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مقدمــــة
يعترب موضوع الرتبية الخاصة )Special Education( من املوضوعات الحديثة يف ميدان 

الرتبية وعلم النفس، مقارنة مع املوضوعات املطروقة يف ميدان الرتبية وعلم النفس كموضوع 

علم نفس النمو، وعلم النفس الرتبوي، وعلم النفس االجتامعي ... الخ.

إذ تعود البدايات العلمية املنظمة لهذا املوضوع إىل النصف الثاين من القرن املايض. ويجمع 

النفس والرتبية،  إذ متتد جذوره إىل ميادين علم  العلوم  الخاصة بني عدد من  الرتبية  موضوع 

العاديني  غري  األفراد  الخاصة  الرتبية  موضوع  يتناول  كام  والطب،  والقانون،  اإلجتامع،  وعلم 

)Exceptional Individuals( والذين ينحرفون انحراًفا ملحوًظا عن األفراد العاديني يف منوهم 

العقيل والحيس واالنفعايل والحريك واللغوي، مام يستدعي اهتامًما خاًصا من قبل املربني بهؤالء 

األفراد من حيث طرائق تشخيصهم ووضع الربامج الرتبوية واختيار طرائق التدريس الخاصة بهم.

)The Concept of Special Education( مفهوم الرتبية اخلاصة
لفئات  تقدم  والتي  املتخصصة  الرتبوية  الربامج  مجموع  أنها  عىل  الخاصة  الرتبية  تعرف 

من األفراد غري العاديني، وذلك من أجل مساعدتهم عىل تنمية قدراتهم إىل أقىص حد ممكن، 

وتحقيق ذواتهم، ومساعدتهم يف التكيف.

ويقصد بفئات األفراد غري العاديني، والتي تنطوي تحت مظلة الرتبية الخاصة الفئات التالية: 

املصطلحالفئة

Talent and Giftednessاملوهبة والتفوق

Intellectual Disabilitiesاإلعاقة العقلية

Visual Impairmentاإلعاقة البرصية

Hearing Impairmentاإلعاقة السمعية

Emotional and Behavioral  Disordersاالضطرابات السلوكية واالنفعالية

Physical and Health Impairmentsاإلعاقات الجسمية والصحية

Learning Disabilitiesصعوبات التعلم

Language & Speech Disordersاضطرابات الكالم واللغة

Autism Spectrum Disorderاضطراب طيف التوحد

Attention Deficita Hyperactivity Disordersاضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد

وقد يجد الدارس ملوضوع الرتبية الخاصة مصطلحات تدل عىل فئة األفراد غري العاديني مثل 

مصطلح األطفال املعاقني )Handicapped Children(، ويعكس هذا املصطلح فئات األفراد غري 
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العاديني السابقة فيام عدا فئة املوهوبني، كام قد يكون من املناسب التمييز هنا بني مصطلحي 

 Abnormal( ومصطلح األفراد غري األسوياء )Exceptional Individuals( )1(األفراد غري العاديني

Inividuals( إذ يقصد بالثاين تلك الفئة من األفراد التي تعاين من األمراض النفسية أو العقلية.

أهداف الرتبية اخلاصة
تحقق دراسة موضوع الرتبية الخاصة األهداف التالية : 

 1. التعرف إىل األطفال غري العاديني وذلك من خالل أدوات القياس والتشخيص املناسبة 

لكل فئة من فئات الرتبية الخاصة.

إعداد الربامج التعليمية لكل فئة من فئات الرتبية الخاصة.  .2

إعداد طرائق التدريس لكل فئة من فئات الرتبية الخاصة، وذلك لتنفيذ وتحقيق أهداف   .3

الربامج الرتبوية عىل أساس من الخطة الرتبوية الفردية

)Individualized .Educational plan, IEP(.

الخاصة،  الرتبية  فئات  من  فئة  بكل  الخاصة  والتكنولوجيا  التعليمية  الوسائل  إعداد   .4

كالوسائل التعليمية الخاصة باملكفوفني، أو املعاقني عقلًيا، أو املعاقني سمعًيا، ... الخ.

حدوث  تقليل  عىل  أمكن  ما  والعمل  عام،  بشكل  اإلعاقة،  من  الوقاية  برامج  إعداد   .5

اإلعاقة عن طريق عدد من الربامج الوقائية.

وقد تجدر اإلشارة يف هذه املناسبة إىل أن هناك فروًقا واضحة بني أهداف الرتبية العامة، 

والرتبية الخاصة وتبدو هذه الفروق واضحة بني كل منهام يف النقاط التالية : 

الخاصة بفئات األفراد غري  الرتبية  العاديني، يف حني تهتم  العامة باألفراد  الرتبية  تهتم   .1

العاديني.

العامة منهاًجا موحًدا يف كل فئة عمرية أو صف درايس يف حني تتبنى  تتبنى الرتبية   .2

الرتبية الخاصة منهاًجا لكل فئة، تشتق منه األهداف الرتبوية الفردية فيام بعد.

