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 شكر وتقدير 

بالقلم علّم اإلنسان  مالم يعلم الذي أعاننا على إنجاز هذا البحث العلمي  علّم الحمد هلل رب العالمين  الذي 

 المتواضع . 

 وصّل اللهم على سيدنا محمد _صلّى هللا عليه وسلّم _معلم البشر وعلى آله وصحبه أجمعين. 

  بالمساعدة  لذلك فإني أتقدّم بالشكر الجزيل: يكتمل إاّل ألنه من ال  يشكر الناس اليشكر هللا وألن هذا العمل لم  

 

  :أنه كان  إاّل الذي ورغم الحجر الصحي  سماعيل ميهوبيإ أوال وقبل كل شيء إلى أستاذي المشرف الدكتور

دائم االتصال والتواصل معي و لم يدّخر جهدا  وال وقتا في توجيهي وتقديم مالحظاته القيّمة التي أفادتني  

 تفيدني دائما . وستبقى  

 

   اإلبراهيميكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة محمد البشير بساتذة األكما أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع 

 ج بوعريريج الذين كان لهم الفضل في تكويننا األكاديمي.ربب

  المناصب دون حصرهاأشكر أيضا جميع اإلداريين واإلطارات والموظفين والعمال بالكلية في جميع  و.  

 

    وأتقدّم بالشكر الجزيل للجنة المناقشة التي ستعمل على قراءة ومناقشة هذا العمل وتقديم المالحظات التي

ستكون قيمة مضافة وستزيده القوة  الموضوعية والعلمية  وذلك بهدف إثراء المكتبة العلمية ببحوث 

 الجزائرية إلى األحسن واألفضل دائما.    سوسيولوجية أكاديمية ونوعية ترقى بمستوى الجامعة

 

   مدرسة صغار المعوقين بصريا كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى إدارة ومعلمي وأساتذة وتالميذ

لم يبخلوا علينا بتعاونهم لوال ظروف   على حسن االستقبال والذين بوالية برج بوعريريجالعياشي الزروق 

واألخصائية النفسية   نادية مباركية خص بالذكر: السيدة:نن استكمالنا لدراستنا و الحجر الصحي التي حالت دو

 وتالمذته الذين استضافونا في حصصهم التدريسية وأقول لهم:  يامن نعمان :المية غزال واألستاذ  :السيّدة

   « الحياة«.  فن حبلقد أعطيتمونا درسا في األمل و 

  بعيد  منو إلى كل من ساهم في إنجاز هذه المذكرة من قريب أو . 

 

  لوكريز يمينة      
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   .روح والدي الطاهرة الذي غيّر مكان إقامته من أجل تعليمنا 

 

  ابرة.امتة الصّ الصّ  ،والدتي أطال هللا في عمرها التي تحّملت ومازالت 

 

   .جميع أفراد عائلتي 

 

  كل من الـتـقـيـتـه في مساري العلمي و أهداني االبتسامة  والكلمة الطيبة   . 
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      ملخص الدراسة:
ه  المهنية  اتتهدف  الظروف  وكذا  واألسرية  منها  االقتصادية  االجتماعية  الظروف  وتحديد  وصف  إلى  الدراسة  ه 

تؤثر   أن  يمكن  والتي  الخاصة  التربية  معلم  فيها  يعمل  التي  والتعليمية  منها  التربوية   التنظيمية  ألدواره  أدائه  على  
هل تؤثر الظروف االجتماعية والمهنية على األدوار التربوية  على التساؤل اآلتي:    اإلجابةوذلك من خالل  المتوقعة منه.

 وهذا بالتحقق من الفرضيات اآلتية:    ؟ لوالية برج بوعريريجالمعوقين بصريا  لمعلم التربية الخاصة بمدرسة صغار ا

   على األدوار التربوية لمعلم التربية الخاصة.تؤثر الظروف االجتماعية  -

 تؤثر الظروف المهنية على األدوار التربوية لمعلم التربية الخاصة.  -

ين بصريا  و لنقوم بدراسة ميدانية أخذنا كنموذج عن معلمي التربية الخاصة معلمي وأساتذة مدرسة صغار المعوق
 العياشي الزروق  لوالية  برج بوعريريج  واستخدمنا  كأسلوب للمعاينة أسلوب المسح الشامل. 

كأداة لجمع    االستمارة بالمقابلة تقنية  استخدمنا  ومن أجل جمع البيانات من المبحوثين للتحقق من فرضيات الدراسة  
 . البيانات 

الاتإن ه االحتياجات  أن ذوي  لتثبت  الدراسة جاءت  تحديدا  ه  البصرية  اإلعاقة  من    ةهامفئة  خاصة عموما وذوي 
اتهم المجتمعية التي ينتمون  ئ مالئمة ليتمكنوا من أداء أدوارهم المنوطة بهم في  بي  ا فقط يحتاجون ظروف  فئات المجتمع، 

توفير المراكز المتخصصة المجهزة بالوسائل المادية والموارد    وهذا ما تحاول الدولة الجزائرية تقديمه من خالل   إليها 
 . البشرية المناسبة 

لقد كنّا نأمل استكمال الدراسة الميدانية للتحقق من الفرضيات التي وضعناها لكن ظروف الحجر الصحي منعتنا من  
في    ؛ ذلك نتوقف  جعلنا  الذي  في: األمر  والمتمثلة  الميدانية  للدراسة  التمهيدية  المنهج،      الخطوات  الدراسة،  مجاالت 

    مصادر جمع البيانات النظرية والميدانية، أدوات جمع البيانات، مجتمع البحث، العينة. 

 معلم التربية الخاصة.   ،التربية الخاصة، اإلعاقة البصرية   : الكلمات المفتاحية

:bstractA 

This study aims to describe and define the socio-economic and family conditions, as well as the professional, 

organizational and educational conditions in which the special education teacher works, which may affect his 

performance of the educational roles expected of him.  

This is by answering the following question: Do social and professional conditions affect the educational roles 

of the special education teacher in the School of the Visually Impaired Young in the Wilayat of Bordj Bou 

Arererij? This is by verifying the following assumptions: 

- Social conditions affect the educational roles of the special education teacher. 

- Professional conditions affect the educational roles of a special education teacher. 

In order to conduct a field study, we took as an example the teachers of special education teachers and 

professors of the school of young visually impaired Ayachy Al-Zarrouk in the Wilayat of Bordj Bou Areridj, and 

we used as a sampling method the comprehensive survey method. In order to collect data from the respondents to 

verify the hypotheses of the study, we used the questionnaire in the interview. 

 This study came to prove that people with special needs in general and people with visual impairment in 

particular are an important group of groups of society, they only need adequate conditions to be able to perform 

their roles entrusted to them in their societal environments to which they belong, and this is what the Algerian state 

is trying to provide by providing specialized centers equipped with physical means and appropriate human 

resources. 

We were hoping to complete the field study to verify the hypotheses that we had set, but the quarantine 

conditions prevented us from doing that, which made us stop in the preliminary steps of the field study represented 

in: fields of study, methodology, sources of theoretical and field data collection, data collection tools, the research 

community, the sample. 

 Key words: special education, visual impairment, special education teacher. 
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 أ  

الخاصة  ةفئتعتبر    االحتياجات  تتطلب ذوي  التي  المجتمعية،  الفئات  من  واحدة  اهتماما    ، 
النظرة    ، وذلك ضمن األطر التفاعلية المناسبة لها، وبعيدا عن كل أشكالرعاية من نوع خاص و 

من  ،الدونية االنتقاص  فهي  أو  االجتماعية،  مجتمعي  قيمتها  نظام  إلى  تنتمي  لها فئة  يقدم   ،  
من بين ما  و   القيام بها،  ا)هاته الفئة(أدوار يجب عليه  ا يليق بها، مقابلاجتماعي  كزاومر   ةمكان

 الحق في التربية والتعليم.  :يجب أن يقدم لهاته الفئة، حتى تقوم بأدوارها مستقبال

بين ه البصرية من  اإلعاقة  ذوي  وإلى معلم  اتوفئة  تربية خاصة  إلى  تحتاج  التي  الفئات  ه 
 خاصة.   تربية

معلم بصفة عامة مسؤوال عن نجاح أو فشل أي مشروع حضاري ألنه يقوم على  تبر الويع
إعداد أفراد قادرين   تعليم وتربية تالميذ اليوم الذين هم رجال الغد، فالدور األساسي للمعلم هو

التكيف مع متطلبات ومتغيرات بيئاتهم المجتمعية بشكل ايجابي بمعنى أنهم قادرين على    ىعل
ات ومرتكزات هويتهم األصيلة و األصلية و في نفس الوقت مواكبين لكل  المحافظة على مقوم

 التطورات متحررين من أي نوع من أنواع الهيمنة.

طبيعة   ذات  فئات  مع  يتعامل  ألنه  صعبة  تعتبر  الخاصة  التربية  معلم  أدوار  فإن  لذلك 
المع من  وهناك  اإلعاقة،  متعددو  هم  األطفال  من  هناك  بل  مختلفة  إعاقة  من  ودرجات  لمين 

 ينتمون إلى فئات ذوي االحتياجات الخاصة فالمهمة هنا أكيد ستكون أصعب. 

سواء   ينتمي إلى بيئة مجتمعية متكونة من عناصر مختلفة  وبما أن معلم التربية الخاصة  
كانت هاته العناصر متمثلة  في النظام المجتمعي الذي يسكن فيه أو النظام المهني الذي يعمل  

 معها في تفاعل مستمر ليؤثر فيها ويتأثر بها. يدخل فيه  فإنه  

حاول تحديد وقياس الظروف االجتماعية والمهنية التي  سنالدراسة    هاتهنا من خالل  هذا فإنل
 لها تأثير على األدوار التربوية لمعلمي التربية الخاصة لذوي اإلعاقة البصرية. 
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 ب  

 إلى ثالثة فصول وهي:  اته ه قد قمنا بتقسيم دراستناو 

 ويدور حول اإلطار المنهجي للدراسة ويتضمن:  الفصل األول:

تحديد  الفرضيات،، إلشكاليةا أسباب اختيار الموضوع، أهمية الموضوع، أهداف الموضوع،
 . مع التعقيب عليها الدراسات السابقة المقاربة السوسيولوجية، ،المفاهيم

 الجانب النظري للدراسة ويتكون من أربعة محاور هي:ركز فيه على نو  :الفصل الثاني

 الجزائر. والتربية الخاصة في ،معلم التربية الخاصة  اإلعاقة البصرية، التربية الخاصة،

 ويتمحور حول: المنهجي للدراسة الميدانيةتطرق فيه إلى الجانب نو  :الفصل الثالث

، البيانات أدوات جمع  بيانات،ال مصادر جمع المنهج المتبع في الدراسة، مجاالت الدراسة،
 والعينة.  مجتمع البحث، 

 :صعوبات البحث

نظرا للظروف الراهنة وإجراءات الحجر الصحي لم نتمكن من استكمال باقي خطوات البحث 
الميداني وبالرغم من محاوالتنا المتكررة في الحصول على وسائل اتصال بديلة بالمبحوثين كأرقام  

اال البريد  أو  ذلك  لكتروني،  الهواتف  من  نتمكن  لم  لباقي  لكن  إكمالنا  دون  حال  الذي  األمر 
 الخطوات الميدانية.

  لكن يجب القول أن المبحوثين عند زيارتنا لهم أول مرة أبدوا تعاونهم واستجابتهم لنا 
الدراسة.  وموافقتهم على 
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اإلطار المنهجي للدراسة
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 تمهيد: 

السوسررررررريولوجي وذلرررررررك ألن  ث مراحرررررررل البحررررررريعتبرررررررر اإلطرررررررار المنهجررررررري مرررررررن أهرررررررم وأصرررررررعب 
 ه المرحلة يحاول تحديد معالم بحثه وأهدافه منه.اتالباحث السوسيولوجي خالل ه

ه و المتمحررررررورة حررررررول تررررررأثير الظررررررروف االجتماعيررررررة والمهنيررررررة علررررررى اترررررروإننررررررا فرررررري دراسررررررتنا ه
دراسررررة مررررن خررررالل الاألدوار التربويررررة  لمعلمرررري التربيررررة الخاصررررة سررررنحاول تقررررديم أبعرررراد وأهررررداف 

 إلطار المنهجي للدراسة والمتمثلة في:الفصل األول لمحاور 

 لفرضررررريات،ا، إلشررررركاليةا أسرررررباب اختيرررررار الموضررررروع، أهميرررررة الموضررررروع، أهرررررداف الموضررررروع،
 .التعقيب عليهامع  الدراسات السابقة المقاربة السوسيولوجية ،  ،تحديد المفاهيم
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   أسباب اختيار الموضوع: .1

 هناك أسباب ذاتية وأخرى موضوعية جعلتنا نختار هذا الموضوع: 

إن األمر الذي جعلنا نختار هذا الموضوع لدراستنا هو زيارتنا لمدرسة   األسباب الذاتية:  •
الزروق  صغار   العياشي  بصريا  بوعريريج -لوالية  المعوقين  ه  -برج  على  الفئة  اتووقوفنا  ه 

بهذا  ونستبدله  األول  موضوعنا  نغي ر  جعلنا  اليومية  حياتهم  تمي ز  التي  التحديات  وعلى 
في ه التمسناه  لما  وهذا  ما  اتالموضوع  وإبراز  إليها  االلتفات  تستحق  قوة وعزيمة  من  الفئة  ه 

 يمكن أن تقدمه. 
 من أهم األسباب الموضوعية الختيارنا لهذا الموضوع نذكر:  األسباب الموضوعية:  •

اعتبار فئة ذوي االحتياجات الخاصة وتحديدا فئة ذوي اإلعاقة البصرية والمكفوفين كأي فئة   -
 من المجتمع تستحق الدراسة.

 ه الفئة. اتوضيح ظروف العمل والتدريس بالنسبة لهت -
 . المتخصصين في التربية الخاصة واألساتذة التعرف على ظروف عمل المعلمين  -
   أهمية الدراسة: .2

 ه الدراسة فيما يلي: ات إن أهمية الدراسة من أهمية الفئة ويمكن إيجاز أهمية ه

 معلمي التربية الخاصة لذوي اإلعاقة البصرية.أهمية التعليم والمعلمين في المجتمع وتحديدا  -
 تحديد الظروف المناسبة لقيام المعلمين بأدوارهم التربوية والمتوقعة منهم على أحسن وجه. -
مع  - يتعاملون  ألنهم  التربوي  برنامجهم  لتنفيذ  الخاصة  التربية  لمعلمي  المناسب  الجو  توفير 

 تالميذ يتميزون عن غيرهم األسوياء. 
الذي  وجود   - األمر  مكفوفين(  )معلمين  البصرية  اإلعاقة  ذوي  فئة  نفس  إلى  ينتمون  معلمين 

التربوية   األهداف  وتحقيق  بدورهم  القيام  على  وتساعدهم  تناسبهم  ظروف  توفير  يتطلب 
 المطلوبة منهم. 

