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 خاصذة خذداات إلذ  يحتذاجو  الذذي  األفراد أولئك( Special Needs) الخاصة االحتياجات بذوي نقصد

 أو واالكتسذا  التعلم عل  اساعدتهم أو الطبيعي، بناوهم االرتقاء أجل ا  حياتهم، ا  فترة أو حياتهم، طوال

 أو اهنيذذة وظيفذذة ااارسذذة علذذ  قذذادري  وليكونذذوا الواقعيذذة، أو الذاتيذذة اتطلبذذاتهم اذذ  يتوافقذذوا لكذذي التذذدري ،

 وطاقذاتهم قذدراتهم حسذ  وثقافيذا واجتااعيذا اقتصذاديا الاسذتارة التنايذة فذي يسهاوا أ  ياك  وبالتالي حرفية؛

 .ياتلكونها التي

 جسذذديا الاعذذاقي  أو وذهنيذذا، عقليذذا الاعذذاقي  علذذ " الخاصذذة االحتياجذذات ذوو" اصذذطل  يطلذذ  اذذا وغالبذذا

 القذراءة، علذ  القدرة يفتقدو  الذي  أو الكالاية، الحبسة يعانو  الذي  أو واجتااعيا، نفسيا الاعاقي  أو وحسيا،

 أبنذاء تعلذيم علذ  كذذلك ويطلذ  والعبذاقرة، والاوهذوبي  األذكيذاء اذ  الاتايزي  عل  أيضا الاصطل  يطل  بل

 ... والبوذية والاسيحية كاليهودية الدينية األقليات أبناء وتعليم الاهجر، في الجاليات

 الكافي واالهتاام والرعاية األهاية إيالء بها ويقصد الخاصة، بالتربية يسا  آخر ارادف الاصطل  ولهذا

 دراسذذية بذذراا  ضذذوء فذذي بهذذءالء اتفذذردة تعلايذذة -تعليايذذة انذذاه  بتخصذذي  الخاصذذة، االحتياجذذات بذذذوي

 العذادي الدراسذي الفصذل ضذا  هذءالء إعاقذات لاعالجذة الناجعذة التذدري  طرائذ  واختيذار خاصذة، وعالجية

 االنسذجام اذ  نذو  لخلذ  الفعالة، الديداكتيكية والوسائل والكفايات األهداف ا  اجاوعة تسطير ا  العاواي،

 الفصذل تذدبير فذي الخاصذة التربيذة تقنيذات تالذك علذ  والادرسذي  الاذربي  تأهيذل اذ  الدراسذي، الفصل داخل

 .وتقوياا واراقبة وتتبعا وتسييرا وتنظياا تخطيطا االحتياجات ذوو فيه يدر  الذي الدراسي

 والطفذل السذوي الطفذل بذي  الفذر  واذا الخاصذة  االحتياجذات ذوي تربيذة أو الخاصذة التربية ااهي إذ ،

 أنوا  واا والخاصة  البعيدة أهدافها واا وأعالاها  تاريخها واا الخاصة  التربية أهداف واا الشاذ  أو الاعا 

 فذذي عنهذذا اإلجابذذة نحذذاول سذذوف التذذي األسذذئلة أهذذم هذذي تلكذذم عالجهذذا  طرائذذ  واذذا تجلياتهذذا  واذذا اإلعاقذذات 

 .هذا اوضوعنا



 

  

    

 الاعذذو ، أو الاعذذا  الطفذذل تربيذذة: انهذذا أنواعهذذا باختلذذف اإلعاقذذة علذذ  تحيذذل اتعذذددة اصذذطلحات هنذذاك

 الفئذذات تربيذذة أو الخاصذذة، االحتياجذذات أو الحاجيذذات ذوي وتربيذذة العذذاديي ، غيذذر لألطفذذال الخاصذذة والتربيذذة

 إلخ...العاهات وذوي الارض  تربية أو الخاصة،

 الخاصة الحاجيات بذوي تعن  واتخصصة، شاالة وتدريسية تربوية خطة هي الخاصة فالتربية هنا، وا 

 ونفسذيا ووجذدانيا ذهنيذا تأهيلهم بغية واالجتااعية، والشخصية، والجسدية، والعقلية، اللغوية،: الاستويات عل 

 األسوياء األطفال ا  أقرانهم اثل فيكونوا العادي، العاواي التعليم براا  ا  ليتكيفوا وقرائيا، ولغويا وحركيا

 التي الجزئية الافاهيم ا  اجاوعة الخاصة لتربيةا تتضا  وبالتالي. والتدري  واالكتسا  التعلم استوى عل 

 والحذاالت والضعف، واالضطرا ، والخلل، واإلصابة، والعجز، اإلعاقة،: اثل العادية، التربية ع  بها تتايز

 ...الخاصة

 التذي التربيذة تلذك بأنهذا (العراييي  غيرر لألطفال الخاصة التربية) كتابه في حسي  عصام الدكتور ويعرفها

 الاتفوقي  كذلك وتساعد الجساي، أو والحسي العقلي القصور ذوي األطفال لتساعد خاصة، اءسسات في" تتم

 لكذل الالزاذة الرعايذة توفير عل  تعال الخاصة التربية أ  إل  باإلضافة لقدراتهم، الاناس  والتعليم بالخداات

 .وإاكانات قدرات ا  انهم كل لدى اا ا  يتف  باا الاجتا  أفراد

 وتأهيلهم وعقليا، وجسايا، حسيا،: الاعوقي  برعاية تقوم التي هي الخاصة التربية بأ  الجزم ياك  وبذلك

 قضذاء علذ  قذادري  ليصذبحوا ااكذ ، حذد أقصذ  إل  قدرات ا  الفئات هذه لدى اا تناية يضا  شاال بشكل

 علذ  تعاذل عاالذة قذوى بذذلك ويصذبحوا العذي،، لكسذ  الالزاة العال اهارات واكتسا  باستقاللية، حاجاتهم

 1."اآلخري  عطف لينالوا عليه عالة يكونوا أ  دو  الاجتا ، تقدم

 قاصذر، االعتقذاد وهذا فكريا، أو بصريا أو ساعيا الاعوقي  تربية هي الخاصة التربية أ  البعض" ويعتقد

 القلذ ، ضذعاف تشذال فهذي العذاديي ، غير األطفال تربية يتضا  فهو وأشال؛ أعم الخاصة التربية اعن  أل 

 عجذزا والعذاجزي  نفسذيا، والاعقذدي  والاشذلولي ، كالايذة، بذأاراض والاصذابي  ازانذة، بأاراض والارض 

 للحيذاة عذاديي  غيذر أطفذاال تعذد أنهذا في العادية التربية ع  الخاصة التربية وتختلف عقليا، والاتفوقي  جزئيا،

                                                           
1
 3و، ص 9006انظسٕح نهُشش ٔانطجغ، انمبْشح، يظش، انطجؼخ األٔنٗ عُخ ، داس اٌزرث١خ اٌخبصخ ٌألطفبي غ١ر اٌعبد١٠ٓد.ػظبو زغ7ٍٛ  -



 

  

    

 وأعاذذ ، أد  الخاصذذة التربيذذة اهاذذة كانذذت ولذذذلك للحيذذاة، العذذاديي  تعذذد العااذذة التربيذذة أ  حذذي  فذذي. العاديذذة

 2".األطفال هءالء وقدرات تتناس  ضخاة تربوية جهودا وتتطل 

 التذي الهادفذة العااذة الخذداات اجاذو " أنهذا انها الخاصة، للتربية  عديدة تعاريف فثاة ذلك، عل  عالوة

 لتوفير وذلك عنهم، يقل أو عليهم فيتفو  العاديي  األطفال استوى ع  يبعد الذي وهو العادي، غير للطفل تقدم

 3".الذات تحقي  إل  يءدي سلياا ناوا يناو لكي له اناسبة ظروف

 تشذذال قذذد بذذل فحسذذ ، بذذالاعوقي  فقذذط تتعلذذ  ال الخاصذذة التربيذذة أ  التعريذذف، هذذذا خذذالل اذذ  لنذذا ويتبذذي 

 الاغذر  فذي والتكذوي  للتربية الوطني الايثا  يذه  هذا ا  وأكثر. والعباقرة واألذكياء والاتفوقي  الاتايزي 

 أو األقليات بتعليم أيضا يسا  اا أو الخارج، في الاغربية الجالية أبناء تربية تشال قد الخاصة، التربية أ  إل 

 ضا ( 89-89 -98) اواده تقول الصدد، هذا، وفي. اليهود أبناء تعليم أيضا بها يقصد كاا. الاهجر في التعليم

 :يلي اا (الخاصة الحاجات ذات المجموعات) عنوا 

  الالزاة التعلياية والارجعيات األطر تلك في الراغبة الخارج في الاغربية الجاليات إشارة ره  توض 

 اذذ  وحضذذارته، وجغرافيتذذه الاغذذر  وتذذاريخ والوطنيذذة، الدينيذذة والقذذيم العربيذذة اللغذذة تعلذذم اذذ  أبنائهذذا لتاكذذي 

 اإلعذالم ووسذائل التفاعليذة التلفذزة اذ  كذل أيضذا الغذرض لهذذا وتسذتعال. وتكاال تنو  ا  يطبعها اا اراعاة

 .الجديدة واالتصال

 انذدااجهم لتيسذير الوط  أرض إل  وللعائدي  بالخارج الاقياي  الاغاربة أبناء لفائدة خاصة براا  تهيأ 

 .بنجاح أسالكه عبر دراستهم اتابعة ا  يتاكنوا حت  الاغربي، التربوي النظام في

  اذذواطنيهم اذذ  الاسذذاواة قذذدم علذذ  الاغاربذذة اليهذذود أبنذذاء أاذذام والخذذا  العذذام التعلذذيم اءسسذذات تفذذت 

 فذت  وياكذ . الدينيذة الشذعائر ااارسذة فذي الدستوري الح  أسا  عل  الدينية الدرو  ا  ويعفو  الاسلاي ،

 4".الجهوية والتكوي  التربية لسلطات التصري  شريطة الاغاربة اليهود ألبناء ادار 

 األطفذال اذ  تستخدم التي التعلياية الاظاهر اجاوعة" تاثل أنها الخاصة، للتربية األخرى التعاريف وا 

 تلذك هذي أو الاتوسذطي ، األطفذال اذ  العظاذ  الغالبيذة اذ  عذادة تستخدم وال الاوهوبي ، األطفال أو الاعاقي 

  5".األطفال لجاي  الاعتادة البراا  إل  إضافية أو فريدة تعتبر التي التعلياية الاظاهر

                                                           
2
 90و، ص 9646يكزجخ انُٓؼخ انًظشٚخ، انمبْشح، يظش، انطجؼخ انثبَٛخ  ررث١خ اٌطفً اٌّعٛق،ػجذ انًدٛذ ػجذ انشزٛى ٔ نطفٙ ثشكبد أزًذ7  -

3
 و9633داس انُٓؼخ انؼشثٛخ، انمبْشح، يظش، انطجؼخ األٔنٗ عُخ  ،ض١ىٌٛٛج١خ اٌطفً غ١ر اٌعبدٞػجذ انغالو ػجذ انغفبس ٕٔٚعف انشٛخ7  -

4
 19-19و، ص ص 9666، انشثبؽ، انًغشة، انطجؼخ األٔنٗ عُخ ا١ٌّثبق اٌٛطٕٟ ٌٍزرث١خ ٚاٌزى٠ٛٓٔصاسح انزشثٛخ انٕؽُٛخ7  -