تتبنى الرتبية العامة طرائق تدريسية جمعية يف تدريس األطفال العاديني يف املراحل   .3

تدريس  يف  الفردي  التعليم  طريقة  الخاصة  الرتبية  تتبنى  املختلفة يف حني  التعليمية 

األطفال غري العاديني يف الغالب.

الرتبية  تتبنى  املختلفة، يف حني  املواد  يف  عامة  تعليمية  وسائل  العامة،  الرتبية  تتبنى   .4

فقد  املثال  سبيل  وعىل  العاديني،  غري  األفراد  بفئات  خاصة  تعليمية  وسائل  الخاصة 

1- يطلق هلهان وزمالءه )Hallhan et al., 2012( مصطلح املتعلمني غري العاديني )Exceptional Learners( عىل 

فئات الرتبية الخاصة.



سيكولوجية األطفال غير العاديين14

الخريطة  تستخدم  حني  يف  العادي،  الطفل  تدريس  يف  العادية  الخريطة  تستخدم 

 )Optacon( املجسمة أو الناطقة مع الطفل الكفيف كام قد يستخدم جهاز االوبتكون

يف تدريس القراءة للمكفوفني، يف حني ال يستخدم مثل هذا الجهاز يف تدريس القراءة 

لألطفال العاديني، وقد تستخدم لغة اإلشارة )Sign Language( يف تدريس الصم، يف 

حني ال تستخدم مثل هذه اللغة يف تـدريس األطفـال العاديني، وقد تستخدم جـهاز 

االضطرابات  ذوي  األفراد  مع   )Artificial Language Device( الصناعـي  النطق 

يف   )Cerebral Palsy( الدماغي  بالشلل  واملصابني  وسمعًيا،  عقلًيا،  كاملعاقني  اللغوية 

حني ال يستخدم مثل هذا الجهاز مع األطفال العاديني، وهكذا.

ومهام يكن من فروق بني أهداف الرتبية الخاصة، والعامة، فإن كاًل منهام يهتم بالفرد، لكن 

كل بطريقته الخاصة، ومع ذلك تشرتك الرتبية العامة والخاصة يف هدف مساعدة الفرد أًيا كان، 

تنمية قدراته واستعدادته إىل أقىص حد ممكن، والعمل عىل تحقيق أهدافه، وذلك من  عىل 

خالل توفري الظروف املناسبة لتحقيقها.

تاريخ الرتبية اخلاصة
إىل  املجتمعات  أقدمها، ولكن نظرة  العصور، ومنذ  العاديني يف كل  لقد وجد األطفال غري 

األفراد غري العاديني قد اختلفت من عرص إىل آخر، تبًعا ملجموعة من املتغريات والعوامل، واملعايري، 

فقد كان التخلص من األطفال املعاقني هو اإلتجاه السائد يف أيام اليونان والرومان باعتبارهم أفراًدا 

غري صالحني لخدمة املجتمع، أما يف الوقت الذي ظهرت فيه الديانات الساموية فقد كانت الرعاية 

واملعاملة الحسنة هي االتجاه السائد، إذ حّضت الديانات الساموية عىل معاملة املعاقني بشكل 

إنساين، ولكن يف بدايات القرنيني السادس والسابع عرش ساد االتجاه السلبي يف معاملة املعاقني 

الثامن والتاسع عرش، ولكن بعد قيام حركات اإلصالح كالثورة  وبقي الحال كذلك حتى القرنني 

الفرنسية، واألمريكية، ظهرت األفكار التي تنادي بحامية وتعليم املعاقني.

لقد بدأ االهتامم برتبية املعاقني يف القرن التاسع عرش يف فرنسا، ثم امتد ذلك إىل عدد من 

الدول األوروبية من ثم إىل الواليات املتحدة األمريكية، وكانت فئات اإلعاقة البرصية والسمعية 

هي أوىل الفئات التي حظيت بالرعاية واالهتامم ثم تلتها فئات اإلعاقة العقلية والحركية، وقد 

 )Protection( واإليواء  الحامية  يف  متمثاًل  الوقت  ذلك  يف  الخاصة  الرتبية  خدمات  كان شكل 

يف املالجئ )Asylums(، وذلك لحاميتهم أو حامية املجتمع الخارجي منهم، إذ يصعب عليهم 

التكيف معه، ثم تطورت تلك الخدمات و أصبحت تأخذ شكل تعليم األطفال املعاقني مهارات 

الحياة اليومية )Daily Living Skills( يف مدارس أو مراكز خاصة بهم، وعىل ذلك تعود جذور 

 )Jean M.G. Itard, 1775 -1838( الرتبية الخاصة إىل نهايات القرن التاسع عرش، ويعترب ايتارد

وهو طبيب فرنيس، من أوائل املهتمني واملؤرخني لبدايات الرتبية الخاصة يف فرنسا، مرجًعا يف 
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تشخيص وتربية الصم، كام يعترب سيجان )Edouard Seguin, 1812 - 1880( من الرواد األوائل 

األمريكية  املتحدة  الواليات  إىل  والذي هاجر  ايتارد،  تالميذ  أحد  الخاصة، وهو  الرتبية  تاريخ  يف 

وحصل عىل شهادة الطب من جامعة نيويورك يف عام 1861، وقد كان اهتامم سيجان مركزًا يف 

تربية األطفال املعاقني عقلًيا، ونرش بحًثا حول الطرائق الفسيولوجية يف عالج املعاقني عقلًيا يف 

عام 1866، كام تعترب منتسوري )Maria Montessori, 1870 - 1952( والتي كانت أول سيدة 

إيطالية حصلت عىل درجة يف الطب، من الرواد األوائل الذين اهتموا بتعليم األطفال العاديني 

واملعاقني عقلًيا.