   أهداف الدراسة: .3
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ه الدراسرررررة تهررررردف إلرررررى تسرررررليي الضررررروء علرررررى عمرررررل معلمررررري التربيرررررة الخاصرررررة لرررررذوي اترررررإن ه
لواليررررة برررررج برررروعريريج ونريررررد مررررن خاللهررررا المعرررروقين بصررررريا اإلعاقررررة البصرررررية لمدرسررررة صررررغار 

 الوصول إلى:

تحديد أحسن الظروف االجتماعية والمهنية التي يستطيع من خاللها معلمو التربية الخاصة   -
 ربوية بشكل مريح.  الت همالقيام بأدوار 

التربية   - لمعلمي  المناسبة  واالقتصادية  منها  األسرية  االجتماعية  الظروف  على  التعرف 
 الخاصة ليقوموا بأدوارهم التربوية. 

 التعرف على الظروف المهنية التنظيمية منها والتعليمية المناسبة لمعلمي التربية الخاصة.  -
 .فئة ذوي االحتياجات الخاصة ذي ينتمي إلىالتعرف على الظروف المناسبة لعمل المعلم ال -
 اإلشكالية :  .4

الهدف األساسي من التربية هو إعداد فرد صالح قادر على التكيف مع بيئته ومتحمل يعتبر  
للقيام    للمسؤولية مستقبال، المجتمع  أنشأها  التي  المؤسسات االجتماعية  وتعتبر المدرسة من أهم 

 ولضمان تقديمها لجميع التالميذ من جهة أخرى.ه المهمة الهادفة من جهة ات به

وألنه هناك فئة من األطفال غير العاديين والذين يتمي زون عن غيرهم من األسوياء بخصائص  
تكون مكي   فيها خدمات وتربية خاصة  يتلقون  إلى مراكز متخصصة  فإنهم بحاجة  فة مع  معينة، 

ذوي االحتياجات الخاصة أهمية قصوى وهذا قدراتهم واحتياجاتهم وقد أعطى المجتمع الدولي لفئة  
سنة   إعالن  يؤكده  األطفال    1981ما  دمج  محاولة  خالل  من  وذلك  للمعاقين  الدولية  السنة 

 المعوقين ومساعدتهم على التكيف في المجتمع. 

  ه الفئة، اتمن خالل سياستها العامة تولي اهتماما خاصا به فهي  ه الدول  اتوالجزائر من بين ه
وذلك لضمان حق تمدرس وتكوين أطفال ذوي االحتياجات الخاصة، وقد كر س هذا الحق القانون  

      .موالمتعلق بحماية األشخاص المعوقين وترقيته  2002أفريل    8المؤرخ في   09-02رقم  

 

  فيه نص قانون حماية األشخاص المعوقين وترقيتهم. 04انظر الملحق رقم 
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يؤكد   ما  من    هوهذا  أزيد  الدخول    31700التحاق  في  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  تلميذ 
ا للسنة  عبر    2020-2019لدراسية  المدرسي  ثانوي(  متوسي،  )ابتدائي،  الثالثة  األطوار  في 

وكذا   244 واألسرة  الوطني  التضامن  لقطاع  تابعة  الوطن  عبر  متخصصة  تعليمية  مؤسسة 
  1األقسام المفتوحة والمدمجة عبر المدارس بقطاع التربية الوطنية. 

فئات  من    والمكفوفين، فئة ذوي االحتياجات الخاصة وتحديدا فئة ذوي اإلعاقة البصرية  و ألن  
ضمن  المجتمع، هم بحاجة فقي إلى نوع خاص من الرعاية واالهتمام ليكونوا مساهمين وفاعلين  

 . ، وهذا ما تهدف إليه العملية التربويةيةالمجتمع بيئاتهم 

ن من مجموعة أجزاء متكاملة فيما بينها، من  مكو  العملية التربوية هي ذلك الكل البما أن    و
سواء كان عاديا أو  ؛ فهذا األخير  المتعلم والمعلمتقويم،    منهج، طرق ووسائل وأساليب تدريس،

أساسي   فدوره  المتبقية  العناصر  جميع  عليه  تبنى  الذي  الزاوية  حجر  هو  الخاصة  التربية  في 
 الرسالة التربوية وتحقيق أهدافها. ومحوري ألنه المسؤول األول والقادر على إنجاح

واألدوار التربوية لمعلم التربية الخاصة ال تتوقف على نقل المعرفة أو التراث الثقافي أو البناء  
التلميذ، شخصية  جوانب  لجميع  العاديك  المتكامل  نفس   الذي  المعلم  لديهم  تالميذ  مع  يتعامل 

معلم التربية الخاصة يتعامل مع  ف  الصفات والخصائص حتى وإن كانت هناك فروق فردية بينهم،
الخاصة، يقوم بتدريس تالميذ مختلفين تماما    تالميذ من فئات ذوي االحتياجات  أنه  يعني  وهذا 

تربوية األكاديمية والمتمثلة  فأدواره ال  ،عن بعضهم البعض والمهمة هنا أكيد ستكون أصعب وأعقد 
المنهاج، محتوى  وتوصيل  المعرفة  نقل  و   في  متعددة  تقويم  وأساليب  أدوات   ةختلفموتطبيق 

وأحيانا يعمل على تخطيي وإعداد مناهج تربوية بما يتناسب مع    ،باختالف طبيعة ودرجة اإلعاقة
لتالميذ ه التربوية  وأسااتاالحتياجات  التجديد في طرق  وكذا  الفئة  يكون  ه  لن  أمر  التدريس  ليب 

على   أجل  اإلطالقسهال  من  ومهاراتهم  قدراتهم  تنمية  على  مساعدتهم  إلى  وباإلضافة  هذا   ،
واالندماج   االجتماعي  التفاعل   على  قدرتهم  وبالتالي  النفس  في  والثقة  االستقاللية  من  تمكينهم 

 

 وتم االطالع عليه يوم:    11:19  على الساعة 2019سبتمبر  19الجزائرية يوم أدرج المقال على موقع وكالة األنباء 
1 http://www.aps.dz/ar/societe/75960-2019-2020-31-700        01/03/2020       22:30.  
                                                                                                                                                
      

http://www.aps.dz/ar/societe/75960-2019-2020-31-700
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 مطالب بالعمل مع فريق متخصص من أجل تتبع تطور حاالت التالميذ، كما أنه  داخل المجتمع،
أوليا مع  بالعمل  المالحظات ومطالب  تقديم  خالل  من  التربوية  العملية  في  وإشراكهم  األمور  ء 

 والمعلومات الخاصة بأبنائهم.

أيضا معلم التربية الخاصة يمكن أن يعمل بالتنسيق مع المعلم العادي في غرفة المصادر إن 
 ه الفئات في المؤسسات التربوية العادية.ات كانت هناك أقسام مفتوحة ومدمجة لتالميذ من ه

معلم التربية الخاصة جزء من النظام التربوي، والنظام المجتمعي عموما، ويعمل مع   باعتبارو 
التربوي وإنجاحه من جهة؛ برنامجه  تنفيذ  إلى قدرات وإمكانيات من أجل  تحتاج  به    فئة  وتحيي 
تعليمية أو  تنظيمية  اقتصادية  أسرية  كانت  سواء  مختلفة  ومهنية  اجتماعية  جهة   ظروف  من 

 التفاعل بينها يمكن أن يؤثر على أدواره التربوية المتوقعة منه. ف ،أخرى 

ه فإننا سنحاول من خالل  لذوي اتلذلك  الخاصة  التربية  معلم  على  الضوء  تسليي  الدراسة  ه 
بمدرسة صغار   البصرية  بصريا  اإلعاقة  على المعوقين  الوقوف  أجل  من  بوعريريج  برج  لوالية 

 الظروف على أداء أدوارهم التربوية. ه اتظروف عملهم والتعرف على تأثير ه

 لذلك وبناء على ما سبق جاء التساؤل الرئيسي إلشكالية دراستنا على النحو اآلتي: 

لمعلم التربية الخاصة بمدرسة   ةر التربويادو هل تؤثر الظروف االجتماعية والمهنية على األ -
 لوالية برج بوعريريج ؟  المعوقين بصريا صغار 

 ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية:  

 لمعلم التربية الخاصة؟   ةر التربويادو هل تؤثر الظروف االجتماعية على األ -
 لمعلم التربية الخاصة؟   ةر التربويادو هل تؤثر الظروف المهنية على األ -
 ات:  ـــيــــرضـــالف .5

 جاءت فرضيات الدراسة كما يلي: 

 :  الفرضية العامة •
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 لمعلم التربية الخاصة. ةر التربويادو المهنية على األ تؤثر الظروف االجتماعية و -
 الفرضيات الفرعية:  •
 لمعلم التربية الخاصة. ةر التربويادو تؤثر الظروف االجتماعية على األ -

 األسرية والظروف االقتصادية. الظروف  :االجتماعيةومؤشرات الظروف  

  لمعلم التربية الخاصة. ةر التربويادو تؤثر الظروف المهنية على األ -

 التعليمية.  والظروف الظروف التنظيمية ومؤشرات الظروف المهنية: 

األ مؤشرات  التربويادو وبعض  الخاصة:  ةر  التربية  في    لمعلم  التنويع  البرنامج،  محتوى  شرح 
المكفوفين،   للتالميذ  المهارات األخرى  تنمية  التقويم،  التدريس،  في وضع  اإلدارة  مشاركة  طرائق 

التربوية،  الزمالء،  البرامج  مع  والنفسي،  التنسيق  االجتماعي  األخصائيين  مع  عقد    التنسيق 
 اجتماعات مع أولياء األمور...وغيرها.   

 تحديد المفاهيم:   .6

مفهومه  تحديد  أو  المصطلح  أو  اللفظ  أو  الشيء  لمعنى  توضيح  هي  والمصطلحات  المفاهيم 
المشكلة   تتضمنها  التي  المفردات  جميع  ومصطلحات  مفاهيم  تعريف  على  البحث  دقة  وتعتمد 

بالنسبة   سواء  دقيقا  توضيح  للتحديدا  المهم  بالفروض....ومن  المرتبطة  المصطلحات  أو  مشكلة 
بالمصطلحاا غير  لمقصود  بداللة  تفهم  أن  أو  فهمها،  يساء  ال  حتى  البحث  في  المستعملة  ت 

 1الداللة المقصودة بالدراسة.

نريد   التي  الظواهر  من  متنوعة  لمجموعة  ذهنية  تصورات  إال   الواقع  في  هي  ما  المفاهيم  إن  
  2مالحظتها. 

 

، مؤسسة حسين رأس الجبل للنشر والتوزيع،  قسنطينة، الجزائر،  منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةمجموعة مؤلفين،    1
 .72 ،71 ، ص  ، ص 2017، 1ط
مجموعة مؤلفين، دار القصبة، الجزائر، دط،   ،، ترمنهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية تدريبات عملية   موريس أنجرس،  2

 .158، ص، 2013
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قوم بإعطاء تعريف لكل منها، إن هذه  نوبمجرد ما يتم تحديدنا للمفاهيم التي نريد استعمالها،  
موضوع   وضبي  والشكوك  الغموض  بتبديد  تسمح  للمفاهيم  المؤقت  التعريف  من  األولى  العملية 

  1البحث مما يسهل العمليات الموالية.

 بدراستنا: وفيما يلي سنقوم بتحديد المفاهيم الخاصة  

معلم التربية الخاصة:   6-1  

 :  المعلم •

علماء، لغة - ج  وعليم،  عالم  ورجل  نفسه،  في  هو  وعلم  عرفه،  بالكسر،  علما،  كسمعه،   :
  2ما....وأعلمه إياه فتعل مه، وعلم األمر: أتقنه، كتعل مه.وعال م...وعل مه العلم تعليما وعال  

   3والمعلم من يتخذ مهنة التعليم.

المعلرررررررررم هرررررررررو القائرررررررررد التربررررررررروي الرررررررررذي يتصررررررررردر لعمليرررررررررة توصررررررررريل الخبررررررررررات  اصـــــــــطالحا: -
  4والمعلومات التربوية وتوجيه السلوك لدى المتعلمين الذين يقوم بتعليمهم.

 التربية: •

ا، لغـــــة - ه ربررررر  ا...ورب  ولرررررده والصررررربي يربررررر  ه، كررررران لررررره ربررررر  ه، يربررررر  ، يقرررررال ربررررر  : التربيرررررة مرررررن رب 
اه، وفررررري الحرررررديث لرررررك نعمرررررة ترب هرررررا أي تحفظهرررررا عرررررن ، ورب بررررره تربيبرررررا اللحيررررراني بمعنرررررى ربررررر 

، المصرررررررلح، رب  الشررررررريء إذا ك وتراعيهرررررررا وتربيهرررررررا، ي الرجرررررررل ولرررررررده ويكرررررررون الررررررررب  مرررررررا يربررررررر 
  5أصلحه.

 ،مختلفرررررة وهررررري: الرعايرررررة واالهتمرررررامكثيررررررة و  يمكرررررن القرررررول أن التربيرررررة لغرررررة تحمرررررل معرررررانيومنررررره 
 .واإلصالح ،الزيادة

 

 . 59  موريس أنجرس، مرجع سابق، ص،   1
 .3611 ، ص، 2008، دار الحديث، القاهرة، مصر، دط، القاموس المحيط الفيروز أبادي،  ن مجد الدي  2
 .624، ص، 2004، 4، مكتبة الشروق الدولية، مصر، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،   3
 .  9ص،  ، 2011د ب ن، دط،  ، دار الفكر التقافي،المشكالت التربوية التي تواجه أقطاب العملية التربويةخالد الجويش الشراري،   4
 .401روت، لبنان، د س ن، ص، ، دار صادر، بيلسان العرب المجلد األولابن منظور،    5
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يقصرررررررد بالتربيرررررررة مجمررررررروع التفررررررراعالت والممارسرررررررات والترررررررأثيرات التررررررري يتررررررروخى  اصـــــــطالحا: -
  1منها تلقين الطفل القيم والسلوكات وتعويده على عادات المجتمع وتقاليده.

الخاصة:    • الخاصة:التربية  للتربية  اليونسكو  داخل صفوف   تعريف  تستهدف  التي  "التربية 
أطفاال يمثلون حاالت التعلم المدرسي والجامعي  الذي  خاصة ومجموعات ومؤسسات خاصة  

أو   أو عقلية  بإعاقات جسدية  المصابين  اليافعين  باألطفال  مناهج خاصة  إطاره  توضع في 
   نفسية وتكون متكيفة مع احتياجاتهم، أو تعتمد فيه طرائق تعليمية خاصة ".

مجموعة من البرامج التربوية    "أنها  تعرف الجمعية األمريكية للتخلف العقلي التربية الخاصة:
يستطيع معلم   والتي ال  المعوقين  األفراد  لمواجهة حاجات  بشكل خاص  والمصممة  المتخصصة 
الصف العادي تقديمها وتتضمن األساليب والوسائل الخاصة والمساعدة في تسهيل تعليم المعاقين  

 2".وتنمية قدراتهم إلى أقصى حد ممكن

الخاصة: • التربية  لفئة  يعتبر    معلم  معلم  الخاصة(  )التربية  المتخصص:  التعليم  معلم 
لفئة   الخاصة  باألطفال ذوي االحتياجات  الخاصة  المدرسة  يمارس وظيفته في  خاصة...إنه 
خاصة   مشاريع  وجود  حالة  في  االبتدائي  للتعليم  التابعة  المدرسة  مستوى  على  أو  معينة، 

 باألقسام المدمجة.

