاممة في  لمكوادر المستمر الميني التطوير وفعالة بشأف واضحة سياسات تبني .3

 .التربية الخاصةميداف 

 

 السياسات واإلجراءات العامة

إلػػػى اتخػػػاذ التػػػدابير تػػػدعو الخطػػػة فػػػي مجػػػاؿ إعػػػداد العػػػامميف فػػػي ميػػػداف التربيػػػة الخاصػػػة      

 التالية:

الحرص عمى أف تكوف بيئة العمؿ في مدارس ومؤسسات التربية الخاصة بيئة  .1

 صحية وآمنة ودافئة.

الخدمات المساندة الالزمة )عالج طبيعي، تعييف متخصصيف وفنييف في كافة أنواع  .2

عالج وظيفي، عالج نطقي، تربية رياضية خاصة، عالج ترويحي، الخ( حسب  

 طبيعة فئات اإلعاقة التي تقدـ ليا الخدمات.

الفنية العاممة  لمكوادر المستمر الميني التطوير وفعالة بشأف واضحة سياسات تبني .3

 .في ميداف التربية الخاصة
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مف القياـ بعمميا بكؿ اتقاف  تمكينيالدعـ الكوادر الفنية اتيجيات فعالة لتطوير استر  .4

شعار  وفاعمية. ويشمؿ ىذا الدعـ توفير المصادر والوسائؿ التعميمية الالزمة وا 

الكوادر الفنية باألمف والقبوؿ، وتوفير الوقت الكافي لممعمميف والمعالجيف  لمتخطيط 

 لمبرامج.

حفيز الكوادر الفنية مثؿ الحكـ الموضوعي والعادؿ عمى استخداـ أساليب متنوعة لت .5

األداء، اعتماد نظـ تحفيز قابمة لمتطبيؽ، اعتماد قواعد بسيطة وعادلة لتحديد 

االستماع باحتراـ إلى مقترحات الكوادر الفنية وتمبية احتياجاتيا المشروعة، الحوافز، 

تمكيف الكوادر و لتنافس، التواصؿ الفعاؿ مع الموظفيف لتشجيعيـ عمى المشاركة وا

الفنية مف المشاركة في اتخاذ القرارات وفي صنع السياسات وتحديد اإلجراءات حيثما 

 كاف ذلؾ مناسبًا.

 النفسية وصحتيا الكوادر الفنية سالمةاتخاذ اإلجراءات المناسبة لمحفاظ عمى  .6

 .والجسدية

 

 اممين في مجال تعميم ذوي اإلعاقةترخيص المعممين والع

، وعادة ما التعميـمزاولة مينة لتعمؿ الدوؿ المتقدمة في الوقت الراىف عمى إصدار رخص      

يكوف اليدؼ مف ترخيص المعمـ ىو إجازتو لممارسة المينة عف طريؽ قياس مدى صالحيتو 

وكفاءتو وقدراتو، وضماف استمرارىا، وتطويرىا أو تنميتيا عف طريؽ اقتراح البرامج الالزمة لذلؾ 

وتوجد معايير لمعمؿ مع األفراد ذوي . يتـ تجديد الترخيص لو بعد الفترة المحددة لمترخيص حتى

وتعمؿ تمؾ لتحقيؽ الجودة. معايير ىذه الاإلعاقات تحكـ إصدار مثؿ ىذا الترخيص حيث تيدؼ 

المعايير عمى تدعيـ حصوؿ األفراد ذوي اإلعاقة عمى فرص أفضؿ لمتعميـ والتأىيؿ، كما يتـ 
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ميا في عممية تدريب الكوادر مف خالؿ التركيز عمى المعارؼ والميارات الالزمة بدال مف استخدا

تساعد في تطوير شيادات مزاولة مينة في التربية و التركيز عمى مجموعة مف المواد الدراسية، 

الخاصة والتأىيؿ فتعكس بذلؾ مف جانب آخر توصيات المنظمات المينية الدولية في ىذا 

 .الصدد

      

 األهداف

تيدؼ الخطة في مجاؿ ترخيص المعمميف والعامميف في مجاؿ في التربية الخاصة إلى ما      

 يمي:

. السعي نحو ترخيص مزاولة مينة التربية الخاصة الختيار المعمميف والعامميف في ىذا المجاؿ 1

غير مؤىؿ مف المؤىميف الذيف يتمكنوف مف تحقيؽ الجودة في العمؿ وضماف عدـ قياـ أي فرد 

 بالدخوؿ إلى ىذا المجاؿ.

.  تطوير نظاـ لمنح تراخيص مزاولة المينة يعتمد عمى تحميؿ الوظيفة والتوصيؼ الوظيفي ليا 2

 وىو ما يمثؿ أساس النجاح في أداء األدوار.      

 

 السياسات واإلجراءات العامة

تربية الخاصة إلى اتخاذ تدعو الخطة في مجاؿ ترخيص المعمميف والعامميف في مجاؿ في ال     

 التدابير التالية:

 معممي التربية الخاصة. االستفادة مف تجارب الدوؿ المتقدمة في ترخيص .1

وضع نظـ وطنية لترخيص المعمميف وتنظيـ  عمى لإلشراؼ توجييية وطنية لجاف تشكيؿ .2

 مزاولة مينة التربية الخاصة.
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 التربية الخاصة. مينة وضع معايير لممارسة .3

 .لممعمـ المينية بالتنمية المتعمقة سياسػػاتال تطوير .4

 

 في التربية الخاصة ظروف العمل  

الدوؿ العربية عادة ما يشعروف أف ما يحصموف عميو معظـ إف معممي التربية الخاصة في     

مف رواتب ال توازي في الغالب كـ الجيد الذي يبذلونو، والعمؿ الذي يقوموف بأدائو، والعطاء 

في ىذا اإلطار مما يسيـ في زيادة معاناتيـ، وتوترىـ، ويضيؼ إلى كـ الضغوط  يقدمونوالذي 

التي يخبرونيا في العمؿ مما يكوف مف شأنو أف يؤثر سمبًا عمى مستوى دافعيتيـ لمعمؿ، وعمى 

حاالتيـ النفسية، بؿ ويجعميـ يشعروف في بعض األحياف بعدـ الرضا عما يحصموف عميو مف 

عمميـ مع األفراد ذوي اإلعاقات، وما يترتب عميو مف عدـ الرضا عف  حوافز مينية مف جراء

انخفاض راتب معممي التربية الخاصة يمعب دورًا ىامًا وحيويًا في ف. ذلؾ العمؿ في ىذا النسؽ

أقؿ تمسكًا بالوظيفة،  زيادة الضغوط التي يتعرض ليا ىؤالء المعمموف، بؿ ويجعؿ بعضيـ

حيث أف استمرار مثؿ  وظيفة أخرى أقؿ فيما تسببو مف ضغوط ويفكروف في تركيا، والبحث عف

وىو ما يؤثر ىذه الضغوط ربما يكوف مف شأنو أف يؤدي إلى حدوث ما يعرؼ باالحتراؽ النفسي 

بشكؿ مباشر وبطريقة سمبية عمى عمؿ المعمـ، واتجاىاتو نحو ىذا العمؿ ونحو المتعمميف، ويؤثر 

تربية الخاصة التي يفترض أف يتـ تقديميا ليؤالء المتعمميف عمى كـ وكيؼ الخدمات المرتبطة بال

وقد ترجع ىذه الحالة إلى عدد مف األسباب التي تمثؿ في جوىرىا مصادر . ذوي اإلعاقات

لمضغوط كالعمؿ لفترات طويمة دوف الحصوؿ عمى قسط كاؼ مف الراحة، وغموض الدور، 

تاج، والشعور بالعزلة في العمؿ وضعؼ وفقداف الشعور بالسيطرة عمى مخرجات العمؿ أو اإلن

العالقات المينية، والزيادة في عبء العمؿ وتعدد المياـ المطموبة، والرتابة والممؿ في العمؿ، 
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وضعؼ االستعداد لمتعامؿ مع ضغوط العمؿ، والخصائص الشخصية وىو األمر الذي تبدو 

الجسمي والنفسي مما يؤدي إلى شعور باإلنياؾ  في غالبيتيا عمى ىيئةأعراضو أو مؤشراتو 

شعوره بفقداف الطاقة النفسية أو المعنوية، وضعؼ الحيوية والنشاط ، كما تؤدي بالتالي إلى 

فقداف الشعور بتقدير الذات، واالتجاه السمبي نحو العمؿ ونحو الفئة التي يقدـ ليا الخدمة، 

 . يأس والعجز والفشؿوفقداف الدافعية لمعمؿ، والنظرة السمبية لمذات، والشعور بال

مصػػػادر ضػػػغوط  وبينػػػت نتػػػائج دراسػػػات عربيػػػة حػػػوؿ ظػػػروؼ معممػػػي التربيػػػة الخاصػػػة أف      

وتتمثػػؿ ىػػذه المصػػادر . مشػػتركة عػػادة مػػا تمقػػي بلثارىػػا السػػمبية عمػػييـ وفػػي مقػػدمتيا تػػدني رواتػػبيـ

 :فيما يمي

 تدني الرواتب. 
 العالقات مع الزمالء، واإلدارة، وأولياء األمور. 
 دارة الوقت العمؿ، وحجـ العمؿ الزائد، عبء  .وا 
 المنيج، واألدوات، والوسائؿ التعميمية، والتكنولوجيا المساندة. 
 ساعات العمؿ الطويمة. 
 نقص فرص التقدـ الوظيفي. 
  ذوي اإلعاقات الطمبةعدـ تعاوف أسر. 
 نقص الدعـ والمساندة مف اإلدارة والزمالء. 
           

 األهداف

 الخطة في مجاؿ ظروؼ العمؿ في التربية الخاصة إلى ما يمي:تيدؼ      

تشجيع تقييـ مصادر الضغوط التي يتعرض ليا العامموف في ميداف التربية الخاصة في  .1

 الدوؿ العربية.
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تبني السياسات الكفيمة بتحسيف ظروؼ العامميف في ميداف التربية الخاصة في الدوؿ  .2

 العربية.

 العامةالسياسات واإلجراءات 

 تدعو الخطة في مجاؿ ظروؼ العمؿ في التربية الخاصة إلى اتخاذ التدابير التالية:     

عامميف في ميداف تطوير خطط عمؿ وطنية لحث المجتمع التربوي عمى ضماف قياـ ال .1

ليتمكنوا مف تقديـ برامج  بوظائفيـ في ظروؼ مينية وفي أوضاع مناسبةالتربية الخاصة 

 وخدمات ذات نوعية لمطمبة ذوي اإلعاقات.  

إجراء بما أف تعميـ األفراد ذوي اإلعاقة عمؿ يتميز بصعوبات وتحديات خاصة، يجب   .2

دراسات عممية حوؿ مستوى رضا المعميف في ميداف التربية الخاصة عف ظروؼ عمميـ 

 .ومصادر الضغوط التي يتعرضوف ليا

واضحة لتحديد العبء التدريسي المعقوؿ في ميداف التربية الخاصة،  وضع معايير .3

وينبغي عمى أي معيار حوؿ العبء التدريسي أف يأخذ بالحسباف الحاجات التعممية 

 لمطمبة، والمسؤوليات الممقاة عمى عاتؽ معمـ التربية الخاصة، ومصادر الدعـ المتوفرة. 

امميف في ميداف التربية الخاصة وضع سياسات تضمف توفير الوقت الكافي لمع  .4

 لمتخطيط والتعاوف.

اتخاذ اإلجراءات المناسبة إليقاؼ فقداف المعمميف الجيديف وذوي الخبرة. ويتطمب ذلؾ  .5

دراسة األسباب الكامنة وراء معدالت التسرب العالية ووضع خطة عمؿ فاعمة لمعالجة 

 ىذه المشكمة.

لخاصة في حؿ المشكالت ومساعدتيـ عمى تطوير ميارات العامميف في ميداف التربية ا .6

 اكتساب ميارات االسترخاء واستراتيجيات التدبر. 
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 تحسيف ظروؼ العمؿ في ميداف التربية الخاصة مف خالؿ إجراءات مثؿ:  .7

 تحسيف الرواتب  -

 تحديد المسؤوليات والحد مف األدوار الغامضة والمتناقضة. -

 المرىؽ.إيجاد حموؿ ناجعة لمشكمة العمؿ الورقي  -

 توفير الدعـ اإلداري الكافي. -

 دعـ العامميف في الميداف معنويًا واجتماعيًا وتقنياً  -

تاحػػة فػػرص  - تػوفير فػػرص كافيػة لمعػػامميف فػي الميػػداف لمتخطػػيط المشػترؾ مػػع الػزمالء وا 

 التطور الميني ليـ. 