5
 و.9659انكٕٚذ، انطجؼخ األٔنٗ عُخ ، اندضء األٔل، داس انمهى، ض١ىٌٛٛج١خ األطفبي غ١ر اٌعبد١٠ٓفزسٙ ػجذ انشزٛى ٔزهٛى ثشب7٘  -



 

  

    

 أو الاعذاقي  بفئذة الاتعلقذة والديداكتيكيذة التربويذة اآلليذات ا  اجاوعة هي الخاصة التربية أ  هذا ويعني

 فذي انذداجي  أطفذاال يكونذوا أ  أجذل اذ  ونفسذانيا، واجتااعيذا ولغويذا وجسذديا عقليا بتأهيلهم تعن  الاعوقي ،

 قائاذة وادروسذة هادفذة تربويذة خطذة وفذ  األسذوياء، أو العذاديي  األطفذال ا  زاالئهم اثل الدراسي، الفصل

 .والخارجية الداخلية والاعالجة والترويض التدري  عل 

 غيذذر لألفذذراد تقذذدم والتذذي الاتخصصذذة، التربويذذة البذذراا  اجاذذو " إلذذ  الخاصذذة التربيذذة تشذذير هنذذا، اذذ 

 علذذ  واسذذاعدتهم ذاتهذذم، وتحقيذذ  ااكذذ ، حذذد أقصذذ  إلذذ  قذذدراتهم تنايذذة علذذ  اسذذاعدتهم أجذذل اذذ  العذذاديي 

 6".التكيف

 نذادرة، نوعيتذه أ  أو اذألوف، وغير فريدا يكو  الذي التعليم" باثابة الخاصة التربية بأ  يرى ا  وهناك

 اكتسذا  فذي العاديي  غير األطفال لاساعدة تستخدم التي الخاصة والوسائل اإلجراءات ا  اجاوعة وتتضا 

  7".الاعلواات

 سواء خاصة، تعديالت تتضا  التربوية والبراا  الخداات ا  ناط" بأنها كذلك، الخاصة التربية وتعرف

 اسذايرة يسذتطيعو  ال الذذي  الطذال  لاجاذو  الخاصذة للحاجذات اسذتجابة التعلذيم، طرائذ  فذي أم الاناه  في

 يواجهذو  الذذي  الطال  فئات لجاي  تقدم الخاصة التربية خداات فإ  وعليه،. العادية التربية براا  اتطلبات

 والاواهذذ  القذذدرات ذوي الطذذال  أيضذذا تتضذذا  أنهذذا كاذذا الذذتعلم، علذذ  قذذدرتهم فذذي سذذلبيا تذذءثر صذذعوبات

 8".الاتايزة

 الذي  وبالضبط الخاصة، االحتياجات ذوي أو بالاعاقي  تهتم التي التربية تلك هي الخاصة فالتربية وعليه،

 نفسذية وإعاقذات واجتااعيذة، شخصذية وإعاقذات وحسذية، جسذدية وإعاقذات وذهنيذة، عقليذة إعاقات ا  يعانو 

 العبذذاقرة تربيذذة عذذ  بلذذه والكتابذذة، والتعبيذذر والتواصذذل القذذراءة فذذي وصذذعوبات لغويذذة، وإعاقذذات وسذذلوكية،

 والاسذيحية اليهوديذة) والدينيذة العرقيذة األقليذات أو الخذارج فذي الجاليذة أبنذاء وتربيذة والاوهوبي ، والاتايزي 

 ...(.والبوذية

 إشذبا  بهذدف العذاديي  لغيذر تقدم التي الاتخصصة التربوية البراا " هي الخاصة فالتربية العاوم، وعل 

 9".العاديي  ا  التكيف عل  واساعدتهم كبير، بشكل قدراتهم وتناية حاجاتهم،

                                                           
6
 و.9656، خًؼٛخ ػًبل انًطبثغ انزؼبَٔٛخ، األسدٌ، انطجؼخ األٔنٗ عُخ ض١ىٌٛٛج١خ األطفً غ١ر اٌعبد١٠ٓفبسٔق انشٔعب7ٌ   -

7
 و.9661، داس انُٓؼخ انؼشثٛخ، انمبْشح، يظش، انطجؼخ األٔنٗ عُخ : ثحٛس فٟ ض١ىٌٛٛج١خ اٌّعبقسشبد ػهٙ ػجذ انؼضٚض يٕعٗ -

8
، انًدهدذ انثدبَٙ، يكزجدخ انُٓؼدخ انًظدشٚخ، انمدبْشح، يظدش، انطجؼدخ األٔندٗ اٌزع١ٍُ اٌعالجٟ ٚاٌرعب٠ةخ اٌّزىبٍِةخ ٌر١ةر اٌعةبد١٠ٓاَظش7 صُٚت يسًٕد شمٛش7  -

 و.9002عُخ 

9
 5، ص اٌزرث١خ اٌخبصخ ٌألطفبي غ١ر اٌعبد١٠ٓد.ػظبو زغ7ٍٛ  -



 

  

    

 والقليلذة النادرة الحاالت ا  فئات عل  الخاصة االحتياجات ذوي تربية أو الخاصة التربية تشتال ثم وا 

 القذراءة، وصذعوبات الذتعلم، وصذعوبات البصذرية، واإلعاقذة الساعية، واإلعاقة العقلية، اإلعاقة: اثل والشاذة،

 والاوهبذة التواصذل، واضذطرابات السذلوك، واضذطرابات والصذحية، الجسذاية واإلعاقذات الكالايذة، والحبسة

 ...األقليات وتربية والتفو ،

 الاقواذات اذ  اجاوعذة علذ  الاعاقي  تربية أو الخاصة االحتياجات ذوي تربية أو الخاصة التربية تنبني

 الحلذذول إليجذذاد نواحيهذذا جايذذ  فذذي تشخيصذذها بغيذذة الاتفذذردة، الظذذاهرة هذذذه فهذذم علذذ  تسذذاعدنا التذذي األساسذذية

 :التالية العناصر عل  التربية هذه ترتكز ثم وا . الااكنة والعالجات

 أو اليهوديذة) األقليذات أبناء أو الخارج في الجالية وأبناء والاوهوبي  الاعاقي : اثل خاصة، فئة وجود 

 ...( الاسيحية

 العبقرية أو الاوهبة أو العجز أو الضعف أو اإلصابة أو اإلعاقة: اثل شاذة، أو خاصة بحاالت تايزها 

 ...خا  اجتااعي وض  أو التايز أو

 خاصة عالجية أو تعلياية بفضاءات أو عااة أو أهلية باءسسات  االرتباط. 

 والتدري  واإلنجاز واالكتسا  التعلم استوى عل  العاديي  األسوياء األطفال ع  اختالفهم. 

  وإعاقذة شخصذية، وإعاقذة جسذدية، وإعاقذة ذهنيذة، عقلية وإعاقة لغوية، إعاقة: الخاصة الحاالت تنو 

 ...قرائية وإعاقة اجتااعية،

  والتأهيذل التكذوي  عاليذة في خاصة وديداكتيكية وعالجية تربوية واناه  وبراا  اقاربات تخصي 

 .والترويض والتدري 

  ضوء في العاديي  زاالئهم باقي ا  عااة دراسية فصول في الخاصة االحتياجات ذوي الاتعلاي  دا 

 .خاصة تفريدية بيداغوجيا

 بغيذذة السذذبل، بأيسذذر فيذذه وينذذداجوا الاجتاذذ ، اذذ  ليتكيفذذوا الخاصذذة الحاجيذذات ذوي باألطفذذال االرتقذذاء 

 .الاجتا  في العاديي  ا  العادي غير الفرد تكاال



 

  

    

 فذي الذنف  عل  واالعتااد الذاتي، التعلم وابدإ الشخصية، االستقاللية وابدإ الحرية، ابدإ عل  التركيز 

 .اآلخري  عل  االتكال دو  الاستعصية الاشاكل جاي  حل

 الخاصة الحاالت وتعال  الاتعددة، الذكاءات تناي وتعلياية تربوية براا  توفير. 

 ذلذك، فذي اختلفذة اعذايير فثاة الشاذ؛ أو الاعا  والشخ  السوي الشخ  بي  التفري  السهولة ا  لي  

 الناحيذذذة فاذذذ . البذذذاثولوجي والاعيذذذار الحضذذذاري، والاعيذذذار الاثذذذالي، والاعيذذذار اإلحصذذذائي، الاعيذذذار: اثذذذل

 اذ  كثيذر ياثلذه الذي الاتوسط ذلك هو أو الاتوسط، درجة ع  كثيرا ينحرف ال الذي هو فالسوي اإلحصائية؛

 التذواء ويلتوي الاتوسط، ع  كثيرا ينحرف الذي هو الشاذ يكو  حي  في. االعتدالي الانحن  تاثلنا إذا النا ،

 .سالبا

 العقلذذي الاسذذتوى علذذ  الكاذذال اذذ  يقتذذر  الذذذي اإلنسذذا  هذذو فالسذذوي الاثذذالي؛ الاعيذذار حيذذ  اذذ  أاذذا 

 الايذذزات هذذه فذي نقصذا يعذرف الذذي فهذو الاعذذا ، أو الشذاذ أاذا. والقرائذي واللغذوي واالجتاذاعي والشخصذي

 .الاثالية والخصائ 

 حيذ  اذ  والاجتاذ ، الاحذيط اذ  الاتوافذ  هذو فالسذوي والحضذاري، االجتاذاعي الاعيار يخ  فياا أاا

 يذوحي بذدائيا، تصرفا يتصرف الذي فهو الشاذ، أاا. وقوانينه واعاييره وأهدافه وأعرافه وتقاليده وعاداته قياه

 .واالنعزالية والشذوذ التوح، بطاب 

 بذذأعراض العذادي أو السذوي عذ  يتايذز الشذاذ أو الاعذا  فالشذخ  البذاثولوجي، بالاعيذار يتعلذ  فياذا أاذا

 عنذذذد القلذذذ  اسذذذتوى وارتفذذذا  الاتسذذذلطة، واألفكذذذار والوسذذذاو ، الشذذذاذة، الاخذذذاوف: اثذذذل اعينذذذة، إكلينيكيذذذة

 ...العصابيي 

 عاديا، ارتقائيا ناوا ويعرف وصحيحة، سلياة بطريقة حواسه كل يستخدم الذي هو السوي فالطفل وعليه،

 الذي الشخ  ذلك الاعا  الطفل يعد حي  في. حركيا وحسيا ووجدانيا وعقليا ذهنيا اآلخري  األطفال باقي اثل

 يتأخر تجعله التي الناائية القدرات ا  لاجاوعة أو اا لقدرة لفقدانه الاوضوعي؛ الواق  ا  التكيف يستطي  ال

 . السوي الطفل ا  اقارنة االجتااعي أو الحركي أو العقلي أو البيولوجي ناوه في

 إدراك أو التعلم أو الفهم أو التعبير أو التواصل أو النط  أو الكتابة أو القراءة عل  القدرة الاعا  يفتقد كاا

 ذي الطفذل أو الشذاذ الطفذل أو الاعذا  بالطفذل السذوي غيذر الطفذل يسذا  لذذلك. الخارجي العالم إدراك أو ذاته

 السذذليم الطفذذل نذذرى حذذي  ففذذي. "واالكتسذذا  الذذتعلم حيذذ  اذذ  يختلفذذا  فهاذذا هنذذا، واذذ . الخاصذذة االحتياجذذات