ريق نفسي تربوي نظرا ألهمية كل من التشخيص والعالج  ينتمي معلم التعليم المتخصص إلى ف
 3والتربية وحاجة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة إلى تكفل كامل.

 
، ألكسو، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب  معجم مصطلحات المناهج وطرق التدريسمجموعة مؤلفين،    1

 .118، ص، 2011الرباط، دط،  في الوطن العربي،
  دط،  األردن،   عمان،   ، أمواج للطباعة والنشر والتوزيع،وتعديل السلوك التربية الخاصة رؤية حديثة في اإلعاقات    مجموعة مؤلفين،    2

 . 34 ،33 ، ص ص،2012
تقييم مدى توافق برنامج تكوين معلمي التعليم المتخصص مع متطلبات الممارسة المهنية دراسة ميدانية مدرسة  نورة دريدي،     3

بقسنط الصم  لنيل شهادة  نة يصغار  مقدمة  مذكرة  التربوي   يف  الماجستير،  النفس  التكوين،  ،  ، تخصص علم  يوسف  إأنماط  د،  شراف، 
منتوري  االجتماعية، جامعة  والعلوم  اإلنسانية  العلوم  كلية  واألرطوفونية،  التربوية  والعلوم  النفس  علم  قسم    ،2008قسنطينة،    ، معاش، 

 .22 ،، ص2009
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التربية الخاصة عينة الدراسة اتويقصد في دراستنا ه  معلم التربية الخاصة إجرائيا: • ه بمعلم 
صغار   لمدرسة  المتوسي  وأساتذة  االبتدائي  معلمي  في  بصرياوالمتمثلة  العياشي    المعوقين 

 لوالية برج بوعريريج.  الزروق 

 اإلعاقة البصرية:  2- 6

 اإلعاقة: •

والرجل    لغة: - واالعتياق،  كالتعويق  والتثبيي،  والصرف  الحبس  والعوق،  عوق،  من  اإلعاقة 
ق الناس عن الخير، كالعوقة. الذي ال خير عنده، ج: أعواق، ومن يعو 

1 

في المادة األولى من اتفاقية األمم المتحدة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تصف   اصطالحا: -
الذين لديهم العاهات البدنية أو العقلية، والفكرية   "بأنهم األشخاص   األشخاص ذوي اإلعاقة:

لكاملة والفعالة في المجتمع  اأو الحسية على المدى الطويل والذي يمكن أن تعوق مشاركتهم  
   2على قدم المساواة مع اآلخرين".

 البصر: •

 بصر، بصرا صار مبصرا، وبصر به أبصره، وعلمه. لغة:  -

بصررررر: بصرررررا وبصررررارة صررررار بصرررريرا، وصررررار ذا بصرررريرة، فهررررو بصررررير، وبصررررر بالشرررريء: علررررم 
برررررره وبصررررررر برررررره بصرررررررا: أبصررررررره، أبصررررررر فررررررالن: نظررررررر ببصررررررره فرررررررأى، ....والبصررررررر: العررررررين، 

  3والبصر: قوة اإلبصار، وقوة اإلدراك، ج: أبصار.

البصررررر هررررو مصررررطلح واسررررع النطرررراق يشررررمل جميررررع عمليررررات الجهرررراز مصررررطلح  اصــــطالحا: •
عاقررررررة لإلفرررررري اإلطررررررار النظررررررري سنشرررررررح ذلررررررك  ) 4.البصررررررري وجميررررررع الوظررررررائف البصرررررررية

 (.البصرية

 
 .1162 مجد الدين الفيروز أبادي، مرجع سابق، ص،    1
     .   20 ص،  ،2014، ويبينار 4 ، بالطفل  جمع البيانات حول اإلعاقة الخاصة  صندوق منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف،   2
 .59 ،مرجع سابق، ص مجمع اللغة العربية،   3

4 https://www.who_int/blindness/vision_raport/consultation  draft_world raport_on vision_AR_pdf, p, 9. 

https://www.who_int/blindness/vision_raport/consultation


. .................اإلطار المنهجي للدراسة.:......................... الفصل األول    

 

 
13 

 اإلعاقة البصرية: •

 تعرف منظمة الصحة العالمية اإلعاقة البصرية:

البصرررررية علررررى مسررررتوى اإلعاقررررة البصرررررية الشررررديدة: حالررررة يررررؤدي الشررررخص فيهررررا الوظررررائف  -
 محدود.

اإلعاقررررة البصرررررية الشررررديدة جرررردا: حالررررة يجررررد اإلنسرررران صررررعوبة بالغررررة فرررري تأديررررة الوظررررائف  -
 البصرية األساسية.

 شبه العمى: حالة اضطراب بصر، ال يعتمد فيها على البصر. -
 1 العمى: فقدان القدرات البصرية. -

ة بررررررالعمى، وباإلعاقررررررة ونقصررررررد بهررررررا فرررررري دراسررررررتنا اإلصرررررراباإلعاقـــــــة البصـــــــرية إجرائيـــــــا:  •
 .وشبه العمى ،جدا شديدةالالبصرية 

 الدور التربوي:  6-3

 :الدور •

...ودار وعليررررررره.دار دورا ودورانررررررا: طررررررراف حرررررررول الشرررررريء ويقرررررررال دار حولرررررره ولررررررره،  لغـــــــة:  -
  2.همابعاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه...وأدار الرأي واألمر: أحاط 

 3.والدور اضطلع بمهمة 

السررررلوك المتوقررررع مررررن الفرررررد فرررري الجماعررررة وهررررو الجانررررب الحيرررروي "الرررردور هررررو:  اصـــــطالحا: -
الررررذي يجمررررع إلررررى جانررررب  العناصررررر الفيزيقيررررة )المكرررران الررررذي فيرررره الشررررخص وأثاثرررره وترتيررررب 

  4".المجال النفسي بالمعنى الخاص  المجال االجتماعي و األثاث وأوضاعه(هذا 

  وهو السلوك المتوقع من الفرد في الجماعة وهو الجانب الديناميكي لمركز الفرد. -
 

 .238، ص، 2013األردن، دط،  ، دار المسيرة للطباعة والنشر، عمان، أساسيات التربية الخاصة مجموعة مؤلفين،   1
 .302 مجمع اللغة العربية، مرجع سابق، ص،  2
 . 145، ، د س ن، ص5، معاجم دار المشرق، بيروت، لبنان، طالمنجد األبجدي  3
  ،395، مكتبة لبنان، د ب ن، دط، د س ن، ص ص، معجم المصطلحات االجتماعية انجليزي فرنسي عربيأحمد زكي بدوي،     4

396 . 
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نمرررروذج السررررلوك الررررذي يتطلبرررره الرررردور ويتحرررردد السررررلوك فرررري ضرررروء توقعررررات الفرررررد وتوقعررررات  -
 1اآلخرين منه.

مع أن هذه الكلمة وردت   لينتون وغالبا ما يعزى مفهوم الدور بمعناه االجتماعي العلمي، إلى  
 (: 356في كتابه "العلم البهيج، )الفقرة  نيتشهمعنى األداء المسرحي عند ب Rolleبمعناها هذا 

"إن  هرررررررم  الحيرررررررراة يفررررررررض علررررررررى معظررررررررم الرررررررذكور األوروبيررررررررين دورا معينرررررررا، يفرررررررررض علرررررررريهم 
 2ال".مهنتهم كما يق

لدور    لينتون ومي ز   الديناميكية  والسمة  الثابتة،  الوضعية  السمة  االجتماعية  لألدوار  سمتين 
  3السلوك....ويشمل سلوك الدور تفعيل وأداء الحقوق والواجبات المتصلة بالوضع. 

دوار متباينة نسبيا، ويمكن تحديد هذه األدوار بأنها منظومات  أويتضمن كل تنظيم مجموعة  
أوعرفي   معياري  مع إكراه  متالزمة  حقوق  ومنظومات  بها  يتقيدوا  أن  بالممثلين/الفاعلين  يفترض 

هذه اإلكراهات/الموجبات...وبما أن اإلكراهات المعيارية المتصلة بكل من األدوار هي إكراهات  
يسمى   ما  لديهم  تول د  فإنها  ما،  تنظيم  إلى  المنتمين،  الممثلين  أحوال  أبسي  في  نسبيا  معلومة 

تي من شأنها الحد  من ريبية التفاعل، فعندما يدخل الفاعل/الممثل)أ( في تفاعل ارتقابات الدور، ال
 4)ب( يرتقب كل منهما أن يتصرف اآلخر ضمن اإلطار المعياري الذي يحدده له دوره.  مع

هو مجموعة المهام التي من المتوقع أن يقوم    الدور التربوي لمعلم التربية الخاصة إجرائيا: •
وأستاذ المتوسي في مدرسة صغار المعوقين بصريا لوالية برج بوعريريج    بها معلم االبتدائي

الوطنية  والمكي   التربية  الموضوع من طرف وزارة  التربوي  البرنامج  تنفيذ  ف حسب من أجل 

 

، دار عالم الكتب،  الشامل قاموس مصطلحات العلوم االجتماعية انجليزي عربي مع تعريف وشرح المصطلحاتمصلح الصالح،    1 
 .506، ص، 1999، 1الرياض، المملكة العربية السعودية، ط

 .98، ص، 1984، 1، دار الحداثة، بيروت، لبنان، طالمفاهيم األساسية في علم االجتماعخليل أحمد خليل،   2
،  2009،  1الشبكة العربية لألبحاث والنشر، بيروت، لبنان، ط  ، تر، محمد عثمان، علم االجتماع المفاهيم األساسية جون سكوت،     3

 .194،195ص ص، 
 .98خليل أحمد خليل، مرجع سابق، ص،   4
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عالقاته   إطار  في  أهدافه  وتحقيق  البصرية  اإلعاقة  ذوي  لتالميذ  التربوية  االحتياجات 
 .  والمهنيةوتفاعالته  مع بيئته المجتمعية 

ونقصد بها كل ما يحيي بمعلم التربية الخاصة من ظروف أسرية   الظروف الجتماعية:  6-4
قات التفاعلية القائمة بينها وبين  واقتصادية والمتكونة من مختلف العناصر المادية والبشرية والعال

 الخاصة. التربية  معلم

المهنية:  6-5 تنظيمية    الظروف  ظروف  من  الخاصة  التربية  بمعلم  يحيي  ما  كل  وهي 
وتعليمية والمتكونة من مختلف العناصر المادية والبشرية والعالقات التفاعلية القائمة بينها وبين  

 . التربية الخاصة معلم

 : السوسيولوجية المقاربة  .7

كما   الدراسة،  موضوع  للبحث  التأسيسية  الفكرية  األصول  أو  للدراسة،  النظرية  األصول  وتعني 
  1تعني المذهب الفكري للبحث.

منطقي استنباطي استقرائي يتكون من مفاهيم وتعريفات وافتراضات، تعبر    والنظرية هي نسق
ويمكن   فرضيات،  منها  يشتق  أن  ويمكن  الظاهرة،  أوجه  من  أكثر  أو  اثنين  بين  عالقات  عن 

، يتضمن هذا التعريف إضافة إلى تحديد معنى النظرية أهم أوجه  خطأهاالتحقق من صحتها أو  
فالمعرفة يمكن أن    هنا في عمليتي االستقراء أو االستنباط والقياس،بناء المعرفة النظرية المتمثلة  

تبدأ بالموجود من األجزاء التي تشكل قاعدة للتعميم، وقد يعتمد الباحث على معرفة موجودة سلفا 
 2.ليستنبي منها افتراضات أو فرضيات أو تعميمات أخرى 

سوسيولوجي   علمي  بحث  ألي   مهمة  السوسيولوجية  والدعم والمقاربة  السند  العتبارها  وذلك 
النظري للباحث العتماده عليها في تحديد المفاهيم وصياغة الفرضيات وكذا في تحليل وتفسير  

 
زرواتي،     1 االجتماعيةرشيد  العلوم  في  العلمي  البحث  منهجية  على  ديوان  تدريبات  الجهوية،،  المطبعة  الجامعية،    المطبوعات 

 . 132  ، ص،2008، 3قسنطينة، الجزائر، ط
 .16، ص، 2008، 1، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، طالنظرية المعاصرة في علم االجتماع إبراهيم عيسى عثمان،   2



. .................اإلطار المنهجي للدراسة.:......................... الفصل األول    

 

 
16 

علمي   فكري  بتراث  المدروسة  الظاهرة  مقاربة  دائما  يحاول  السوسيولوجي  فالباحث  النتائج، 
 وإسقاطه على الواقع ليعطيه صيغة علمية سوسيولوجية موضوعية. 

مكم   والثانية  رئيسية  األولى  نظريتين  الموضوع  لهذا  سوسيولوجية  كمقاربة  اخترنا  لها وقد  لة 
وهما: نظرية الدور االجتماعي كنظرية رئيسية، ونظرية الحقوق االجتماعية لذوي اإلعاقة كنظرية  

 لة.مكم  

 وفيما يلي سنحاول التعرف على المقاربتين.  

 االجتماعي:نظرية الدور  1_7

" Rotulus" مررررررررن الكلمررررررررة الالتينيررررررررة "roleمررررررررن وجهررررررررة نظررررررررر اشررررررررتقاقية، يررررررررأتي "الرررررررردور" " 
 1والتي تعني لفة الورق التي كتبت عليها نص المسرحية.

ــبيراسرررررتمدت نظريرررررة الررررردور أفكارهرررررا مرررررن الكتابرررررات المسررررررحية، خاصرررررة مرررررنهم   وليـــــام شكســـ
 العبررررون علررررى هررررذا "إن الرررردنيا مسرررررح كبيررررر وأن كررررل الرجررررال والنسرررراء مررررا هررررم إال   :الررررذي يقررررول

 2.المسرح"

( والفكرررررررة 1930وأصرررررربح مصررررررطلح "الرررررردور" فقرررررري شررررررائعا فرررررري ثالثينررررررات القرررررررن العشرررررررين )
األساسرررررررية لهرررررررذه النظريرررررررة هررررررري: أن األفرررررررراد لرررررررديهم أدوارا مختلفرررررررة فررررررري الحيررررررراة، وهرررررررذه األدوار 

 3حول كيفية تصرف األفراد. تأتي من وصفات اجتماعية

ــانتون يعررررررررف  "الررررررردور" فررررررري موسررررررروعة العلررررررروم االجتماعيرررررررة علرررررررى أنررررررره: "السرررررررلوك المتوقرررررررع  بـــــ
 المرتبي بموقف اجتماعي".