 

      التربية الخاصةالعاممين في مجال أخالقيات 

توجييات خاصة بالسموؾ الميني المسئوؿ مف خالؿ وضع قواعد لمممارسة أو تقدـ الميف عادة  

األمريكي  وفى مجاؿ التربية الخاصة تبنى مجمس األطفاؿ ذوي الحاجات الخاصة. أخالؽ مينية محددة

(Council for Exceptional Children)  الذي يشار إليو بالرمز(CEC ) ميثاؽ أخالؽ لمعممي التربية

 وشممت المبادئ األخالقية األساسية التي حددىا ىذا المجمس ما يمي:  . (1983 ,2005)الخاصة 

o  يمتـز العامموف في مبداف التربية الخاصة بتطوير القدرات التعميمية ونوعية الحياة

 لألشخاص ذوي اإلعاقة إلى أقصى حد ممكف.

o  مف يحرص العامموف في ميداف التربية الخاصة عمى تشجيع و بموغ مستوى عاؿ

 الكفاءة والتكامؿ في ممارستيـ لمينتيـ.
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o  ينفذ العامموف في ميداف التربية الخاصة أنشطة تعود بالنفع عمى األشخاص ذوي

 اإلعاقة، وأسرىـ، والزمالء في العمؿ، والطمبة المتدربيف.

o  يتخذ العامموف في ميداف التربية الخاصة أحكاما مينية موضوعية في

 ممارساتيـ.

o ي ميداف التربية الخاصة إلى تطوير معرفتيـ ومياراتيـ فيما يسعى العامموف ف

 يتصؿ بتعميـ األشخا ص ذوي اإلعاقة.

o .يعمؿ العامموف في ميداف التربية الخاصة وفقا لمعايير مينتيـ وسياساتيا 

o  يسعى العامموف في ميداف التربية الخاصة إلى تحسيف القوانيف واإلجراءات

 ة الخاصة والخدمات األخرى المساندة.المتبعة في تقديـ خدمات التربي

o  ال يشجع العامموف في ميداف التربية الخاصة وال يشاركوف في ممارسات غير

 أخالقية أو غير قانونية وال يخالفوف المعايير المينية المتفؽ عمييا.

 

ومعممو . مينة ويعد االستعداد لاللتزاـ بمجموعة المبادئ والمعايير األخالقية جزءًا أساسيًا مف أي       

التربية الخاصة، كمينييف يخدموف األفراد ذوي اإلعاقة، يحظوف بثقة خاصة، وىـ بذلؾ ممزموف باالسترشاد 

ويعد االستعداد لاللتزـا بلداب المينة أحد العالمات األساسية عمى  .بمبادئيـ المينية ومعاييرىـ لمممارسة

 . مينة أي نضج 

 

 األهداف

 مجاؿ أخالقيات العمؿ في التربية الخاصة إلى ما يمي:تيدؼ الخطة في      
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وضع سياسات واضحة بشأف السموؾ الميني واألخالقي لمعامميف مع األشخاص ذوي  .1

 اإلعاقة وأسرىـ.

 وضع آليات لضماف االلتزاـ بمعايير ممارسة مينة التربية الخاصة. .2

 السياسات واإلجراءات العامة

العمؿ في التربية الخاصة إلى اتخاذ التدابير  تدعو الخطة في مجاؿ أخالقيات     

 التالية:

ايالء االىتماـ الكافي بأخالقيات مينة التربية الخاصة ومعايير الممارسة المينية  .1

 المرموقة في برامج تدريب المعمميف سواء كانت قبؿ الخدمة أو أثناءىا.

 ذوي اإلعاقات. تنفيذ إجراءات رقابة ومتابعة لمممارسات في مؤسسات تعميـ الطمبة .2

توفير البيئات المناسبة التي تشجع العامميف في ميداف التربية الخاصة عمى االسترشاد بالمبادئ  .3

 . المينية ومعايير الممارسة المينية الخاصة بمينتيـ
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 :اا ثامن

القياس والتشخيص في التربية 
 الخاصة
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 مجاؿ حوؿ الطمبة. وفي القرارات اتخاذ ؼالبيانات بيد جمع عممية ىوالتربوي  التقييـ

المتعمقة  مف أجؿ اتخاذ القرارات المعمومات التربوية لجمع منظمة عممية فالتقييـ الخاصة، التربية

فعمميتا التقييـ والبرمجة التربوية عمميتاف  اإلعاقات، ذوي بتقديـ خدمات التربية الخاصة لمطمبة

المعمـ  يساعد كونو في الخاصة التربية في التقييـ ةأىمي وتتمثؿ .مترابطتاف ال يمكف الفصؿ بينيما

 الفردي التربوي البرنامج تصميـ وأوجو الضعؼ في اداء الطالب وبالتالي القوة  تحديد أوجو عمى

 .الخاصة التربية عممية  مراحؿ جميع في ىاماً  دوراً  يمعب التقييـ لو. كذلؾ فاف المناسب

 :كما يمي التقييـ عممية أىداؼ يمكف تمخيصو  

 ما صعوبة أو مشكمة مف ُيعانوف بأنيـ شؾيُ  الذيف الطمبة عمى والتعرؼ الكشؼ 

 لمطالب  وشامؿ واسع تقييـ إجراء بيدؼ آخريف مختصيف إلى اإلحالة 

 الخاصة التربية خدمات لتمقي األىمية تحديد                                        

 الطالب منيا يعاني التي اإلعاقة فئة وتصنيؼ تشخيص   

 لمتدريس التخطيط                                                                 

 لمطالب المناسب التربوي الوضع تحديد                                             

 الطالب التقدـ الذي يحرزه متابعة                                                  

 لمطالب المقدمة البرامج فاعمية تقييـ                                    

 

 :فييالتقييـ في التربية الخاصة أما موجيات 

  والثباتاستخداـ اختبارات وأدوات تقييـ تتمتع بالصدؽ 

 قياـ أشخاص مؤىميف بتطبيؽ ىذه االختبارات واألدوات . 
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  االىتماـ بتقييـ الحاجات التربوية بأبعادىا ومجاالتيا المختمفة وعدـ اقتصار التقييـ عمى

 . كالذكاء مثالً  فقط جانب واحد

  التأكد مف أف االختبارات وأدوات التقييـ المستخدمة تعكس القابميات الحقيقية والتحصيؿ

 . لديولحركي الموجود الفعمي لمطالب وليس الضعؼ الحسي أو المغوي أو ا

  عدـ االكتفاء باستخداـ اختبار واحد ميما كاف نوعو لتطوير البرنامج التربوي الفردي

 . لمطالب

 لمطالب حاليقياـ عدة متخصصيف ذوي خبرة بتقييـ مستوى األداء ال . 

  نما تقييـ كافة عدـ اقتصار التقييـ عمى جانب الضعؼ أو العجز الموجود لدى الطالب وا 

القدرات السمعية والبصرية، واالجتماعية  ذلؾ بما في توطة بإعاقمجاالت األداء المرتب

 . واالنفعالية، والعقمية، والتواصمية، والحركية، والوضع الصحي، والتحصيؿ األكاديمي

  مف األىمية بمكاف أف تكوف ىناؾ عالقة قوية بيف تقييـ مستوى األداء الحالي واألىداؼ

 .والخدمات الالزمة التي يتضمنيا البرنامج التربوي الفردي لمطالب رجوةالم

 

 وتوفر التكيفي والسموؾ الذكاء لقياس وجيدة عديدة أدوات فييا يتوفر التي الدوؿ في حتىو      

. متنوعة ألسباب والتشخيص اإلحالة في وتحيزات أخطاء تحدث األدوات ىذه تطبيؽ في خبراء

 أدوات توفر عدـ ضوء في مخيفا قياسيا مستوى األخطاء تبمغ أف يتوقع المحمية، مجتمعاتنا وفي

 يقترح ولذلؾ. القياس في المتخصصيف في اليائؿ النقص ونتيجة جيد سيكومتري بناء ذات

 أو التصحيحي التدخؿ برامج تصميـ ألغراض رسمية غير قياس أدوات كثيروف استخداـ

 مؤىمة تعي تتوفر كوادر أف إلى والتشخيص الرسمية اإلحالة ألغراض وليس الداعـ أو العالجي

 .والتشخيص لإلحالة الضرورية والميارات الكفايات وتمتمؾ المناسب التشخيص متطمبات جيدا
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يجب أف تكوف شاممة ومتعددة األبعاد وتتناوؿ في التربية الخاصة عممية التقييـ إف 

العقمية، والسموؾ االجتماعي واالنفعالي، والتحصيؿ  اتمختمؼ مجاالت النمو واألداء مثؿ: القدر 

األكاديمي، والقدرات المغوية، والقدرات الحسية والحركية، والحالة الصحية، والتاريخ التطوري، 

لذلؾ تستخدـ أدوات مختمفة في عمميات التقييـ والتشخيص  .حسب الحاجةالجوانب  وغيرىا مف

التي تأخذ أشكااًل شتى منيا: االختبارات  الختباراته األدوات اومف ىذ. في التربية الخاصة

، أو التحصيؿ، أو الشخصية، أو (الذكاء)القدرات العقمية  واختبارات، الجمعيةواالختبارات الفردية 

ختبارات االختبارات محكية المرجع و واال ،االتجاىات، أو التكيؼ االنفعالي، أو مفيـو الذات، الخ

جمع معمومات عف أيضًا يمكف و . المقننة واالختبارات غير ةالمقنن اتواالختبار  ،معيارية المرجع

 ، والمالحظة.ساللـ التقدير، و الشطب/قوائـ التحقؽ، و تالمقابالو  ،الطمبة باستخداـ االستبانات

 األهداف

 تيدؼ الخطة في مجاؿ القياس والتشخيص في التربية الخاصة إلى ما يمي:     

بتنفيذ القياس والتشخيص لمطمبة ذوي اإلعاقات بطريقة عادلة اتخاذ اإلجراءات الكفيمة  .1

 وشاممة.

 وضع سياسات وطنية معاصرة لتحسيف ممارسات القياس والتشخيص وتجاوز المشكالت .2

 المنتفعيف مف خدمات التربية الخاصة. الحالي لمطمبة التقييـ الكثيرة والمعقدة في نظاـ

 التشخيص.توفير أدلة وطنية تنظـ ممارسات التقييـ و  .3

 

 السياسات واإلجراءات العامة

 إلى اتخاذ التدابير التالية: القياس والتشخيص في التربية الخاصةتدعو الخطة في مجاؿ      
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تطوير أو تعديؿ الخطط الدراسية في برامج التربية الخاصة في الكميات والجامعات بما . 1

والمصطمحات األساسية المرتبطة بالتقييـ يضمف امتالؾ الخريجيف معرفة كافية بالمفاىيـ 

  والتشخيص.

طرح برامج دراسات عميا ودبمومات جامعية جديدة )في عمـ النفس المدرسي، والقياس . 2

والتقويـ التربوي النفسي لرفد الميداف بمتخصصيف يمتمكوف معرفة كافية بأنواع وأدوات القياس 

 المستخدمة مع الطمبة ذوي اإلعاقات المختمفة ويفيموف وظائؼ ىذه األدوات ومحدداتيا. 

االختبارات  التغمب عمى النقص فيمبات الالزمة لتقييـ الطمبة بشكؿ مناسب و توفير المتط. 3

 .الرسمية القابمة لمتطبيؽ

القياس والتشخيص في مجاؿ التربية توكؿ إلييـ ميمة تنفيذ الفنييف الذيف ميارات تطوير . 4

 الخاصة.

 ذوي وتشخيص تقييـ في المستخدمة واإلجراءات الممارساتإجراء دراسات عممية حوؿ . 5

 .فئاتيـ اختالؼ عمى اإلعاقة

ختبارات ومقاييس مناسبة لمتطبيؽ عمى الطمبة الذيف يتـ تقديـ با تزويد المدارس والمراكز. 6

 الخدمات ليـ.