 

  

    

 ذهنيذذا تارينذذا يتطلذذ  الاعذذا  الطفذذل أ  نذذرى والاجتاعذذات، البيئذذات كذذل فذذي والذذتعلم لالكتسذذا  قذذابال والسذذوي

 10".خاصة وعيادات اعاهد في االكتسا  عل  وجسديا

 واظذاهر الاجذاالت بعذض في قياة أعااال وينت  يقوم الذي هو" السوي الطفل بأ ( Witty) ويتي ويرى

 11".اإلنساني التطور سلم في هااة إنجازات اسجال األخرى، التعبير

 سذنه، فذي اآلخذرو  األطفذال بذه يقذوم باا يقوم الذي العادي الشخ  ذلك هو السوي الطفل أ  هذا ويعني

 العاليذات، ااقبذل ارحلذة -الحركيذة الحسذية الارحلذة) اآلخذرو  األطفذال بهذا ياذر التذي نفسذها بالاراحذل ويار

 الاعا  الطفل يتايز حي  في. اتقاربة أو احددة زانية فترات في( التجريد وارحلة الحسية، العاليات وارحلة

 والجسذذذدي النفسذذذي باالضذذذطرا  يعذذذرف أو الذذذذهني، أو العقلذذذي الاسذذذتوى علذذذ  الجزئذذذي أو الكلذذذي بالتذذذأخر

 توظيفذا وشذفاهة كتابذة اللغذة يوظذف -اذثال -فالسذوي. والقرائيذة اللغويذة القذدرات بفقدا  يحدد أو واالجتااعي،

 واالسذتبدال والتحذوير والذنق  الزيذادة بسذب  اشذوها توظيفذا الاعذا  يوظفهذا بيناذا وصذحيحا، سذلياا تواصليا

 األطفذذال خبذرات فذذي الاتسلسذلة فاألفكذار:" كذذال  جذورج اللبنذاني األلسذذني يقذول الصذدد، هذذذا وفذي. والحذذف

 اقابذذل ففذي. باعانيهذا وربطهذا للعالقذات إدراك علذ  األول العااذذل هذي وترتيبهذا، تنظياهذا علذ  الذذه  وقذدرة

 اذ  يعذاني كالاذه فذي فالطفذل. الحدي  عل  الطفل قدرة هناك الاعاني، فهم عل  وقدرته الافاهيم، ا  ذخيرته

 اكانهاذا، غيذر فذي والترقيذ  التفخيم أو للكلاة، العناصر بعض إضافة أو كحذف النط  حي  ا  سيئة عادات

 12".واإلبهام التعقيد ع  بعيدة بسيطة عبارات في أفكاره صياغة ا  السوي الطفل يتاك  بيناا

 فذي وصحيحة، سلياة عادية بطريقة احيطه ا  يتواصل الذي هو العادي أو السوي فالفرد العاوم، وعل 

 الوضذعيات حذل فذي صذعوبات يلقذ  أو الاجتا ، داخل االندااج في كلية أو جزئية صعوبات الاعا  يجد حي 

 .العادي الفصل تالايذ ا  وتربويا واجتااعيا نفسيا التواف  في أو اإلدااجية،

 إذ الطفذل، شخصذية اذ  النذواحي بعض في واالكتسا  التعلم في التأخر ا  نو  أنها عل  اإلعاقة تعرف

 الاصذذا  لذذدى توجذذد كاذذا. والخذذارجي الذذداخلي والعذذالج والتاذذري  والتذذدري  التذذرويض بعذذد اسذذتدراكها ياكذذ 

 بالتذدري ، واسذتثاارها األشذكال، اذ  بشكل إيجابيا توظيفها ياك  لديه، كاانة وصحيحة سلياة أخرى إاكانات
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 تعلايذة انذاح فذي توجيههذا كذذلك وياكذ . اكتسذابات أو تعلاذات أو حذوا  ا  افتقده اا إلرجا  كليا، أو جزئيا

 .اثال األعا  كتعليم ووظيفية وبناءة هادفة واهنية

 اسذتدراكها؛ أو إرجاعها أو عالجها ياك  ال إذ الاترس ، األثر حي  ا  استدااة إصابة فهي العاهة، أاا

 .الصم عاهة: اثل فيها، التحكم أو إعادتها الصع  ا  وبيولوجية، وراثية عواال إل  تعود ألنها

 التي والخاصة العااة األهداف ا  اجاوعة إل  الخاصة االحتياجات ذوي تربية أو الخاصة التربية تستند

 :يلي اا في حصرها ياك 

  أم فقذراء عذاديي ، غيذر أم عذاديي  أكذانوا سذواء الاجتاذ ، أفذراد جاي  عل  الفر  تكافء ابدأ تطبي 

 . الخاصة والطاقات الذاتية اإلاكانات حس  الاجتا  بناء في الاساهاة للجاي  يتاح حت  أغنياء،

 واالجتااعية النفسية االنحرافات أنوا  بعض لتجن  واجتاعه ذاته ا  العادي غير الطفل تكييف. 

 العادية للحياة عاديي  غير أطفال إعداد. 

 األسوياء وغير األسوياء الاتعلاي  لدى الاتعددة الذكاءات تناية. 

  وعادلذة، وبنذاءة هادفذة إنسذانية رءيذة خذالل اذ  الجايذ  اذ  التعااذل خذالل اذ  التربية إنسانية تحقي 

 .إقصاء أو تاييز أو استثناء بدو  الجاي  تشال

 واجتاعه ذاته ا  للتكيف وحركيا ونفسيا ووجدانيا وعقليا ذهنيا وتأهيله الاعا  تاهير. 

 عليهذا، يعذول أ  ينبغي التي الشاقة الاسءوليات ا  الكثير تحال عل  الخاصة الحاجات ذوي اساعدة 

 .اإلعاقة آثار عل  التغل  عالية في تعينهم التي الوسائل واكتشاف

 واجتااعيذا وطبيذا نفسذيا الخاصذة االحتياجذات لذذوي الخاصذة والعنايذة الرعايذة ا  اختلفة ألوا  تقديم 

 . وديداكتيكيا وتربويا

 الوضذذعيات حذذل فذذي الذذنف  علذذ  واالعتاذذاد الشخصذذية، واالسذذتقاللية الذذذاتي، الذذتعلم علذذ  تشذذجيعهم 

 .اآلخري  عل  عالة يكونوا ال لكي والكفائية اإلدااجية



 

  

    

 العاذل وحذ  الحيذاة، فذي والرغبذة والطاأنينذة والحريذة والرضذا بالثقة اإلحسا  عل  الاعا  اساعدة 

 .تربوية فر  أو جااعات في واالشتغال والقبول الح  أسا  عل  اآلخري  ا  اإليجابي والتعاال

 أهذم ويبق  الخاصة، االحتياجات ذوي بتربية األخذ وراء ا  نرجوها التي األهداف بعض -إذا   - هي هذه

 لكذي وتقوياذا، واراقبذة وتتبعا وتدبيرا وقيادة وتنظياا تخطيطا بنفسه حياته رسم عل  الاعا  تشجي  هو هدف

 .اآلخري  ا  فيه يعي، الذي اجتاعه داخل وإاا الدراسي، فصله داخل إاا سويا اندااجا لنفسه يحق 

 الوراثيذة والعوااذل واألوبئذة لألاذراض نتيجة اإلنسا  عرفها قدياة إنسانية ظاهرة اإلعاقة أ  الاعلوم ا 

 هو كاا والاشوهي ، والاعطوبي  الاعاقي  اوجة تفاقم في الطاحنة والاعارك الحرو  أسهات كاا. والاكتسبة

 .والثانية األول :  العالايتي  الحربي  حال

 واليونذا  والفذر  والاصذريي  والهنذود الصذينيي  شذأ  هذو كاا الظاهرة هذه القدياة الشعو  عرفت وقد

 واالزدراء االحتقذار اذ  نذو  فيهذا سذلبية شذيطانية نظرة الاعا  إل  ينظرو  النا  وكا . والالتي  والرواا 

 الجسذم فذي السذليم العقذل إلذ  يذدعو سذقراط وكذا . الشذريرة الشذيطانية باألرواح اإلعاقة وربطوا واالشائزاز،

 اٌّعةبل١ٓ ألْ ؛والاعطذوبي  الاعذاقي  اذ  اليونذاني الاجتاذ  تخلذي  إلذ  يذدعو أفالطذو  كا  حي  في السليم،

 ٌةلٌه. اٌذٌٚةخ إضةعب  إٌةٝ ٠ةددٞ ثبٌزٕبضً ٌُٙ ٚاٌطّبح ثٛظ١فزٙب، اٌذٌٚخ ل١بَ ٠ع١ك ٚٚجٛدُ٘ ثبٌذٌٚخ، ضرر

 كذل بذذلك سذيقول كاذا واألصذل ، لألقذوى اٌجمةب  ٌشةعبر رطج١مب اٌّعبل١ٓ، ٠عذِْٛ ٚاألث١ٕ١ْٛ اإلضجرط١ْٛ وبْ

 .الحقة فترة في وشوبنهاور داروي  ا 

 إنسذانيا تعذااال الاعذا  اذ  التعااذل إلذ  ودعذت الدونية، النظرة هذه استهجنت قد السااوية الشرائ  أ  بيد

 القذرآ  حذ  وقذد الواحذد، الاشذط كأسذنا  سواسذية فالنذا  والتقذوى؛ واألخذوة الاحبذة أسذ  عل  وساايا راقيا

ٌٝى َعةجَصَ " عذب  سورة في كاا بالاعا  االهتاام عل  الكريم َٛ رَة ةٝ َجةب ٖ   أَْ( 1) َٚ َّ َعأ ةب( 2) األأ َِ ري٠هَ  َٚ  ٌََعٍىةٗ   ٠ ةذأ

وىٝ ٚأ ( 3) ٠َسى َرٜ فَزَٕفََعٗ   ٠َلىوىر   أَ وأ ب( 4) اٌلِّ ِى ٓي  أَ َِ َٕٝ زَرأ ةب( 6) رََصةذىٜ ٌَٗ   فَأَٔذَ ( 5) اضأ َِ وىةٝ أََلى  َع١ٍَأةهَ  َٚ ةب( 7) ٠َسى ِى أَ َٚ 

ٓ َعٝ َجب نَ  َِ َٛ ( 8) ٠َطأ  ٘ َشٝ َٚ ."٠َخأ
13
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َٙةب ٠َةب" اٌحجةراد ضةٛرح فٟ وّب ثُٙ ٚاَلزدرا  ا٢خر٠ٓ احزمبر اإلضالَ حرَ ٚلذ َٓ  أ٠َُّ ٠ ٕ ةٛا اٌىةلي َِ ةَخرأ  ََل  آ  ٠َطأ

  َ ٓ لَٛ ِِّ   َ ٛأ ا أَْ َعَطٝ لَ ُأ  َخ١أرا   ٠َى ٛٔٛ   ٙ ٕأ ََل  ِِّ ٓ ٔيَطب  َٚ ٓى  أَْ َعَطٝ َِّٔطب  ِِّ ٓى  َخ١أرا   ٠َى   ٙ ٕأ ََل  ِِّ ٚا َٚ ةس  ّي ٍأ ُأ  رَ ََل  أَٔف َطةى  َٚ 