 

    1 Marie-Pierre Casals Ferré, Patricia Rassi,  Éléments de psychologie sociales, p, 9.     تم       
www.psychaanalyse.com/   16 /03 /2020    01:31 االطالع عليه عن طريق الرابي االلكتروني        

، مذكرة مقدمة  الطارقية دراسة ميدانية بمدينة تمنراست العالقة بين النسق القيمي والدور االجتماعي لدى المرأة  فاطمة نفيدسة،     2
النفس وعلوم التربية، كلية اآلداب    ،أ.د محي الدين مختار، تخصص،  لنيل شهادة الماجستير، إشراف  علم نفس اجتماعي، قسم علم 

 .  74، ص، 2007جانفي  15والعلوم اإلنسانية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
3 Jacques Coenen_Huther, Heurs et malheurs du concept de rôle sociale , Revue européenne des 
sciences sociales, n°132, 2005, p, 67. 
 

http://www.psychaanalyse.com/
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الررررردور أنررررره "كنتيجرررررة للترررررأثيرات المعياريرررررة المنتشررررررة إلرررررى حرررررد مرررررا،  روبـــــرت ميرتـــــون كمرررررا يررررررى 
          وهذا ما يثبت االرتباط بالمكانة".

فالررررردور إمرررررا أن يحررررردد السرررررلوك المقابرررررل للمعرررررايير، أو أنررررره يحررررردد التوقعرررررات التررررري يجرررررب الوفررررراء 
  بها.

، تعرررررد  ااألدواري تصرررررنيفات تسرررررمح لنرررررا بتوقرررررع مرررررا يمكرررررن أن بيرغـــــر و لو مـــــانوبالنسررررربة إلرررررى 
  1توقعه عادة من فرد في وضع اجتماعي معين.ن

ــبويصررررررر   السوسرررررريولوجية الصررررررارمة للرررررردور ويقررررررول أن هررررررذا المفهرررررروم علررررررى األهميررررررة  نيو ومــــ
 يصف ظاهرة جماعية وال يمكن فهمه مباشرة من السلوكات الفردية.

ومرررررن منظرررررور التفاعرررررل، يرررررتم تفسرررررير الررررردور  ...يأخرررررذ وجهرررررة نظرررررر نفسرررررية أكثرررررر،ف دافـــــيس أمرررررا
  2"نموذج للتفاعل بين الذات واآلخرين". على أنه

تررررم تقررررديم مفهرررروم الرررردور علررررى أنرررره مفهرررروم وسرررريي بررررين الفرررررد والمجتمررررع ينبثررررق مررررن اتجرررراهين و 
....واتجرررررراه للينتـــــــون  نظررررررريين متميررررررزين: اتجرررررراه بنررررررائي نرررررراتج عررررررن األعمررررررال االنثروبولوجيررررررة 

، الرررذي كررران الررردور العنصرررر األساسررري فرررري جــــورج هربــــرت ميــــدفررراعلي مسرررتوحى مرررن مفررراهيم ت
  3جتماعية.الجدلية بين الذات وبيئتها اال

يشرررررار إلرررررى ثالثرررررة منظررررررين رئيسررررريين سررررراهموا علرررررى األرجرررررح أكثرررررر مرررررن أي شرررررخص  خرررررر و 
 .في استحداث نظرية الدور

 .، ويعتبر مصدر رئيسي وأحد المؤسسين األساسيين للتفاعل الرمزي أوال: ميد •
غالبررررا مررررا يررررتم تفسررررير نظريررررة الرررردور مررررن حيررررث أداء األدوار فرررري المسرررررح، ولتوضرررريح  ثانيــــا: •

يرررررررتم  برررررررين أخرررررررذ األدوار ولعرررررررب األدوار، فررررررري اتخررررررراذ الررررررردور مورينــــــــوأداء األدوار يميرررررررز 
 

1 Jacques Coenen_Huther, op.cit, p, 67. 
2  Rocheblave  Anne-Marie, La notion de rôle : quelques problèmes conceptuels , Revue 
française de sociologie, 1963 , p, 301. 
3 Jacques Coenen_Huther, op.cit, p, 6. 
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تأسررريس الررردور وال توجرررد حريرررة للفررررد فررري كيفيرررة أدائررره وعنرررد لعرررب الررردور هنررراك حريرررة للفررررد 
 لتفسيره.

 أيضا هو مثال  خر على االرتباط باألداء المسرحي واالستعارة الدرامية.  جوفمانو  

ــون  • ــا: لينتـــ ز برررررين المكانرررررة والررررردور وينظرررررر إلرررررى الررررردور باعتبررررراره الجانرررررب ثالثـــ ، الرررررذي يميررررر 
  1الديناميكي للمكانة.

ــون ويعتبررررررر  الرررررردور "نمرررررروذج للسررررررلوك الموصرررررروف لجميررررررع األفررررررراد مررررررن نفررررررس المكانررررررة  لينتــــ
 والمقبول من طرفهم وفي الواقع يعبر عن المعايير والقيم المشتركة".

ويررررررتبي ارتباطرررررا وثيقرررررا بمفهررررروم الررررردور، مفهررررروم المكانرررررة والرررررذي يشرررررير إلرررررى حقررررروق وواجبرررررات 
  2النظام االجتماعي.الفرد والتي تخضع للقوانين الهيكلية التي يفرضها 

بالمقابرررررررل يبرررررررررز التوجرررررررره التفرررررررراعلي مفهومررررررررا أكثرررررررر مرونررررررررة للرررررررردور، يركررررررررز علررررررررى حيرررررررراة  و
أدوار الجماعرررررررة وفقرررررررا للررررررردوافع الشخصرررررررية والمهرررررررام المرررررررراد أدائهرررررررا،  "تررررررروزعحيرررررررث  الجماعرررررررات،

والترررررررري تكررررررررون منتظمررررررررة ومتوقعررررررررة نسرررررررربيا، والترررررررري يررررررررتم توزيعهررررررررا وفقررررررررا للتفاعررررررررل الررررررررديناميكي 
 3لألعضاء".

بناء على معايير   لشابيوس وتوماسو وفقا   من الممكن التمييز بين أنواع األدوار المختلفة 
العمر  الجنس،  مثل:  البيولوجية  بالسمات  مرتبطة  تجنبها ألنها  يمكن  األدوار ال  معينة...بعض 
يشكل  ما  وهذا  مفروضة،  أو  محددة  أدوار  إذن  فهي  الحقيقة،  هذه  قبول  الفرد  على  يجب  ألنه 

األول،  التصنيف  ال  4معيار  يمكن  ثم  ذلك  الموصوفة ومع  السلوكيات  يجمع عدد معينا من  دور 

 
1 Van der Horst, Mariska, Role theory, Sociology-Oxford Bibliographies, Kent Academic Repository, 
university of Kent, 2016, p, 4.     
2Patrick  Fougeyrollas, kathia Roy, Regard sur la notion de rôles sociaux réflexion   conceptuelle 
sur les rôles en lien avec la problématique du processus de production du handicap , Service  
Sociale, vol 45, n° 3, 1996, université du Québec, Montréal , p, 37. 
3 Jacque Coenen_ Huther, op.cit, p p, 67, 68. 
4 Patrick Fougeyrollas, kathia Roy, op.cit, p, 43 
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بالدور يتعلق  فيما  حددها  التي  للحرية  وفقا  معينة  بطريقة  ولعبه  الدور  هذا  تكييف  الذي    للفرد 
 يلعبه، وهو المعيار الثاني للتصنيف، وعليه نمي ز األدوار الموصوفة عن األدوار الحقيقية.

 يف نجد أربعة أنواع من األدوار وهي:بناء على هذا المنطق في التصن و

 الدور الذي تفرضه صفات الفرد مثل: العمر، الجنس. .1
 الدور المكتسب والذي يعتمد على تصرفات الفرد مثل: دوره المهني. .2
 . الدور الموصوف: الذي يتوافق مع جميع السلوكيات واألفعال المتوقعة حسب مكانة الفرد  .3
 1الدور الموصوف ولكن يتم تنفيذه بشكل ذاتي. الدور الحقيقي والذي يشير إلى  .4

يمكن  ال  سياق  خر  سنة  ن  أن  وفي  مهما...ففي  عمال  من:    1980تجاهل  كل  بحث 
في موضوع الدمج االجتماعي لألشخاص ذوي اإلعاقات العقلية والبدنية.   وولفنسبرغر وتوماس

األدوار االجتماعية فحسب، بل  في إطار هذا الموضوع البحثي لم تركز هذه الدراسات على    و
أيضا لتحسين    على  ركزت  اإلنسانية...وذلك  الخدمات  بمختلف  المرتبطة  األخيرة  هذه  تعزيز 

 . الصورة التي لدينا عن األشخاص المختلفين

 يشير الدور االجتماعي إلى:   وولفسنبرغر وتوماسووفقا لهذين الباحثين، 

ومحدد   اجتماعيا  متوقع  سلوك  معينة  "نموذج  )وظائف(  وظيفة  تحقيق  لتسهيل  وذلك  عادة، 
 ينسب إليها الفرد بشكل عام والتي تعكس وضعه االجتماعي". 

وتقرررررردم األدوار االجتماعيرررررررة التوقعررررررات، المهرررررررام والمسررررررؤوليات واالمتيرررررررازات للشررررررخص الرررررررذي 
   يؤديهررررررا علررررررى سرررررربيل المثررررررال مررررررن المتوقررررررع أن يقرررررروم رجررررررل بررررررال  بالرررررردور االجتمرررررراعي )للررررررزوج( 

لرجررررال البررررالغين الررررذين يلعبررررون هررررذا الرررردور سرررريكونون مسررررؤولين عررررن: تأسرررريس أسرررررة ودعمهررررا، وا
 2والسماح لهم باالستفادة من امتيازات العالقة الزوجية واألبوية.

 
1 Patrick Fougeyrollas, kathia Roym, op.cit, p, 43  
2 Ibid, p, 45. 
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وعررررادة األشررررخاص الرررررذين لررررديهم أعلرررررى دور اجتمرررراعي هرررررم األكثررررر قيمرررررة اجتماعيررررا وتكرررررون  
 ماعية.لديهم المزيد من الخيارات ومن األدوار االجت

ومررررن ناحيررررة أخرررررى، فررررإن األشررررخاص ذوي المركررررز اجتمرررراعي أدنررررى، أو الررررذين يعررررانون مررررن 
  1.اجتماعي واحد أو أكثر تدهور اجتماعي غالبا ما يفرض عليهم دور

 ومن خالل ما سبق نستنتج أنه:  إنه 

 ال توجد نظرية واحدة بل نظريات دور مختلفة. -
 هناك مفاهيم عديدة للدور. -
بمكانترررره وهررررذا يعنرررري أداءه لواجبررررات معينررررة مقابررررل حقرررروق الرررردور الررررذي يؤديرررره الفرررررد يرررررتبي  -

 يحصل عليها.
 في بيئته المجتمعية. االجتماعية يرتبي الدور بمكانة الفرد  -
  يرتبي الدور بوضع الفرد في النظام الهرمي للنظام المهني الذي يعمل فيه. -
 االحتياجات الخاصة.ئات ذوي ف رتبي الدور بإنتماء الفرد إلىي -
 هناك أدوار اجتماعية اختيارية وأدوار اجتماعية مفروضة. -
 مكانة الفرد ووضعه االجتماعي يعطيه الحق في اختيار أدواره. -
يشرررررغل الفررررررد عررررردة أدوار اجتماعيرررررة، األمرررررر الرررررذي يمكرررررن أن يرررررؤدي إلرررررى صرررررراع برررررين هاتررررره  -

 .األدوار
أو المهنرررررري يشررررررغلون أدوارا متكاملررررررة األفررررررراد الررررررذين ينتمررررررون إلررررررى نفررررررس النظررررررام المجتمعرررررري  -

 فيما بينها كما يمكن أن تكون هناك أدوار متناقضة ومتصارعة.
ؤثر علرررررى أداء الفررررررد يررررريمكرررررن أن والتفاعرررررل بينهرررررا  شررررربكة العالقرررررات االجتماعيرررررة والمهنيرررررة  -

  .باإليجاب ألدواره سواء بالسلب أو 
أوضرررررراع اجتماعيررررررة معينررررررة مثررررررل: فرررررري د افررررررر األدوار الترررررري يؤديهررررررا األوتوقررررررع يمكررررررن التنبررررررؤ  -

 المعلم و الطالب والتلميذ وهذا التفاعل بين األدوار يسمى ارتقابات الدور.

 
1 Patrick Fougeyrollas, kathia Roym, op.cit, p, 45.  
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 يعتبر الدور حلقة الوصل بين الفرد والنظام المجتمعي أو المهني الذي ينتمي إليه. -

 نظرية الحقوق االجتماعية لذوي اإلعاقة:  2_ 8

رتبطرررررررة بهرررررررا وترررررررداعياتها كررررررران هنررررررراك مرررررررن أجرررررررل تفسرررررررير أسرررررررباب اإلعاقرررررررة والصرررررررعوبات الم
 نموذجان لتفسير اإلعاقة هما: 

 النموذج الطبي لتفسير اإلعاقة والنموذج االجتماعي لتفسير اإلعاقة. 

وينظر في ظل هذا النموذج لإلعاقة على أن عجز أو عدم    النموذج الطبي لتفسير اإلعاقة: •
قدرة المعاقين على المشاركة في أنشطة وخبرات الحياة ترجع باألساس إلى معاناة الفرد من 
نه   إصابة تحدث تدميرا لعضو ما من جسده يترتب عليه قصور أو عجز وظيفي شديد ال يمك 

اع السياسة  وعندما يفكر صن    ياة االجتماعية.من االستفادة والمشاركة في فعاليات وخبرات الح
ذوي  تعويض  في  مجهوداتهم  تركيز  إلى  يميلون  فإنهم  الطبي  النموذج  وفق  اإلعاقة  في 

يرتبي به من قصور وظيفي وذلك من خالل صياغة نظم    اإلصابات أو التلف العضوي وما
 1  .وخبرات الحياة االجتماعية العاديةتربوية ورعاية، وتزويدهم بالخدمات العالجية والتأهيلية 

اإلعاقة • لتفسير  االجتماعي  النظرية النموذج  االتجاهات  شهدت  الثمانينات  خالل   :
لتعر ف اإلعاقة بأنها ظاهرة اجتماعية، ظاهرة تتجاوز    تحوال حقيقيا،  السوسيولوجية لإلعاقة  

نقد للصور البائسة    مصادر هذا التيارومن    ،وال يمكن اختزالها إلى مجموع( التجارب الفردية)
والفردية لإلعاقة التي قد مها علم االجتماع الطبي المهيمن، والتي تحدد في الشخص وواقعه 

 2. الشخصي مصدر مركزه االجتماعي

لذوي  االجتماعية  الحقوق  "نظرية  االتجاه:  هذا  ضمن  ظهرت  التي  النظريات  بين  ومن 
 اإلعاقة". 

