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  استراتیجیات التدریس لذوي االحتیاجات الخاصة 

Teaching strategies for people with special needs 
 
 

Abstract: 
 Children with special needs are those who are far removed from the average in 
terms of their mental, educational, social, emotional or physical abilities, so that they need 
a kind of services and care to enable them to maximize their abilities. 
 The teacher of special education should receive specialized training and continuous 
training, so that he can perform the educational situation, but practice it successfully and 
according to the individual needs of learners and take into account this difference so that the 
variety of strategies and teaching methods provided to them each according to his abilities and 
needs 
 In this regard, this intervention comes to clarify the concept of people with special 
needs and professional and academic requirements to prepare the teacher of special education 
and its tasks, focusing on the strategies used to teach people with special needs. 
 
Keywords: Special Needs - Special Education - Teaching - Strategy - Teaching Strategies - 
Special Needs Teacher. 

 

  :ملخص

 المتوسـط بعـدا واضـحا سـواء فـي قـدراتهم العقلیـة ـین یبعـدون عـنذاألشـخاص الاألطفال ذوي االحتیاجات الخاصة هم 

حـاجتهم إلـى نـوع مـن الخـدمات والرعایـة  الجسمیة، بحیث یترتب علـى ذلـك االجتماعیـة أو االنفعالیـة أو أو التعلیمیـة أو

  .أقصى ما تسمح به قدراتهم لتمكیـنهم مـن تحقیـق

فالتالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة یختلفون عن التالمیذ العادین من حیث أنهم ال یستفیدون من الطرق التقلیدیة 

المستخدمة في التدریس لذا یلزم لتدریس هؤالء التالمیذ استخدام إستراتیجیات وطرق تدریس خاصة و متنوعة وینبغي على 

أداء الموقــف التعلیمــي، بــل ممارســته  متخصصا وتدریبا مستمرا ، حتى یسـتطیع، تكوینـا ىلقـأن یمعلم التربیة الخاصة 

ومراعاة هذا االختالف بحیث ینوع من االستراتیجیات و طرق التدریس  الفردیــة للمتعلمــین االحتیاجات بنجــاح وحســب

  .  المقدمة لهم كل حسب قدراته و احتیاجاته

 إلعدادالمتطلبات المهنیة و األكادیمیة ذوي االحتیاجات الخاصة و  لتوضیح مفهوممجال تأتي هذه المداخلة وفي هذا ال

 . ومهامه مركزین على االستراتیجیات المتبعة لتدریس ذوي االحتیاجات الخاصة  معلم التربیة الخاصة

معلم  –إستراتیجیات تدریس  - اإلستراتیجیة  –س التدری –التربیة الخاصة  –ذوي االحتیاجات الخاصة : الكلمات المفتاحیة 

 .ذوي االحتیاجات الخاصة 
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  : تحدید المصطلحات والمفاهیم -1

  :ذوي االحتیاجات الخاصة  -

هـم أفـراد یعـانون نتیجـة عوامـل وراثیـة أو بیئیـة مكتسـبة مـن ُقصـور القـدرة علـى تعلــم أو "    

یقــوم بهــا الفــرد العــادي الســلیم المماثل لهم في  الأعمــاء وأدت أومهــارا تاكتســاب خبــرا

  .العمر والخلفیة الثقافیة أو االقتصادیة أواالجتماعیة

ولهذا تصبح لهم باإلضافة إلى احتیاجات الفرد العادي، احتیاجات تعلیمیة، نفسـیة ،حیاتیة،   

-رالهـم؛ باعتبـارهم مواطنین وبشمهنیة، اقتصادیة، صحیة خاصة، یلتزم المجتمع بتوفیرهـا 

  ".كغیرهم من أفراد المجتمع-قبل أن یكونوا معاقین 

حالـة مـن القصـور أو الخلـل فـي  " :وعرفت منظمة الصحة العالمیة اإلعاقـة علـى أنهـا   

القدرات الجسدیة أو الذهنیة ترجع إلى عوامل وراثیة أو بیئیة تعیق الفرد عن تعلم بعض 

حالة َتُحُد من مقدرة : "هاأنوجاء كذلك ."ي یقوم بها الفرد السلیم المشابه في السناألنشطة الت

الفرد على القیام بوظیفة واحدة أو أكثر مـن الوظــائف التــي تعتبــر مــن العناصــر األساسیـــة 

یـــة أو النشـــاطات للحیــاة الیومیـــة مــن قبیــل العنایـــة بالذات أو ممارســـة العالقـــات االجتماع

مركز هردو لدعم التعبیر الرقمي ، (  .االقتصـــادیة، وذلـــك ضـــمن الحدود التي تعتبر طبیعیة