أما يف الواليات املتحدة األمريكية فيعترب هوي )Samuel G. Howe, 1801 - 1876( والذي 

تخرج من جامعة هارفاد كطبيب يف عام 1824، من رواد الرتبية الخاصة يف الواليات املتحدة 

األمريكية، إذ يعترب هوي من األطباء واملربني األوائل يف تاريخ الرتبية الخاصة حيث أسس أول مدرسة 

 )Watertown( مدينة  )The Perkins School for the Blind( يف  باسم  عرفت  للمكفوفني 

 )Leaura Bridgman( ولورا برجامن )Helen Keller(بوالية ماستشتوس، وتعترب هيلني كيلر

 Thomas H.( من األوئل  الذين تتلمذوا وتعلموا عىل يدي هوي، كام يعترب ثوماس جاليدت

Galleudet 1987 - 1851( من املربني األوائل الذين اهتموا بتعلم الصم، فقد سافر إىل أوروبا 

لتعلم طرائق تربية الصم، ثم عاد إىل الواليات املتحدة األمريكية عام 1817 ليؤسس أول مدرسة 

والتي   )Connecticut( كونيكتكات  بوالية   )Hartford( فورد  هارت  مدينة  يف  للصم  أمريكية 

عرفت اآلن باسم املدرسة األمريكية للصم، وقد كرم جاليدت بأن أسست أول كلية للصم يف مدينة 

واشنطن عرفت باسمه هي )The Gallaudet College(. وقد كان من آثار الحركة النازية يف 

أملانيا هجرة الكثري من املربني واألطباء األملان إىل الواليات املتحدة األمريكية حيث ساهم هؤالء 

 Marianne Frostig,( بشكل واضح يف منو ميدان الرتبية الخاصة ومن هؤالء ماريان فروستج

1938( والتي كانت تعمل كأخصائية نفسية واجتامعية يف النمسا وبولندا حيث ساهمت بشكل 

واضح يف منو وتطور الرتبية الخاصة وبخاصة يف تعليم األطفال املعاقني عقلًيا وذوي صعوبات 

شانك  وكروك  املشهور،  األعصاب  طبيب   )Alfred A. Strauss( سرتاس  الفرد  وكذلك  التعّلم، 

الفضل  يعود   إذ   )Helmer Myklebust( مايكل بست  )William Cruickshank( وهيلمر 

امليادين  كأحد   )Learning Disabilities( التعلم  صعوبات  موضوع  تطور  يف  الرواد  لهؤالء 

الرئيسة يف الرتبية الخاصة، وكذلك هنز فرنر )Heinz Werner, 1930( األخصايئ يف علم نفس 

النمو الذي ترك أملانيا وانضم إىل مدرسة )Wayne( يف مدينة )Northville( يف والية متشجان 

 Nichoals( األمريكية، ليساهم يف تطور األبحاث يف ميدان الرتبية الخاصة، ثم نيكوالس هوبس

Hobbs, 1960( األخصايئ يف علم النفس والرتبية والذي اهتم برتبية وتعليم األطفال املضطربني 

سلوكًيا وانفعالًيا، وأخريًا جولدبرج )Goldberg, 1972( الذي أشار إىل تقدم الدول األسكندنافية 

يف تربية ورعاية األطفال املعاقني عقلًيا والذي دعى إىل االستفادة من خربات هذه الدول ونقل 

تلك الخربات إىل الواليات املتحدة األمريكية.
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تطور ميدان الرتبية اخلاصة :   
إن منو ميدان الرتبية الخاصة، يف القرن العرشين، ويف الواليات املتحدة وغريها مل يكن إال 

مثرة للتيارات الرتبوية والنفسية والطبية والسياسية يف أوروبا، فقد كان لألطباء واملربني األوائل 

أمثال فروبل منتسوري وبياجيه وبينية، وسرتاس آثارًا واضحة ساهمت يف تقدم ميدان الرتبية 

الخاصة إىل ما هو عليه يف الوقت الحارض، كام كان للتقدم الواضح يف ميادين علم النفس والرتبية 

واإلجتامع والطب والقانون آثارًا واضحة يف تقدم موضوع الرتبية الخاصة وبخاصة يف موضوع 

طرائق قياس وتشخيص مظاهر اإلعاقة من الناحيتني الطبية والنفسية، وإعداد الربامج الرتبوية 

واملهنية، وهكذا أصبح ميدان الرتبية الخاصة ميداًنا متخصًصا له جذوره املمتدة واملتصلة بعلوم 

النفس والطب والرتبية واألعصاب واالجتامع والقانون، كام أصبح أخصايئ الرتبية الخاصة معلاًم 

بارزًا من معامل تربية األطفال غري العاديني يف الدول النامية واملتقدمة عىل حد سواء.