 
المؤسسات االجتماعية لذوي الحاجات الخاصة بمحافظات شمال  دراسة تقييمية للخدمات التي تقدمها  دالل محمد حسن رضوان،     1

، رسالة مقدمة الستكمال متطلبات درجة الماجستير في التهيئة الريفية المستدامة، تخصص، بناء مؤسسات وتنمية موارد  الضفة الغربية
  .18، ص، 2011بشرية، معهد التنمية المستدامة، جامعة القدس، 

2 Jean François Filtrault, Théories sociologiques du handicap débats et renouvellement, mémoire 
présenté comme exigence partielle de la maitrise en Sociologie, université du Québec, Montréal, p, 7. 
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)  ووفقا   هم  ا  ( Hahnلهان  اإلعاقة  ذوو  األشخاص  بأن  يرى  التيار  لهذا  الرئيسي  لمنظر 
نتاج   هي  اإلعاقة  أن  حين  في  الواضحة  الجسدية  االختالفات  على  يقوم  الذي  التمييز  ضحايا 

يطلق   السبب  والبيئة، ولهذا  األفراد  بين  لذوي    دافيستفاعل  الحقوق  "نموذج  االتجاه:  هذا  على 
الن هذه  وفرضية  الجسدية"،  والسياسات اإلعاقة  عامة  سياسة  البيئة  جوانب  جميع  "تشكل  ظرية: 

الحكومية تعكس مواقف أو قيم اجتماعية واسعة االنتشار، لذلك ال يمكن اعتبار السمات الحالية 
المواطنين   على  تمييزي  تأثير  لها  والتي  اليومية  والحياة  العمل  ومتطلبات  المعماري  للتصميم 

  1المعوقين مجرد موقف عارض أو صدفة".

ق فهرررررو يمنرررررع وهنرررررا يبررررردو أن المجتمرررررع هرررررو سررررربب اإلعاقرررررة بمعنرررررى أن المجتمرررررع هرررررو المعرررررو  
ذوي اإلعاقررررررة مررررررن االشررررررتراك فرررررري فعاليررررررات وأنشررررررطة وخبرررررررات الحيرررررراة اليوميررررررة، وإذا مررررررا أريررررررد 
اشررررتراك وانرررردماج ذوي اإلعاقرررررة فرررري مسررررار الحيررررراة االجتماعيررررة ال بررررد أن يعررررراد تنظرررريم المجتمرررررع 
مرررررن حيرررررث بنائررررره ووظائفررررره وأيضرررررا ال برررررد مرررررن القضررررراء علرررررى كرررررل الحرررررواجز والموانرررررع والعقبرررررات 

 دون هذا االندماج ومن هذه العقبات والحواجز: التي تحول 

 التحيز ضد اإلعاقة والمعوقين والميل إلى الوصم والتنميي. -
 عدم مرونة اإلجراءات والممارسات المؤسساتية. -
تعرررررررررذر الحصرررررررررول علرررررررررى المعلومرررررررررات الصرررررررررحيحة وتعرررررررررذر وجرررررررررود البيانرررررررررات والمؤسسرررررررررات  -

 2المناسبة.

ه نحرررراول التعرررررف علرررررى الظررررروف االجتماعيررررة والمهنيررررة وعالقتهررررا بررررراألدوار اترررروفرررري دراسررررتنا ه 
، وقررررد لواليررررة برررررج برررروعريريجالمعرررروقين بصررررريا التربويررررة لمعلررررم التربيررررة الخاصررررة لمدرسررررة صررررغار 

  تم اختيارنا للمقاربتين السابقتين وفق مايلي: 

وهررررررذا بنرررررراء علررررررى ي أوال بالنسرررررربة للمقاربررررررة الرئيسررررررية والمتمثلررررررة فرررررري نظريررررررة الرررررردور االجتمرررررراع
 األسباب التالية:  

 
1 Jean François Filtrault, op.cit, p, 15. 

    .19 ص،   مرجع سابق،  ، حسن رضوان دالل محمد    2
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 دراسة األدوار التربوية لمعلم التربية الخاصة. -
 وجود حقوق وواجبات مرتبطة بوضع معين هو معلم التربية الخاصة. -
 .التفاعل االجتماعي الموجود بين المعلم ونظامه المجتمعي الذي ينتمي إليه  -
والررررررررزمالء   اإلدارة المعلررررررررم و التفاعررررررررل االجتمرررررررراعي الموجررررررررود فرررررررري شرررررررربكة العالقررررررررات بررررررررين -

 والتالميذ وأولياء األمور.
الواقرررررررع االجتمررررررراعي الرررررررذي يعطررررررري أدوارا للمعلرررررررم تعتبرررررررر كواجبرررررررات مقابرررررررل حقررررررروق بمعنرررررررى  -

وجررررود المعلررررم فرررري نظررررام مجتمعرررري يتوقررررع منرررره أدوارا موصرررروفة معينررررة وهرررري بمثابررررة واجبررررات 
 مقابل حقوق يقدمها له.

جتمعيرررررة والمهنيرررررة وترررررأثيره علرررررى األدوار التربويرررررة مالبيئرررررة الطبيعرررررة التفاعرررررل الموجرررررود برررررين  -
 المتوقعة من معلم التربية الخاصة.

لررررررة والمتمثلررررررة فرررررري نظريررررررة الحقرررررروق االجتماعيررررررة لررررررذوي اإلعاقررررررة ثانيررررررا بالنسرررررربة للمقاربررررررة المكم  
   وذلك:

ألن دراسررررررتنا متعلقررررررة بفئررررررة ذوي االحتياجررررررات الخاصررررررة وبفئررررررة ذوي اإلعاقررررررة البصرررررررية تحديرررررردا 
لرررررة مرررررن المقاربرررررات المفسررررررة لرررررذوي اإلعاقرررررة والتررررري تنتمررررري كانرررررت المقاربرررررة السوسررررريولوجية المكم  

ه الفئرررررررة تنتمررررررري لمجتمرررررررع لهرررررررا حقررررررروق وعليهرررررررا اترررررررللنمررررررروذج االجتمررررررراعي وذلرررررررك باعتبرررررررار أن ه
الرررة ومسرررراهمة فررري دفررررع واجبرررات وإذا مرررا ترررروفرت لهرررا بيئرررة مناسرررربة فإنهرررا سرررتكون فئررررة فاعلرررة وفع  

 المجتمع لألمام.

سررررربق ترررررم اختيارنرررررا لهررررراتين النظرررررريتين لمقاربرررررة موضررررروع دراسرررررتنا وذلرررررك  لرررررذلك وبنررررراء علرررررى مرررررا
باعتبررررار فئررررات ذوي االحتياجررررات الخاصررررة لهررررا مكانتهررررا ودورهررررا فرررري المجتمررررع وأيضررررا لهررررا حررررق 

 التنميي.عدم الوصم أو  وهو واجب علينا جميعا ويتمثل في:

 نا.دراستنوهذا هو الهدف األساسي ل

 التعقيب عليها:مع  بقة  الدراسات السا .8

 اللدراسات األجنبية: 1_8
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 1دراسة إي بوي، لين اتش  وك، شارون آي بوبيت، آنيتا آل وبير: •

 " بعنوان:   االتجاهات :  المناطق  مستوى   على  للمعلمين  واالستنزاف  الحتفاظاوالتي كانت 
السياسة االجتماعية،  "، مركز البحوث والتقييم في    والعامة  الخاصة  التربية   مجال  في   الوطنية

 .1996كلية الدراسات العليا للتربية، جامعة بنسلفانيا، فيالدلفيا، الواليات المتحدة األمريكية،  

ه الدراسة بهدف: تحديد المنظور األمريكي لدوران معلمي التربية الخاصة اتقد جاءت ه  و   
والخ التدريس،  مجال  نقل  المقاطعة،  هجرة  بسبب  المقاطعة  مستوى  في  على  البقاء  أو  روج 

 المقاطعة. 

ه بيانات  اتواعتمدت  قواعد  على  الموجودة  البيانات  تحليل  على  الدراسة  مسح SASSه   :
 . 91-90و   88-87المدارس والتوقيف )المدارس العامة والخاصة( خالل سنوات 

TFS  متابعة المعلمين سواء كان حاليين في وقت الدراسة أي مستمرين أو معلمين سابقين :
سنوات   تحليلها    1992-1991و   1989-1988خالل  تم  السابقة  البيانات  قواعد  على  وبناء 

 والوصول إلى النتائج التالية: 

 .االحتفاظ بمعلمي التربية الخاصة كان أقل منه من معلمي التربية العامة -

٪ عنررررره مرررررن معلمررررري التربيرررررة 13السرررررتنزاف أعلرررررى بالنسررررربة لمعلمررررري التربيرررررة الخاصرررررة كررررران ا -
  العامة، ويرجع ذلك في الغالب إلى نقل مجال التدريس.

ــى • ــب علــ ــة التعقيــ : لقررررد جرررراءت هاترررره الدراسررررة للبحررررث فرررري ظرررراهرة انتقررررال المعلمررررين الدراســ
العرررراديين ومعلمرررري التربيررررة الخاصررررة بررررين المحافظررررات مررررن جهررررة وانتقررررال المعلررررم مررررن التربيررررة 
الخاصررررررة  إلررررررى التربيررررررة العاديررررررة مررررررن جهررررررة أخرررررررى وقررررررد أظهرررررررت النتررررررائج وجررررررود اسررررررتنزاف 

 
1 Erling E.Boe and others,  Retention and attrition of teachers at the district level : national 
trends in special and general education , Center of research and evaluation in social policy, 
Graduate school of education, university of Pennsylvania, Philadelphia, USA, December, 30, 1996, p, 
21. 
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وهررررذا بنرررراء علررررى تحليررررل  ديررررة.لمعلمرررري التربيررررة الخاصررررة أكثررررر منرررره مررررن معلمرررري التربيررررة العا
 .ه الظاهرةاتت إلى هالتي أد   قواعد بيانات احصائية موجودة دون التطرق لألسباب 

 ه الدراسة بما يأتي:اتلقد استفدنا من ه :توظيف الدراسة •

صررررررياغة االشرررررركالية، وذلرررررررك ألن دراسررررررتنا تسرررررررلي  سررررررتطعنا مررررررن خاللرررررررهبنرررررراء رصرررررريد معرفررررررري ا
الضررروء أيضررررا علررررى معلمررري التربيررررة الخاصررررة وهررررو المتغيرررر الررررذي تلتقرررري فيررره دراسررررتنا مررررع هاترررره 

 الدراسة. 

وهرررري دراسررررة تركيررررة  1دراســــة أمــــور ســــاديوللو،  ود ســــيلفيني، اينــــور أ ســــل، ســــيماباتو: •
فيمرررررررررا يتعلرررررررررق بالشرررررررررمول بعنررررررررروان: "مشررررررررراكل وتوقعرررررررررات واقتراحرررررررررات المعلمرررررررررين االبتدائيرررررررررة 

مركرررررز البحررررروث واالستشرررررارات التعليميرررررة، العلررررروم التربويرررررة النظريرررررة والتطبيرررررق ، )اإلدمررررراج( "
 .2013سنة 

ه الدراسررررررة هررررررو تحديررررررد وجهررررررات النظررررررر والمشرررررراكل واقتراحررررررات المعلمررررررين اترررررروالهرررررردف مررررررن ه
بالتطبيقررررات التعليميررررة االبترررردائيين الررررذين كررررانوا يعملررررون فرررري منرررراطق مختلفررررة بتركيررررا فيمررررا يتعلررررق 

 الشاملة )اإلدماج(.

ــث: - ــة البحــ مدينررررة مختلفررررة فرررري تركيررررا خررررالل  16إنرررراث فرررري  15ذكررررور و 8معلمررررا  23 عينــ
 .2010-2009السنة الدراسية 

ترررررم اسرررررتخدام مقابلرررررة شررررربه منظمرررررة، وترررررم اسرررررتخدام المرررررنهج الوصرررررفي لتحليرررررل  أداة البحـــــث: -
 اإلجابات.

ــائج - ين لرررررديهم رأي سرررررلبي بشررررركل عرررررام فررررري التعلررررريم : توصرررررلت الدراسرررررة إلرررررى أن المعلمرررررالنتـــ
الشرررررامل وأنهرررررم غيرررررر كرررررافيين وبحاجررررره إلرررررى قررررردر كبيرررررر مرررررن القررررروة وخاصرررررة الخبرررررراء ألنهرررررم 
يجرررررردون فرررررري الظررررررروف الماديررررررة )الفيزيقيررررررة( للمرررررردارس الترررررري يعملررررررون بهررررررا غيررررررر مالئمررررررة، 

 
1 Ömür Sadioğlu and others, Problems expectations and suggestions of elementary teachers 
regarding Inclusion, Educational sciences theory and practice, 2013, pp, 1761, 1762. 
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م والتعلررررريم الشرررررامل بررررردوام جزئررررري وتنظررررري؛ ويقتررررررح المعلمرررررون وجرررررود بيئرررررات تررررردريس منفصرررررلة
  تدريب مؤهل وفعال قبل الخدمة وأثناء الخدمة وتقديم الدعم المادي لهم.

ــة • ــب علـــــى الدراســـ اتجررررراه المعلمرررررين نحرررررو إدمررررراج لمعرفرررررة  لدراسرررررة هاتررررره ا: جررررراءت التعقيـــ
المعرررراقين فرررري المرررردارس االبتدائيررررة العاديررررة والترررري كانررررت  راءهررررم سررررلبية نحررررو اإلدمرررراج لكررررن 

وذلرررررك نظرررررا لعرررردم ترررروفر الظررررروف الفيزيقيررررة المناسررررربة  ايجابيررررة نحررررو اإلدمرررراج برررردوام جزئرررري
 .ه الفئات بهاته المدارساتوكذا عدم وجود متخصصين به

 ه الدراسة في بناء رصيد معرفي ساعدنا في:اتاستفدنا من ه :توظيف الدراسة •

 صياغة االشكالية، بناء الفرضيات، بناء أسئلة االستمارة.

وذلرررررك اللتقررررراء الدراسرررررتين فررررري متغيرررررر تالميرررررذ ذوي االحتياجرررررات الخاصرررررة واحتياجررررراتهم التربويرررررة 
 المختلفة. 

 : الدراسات العربية 2_8

ــواد • ــاب عــ ــف ذيــ ــة يوســ بعنرررروان "الصررررعوبات الترررري تواجرررره معلمرررري التربيررررة الخاصررررة  1:دراســ
 التعليمية، فلسطين.في العمل مع المعاقين"، جامعة القدس المفتوحة، منطقة نابلس 

وتهررررررردف الدراسرررررررة إلرررررررى تنررررررراول واقرررررررع الصرررررررعوبات التررررررري تواجررررررره معلمررررررري التربيرررررررة الخاصرررررررة 
كمسررررررراهمة فررررررري تحسرررررررين وضرررررررعهم وتطررررررروير مؤسسررررررراتهم ومرررررررا لهرررررررذا األمرررررررر مرررررررن انعكررررررراس 

  إيجابي على واقع المعاقين.