كتابة وقراءة وفيـ التقارير التربوية  فيف يف اآلخر يالممارستطوير ميارات المعمميف و . 7

 .والنفسية والتطورية عف الطمبة
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استخدام التكنولوجيا الحديثة  
والتقنيات المساعدة لتعميم األشخاص 

 ذوي العاقة
 
 
 

 



 

109 

 

ف تمكيف كؿ الناس مف تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ دوف استثناء يمثؿ ضرورة إ     

وفي ىذا اإلطار، فاف المجتمع الدولي، مف تحقيؽ تكافؤ الفرص والمساواة.  قصوى مف أجؿ 

منظمة األمـ المتحدة، أقر في االتفاقية الدولية لحقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة، والتي وّقع خالؿ 

دولة إلى حد اآلف، بحؽ األشخاص ذوي اإلعاقة في النفاذ إلى المعمومات  155عمييا أكثر مف 

لى تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ عمى قدـ المساواة مع غيرىـ لتمكينيـ مف العيش في  وا 

ية والمشاركة بشكؿ كامؿ في جميع جوانب الحياة. ونصت االتفاقية بالخصوص عمى استقالل

 ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة مف الدوؿ بوجو خاص عمى ما يمي:

تشجيع أشكاؿ المساعدة والدعـ األخرى لألشخاص ذوي اإلعاقة لضماف حصوليـ عمى  -

 المعمومات؛

اإلعاقة إلى تكنولوجيات ونظـ المعمومات واالتصاؿ تشجيع إمكانية وصوؿ األشخاص ذوي  -

 الجديدة، بما فييا شبكة اإلنترنت؛

نتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظـ معمومات واتصاالت يمكف لألشخاص  - تشجيع تصميـ وتطوير وا 

ذوي اإلعاقة الوصوؿ إلييا، في مرحمة مبكرة، كي تكوف ىذه التكنولوجيات والنظـ في المتناوؿ 

 ة.بأقؿ تكمف

تمثؿ تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ المستخدمة ألغراض التعميـ فرصا حقيقية لتمكيف و      

األشخاص ذوي اإلعاقة مف التعمـ والتغمب عمى الحواجز التي قد تعترضيـ عبر الوسائؿ 

التقميدية لمتعميـ. لذلؾ فاف التحدي القائـ يكمف في تمكيف األشخاص مف ذوي اإلعاقة مف 

، مف كؿ ما تتيحو ىذه غير ذوي اإلعاقةاالستفادة، مثؿ سائر أقرانيـ مف التالميذ والطمبة 

الحديثة مف امكانيات ورص ألغراض التعميـ وأف ال تكوف ىذه التكنولوجيات سببا  التكنولوجيات

 إضافيا لمتمييز وعدـ تكافؤ الفرص بيف األشخاص. 
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 فيػػػي. وتسػػػتخدـ التكنولوجيػػػا حاليػػػًا لتحقيػػػؽ أغػػػراض متنوعػػػة فػػػي مجػػػاؿ التربيػػػة الخاصػػػة

ر البػػرامج التربويػػة الفرديػػة، تسػػتخدـ فػػي القيػػاس والتقيػػيـ، وكػػأداة مسػػاعدة فػػي التػػدريس، وفػػي تطػػوي

وأصػػػبحت التكنولوجيػػػا . وفػػػي تػػػدريب معممػػػي التربيػػػة الخاصػػػة، وفػػػي إدارة بػػػرامج التربيػػػة الخاصػػػة

المكيفػػة والمسػػاندة أكثػػر انتشػػارًا وتنوعػػًا مػػف أي وقػػت مضػػى وأصػػبحت تػػوفر فرصػػًا غيػػر مسػػبوقة 

مػػػػاعي، والتػػػػرويح، لألشػػػخاص ذوي اإلعاقػػػػة فػػػػي مجػػػػاالت االسػػػتقالؿ الشخصػػػػي، والتفاعػػػػؿ االجت

 . والمشاركة في الحياة الثقافية، الخ

 

 األهداف

تيدؼ الخطة في مجاؿ استخداـ التكنولوجيا والتقنيات المساعدة في ميداف التربية الخاصة      

 إلى ما يمي:

 الدولية والتشريعات تطوير سياسات التربية الخاصة في الدوؿ العربية لتتالءـ والسياسات .1

 العالمية القمة عمؿ وخطة اليونسكو، ومنظمة ذوي اإلعاقة، حقوؽ بشأف القائمة

 الميسَّرة التكنولوجيا خالؿ مف الجامع التعميـ تمقي األطفاؿ ذوي اإلعاقة لممعمومات

  .واالتصاالت لممعمومات

توفير كوادر تدريبية مؤىمة وذات ميارات عالية في التكنولوجيا مف جية وفي خصائص  .2

 وحاجات األشخاص ذوي اإلعاقة مف جية أخرى. 

 

 السياسات واإلجراءات العامة

تدعو الخطة في مجاؿ استخداـ التكنولوجيا والتقنيات المساعدة في ميداف التربية الخاصة      

 ية:إلى اتخاذ التدابير التال
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بما أف التكنولوجيا الحديثة تستطيع أف تقدـ الكثير لألشخاص ذوي اإلعاقة مف حيث . 1

االستقاللية واالعتماد عمى الذات، والتفاعؿ االجتماعي، والترويح، وتقدير الذات، والمشاركة 

في الحياة الثقافية، فاف الحاجة ماسة لتوفير التدريب المناسب ليـ وكذلؾ التمويؿ والدعـ 

 كافي لتشجيع استخداـ ىؤالء األشخاص لمتكنولوجيا. التقني ال

وىناؾ حاجة أيضًا إلى إجراء دراسات عممية بيدؼ معرفة واقع استخداـ األشخاص ذوي . 2

اإلعاقة لمتكنولوجيا في المجتمعات العربية وعوائؽ استخداميـ ليا وحاجاتيـ ذات األولوية 

 لخدمات الالزمة.فيما يتعمؽ بيا، فذلؾ ضروري لمتخطيط لمبرامج وا

ما إعادة النظر في ممارسات التربية الخاصة في الدوؿ العربية بحيث تصبح متوافقة مع . 3

حقوؽ  بشأف مف توجييات اإلعاقة ذوي األشخاص لحقوؽ المتحدة األمـ اتفاقية تتضمنو

 التعميـ إلى النفاذ بالقدرة عمى المساواة قدـ عمى بالتمتع المتعمقة ذوي اإلعاقة األشخاص

 الحقوؽ.  بيذه لمتمتع رئيسي كعامؿ تمكيف واالتصاالت لممعمومات الميسَّرة التكنولوجيا توفيرو 

أساليب تفاعمية محددة الضرورية الخاصة بتأثير وسائط و  تزويد المعمميف بالمعمومات. 4

ماؿ الوسائط المعززة تدريبيـ عمى استعألشخاص ذوي االعاقة عمى التعمـ و عمى قدرة ا

فيـ بعض المضاميف بفاعمية استخداـ التكنولوجيات الميسرة كي يستطيع التالميذ لبديمة و وا

 سيولة.و 

ف عمى الطريقة التي تمكنيـ مف أف ينتجوا بأنفسيـ مضاميف تعميمية رقمية يالمعمم تدريب. 5

في ىو يشمؿ  ما يدرسوه في الفصوؿ ال يقتصر فقط عمى الكتب بؿ  فميسورة االستعماؿ أل

مف األحياف مضاميف يعدىا المعمموف بأنفسيـ الستخداميا أثناء الدرس كوسائؿ داعمة  كثير

 . لطمبةتسيؿ عممية الفيـ واستيعاب المعاني مف طرؼ ا
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 بالغة بأىمية تتسـ كونيا التالية الستة العناصر في النظر السياسات واضعي عمى يقترح. 6

 :لممعمومات واالتصاالت الميسَّرة المتعمقة بالتكنولوجيا الوطنية السياسات في

 عمى القادرة الموصولة المدارس عف اإلحصائية المعمومات ذلؾ يشمؿ التحتية: البنية -

 التكنولوجيا أنواع وتوافر في المدارس، المتاحة الحواسيب وعدد اإلنترنت، إلى النفاذ

 عموماتالم لتكنولوجيا األخرى واألشكاؿ لمحواسيب المعمميف واستخداـ الُمعينة،

 .كوسائؿ تربوية واالتصاالت

 المتاح الدعـ مدى ويتناوؿ التحتية، بالبنية وثيقاً  ارتباطاً  ذلؾ يرتبط الدعـ: توافر -

 واالتصاالت المعمومات عف تكنولوجيا المسؤولة الوطنية الوكاالت مف والتالميذ لممعمميف

 األطفاؿ مع مباشرة تعمؿ التي الدعـ أنشطة مف ذلؾ يمتد أف ويمكف .التعميـ قطاع في

 .الموارد المتخصصة مراكز إلى والنفاذ داخؿ المدارس، الدعـ إلى والمعمميف

 األطفاؿ احتياجات لتقدير نظـ بالفعؿ فيو تتوافر قد الذي الوقت في االحتياجات: تقدير -

 واضحاً  بياناً  تتضمف أف يجب ىذه األنظمة فإف معوقوف، أنيـ عمى تحديدىـ تـ الذيف

 لتمكيف الالزمة الصمة ذات الدعـ وأنواع الُمعينة التكنولوجيا تغطي التي باالحتياجات

 .مدرسية جامعة بيئة التعميـ في تمقي مف األطفاؿ

 مف أساسياً  عنصراً  ذوي اإلعاقة األطفاؿ باحتياجات المتخصص التدريب التدريب: يعتبر -

 لممعمومات الميسَّرة التكنولوجيااستخداـ  لذلؾ الرئيسية الجوانب ومف .الدعـ عناصر

 أثناء والتدريب لممعمميف األولي التوجيو خالؿ التدريب عمى تشتمؿ التي واالتصاالت

 يتسـ مجاؿ أنو عمى المعنييف والتدريب الدعـ توافر إلى ما يشير المعمموف وكثيراً  .العمؿ

 .والبرمجيات المناسبة األجيزة إتاحة تعادؿ بأىمية
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 عداد في الُمعينة لمتكنولوجيا مستداـ إيكولوجي نظاـ تطوير البحوث: يندرج/التعاوف -

 البحوث ذلؾ ويشمؿ. التعميمي لمبمد النظاـ ضمف القدرات لبناء األساسية العناصر

 التجارب واقتساـ سواء، حد عمى والمعمميف المتعمميف وخبرات احتياجات بشأف الجارية

 ولنماذج الُمعينة لمتكنولوجيا ومحسَّنة جديدة حموؿ المتعمقة بتطوير والبحوث والخبرات،

 .تسميـ الخدمات

 كانت ما إذا لتحديد السياسات إصالح تدابير مختمؼ تنفيذ رصد الواجب مف التقييـ: -

 .السياسات التالية تدخالت النتائج وتنوير وتفسير ولتحميؿ المعمنة األىداؼ ستحقؽ

 سياسة استحداث فعالة وبغية سياسات استحداث لمساندة اجراء الدراسات والبحوث .7

 :ما يمي . ويقترح أف تركز ىذه البحوث عمىةفي مجاؿ التربية الخاص األدلة إلى تستند

 مف األرجح عمى ستستفيد التي األعداد – ذوي اإلعاقة عف الوطنية الديموغرافية البيانات -

 لتكنولوجيا المجتمعية المراكز/في المدارس واالتصاالت لممعمومات الميسَّرة التكنولوجيا

 .المعمومات واالتصاالت

 ذلؾ بما في المدارس، ضمف واالتصاالت المعمومات لتكنولوجيا الراىنة التحتية البنية -

 .بشبكة اإلنترنت الموصولة وعدد المدارس المدارس في بالفعؿ المتوافرة الحواسيب عدد

 ُتستخدـ كيؼ أي – المدارس في تواالتصاال المعمومات لتكنولوجيا الحالي االستخداـ -

 .أجؿ ماذا ومف الحواسيب

 .المعمومات واالتصاالت تكنولوجيا مف الالزمة واألعداد األنواع -

 .البمد ضمف إلييا النفاذ يمكف والتي المطموبة واالتصاالت المعمومات تكنولوجيا توفر -

المصادر  حموؿ ذلؾ بما في بديمة، حموؿ الستحداث المحتممة واالستراتيجيات التكاليؼ -

 .المفتوحة
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ممارساتيـ  ضمف واالتصاالت لممعمومات الميسَّرة التكنولوجيا إلدراج المعمميف إعداد -

 .التربوية

لممعمومات  الميسَّرة التكنولوجيا إزاء والمعمميف، األمور، وأولياء التالميذ، ومعارؼ مواقؼ -

 .واالتصاالت

في تطبيؽ واستخداـ التكنولوجيا العوائؽ والنواقص بذؿ المزيد مف الجيود لتجاوز  . 8

تجييز المدارس وتدريب مثؿ النقص في في تعميـ الطمبة ذوي اإلعاقة المكيفة والمساعدة 

 المعمميف وسف السياسات الضرورية ومراجعة المناىج التربوية، الخ.

مجاؿ ازاء استخداـ تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ الميسورة في  ةقؼ ايجابياتنمية مو . 9

المجتمعات العربية وارساء ثقافة النفاذ الرقمي وتجاوز الحواجز في التربية الخاصة 

السموكية التي تحوؿ دوف استخداـ التكنولوجيا وتخوؼ المعمميف وأولياء األمور ومديري 

 المدارس مف ىذه التكنولوجيات.

المستمر لمتطورات الجديدة التي ستتاح في المستقبؿ القريب واستغالليا في  الرصد. 10

مة لتخطي الحواجز الراىنة العممية التعميمية لألشخاص ذوي االعاقة باعتبارىا وسي

 .ومصدرا لفرص تعميـ متساوية
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حتى اآلف سوى بقدر ضئيؿ مف االىتماـ الدولي مقارنة  ذوات اإلعاقة والنساءالفتيات  لـ يحظ تأىيؿ     

والفتيات والنساء ذوات اإلعاقة أفقر  .ذوات اإلعاقةغير  الفتيات والنساءو  ذوي اإلعاقةبكؿ مف الرجاؿ 

ذات المرأة و . عارًا لو ذات اإلعاقةتعتبر معظـ األسر الفتاة أو المرأة وفي الدوؿ العربية،  .الفقراء في العالـ

ذات المرأة و . في الدوؿ العربية مف بيف الجماعات األكثر ضعفا واألقؿ تمتعًا بالحماية في المجتمع اإلعاقة

، ويجب عمى الجميع العمؿ عمى تحريرىا مف قيود الفقر ذات اإلعاقةتشكؿ نصؼ الفئة السكانية  اإلعاقة

 ذات إعاقةمف التمييز مرتيف: مرة ألنيا  ذات اإلعاقةي المرأة تعانو . والتمييز واإلىماؿ التي تعاني منيا

جميعًا مف مشكالت  الفتيات والنساءما تواجيو  ذوات اإلعاقة الفتيات والنساءتواجو و ومرة ثانية ألنيا امرأة. 