ٚا ٌأمَبةي  رََٕبثَس  َ ُ   ثيئأصَ  ثيبألأ ضأ ٌأف ط ٛق   اَلي ذَ  ا ْي  ثَعأ ب َّ ٠ ي َِٓ اإلأ ُأ  َٚ ٌَئيهَ  ٠َز تأ  ٌى ٚأ ُ   فَأ   ٘  َْ ٛ  ّ ."اٌظىبٌي
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 :"رعةبٌٝ لٌٛةٗ فةٟ وّةب إٌبش، ِٓ األض٠ٛب  ِثً اٌذ١ٕ٠خ اٌشرع١خ ثبٌزىب١ٌف اٌّعبل١ٓ رعبٌٝ هللا وٍف ٚلذ

ٝ َعٍَٝ ١ٌَأصَ  َّ َعأ ََل  َحَرج   األأ َرجي  َعٍَٝ َٚ َعأ ََل  َحةَرج   األأ ةري٠ ي  َعٍَةٝ َٚ َّ ٌأ ةٓ َحةَرج   ا َِ ة ي  َٚ َ  ٠ طي ةٌَٛٗ   هللاى َرض  ٍأةٗ   َٚ خي  َجٕىةبد   ٠ ذأ

ريٞ ٓ رَجأ َٙب ِي زي َٙبر   رَحأ ٔأ َ ٓ األأ َِ يى  َٚ َٛ ثأٗ   ٠َزَ ."أٌَي١ّب   َعَلاثب   ٠ َعلِّ
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 لها وتجد وتفسرها، اإلعاقة ظاهرة تفهم أ  تحاول أخرى علاية نظرات هناك كانت فقد أخرى، جهة وا 

 إل  العلاية للنظرة األسا  وض  ا  أول يعد الذي هيبوقراط حال هو كاا واختلفة، اتنوعة واعالجات حلوال

 ايتافيزيقية فلسفية دراسات ظهرت ذلك وبعد. الاخ وظائف في بخلل يرتبط اضطرابا بوصفها العقلية، اإلعاقة

 القر  في إال تتحق  لم العلاية الدراسات أ  بيد. سلبي أو إيجابي بشكل الظاهرة هذه استجالء تحاول وسحرية

 كثيذرة دراسذات ظهرت وبعدها،. العته ارض ع  تحدثت التي( Esquirol) إسكيرول أعاال ا  عشر التاس 

 واالجتااعيذة والنفسذية الجسذدية باإلعاقذة الارتبطذة األخذرى اإلعاقذات اجاالت وفي العقلي، التخلف اجال في

 .واللغوية

 ذوي إعاقذات ودراسة الذكاء لقيا  النفسية االختبارات اجال في هائال تطورا  العشرو  القر  شهد وقد 

 ... شواسكي، ونوام بياجي، وجا  هاردرنر، وهوارد جيلفورد، و بينيه، ألفريد ا  الخاصة االحتياجات

 عذ  الخاصذة االحتياجذات لذذوي كبيذرة أهايذة سذواء حذد علذ  والعربيذة الغربيذة الذدول أولذت فقذد ثم وا 

 ا  لديهم التواف  ا  نو  تحقي  بغية الاجتا ، في هءالء إلدااج وتربوية وعالجية ناائية خطط وض  طري 

 . األسوياء ا  أقرانهم ا  اوازاة العادية الحياة ا  وتكييفهم والاحيط، الذات

 وتكذذوي  وتربويذذا، وطبيذذا واجتااعيذذا ونفسذذيا وذهنيذذا عقليذذا الاعذذاقي  لتأهيذذل تكوينيذذة بذذراا  وضذذعت كاذذا

 .والترويض والتدري  والاعالجة التدري  طرائ  أحد  وف  ديداكتيكيا والادرسي  الاربي 

 إٚزدبسد خدٍٛ انفشَغد7ٙ يدٍ كدال يدُٓى َغزسؼدش انخبطدخ انزشثٛدخ سٔاد يدٍ انؼذٚدذ فُٓدبن أخشٖ، خٓخ ٔيٍ

(ItardMarc Gaspard  Jean) (9771-9989و )٘انزذسٚت ؽشائك نزطٕٚش انفشد٘ انجسث ٚغزؼًم كبٌ انز 

 اندز٘( و9999- 9971) (Samuel Yridley Howe)ْدٕ٘ طدبيٕٚم ٔاأليشٚكدٙ ػمهٛدب، انًؼدبلٍٛ نزدشٔٚغ

 إدٔاسد ٔانفشَغددٙ ٔيذسٔعددخ، ٔيُظًددخ خبطددخ ركُٕٚٛددخ ثددشايح ٔفددك انددزارٙ انددزؼهى ػهددٗ لددبدس انًؼددبق أٌ أثجددذ
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 ، انمشآٌ انكشٚى.99عٕسح انسدشاد، اٜٚخ  -
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 انمشآٌ انكشٚى.، 94عٕسح انفزر، اٜٚخ  -

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Marc_Gaspard_Itard


 

   

    

 ػمهٛددب، ثبنًؼددبلٍٛ نالسرمددبء انسشكددٙ انسغددٙ انزددذسٚت ػهددٗ سكددض انددز٘( و9991- 9999) (E.Seguin)عددٛدبٌ

 انددٕساثٙ، انددزكبء ثُظشٚددخ ػددش  انددز٘( وFrancis Galton( )9911-9899) خددبنزٌٕ فشاَغددٛظ ٔانجشٚطددبَٙ

 ٔسطدذ انزكبء، إَٔاع نمٛبط انُفغٛخ دساعبرّ خظض انز٘( وA.Binet( )9971-9899) ثُّٛٛ أنفشد ٔانفشَغٙ

 Louis) ثشاٚدددم ندددٕٚظ ٔانفشَغدددٙ ٔرطٕٚشْدددب، انؼمهٛدددخ انمدددذساد ردددذسٚت كٛفٛدددخ ٔرسذٚدددذ انؼمهدددٙ، انزطدددٕس

Braille)(9998-9911و )٘خٕدٚددذ رٕيددبط ٔاأليشٚكددٙ ثددبنًكفٕفٍٛ، خبطددخ رؼهًٛٛددخ ؽشٚمددخ اكزشددف انددز 

(Judith Thomas) (9797-9919و )٘انزٓدئدددخ ثطشٚمدددخ انزٕاطدددم كٛفٛدددخ انظدددى رؼهددٛى ثئيكبَٛدددخ ألدددش اندددز 

 ثئيكبَٛدخ طدشذ اندز٘( وGraham Bell Alexander ( )9987-9811) ثدم أنكغدُذس ٔاأليشٚكدٙ ثبألطدبثغ،

-9979)( Maria Montessori)يُزغددٕس٘ يبسٚددب ٔاإلٚطبنٛددخ نددذٚٓى، انًزجمددٙ انغددًغ ٔاعددزثًبس انظددى، رؼهددٛى

 رٛشيبٌ نٕٚظ ٔاأليشٚكٙ  خبطخ، يهًٕعخ خجشاد ػٕء فٙ انًجكش انؼالخٙ ثبنزذخم رُبد٘ كبَذ انزٙ( 9811

(Lewis Madison Terman)  (9977-9811و )٘انؼمهدٙ، انزفدٕق ؽجٛؼدخ نًؼشفدخ اندزكبء يمدبٚٛظ ٔػدغ انز 

 انؼالخددبد يددٍ يدًٕػددخ اعددزؼشع انددز٘( و9987-9817) (Alfred Strauss)عددزشأط أنفددشد ٔاألنًددبَٙ

 .ػؼبفب فٛٓب ٚكٌَٕٕ أٔ انزؼهى، ػًهٛخ فٙ طؼٕثخ ٚدذٌٔ انزٍٚ ػُذ انذيبغٙ انزهف ثًسبسثخ انخبطخ

 فذي حصذرها وياكذ  الاتعلاذي ، األطفال لدى اإلعاقة ا  عدة أنوا  ع  هذا اوضوعنا في الحدي  ياك 

 :التالية األنوا 

 والذهنيــة العقليــة اإلعاقـــة: 

 أو كلي، أو جزئي بشكل والذكائية العقلية القدرات تصي  التي اإلعاقة تلك والعقلية الذهنية باإلعاقة نقصد

 ألسذبا  إاذا الحوظذة، بدرجذة الذذكاء اتوسذط ع " االنحراف بظاهرة يتحدد الذي العقلي التخلف ا  نو  هي

 16".ارضية أو طبيعية

 ال الذذي الشخ "  أنه باعن  التعلياي؛ التربوي الاجال في التعلم بطيء بأنه عقليا الاتخلف ع  ويعرف

 17".71و 19 بي  ذكائه نسبة وتق  الدراسي، الفصل في زاالئه استوى نف  في الدراسي التحصيل يستطي 
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- Christine Ingram :Education of the slow- learning child,NewYork,The Ronald press Company, 1953 

http://www.youtube.com/watch?v=PC22kNttn8Y
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 أو الوراثذة نتيجذة الاتوسذط دو  العقليذة القذدرات فذي وظيفذي خلذل حالذة عذ  عبذارة" هذو العقلي فالتخلف

 إل  حاجة في فهو وبالتالي،. به الاحيطة البيئة ا  تكيفه وعدم الفرد سلوك في يءثر الخلل وهذا بيئية، ظروف

 18".اآلخري  اساعدة

 ذاتذه اذ  التكيف عل  قادر غير الحالة هذه في الفرد ويكو  وبيئية، وراثية عواال إل  التخلف هذا ويعود

 .به تحيط التي البيئة وا 

 :انها قياسيا، واتفاوتة اختلفة ذكائية أعاار ع  الحدي  ياك  وعليه،

  عقليا الموهوبو (Les intelligents): الذذكاء، درجذة اذ  كبيذرة نسبة ياتلكو  الذي  األذكياء وهم 

 وا . الدراسي الفصل في العاديي  أقرانهم عل  اتقداي  يكونو  وبالتالي،. 989 ا  أعل  أو 989 إل  تصل

 الاوهذذوبي  اذذدار  أو التايذذز باذذدار  تسذذا  خاصذذة، دراسذذية فصذذول أو اذذدار  فذذي يتعلاذذوا أ  األفضذذل

 .اآلخري  العاديي  بالاتعلاي  اقارنة جدا قليال عددهم يكو  اا وغالبا. والعباقرة واألذكياء

 البلهاء (les Imbeciles) :ذكذاء نسذبة تتذراوح" و سذنوات، ثاذاني عذ  يقذل العقلي عارهم الذي  هم 

 حيذذ  اذذ  الرابعذذة سذذ  يعذذادل اذذا إلذذ  االجتاذذاعي نضذذجهم فذذي يصذذلو  وقذذد ،19و11 بذذي  األشذذخا  هذذءالء

 هذءالء قذدرة عذدم اذ  الذرغم وعلذ . التاسذعة سذ  يعذادل لاا قليلة حاالت في النض  هذا يصل قد أو الاستوى

 العاديذة، األخطذار اذ  أنفسذهم وقاية عل  يقدرو  انهم كثيرا فإ  العادي، التعليم ا  االستفادة عل  األشخا 

 أو تجريذدا أو ابذادأة عاذل أي تطل  فإذا ذلك، وا . الاشاهدة العيانية الطبيعة ذات السهلة األعاال تعلم وعل 

 نسذذتطي  أ  النذذادر واذذ  ذهذذنهم، ويشذذرد يرتبكذذو  ذلذذك عنذذد البلهذذاء فذذإ  طذذويال، انتباهذذا أو التذذذكر علذذ  قذذدرة