2014 ( 

بأنهم االفراد الذین ینحرفون عن " و یمكن تعریف ذوي االحتیاجات الخاصة عموما     

أكثر من جوانب المستوى العادي أو المتوسط في خاصیة ما من الخصائص أو جانب أو 

الشخصیة إلى الدرجة التي تحتم إحتیاجاتهم إلى خدمات خاصة ، تختلف عما یقدم إلى 

( أقرانهم العادیین و ذلك لمساعدتهم على تحقیق أقصى ما یمكن بلوغه من النمو والتوافق 

 ) .  6، ص  2008رواب عمار ، 
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  : التربیة الخاصة  -

غیر العادیة باعتبار أن لكل منهم حاجاتهم الخاصة تشمل التربیة الخاصة كل الفئات 

وظروفهم المحیطة بهم ، فالمعاق ینظر إلى إشباع حاجاته التربویة و النفسیة و االجتماعیة 

كبقیة األفراد العادیین بینما المتفوق و الموهوب یتشوقون إلى تنمیة قدراته وٕابداعاته أو على 

،  2011عبد الفتاح عبد المجید الشریف ، ( اع األقل الحفاظ علیها من التدهور و الضی

 )   19ص 

  

   :التدریس  -

كافة  عملیة تربویة هادفة تأخذ في االعتبار" أحمد زیاد حمدان التدریس على انه  فیعر 

یسمى باألهداف  العوامل المكونة للتعلم،ویتعامل خاللها كل من المعلم والتلمیذ،لتحقیق ما

  "التربویة

عبارة عن عملیة لقاء معنوي "س في موسوعة المعارف التربویة على انه كما یعرف التدری 

ومادي بین المدرس والتالمیذ، حیث یقوم المدرس بنقل المخزون المعرفي من عقله من خالل 

لذلك خالل عملیة التدریس ال یتفاعل . طاقته المخزونة، وأحاسیسه ومشاعره المكنونة

 "ه فقط بل أیضا من خالل كیانه الداخلي الكليالمدرس مع تلمیذه من خالل حركات جسد

 

  :االستراتیجیة  -

نشاط تحویلي هادف لغایات وأغراض سیاسیة تعلیمیة، ّ أنها" تعرف االستراتیجیة على 

بواسطة وضع وانجاز مجموعة من اإلجراءات التعلیمیة المنتظمة والعامة، من أجل تحقیق 

النشاط یتخذ من تشخیص الصعوبات، فإنه أهداف یطول أو یقصر مداها، وٕاذا كان هذا 

  "یجد مستقر وصوله في البعد المستقبلي المشرق 

بأنها تحدید أهداف المؤسسة طویلة األمد واتخاذ مجموعة "  grantكما یعرفها أیضا جرانت 

( "من األفعال وتوزیع المصادر الضروریة وتخطیطها في عالقة ونظام لتحقیق هذه األهداف 

 )15، ص  2017نسیبة عطیة ،  غنیة بلعالء ،
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  :استراتیجیة التدریس  -

هي عبارة عن إجراءات التدریس التي یخططها القائم بالتدریس مسبقا ، بحیث تعینه على 

تنفیذ التدریس على ضوء اإلمكانات المتاحة لتحقیق األهداف التدریسیة لمنظومة التدریس 

  . التي یبنیها ، و بأقصى فاعلیة ممكنة 

یجیة التدریس في مجملها مجموعة من إجراءات التدریس المختارة سلفا من قبل المعلم فإسترات

أو مصمم التدریس و التي یخطط الستخدامها أثناء تنفیذ التدریس ، بما یحقق األهداف 

عبد الحمید حسن ( التدریبیة المرجوة بأقصى فاعلیة ممكنة و في ضوء اإلمكانات المتاحة 

 )  23-22، ص  2011عبد الحمید شاهین  ، 

  

  :معلم ذوي االحتیاجات الخاصة  -

هو الشخص الذي تلقى تكوینا أو تدریبا قبل أ أثناء الخدمة بمؤسسة متخصصة في تأطیر 

- 1المؤرخ في  87/257 :المستخدمین بمؤسسات ذوي االحتیاجات الخاصة حسب المرسوم

یدرالیة الوطنیة ألولیاء التالمیذ ، أو استفاد من الدورات التكوینیة التي تنظمها الف09-1987

 90/31المعاقین ذهنیًا والتي تنشط في المجال االجتماعي، وفق قانون الجمعیات رقم  

وهو الذي تحصل على شهادة في نهایة تكوینه تمكنه من 1990 -12-4المؤرخ في 

 المحددة لمهامه34و 32حسب المادة "مربي مختص "أو "مربي"االلتحاق بالسلك الوظیفي 

  ) 112عبد الفتاح أبي مولود ، فاطمة غالم ، بدون سنة ، ص .( في الجریدة الرسمیة

المعلم المختص بالتدریس للفئات " كما یعرفه الباحث محمد فكري فتحي صادق إجرائیا بأنه 