، يكافحف مف أجؿ حقوقيف السياسية واالجتماعية ذوات اإلعاقةغير  الفتيات والنساءوعدـ مساواة. فيف ك

ذوات غير  الفتيات والنساءواالقتصادية واألسرية األساسية. كذلؾ فيف يواجيف صعوبات خاصة ال تواجييا 

بشكؿ ممحوظ عف تمؾ التي تتقاضاىا تقؿ  ذوات اإلعاقة الفتيات والنساءاألجور التي تتقاضاىا ف .اإلعاقة

إلساءة  ذوات اإلعاقة الفتيات والنساءنسبة تعرض الفتيات و  وتفوؽ .وات اإلعاقةذغير  الفتيات والنساء

ذوات غير  الفتيات والنساءالمعاممة في األسرة والمؤسسة والمجتمع بشكؿ ممحوظ نسبة تعرض الفتيات و 

ذا ما وضع متدف إ ذوات اإلعاقة الفتيات والنساءالوضع االجتماعي/الثقافي لمفتيات و و  لإلساءة. اإلعاقة

. فاإلعاقة عمومًا واإلعاقة لدى األنثى خصوصًا ذوات اإلعاقةغير  الفتيات والنساءقورف بوضع الفتيات و 

الخدمات و  تعني لمكثيريف الضعؼ، وفقداف المكانة االجتماعية، والحرماف مف األدوار المنتجة في المجتمع.

. وال تكاد تتوفر أي خدمات تذكر لألميات اإلعاقةذوات المتوفرة لمنساء عمومًا غالبًا ما ال تتوفر لمنساء 

أكثر عرضو لممعاناة في حاالت الصراعات  الفتيات والنساءإضافة إلى ما سبؽ، فإف . ذوات اإلعاقة

المسمحة مف الرجاؿ، وأكثر عرضة لإلصابات واإلعاقات مف األلغاـ األرضية مف الرجاؿ، ويتحممف 

رغـ التحديات الكبيرة و بالمقارنة مع الرجاؿ.  ذوي اإلعاقةخاص مسؤولية ىائمة مف حيث العناية باألش
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في عدد متزايد مف دوؿ العالـ في بذؿ جيود ال  ذوات اإلعاقة الفتيات والنساءوالصعوبات الجمة، شرعت 

 يستياف بيا لمواجية الصور النمطية الّسمبية ولممشاركة في الحياة االجتماعية. 

ذا كاف وضع و       في الدوؿ العربية قد شيد تحسنًا في العقود القميمة الماضية، فإف  لنساءالفتيات واا 

ما تزاؿ  ذات اإلعاقةكاف محدودًا جدًا. فالمرأة  ذوات اإلعاقة الفتيات والنساءالتحسف الذي شيده وضع 

 عاقةذوات اإل الفتيات والنساءمستثناة مف برامج التنمية في المجتمعات العربية. وفي الواقع، فإف قضايا 

 ذوات اإلعاقة الفتيات والنساءومشكالتيف ال تحظى باىتماـ يذكر في الدوؿ العربية. وبوجو عاـ، فمشاركة 

وبالرجاؿ  ذوات اإلعاقةغير  الفتيات والنساءفي البرامج التعميمية وفي التدريب والعمؿ محدودة جدًا مقارنة ب

 .ذوي اإلعاقة

 

 األهداف

 بالفتيات والنساء ذوات اإلعاقة إلى ما يمي:تيدؼ الخطة فيما يتعمؽ      

تضميف قضايا المرأة ذات اإلعاقة في التشريعات والسياسات الوطنية الخاصة بذوي اإلعاقة في  .1

 الدوؿ العربية.

ذوات اإلعاقة بحقوقيف، وتعريفيف بمسؤولياتيف، وتطوير معرفتيف  توعية الفتيات والنساء .2

 . مجموعات ضاغطة مدافعة عف حقوقيفومياراتيف وتمكينيف مف تشكيؿ 

عمى التعميـ والتأىيؿ القادريف تزويد الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة بتشجيع تنفيذ البرامج اليادفة إلى  .3

 تحسيف نوعية حياتيف. 

 

 السياسات واإلجراءات العامة

 التالية:تدعو الخطة فيما يتعمؽ بالفتيات والنساء ذوات اإلعاقة إلى اتخاذ التدابير      



 

118 

 

 ذوات اإلعاقة. الفتيات والنساء إيالء االىتماـ الكافي بتأىيؿ .1

اتخاذ التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة في التعميـ والعمؿ  .2

 والرعاية الصحية.

وى إجراء دراسات عممية حوؿ تعرض الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة لسوء المعاممة عمى مست .3

 . مؤسسات الرعاية، واألسرة، والمجتمع

إعادة النظر في القوانيف والسياسات الوطنية ذات العالقة باإلعاقة والمرأة بحيث يتـ التأكيد عمى  .4

 الحقوؽ السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألسرية األساسية لمفتيات والنساء ذوات اإلعاقة. 

الّسمبية الشائعة عف الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة في  بذؿ جيود كافية لمكافحة الصور النمطية .5

 المجتمعات العربية. 

شراؾ الفتيات والنساء ذوات اإلعاقة في برامج تنمية المرأة في  .6 وضع برامج مناسبة لدمج وا 

 المجتمعات العربية. 

 . عف حقوقيا مف الدفاعذوات اإلعاقة  تمكيف الفتيات والنساءتطوير آليات قابمة لمتطبيؽ بيدؼ  .7

في المجتماعات العربية بحيث تنفيذ برامج مناسبة لتعديؿ الصور النمطية عف المرأة ذات اإلعاقة  .8

المساس بشخصيتيا واحتراميا لذاتيا والتي تقود  عمنو معاممة إنسانية متحضرة  تيفعاممتصبح م

 . خالؿ إعاقتيا فقطإلى تقديميا بصورة غير متساوية مع الفتيات والنساء األخريات ورؤيتيا مف 

 . تعرض المرأة ذات اإلعاقة لمتمييز عمى أساس جنسيا أو إعاقتيا تبني سياسات تمنع .9
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 معاممة إساءةالوقاية من 
 اإلعاقة ذوي األشخاص
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إساءة المعاممة ىي السموكيات غير العرضية الخارجة عف إطار السػموكيات الطبيعيػة والػذي      

ينطػوي عمػى خطػر التسػبب فػي األذى الجسػدي أو العػاطفي لمشػخص. وىػذه السػموكيات قػد تكػوف 

اإلسػػاءة ، و اإلىمػػاؿ، و اإلسػػاءة العاطفيػػة، و اإلسػػاءة البدنيػػة مقصػػودة أو غيػػر مقصػػودة وقػػد تشػػمؿ:

ىػػي االسػػتخداـ غيػػر العرضػػي لمقػػوة الجسػػدية ضػػد الطفػػؿ والتػػي تنتيػػي  يػػةبدناإلسػػاءة ال. الجنسػػية

لطفؿ. وليس بالضرورة أف يكوف المعمـ أو ولي األمػر قػد قصػد إيػذاء الطفػؿ جسػديًا لنقػوؿ بإيذاء ا

أف اإلساءة الجسدية قد حدثت )فالعقاب الجسدي الذي ينتيي بخدش الطفؿ سيعّد إساءة جسدية(. 

، المكػػػـ، الرمػػػي، اليػػػز، الصػػػفع، الضػػػرب، الػػػدفع ومػػػف األمثمػػػة عمػػػى السػػػموكيات المسػػػيئة جسػػػديًا:

قيػاـ  (سػوء المعاممػة النفسػية) اإلسػاءة العاطفيػة تشػمؿو .التسػميـ، و الخنػؽ، الحرؽ، لعضا، الركؿ

المعمػػػـ أو األب أو غيرىمػػػا باسػػػتخداـ كممػػػات أو أفعػػػاؿ رمزيػػػة غيػػػر مناسػػػبة أو غيػػػر الئقػػػة عنػػػد 

التعامؿ مع الطفؿ أو ىي تشمؿ عدـ تقديـ الرعاية النفسػية لمطفػؿ لمػدة مػف الػزمف. وىػذه اإلسػاءة 

وتأخػذ إسػاءة لذاتػو أو عمػى كفاءتػو االجتماعيػة.  عنيا غالبًا أذى عمػى مسػتوى مفيػوـ الطفػؿينتج 

وأمػا  اإلفسػاد.، و اإلىمػاؿ، الترىيػب، العػزؿ، الػرفض المعاممة العاطفية خمسة أشكاؿ أساسػية ىػي:

 يػػو فشػػؿ األب أو القػػائـ عمػػى رعايػػة الطفػػؿ فػػي تزويػػده بػػالظروؼ المقبولػػة ثقافيػػًا لمنمػػوف اإلىمػػاؿ

اإلىمػػػاؿ وىػػػي:  الجسػػػمي الطبيعػػػي ولمصػػػحة النفسػػػية الجيػػػدة. ويصػػػنؼ اإلىمػػػاؿ إلػػػى عػػػدة أنػػػواع

اإلسػػػاءة . وأخيػػػرًا، فػػػاف تعريػػػؼ اإلىمػػػاؿ البيئػػػي، و اإلىمػػػاؿ التربػػػوي، اإلىمػػػاؿ العػػػاطفي، الجسػػػدي

قضػػية معقػػدة. وتختمػػؼ المفػػاىيـ مػػف مجتمػػع إلػػى آخػػر وبنػػاء عمػػى العالقػػة بػػيف المعتػػدي  الجنسػػية

مشاىدة العنؼ في األسػرة أو  ىناؾ أشكاؿ أخرى مف اإلساءة منيا:و  وعدد مف العوامؿ. والضحية

االسػػػتقواء أو التنمػػػر وأشػػػكاؿ أخػػػرى مػػػف سػػػوء ، إسػػػاءة معاممػػػة الجنػػػيف، فػػػي المدرسػػػة أو غيرىمػػػا

االسػػتغالؿ ، اإلسػػاءة المؤسسػػية )اإلسػػاءة فػػي المؤسسػػات أو المراكػػز أو المػػدارس(، معاممػػة الرفػػاؽ
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استئصػػاؿ أرحػػاـ ، و طفػػاؿ )اسػػتخداـ األطفػػاؿ فػػي أعمػػاؿ غيػػر محترمػػة أو غيػػر أخالقيػػةالمػػنظـ لأل

 الفتيات المعوقات عقميًا، الخ.

تختمؼ تقديرات معدالت حدوث األساءة بػاختالؼ التعريفػات المعتمػدة لإلسػاءة واإلجػراءات و     

ماعيػة والمعػايير الثقافيػة. المتبعة في تقديـ التقارير عنيا. كذلؾ فيي تختمػؼ بػاختالؼ القػيـ االجت

وذلػػؾ فػػاف األرقػػاـ تختمػػؼ لمغايػػة مػػف تقريػػر آلخػػر ومػػف مجتمػػع آلخػػر. وىنػػاؾ اعتقػػاد لػػدى معظػػـ 

 الخبراء أف األرقاـ الحقيقة تزيد بعشرة أضعاؼ عمى األقؿ عف األرقاـ التي تتداوليا التقارير. 

 الجسػػمية والصػػحة النفسػػيةإف إلسػػاءة معاممػػة األطفػػاؿ عواقػػب خطيػػرة عمػػى كػػؿ مػػف الصػػحة      

تدني مفيـو الذات وتدىور اإلحساس ، الضغط النفسي ، اإلعاقة العقمية أو الجسمية، الوفاةومنيا 

إلسػاءة او . اضػطرابات األكػؿ، و مشكالت النػوـ، المشكالت االنفعالية والسموكية، بالقيمة الشخصية

قػد تكػوف ظػاىرة وواضػحة مثػؿ: تكػاليؼ سرة، والمجتمػع. وتكػاليؼ اإلسػاءة مكمفة لمغاية لمفرد، واأل

الرعايػػػة الصػػػحية لمضػػػحايا، وتكػػػاليؼ معالجػػػة الجنػػػاة، والتكػػػاليؼ القانونيػػػة( وىػػػي قػػػد تكػػػوف أقػػػؿ 

وضػوحًا )مثػؿ: تكػاليؼ المحاكمػات الجنائيػة، وتقػديـ خػدمات الصػحة النفسػية والرعايػة الخاصػة(. 

 تكمفة البرامج العالجية.ولذلؾ فاف تكمفة البرامج الوقائية لإلساءة أقؿ بكثير مف 

مف األسباب التي تجعؿ األشخاص ذوي اإلعاقة عرضة إلساءة المعاممة االعتقادات و      

الخاطئة والصور النمطية الشائعة عنيـ في المجتمع. والصور النمطية عف األشخاص ذوي 

ى اتخاذ قرارات أو اإلعاقة، بما فييا االعتقاد بأف إعاقتيـ قد تكوف عقابًا أو أنيـ غير قادريف عم

أنيـ ال يعرفوف األالـ النفسي أو الجسدي، تزيد مف احتماالت استقواء البعض عمييـ. وتتعرض 

أعداد كبيرة مف ىؤالء األشخاص لإلساءة بشكؿ خاص لالعتقاد بأنيـ ال يستطيعوف اليروب أو 

عتداء. كما أف الدفاع عف أنفسيـ، أو التبميغ عف واقعة اإلساءة، أو الشيادة حوؿ حادثة اال
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اعتماد األشخاص ذوي اإلعاقة عمى الغير لمرعاية والدعـ وتمبية الحاجت األساسية كاستخداـ 

 الحماـ واألكؿ يزيد أيضًا مف مخاطر تعرضيـ لإلساءة واإلىماؿ. 