ومايدلل عىل منو ميدان الرتبية الخاصة اهتامم الدول النامية واملتقدمة باألفراد غري العاديني، 

واملنظامت،  الجمعيات،  من  العديد  ظهور  يف  االهتامم  ذلك  مظاهر  املثال  سبيل  عىل  وتبدو 

ووضع  تشخيصهم  وسائل  حيث  من  العاديني  غري  باألفراد  تعنى  التي  واملؤسسات  والهيئات، 

الربامج التعليمية والعالجية املناسبة لهم، كام يبدو ذلك االهتامم يف املؤمترات والندوات التي 

تعنى باألطفال غري العاديني، وعقد الدورات التدريبية للعاملني يف ميدان الرتبية الخاصة، وزيادة 

عدد املراكز واملدارس التي تعنى باألطفال غري العاديني، وفتح تخصصات يف الرتبية الخاصة عىل 

مستوى كليات املجتمع والجامعات األمريكية واألوروبية والعربية، ففي البالد العربية منا ميدان 

وتبدو  السابقة،  العقود  مع  مقارنة  السابقني  العقدين  خالل  يف  واضح  بشكل  الخاصة  الرتبية 

مظاهر منو ميدان الرتبية الخاصة يف الدول العربية يف : 

االهتامم املتزايد بقطاع األفراد غري العاديني يف املجتمع، وذلك من خالل فتح وإعداد املدارس   -1

واملؤسسات التي تعنى باألفراد غري العاديني يف املجتمع فعىل سبيل املثال كان عدد مدارس 

الرتبية الخاصة يف األردن يف الستينات ال يزيد عن عدد أصابع  اليد الواحدة بينام نرى اليوم 

أن هنالك ما يزيد عن 90 مدرسة أو مؤسسة أو جمعية تعنى بشؤون األفراد غري العاديني، 

وقد نجد مثل هذه الزيادة يف عدد من الدول العربية األخرى.

ميدان  عىل  املرشفة  الجهات  تعقد  إذ  الخاصة،  الرتبية  ميدان  يف  العاملة  الكوادر  تدريب   -2

الرتبية الخاصة الدورات التأهيلية للعاملني فيها وذلك بهدف تحسني أداء الكوادر فيها.

الرتبية  ميدان  يف  املتخصصة  الكوادر  بإعداد  العربية  املجتمع  وكليات  الجامعات  اهتامم   -3

الخاصة، إذ تقدم الجامعة األردنية ثالثة برامج يف الرتبية الخاصة، هي : 

برنامج البكالوريوس يف الرتبية الخاصة )1992(.	 
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برنامج املاجستري يف الرتبية الخاصة )1985(.	 

برنامج الدكتوراه يف الرتبية الخاصة )2000(.	 

الرتبية  والدكتوراه يف  املاجستري  برنامج  العليا  للدراسات  العربية  تقدم جامعة عامن  كام 

الخاصة )2001(، وتقدم جامعة مؤته برنامج بكالوريس يف الرتبية الخاصة )2005(، وتقدم جامعة 

الرشق االوسط يف عامن برنامج البكالوريس يف الرتبية الخاصة، )2008(، كام تقدم جامعة عامن 

العلوم االسالمية  الخاصة )2007(، يف حني تقدم جامعة  الرتبية  البكالوريس يف  األهلية برنامج 

برنامج بكالوريس يف الرتبية الخاصة )2008(، وسوف يتم فتح برامج للبكالوريس واملاجستري يف 

الرتبية الخاصة يف عدد من الجامعات األردنية قريًبا.

 كام تقدم جامعة الخليج العريب يف البحرين برنامجني هام : 

برنامج الدبلوم يف الرتبية الخاصة )اإلعاقة العقلية( وهو برنامج دراسات عليا.	 

برنامج املاجستري يف الرتبية الخاصة.	 

كام تقدم جامعة اإلمارات العربية املتحدة برنامًجا يؤدي إىل البكالوريس يف الرتبية الخاصة )1985(.

كام تقدم جامعة امللك سعود يف الرياض برنامًجا يؤدي إىل البكالوريوس يف الرتبية الخاصة 

)1985(، وبرنامج املاجستري يف الرتبية الخاصة )2001(.

كام تقدم جامعة عني شمس برنامًجا يؤدي إىل درجة الدبلوم يف الرتبية الخاصة )1998(.

كام تقدم جامعة دمشق برنامًجا يؤدي إىل درجة املاجستري يف الرتبية الخاصة بالتعاون مع 

الجامعة األردنية )2005(.