" الخاصة من الطالب غیر العادیین في المدارس و الفصول التابعة لوزارة التربیة و التعلیم

 )  . 5حي صادق ، بدون سنة ، ص محمد فكري فت(
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  :بعض فئات ذوي االحتیاجات الخاصة  -2

نهم األطفال الذین یختلفون على نحو أو آخر عن أب یعرف األطفال ذوو االحتیاجات الخاصة

 :ویصنفوا إلى الفئات اآلتیة. األطفال الذین یعتبرهم المجتمع عادیین

 .اإلعاقة العقلیة -

 .اإلعاقة السمعیة -

 .اإلعاقة الجسدیة -

 .اإلعاقة االنفعالیة -

  اإلعاقة البصریة -

  .صعوبات التعلم -

  .االضطرابات الكالمیة واللغویة -

  ) 9-8مروة محمد الباز ، بدون سنة ، ص (  التفوق العقلي -

  

  :الفرق في التدریس لذوي االحتیاجات الخاصة و العادیین  -3

المناهج و : اصة و العادیین یكمن في نقطتین هما الفرق في التدریس لذوي االحتیاجات الخ

 طرق التدریس 

  

   :الفرق في المناهج  -1

إن المناهج في التعلیم العام تختلف عن مناهج التربیة الخاصة ، فالمناهج للعادیین توضع 

مسبقا من قبل لجنة متخصصة و التي تتناسب مع المرحلة الدراسیة و الجانب العمري لهذه 

ولكن یتم وضع .أما ذوي االحتیاجات الخاصة ال یمكن وضع المناهج مسبقا المرحلة ، 

خطة منهج لكل طفل على حده وفقا لقدراته و استعداداته و مدى أدائه في تعلیمه للمهارات 

المختلفة فكل طفل له خطة فردیة خاصة به توضع وفقا لقدراته األدائیة و توضح الخطة 

الفترة الزمنیة و مدى أداء الطفل في تعلیم المهارة ، و یتم  الفردیة وفقا لمعاییر معینة مثل

و یتم وضع األهداف الفرعیة في . تحدید االهداف طویلة المدى ، و األهدف قصیرة المدى 

 .الخطة و تحدید المواد أو الوسائل التعلیمیة الالزمة لتحقیق المهارة 
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  :الفرق في طریقة التدریس  -2

التدریس و الوسائل المستخدمة في العملیة التعلیمیة ، حیث في هناك إختالفا في طریقة 

الغالب تتبنى طرق التدریس الفردیة في التدریس لذوي االحتیاجات الخاصة ، في حین تتبنى 

طرق تدریسیة جماعیة في التدریس لألطفال العادین في المراحل التعلیمیة المختلفة ، أیضا 

طفال العادیین بتعلیمهم على كتابة االسم والحرف و جمع یقوم المعلمون مع المبتدئین من األ

االرقام و طرحها و االمالء و الخط و غیرها ، أما بالنسبة لألطفال من ذوي االحتیاجات 

الخاصة فیعتمد تعلیمهم على إستعمال الحمام مثال أو إطعام نفسه أو أن یلبس بمفرده أو 

القمیص إلى فتح صنبور الماء وكیفیة تعامله  تعلیمه طریقة غیل الیدین من كیفیة رفع أكمام

ووضع قطعة الصابون مكانها و غسل یده بالصابون و تنشیف . مع الصابون بیده بالفرك 

  ) 17مروة محمد الباز، بدون سنة ، ص ( یده بالمنشفة 

  

  :مهام معلم التربیة الخاصة  -4

  :حسب التشریع الجزائري  -أ

مـن المرسـوم 34مكلفـون حسـب مـا تـنص علیـه المـادة أمـا المربـون المختصـون فهـم 

بتقدیم تعلیم متخصص إلى الشباب  1993أفریـل 12والمـؤرخ فـي 93-102التنفیـذي 

عمـــل یتعلـــق بمالحظـــة  المعسـرین والمعـوقین ذهنیـا والمعـوقین حسـیا، والقیـام بكـل

االجتمـاعي وضـمان  ـــربیتهم قصـــد إدمـــاجهمأو إعـــادة ت/ مجموعـــة شـــباب معســـرین و 

تنظــیم أعمــال  تكیـیفهم، وكـذا وٕاعادةإعـادة تربیـة الشـباب المعـوقین أو غیـر المتكیفـین، 

بالمشـاركة  وهــم مطــالبون أیضــا. التنشــیط والتــرویح لألشــخاص المتكفــل بهــم ومــراقبتهم

 عـة تطبیقهـا، وفـي المـداومات، و بحضـور االجتماعـاتفـي تحضـیر البـرامج ومتاب

كمــا أنهــم ملزمــون بحجــم عمــل أســبوعي قــدره . التربویــة و تــأطیر التالمیــذ المتمــرنین