كررررران التسررررراؤل الرئيسررررري للدراسرررررة كمرررررا يلررررري: مرررررا مررررردى الصرررررعوبات التررررري تواجررررره معلمررررري  و
 بية الخاصة في عملهم مع المعاقين من وجهة نظر أفراد العينة؟التر 

 وجاءت فرضيات الدراسة كما يلي: 

 
، جامعة القدس المفتوحة، منطقة نابلس  الصعوبات التي تواجه معلمي التربية الخاصة في العمل مع المعاقين يوسف ذياب عواد،   1

 .6 ،5 التعليمية، فلسطين، ص ص،
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ال توجرررررد فررررررروق دالرررررة إحصررررررائيا حرررررول الصررررررعوبات التررررري تواجرررررره معلمررررري التربيررررررة الخاصررررررة  -
فرررري عملهررررم مررررع المعرررراقين تعررررزى إلررررى متغيرررررات: المؤهررررل العلمرررري، سررررنوات الخبرررررة، والرررردور 

 عل بينها.الرئيسي للمعلم والتفا
المعاق، المنهاج، األسرة، البيئة    ،ال يوجد فروق دالة إحصائيا للصعوبات فيما يتعلق بالمعلم -

 التعليمية، أسلوب التعليم، اإلدارة التي توجه معلمي التربية الخاصة في عملهم مع المعاقين. 
التي تواجههم في عملهم مع   - دالة إحصائيا حول الصعوبات  المعاقين يعزى  ال يوجد فروق 

 )سمعية، بصرية، عقلية، حركية(. إلى متغير نوع اإلعاقة

ه الدراسية  ات أجريت  السنة  من  الثاني  الفصل  في  الدراسة  عينة   2005-2004ه  وكانت 
وتم   أبجديا،  مرتبين  المعلمين  قوائم  على  الحصول  تم  حيث  عشوائية،  بطريقة  مختارة  الدراسة 

مؤسسة أو مركز    33معلما موزعين على    261والتي بل  عددها ٪  41.7اختيار عينة تقدر بر:  
 موزعين بمحافظات الضفة الغربية. 

الدراسة:أ - بمقياس    داة  الصعوبات  نحو  المعلمين  اتجاه  لقياس  مقدمة  استبانة  استخدام  تم 
 خماسي )ليكرت(.

  1فقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. :أما المنهج -

نتائج   بدرجة وجاءت  الخاصة  التربية  معلمي  تواجه  التي  الصعوبات  إن   يلي:  كما  الدراسة 
 . والمعلم ، اإلدارةمتدنية تشترك فيها األمور المتعلقة بالمعاق، البيئة التعليمية

 فيما يخص الصعوبات ذات المدى المتوسي فهي:   أما 

ابي بين المناهج الدراسية، سوء العالقة بين أفراد األسرة التي ينحدر منها المعاق، فقدان التر  -
التي   السلوك  أنواع  بعض  ظهور  المناهج،  لبعض  المقررة  الحصص  )تغطية(  كفاية  تدني 

   .تعطل التوافق االجتماعي

 
 . 16 ،15يوسف ذياب عواد، مرجع سابق، ص ص،   1
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ا الصررررررعوبات ذات المرررررردى المرتفررررررع فهرررررري لهررررررا عالقررررررة:  - حصررررررول المعرررررراق علررررررى  يترررررردنبأمرررررر 
فرصرررررة عمرررررل فررررري المسرررررتقبل، شرررررعور المعررررراق باالنفعرررررال وبالحاجرررررة إلرررررى تفريررررر  ذلرررررك، قلرررررة 

جرررررررود منررررررراهج لفئرررررررات اإلعاقرررررررة المختلفرررررررة، قلرررررررة وجرررررررود حررررررروافز ماليرررررررة للمعلرررررررم والضرررررررغوط و 
  1النفسية التي تتعرض لها األسرة كنتيجة لوجود المعاق.

الصررررعوبات الترررري تواجرررره معلمررررري ه الدراسررررة لمعرفررررة اترررر: جرررراءت هالتعقيـــــب علـــــى الدراســـــة •
أو ، التربيرررررررررة الخاصرررررررررة والتررررررررري كانرررررررررت تختلرررررررررف فهنررررررررراك صرررررررررعوبات ذات المررررررررردى المرتفرررررررررع

 متدنية المدى. صعوبات و صعوبات متوسطة المدى 
 ه الدراسة في:اتاستفدنا من ه :توظيف الدراسة •

صررررررياغة االشرررررركالية، بنرررررراء فرضرررررريات الدراسررررررة، وبنرررررراء أسررررررئلة االسررررررتمارة؛ وذلررررررك نظرررررررا للتشررررررابه  
الموجرررررود برررررين الدراسرررررتين فررررري متغيررررررات الدراسرررررة والمتمثلرررررة فررررري: ظرررررروف عمرررررل معلمررررري التربيرررررة 

 الخاصة، وتالميذ ذوي االحتياجات الخاصة واحتياجاتهم التربوية.    

ــد داود • ــليمان حمـــــودة محمـــ ــة ســـ عنررررروان "خصرررررائص ومواصرررررفات معلرررررم التربيرررررة ب 2: دراســـ
الخاصررررررة فرررررري ضرررررروء خصررررررائص التالميررررررذ ذوي االحتياجررررررات الخاصررررررة"، نشرررررررت بالمجلرررررررة 

 ، األردن.2017الدولية للدراسات التربوية والنفسية، المجلد األول، فيفري 

في  الخاصة  التربية  معلمي  ومواصفات  خصائص  ما  يلي:  كما  للدراسة  الرئيسي  السؤال  وجاء 
)العقلية، السمعية، البصرية، البدنية، متعددي   خصائص الطالب ذوي االحتياجات الخاصةضوء  

 اإلعاقة(. 

 ويندرج تحت هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:

ذوي  - الطالب  خصائص  ضوء  في  الخاصة  التربية  لمعلمي  األخالقية  الخصائص  ما 
 ، متعددي اإلعاقة(.)العقلية، السمعية، البصرية، البدنية  االحتياجات الخاصة

 
 .26 ،25ص،  يوسف ذياب عواد، مرجع سابق، ص   1
،  خصائص ومواصفات معلم التربية الخاصة في ضوء خصائص التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة سليمان حمودة محمد داود،    2

 .   14، األردن، ص، 2017، العدد األول، فيفري 1المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية، التفكير العلمي، المجلد 
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الخاصة   - التربية  لمعلمي  العامة  األكاديمية  والمواصفات  الخصائص  في ضوء خصائص  ما 
 )العقلية، السمعية، البصرية، البدنية، متعددي اإلعاقة(؟  الطالب ذوي االحتياجات الخاصة

 ما الخصائص والمواصفات األكاديمية لمعلمي التربية الخاصة لذوي االحتياجات البصرية؟  -
هررررررل توجررررررد فررررررروق ذات داللررررررة إحصررررررائية بررررررين متوسررررررطات درجررررررات تقرررررردير عينررررررة البحررررررث  -

ألهميررررررة خصررررررائص ومواصررررررفات معلررررررم التربيررررررة الخاصررررررة فرررررري ضرررررروء خصررررررائص التالميررررررذ 
 ذوي االحتياجرررررررات الخاصرررررررة فررررررري كرررررررل محرررررررور مرررررررن محررررررراور االسرررررررتبانة تعرررررررزى لمتغيررررررررات:

 وسنوات الخبرة؟   المؤهل العلمي،

اسررررتبانة وتررررم  110معلمررررا بطريقررررة قصرررردية، عرررراد للباحررررث  140تررررم اختيررررار عينــــة البحــــث:  -
عضررررررو هيئررررررة  91نتيجررررررة لعرررررردم اكتمررررررال اإلجابررررررات، فكانررررررت العينررررررة النهائيررررررة  19اسررررررتبعاد 

  تدريس ومعلما بمحافظة القليوبية بمصر.

تررررررم اسررررررتخدام االسررررررتبانة لجمررررررع المعلومررررررات والبيانررررررات وتررررررم توزيعهررررررا علررررررى عينررررررة البحررررررث  -
 .2016-2015خالل السنة الدراسية 

استجواب  - بواسطة  يتم  الذي  الميداني،  المسحي  الوصفي  المنهج  المستخدم  للمنهج  بالنسبة 
 1. عينة من أفراد المجتمع، وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة

 وقد جاءت نتائج الدراسة كما يلي: 

فيمررررا يخررررص المواصررررفات األخالقيررررة، فقررررد توصررررلت الدراسررررة إلررررى  بالنســــبة للســــؤال األول: -
عليرررررره أن يكررررررون  ،أنرررررره علررررررى المعلررررررم فرررررري التربيررررررة الخاصررررررة لررررررذوي االحتياجررررررات الخاصررررررة

اإلخرررررالص، األمانرررررة، الدقرررررة فررررري العمرررررل، الصررررردق، عررررردم  :متصرررررفا بعررررردة خصرررررائص أهمهرررررا
احتررررررررام  إفشررررررراء األسررررررررار، عررررررردم التمييرررررررز برررررررين الطرررررررالب، التعامرررررررل مرررررررع األوليررررررراء بأمانرررررررة،

بسررررررررلوكيات الطررررررررالب وتقررررررررويم غيررررررررر الطرررررررالب ومعرررررررراملتهم بكررررررررل تقرررررررردير، إبررررررررداء االهتمرررررررام 
الصرررررررحيح منهرررررررا، لرررررررذلك يررررررررى الباحرررررررث أنررررررره يجرررررررب إدراج مرررررررادة أخالقيرررررررات المهنرررررررة لمعلرررررررم 

  2ه الفئة ومع أهلهم.اتالتربية الخاصة وذلك ألهمية التعامل مع ه

 
 .          16سليمان حمودة محمد داود، مرجع سابق، ص،  1
 .20، 19 ، ص ص،  سليمان حمودة محمد داود، مرجع سابق  2
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ويرررررررى الباحررررررث أن معلررررررم  لنتيجــــــة الثانيــــــة بالنســــــبة للمواصــــــفات األ اديميــــــة العامــــــة:ا -
التربيررررة الخاصررررة ال بررررد أن يكررررون علررررى درايررررة بررررأدوات وإجررررراءات التشررررخيص والعررررالج إلررررى 
جانررررررب درايترررررره بطرررررررق الترررررردريس والتقررررررويم، وذلررررررك لتعاملرررررره مررررررع فئررررررة مررررررن ذوي االحتياجررررررات 

 1.الخاصة وتتباين الفروق فيما بينهم

ــرية - ــبة لــــــذوي اإلعاقــــــة البصــــ ليرررررره أن يكررررررون متصررررررفا ع معلررررررم التربيررررررة الخاصررررررة :بالنســــ
بخصررررائص أكاديميررررة تمكنرررره مررررن الترررردريس تعتمررررد خاصررررة علررررى حواسرررره األخرررررى، السررررمع، 

  طريقة البرايل.بواللمس والكتابة 

وجررررود فررررروق ذات داللررررة إحصررررائية بررررين متوسررررطات درجررررات  بالنسرررربة لنتيجررررة السررررؤال حررررول -
العلمررررري وسرررررنوات التقررررردير لعينرررررة البحرررررث ألهميرررررة هرررررذه الخصرررررائص تبعرررررا لمتغيرررررري المؤهرررررل 

الخبرررررررة، فإنرررررره ال توجررررررد فررررررروق دالررررررة إحصررررررائيا، فهررررررذه الخصررررررائص ال بررررررد أن يتصررررررف بهررررررا 
معلمرررررو التربيرررررة الخاصرررررة وال برررررد مرررررن تضرررررمينها لمقرررررررات إعرررررداد معلمررررري التربيرررررة الخاصرررررة 
يراعرررررررررون فيهرررررررررا خصرررررررررائص ذوي اإلعاقرررررررررات المختلفرررررررررة واحتياجررررررررراتهم سرررررررررواء كانرررررررررت هرررررررررذه 

  2ية، تربوية، أو نفسية.االحتياجات جسمية، عقلية، اجتماع

الدراسة • على  أماالتعقيب  فقد  اته  :  الدراسة  والمواصفات ه  الخصائص  لتدرس  جاءت 
األخالقية واألكاديمية التي يجب على معلم التربية الخاصة أن يتصف بها، حيث يجب على 

الفئة   حسب  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  التالميذ  مع  يتكيف  أن  الخاصة  التربية  التي  معلم 
 ينتمون إليها واحتياجاتهم المختلفة سواء كانت: جسمية، عقلية، نفسية، أو تربوية. 

تلتقي مع دراستنا في المتغير والذي يتمثل في معلم  ات: بما أن هتوظيف الدراسة • ه الدراسة 
ذوي  وفئة   تتوافق  أن  يجب  التي  واألكاديمية  األخالقية  وخصائصه  الخاصة  التربية 

الخاصة البصرية  االحتياجات  اإلعاقة  ذوي  صياغة    وخاصة  في:  استخدمناها  قد  فإننا 
 االشكالية، بناء الفرضيات، وبناء أسئلة االستمارة.  

 
 .  24 ، 23 ،نفس المرجع، ص ص   1

 .3130،ص،  ، صنفس المرجع     2
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 الدراسات الجزائرية:  3_8

"إشررررركالية تكررررروين مربررررري ومربيرررررات األطفرررررال مرررررن  بعنررررروان 1:دراســـــة صـــــالح الـــــدين تغليـــــت •
منظومررررررة التربيررررررة والتكرررررروين"، ذوي االحتياجررررررات الخاصررررررة فرررررري الجزائررررررر فرررررري ظررررررل إصررررررالح 

وتهررررررررردف الدراسرررررررررة لرصرررررررررد االتجاهرررررررررات األوليرررررررررة لمربررررررررري ومربيرررررررررات األطفرررررررررال مرررررررررن ذوي 
االحتياجررررات الخاصررررة فرررري بالدنررررا نحررررو عمليررررة التكرررروين الترررري تلقوهررررا ومرررردى اسررررتجابتها لمررررا 
هررررو معمرررررول بررررره فررررري هرررررذا المجرررررال مرررررن حيرررررث شرررررروط االنتقررررراء وطبيعرررررة الترررررأطير ومحتررررروى 

 رته للمستجدات المفاهيمية والتكنولوجية الحديثة.البرنامج ومدى مساي

 وعليه جاءت التساؤالت التالية:

مرررررا مررررردى تررررروفر الشرررررروط الضررررررورية الواجبرررررة إلعرررررداد مربررررري ومربيرررررات األطفرررررال مرررررن ذوي  -
االحتياجرررررات الخاصرررررة إعررررردادا أكاديميرررررا يسررررراير المتغيررررررات االجتماعيرررررة والثقافيرررررة الحاصرررررلة 

 في البيئة الجزائرية؟
 التطبيقي والمادي؟-وفر شروط التأطير بشقيه النظري ما مدى ت -
 ما مدى مسايرة برامج التكوين للمستجدات المفاهيمية والتكنولوجية الحديثة؟ -
 ما مدى تحقق معايير االختيار واالنتقاء للمهنة؟ -

وقررررد جررررراءت الدراسرررررة فررررري شرررركل اسرررررتفتاء آلراء مربررررري ومربيرررررات التربيررررة الخاصرررررة العررررراملين فررررري 
  معنية بهذه الفئة والذين سبق لهم التكوين والتدريب. مراكز وجمعيات 

تررررم إنجرررراز هررررذه الدراسررررة عبررررر خمررررس واليررررات: سررررطيف، قسررررنطينة، عنابررررة، باتنررررة، والمسرررريلة  -
مررررررررراي -2010لمررررررررردة سررررررررربعة أشرررررررررهر، نررررررررروفمبر  2011-2010خرررررررررالل السرررررررررنة الجامعيرررررررررة 

2011. 