 أف إدراؾ في تمثؿ اإلعاقة ذوي األشخاص وحماية لتعزيز الدولية االتفاقية مسوغات أحد إف     

 أو االعتػداء أو اإلصػابة أو لمعنػؼ التعػرض فػي أكبػر خطػراً  يواجيػوف ما غالبا األشخاص ىؤالء

 ومؤسسػػػات مراكػػػز وجػػػدت قػػػدف. االسػػػتغالؿ أو المعاممػػػة وسػػػوء الالئقػػػة غيػػػر المعاممػػػة أو اإلىمػػػاؿ

 وينظر. اإلعاقة ذوي لألشخاص والخدمات البرامج أفضؿ لتقديـ  والتأىيؿ الخاصة التربية وبرامج

 والتأىيػؿ التعمػيـ فػي األشػخاص ىػؤالء حقػوؽ عػف كمػدافعيف ألنفسػيـ األوضػاع ىػذه فػي العامموف

 والنفسية الجسدية السالمة والمؤسسات المراكز ىذه تولي أف يجب ولذلؾ. الكريمة والحياة والعالج

 كافػػة اتخػػاذ فػػي والمؤسسػػات المراكػػز ىػػذهال تتػػردد  أف ويجػػب. األولويػػة خػػدماتيا مػػف لممسػػتفيديف

 األشػػػخاص ىػػػؤالء حقػػػوؽ عمػػػى يعتػػػدي مػػػف بحػػػؽ المفعػػػوؿ سػػػارية والقانونيػػػة اإلداريػػػة االجػػػراءات

 المعاممػة السػاءة التعػرض عػدـ فػي والحؽ الخوؼ مف والتحرر والسالمة األمف في الحؽ وخاصة

 . االىماؿ أو الجنسية أو النفسية أو الجسمية

 

 األهداف

 مف إساءة معاممة األشخاص ذوي اإلعاقة إلى ما يمي:تيدؼ الخطة فيما يتعمؽ بالوقاية      

وضع سياسات وطنية لموقاية مف اإلساءة في مؤسسات تعميـ وتأىيؿ األشخاص ذوي  .1

 اإلعاقة.

توعية العامميف في ميداف التربية الخاصة بحقوؽ الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة  .2

ومتابعة احتراـ ىذه الحقوؽ عف كثب وعدـ التردد في إخضاع كؿ مف يعتدي عمى ىذه 

 الحقوؽ لممساءلة والمحاسبة اإلدارية والقانونية حسب األصوؿ. 
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  السياسات واإلجراءات العامة

تعمؽ بالوقاية مف إساءة معاممة األشخاص ذوي اإلعاقة إلى اتخاذ تدعو الخطة فيما ي     

 التدابير التالية:

بما أف األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر عرضة مف غيرىـ إلساءة المعاممة كما تشير  .1

عشرات التقارير الدولية، فال بد مف وضع خطط لموقاية منيا، وتطوير آليات عممية 

 لرصدىا والتبميغ عنيا، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحؽ مف يثبت ارتكابو ليا. 

 المجتمعات في اإلعاقة ذوي األشخاص نحو اتاالتجاى بذؿ مزيد مف الجيود لتطوير .2

 . العربية

إعادة تنظيـ ىيكمة التربية الخاصة في الدوؿ العربية بحيث تصبح وزارات التربية ىي  .3

 المسؤوؿ الرئيس عف عمميات التربية الخاصة. 

اتخاذ اإلجراءات التي مف شأنيا التقميؿ مف احتماالت حوث اإلساءة مثؿ: االعتماد عمى  .4

مرافقيف أو مسػاعديف شخصػييف متعػدديف ولػيس عمػى شػخص واحػد، تػوفير خػدمات دعػـ 

شخصػػي طارئػػة لألشػػخاص ذوي اإلعاقػػة، التشػػجيع والمسػػاعدة عمػػى الكشػػؼ الػػدوري عػػف 

حاالت اإلساءة المحتممة، تدريب جميع مقدمي خدمات التربية الخاصة في طرؽ التعرؼ 

شخاص ذوي اإلعاقة بمعمومات عف إسػاءة عمى اإلساءة وطرؽ التعامؿ معيا، وتزويد األ

المعاممػػػة بمػػػا فييػػػا السػػػموؾ المقبػػػوؿ والسػػػموؾ غيػػػر المقبػػػوؿ، وبحػػػؽ الشػػػخص فػػػي األمػػػف 

 والسالمة، وبأرقاـ ىواتؼ االتصاؿ في الحاالت الطارئة.

 في وأساليبيا المرجعيات وضع حموؿ عممية لتجاوز المشكالت الناتجة عف تعدد .5

 .وخدماتيا الخاصة التربية جبرام عمى واإلشراؼ الترخيص
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 مثؿ سف عمى اإلعاقة ذوي األشخاص بشأف قوانيف بعد تسف لـ التي العربية الدوؿ حث .6

 لممواد تفسيرات وضع عمى القوانيف ىذه مثؿ لدييا التي الدوؿ وتشجيع القوانيف، تمؾ

 التطبيؽ حسف تضمف واضحة عمؿ وأليات أسس ووضع قوانيفىذه ال في الواردة

 .لممساءلة لو المخالفيف وتعريض

صدار  إتخاذ .7 إجراءات مناسبة لتنظيـ مزاولة مينة التربية الخاصة في الدوؿ العربية وا 

تراخيص مينية وتجديد ىذه التراخيص دوريَا وفؽ آليات مساءلة متطورة ليتـ التخمص 

 مف الوىف الذي يعاني منو جسـ التربية الخاصة في معظـ الدوؿ العربية. فالشيادة

اتجاىات المعمـ  تكوف وقد الميداف، في جيدة لممارسة ضمانة ليست بذاتيا الجامعية

 وتوقعاتو مف األشخاص ذوي اإلعاقة أكثر أىمية مف الشيادة التي يحمميا. 

 قدرة أكثر الخريجوف ليصبح العربية الجامعات في الخاصة التربية برامج في النظر إعادة .8

كذلؾ ينبغي إعادة النظر في الخطط الدراسية في . الميدانية لمتحديات التصدي عمى

الجامعات، بحيث يتـ تدريس مواد عف حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة وأخالقيات مينة 

التربية الخاصة، وضغوط العمؿ في التربية الخاصة وسبؿ التعامؿ معيا، وأخرى عف 

 االتجاىات نحو األشخاص ذوي اإلعاقة. 

قامة اإلعاقة ذوي األطفاؿ أسر نحو الموجية الجيود تكثيؼ .9  معيا تشاركية عالقات وا 

 أدوارىا فيـ مف وتمكينيا الممكنة الوسائؿ بكافة أبنائيا بحقوؽ تعريفيا أدنى وكحد

 . الحقوؽ ىذه حماية في ودعميا

بما أف العمؿ مع األشخاص ذوي اإلعاقة عمؿ قد يقود إلى االستنفاد النفسي  .10

 في لممعمميف المستمرة المينية التنمية ببرامج أكبر اىتماـ والجسدي، فال بد مف إعطاء

 . عمميـ ظروؼ وبتحسيف وبمعنوياتيـ الميداف،
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التربية الخاصة، ومتابعتيا، ومؤسسات إعادة النظر في آلية ترخيص مراكز  .11

 متطورة أسس وفؽ الخاصة التربية برامج عمى حقيقية رقابة مف بد واإلشراؼ عمييا. وال

  .والمؤسسات المراكز تعّدىا مكتوبة بتقارير االكتفاء مف بدالَ 

وندعو أيضًا إلى إعادة النظر  إعادة النظر في التعيينات في مدارس ومراكز. .12

 في دور وزارة التنمية اإلجتماعية وعالقتيا بالتربية الخاصة. 

 التربية ومدارس لمراكز الحكومي المالي الدعـ حجـ يصبح أف إلى الدعوة .13

 تقييـ وعمى اإلعاقة ذوي لألشخاص المقدمة الخدمات نوعية عمى متوقفاً  الخاصة

 . متخصصة عممية لجاف قبؿ مف يحرزونو الذي لمتقدـ موضوعي

 وأساليب والمناىج، البرامج، منيا أىمية أكثر ىو ما لكف ميمة المباني إف .14

 . والمعدات والوسائؿ التدريس،

لتوثيؽ حاالت اإلساءة تزويد العامميف في مؤسسات التربية الخاصة بموجيات  .15

 المحتممة.

لى اإلعاقة، فئات مف فئة كؿ في متخصصيف معمميف إعداد عمى العمؿ .16  وا 

 . مكاتبيـ في وليس الميداف في يعمموف خبرة ذوي ومتنقميف مستشاريف معمميف

 ىو بؿ سيالً  ليس الدمج طريؽ لكف البعيد، المدى عمى الحؿ ىو الدمج إف .17

 الجودة معايير وفؽ ومنفذاَ  لو مخططاً  دمجاً  الدمج وليكف جمة تحديات  يفرض

 .الراىنة العالمية والممارسات
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يشكؿ كؿ مف اإلشراؼ واإلدارة القيادة التربوية. وبإيجاز، تعنى اإلدارة بتنظيـ البرنامج      

التدريس، وتحسيف المخرجات التعميمية لمطمبة، وتعزيز التنمية وتشغيمو، ويعنى اإلشراؼ بتحسيف 

المينية لممعمميف. وبوجو عاـ، يقصد باإلشراؼ تقييـ وتوجيو أداء شخص أو مجموعة مف 

األشخاص. إنو يعني تطوير ميارات ومعارؼ المعمميف. اإلشراؼ ىدفو تنفيذ السياسات، 

وفي الواقع، غالبًا ما يقوـ كؿ مف المديريف والمشرفيف  واألنظمة، واإلجراءات التي تقّرىا اإلدارة.

بوظائؼ ترتبط بكؿ مف اإلدارة واإلشراؼ )تطبيؽ القوانيف واألنظمة والتعميميات، والتمويؿ، 

واالجتماعات، واألعماؿ الورقية المكتبية، الخ( مما يترتب عميو ضيؽ الوقت المتوفر لمتواصؿ 

وبكممات أخرى، اإلشراؼ ىو وظيفة ارات المباشرة ليـ. قديـ االستشالمباشر مع المعمميف وت

مدرسية تسعى لتحسيف التدريس وتعمـ الطمبة مف خالؿ مساعدة المعمميف بشكؿ مباشر ودعـ 

جيودىـ لمتطور الميني. ويشمؿ اإلشراؼ االتصاؿ وجيًا لوجو، والنقاش، والمالحظة، وتحميؿ 

 البيانات، والتخطيط لمتدريس. 

المداوالت أو المقاءات ، المدرسيػة/الزيػارة الصفية: متنوعة وتشمؿ إلشراؼ التربويأساليب او      

 الحمقاتو  النػدواتو  المؤتمرات، الموجية والقراءات النشرات اإلشرافيػة، واالجتماعات اإلشرافيػة

 التطبيقية/الدروس والعروض التوضيحية، الزيارات المتبادلة بيف المعمميف، المعارض التربويػةو 

  .الػدورات والورش التدريبػيػة أثناء الخدمة، و النموذجية

شػػػيد ميػػػداف التربيػػػة الخاصػػػة تطػػػورات نوعيػػػة كبيػػػرة فػػػي السػػػنوات الماضػػػية سػػػواء عمػػػى وقػػػد      

مسػػػتوى القػػػوانيف أو الممارسػػػات المسػػػندة بالبحػػػث العممػػػي أو التكنولوجيػػػا أو المنػػػاىج وغيػػػر ذلػػػؾ. 

التي تبرز الحاجة لإلشراؼ فػي التربيػة الخاصػة: محػاوالت إصػالح التربيػة  األساسيةومف األبعاد 

الخاصػػة وتجويػػدىا، والتوجػػو نحػػو الػػدمج المتزايػػد، ووضػػع معػػايير لممارسػػات المينيػػة فػػي التربيػػة 

يضػػاؼ إلػػى مػػا سػػبؽ، أف دوؿ العػػالـ المختمفػػة تعتػػرؼ بػػالنقص فػػي كػػوادر التربيػػة  الخاصػػة، الػػخ.
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لمعمؿ الفعاؿ في الميداف. فثمة فجوة واسعة بيف برامج إعداد المعممػيف قبػؿ الخاصة المؤىمة جيدًا 

الخدمة ومتطمبات الممارسة الميدانيػة الفعالػة. وفػي الػدوؿ العربيػة، لػيس ىنػاؾ نظػاـ لمػنح رخػص 

لمزاولػػة التربيػػة الخاصػػة. واالحتػػراؽ النفسػػي ظػػاىرة معروفػػة فػػي أوسػػاط كػػوادر التربيػػة الخاصػػة. 