 واسذتخدااها األلفذاظ، فذي الذتحكم عل  اعتدلة قدرة ا  الكالم يستطي  بعضهم ولك  الكتابة، أو القراءة تعلياهم

 أو عيبذا العذادة فذي يعذانو  وهم اا، حد إل  التافهة الغبية الوديعة الشخصية صورة وياثلو  اناس ، نحو ع 

 19".ازانا جسايا شذوذا

 واالكتسذا  الذتعلم اسذتوى علذ  األسذوياء اذ  اقارنذة جذدا، ضذعيف ذكذائي اسذتوى لهم البلهاء أ  ويعني

 .والتدري 

 األغبياء (Les idiots) أ  هذا ويعني سنوات؛ ثال  ع  يقل العقلي عارهم الذي  هم :المعتوهو  أو 

 وهم ،11 ع  ذكائهم نس  تقل القسم هذا في يقعو  الذي  واألفراد العقلي، الضعف درجات أقس " يعتبر العته
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 والعجذز الحسذية العيذو  وتشذي . األعاذال بأسهل القيام عل  قادري  وغير االجتااعي، ناوهم في جدا ضعاف

 وإذا. للاذرض الشذديدة والحساسذية الفسذيولوجي الخلذل وكذذلك الناذو فذي التذأخر بجان  الفئة، هذه في الحركي

 20".بدائية صورة في ذلك فيكو  التخاط ، استطاعوا

 الذذات اذ  التوافذ  فذي الصذعوبة اذدى علذ  ويذدل الذذكاء، ضذعف في ارحلة أقص  العته أ   هذا ويعني

 .والاجتا 

  المورو (Moron):  العقذول، ضذعاف اسذتوى علذ  درجذة أفضل السابقة النااذج ا  اقارنة يعدو 

 الاراهقي ، تايز التي والعشرة األلفة ا  درجة عادة سلوكهم في ويظهر ،79و 19بي  ذكائهم نس  تتراوح"و

 اذ  اذا شذيء ولذديهم والحكذم، واالبتكذار التصذور اذ  السذوي الاراه  لدى يكو  قد ااا ضئيل قدر ا  ولك 

 اذ  يسذتفيدوا أ  ياكذنهم ذلذك واذ  بالاسءولية، االضطال  يستطيعو  ال ألنهم توجيههم، ينبغي ولك  الجرأة،

 اإلشذذراف لهذذم تذذوفر إذا ،(الخذذاا  أو الرابذذ  الصذذف اسذذتوى يبلغذذو  الحذذاالت بعذذض وفذذي) االبتذذدائي التعلذذيم

 ا  لهم يتاح واا ابكرة، عادات ا  لديهم يتكو  اا طري  ع  توجه حياتهم اعظم كانت ولاا. السليم والتوجيه

 اإلاكذا ، قذدر علذ  فعالذة اسذاعدة واسذاعدتهم ابكر، وقت في بتشخيصهم يعن  أ  ينبغي لذلك ابكر، تدري 

 ضذئيال قذدرا تتطلذ  التذي باألعاذال إلحذاقهم ياك  فإنه عندهم، الجساية العيو  بعض وجود ا  الرغم وعل 

 21".والذكاء والحكاة اللباقة ا 

 إل  عقليا الاتخلفي  يقسم ا  فهناك وتفصيال؛ جالة ويرفضها التصنيفات، هذه في يشكك ا  هناك أ  بيد

 اذ  وهنذاك. الاتذأخري  لألطفذال القوايذة الرابطذة حال هو كاا عقليا، والاتأخرو  عقليا الاعابو : هاا فئتي ،

 العقلي الضعف وبعده العقلي، الضعف درجات أعل  ضا  تندرج واحدة فئة في والبلهاء الاعتوهي  بي  يجا 

 American psychio ) األاذريكيي  النفسذيي  األطبذاء اتحذاد عنذد كاذا الخفيف، العقلي الضعف ثم الاتوسط،

association.)22 

... وبيولوجي واجتااعي، وتربوي، ونفسي، طبي،: التخصصات اتعدد عالج إل  العقلي الاتخلف ويحتاج

 وهذه واجتااعية، وتربوية ونفسية صحية اشكلة فهي والجوان ، األبعاد اتعددة العقلية اإلعاقة أ " هذا ويعني

 فذإ  لذلك واحد، آ  في الاشكالت ا  العديد ا  الشخ  يعاني حي  واتداخلة، اتشابكة األبعاد أو الاشكالت

 .للحالة الشاال التقييم افهوم ا  يقتر  اإلعاقة تشخي  افهوم
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 واكتشذذافها عليهذذا التعذذرف يسذذهل وبهذذذا شذذديدة، العقلذذي التخلذذف اذذ  حذذاالت هنذذاك أ  إلذذ  اإلشذذارة ويجذ 

 يكذو  ثذم واذ  صذعبا، أارا عليها التعرف يكو  والتي البسيط، العقلي التخلف ا  حاالت هناك أ  إال ابكرا،

  23".بالضرورة اتأخرا وعالجها اكتشافها

 أكانذت سذواء... طبيذة أو اهنية أو تعلياية أو نفسية أو عقلية رعاية إل  يحتاج العقلي فالاتخلف هنا، وا 

 التذدري ، اراكذز فذي تخذرجهم بعد الحقة رعاية أو انزلية، رعاية أو وليلية، نهارية رعاية أو نهارية، رعاية

 وحدها الذكاء اختبارات عل  االعتااد" ينبغي ال هذا، ا  وأكثر .األهلية أو الحكواية الاءسسات في وتشغيلهم

 واألسذذرية والنفسذذية والصذذحية الطبيذذة للجوانذذ  الشذذاال بالتشذذخي  االهتاذذام بذذل العقلذذي، التخلذذف تحديذذد فذذي

 24".والتعلياية والتربوية واالجتااعية

 ذلذك يذتم اا كثيرا" و اآلخري ، ا  والاساعدة والرعاية والعزل الرقابة يتطلبو  عقليا فالاتخلفو  وعليه،

 هذذا فذي أطفذاال نقابذل أ  الاحتاذل اذ  ولذي . والنهار الليل ادار عل  العناية هذه لتوفير أنشئت اءسسات في

 االلتحذا  س  يبلغوا أ  قبل عليهم التعرف يتم أنه لدرجة عادي تأخرهم أ  ذلك العااة، الادار  في الاستوى

 25".االبتدائي األول بالصف أو األطفال برياض

 والذهنيذذة، العقليذذة والتاذذاري  والتذذرويض واإلشذذراف التذذدري  إلذذ  عقليذذا الاتخلفذذو  هذذءالء يحتذذاج كاذذا

 التعلذيم فذي يذداجهم اذ  هنذاك أ  إال. كليذا أو جزئيذا التعلذيم يقبلو  كاا خاصة، دراسية فصول لهم وتخص 

 بذإجراء إال عزلهم ياك  وال. خاصة تعلياية اءسسات في أو دراسية فصول في يداجهم ا  وهناك العاواي،

 إلذ  يسذتند خذا  تعلذيم للاذتعلم يقذدم الحالة، هذه وفي. صاراة وسيكولوجية تربوية واختبارات طبية فحو 

 الذذكائي، اسذتواهم ا  تتناس  اضاونية احتويات واختيار الفئة، هذه ا  تتالءم وخاصة نوعية أهداف تحديد

 العقذول بضذعاف خاصذة فعالة بيداغوجية بطرائ  واالستعانة والاوسة، اشخصة ديداكتيكية وسائل واستعاال

 الراجعذة التغذيذة اذ  واإلكثذار صذحيحة، إجابذات تتطلذ  التذي األسذئلة اختيذار اذ  النجذاح، عل  هءالء تساعد

 ابذدأ وتاثذل واعنويذا، ااديذا وواضذ  اباشذر بشذكل الصذحيحة االسذتجابات وتعزيذز وتقويتها، التعلاات لتثبيت

 واسذتعاال وذهنيذا، عقليذا بذه واالرتقذاء الاذتعلم، اسذتوى ا  والرف  والاعارف، الاعلواات إيصال في التدرج

 قصذيرة، زانيذة فتذرة فذي تجايعهذا ا  أفضل اتباعدة زانية فترات عل  الاادة وتوزي  اإلفادة، لتقوية التكرار

 الاذادة وترتيذ  واألسذئلة، والوضذعيات الافذاهيم اذ  التقليذل اذ  الجهد، ا  الازيد لبذل الاتعلم دواف  وتحريك

 كل في ااكنا النجاح ويكو  والافاهيم، العناصر واحدودة اعقدة، غير األنشطة تكو  أ  وينبغي سلياا، ترتيبا
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 والاشذكالت والاواقذف األشذياء علذ  األنشذطة تطبيذ  اذ  اعذي ، وإداذاجي كفذائي تقذويم ضذا  تعلاية ارحلة

 .بالاتعلم صلة ذات - الحال بطبيعة - وتكو  والكفائية، اإلدااجية والوضعيات

 والحسية الجسيية اإلعاقــة: 

 الذذبكم، -والصذذم والذذبكم، الصذذم،: بينهذذا اذذ  الحسذذية، الجسذذدية اإلعاقذذة اذذ  عذذدة أنذذوا  عذذ  الحذذدي  ياكذذ 

 ...الناو بتشويه والاصابو  الدااغي، بالشلل والاصابو 

 التذي األسبا  ا  اجاوعة إل  ذلك ويعود كليا، أو جزئيا السا  بفقدا  تتعل  الساعية فاإلعاقة هنا، وا 

 وتصذل  ،28الوسذط  األذ  والتهذا  ،27السذحايا والتهذا  ،26األلاانيذة والحصذبة الوراثيذة، العواال: في تتاثل

 . والضوضاء والحواد  العقاقير، بعض الحاال األم وتعاطي ،30والخداج ،29األذ 

 79) سذاعي عجذز اذ  يعذانو  الذذي " هذم فالصذم السذا ؛ وثقيلذي الصم إل  ساعيا الاعاقو  ويصنف هذا

 يعجذزو  وبالتذالي الانطوقذة، اللغذة وفهذم الكذالم اباشرة ا  - الوظيفية الناحية ا  - الياكنهم ،(فأكثر ديسيبل

 حي  الصوت، اكبر اثل ساعية، اعينات استخدام ا  حت  االجتااعية، الحياة اواقف ا  بفاعلية التعاال ع 

 السذا ، حاسذة طريذ  عذ  واللغذة بذالكالم الخاصذة الاهذارات تطذوير أو اللغويذة الاعلواذات اكتسا  ياكنهم ال

 اذذ  كبيذذرا جذذزءا لفقذذدهم أو السذذا  علذذ  اقذذدرتهم لعذذدم خاصذذة، طبيعذذة ذات تقنيذذات إلذذ  تعلذذياهم ويحتذذاج

 31".ساعهم

 أو 89 بي  اا يتراوح السا ، حاسة في قصور أو صعوبات ا  يعانو  الذي  أولئك" فهم السا ، ثقيلو أاا

 باسذتخدام سواء اللغوية، الاعلواات اكتسا  في الوظيفية الناحية ا  فاعليتها يعي  ال لكنه ديسبل، 79 ا  أقل

 لألطفال أساسا الاصااة التعلياية الاناه  استيعا  بإاكانهم الفئة هذه أفراد اعظم بدونها، أم الساعية الاعينات

 .العاديي 

 اإليجابيذذة الاشذذاركة عذذ  الطفذذل تحجذذ  فهذذي كليذذة، أم جزئيذذة أكانذذت سذذواء السذذاعية، اإلعاقذذة أ  والواقذذ 