الكليات يف  تلك  املتوسطة، فتقدم عدد من  الكليات  أو  املجتمع  أما عىل مستوى كليات 

الوطن العريب برامج عىل مستوى الدبلوم)مدة الدراسة فيها سنتني إىل ثالث سنوات( يف عدد من 

التخصصات يف الرتبية الخاصة ومنها كلية الخدمة االجتامعية)1( يف األردن، والتي تقدم برنامجني 

يف الرتبية الخاصة، يؤدي األول إىل درجة الدبلوم يف الرتبية الخاصة، تخصص إعاقة عقلية، يف 

حني يؤدي الثاين إىل درجة الدبلوم يف الرتبية الخاصة، تخصص إعاقة سمعية، كام يقدم املركز 

العريب اإلفريقي للبحوث وتكوين اإلطارات العليا يف تربية وتأهيل املعاقني يف تونس برنامجني يف 

الرتبية الخاصة، يؤدي األول إىل دبلوم يف اإلعاقة البرصية، يف حني يؤدي الثاين إىل دبلوم يف العالج 

الطبيعي، كام مينح معهد الفنيني الساميني يف الجزائر درجة الدبلوم يف الرتبية الخاصة، وكذلك 

املعهد اإلقليمي إلعداد معلمي الصم، وأخريًا معهد املعلمني للرتبية الخاصة يف بغداد والذي مينح 

درجة الدبلوم يف تخصصات اإلعاقة العقلية، والبرصية، والسمعية.

أصبحت هذه الكلية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية)1998(  وتقدم برنامًجا يؤدي إىل درجة البكالوريس يف الرتبية   -1

الخاصة، كام تقدم جامعة البلقاء التطبيقية برنامًجا عىل مستوى املاجستري يف تربية املوهوبني.



سيكولوجية األطفال غير العاديين18

تتعلق  دراسة  والعلوم من  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  الرتبية يف  إدارة  فرغت  وقد 

بإنشاء معهد عريب إلعداد معلمي الرتبية الخاصة وتأهيل املعاقني، يكون مقره تونس.

حجم مشكلة األفراد غري العاديني : 
املتغريات  تبًعا لعدد من  العاديني من مجتمع إىل آخر  األفراد غري  يختلف حجم مشكلة 

أهمها املعيار املستخدم يف تحديد مفهوم ومعنى كل فئة من فئات الرتبية الخاصة، ثم املتغريات 

املتعلقة بالعوامل الصحية والثقافية واالجتامعية، ومن املصطلحات املستخدمة للتعبري عن مدى 

انتشار مشكلة األفراد غري العاديني مصطلح )Incidence( ويعني نسبة حدوث الحالة يف فرتة 

زمنية محددة، ثم مصطلح )Prevalence( ويعني نسبة الحدوث بشكل عام، ومهام يكن من 

أمر هذه املصطلحات، فإن ظاهرة انتشار حاالت اإلعاقة بالنسبة إىل عدد السكان أصبحت أمرًا 

شائًعا وتقدر بعض املصادر يف هذا الصدد أن ما نسبته 3%-10% من سكان أي مجتمع يعانون 

العاملية  بشكل  ما من حاالت اإلعاقة )Hallhan et al, 2012(، ويشري تقرير منظمة الصحة 

السكان،  تقريًبا من مجموع  تبلغ %10  الصناعية  املجتمعات  اإلعاقة يف  أن نسبة  )1998( إىل 

أما نوبل )Nobel, 1981( فريى أن نسبة اإلعاقة يف املجتمعات النامية قد تصل إىل 12,3% من 

مجموع السكان.

وقد ذكرت بعض الدول إحصائيات عن عدد حاالت اإلعاقة يف مجتمعاتها، وعىل سبيل املثال 

يذكر مكتب الرتبية يف الواليات املتحدة أن عدد حاالت اإلعاقة يف املجتمع األمرييك تصل إىل أكرث 

من عرشة ماليني من األفراد غري العاديني ومتثل األرقام الواردة يف الجدول رقم )1( نسب اإلعاقة 

بأنواعها يف الواليات املتحدة األمريكية : 

اجلدول رقم )1(: توزيع نسب اإلعاقة في الواليات املتحدة األميركية

النسبةالفئة

3,5%االضطرابات اللغوية

2,3%اإلعاقة العقلية

3,0%صعوبات التعلم

2,0%االضطرابات السلوكية واالنفعالية

0,5%اإلعاقات الجسمية والصحية

0,6%اإلعاقة السمعية

0,1%اإلعاقة البرصية

0,6%اإلعاقات املتعددة
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أما مكتب اإلحصاء يف منظمة اليونسكو يف باريس فقد أعد عرًضا إحصائًيا ألوضاع  الرتبية 

الخاصة يف العامل، فقد أشار ذلك التقرير إىل أن مجموع الطلبة املعاقني املسجلني يف برامج الرتبية 

الطلبة  ذلك مجموع  نسمة، حيث ميثل  مليار   2,4 طالًبا من مجموع  مليون   6,3 الخاصة هو 

املعاقني املسجلني يف 96 بلًدا من البلدان التي استجابت عىل اإلستفتاء املقدم لها حول إعداد 

الطلبة املسجلني يف برامج الرتبية الخاصة فيها )مجلة الرتبية الجديدة 1981، العدد 24، ص26(.