 مساىمة في االحتراؽ النفسي ضعؼ الدعـ اإلداري واإلشرافي.وأحد العوامؿ ال

يساعد المشرؼ في التأكد مف حسف سػير بػرامج التربيػة الخاصػة مػع التركيػز عمػى المنػاىج و      

والجيػة المسػؤولة، الخبػرة، بنػاء عمػى  مشرفي التربية الخاصة مسؤوليات وتختمؼ .وطرؽ التدريس

، مسػػػاعدييـ المعممػػػيف أو المشػػػرؼ  متابعػػػة عمػػػؿ وغالبػػػًا مػػػا يتوقػػػع مػػػف  .ىػػػذا المنصػػػب ونطػػػاؽ

أخػػرى  تنفيػػذ وظػػائؼ إداريػػة أوالتعميميػػة،  المنطقػػة أو سياسػػات المدرسػػة والمسػػاعدة عمػػى صػػياغة

مػػع مجموعػػات أو فئػػات  مشػػرفو التربيػػة الخاصػػةيتعامػػؿ  وقػػد .الوكالػػة أو، او المنطقػػةمدرسػػة، لم

مجموعػػػة أو فئػػػة الخػػػدمات ل اإلشػػػراؼ عمػػػى قػػػد يركػػػزوف عمػػػى، و عاقػػػةذوي اإل الطمبػػػةمتباينػػػة مػػػف 

 .محددة

رخصػة مزاولػة التربيػة، و  البكػالوريوس فػي درجة التربية الخاصة عالميًا، يحمؿ معظـ مشرفيو     

التربيػة فػي مجػاؿ  متقدمةجامعية درجة عالوة عمى ما سبؽ  لدييـ وفي العادة يكوف. مينة التعميـ

ويضػػػيؼ الػػػبعض أف المرشػػػح لوظيفػػػة  .ذوي اإلعاقػػػة الطمبػػػة مػػػع الخبػػػرةوسػػػنوات مػػػف ، الخاصػػػة

مشػرؼ تربيػػة خاصػة يجػػب أف يكػػوف قػد تخػػرج مػػف جامعػة أو كميػػة معتمػػدة، وأف يكػوف قػػد حصػػؿ 

ويجػب أف يكػوف لممرشػح تجربػة . عمى رخصة أو شيادة دبموـ أو دراسػات عميػا كمشػرؼ أو مػدير

وثمػػػة متطمبػػػات أخػػػرى منيػػػا أنػػػو يجػػػب عمػػػى  .و مػػػديراً ناجحػػػة فػػػي التعمػػػيـ العػػػاـ باعتبػػػاره مدرسػػػًا أ

المرشػػح إثبػػات صػػفات القيػػادة والصػػفات الشخصػػية الالزمػػة لمعمػػؿ بفعاليػػة مػػع المعممػػيف والطمبػػة 

ويجػػب أف يكػػوف المرشػػح قػػادرا عمػػى تنظػػيـ وتقػػديـ ورش عمػػؿ فػػي مختمػػؼ الموضػػوعات . واآلبػػاء

وينبغػػي أف يكػػوف المرشػػح مػػاىرًا فػػي . الفنػػي المتعمقػػة بالتربيػػة الخاصػػة والخػػدمات الداعمػػة لمكػػادر
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ويجػػب عمػػى . ويتوقػػع منػػو معرفػػة القػػوانيف والمػػوائح التنظيميػػة لمتربيػػة الخاصػػة. اسػػتخداـ الكمبيػػوتر

ماديػة /كمػا أف ىنػاؾ متطمبػات جسػمية .المرشح لوظيفػة مشػرؼ أف يمتمػؾ شخصػية أخالقيػة جيػدة

المػػػػدارس بمػػػػا فػػػػي ذلػػػػؾ المكاتػػػػب ومراكػػػػز فعػػػػادة مػػػػا يػػػػتـ تنفيػػػػذ واجبػػػػات اإلشػػػػراؼ فػػػػي . مطموبػػػػة

ويتطمب ىذا العمؿ المشي المتكػرر، والوقػوؼ، واالنحنػاء ومػا إلػى . المؤتمرات، والفصوؿ الدراسية

ومطمػػوب أيضػػًا التنقػػؿ المتكػػرر . وقػػد يتطمػػب العمػػؿ كػػذلؾ بعػػض األنشػػطة البدنيػػة األخػػرى. ذلػػؾ

التصػػػاؿ المنػػػتظـ والمتكػػػرر بجميػػػع كمػػػا يتطمػػػب ىػػػذا العمػػػؿ ا. بالسػػػيارة وتشػػػغيؿ معػػػدات المكاتػػػب

ومطمػػػوب االتصػػاؿ الصػػػوتي . المسػػتويات التنظيميػػة لغػػػرض تطػػوير وتحقيػػػؽ األىػػداؼ التنظيميػػة

لمتعبيػػػر أو تبػػػادؿ األفكػػػار عػػػف طريػػػؽ الكممػػػة المنطوقػػػة، ويمػػػـز السػػػمع العػػػادي إلدراؾ المعمومػػػات 

د وتحميػؿ بيانػات مكتوبػة أو ضمف مستويات الكممة المنطوقة العادية، ويمـز البصػر العػادي إلعػدا

ذوي اإلعاقػة والتواصػؿ   الطمبػةويشػترط التواصػؿ المنػتظـ مػع . عبر الكمبيوتر، وتحديد دقة العمؿ

وقد يكوف مطموبا فػي بعػض األحيػاف . مع مسؤولي المبنى، والموظفيف، والمجتمع، وأولياء األمور

األمػور والمػوظفيف عػف طريػؽ  االتصاؿ مع أصحاب الميػف الطبيػة واالتصػاؿ المتكػرر مػع أوليػاء

 .الياتؼ أو التواصؿ وجيًا لوجو

ميػػارات صػػنع القػػرار ميمػػة ليػػذه الوظيفػػة، فيػػي تػػؤثر عمػػى شػػريحة واسػػعة مػػف وأخيػػرًا، فػػاف      

يجػػػػب أف يكػػػػوف المرشػػػػح لوظيفػػػػة مشػػػػرؼ فػػػػي التربيػػػػة و . ، والمعممػػػػيفالطمبػػػػةكػػػػز، و االمر /رساالمػػػػد

دارة سػػػموؾ  ذوي  الطمبػػػةالخاصػػػة عمػػػى درايػػػة بأفضػػػؿ الممارسػػػات فػػػي مجػػػاؿ التربيػػػة الخاصػػػة، وا 

ومطمػوب معرفػة . سػنة 21 -2، ومناىج التعميـ العػاـ لمطػالب الػذيف تتػراوح أعمػارىـ بػيف اإلعاقة

عمػػػى المرشػػػح أف يثبػػػت قدرتػػػو عمػػػى العمػػػؿ  ويجػػػب. القػػػوانيف والمػػػوائح التنظيميػػػة لمتربيػػػة الخاصػػػة

 .بفعالية كعضو في فريؽ في تحديد الخدمات المناسبة لألطفاؿ مف خالؿ االجتماعات والمقاءات
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 األهداف

 تيدؼ الخطة في مجاؿ اإلشراؼ في ميداف التربية الخاصة إلى ما يمي:     

المشرفيف في مجاالت التربية اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتدريب وتعييف أعداد كافية مف  .1

 الخاصة المختمفة.

 وضع مواصفات، ومؤىالت، وكفايات المشرفيف التربوييف في ميداف التربية الخاصة. .2

 السياسات واإلجراءات العامة

 تدعو الخطة في مجاؿ اإلشراؼ في ميداف التربية الخاصة إلى اتخاذ التدابير التالية:     

اإلشراؼ في مجاؿ التربية الخاصة بما يتالءـ  وضع لوائح داخمية لشغؿ وظيفة .1

 والحاجات العممية المتنوعة في المجاؿ.

ويمكف تحقيؽ  المبادرة إلى إعداد مشرفيف تربوييف ذوي كفاءة في مجاؿ التربية الخاصة. .2

، وورش العمؿ الميني  تطويرذلؾ مف خالؿ برامج ال المختمفة )مثؿ: برامج الدبمـو

 التعميـ االلكتروني، الخ(. تدريبية المنفذة عبر البرامج الالتدريبية، و 

  .أوصاؼ وظيفية لمشرفي التربية الخاصة إعداد .3

 .في الميدافحاليًا  العامميفالمشرفيف  ومعارؼ وتحديث مياراتتطوير  .4
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الحاجػػة إلػػى تقػػديـ أدلػػة مقنعػػة  ازدادتالخاصػػة  مػػع تزايػػد االىتمػػاـ بتطػػوير بػػرامج التربيػػة       

. وال يتحقؽ والتمويؿ لصناع القرار والمجتمع بوجو عاـ عمى أف ىذه البرامج فعالة وتستحؽ الدعـ

ذلؾ إاّل بػالتقييـ العممػي والموضػوعي لمبػرامج. فػاإلداريوف والممولػوف يحتػاجوف إلػى أف يعرفػوا أثػر 

قائموف عمػى تنفيػذ بػرامج التربيػة الخاصػة يحرصػوف عمػى أف  وال .وجدواىاخدمات التربية الخاصة 

تتضمف برامجيـ عممية تقييـ إذا كانوا يرغبوف في التأكد مف أف بػرامجيـ تحقػؽ األىػداؼ المرجػوة 

ذا كانوا ممتزميف بتحسيف نوعية ىذه البرامج ومراعاة متطمبات ومعايير ضبط الجودة.   منيا وا 

منظمة تنفذ لمحكـ عمى جدوى وفاعمية برنامج معيف بيدؼ اتخاذ تقييـ البرامج عممية و       

قرارات حولو في ضوء معمومات موثقة. وفي مجاؿ التربية الخاصة، تقيـ البرامج بغية تحديد 

مدى نجاحيا أو إخفاقيا في تحسيف مستوى نمو وتعمـ األطفاؿ الذيف تقدـ ليـ. وتتضمف ىذه 

يذىا مف خالؿ البرنامج في ضوء معايير معينة ليتسنى اتخاذ العممية تحميؿ األنشطة التي يتـ تنف

 حوؿ فاعمية تمؾ األنشطة في مساعدة األطفاؿ عمى تحقيؽ أىداؼ محددة مسبقًا.  القرارات

ويحظى تقييـ البرامج باىتماـ كبير حاليا رغـ حداثتو النسبية بالمقارنة مع أشكاؿ التقييـ      

ىذا االىتماـ المتزايد بتقييـ البرامج ىو الحرص عمى تطبيؽ  األخرى. ولعؿ أىـ سبب يكمف وراء

مبدأ المساءلة أو المحاسبية الذي تتعاظـ الحاجة إليو عندما تصبح الموارد والمخصصات المالية 

لمبرامج محدودة. لكف تقييـ البرامج ال ينفذ مف أجؿ تحقيؽ مبدأ المساءلة فقط، فيو قد يسعى إلى 

التوسع في و  ينيا،ىميا: التخطيط والتطوير،  تفعيؿ البرامج وتحستحقيؽ أىداؼ أخرى مف أ

 البرامج.

واليدؼ األساسي الذي يؤمؿ مف تقييـ البرامج تحقيقو ىو توفير المعمومات المناسبة التخاذ       

القرارات الالزمة. وفي برامج التربية الخاصة، ىناؾ أربع مجموعات رئيسية تيميا المعمومات 
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التخاذ القرارات وىي: الكادر التعميمي، مديري البرامج، صانعي القرارات  وتحتاج إلييا

 والسياسات، والمجتمع المحمي.

التقييـ  (أ) وىما: ىخر أىناؾ نوعاف رئيسياف لتقييـ برامج التربية الخاصة وأي برامج و        

الحاجات، وتوفير  التقييـ بيدؼ تخطيط السياسات، وتقييـىذا  ىيجر )تقييـ العمميات( و  التكويني

وغالبًا ما ينفذ ىذا النوع مف التقييـ أثناء تنفيذ  اإلمكانيات، وتحديد إجراءات متابعة تنفيذ البرنامج

عمى تحديد مدى النجاح العاـ الذي ىذا التقييـ يركز )الختامي( و  التقييـ الجمعي (ب، )البرنامج

رة كؿ عاـ أو أكثر مف عاـ. وألف ىذا النوع وغالبًا ما يتـ ىذا النوع مف التقييـ م ،حققو البرنامج

. وبمغة مخرجاتمف التقييـ يركز عمى النتائج التي يقود إلييا البرنامج فيو يسمى أيضًا تقييـ ال

أخرى، ييتـ التقييـ الجمعي بفاعمية البرنامج أو بالمخرجات التي يقود إلييا البرنامج. ويمكف 

ى مالءمة القرارات التي تـ اتخاذىا أثناء عممية التقييـ وصفو أيضًا باعتباره أداة لمتحقؽ مف مد

 التكويني. وغالبًا ما يتـ تنفيذ ىذا النوع مف التقييـ عند االنتياء مف تنفيذ البرنامج. 

 األهداف

 تيدؼ الخطة في مجاؿ تقييـ برامج التربية الخاصة إلى ما يمي:     

 فاعمية لتقييـ زمنبة خطط وضع. توعية القائميف عمى برامج ومؤسسات التربية الخاصة 1

 التي يتـ تقديميا.  والبرامج الخدمات

 ضوء في المناسبة التطويرية تطوير قدرات مؤسسات التربية الخاصة عمى اتخاذ اإلجراءات. 2

 .والخدمات البرامج فاعمية تقييـ عممية نتائج

 

 واإلجراءات العامةالسياسات 

 تدعو الخطة في مجاؿ تقييـ برامج التربية الخاصة إلى اتخاذ التدابير التالية:     
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االلتزاـ بتقييـ برامج وخدمات التربية الخاصة بأساليب عممية موضوعية ألف ذلؾ بالغ  .1

 األىمية لتقديـ األدلة عمى مدى تحقيؽ المخرجات المنشودة.