 أكا  سواء التقليد، عل  الطفل قدرة عل  ناوها في تعتاد الكالم اكتسا  عاليات أ  ذلك حوله، ا  ا  الفعالة

                                                           
26
 ُٚزمم انفٛشٔط يٍ األو انسبيم إنٗ انطفم. -

27
 رٓبخى ثكزٛشٚب يشع انغسبٚب األرٌ انذاخهٛخ ػُذ انطفم. -

28
 ٚؤد٘ انزٓبة انسهك ٔاألَف إنٗ انزٓبة األرٌ انٕعطٗ. -

29
 طٗ ٚؤد٘ إنٗ رذْٕس رذسٚدٙ فٙ انغًغ.ٔخٕد ػظى غٛش ػبد٘ فٙ األرٌ انٕع -

30
 ػذو اكزًبل انطفم، ٔٔالدرّ لجم األٔاٌ. -

31
 64د. ػظبو زغ7ٍٛ َفغّ، ص  -



 

   

    

 يحراذه السذا  حاسذة اذ  حراانذه فإ  ذلك، عل  وبناء. اتقداة ارحلة في خارجيا أم الاناغاة ارحلة في ذاتيا

 32".ديناايكيا كالاا باعتباره الكالم، بناء عالية في الالزاة الخبرات ا  بالتالي

 غير الطفل ويجعل الافاهيم، دالالت بناء عالية وفي اللغوي، االكتسا  عالية في السا  فقدا  يءثر إذ ،

 هذي السذا  فقذدا  اذ  تضذررا األكثذر القذدرة أ  بيد. الاءجلة أو الفورية االستجابة عل  أو التركيز عل  قادر

 .اعا واإلرسال االستقبال ع  عاجزا الطفل يجعل ااا الكالاية؛ القدرة

 فضال والخارجية الداخلية والاعالجة والتكرار والترويض التدري  ا  نوعا الشاذة الوضعية هذه وتتطل 

 النفسذية، الرعاية أو الطبية، الرعاية أو الانزلية، الرعاية أو والليلية، النهارية الرعاية أو النهارية الرعاية ع 

 السذاعي، التذدري  ببرنذاا  التذزود إلذ  باإلضذافة. والديداكتيكيذة التربويذة الرعايذة أو االجتااعيذة، الرعاية أو

 واسذتثاار الوجذه، وتقاسذيم واإلشذارات الحركذات واسذتعاال الكذالم، قذراءة طريقذة أو الشذفاه طريقذة واستخدام

 أو األذ  اسذتوى واعينذات األصذاب ، وهجذاء اإلشذارة، لغذة: اثل اليدوي، التواصل طريقة أو اليدوية الطريقة

 .36الثنائي كرو  وناط ،35كرو  وناط األذ ، داخل يوض  وناط ،34العدسة وناط ،33األذ  خلف اعينات

 العايذا : اذنهم عدة، أنوا  البصر ففاقدو ثم وا . كليا أو جزئيا البصر فقدا  فتعني البصرية، اإلعاقة أاا

 إلذ  تعذود" البصذرية، لإلعاقذة عديدة أسبا  وثاة... البصر واحدودو والاكفوفو ، البصر، وضعاف وظيفيا،

 تسذا  وهذذه الذوالدة، بعذد وبعضذها وأثناءهذا، الذوالدة ااقبذل ارحلذة إلذ  يعذود بعضذها واختلفة عديدة عواال

 هذذه أعذراض أ  ا  الوالدة، قبل هذه اإلعاقة سب  في دورها فيكو  الوراثية العواال أاا. الاكتسبة باألسبا 

 يعذذود اذذا األسذذبا  هذذذه واذذ  الرشذذد، سذذ  أو الاراهقذذة ارحلذذة إلذذ  الظهذذور فذذي تتذذأخر قذذد الوراثيذذة األاذذراض

 عوااذل وهنذاك. بهذا العالقذة ذات العصذبية األجهذزة أو( العذي ) البصذر حاسذة في جروح حدو  أو لألاراض

 37".اعروفة غير أخرى

 اعرفيذا تأهيلذه طريذ  عذ  وتعلياه الكفيف لرعاية تأهيلية براا  تخصي  فياك  الاعالجة، حي  ا  أاا

 واالستعانة التعليم، في برايل طريقة واستعاال الدا ، براا  وتوفير وطبيا، ولغويا واجتااعيا ونفسيا وحركيا

 الكفيف عند الحسية الاهارات واستغالل عااة، أو خاصة اءسسات في ورعايته الحديثة، اإللكترونية بالوسائل

                                                           
32
 65-64د. ػظبو زغ7ٍٛ َفغّ، ص ص  -

33
 ٔػغ انًٛكشٔفٌٕ النزمبؽ طٕد يزٕخّ َسٕ انشأط أٔ طٕد أكثش ؽجٛؼٛخ أٔ َمبء فٙ زبنخ فمذاٌ انغًغ انجُٛٛخ ٔانسبدح. -

34
 سأعٙ انزٕخّ، ٔٚهزمؾ انكالو انؼبد٘ فٙ عٕٓنخ ٔٚغش.طٕرّ  -

35
 ُْبن أرٌ عهًٛخ ٔأرٌ يؼٛجخ، فٛزى َمم انظٕد يٍ األرٌ انغٛئخ انغًغ إنٗ األرٌ خٛذح انغًغ. -

36
شٔفدٌٕ نزمٕٚدخ األرٌ ػُذيب رظبة األرَبٌ يؼب، فُٓبن أرٌ رغًغ ثشكم أفؼم يٍ األخشٖ. فٙ ْزِ انسبنخ، َهزدئ إنٗ انزؼخٛى ٔركجٛش انظٕد ػجش انًٛك -

 انزٙ رغًغ ثشكم ػؼٛف ثشكم يُفظم ػٍ األخشٖ.

37
 929د.ػظبو زغ7ٍٛ َفغّ، ص  -



 

   

    

 األجهذزة وتذوفير الكفيذف، تربيذة اذ  لتتناسذ  الدراسذية الانذاه  في تعديالت وإجراء بصري، هو اا غير ا 

 في الختالفهم أنفسهم الاكفوفي  بي  الفردية الفوار  واراعاة التعلم، عل  الكفيف تساعد التي التقنية والوسائل

 الكفيذف وتشجي  التعلاية، -التعلياية العالية في الاجساات واستخدام والايول، واالستعدادات والذكاء الخبرات

  واألدبيذة والفنيذة والرياضذية الثقافيذة باألنشذطة والعنايذة اآلخذري ، باسذاعدة ذلذك كذا  وإ  الذذاتي، الذتعلم عل 

 يسذتطي  حتذ  أطفذال، ثاانيذة الدراسذي الفصذل يتعذدى أال ينبغي كاا. الايدانية بالزيارات والقيام واالجتااعية،

 واالجتااعيذذة والنفسذذية العقليذذة النذذواحي جايذذ  اذذ  الئقذذة رعايذذة ويرعذذاهم كليذذا، اهتاااذذا بهذذم يهذذتم أ  الاربذذي

 ...والتربوية

 واالجتماعية الشخصية اإلعاقة: 

( les Nevroses) العصذابيو : وهذم اإلنسانية، اإلعاقة ا  آخر نوعا واجتااعيا شخصيا الاعاقو  يشكل

 اضذطرا " وهذو العصذا ، اذرض أو القلذ  يعذانو  الذذي  هذم فالعصذابيو  ؛(les Psychoses) والذذهانيو 

 واألفكذذار والوسذذاو  القلذذ : انهذذا اختلفذذة، وجسذذاية نفسذذية أعذذراض صذذورة فذذي يبذذدو الشخصذذية فذذي وظيفذذي

 نفسذه الاذريض يجذد قسذرية وأفعذال لهذا، أسذا  ال التذي والشذكوك الافرط والتردد الشاذة والاخاوف الاتسلطة

 اذ  عضذو شذلل أو الحذوا  اذ  حاسذة تعطل األعراض هذه وا . إرادته عدم ا  بالرغم أدائها إل  اضطرا

 حيذ  اذ  النفسذي الاذرض هذو هذذا...عصذبي أو جسذاي سذب  الشذلل أو التعطذل لهذا يكو  أ  دو  األعضاء

 الحلذول تكفيذه ال العصذابي إ . استعصذية نفسذية أزاذة لحذل شذاذة احاولذة فهذو هدفذه، حيذ  ا  أاا. أعراضه

 هذذه وليست. توازنه استعادة في طاعا فيها اإلسراف إل  يلجأ لذا قل ، ا  لديه اا خفض في الاعتدلة الدفاعية

 الوسذوا  وعصذا  القلذ  وعصذا  الهسذتيريا: النفسذية األاذراض واذ . الارض أعراض إال الاشتطة الحيل

 38".وغيرها

 اليذوم حتذ " لذه يعذرف وال الانشذأ، النفسذي أو الذوظيفي بالذذها  الاصابو  فهم الذهانيو ، األشخا  أاا

 نشذأته لتفسذير والكيايائيذة والعصذبية العضذوية العوااذل تكفذي ال الذذي الذها  هو أو اعروف، عضوي أسا 

... وشذع  وفئذات أصذناف وللذذهانات. التفسذير هذذا فذي غالبذة جوهريذة النفسذية العوااذل تكو  بل وأعراضه،

 أ  غير الشاذة، والاخاوف القسرية واالندفاعات كالوساو  األعراض بعض في العصا  ا  الذها  ويشترك

 عذ  تنشذأ ال خاطئذة حسذية فاذدركات الهذالو ، أاذا. والهذاءات الهالو  انها األعراض ببعض يتفرد الذها 

 اذذ  بذالرغم الاذذريض، بذه يتشذب  راسذذخ باطذل فاعتقذذاد الهذذاء، وأاذا.الخذذارجي العذالم فذذي واقعيذة اوضذوعات

 ...للفرد االجتااعي التواف  في الخطير تأثيره ا  وبالرغم خطئه، عل  الاوضوعية األدلة وقيام سخفه،

                                                           
38
 142-141و، ص ص 9640، انًكزت انًظش٘ انسذٚث، اإلعكُذسٚخ، يظش، انطجؼخ انثبيُخ، أصٛي عٍُ إٌفصد. أزًذ ػضد ساخر7  -



 

   

    

 الهذالو  فذي الخيذال أ  غيذر واقعذة، حقيقذة الخيذال يحس  وهذاءاته هالوسه في الاريض أ  يذكر وااا

 العذالم يذرى فهذو. للواقذ  الذذهاني إدراك يشوه انهاا كل وفي واعتقاد، فكرة الهذاء في هو بيناا ذهنية، صورة

  والواق ، الخيال ي  التاييز ع  يعجز فهو أخرى، وبعبارة...وخيانة خدا  أو واضطهاد تهديد اصدر الخارجي

 39".النا  يدركه اا غير عل  الواق  يدرك أنه كاا

 االنفعذالي، التنفذي  علذ  يقذوم الذذي النفسذي العذالج اذ  البذد واجتااعيذا، نفسذانيا الاعذاقي  هءالء ولعالج

 أثنذاء أو اخذدر، تذأثير تحذت أو شخصذية اقذابالت خذالل" هذذا يحذد  وقذد. التعلم وتجديد الذاتي، واالستبصار

 بذذي  اباشذذرة غيذذر اناقشذذة خذذالل أو الاغناطيسذذي، التنذذويم أثنذذاء أو النفسذذي، التحليذذل فذذي الحذذر التذذداعي عاليذذة