 
  إشكالية تكوين مربي ومربيات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في ظل إصالح منظومة التربية والتكوين   صالح الدين تغليت،    1

   02/ 04/ 2020          22:42           تم االطالع عليه من الموقع االلكتروني 
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 ومربية تم اختيارهم بطريقة عشوائية. امربي 250أجريت الدراسة على عينة قدرها  -

  اعتمدت االستمارة كأداة أساسية لجمع المعلومات. -

وجرررراءت نتررررائج الدراسررررة كمررررا يلرررري: التكرررروين األكرررراديمي لمربرررري ومربيررررات األطفررررال مررررن ذوي 
االحتياجررررررررات الخاصررررررررة ال يسررررررررتجيب للشررررررررروط الضرررررررررورية وال يسرررررررراير التغيرررررررررات االجتماعيررررررررة 

 1بيئة الجزائرية.والثقافية الحاصلة في ال

التررررررأطير النظررررررري والتطبيقرررررري لمربرررررري ومربيررررررات األطفررررررال مررررررن ذوي االحتياجررررررات الخاصررررررة  -
 ال يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال. 

البرررررررررامج التكوينيررررررررة المقترحررررررررة ال تسرررررررراير المسررررررررتجدات المفاهيميررررررررة والتكنولوجيررررررررة الحديثررررررررة  -
   المعمول بها في هذا المجال.

المعتمررررردة فررررري انتقررررراء مربررررري و مربيرررررات األطفرررررال مرررررن ذوي االحتياجرررررات الخاصرررررة المعرررررايير  -
ال تسررررررراير المعرررررررايير المعمرررررررول بهرررررررا فررررررري هرررررررذا المجرررررررال وال تراعررررررري خصوصرررررررية المجتمرررررررع 

  2الجزائري.

كشرررررف  راء المرررررربين والمربيرررررات ه الدراسرررررة لتاترررررهجررررراءت  قرررررد و  التعقيـــــب علــــــى الدراســــــة: •
ينهم، وقررررد جرررراءت كررررل النتررررائج سررررلبية حررررول لررررذوي االحتياجررررات الخاصررررة فيمررررا يخررررص تكررررو 

مسرررررررايرة التكررررررروين الرررررررذي يتلقررررررراه هرررررررؤالء المربرررررررون للمسرررررررتجدات والمتغيررررررررات المفاهيميرررررررة أو 
التكنولوجيرررررة، وأن هرررررا ال تتوافرررررق مرررررع مرررررا هرررررو معمرررررول بررررره ومتعرررررارف عليررررره دوليرررررا وال تراعررررري 

  خصوصية المجتمع الجزائري.

نسرررررررتطيع القرررررررول أن  واليرررررررات مرررررررن الررررررروطنوالتررررررري شرررررررملت عررررررردة  ه الدراسرررررررةاتررررررره ومرررررررن خرررررررالل
ذوي االحتياجرررررات الخاصرررررة فررررري الجزائرررررر تبقرررررى ناقصرررررة رغرررررم كرررررل  لفئرررررات الخررررردمات التررررري تقررررردم 

  الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائرية.

 
 .63صالح الدين تغليت، مرجع سابق، ص،   1
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اسررررتطعنا بنرررراء رصرررريد معرفرررري   ه الدراسررررةاتررررمررررن خررررالل االطررررالع علررررى هتوظيــــف الدراســــة:  •
تعرفنرررررا فيررررره علرررررى صرررررعوبة العمرررررل مرررررع فئرررررات ذوي االحتياجرررررات الخاصرررررة األمرررررر  وفكرررررري 

  .في صياغة االشكاليةالذي أفادنا 
بعنرررررروان "تكييررررررف المنرررررراهج التربويررررررة حسررررررب حاجررررررات المعرررررراقين   1:دراســــــة ســــــماح عليــــــة •

أنموذجررررا"، أطروحررررة مقدمررررة لنيررررل بصررررريا مدرسررررة طرررره حسررررين لصررررغار المكفرررروفين، بسرررركرة، 
شررررهادة دكتررررروراه علررررروم، تخصرررررص علرررررم اجتمرررراع التنميرررررة، بجامعرررررة محمرررررد خيضرررررر، بسررررركرة، 

وتهررررررررررردف الدراسرررررررررررة إلرررررررررررى مررررررررررردى مواءمرررررررررررة المنررررررررررراهج التربويرررررررررررة  .2013-2012لسرررررررررررنة 
  الحتياجات المتعلمين المعاقين بصريا التعليمية واالجتماعية.

 وقد جاء التساؤل الرئيسي كما يلي:

 مدى مواءمة المناهج التربوية المكيفة مع احتياجات المعاقين بصريا؟ ما  -

 واألسئلة الفرعية كاآلتي:  

 ما مدى مواءمة المناهج التربوية المكيفة مع االحتياجات التعليمية للمعاقين بصريا؟   -

 هل تتالءم المناهج التربوية المكيفة مع االحتياجات االجتماعية للمعاقين بصريا؟ -

داتررررررري االسرررررررتمارة والمقابلرررررررة إلنجررررررراز هرررررررذه الدراسرررررررة: بالنسررررررربة لالسرررررررتمارة ترررررررم ترررررررم تطبيرررررررق أ -
( عشرررررين معلمررررا وأسررررتاذا مررررن أسرررراتذة التعلرررريم المتخصررررص وهررررو العرررردد 20تطبيقهررررا علررررى )

( مررررررررن أفررررررررراد العينررررررررة 6و المقابلررررررررة علررررررررى سررررررررتة ) مدرسررررررررة.الاإلجمررررررررالي لمعلمرررررررري وأسرررررررراتذة 
  2تصين بيداغوجيين.موزعين بين مختصين نفسانيين ومربين متخصصين ومخ

  3تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لجمع البيانات وتحليلها. -

 
، أطروحة مقدمة  تكييف المناهج التربوية حسب حاجات المعاقين بصريا مدرسة طه حسين لصغار المكفوفين أنموذجا سماح علية،   1

اإلنسانية  لنيل شهادة دكتوراه علوم، تخصص، علم اجتماع التنمية، إشراف، د، نور الدين زمام، قسم العلوم االجتماعية، كلية العلوم 
 . 16،  15، ص ص، 2013، 2012واالجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 .250، ص، سماح علية، مرجع سابق  2
 .245نفس المرجع، ص،   3



. .................اإلطار المنهجي للدراسة.:......................... الفصل األول    

 

 
34 

 وجاءت نتائج الدراسة كما يلي:

المعلرررررم المتخصرررررص يركرررررز دائمرررررا علرررررى ضررررررورة إتقررررران اسرررررتخدام حاسرررررتي اللمرررررس والسرررررمع  -
واألدوات لرررررردى المكفرررررروف أثنرررررراء العمليررررررة التعليميررررررة، هررررررذا وباإلضررررررافة إلررررررى ترررررروفير الوسررررررائل 

التعليميرررررة المكيفرررررة التررررري تسررررراعد المتعلمرررررين ذوي اإلعاقرررررة البصررررررية علرررررى تلبيرررررة احتياجررررراتهم 
التعليميرررررة، وهرررررذا يررررردل علرررررى مالئمرررررة المنررررراهج التربويرررررة المكيفرررررة مرررررع االحتياجرررررات التعليميرررررة 

 للمكفوفين.
بصرررررررريا كمرررررررا نجرررررررد حررررررررص المعلمرررررررين المتخصصرررررررين علرررررررى تلبيرررررررة احتياجرررررررات المعررررررراقين  -

  1المجتمع. في إلدماجهم

ــى الدراســــ • ــب علــ مرررردى مواءمررررة المنرررراهج التعليميررررة  لمعرفررررة لدراسررررةهاترررره ا جرررراءت : ةالتعقيــ
للمعررررراقين بصرررررريا، وكانرررررت النترررررائج إيجابيرررررة، حيرررررث كانرررررت الدراسرررررة تؤكرررررد مالئمرررررة المنررررراهج 
لالحتياجرررررات التعليميرررررة واالجتماعيرررررة للمكفررررروفين، حترررررى وإن كانرررررت هنررررراك بعرررررض النقرررررائص 

 المذكورة في تفاصيل الدراسة.
لتشرررررررابه الكبيرررررررر الموجرررررررود فررررررري ه الدراسرررررررة أفادتنرررررررا كثيررررررررا وذلرررررررك لاتررررررره توظيـــــــف الدراســـــــة: •

متغيرررررررات الدراسررررررة والمتمثلررررررة فرررررري فئررررررة ذوي االحتياجررررررات الخاصررررررة وتحديرررررردا تالميررررررذ فئررررررة 
ذوي اإلعاقرررررررررة البصررررررررررية واحتياجررررررررراتهم التربويرررررررررة التررررررررري يجرررررررررب أن يلب يهرررررررررا معلرررررررررم التربيرررررررررة 
الخاصررررررة والمنرررررراهج التعليميرررررررة المكي فررررررة لهررررررذه الفئرررررررة لررررررذلك فررررررإن رصررررررريدنا المعرفرررررري الرررررررذي 

ه الدراسررررررة وظفنرررررراه فرررررري: صررررررياغة االشرررررركالية، بنرررررراء الفرضرررررريات، بنرررررراء اتررررررمررررررن ه اكتسرررررربناه
 أسئلة االستمارة.

 وباإلضافة إلى ماسبق فإننا سنوظف الرصيد الفكري والمعرفي للدراسات السابقة في:  •

 استخدامها في التحليل السوسيولوجي وذلك من خالل مقارنتها بنتائج دراستنا. -

ومعرفرررررري يسررررررتخدم فرررررري التحليررررررل السوسرررررريولوجي خاصررررررة فرررررري الجانررررررب بنرررررراء منررررررتج فكررررررري  -
 الميداني.
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 :الفصلملخص 

الفصررررل لشرررررح وتفصرررريل الخطرررروات المنهجيررررة الترررري اتبعناهررررا وذلررررك مررررن  خصصررررنا هررررذالقررررد 
 ، أهميترررررهقررررردمنا أسرررررباب اختيارنرررررا للموضررررروعوأهدافررررره العلميرررررة حيرررررث أجرررررل تحديرررررد معرررررالم بحثنرررررا 

  .بطرح التساؤل الرئيسي واألسئلة الفرعية لإلشكالية قمنا، كما وأهدافه

ولنرررررتمكن مرررررن إعطررررراء بحثنرررررا ولنسرررررتكمل إطارنرررررا المنهجررررري قمنرررررا ببنررررراء وصرررررياغة فرضرررررياتنا 
وليكررررون لبحثنررررا اسررررتناد سوسرررريولوجي  ،أبعرررراده اإلجرائيررررة قمنررررا بتحديررررد مفرررراهيم موضرررروع الدراسررررة

سوسرررريولوجية  رئيسررررية وأخرررررى مكملررررة لهررررا وذلررررك  قمنررررا بمقاربترررره نظريررررا باالعتمرررراد علررررى نظريررررة 
كمررررا عرضررررنا مجموعررررة مررررن الدراسررررات السررررابقة  الترررري  وفررررق مررررا يتناسررررب مررررع موضرررروع دراسررررتنا،

مررررع التعقيررررب عليهررررا كمررررا حاولنررررا توظيررررف نقرررراط التقرررراء كررررل دراسررررة  بحثنررررالهررررا عالقررررة بمتغيرررررات 
 .مع دراستنا واالستفادة منها



 

 

 

 الفصل الثاني: 

 اإلطار النظري للدراسة
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 تمهيد:

العناصرررررر التررررري لهرررررا عالقرررررة بمتغيررررررات موضررررروع دراسرررررتنا  الفصرررررل إلرررررىفررررري هرررررذا سرررررنتطرق 
 لتشكل المحاور النظرية لهذا الفصل وهي أربعة:

ي الضررررررروء فيررررررره علرررررررى التربيرررررررة الخاصرررررررة باعتبارهرررررررا الجرررررررزء الرررررررذي نسرررررررلوس :األولالمحـــــــور 
التربيررررررة الخاصررررررة، مراحررررررل وعوامررررررل  مرررررردخل حررررررول  قرررررردم:نوفيرررررره ؛ تتفرررررررع عنرررررره برررررراقي األجررررررزاء

 أهرررررررررداف التربيرررررررررة الخاصرررررررررة، تطرررررررررور التربيرررررررررة الخاصرررررررررة، فئرررررررررات ذوي االحتياجرررررررررات الخاصرررررررررة،
 البررررررردائل التربويرررررررة للتربيرررررررة الخاصرررررررة، االسرررررررتراتيجيات التررررررري تسرررررررتند عليهرررررررا التربيرررررررة الخاصرررررررة،

 المناهج الدراسية لذوي االحتياجات الخاصة.

تعرررررررف علررررررى اإلعاقررررررة البصرررررررية كفئررررررة مررررررن فئررررررات نوفرررررري هررررررذا المحررررررور  :المحــــــور الثــــــاني
اإلعاقرررررة البصررررررية، النظرررررام مررررردخل حرررررول  ي االحتياجرررررات الخاصرررررة وفيررررره:و التربيرررررة الخاصرررررة لرررررذ 

 البصررررررري ووظررررررائف الرؤيررررررة، أسررررررباب اإلعاقررررررة البصرررررررية، خصررررررائص ذوي اإلعاقررررررة البصرررررررية،
االحتياجررررررررات التربويررررررررة لررررررررذوي اإلعاقررررررررة  مراحررررررررل تطررررررررور االهتمررررررررام بررررررررذوي اإلعاقررررررررة البصرررررررررية،

 البصرية والوسائل التعليمية لذوي اإلعاقة البصرية.

معلررررررم  مرررررردخل حررررررول صصرررررره لمعلررررررم التربيررررررة الخاصررررررة ويتضررررررمن:نخس :المحـــــــور الثالـــــــث
األدوار التربويرررررررة  ال لرررررررذوي االحتياجرررررررات الخاصرررررررة،مبرررررررادئ التررررررردريس الفعررررررر   التربيرررررررة الخاصرررررررة،

 كفررررراءات معلرررررم التربيرررررة الخاصرررررة، لرررررم التربيرررررة الخاصرررررة،خصرررررائص مع لمعلرررررم التربيرررررة الخاصرررررة،
 إعداد وتكوين معلمي التربية الخاصة.

د مرررررن خاللرررررره التعرررررررف أكثررررررر علررررررى التربيررررررة الخاصررررررة فرررررري الجزائررررررر يررررررر نو  :المحــــــور الرابــــــع
إجرررررراءات التكفرررررل بالمتمدرسرررررين  اهتمرررررام الجزائرررررر برررررذوي االحتياجرررررات الخاصرررررة، ويتشررررركل  مرررررن:

 ه الفئرررررات اتررررالبرررردائل التربويررررة للمتمدرسرررررين مررررن ه ،فررررري الجزائررررر االحتياجررررات الخاصررررةمررررن ذوي 
معلمرررري وأسرررراتذة التربيررررة الخاصررررة فرررري  ،فرررري الجزائررررر مؤسسررررات التربيررررة الخاصررررة ،فرررري الجزائررررر

 الجزائر وأخيرا التكوين المتخصص في الجزائر.    



اسة..............اإلطار النظري للدر .:.............................. الفصل الثاني  

 

 
38 

 المحور األّول: التربية الخاصة: 

بفئرررررات ذوي االحتياجرررررات التربيرررررة الخاصرررررة  نرررررىتع :الخاصــــــةمــــــدخل حــــــول التربيــــــة  .1
لتعرررررررف اهررررررذا المحررررررور وسررررررنحاول مررررررن خررررررالل الخاصررررررة واحتياجرررررراتهم التعليميررررررة والتربويررررررة 

 عليها والتفصيل فيها أكثر.