جراءات تعزيز ثقافة االستناد إلى  .2 نتائج التقييـ العممي لمبرامج عند اتخاذ القرارات وا 

 التعديالت واقتراح الخطط التطويرية وتقرير الموازنات في مجاؿ التربية الخاصة.

تعريؼ جميع العامميف في مجاؿ التربية الخاصة بأىمية التقييـ البرامجي وطرقو ودور  .3

 دادىا.  كؿ عضو مف أعضاء الفريؽ في التقارير التي يتـ إع

بناء عمى التقييـ البرامجي في مجاؿ التربية والتطوير والدعـ وضع آليات لممساءلة  .4

 الخاصة.

أف تقييـ البرامج يعكس حاجات وتوقعات متخذي القرارات، وأسر األفراد ذوي التأكد مف  .5

 الحاجات الخاصة، والمعمميف، ومقدمي الخدمات المساندة. 

تغطية األبعاد المختمفة لمبرنامج في عمميات التقييـ مثؿ: تنفيذ البرنامج، والتغير في أداء  .6

 األطفاؿ، ومستوى رضا أولياء األمور وأعضاء الفريؽ، الخ. 

التأكيد عمى أف يتضمف التقييـ استخداـ أدوات متعددة لجمع البيانات مثؿ: االستبيانات،  .7

 والمقابالت، وتحميؿ الممفات، الخ.

تشجيع كؿ ذوي العالقة عمى المشاركة في عمميات التقييـ لكي يدرؾ الكادر مواقؼ  .8

 ىؤالء مف البرنامج وتقييميـ لو.

 تضميف التقييـ مراجعة ذاتية سنوية ومتابعة مف لجنة خبراء خارجية. .9

اتخاذ اإلجراءات إلطالع جميع ذوي العالقة عمى نتائج تقييـ البرنامج ويتـ  .10

لتمبية الحاجات الممحة ووضع خطط قصيرة المدى وأخرى طويمة استخداـ البيانات 

 المدى  لتحسيف نوعية البرنامج.
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 ريف اتع(: 1ممحق )
 

أولئؾ األفراد الذيف يحتاجوف إلى نمط معيف مف مف الناحية التربوية ىـ  :األفراد ذوو اإلعاقات
أردنا ليـ أف يستغموا ما تبقى لدييـ مف إمكانات التربية الخاصة، وما يرتبط بو مف خدمات إذا ما 

ومف الواضح أف حاجتيـ إلى التربية الخاصة ترجع في األساس إلى اختالفيـ . أو طاقات كامنة
الظاىر عف معظـ األفراد نظرًا النطباؽ واحد أو أكثر مف عدة محكات عمييـ ىي اإلعاقة العقمية 

نتباه والنشاط الحركي المفرط ، واالضطرابات أو الفكرية، وصعوبات التعمـ، واضطراب اال
السموكية أو االنفعالية، واإلعاقات الجسمية، واضطرابات التواصؿ، واضطراب التوحد، 
واإلصابات الناتجة عف صدمات الدماغ، واإلعاقة السمعية، واإلعاقة البصرية، واإلعاقات 

 . المزدوجة أو المتعددة 
تبيف أنيا تحقؽ عمى الدواـ نتائج أفضؿ مف النتائج التي  التي طرؽال: ىي أفضل الممارسات

 تحققيا الطرؽ األخرى. 
يعّد نموًا طبيعيًا أو عاديًا. وبذلؾ  ا: ىي اختالؼ النمو بشكؿ جوىري عماحتياجات خاصة

عادييف سواء مف حيث الفالطالب ذو اإلعاقة ىو الطالب الذي يختمؼ جوىريًا عف الطمبة 
 سموكية، أو التواصمية، أو التعممية. لالحسية، أو الجسمية، أو ا القدرات العقمية، أو

 بشكؿ تظير متوقع أو مألوؼ ىو عما السموؾ مف شاذة او منحرفة أنماط: سموك اضطرابات
 التي  التعمـ عمى  القدرة عدـ: السموؾ اضطرابات ذوي األطفاؿ خصائص ومف. متكرر

 مرضية شخصية عالقات اقامة عمى القدرة عػدـ صحية، او حسية او عقمية باسباب تفسر  ال
 حالة في العالقات ىذه عمى المحافظة عمى القدرة عدـ الى باإلضافة والرفاؽ المعمميف مع

 والحزف، الكلبة مف عاـ مزاج  العادية، المواقؼ في مناسبة غير سموكية انماط ظيور قياميا،
 .مدرسية او شخصية بمشكالت مرتبطة مخاوؼ او آالـ، أو جسمية، اعراض لتطوير والميؿ

 بتأدية واالستمرار التركيز صعوبة في االضطراب ىذا يتمثؿ: نشاط وفرط انتباه ضعف اضطراب
 . وتيور زائد نشاط ويصاحبو الميمة الميمة

 واإلضافة، والتشوية، اإلبداؿ،: ىي أشكاؿ أربعة االضطرابات ىذه تأخذ: ولغة نطق اضطرابات
 المغوية القواعد أو الشيفرة استخداـ في أخطاء أو انحرافات فيي المغة اضطرابات أما. والحذؼ

 . االستقبالية المغة في أو التعبيرية المغة في تكوف وقد
: ىػػي السػػموكيات غيػػر العرضػػية الخارجػػة عػػف إطػػار السػػموكيات الطبيعيػػة والتػػي إساااءة معاممااة

لمشػخص. وىػذه السػموكيات قػد تكػوف  تنطػوي عمػى خطػر التسػبب فػي األذى الجسػدي أو العػاطفي
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مقصػػػودة أو غيػػػر مقصػػػودة وقػػػد تشػػػمؿ: اإلسػػػاءة البدنيػػػة، اإلسػػػاءة العاطفيػػػة، اإلىمػػػاؿ، واإلسػػػاءة 
 الجنسية.

تقديـ التوجيو والتغذية الراجعة حوؿ القضايا المتعمقة بالنمو الشخصي، والميني، : إشراف
ة، مما يساعد المتعمـ عمى تطوير عمى تعميـ ميارات وكفاءات محددوالتربوي. وىو ينطوي 

 .االكتفاء الذاتي في تحصيمو المستمر لمميارات والمعارؼ
: مصطمح يشير إلى انخفاض جوىري في القدرات العقمية، أو الحسية، أو التعممية، أو إعاقة

السموكية، أو التواصمية، أو الجسمية يحّد مف قدرة الشخص عمى تأدية وظائفو باستقاللية 
 كاآلخريف. 

 النمو عف الجوىري االختالؼ درجات أدنى ىي البسيطة : اإلعاقةإعاقات بسيطة ومتوسطة
 واألشخاص. المغوية أو التعممية، أو السموكية، أو الحسية، أو العقمية، الجوانب في الطبيعي

 اإلعاقات ذوي األشخاص مف العادية المدارس في لمدمج قابمية أكثر بسيطة إعاقة لدييـ الذيف
 التي اإلعاقات إلى لإلشارة فيستخدـ المتوسطة اإلعاقات مصطمح أما. أخرى مستويات مف

 المدارس في خاصة دراسية فصوؿ في الداعمة والخدمات الخاصة التربية خدمات تقديـ تتطمب
 . خاصة نيارية مدارس في أو العادية

: ىي كؼ البصر أو ضعفو بشكؿ ممحوظ مما يؤثر بشكؿ ممحوظ عمى قدرة إعاقات بصرية
الشخص عمى تأدية الوظائؼ المعتمدة عمى البصر وبالتالي حاجتو إلى تربية خاصة وخدمات 
مساندة )أساليب أو أجيزة أو برامج مكيفة او معدلة مثؿ التدريب عمى استخداـ لغة بريؿ، 

 قؿ، وغير ذلؾ(. والتدريب عمى ميارات التعرؼ والتن
: ىي حاالت متفاوتة الشدة مف الفقداف السمعي تمنع الشخص مف استقباؿ إعاقات سمعية

األصوات عبر األذف جزئيًا )بمعنى أف الشخص يواجو صعوبة في سمع األصوات البعيدة أو 
الخافتة( أو كميًا )بمعنى أف الشخص ال يستطيع تمييز أية أصوات( األمر الذي يتطمب 

 ـ وسائؿ بديمة لمتواصؿ مثؿ لغة اإلشارة، أو قراءة الشفاه، أو التيجي باألصابع.استخدا
: ىي اإلعاقات التي تفرض قيودًا شديدة عمى النمو والتعمـ تزيد بشكؿ جوىري إعاقات شديدة

 عف تمؾ التي تفرضيا اإلعاقات التي تعّد بسيطة أو متوسطة. 
القدرات العقمية لمشخص عف المتوسط بشكؿ : ىي الحاالت التي تنخفض فييا إعاقات عقمية

 ممحوظ ، ويظير فييا عجز ممحوظ في مجاليف أو أكثر مف مجاالت السموؾ التكيفي الرئيسة. 
: ىي اضطرابات عصبية أو عظمية أو عضمية أو صحية مزمنة تفرض قيودًا إعاقات جسمية

تأدية األنشطة  ممحوظة عمى تنقؿ الشخص، أو عمى قدرتو عمى تنسيؽ حركاتو، أو عمى
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الجسدية، أو عمى التحمؿ الجسدي. ومف األمثمة عمى ىذه اإلعاقات: الشمؿ الدماغي، وبتر 
 األطراؼ، والوىف العضمي.

: ىو خارطة طريؽ لما يتوقع أف يتـ تقديمو مف برامج وخدمات لمطالب برنامج تربوي فردي
: جوانب الضعؼ وجوانب القوة ذي اإلعاقة عمى مدار العاـ. ويشمؿ البرنامج التربوي الفردي

في أداء الطالب، األىداؼ السنوية واالىداؼ قصيرة المدى، الخدمات المساندة التي سيتـ 
 تقديميا، األاسميب التي سيتـ استخداميا، ومعايير تقييـ التحسف في األداء.

يب : وثيقة يتـ تطويرىا لكؿ شخص يتـ تقديـ خدمات التأىيؿ أو التدر برنامج تأهيل فردي
الميني لو تبيف اليدؼ الميني طويؿ المدى لممتدرب، والخدمات التي سيتـ تقديميا لتمكيف 

 المتدرب مف تحقيؽ ذلؾ اليدؼ. 
: جميع األشياء المادية والظروؼ النفسية واالجتماعية أو الثقافية التي تؤثر عمى بيئة تعميمية
 تعمـ الطالب.

 مف تحد التي المعمارية الحواجز منيا أزيمت التي الفزيقية البيئة ىي: الحواجز من خالية بيئة
 . وأماف بحرية والتنقؿ التحرؾ عمى الجسمية اإلعاقات ذوي األشخاص قدرة

: مصطمح عاـ يشير إلى جممة مف الخدمات والبرامج الصحية، والمينية، والنفسية، تأهيل
المدرسية المتقدمة وبعدىا بيدؼ واالجتماعية يتـ تقديميا لألشخاص ذوي اإلعاقة في المراحؿ 

مساعدتيـ عمى تحقيؽ أقصى ما تسمح بو قابمياتيـ مف حيث االستقاللية الشخصية، واألسرية، 
 واالقتصادية.
: يعرؼ أيضًا بالتربية الخاصة في الطفولة المبكرة، ويقصد بو كافة أنواع التدخؿ تدخل مبكر

لخ( التي يتـ تقديميا لألطفاؿ ذوي اإلعاقة الوقائي والعالجي )الصحي، والتربوي، والنفسي، ا
 في السنوات الست األولى مف العمر. 