 التحليذل فذي كاذا األسذبو  فذي سذاعات خا  أو يوم، كل في ساعة العالج يقتضي قد كاا...والاريض الاعال 

 ال ااذا أنذه غيذر. الفرديذة الحالذة طبيعذة تحذددها فنيذة تفاصذيل هذذه وكذل...األسذبو  في واحدة ارة أو النفسي،

 طذذوال االضذطرا  فيهذذا د  شخصذية لتقذويم ثالثذذة أو عذااي  أحيانذذا العذالج يسذتار أ  االسذذتغرا  إلذ  يذدعو

 40".عااا ثالثي  أو عشري 

 بغيذة التخصصذات، اتعذدد وعذالج نفسذي، تحليذل إلذ  ااسة حاجة في هم والذهانيو  فالعصابيو  وعليه،

 .واجتاعهم ذواتهم ا  يتوافقوا لكي العادية الحياة في إدااجهم

 اللغويـــة اإلعاقـــة: 

 اذ  فتانعهذا سذلبا؛ اللغذة فذي تذءثر التذي العوائذ   أهذم اذ  الكالايذة الحبسذة أو( l’aphasie) األفازيا تعد

 اللغويذذة الكفذذاءة تصذذي  كاذذا. كليذذا أو جزئيذذا اللغذذة يصذذي  اضذذطرا  األفازيذذا أ  باعنذذ  التواصذذل؛ وظيفذذة

 دالالت وفهذم والقذراءة الكتابذة إلذ  اإلعاقذة هذذه تاتد بل فقط، اللغوي النط  عل  تقتصر ال وهي واإلنجازية،

 علذ  ويحكذم ويقذوم يفكذر أ  يسذتطي  ذهنيا فالاعا  الذهنية، اإلعاقة باكا  يعني ال اللغة ففقدا  ثم وا . اللغة

 إصذابة عبذر للغة إصابة هي األفازيا إ : أي عقالنيا؛ سلياة انطقية أفكارا يكو  وبالتالي. السياقية الوضعيات

 .الاخ لحاء

 عذ  تنذت  اللغويذة الوظذائف فذي أو اللغذة، فذي اضذطرابات" بأنهذا األفازيا( Stanford) سانفورد ويعرف

 .ااع حركية - حسية أو حركية أو حسية اضطرابات تكو  وقد الاخ، في إصابة

 عذ  النذات  اللغذوي العجذز أو اللغذة، فقذدا  هذي األفازيذا أ  إلذ ( J.R.Strange) سذتران  يشذير حذي  في

 بذالراز، األفكذار عذ  التعبيذر وتعيذ  الكذالم، تعرقذل فهي بالراز، التفاهم عل  القدرة فقدا  ألنها الاخ، إصابة
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 157-159،  ص ص أصٛي عٍُ إٌفصد. أزًذ ػضد ساخر7  -

40
 967-169أزًذ ػضد ساخر7 َفغّ، ص ص د.  -



 

   

    

 االضذطرا  األفازيذا تشذال كاذا. والكتابذة النطذ  عذ  وعجذزا اضذطرابا الحذال هذذه فذي الاذريض يبدي حي 

 الكلاات استخدام عل  القدرة عدم عل  عام بشكل األفازيا وتدل. الاخ لحاء فساد ع  النات  الكالم في الوظيفي

 41".فهاها أو

 إاذا والكتابذة والقذراءة واالسذتقبال والكذالم والتفذاهم التواصل عل  القدرة فقدا  هي األفازيا أ  هذا ويعني

 وا (. اإلنجاز أفازيا) بالكالم اتعلقة أو ،(الكفاءة أفازيا) باللغة اتعلقة األفازيا تكو  فقد ثم وا . كليا أو جزئيا

 والقذذراءة، النطذذ ،: اثذذل اللغويذذة، الاسذذتويات اذذ  اجاوعذذة ياذذ  الذذذي االضذذطرا  اذذ  نذذو  فاألفازيذذا هنذذا

 هذو األفذازي فالشذخ  ذلذك اذ  أكثذر بل اللغوي، واإلنتاج والاناقشة، والحوار، والتواصل، والفهم، والكتابة،

 سلياة، جاال يستعال وال الجال، أو الكلاات فهم عل  يقدر وال األسااء، أو األشياء يساي أ  يستطي  ال الذي

 .الاخي أو العصبي بالنظام عالقة له كله وهذا... ال أو بنعم األسئلة ع  يجي  أ  يستطي  وال

 وبعد. م9918 سنة( Armand Trousseau) تروصو أرااند قبل ا  األفازيا اصطل  استخدم وقد هذا

 واللغذوي النطقذي الجهذاز تاذ  نوعيذة إصذابة فاألفازيذا ثذم، واذ . واالسذتعاال االنتشار في الاصطل  بدأ ذلك

 .والكالاي

 فيرنيذذذك والعذذذالم( Broca Paul) بروكذذذا بذذذول الجذذذراح الطبيذذذ  نذذذذكر باألفازيذذذا اهتاذذذوا الذذذذي  واذذذ 

(Wernike.) "بروكذا بذول الفرنسي الطبي  توصل 9911 سنة ففي(Paul Broca( )9918- 9999  )أثنذاء 

 الفر  مر  األسرفل الجرءء فذي تلذف نتيجذة يحذد  الانطوقذة اللغذة علذ  القذدرة فقذدا  أ  إلذ  جراحية عاليات

 اقطعذي سذوى يذردد أ  يسذتط  ولذم الكالم، عل  قدرته فقد( Tan-Tan) الاريض أ  والحظ. األيسر الجبهي

 تعذرف أصبحت التي الانطقة هذه في يوجد اللغة اركز أ  ذلك ا  واستنت . له يقال اا يفهم ظل ولكنه اساه،

 . اللغة أوإنتاج التعبير ع   اسءولة كانطقة بروكا بانطقة الوقت ذلك انذ

 يعذانو  ارضذ  حذاالت دراسذة اذ ( Carl Wernicke( )9989-9891) فرنيذك تاك  9978 سنة وفي

 واالحتفذذاظ اللغويذذة، الرسذذائل فهذذم علذذ  كليذذا، أو جزئيذذا قذذادري ، يكونذذوا لذذم حيذذ  اللغذذة، فهذذم فذذي صذذعوبة اذذ 

 فذي تقذ  أخذرى انطقذة تحديذد إلذ  فتوصذل لذديهم، اللسا  طالقة توفر ا  بالرغم للكلاات، الصحيحة بالاعاني

 42".فرنيك بانطقة تعرف اللغة، فهم ع  اسءولة األيسر الصيغي الف  م  العلوي الجءء

 أسذبابها، تشخي  خالل ا  الكالاية، الحبسة دراسة في وفرنيك بروكا انح  نحت أخرى دراسات وثاة

 عبد الاغربي الباح  يقول السيا  هذا وفي. اإلصابة اركز وتحديد عالجها، طرائ  وتبيا  اظاهرها، ورصد
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 أو الكالاية الحبسة حاالت حول خاصة عديدة، دراسات توصلت الااضي القر  وخالل: "الفقيهي أوالد الواحد

 الفذ  فاضذطرابات .الريما  م  األيسر الجءء في أخرى لغوية وقدرات وروابط اواض  تحديد إل  األفازيا،

 علذ  القذدرة فذي وانخفذاض اللغذة، لنطذ  الاطلوبذة الحركذات فذي اضذطرابات إل  تءدي الش  هذا ا  الجبهي

 43".تلغرافية اللغة تجعل كاا للكتابة، الاطلوبة الحركات في التحكم في وصعوبات الكالم،

: اثذل األفازيذا، ضذا  تنذدرج التذي اللغوية اإلعاقات ا  اجاوعة الناائي تطوره أثناء الطفل ويعرف هذا

 اعالجذة وياكذ  الطفذل، عند عاي  انفعالي اضطرا  إل  ذلك ويعود اختلفة، لفترات يطول الذي النفسي البكم

 سلسذلة وهذي اللجلجلذة، ظاهرة ا  أيضا الطفل يعاني كاا. العالجية والاءسسات الاستشفيات في الظاهرة هذه

 أو للصذذوت اإلرادي غيذذر التكذذرار أو اإلعذذادة هذذي أو الكذذالم، فذذي والتكذذرارات الانتظاذذة غيذذر التذذرددات اذذ 

 أحذوال اذ  حالذة وهذي كاالذة، واحذدة كلاذة أيذة نطذ  عذ  العجز يعني الذي التلعثم وظاهرة الكلاة، أو الاقط 

 يتجلذ   نفسذي، عااذل وسذببهم. للشذفاء قابال  لكنهاا خطيرا ، اضطرابا  والتلعثم فاللجلجلة ثم وا . اللجلجة

 .والنفسي االجتااعي التكيف سوء في

 للجلجلة، الكاال العالج إيجاد السهل ا  لي : "كال  جورج فيقول األفازيا، ظاهرة عالج يخ  فياا أاا

 يعذانو  الذذي  اعالجذة وتتم. الاريض الولد لحالة العاي  الفهم ا  ازيدا يتطل  اا بقدر ااك  العالج هذا لك 

 ويتلقذ  يصدرها، التي لألصوات والفحوصات االختبارات تتسم حي  عالج، عيادات إل  بإرسالهم الحالة هذه

 توعيذذة إلذ  إضذافة االنفعاليذة، حياتذه اذ  والتعااذل لفظهذذا، وتصذحي  األصذوات، أصذع  نطذ  علذ  تارينذات

 اللجلجذة اذ  ويذتخل  الكذالم، اذ  الاناسذ  يجد أ  الطفل بإاكا  أنه كاا طفلهم، صعوبات فهم عل  الوالدي 

 تذدعيم إل  تءدي بطريقة تعال  أ  عل  اللغة، تعلم في الناو اراحل ا  واحدة أنها عل  فهات اا إذا بسرعة،

 .اللغوي الطفل قااو 

 اإليجابيذة الناحيذة علذ  التركيذز طريذ  عذ  تأهيله احاولة في الاساهاة أو الاعا  تأهيل إعادة وباإلاكا 

 .تءخره التي اإلعاقة ليتخط  شخصيته في

 الفيزيذائي، والعذالج الطبابذة وتذوفر التذدري ، تقذدم التذي الاءسسذات بعذض فذي بذالتعلم فاالهتاذام هنا، ا 

 الذتعلم، في الاساعدة أو التأهيل إعادة عل  للعال ضروريا يكو  السابقة، االختبارات ا  االستفادة إل  إضافة

 .التكيف وعدم العاهة واق  عل  للتغل  كافيا يكو  أ  دو 
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 واخارجهذا، بأصذواتها الاتشذابهة الكلاذات بذي  التاييز عدم يسب  السا  ضعف فإ  الصم، األطفال وعند

 والنطذ  للكلاة نطقهم بي  الفر  االحظتهم لعدم نتيجة الساعي إدراكهم في واآلخر الصوت بي  خلطهم فيأتي

 44."لها الصحي 

 طبيذة واعالجة صوتي، ترويض إل  تحتاج التي األفازيا ظاهرة في بوضوح تتجل  اللغوية فاإلعاقة إذ ،

 .عااة أو خاصة اءسساتية ورعاية دءوبة، أسرية ورعاية وديداكتيكية، وتربوية ولسانية واجتااعية ونفسية

 القـــرائية اإلعاقـــة: 