حجم مشكلة اإلعاقة يف الدول العربية : 
يبلغ عدد سكان العامل العريب 359 مليوًنا حسب ما جاء يف حولية اليونسكو يف عام 2017، 

وإذا أخذنا نسبة الحد األدىن )3%( لإلعاقة حسب التقديرات العاملية فإن مجموع املعاقني يف 

البالد العربية يصل إىل نحو عرشة ماليني وسبعامئة وسبعون يف حني إذا أخذنا نسبة الحد األعىل 

لإلعاقة 10%، فإن مجموع املعاقني يف البالد يصل إىل حوايل 35,9 مليوًنا تقديرًا، ويذكر التقرير 

الصادر عن مكتب اإلحصاء يف منظمة اليونسكو يف باريس )مجلة الرتبية الجديدة، 1981، العدد 

تلك  أن  ألًفا، ويذكر  برامجها هو 211  الخاصة املسجلني يف  الرتبية  24، ص26(. أن عدد طلبة 

املسجلني  الطلبة  إعداد  لها حول  املقدم  لالستفتاء  استجابت  التي  العربية  الدول  األعداد متثل 

يف برامج الرتبية الخاصة فيها، أما الدول العربية التي أستجابت لذلك اإلستفتاء، فهي:  اململكة 

املتحدة،  العربية  واإلمارات  العربية،  مرص  وجمهورية  البحرين،  ومملكة  السعودية،  العربية 

وفلسطني،  وتونس،  وسوريا،  والسودان،  الكويت،  ودولة  الهاشمية،  األردنية  واململكة  والعراق، 

وليبيا، وقطر، والجزائر، واملغرب، واليمن، وسلطنة ُعامن، ويذكر تقرير اإلعاقة الصادر عن االمم 

 ، العربية  املنطقة  اإلعاقة يف  انتشار  العربية 2014 معدالت  الدول  املتحدة )االسكوا( وجامعة 

وميثل الشكل رقم )1( ذلك : 

الشكل رقم )1(: معدالت انتشار اإلعاقة في املنطقة العربية )بالنسبة املئوية(.)2014( 

10

WHO, 2001, p. 3.

Ibid., p. 8.

]9[

]10[

المصدر: اإلسكوا استناًدا اىل بيانات تم التحقق من 
صّحتها من خالل املكاتب الوطنّية لإلحصاء حبسب ما 

ييل: األردن: دائرة اإلحصاءات العاّمة )2010(؛ اإلمارات 
العربّية املّتحدة: املركز الوطنّي لإلحصاء )2005(؛ 

البحرين: اجلهاز املركزّي للمعلومات )2010ب(؛ تونس: 
املعهد الوطني لإلحصاء )2009(؛ اجلزائر: الديوان 
الوطنّي لإلحصائّيات وآخرون )2006(؛ اجلمهوريّة 

العربّية السوريّة: املكتب املركزّي لإلحصاء )2007(؛ 
السودان: اجلهاز املركزّي لإلحصاء )2008(؛ العراق: 

اجلهاز املركزّي لإلحصاء وآخرون )2007(؛ ُعمان: املركز 
الوطني لإلحصاء واملعلومات )2010(؛ فلسطني: اجلهاز 

املركزّي لإلحصاء الفلسطينّي )2007(؛ قطر: جهاز 
اإلحصاء القطري )2010(؛ الكويت: اإلدارة املركزية 

لإلحصاء )2011(؛ لبنان: إدارة اإلحصاء املركزّي وآخرون 
)2004(؛ ليبيا: املسح الوطنّي الليبّي لصّحة األرسة 

واملرشوع العربي لصحة األرسة )2007(؛ مرص: اجلهاز 
املركزّي للتعبئة العامة واإلحصاء )2006(؛ املغرب: 

املندوبية السامية للتخطيط )2004(؛ اململكة العربّية 
السعوديّة: مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات 
)2004(؛ اليمن: اجلهاز املركزّي لإلحصاء )2004(. 

مالحظة: )أ( تغّطي البيانات املواطنني فقط. 
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2.0
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1.4
1.3

1.1
0.8

0.4

0.8
0.7

0123456

الشكل 1. معّدالت انتشار اإلعاقة يف املنطقة العربّية )بالنسبة املئوية(
السودان
فلسطني
عمان )أ(
ليبيا )أ(
البحرين )أ(
العراق
اجلزائر
املغرب
لبنان
اليمن
األردن
اجلمهورية العربية السورية
تونس
الكويت
اإلمارات العربية املتحدة
اململكة العربية السعودية )أ(
مرص
قطر

وبالتايّل، ميكن القبول مبعّدالت انتشار اإلعاقة يف 
البلدان العربّية ولكن مع توّخي احلذر من دّقتها. وجتدر 
اإلشارة إىل أّن موثوقّية البيانات عرب البلدان وقابلّيتها 

للمقارنة هما محدودتان، ليس بسبب استخدام 
وسائل مختلفة جلمع البيانات فحسب بل أيًضا وال 

سّيما بسبب استخدام تعريفات مختلفة ملفهوم 
اإلعاقة. وحّتى عند استخدام البلدان وسائل جمع 