تعرؼ التربية الخاصة بأنيا مجموعة البرامج والخطط واالستراتيجيات المصممة  :تربية خاصة
، وعادة ما تشتمػػؿ عمى ذوي اإلعاقةخصيصًا لتمبية اإلعاقة باألطفاؿ والطمبة غير غير 

نسؽ  وىي .دريس وأدوات وتجييزات خاصة باإلضافة إلى الخدمات المساندةمحتويات، وطرائؽ ت
تعميمي يوازي نسؽ التعميـ العاـ، وعادة ما ترتبط بيا خدمات مختمفة تساعدنا إذا ما أردنا 

عدادىـ لمطالب ذوي اإلعاقات  أف يستغموا ما تبقى لدييـ مف إمكانات أو طاقات كامنة، وا 
 .لالندماج بشكؿ ناجح في المجتمع 

 المشتقة التعممية المبادئ تطبيؽ وىو التطبيقي السموكي بالتحميؿ أيضاً  ويعرؼ: سموك تعديل
 الظروؼ تنظيـ إعادة أو بتنظيـ االجتماعية األىمية ذي اإلنساني السموؾ تغيير بيدؼ تجريبياً 
 . تعديمو المراد بالسموؾ العالقة ذات الراىنة البيئية
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ويتـ اختيار . التعميـ في المستشفى قد يكوف البديؿ المناسب لبعض الطمبة: تعميم في المستشفى
ويكوف التعميـ في ىذه الحالة جزءًا مف . ىذا البديؿ إذا كاف الوضع الصحي لمطالب يقتضي ذلؾ

ويمكف تنفيذ التعميـ مف . طويمة المدى والتي تتطمبيا بعض األمراض المزمنةالعممية العالجية 
ىذا النوع في غرفة صفية خاصة في المستشفى أو في السرير إذا كانت حالة الطفؿ تمنع مف 

 . الحركة
إذا كانت إعاقة الطفؿ شديدة إلى درجة تمنع التحاقو بمدرسة لفترة زمنية طويمة : تعميم في المنزل

ذوي وقد يتعاوف معممو التربية الخاصة مع المعمميف غير . يؿ قد يكوف تعميمو في المنزؿفالبد
 . في تنفيذ البرنامج التعميمي في المنزؿ اإلعاقة

إف نسبة قميمة مف الطمبة ذوي اإلعاقة لدييـ إعاقات شديدة : تعميم في مؤسسات اإلقامة الداخمية
وقد يكوف البديؿ الواقعي بالنسبة ليؤالء الطمبة ىو . يةقد يرافقيا إعاقات عقمية أو حسية أو سموك

ذا كاف التعميـ  االلتحاؽ بمؤسسة داخمية إذا كانت المدرسة النيارية غير مناسبة أو غير متوفرة وا 
وفي ىذه المؤسسة، تقدـ برامج عالجية طبية ونفسية وخدمات وتربوية . المنزلي غير مناسب

 .اإلعاقة والمتنوعة لمطمبة واجتماعية متعددة العناصر لتمبية
 : جمع البيانات عف معمومات الطالب أو مياراتو باستخداـ االختبارات أو المالحظة، الخ. تقييم

تقييـ البرامج: عممية منتظمة لجمع المعمومات وتحميميا فيما يخص فاعمية وكفاءة برنامج ما. 
ويأخذ تقييـ البرامج شكميف رئيسيف ىما: التقييـ التكويني )تقييـ العمميات( والتقييـ الختامي 

 )تقييـ المخرجات(. 
مصممة خصيصًا أو  : أدوات وأجيزة تكنولوجية بسيطة أو معقدةتكنولوجيا مساندة ومكيفة

مكيفة ليتمكف األشخاص ذوو اإلعاقة مف استخداميا لتحقيؽ أغراض متنوعة مثؿ: العناية 
 بالذات، وتأدية الميارات الحياتية اليومية، والتعمـ، والعمؿ، والتنقؿ، والتواصؿ، وغير ذلؾ. 

: اضطراب نمائي ينتج عنو مدى واسع مف المشكالت التطورية مف أىميا ضعؼ توحد
التفاعالت االجتماعية وميارات التواصؿ المفظي وغير المفظي، والسموؾ النمطي، واالىتمامات 

 المحدودة جدا. وتظير ىذه الخصائص قبؿ أف يبمغ الطفؿ الثالثة مف عمره.  
: ىي خدمات تشخيصية وتصحيحية متنوعة تقّدـ لألشخاص ذوي اإلعاقة لتطوير تهيئة مهنية

عييـ باإلجراءات المستخدمة في العمؿ لكي يتسنى ليـ االستفادة إلى معرفتيـ العامة وتنمية و 
أقصى درجة ممكنة مف برامج التدريب الميني. ويتطمب ذلؾ استخداـ أساليب مثؿ زيارة مواقع 
العمؿ، والقراءة عف الميف المختمفة وتعبئة طمبات التوظيؼ، واستخداـ وسائط النقؿ العاـ، 

كما تيتـ برامج التدريب قبؿ الميني بتقييـ الميارات األدائية وادارة الدخؿ الشخصي، الخ. 
 المختمفة مثؿ الميارات الحركية الكبيرة والدقيقة، والعناية الذاتية، واألنشطة الحياتية اليومية.
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: الجودة ىي عممية متدرجة ومنظمة ترتكز عمى مجموعة مف القيـ واألخالقيات، وتيدؼ جودة
دمة عف طريؽ إتباع استراتيجيات فعالة إلى ما يقارب الواحد الصحيح إلى الوصوؿ بالخدمة المق

 في األولويةدوف أخطاء أو قصور أو إىماؿ مما يؤدي إلى تحسيف المخرجات . وعادة ما تتمثؿ 
مف خالؿ المحتوى المقدـ مما  والتعمـ التعميـ عمميتي في المستمر التحسف تحقيؽ في الجودة

 .مستمر  بشكؿ األطفاؿ واتجاىات ومعارؼ وميارات قدرات في يؤدي إلى تحقيؽ التحسف
: ىي الخدمات التي تسعى لمساعدة الطمبة ذوي اإلعاقات عمى االنتقاؿ بنجاح خدمات انتقال

مف مرحمة عمرية إلى أخرى بما في ذلؾ االنتقاؿ مف مرحمة المدرسة إلى مرحمة ما بعد 
 لمطالب، االجتماعية الكفاءة تطويرالمدرسة. وعمى وجو التحديد، تشمؿ ىذه الخدمات: 

 والتغذية، بالطعاـ معرفتو وتطوير الصحي، وعيو وتطوير وتقبميا، ذاتو فيـ عمى ومساعدتو
 .الجماعية األنشطة في والمشاركة النفس، عف والترويح الفراغ وقت استثمار عمى وتدريبو

: جميع الخدمات التي يتـ تقديميا لمطمبة ذوي اإلعاقة لالستفادة المثمى مف مساندةخدمات 
برامج التربية الخاصة، وقد تشمؿ ىذه الخدمات: العالج الطبيعي، والعالج الوظيفي، والعالج 

 النطفي، والتربية الرياضية الخاصة، والعالج الترويحي. 
فردي تحدد فيو األىداؼ االنتقالية لمطالب : ىي جزء في البرنامج التربوي الفردية خطة انتقال

 والخدمات التي سيتـ تقديميا لو لتحقيؽ تمؾ األىداؼ. 
الذيف ليس  الطالب مع اإلعاقة ذوي الطمبة تعميـ إلى لإلشارة الدمج مصطمح يستخدـ: دمج

 . جزئي بشكؿ أو كامؿ بشكؿ إما العادية الدراسية الفصوؿ في (العادييفلدييـ إعاقة )
تعميـ الطمبة ذوي اإلعاقات جنبًا إلى جنب مع أقرانيـ غير ذوي اإلعاقة في ىو : شاملدمج 

مدارس التعميـ العاـ التي كانوا سيمتحقوف بيا لوال إعاقتيـ عمى أف يبقوا فييا طواؿ اليـو الدراسي، 
األمر( يوفر شراؼ عمييـ معمـ بالتعميـ العاـ )مع وجود معمـ لمتربية الخاصة إذا لـز ويتولى اإل

تباع طرائؽ تدريس مالئمة لحاجاتيـ الفردية.  ليـ بيئة تعميمية مناسبة في الصفوؼ الدراسية، وا 
ىو بذلؾ يعني إتاحة الفرصة لمطالب ذوي اإلعاقات لمتواجد واالنخراط في التعميـ العاـ كإجراء و 

شباع حاجاتي ـ التربوية الخاصة في يؤكد عمى مبدأ تكافؤ الفرص في التعميـ، وييدؼ إلى تمبية وا 
 .إطار المدرسة العادية التي تمثؿ البيئة األقؿ تقييدًا 

 في تدخؿ التي األساسية النفسية العمميات مف أكثر أو واحدة في اضطراب ىي: تعمم صعوبات
 عمى القدرة نقص في االضطراب ىذا ويظير. المكتوبة أو المنطوقة المغة استخداـ أو فيـ

. الحسابية العمميات أداء أو التيجئة، أو الكتابة، أو القراءة، أو الكالـ، أو التفكير أو االستماع
صابات االدراكية اإلعاقات مثؿ حاالت عمى يشتمؿ واالصطالح  الدماغي والتمؼ الدماغ، وا 

 فئات أكثر مف التعمـ صعوبات وتعد. النمائية الكالمية والحبسة القراءة وعسر البسيط، الوظيفي
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 التعممية الصعوبات: ىما نوعيف إلى التعمـ صعوبات تصنيؼ ويمكف. انتشارا الخاصة التربية
 .النمائية التعممية والصعوبات األكاديمية،

وقد . لدى بعض الطمبة إعاقات شديدة أو متعددة تمنع دمجيـ في الصؼ العادي :صف خاص
. خاص في المدرسة العاديةيكوف البديؿ التربوي األقؿ تقييدًا بالنسبة ليـ ىو االلتحاؽ بصؼ 

 . ويسمح ذلؾ بدمجيـ اجتماعيًا مع أقرانيـ غير ذوي اإلعاقة في األنشطة غير المنياجية
ذا اقتضت  :غرفة مصادر يستطيع األطفاؿ ذوو اإلعاقات البسيطة االلتحاؽ بالصؼ العادي وا 

لخدمات الداعمة وفي ىذه الغرفة يتـ تقديـ ا. الضرورة تقدـ ليـ مساعدة خاصة في غرفة مصادر
ويعمؿ في غرفة المصادر معمـ تربية خاصة لديو خبرة كافية بمناىج . وفقًا لجدوؿ زمني منظـ
ويأتي الطمبة إلى غرفة المصادر ضمف مجموعات تتكوف الواحدة منيا . وأساليب التربية الخاصة

ويتـ تعميـ . قصىطالب ويمتحؽ الطالب بيذه الغرفة لفترة واحدة أو فترتيف يوميًا كحد أ( 4)مف 
 . الطمبة في ىذه البيئة التعميمية فرديًا أو في مجموعات صغيرة

 : ممارسوف ذوو شيادات عممية مختمفة يعمموف معًا مف أجؿ تمبيةفريق متعدد التخصصات
 االحتياجات المتنوعة لمطمبة ذوي اإلعاقات.

: ىي عبارات تبيف العناصر الرئيسة في البرامج ذات النوعية الجيدة أو الممارسة معايير الجودة
 الفعالة في ميداف التربية الخاصة والتأىيؿ. 

: ىي المبادئ التي تحدد التصرؼ الميني معايير المهنية واألخالقية في التربية الخاصةال
 لخاصة والتأىيؿ.والسموؾ األخالقي لممتخصصيف الذيف يقّدموف برامج التربية ا

: ىي ميارات نفسية/اجتماعية تمّكف الشخص مف التعامؿ بشكؿ فعاؿ مع مهارات الحياة
متطمبات وتحديات الحياة اليومية. وتشمؿ ىذه الميارات ولكنيا ال تقتصر عمى: ميارات حؿ 

 المشكالت، والميارات الشخصية، والميارات االنفعالية واالجتماعية.
إذا كانت اإلعاقة شديدة تمنع الطفؿ مف االلتحاؽ حتى بصؼ خاص : مدرسة نهارية خاصة

وال تتيح المدرسة الخاصة الفرصة لمطمبة . فإف المدرسة النيارية الخاصة تصبح البديؿ العممي
ألف جميع أقرانيـ في المدرسة  ذوي اإلعاقةذوي اإلعاقة لمتفاعؿ االجتماعي مع الطمبة غير 

لكف ىذه المدارس ذات فوائد ال يمكف إغفاليا مف حيث البعد . ذوو إعاقاتالخاصة ىـ طمبة 
 .اإلداري التنظيمي فيي مزودة بكوادر متخصصة ومعدات وأجيزة مكيفة ومساندة

، فاف العمؿ الفعاؿ في ميداف ةنظرا لتنوع حاجات األفراد ذوي اإلعاق: فريق متعدد التخصصات
وربما يكوف . ضمف فريؽ متعدد التخصصات التربية الخاصة يقتضي بالضرورة التعاوف والتنسيؽ

التعاوف أحد أىـ ركائز التربية الخاصة المعاصرة ومف أىـ التخصصات التي قد تقّدـ الخدمات 
التربية الخاصة، والطػػػػب، والعالج الطبيعي، والعالج : المباشرة وغير المباشرة ليؤالء األفراد
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الخاصة، وعمـ النفػػس، والخدمة االجتماعيػة، الوظيفي، والعالج النطقػي، والتربية البدنية 
 والتمريػػػػػض، وغير ذلؾ.

كما يشير االسـ، يتنقؿ المعمـ المتجوؿ مف مدرسة إلى أخرى لتقديـ خدمات التربية  :معمم متجول
وُيستخدـ ىذا النموذج في المناطؽ النائية التي يوجد . الخاصة لمطمبة الممتحقيف بالمدارس العادية

وال يقتصر عمؿ المعمـ المتجوؿ عمى التعميـ المباشر . أعداد قميمة مف الطمبة ذوي اإلعاقاتفييا 
 .لمطمبة فيو قد يقدـ االستشارات التربوية لمعممي الصفوؼ العادية أيضاً 

المؤسسة عادة ما تعني أي مؤسسة أو مركز أو مدرسة  :مؤسسات تعميم األفراد ذوي اإلعاقات
برامج فردية خاصة  فراد ذوي اإلعاقات، وتتبع لوزارة التربية والتعميـ، وتقدـتقـو بتعميـ وتأىيؿ األ

مكاناتيـ التعميمية تمبي رغباتيـ واحتياجاتيـ  . والتربوية بحسب قدراتيـ وا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