ســاعة عنــدما یكلفــون بصــفة أساســیة ) 22(ســاعة، وبــاثنتین وعشــرین ) 30( ثالثــون

 . لیمالتع ودائمــة بمهــام
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 یغلــب معلم  التربیة الخاصة حسب لما جاء في التشریع الجزائري  المالحـظ أن مهــام 

فئــات ذوي االحتیاجــات الخاصــة بــدون التحدیــد في  لكلعلیهــا الطــابع العملــي والشــمولیة 

 .ذهنیـةأو  حركیـة ،أوفئة واحـدة، سـواء أكانـت حسـیة

  

  )  : 2007( ة العمل بالوالیـات المتحـدة األمریكیـة ما حددته إدار  حسب - ب

بقیـاس أو تقـدیر قـدرات واسـتعدادات األطفـال والتالمیـذ،  مكلـفهو  معلـم التربیة الخاصة 

ویخطــط المقــررات الدراســیة الخاصــة لمواجهــة  ویفعـل ذلـك اعتمـادا علـى االختبـارات

والموضـــوعات األكادیمیـــة والمهـــارات  ــوم بتــدریس المــواداحتیاجــات الطلبــة، وكــذا یق

العلمیـــة لمســـاعدة الـــذات، باســـتخدام مختلـــف الطـــرق والمعینـات المتنوعـة لمسـاعدته 

تطــویر وتعــدیل المنــاهج  علـى التـدریس ، أو القیـام بالتأهیـل الـالزم وأیضـا یعمـل علـى

ویالحـظ الطـالب . مالئمــة للطــالب ذوي الصــعوبات واالحتیاجــات الخاصــةلجعلهــا 

تـدهور أو  بهـدف تقـدیر مسـتویاتهم، ویسـجل تقـدمهم ویكشـف العالمـات الدالـة علـى أي

 االضـطرابات االنفعالیـة، ویعمـل مـع خطـأ أو بـطء فـي النمـو أو اعـتالل الصـحة أو

عــن قــرب بمــا فــي ذلـك المســؤولون عــن اإلرشــاد، وأخصــائیون  المهنیـین اآلخــرین

واألخصـــائیون النفســـانیون، كمـــا یســـاعد التالمیـــذ علـــى اكتســـاب مفـــاهیم  التخاطــب،

وتشـجیعهم علـى التفاعـل االجتمـاعي مـع اآلخـرین، ومسـاعدتهم فـي  الصـــحة واألمـــان

والمتطلبـات الشخصـیة األخـرى باإلضـافة إلـى المناقشـة مـع  التغذیـة واإلخـراجعملیـات 

جوانب نمو التالمیذ وأخیرا المشاركة في األنشطة وفي  األسـرة والمـربیین اآلخـرین مختلـف

  .)65-64،  2008غالم فاطمة ، ( مجالس الوالدین والعاملین

یة الخاصة كانت واضحة و شاملة و دقیقة مما سبق یمكن أن نالحظ أن مهام معلم الترب

 .في التشریع الجزائري مقارنـة بمـا جـاء
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  :المتطلبات المهنیة و األكادیمیة العداد معلم التربیة الخاصة  -5

  :المتطلبات المهنیة الخاصة بالجانب األكادیمي  -

ي یحتاجها معلم ویقد بهذا المجال إكتساب المعرفة الصحیحة ،و المهارات العلمیة الت

المستقبل في أوصول المهنة و أوضاعها ،و أسالیبها حتى یتمكن من التعامل الفعال 

  .الناجح في عمیلي التعلیم و تحقیق أهدافها 

و في هذه الحالة على المعلم أن یتمتع بمعرفة واسعة ، و عمیقة في مجال المادة 

بیعة هذا المجال ، وأسالیب البحث الدراسیة التي یقوم بتدریسها ، و تشمل هذه المعرفة ط

فیه ، وعلى المعلم أیضا أن یتمتع بفهم كامل لألسس النفسیة للتعلم ، ویشمل ذلك أسس 

التعلم الجید ، ونظریات التعلم المختلفة ، و تطبیقاتها في مجال التدریس والخصائص 

 .الجسمیة و العقلیة للتالمیذ 

    

  :التربوي المتطلبات المهنیة الخاصة بالجانب  -

یركز هذا المتطلب على ضرورة إعداد المعلم تربویا و مهنیا داخل مؤسسات اإلعداد قبل 

االنخراط في المهنة ، و ذلك من خالل دراسة المقررات التربویة و النفسیة والنظریة و 

العلمیة ، باإلضافة إلى نمو جوانب الشخصیة ، و یركز هذا المتطلب على ضرورة 

تشتمل عملیة .لمعارف الالزمة في تخصصه لمهارات التدریسیة و ااكتساب المعلم ا

اإلعداد المهني لمعلمي التربیة الخاصة على جانبین رئیسیین ، یتمثل الجانب األول في 

دراسة العلوم التربویة و النفسیة ، ویتمثل الجانب الثاني في التدریب العملي التطبیقي 