( dyslexie)ديسليكسذيا فذإ  واسذتقباال، إرسذاال التصذويتية تجلياتها باختلف اللغة تصي  األفازيا كانت إذا

 اسذتوى علذ  القذراءة تعلذم يصذي  اضذطرا  أو قرائذي، عاذ  أو القذراءة، فذي بطء هي( alexie) أليكسيا أو

 الحذوا ، فقذدا  عذ  ناتجذا الخلذل هذذا يكذو  وقذد والتعذابير، والجاذل والتراكيذ  والكلاات والاقاط  الحروف

 إلذ  راجذ  أو اإلاذالء، آليذات اكتسذا  عذدم إلذ  أو الدراسذي، الفشذل إلذ  راجذ  رباذا أو البصذر، حاسذة: اثل

 و القذراءة، فذي صذعوبات يسذب  داذاغي باضذطرا  القفذوي الفذ  إصذابة هذا ويعني. اخية عصبية إصابات

 تصذويتا اللغويذة الجوانذ  تاذ  األيسذر الشذ  في الدااغية اإلصابات إ : أي اللغة؛ فهم في اعينة اضطرابات

 .الدااغ ا  األيا  بالش  والعروضي التداولي النظااا  يتأثر حي  في وداللة، وقراءة وتركيبا

 علذ  أصذيبوا حيناذا لكذنهم سذلياة، بطريقذة يقذرأو  كذانوا الذذي  األشذخا  اإلعاقذة هذذه تصي  هنا وا 

 اإلعاقذة هذذه وتظهذر. جزئذي أو كلذي بشذكل العاديذة القذدرة هذذه فقدوا فإنهم الاركزي، العصبي النظام استوى

 يتعذرف أو الحذروف، يتهجذ  أ  يسذتطي  فذال القذراءة، أثنذاء كبيذرة صذعوبة يجذد الذذي الاتعلم الطفل عند جليا

 الوسذذط فذذي جليذذة اإلعاقذذة هذذذه وتظهذذر. الجاذذل يقذذرأ أو والعبذذارات، الكلاذذات يقذذرأ أو والاورفياذذات، الاقذذاط 

 واذ . واالجتااعيذة والوجدانيذة النفسذية الناحية ا  الطفل في وتءثر التعلاات، اكتسا  أثناء التعلياي التربوي

 كثيذرا اإلعاقذة هذذه انتشذرت وقذد. التعلاذات اكتسا  قدرة وتا  القراءة، اهارة تصي  إعاقة فالديسليكسيا هنا

 إلذ  9 تصذي  بأنهذا م9889 سذنة تصذرح التذي -للصذحة العالايذة الانظاذة حسذ  - الاعاصرة اجتاعاتنا في

 .أطفال هم% 91 إل  1 بينها ا  الساكنة، ا  91%

 لخلذ  الديداكتيكيذة العاليذات وفشذل التربذوي، الوضذ  تذردي: اثذل اإلعاقذة، هذه وراء كثيرة عواال وثاة

 الدراسذذي، الفصذذل داخذذل واالختنذذا  بذذالخوف واإلحسذذا  الثقذذافي، الاسذذتوى وتراجذذ  فعالذذة، دراسذذية أجذذواء

 ال الحذوا  اضذطرابات وكثرة والاخي، العصبي االختالل ع  ناهيك والذهنية، واالجتااعية النفسية والاعاناة
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 األسذبا  بذي  اذ  التعلذيم، جذودة ونق  القراءة، تدري  خاصة التدري ، نظام يكو  وقد. البصر حاسة سياا

 .وخطي صوتي ااهو بي  التاييز قدرة تصي  اإلعاقة فهذه ثم، وا . ذلك إل  الاءدية

 عذدم) السذاعية األخطذاء: اثذل القراءة، استوى عل  األخطاء ا  اإلكثار في بوضوح اإلعاقة هذه وتتاثل

 ،(  ـذ ت ـذ  :  اثذل األحذرف بذي  التاييذز عذدم) البصذرية واألخطاء ،(جيد بشكل والحروف األصوات تبي 

 للاقذاط  سذيئة وقذراءة ،(كتذا  اذ  بذدال كتذا،) للحذروف جزئية وقراءة ،(لج  -جل ) الحروف قل  وأخطاء

 صذذوتية، وإعاقذذة فونولوجيذذة، إعاقذذة عذذ  ناهيذذك الاكتذذو ، قذذراءة فذذي وبذذطء ،(و  -  -  -يذذل يقذذرأ يلعبذذو )

 أو الزاانيذذة أو التلفظيذة الاءشذرات اسذتخدام سذوء تعنذي التذي قرائنيذة وإعاقذة دالليذة، وإعاقذة إاالئيذة، وإعاقذة

 ...الاكانية

 اإلاالئيذذة، واألخطذذاء الصذذوتية، األخطذذاء: اثذذل القرائيذذة، األخطذذاء اذذ  اجاوعذذة اإلعاقذذة هذذذه عذذ  وتنذذت 

 التواصذذذلية، واألخطذذذاء اللغويذذذة، واألخطذذذاء الدالليذذذة، واألخطذذذاء التركيبيذذذة، واألخطذذذاء الصذذذرفية، واألخطذذاء

 ...والبصري والحسي الساعي واالضطرا 

 وعجذز والجاذل، والكلاذات الحذروف بذي  التاييذز في وصعوبة القراءة، في بطء هي فالديسليكسيا وعليه،

 الذبعض، بعضذها عذ  الانعزلذة الكلاذات هويذة اعرفذة عذ  الاتعلم وعجز والاقروء، الاكتو  دالالت فهم ع 

 .الجهرية القراءة عل  قدرته وعدم

 م،9999 سذنة( Oswald Berkhan) بيكذا  أزوالذد األلاذاني: نذذكر القرائيذة باإلعاقذة اهتاذوا الذي  وا 

 ،(James Hinshelwood) وود هيذن  وجذيا  ،(W. Pringle Morgan) اورغذا  برينغذل واإلنجليذزي

 (...Samuel T. Orton) أورطو  وصااويل

 ،(وراثذي) بيولذوجي هذو اذا: بينهذا اذ  وعالجهذا، الظذاهرة هذذه اذ  للحد الحلول ا  اجاوعة قدات وقد

 ....وديداكتيكي وتربوي، واجتااعي، نفسي، و وطبي،

 واظاهرهذا عواالهذا باعرفذة اإلعاقذة تشذخي  بغيذة وتعلياي، تربوي هو اا العالجات هذه ا  يهانا واا

 الفونولوجيذة،)األخطذاء أنوا  تحديد ا  الجزئية، أو الشاالة الانهجية بتطبي  الناجعة، اإلجرائية الحلول لتقديم

 ...(والبصرية والداللية، واإلاالئية، والاقطعية،

 علذ  والديذداكتيكي البيذداغوجي الاسذتوى علذ  اإلعاقذة هذه ا  للحد الحلول ا  اجاوعة نقدم أ  وياك 

 :التالي النحو

 الجهر وقراءة الصااتة للقراءة الكافي الوقت إعطاء . 



 

   

    

 جهر قراءة زايله قبل ا  أو الاصا  قبل ا  التعلياات أو األسئلة قراءة. 

 الاقروءة للتعلياات التالايذ فهم ادى ا  التثبت. 

 اإلاالئية األخطاء ا  للحد والصرفية واإلاالئية النحوية التااري  ا  اإلكثار. 

  وفهاا ونطقا وكتابة قراءة الن  في الاهاة الكلاات تحت خطوط وض. 

  واعنويا ااديا وتحفيزه تشجيعه طري  ع  الاصا  الاتعلم نفسية في والطاأنينة الثقة روح غر. 

 الذاتي التصحي  عل  الاصا  الاتعلم تعويد. 

 والتثبيذذت والتوليذذف الذذدعم طريذذ  عذذ  الاصذذا ، الاذذتعلم لذذدى الذذذاكرة قذذدرات تنايذذة علذذ  الجذذاد العاذذل 

 .الراجعة والتغذية والخارجية، الداخلية والاعالجة والتكرار،

 الكتابي اإلنشاء حجم ا  التقليل. 

 الرقاي الاصح  أو الكابيوتر عبر أخطائه تصحي  عل  الاصا  الاتعلم اساعدة. 

 ودقي  واض  بخط السبورة عل  األحرف كتابة. 

 للقراءة واقبوال كبيرا خطها يكو  للقراءة نصو  تقديم. 

 عليهذذا والتركيذذز الاصذذا ، الاذذتعلم الختبذذار اإلاالئيذذة الخصوصذذية ذات الكلاذذات اذذ  اجاوعذذة اختيذذار 

 .ودالليا وإاالئيا وخطيا وبصريا اعرفيا

 الكتابة قبل شفويا الاصا  اعرفة تقويم. 

  الفصل تالايذ أاام ولي  انفرادية، بطريقة جهرا الن  قراءة عل  الاصا  الاتعلم تدري. 

  وقذراءة جهذر، وقراءة صااتة، وقراءة وظيفية، بصرية وقراءة سااعية، قراءة تكو  بأ  القراءة تنوي 

 ... استرسلة

 الدراسية وفروضه واجباته عل  الاتعلم اساعدة. 

 األسئلة بقراءة واجباته إنجاز عل  للاتعلم األسرة اساعدة. 

 كااال قراءته ا  بدال الن ، ثل  قراءة عل  الاصا  اساعدة. 



 

   

    

 الاصا  الاتعلم لدى لرصدها الشكلية األهداف ا  بدال الجوهرية، األهداف ا  اجاوعة تحديد. 

 تكررت ولو اإلاالئية األخطاء عل  الاصا  اعاقبة عدم. 

 الكلاات بعدد اقارنة األخطاء عدد يحس  أ  اإلاالء، حصة في للادر ، ينبغي. 

 الذاتي التصحي  عل  التركيز. 

 تنصذ  التذي التربيذة تلذك هي الخاصة االحتياجات ذوي تربية أ  ذكره سب  ااا نستنت  القول، وخالصة

 عبذذر واجذذتاعهم، ذواتهذذم اذذ  يتكيفذذوا لكذذي تذذأهيلهم أجذذل اذذ  األسذذوياء، غيذذر أو العذذاديي  غيذذر األطفذذال علذذ 

 أم نهاريذة، أكانذت سذواء وعااذة، خاصذة عالجيذة اءسسذات في الترويضية والتااري  التدريبات ا  اجاوعة

 الشذاالة، التنايذة فذي ليسذهاوا العاديذة الحيذاة فذي هذءالء إدااج هو ذلك ا  والغرض أسرية، أم وليلية، نهارية

 .الفر  تكافء  لابدإ تطبيقا واستعداداتهم، وايولهم واواهبهم موطاقاته إاكاناتهم حس 

 والذذبكم والصذذم والاوهوبذذو ، عقليذذا، الاتخلفذذو : فاذذنهم أنذذوا ، الخاصذذة االحتياجذذات فذذذوو هنذذا، واذذ 

 .بالديسليكسيا أو باألفازيا والاصابو  وحركيا، جسديا والاعاقو  واجتااعيا، نفسانيا والاعاقو  والعايا ،

 اتعذذدد عذذالج اذذ  بذذد ال ثذذم واذذ  واكتسذذبة، وراثيذذة عوااذذل إلذذ  واإلعاقذذات االضذذطرابات هذذذه وتعذذود

 ...وديداكتيكيا وتربويا، واجتااعيا، ونفسيا، وطبيا، بيولوجيا، يكو  االختصاصات،
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