البيانات العامة نفسها، تطرح عملّية مقارنتها بني 
البلدان الكثري من التحّديات بسبب غياب اتّساق أنواع 
اإلعاقة وتصنيفها. بعبارة أخرى، تبقى قابلّية البيانات 

عىل املقارنة محدودة يف املنطقة العربّية مبا أّن البلدان 
تستخدم فئات ومصطلحات مختلفة من أجل وصف 
أنواع اإلعاقة املختلفة. ومن أجل إبراز هذه املسألة، 

يعرض الجدول 1 التصنيفات التي يعتمدها عدد من 
البلدان العربّية من أجل وصف اإلعاقة ذات الصلة 

بالتنّقل وبالبنية اجلسدية املرتبطة باحلركة. وتبّين القامئة 
أّن عدًدا ضئيالً من البلدان يستخدم املصطلحات نفسها 
عند جمع البيانات ذات الصلة بأنواع اإلعاقة، يف حني 

أّن بعض البلدان يرّكز عىل عاهات األشخاص )عىل غرار 
الشلل أو خسارة الرِّجل(، والبعض اآلخر يبني تصنيفه 

عىل أساس املحدوديّة يف تأدية الوظائف وصعوبتها )عىل 
غرار الصعوبة يف احلركة أو الصعوبة يف السري(.

يشّكل التصنيف الدويّل لتأدية الوظائف والعجز 
والصّحة إطار عمل مركزّي لتعزيز مصطلحات 

وتصنيفات خاصة باإلعاقة تّتسم بالدقة واالتساق. 
ويقّدم نظام التصنيف، الذي اعدته منظمة الصحة 

العاملية، لغة موّحدة، معياريّة وشاملة لوصف الصحة 
واحلاالت الصحية]9[. وضمن إطار العمل هذا، يتّم فهم 

اإلعاقة وفًقا لعنرَصين أساسيَّْين هما: )1( عجز عىل 
مستوى الوظائف اجلسدية )عىل غرار النظر والسمع(، 

ويف بنيان اجلسم )عىل غرار بنية العني واألذن(؛ 
باإلضافة إىل )2( محدوديّة النشاط والقيود التي حتّد 

من املشاركة )عىل غرار ارتداء املالبس وتناول الطعام(. 
كما أنّه حيّدد مجموعة من العوامل السياقية )عىل غرار 

اجلغرافيا الطبيعّية واملواقف املجتمعّية(، التي تتفاعل 
مع العنارص املذكورة أعاله وتؤثر—سلبًا أو إجيابًا—

عىل تأدية الشخص وظائفه وعىل إعاقته/ إعاقاته]10[. 
ويعرض الجدول 2 قامئة بالفئات وفًقا ملكونات 

التصنيف الدويّل لتأدية الوظائف والعجز والصّحة.
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أما يف األردن، فقد أجرى املجلس األعىل لشؤون االشخاص املعوقني )2015( تسجياًل لعدد 

املعاقني يف األردن وفق استامرة أعدت لهذا الغرض من قبل فريق عمل، تبني أن عدد األفراد 

الذين يعانون من إعاقة ممن أعامرهم )5( سنوات فأكرث بلغ  651396 معاًقا موزعني عىل فئات 

اإلعاقة والتي يبينها الشكل رقم )2( : 

الشكل رقم )2(: توزيع املعاقني في األردن )2015(

عدد املعاقنينوع اإلعاقة

4868العقلية

0457االضطرابات السلوكية واالنفعالية

6479الجسمية والصحية

3193السمعية

2088البرصية
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 2115حسب الجنسية والجنس،  فأكثر سنوات 5 أعمارهم بين السكان الذين اإلعاقة نتشار المئوية النسبة ال: 1.2جدول 

 الجنسية
 الجنس

 المعدل العام
 أنثى ذكر

 11.2 11.6 11.7 أردني
 11.8 11.6 11.1 أردنيغير 

 11.1 11.1 11.5 المملكة
 

إااا   أكلصسااايوات يااا 2 أعةاااارإم  ممااان األردوياااااوتياااارا  جلاااا اإلعاقاااات  أكلاااصأن  ،1.2رقااام  اليااااليباااا كةااا 
وجليااابة  (املياا )صاعوجلة  اثصكيااةاإلعاقااة مث   إاا  %6.1( وجليااابة اوتياار جلتغاات االصؤيااصاعوجلة الباااصية )اإلعاقاة 

، يف املوقاجلال كاوات %3.1وجلياابة اوتياار جلتغات ة الااةع()صاعوجل الااةعيةاإلعاقة ومن مث  %4.8اوتيار جلتغت 
  . %1.7اوتيار جلتغت  وجليابة األردويااوتيارا  جلا  قلاألاآل صين التواصل والتةاإم مع  صعوجلة

 

 2115، اإلعاقةحسب نوع  أكثرسنوات ف 5 أعمارهم الذين  ييناألردنبين السكان اإلعاقة النسبة المئوية النتشار : 1.2شكل 

 