  :   ى مایلي على طرق التدریس و یسمى بالتربیة العملیة ، یهدف اإلعداد إل

  .اإللمام التام بأهداف التربیة الخاصة ، و مبادئها التعلیمیة المقدمة إلیه  -1

  .اإللمام بطرق بناء شخصیة المعاق بطریقة سویة  -2

  .االهتمام بالعمل في میدان اإلعاقة  -3

 .التمكن من طرق التواصل التربوي بین المدرسة ، واألسرة لمساعدة المعاق و رعایتة -4
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التمیز بالقدر الوافي من القیم العاطفیة و الوجدانیة التي تساعد المعلم على إكساب  -5

  .المعاق المهارات المرغوبة 

امتالك القدر الكاف من الصبر و المثابرة و التحمل في نقل الخبرة للمعاقین دون  -6

  .إرهاق أو تعب 

  .ق للحیاة المجتمعیة والمهنیة استیعاب األنشطة المختلفة المتصلة ببرامج إعداد المعا-7

  .القدرة على تصمیم وسائل تعلیمیة تتناسب مع نوع و درجة اإلعاقة  -8

القدرة على ربط الكلمات التي یتعلمها المعوق بمدلوالتها الحسیة الثراء حصیلته  -9

  .اللغویة 

  .حسن إستغالل المهارات الیدویة لدى المعاق  -10

سامي محمد ( .ضوعي بما یناسب نوع االعاقة و شدتها القدرة على التقویم المو  -11

 ) 611-608، ص  2015نصار وآخرون  ، 

  

 :اإلستراتیجیات والّطرق العامة الحدیثة لتدریس ذوي االحتیاجات الخاصة -6

لقد توصل المختصون في میدان الّتعلیم إلى وضع استراتیجیات عملیة، تقوم علىعدة 

مسیرتهم  عرض لها ذوي االحتیاجات الخاصة، خاللمن المشاكل الّتي یت طرق للحد

 : التربویة وشملت هذه االستراتیجیات ما یلي

 

  :إستراتیجیة تحلیل المهمات  -1

صحیح  المهمة هي مجموعة من المهارات الحركیة الّتي یقوم الفرد بتأدیتها بشكل إن

وتحدید  راقبتهتتبع أخطاء الطفل وم: باالعتماد على مجموعة من األسالیب نذكر منها

 .فرعیة األهداف الخاصة بكل خطأ وتجزئة المهمة الّتعلیمیة من وحدة كاملة إلى وحدات

  

  ) :تدریب العملیات الّنفسیة (إستراتیجیة تنمیة القدرات  -2

من  تنمیة القدرات إستراتیجیة أساسیة وفعالة في العمّلیة العالجیة، كما أنها أسلوب تعد

 . عجز الّنهائي وتضع برامج معینة للعالجاألسالیب الّتي تحدد ال
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  : االستراتیجیة الحركیة اإلدراكیة -3

عند  الحركة المعیار األساس األول، الّذي تقوم علیه المهارات اإلدراكیة والمعرفیة تعد

محصول  تطور الّنمو الحركي للمتعّلم یستطیع أن یستكشف البیئة من حوله، ویكون له

 .یرات البیئةمعرفي عن طریق إدراك مث

  

  :إستراتیجیة النفس اللغویة  -4

الّتعّلم  یرى أصحاب هذه اإلستراتیجیة أنه بإمكان عالج صعوبات الّتعّلم ألن صعوبات

 .الّلغویة مرتبطة باألداء الوظیفي في األداء الّلغوي

  

  :إستراتیجیة التربیة العالجیة والتصحیحیة -5

على  ، الكتساب المهارات الّالزمة للّتغّلبتهدف إلى مساعدة ذوي االحتیاجات الخاصة 

 .الصعوبات

  

   :إستراتیجیة الّتربیة الّتعویضیة -6

البرامج  تتضمن أدوات ووسائل مكیفة لتحقیق األهداف الّتي یتعّذر تحقیقها عن طریق

 .العالجیة ویشتمل الّتدریس الفعال في الّتربیة الخاصة

  

  :إستراتیجیة المواد التدریبیة -7

متسلسلة  ى المعّلم أن یكون قادرا على تقسیم البرامج أو المنهاج إلى أجزاءیجب عل

ینبغي  ومتكاملة، وعلیه مراعاة كل العناصر التي یشملها محتوى المنهاج الدراسي كما

 .على المعّلم اكتشاف نقاط الضعف لدى المتعّلمین

  

  :الحواس المتعددة)تدریب ( إستراتیجیة تدریس -8

على  ة تحتاج إلى تركیز المعّلم على جمیع حواس المتعّلم كي یتدربهذه اإلستراتیجی

أو  المهارات مع وجوب اإلستیعان بالوسائل الّتعلیمیة المرتكزة على الحواس السمعیة

  .البصریة، ویترّكز على استخدام المتعّلم أكثر من حاسة
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  :استراتیجیة التحلیل السلوكي التطبیقي  -9

الزائد  تسعى لمعالجة المشاكل السلوكیة، مثل مشاكل الّنشاط یقصد بها استعمال أسالیب

 )34-33ص 2017غنیة بلعالء،نسیبة عطیة، (  .وتشتت االنتباه

  

    :ویندرج ضمن هذه االستراتیجیات عدة طرق لتدریسهم نذكر منها ما یلي    

  .مسؤولیة یسعى إلى تحفیز المتعّلم على إنجاز المهمات وتحمل :طریقة التعلیم التعاوني -

  تعد من أكثر الّطرق فاعلیة في تنمیة الّتفكیر یحتاج فیه :طریقة االستقصاء الموجه -

  .المتعّلم إلى ممارسة العملیتان العقلیة والعملیة

  .یستخدم فیها المتعّلم مهاراته للوصول إلى مفهوم ومبدأ علمي :طریقة االكتشاف الموجه -

   .لمتعّلم على الّتذّكر وتنمیة قدرات الّتفكیر عندهتزید من قدرة ا :طریقة حل المشكالت -

  .استخدمت هذه الّطریقة بنجاح ألنها تقوم بتعدیل سلوك المتعّلم :طریقة تحلیل السلوك -

 قیام المتعّلم بدور المعّلم یجعل عندهم دافعیة أكثر تساهم في نجاح عملیة :التلمیذ كمعلم -

 )35ص  2017غنیة بلعالء،نسیبة عطیة، (  .الّتعلم

  

  :دور المؤسسات االجتماعیة في قضیة ذوي الفئات الخاصة -7

  :دور األسرة في التعامل مع طفلها المعاق  -أ

إن مسئولیات األسرة في رعایة الطفل المعاق أكبر من مسئولیتها في رعایة الطفل العـادي 

خص مسئولیات ألن األخیر یتعلم الكثیر من الخبرات والمهارات والمعلومات بنفسه ،وتتل

  :الوالدین في رعایة الطفل المعاق في اآلتي

  التعلیم -1

  اإلنفاق على الطفل- 2 

  توجیه وتعدیل السلوك غیر المقبول- 3 

  تدریب الطفل على المهارات االجتماعیة في رعایة نفسه وحمایتها -4

  مساعدة الطفل على االستفادة من مؤسسات المجتمع -5

 لتعامل مع أخیهم المعاقإعداد األخوة واألخوات ل -6
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  .تعریف األقارب -7

  التعاون مع المدارس ومراكز التأهیل والتدریب والتشغیل في رعایة ابنهما-8

ركز على الفكرة القائلة بأن الناس یولـدون بـضعف مـا ٌفالمعالجة الحدیثة لمسألة اإلعاقة ت

ء إذا اتسمت بالسلبیة فهي ،أو یصابون به في حیاتهم ،إال أن مواقف الذین حولهم من أقویا

التي تحول هـذا الضعف إلى عاهة ،إذن فالضعف لن یقوى إال بقوة إرادة عظمى ،لذلك فمن 

  : ضمن أهـم األدوار التـي یجب على األسرة إتباعها في التعامل مع الطفل المعاق

  .یجب أن تكون العالقة بین الوالدین یسودها التعاون والمحبة والتقدیر -1

  .ي أن تكون الروابط األسریة قویة بین أفراد األسرةینبغ -2

  .على الوالدین تشجیع أطفالهما األصحاء على التعاون واالهتمام باألخ المعاق-3

كاألوالد ً ردعه إذا أساء التصرف فهو في حاجة إلى تعلم أصول اللیاقة واألدب تماما  -4

  .اآلخرین

  إذا توافرت له البیئة المتفهمة لحاجاتهً ماعلى األم أن تتذكر أن طفلها سوف یتقدم حت -5

  على األسرة أن تساعده على النمو الصحیح واالستقالل ونمو ثقته بنفسه -6

  :دور األسرة وأثرة في الحد من اإلعاقة - ب

ال یختلف الباحثون حول أهمیة الدور الذي تقوم به األم في رعایة الطفل المعـاق فالدراسات 

الطفل في النظافة والتغذیة واللبس والحمایة وتبذل في سبیله الكثیر تشیر إلى أنها تعتني ب

مـن الوقـت ،ویزداد هذا الجهد كلما كبر الطفل وزادت حاجاته في الرعایة ،أما دور األب 