 
وجلياابة جلتغات ( االصؤياصعوجلة إلعاقة الباصية )لاإلوتيار واا  أعت ستتت حمايظة العوقبة  اا احملايظات، و 
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وقد أوضحت الدراسة أن أكرث من نصف املعاقني املسجلني )%53,3( ممن هم دون سن 

الخامسة عرشة، وأن ثلثي مجموع املعاقني املسجلني )%64,1( ممن هم دون سن العرشين، وأن 

حوايل ثلثي املعاقني املسجلني )%65,7( هم من األميني وأن %71 من أرس املعاقني ذات دخل 

يقل عن خمسني دينارًا شهرًيا كام أوضحت الدراسة أيًضا أن حوايل %57 من مجموع املعاقني 

املسجلني ولدوا من أبوين تربطها صلة قرىب، وأن %50 من املعاقني املسجلني ال يتلقون أي نوع 

من الخدمات الطبية والتعليمية واالجتامعية.

جمعيات ومؤسسات الرتبية اخلاصة يف الدول العربية : 
ظهرت يف الدول العربية العديد من جمعيات ومؤسسات ومدارس للرتبية الخاصة، حسب 

إحصاء عام 1983، إذ بلغ عدد املؤسسات العاملة يف مجال الرتبية يف الدول العربية، بحسب 

إحصاء عام1983 يبلغ 275 مؤسسة منها 147 مؤسسة حكومية و )128( مؤسسة غري حكومية 

)دليل املؤسسات والجمعيات العاملة يف مجال املعاقني بالدول العربية، 1983، ص6( مبينة يف 

الجدول رقم )2( : 
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اجلدول رقم )2(: توزيع عدد املؤسسات في الدول العربية بحسب نوع اإلعاقة

عدد املؤسساتنوع اإلعاقة

48العقلية

72متعددة

39الجسمية والصحية

66السمعية

50البرصية

كام يرشف عىل برامج الرتبية الخاصة يف الدول العربية العديد من الجهات الحكومية وغري 

الحكومية، ويبني الجدول رقم )3( توزيع مؤسسات الرتبية الخاصة بحسب الجهة املرشف عليها 

)املرجع السابق نفسه، ص 128( : 

اجلدول رقم )3(: توزيع مؤسسات التربية اخلاصة في الدول العربية بحسب اجلهة املشرفة

النسبة املئويةعدد املؤسساتالجهة املرشفة

46,5%128الجمعيات األهلية

25,8%71وزارات الشؤون االجتامعية

15,3%42مؤسسات عامة للرعاية االجتامعية

8,7%24وزارات الرتبية والتعليم

1,5%4وزارات الشؤون الداخلية

0,7%2وزارات الحكم املحيل

0,7%2مكاتب إقليمية

0,4%1وزارات الصحة

0,4%1مؤسسات دولية

وفيام ييل قامئة بأمثلة من تلك املؤسسات أو الجمعيات أو املدارس أو املراكز التي ترشف 

عىل برامج الرتبية الخاصة يف عدد من الدول العربية : 

1 ـ الجمعية التونسية ملساعدة الصم.

2 ـ املنظمة الوطنية للمكفوفني يف الجزائر.

3 ـ جمعية رعاية املكفوفني يف دمشق.

4 ـ الجمعية السودانية لرعاية وتأهيل املعاقني.
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5 ـ الجمعية الكويتية لرعاية املعاقني.

6 ـ الجمعية اللبنانية لرعاية األطفال املتخلفني ذهنًيا.

7 ـ الجمعية الوطنية للمكفوفني يف املغرب.

8 ـ الجمعية املغربية ملساعدة وإعانة املعاقني عقلًيا.

9 ـ جمعية التنمية الفكرية، وحدة الزيتون، القاهرة.

10 ـ جمعية التأهيل االجتامعي للمعوقني بالبحر األحمر.

11 ـ جمعية التأهيل املهني باألسكندرية.

12 ـ معهد النور للمكفوفني، عدن.

13 ـ معهد األمل للبنني يف قطر.

14 ـ معهد العناية للصم وضعاف السمع يف بغداد.

15 ـ معهد السنابل يف محافظة البرصة.

16 ـ إدارة الرعاية الخاصة، مسقط، ُعامن.

17 ـ مؤسسة رعاية األطفال املعاقني يف الرياض.

 18 ـ معهد األمل املتوسط للبنني.

19 ـ معهد األمل لألطفال املعاقني يف البحرين.

20 ـ معهد النور للمكفوفني، املال، حرضموت.

21 - معهد النور للخليج العريب، املحرق، البحرين.

أما يف األردن، فيرشف عىل برامج الرتبية الخاصة عدد من الجهات الحكومية وغري الحكومية 

ويبني الجدول رقم )4( توزيع مراكز مؤسسات الرتبية الخاصة بحسب طبيعة فئة الرتبية الخاصة 

والجهة املرشفة، وإعداد الطلبة والعاملني يف تلك املراكز وتاريخ تأسيسها وقد تجدر اإلشارة هنا 

إىل أن األرقام املذكورة يف هذا الجدول تقريبية وتعتمد يف دقتها عىل املصادر التي استقيت منها. 