مقارنة بدور األم ، ،ولكن أشارت بعض دراسات إلى دور آخر ً فیعتبـره بعـض الباحثین قلیال

م ومساندته لها وتشجیعه لها وتقدیره لدورها في األسرة فكلما لألب من خالل تفاعله مـع األ

شعرت األم بحب زوجها لها واهتمامه بها زادت قدرتها على رعایة أطفالها وتحملت 

مسئولیاتها وهي راضیة والرأي الراجح اآلن أن رعایة الطفل المعاق في األسرة مسئولیة 

هبه عاطف السید .(دور اآلخر ومـسند له مشتركة بین الوالدین ألن دور كل منهما مكمل ل

 .)223- 222، ص 2014،محمود عوض 
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  :دور المدرسة في رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة  -ج

الكشف الدوري على التالمیذ واكتشاف حاالت اإلعاقة وتوجیهها بما یتناسب  -1

  .واحتیاجاتها

  .تقدیم األجهزة الالزمة التي یحتاجها الطفل المعاق -2

العمل على تحویل الحاالت للمؤسسات والهیئات التي یمكن أن تساعدها في االستفادة  -3

  .مـن خـدمات وجهود الرعایة المجتمعیة

  تزوید األسرة باتجاهات الرعایة وأسس التعامل مع الطفل المعاق -4

مكنه الطفل من الناحیة التعلیمیة والثقافیة بالقدر الذي ال یضر بحالته في الوقت نفسه ی  -5

  .من المراحل التعلیمیة التي یمر بها أقرانهً یكون قریبا مـن أن رعایة

  .في الحیاة وأن الجمیع یقبلونه بكل رضاً بأن الخیر موجوداً إشعاره دائما -6

تهیئة الجو االجتماعي الذي یحقق للطفل المعاق قدر من الشعور بالسعادة واألمان  -8

  والطمأنینة

 مجتمع سواء في األسرة والمدرسة أو في المجتمع العاممحاولة إدماجه في ال -9

  

  : دور المناهج التعلیمیة في رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة -د

هناك بعض األسس العامة لتدریب وتعلیم األطفال ذوي االحتیاجـات الخاصـة حتـى تـستطیع 

  : المناهج أن تقوم بدور فعال في التعلیم كما یلي

ب المادة في المواقف منظما من المادي إلى الحسي إلى المجرد ومن یجب أن یكون ترتی -1

المعروف والمألوف إلى المجهول وغیر المألوف ،فإن هذا یسهل تكوین المفهومات وٕادراك 

  .العالقات

یجب أن تنظم المادة من السهل إلى الصعب لكي نوفر فرصة للطفل المعاق للنجاح  -2

 .قدر اإلمكان
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ادة على أجزاء وبالترتیب ،وال ننتقل من جزء إلى جزء آخر إال بعـد التأكـد یجب تقدیم الم -3

مـن نجاح التعلم في الجزء الذي یسبقه ،وهذا یتوقف بالطبع على قدرة الطفل وعلى سرعه 

  تعلمه

یجب تقدیم عدد كبي ر من المواقف والخبرات المتنوعة التي تتصل بتعلیم مفهوم معـین  -4

  .عه للتوصل إلى تعلیم المفهوم للطفلواسـتخدام طرق متنو 

یجب أن یشعر الطفل أنه مندمج في العمل في الفصل الدراسي على مستواه وعلى  -5

طریقتـه ،وأن یستطیع أن یقدر التحسن في مستواه على أداء عمل معین ،ویمكن اإلستع انه 

  .برسم توضیحي یسجل علیه یومیا مستوى أدائة لعمل ما أوسلوك ما

ة احتواء المناهج على موضوعات عملیة حسیة ولیست على مواد نظریـة تقلیدیـة ضرور   -6

  .،مـع ضرورة ربط هذه الموضوعات بالمواد الدراسیة حتى تكون طریقة التدریس أكثر فاعلیة

  .ضرورة أن یكون الطفل هو محور االهتمام ولیست الموضوعات في حد ذاتها -7

  .الطفلضرورة تناسب الموضوعات مع قدرات  -8

 .ضرورة إتاحة الحریة الكافیة الموجهة لألطفال للتعبیر عن آرائهم ومیولهم واتجاهاتهم -9

  

  :دور اإلعالم في رعایة ذوي االحتیاجات الخاصة - ه

إن كافة المؤتمرات الدولیة والمحلیة المعنیة بقضایا المعاقین تؤكد على أهمیة أجهزة اإلعالم 

ق المعاقین مساحتها داخل المجتمع ،ویمكن القـول أن مـن في تكوین رأي عام تمثل فیه حقو 

  :التجدیـدات التربویة في مجال اإلعالم التربوي الموجه لخدمة قضایا ورعایة المعاقین ما یلي

لإلسهام في تكوین اتجـاه ً وموجهاً ینبغي على أجهزة اإلعالم أن یكون إعالمها تربویا -1

  إنسان في أن یعیش الحیاة الكریمة في مجتمعةجمـاهیري تدور مبادئه حول حقوق كل 

  .توعیة األسر بالمعلومات التي تفید في اكتشاف األطفال المعاقین بطریقة مبكرة -2

ضرورة إعداد المختصین في مجال اإلعالم بالثقافة التربویة المختصة بقضایا  -3

  المعاقین

  ات المعاقیناستخدام وسائل اإلعالم في نشر برامج مالئمة وهادفة لفئ -4

توعیة الجماهیر بمسببات اإلعاقات والتعرف على المؤسسات المعنیة بعالج  -5

  .المعاقین
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إبراز دور الفئات الخاصة في التنمیة حیث یعد تأهیلهم من ركائز تنمیة الموارد  -6

  .البشریة

  االهتمام بالریادات اإلسالمیة في میدان تربیة الفئات الخاصة -7

هبه عاطف السید .(سات والمجتمعات والمدارس التي ترعى المعاقینالتعریف بالمؤس -8

  )229-226، ص2014،محمود عوض 

 

  :خالصة 

تالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة یختلفون عن التالمیذ مما سبق یمكن التوصل إلى أن 

العادیین، فهم ال یستطیعون التواصل مع أساتذتهم بالطرق التقلیدیة والعادیة المستخدمة في 

أسالیب واستراتیجیات مبتكرة وجیدة بحیث تراعي كل  االعتماد علىالتدریس، لذلك یجب 

 .منها االختالفات بین األفراد على حسب قدراتهم واحتیاجاتهم
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  :قائمة المراجع 

  :الكتب 

مركز هردو لدعم التعبیر الرقمي ، ) :  2014( حقوق ذوي االحتیاجات الخاصة  -1

  القاهرة 

التربیة الخاصة و برامجها العالجیة ، مكتبة ) :2011(عبد الفتاح عبد المجید الشریف -2

  .االنجلو مصریة ، القاهرة ، الطبعة األولى 

رؤیة مقترحة الصالح برامج إعداد معلم التربیة ) : بدون سنة( محمد فكري فتحي صادق -3

  میة ، جامعة أم القرى ، السعودیة الخاصة بكلیات التربیة في ضوء التوجهات و الخبرات العال

طرق تدریس دوي االحتیاجات الخاصة ، كلیة التربیة ) : بدون سنة( مروة محمد الباز -4

  .جامعة بور سعید 

  :المجالت 

نظرة االسالم لدوي االحتیاجات الخاصة ، مجلة كلیة االداب ) :  2008( رواب عمار  -5

  .حمد خیضر بسكرة ، العدد الثاني و الثالث والعلوم االنسانیة واالجتماعیة، جامعة م

) :  2015( سامي محمد نصار، موازن محمد أحمد نتو ، دینا حسن عبد الشافي  -6

إعداد معلم التربیة الخاصة بالمملكة العربیة السعودیة ، مجلة العلوم التربویة ، العدد الثالث 

  2ج

تقییم الكفایات التعلیمیة لدى : ) بدون سنة ( عبد الفتاح أبي مولود ، فاطمة غالم  -7

فئة المعوقین ذهنیا، الخفیفة والمتوسطة ، مجلة العلوم (معلمي ذوي االحتیاجات الخاصة

اإلنسانیة واالجتماعیة،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،عدد خاص ملتقى التكوین بالكفایات في 

 .التربیة
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  : الرسائل 

التدریس بین فئة ذوي االحتیاجات الخاصة و : )  2017( غنیة بلعالء ، نسیبة عطیة  - 8

الفئة العادیة في ضوء االستراتیجیات التعلیمیة الحدیثة ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في 

 .-تبسة  –اللغة و االدب العربي ، تخصص تعلیمیة  ، جامعة العربي تبسي 

ذوي االحتیاجات تقییم الكفایات التعلیمیة لدى معلمي ) : 2008( فاطمة غالم  -9

دراسة میدانیة ببعض والیات الجنوب )  فئة المعوقین ذهنیا، الخفیفة والمتوسطة(الخاصة

  . قاصدي مرباح ورقلة  جامعةالجزائري ، رسالة ماجستیر ، تخصص علم التدریس ، 

دور الجمعیات األهلیة في تفعیل : )  2014( هبه عاطف السید محمود عوض  -10

، رسالة )دراسة میدانیة على األطفال ذوى اإلعاقة بمحافظة الدقهلیة(نحمایة حقوق المعاقی

  جامعة المنصورة دمیاط، مصرماجستیر ، تخصص علم االجتماع ، 

 