ه ال تعررررررف األشررررياء إال بالضررررد  و ةقبررررل التطرررررق للتربيررررة الخاصرررررو   نتعررررررف مررررن منطلررررق أنرررر 
التربيرررررة التررررري تهرررررتم بررررراألفراد العررررراديين وتتبنرررررى منهاجرررررا موحررررردا  :علرررررى التربيرررررة العامرررررة وهررررري أوال

فرررري كررررل فئررررة عمريررررة أو صررررف دراسرررري، باإلضررررافة إلررررى طرررررق الترررردريس الجماعيررررة فرررري ترررردريس 
م وسررررررائل تعليميررررررة عامررررررة فررررررري األطفررررررال العرررررراديين فرررررري المراحررررررل العمريررررررة المختلفررررررة، وتسررررررتخد 

 المواد المتنوعة.

 يمكن القول أن التربية الخاصة هي: وعليه يمكن 

البررررررامج التربويرررررة المتخصصرررررة والمصرررررممة بشررررركل خررررراص لمواجهرررررة حاجرررررات  مرررررن مجموعرررررة
وذلررررررررك مررررررررن أجررررررررل  األفررررررررراد المعرررررررراقين والترررررررري ال يسررررررررتطيع معلررررررررم الصررررررررف العررررررررادي تقررررررررديمها.

مسررررراعدتهم علرررررى تنميرررررة قررررردراتهم إلرررررى أقصرررررى حرررررد ممكرررررن وتحقيرررررق ذواتهرررررم ومسررررراعداتهم علرررررى 
  1التكيف.

ــانويعرررررف كررررل مررررن  ــان و وفمــ "بأنهررررا ذلررررك النرررروع مررررن التعلرررريم الررررذي  التربيررررة الخاصررررة: هلهــ
يررررتم تصررررميمه خصيصررررا إلشررررباع تلررررك الحاجررررات غيررررر العاديررررة لطفررررل يعرررررف بأنرررره غيررررر عررررادي 
أو لديررررره اسرررررتثناء معرررررين فرررررردي أو مرررررزدوج )تعرررررداد إعاقرررررة( وقرررررد يتطلرررررب ذلرررررك اللجررررروء إلرررررى مرررررواد 

 2.وخدمات معينة"ووسائل خاصة، واستراتيجيات تدريس معينة أو أجهزة ومعينات 

إنهررررررررا مهنررررررررة تعنررررررررى بالرررررررردفاع عررررررررن حقرررررررروق األفررررررررراد ذوي الحاجررررررررات الخاصررررررررة )المعرررررررروقين 
 والمتفوقين( وتسعى لتطوير البرامج التربوية والعالجية الفعالة لتدريبهم وتعليمهم.

 
التربية، جامعة بور  لوم، قسم المناهج وطرق التدريس، كلية  ، ع، تخصصطرق تدريس ذوي االحتياجات الخاصة مروة محمد الباز،     1

 . 6 سعيد، مصر، د س ن، ص،
 .23 ، ص، مرجع سابق، أساسيات التربية الخاصة مجموعة مؤلفين،   2 
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المجمرررررروعتين، كمرررررا أن للمعررررروقين حاجرررررات تربويرررررة خاصررررررة،  اتررررربكلفالتربيرررررة الخاصرررررة تعنررررري 
فررررررإن لرررررردى المتفرررررروقين أيضررررررا حاجررررررات تعليميررررررة ال تسررررررتطيع المدرسررررررة العاديررررررة تلبيتهررررررا بررررررالطرق 
التقليديررررررة إنهررررررا إسررررررتراتيجية منظمررررررة وهادفررررررة، تنفررررررذها المجتمعررررررات اإلنسررررررانية لتلبيررررررة الحاجررررررات 

 الفردية لألشخاص ذوي الحاجات الخاصة.

"مهنرررررة لهرررررا أدواتهرررررا وأسررررراليبها  التربيرررررة الخاصرررررة بأنهرررررا: هيـــــواردحديرررررد يعررررررف وعلرررررى وجررررره الت
وجهودهررررا البحثيررررة الترررري تركررررز بمجملهررررا علررررى تطرررروير العمليررررة التعليميررررة نحررررو تحسررررين أسرررراليب 

 تقييم الحاجات التعليمية لألطفال والراشدين ذوي الحاجات الخاصة".

ليب الفرديرررررة والمنظمررررررة تتضررررررمن ومرررررن البعررررررد العلمررررري، فالتربيررررررة الخاصرررررة جملررررررة مرررررن األسررررررا
وضررررعا تعليميررررا خاصررررا، ومررررواد ومعرررردات خاصررررة، وطرائررررق تربويررررة خاصررررة ومكيفررررة، وإجررررراءات 
إلررررررى مسرررررراعدة ذوي الحاجررررررات الخاصررررررة علررررررى تحقيررررررق الحررررررد األعلررررررى  عالجيررررررة محررررررددة تهرررررردف  

 1 الممكن  من الكفاية الذاتية الشخصية والنجاح األكاديمي.

 أن التربية الخاصة:يمكن القول من خالل التعاريف السابقة   •
تربوية  هي   - تعليمية  ودرجاتها عملية  أنواعها  باختالف  اإلعاقة  ذوي  هم:  معينة  لفئات  تقدم 

 والمتفوقون.
حسررررررب  ذوي االحتياجررررررات الخاصررررررة التربيررررررة الخاصررررررة لهررررررا منرررررراهج تعليميررررررة مكيفررررررة لفئررررررات  -

 .للمتفوقينو  طبيعة اإلعاقة ودرجتها
اإلعاقة  ال - نوع  باختالف  ومختلفة  معينة  تعليمية  وطرائق  وسائل  على  تعتمد  الخاصة  تربية 

تنمية  التفوق ونوع  وأيضا حسب درجة    ودرجتها الخاصة هو  التربية  . والهدف األساسي من 
 ه الفئات لتحقيق ذواتهم وأقصى حد ممكن من التكيف. اتقدرات ه

 

 

 
 .12، ص، 2009، 1، دار الفكر، عمان، األردن، طالمدخل إلى التربية الخاصة جمال محمد الخطيب، منى صبحي الحديدي،    1
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   مراحل وعوامل  تطور التربية الخاصة: .2

ــة 1_2 ــة الخاصـــ ــور التربيـــ ــل تطـــ ذكرررررر المهتمرررررون فررررري تررررراري  التشرررررريع بشررررركل : مراحـــ
ــورابيعررررام والمهتمررررين بالتربيررررة الخاصررررة أن  قررررد سررررج ل علررررى قوالررررب الطررررين بجانررررب قرررروانين  حمــ

 الجزاء والعقاب عالج مبتوري األطراف وفاقدي البصر.

مررررررن خررررررالل ق.م(  220وقررررررد ظهررررررر فرررررري الصررررررين االهتمررررررام بررررررالمتفوقين فرررررري وقررررررت مبكررررررر )
  1وضع نظام دقيق الختيار البرامج التربوية المناسبة لهم.

أن هرررذه الفئررررة مرررن البشرررر كررران يرررتم الررررتخلص  أفالطــــون ونجرررد فررري األدب التربررروي منرررذ عهرررد 
مررررررنهم بطرررررررق كثيرررررررة منهررررررا مررررررا كرررررران يتصررررررف بالوحشررررررية، وكانررررررت التربيررررررة الرومانيررررررة واليونانيررررررة 

وتعتبرهررررررا فئررررررة تشررررركل عبئررررررا ثقرررررريال علررررررى  تعمرررررل علررررررى الررررررتخلص مرررررن هررررررذه الفئررررررة مررررررن البشرررررر،
 المجتمررررررع، لررررررذا كرررررران يررررررتم الررررررتخلص مررررررنهم بواسررررررطة القتررررررل أو بأبشررررررع مررررررن ذلررررررك، فكرررررران فرررررري 

يرررررتم الرررررتخلص مرررررنهم عرررررن طريرررررق رمررررريهم مرررررن أعرررررالي الجبرررررال أو للحيوانرررررات المفترسرررررة  ســـــبرطةإ
أو الطيرررررررررررور الجارحرررررررررررة....وكان يرررررررررررربي المتخلفرررررررررررين عقليرررررررررررا أو ذوي االضرررررررررررطرابات النفسرررررررررررية 

لسالسرررررررل، العتقرررررررادهم برررررررأن الشرررررررياطين يسررررررريطرون علرررررررى هرررررررذه الفئرررررررة مرررررررن النررررررراس، وكرررررررانوا با
يعررررراملون معاملرررررة سررررريئة جررررردا حيرررررث يوضرررررعون فررررري مالجررررر  مظلمرررررة ويضرررررربون ضرررررربا مبرحرررررا 
العتقرررراد هررررؤالء بررررأنهم سرررروف يتحسررررنون  صررررحيا وهررررذا مررررا يررررؤدي إلررررى زيررررادة سرررروء حررررالتهم، كمررررا 

ون بالسالسرررررل خوفرررررا علرررررى المجتمرررررع كررررران الررررربعض يضرررررعهم فررررري أمررررراكن ليسرررررت صرررررحية ويربطررررر
  2من أذاهم.

ا فررررري عهرررررد اإلسرررررالم فقرررررد حظررررري المتفوقرررررون والمعررررراقين باهتمرررررام خررررراص حيرررررث خصرررررص  أمررررر 
وذلررررررك ليتمكنرررررروا مررررررن  3جررررررزء مررررررن إيرررررررادات بيررررررت مررررررال المسررررررلمين إلررررررى المحرررررررومين والمعرررررراقين،

كمرررررررا اهرررررررتم الخلفررررررراء الراشررررررردين  ،الوصرررررررول إلرررررررى درجرررررررات عاليرررررررة مرررررررن العلرررررررم واألدب والسياسرررررررة

 

 .11، ص، 2018، 1، شعلة اإلبداع للطباعة والنشر، مصر، طمقدمة في التربية الخاصةمسفر بن عقاب بن مسفر العتيبي،    1 
العزيز،     2 عبد  فواز  كوافحة، عمر  مفلح  الخاصة تيسير  التربية  في  األردن، طمقدمة   والنشر، عمان،  للطباعة  المسيرة  دار   ،4  ،

 .14، ص، 2010
 .11ر العتيبي، مرجع سابق، ص، مسقر بن عقاب بن مسف   3
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واألمرررررويين والعباسررررريين وخلفررررراء العررررررب فررررري األنررررردلس برررررالموهوبين إيمانرررررا مرررررنهم برررررأنهم ال يمكرررررن 
القيررررررررام بأعبرررررررراء الحكررررررررم وتسرررررررريير أمررررررررور الحيرررررررراة المختلفررررررررة دون االلتفررررررررات إلررررررررى ذوي المواهررررررررب 

 الخاصة.

يحررررررتفظ  وفررررري العصرررررور الوسررررررطى بأوربرررررا اتسرررررمت معاملررررررة المعررررراقين بالسرررررخرية حيررررررث كررررران
الملررررررروك بهرررررررم مرررررررن أجرررررررل تسرررررررليتهم حترررررررى ظهررررررررت الكنيسرررررررة حيرررررررث وفررررررررت المعاهرررررررد الخيريرررررررة 

 للمعوقين والبلهاء سبل الرعاية السليمة.

وفرررررري القرررررررن الثالررررررث عشررررررر وفرررررررت الكنررررررائس األوربيررررررة المالجرررررر  للمتخلفررررررين عقليررررررا بقصررررررد 
لتقررررديم إيرررروائهم وحمررررايتهم مررررن أذى مجتمعرررراتهم، وفرررري القرررررن السررررادس عشررررر ظهرررررت محرررراوالت 

الرعايررررة والعررررالج للفئررررات الخاصررررة أمررررا  فرررري القرررررن السررررابع عشررررر ظهرررررت محرررراوالت فرررري بعررررض 
 1الدول لتربية المعاقين من خالل االستفادة من حواسهم كتعليم الصم.

ورغررررم ذلررررك فقررررد كرررران ينظررررر إلررررى هررررذه الفئررررة نظرررررة غيررررر إنسررررانية حتررررى نهايررررة القرررررن التاسررررع 
عشرررر، فقرررد تنب هرررت هرررذه المجتمعرررات لهرررذه الفئرررة مرررن النررراس ليعتبرررر عررردم االهتمرررام بهرررا مرررن أهرررم 
عوامرررررل التخلرررررف، وكرررررذلك يعتبرررررر عررررردم االهتمرررررام بهرررررذه الفئرررررة مرررررن العوامرررررل التررررري تهررررردد سرررررالمة 

اقاترررره الماديررررة والمعنويررررة والبشرررررية وخاصررررة المجتمعررررات الترررري هرررري المجتمررررع وتزيررررد مررررن هرررردر ط
فررررري أمرررررس  الحاجرررررة إلرررررى هرررررذه الطاقرررررات لرررررذلك اهتمرررررت الررررردول الكبررررررى ومنهرررررا الواليرررررات المتحررررردة 

ــوفراألمريكيررررة فرررري عهررررد الرررررئيس  ــرت هــ برعايررررة األطفررررال وخاصررررة المعرررراقين، كمررررا أشررررارت  هربــ
إلررررررى  1971ألول )ديســــــمبر( عــــــام  ــــــانون ا 20وثيقرررررة األمررررررم المتحرررررردة الترررررري اعتمرررررردت فرررررري 

حقرررروق الطفررررل المعرررراق كحقرررره فرررري التعلرررريم بمررررا يتناسررررب مررررع قدراترررره بحيررررث يترررراح للطفررررل المعرررراق 
كفرررررررد مررررررن المجتمررررررع تحقيررررررق إمكاناترررررره وقدراترررررره وتلبيررررررة حاجاترررررره وتحقيررررررق الحيرررررراة الكريمررررررة لرررررره 
 والحرررررق فررررري أن يعررررريش داخرررررل مجتمرررررع يرررررتفهم قدراتررررره ويخلرررررص فررررري رعايتررررره ويحقرررررق لررررره الكفايرررررة

كمرررررا أن المرررررادة الخامسرررررة مرررررن اإلعرررررالن العرررررالمي لحقررررروق الطفرررررل الصرررررادر فرررررري  2االقتصرررررادية،
أكرررررردت علررررررى ضرررررررورة رعايررررررة األطفررررررال، ومررررررنهم المعرررررراقون كحررررررق مررررررن  ،1969نـــــــوفمبر 20
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وكرررررذلك العديرررررد مرررررن المنظمرررررات اإلنسرررررانية والعالميرررررة مثرررررل  حقررررروقهم وكواجرررررب إنسررررراني وتربررررروي،
والمنظمرررررة الدوليرررررة للصرررررحة، وكرررررذلك المنظمرررررة العربيرررررة للتربيرررررة والثقافرررررة اليونسررررركو واليونيسررررريف 

والعلرررروم فرررري جامعررررة الرررردول العربيررررة سررررارت بهررررذا االتجرررراه نحررررو ضرررررورة رعايررررة الطفررررل بحسرررررب 
 1973قدراترررررره وتعليمرررررره بالقرررررردر الررررررذي يسررررررتطيع، كمررررررا عقررررررد فرررررري الكويررررررت حلقررررررة تربويررررررة سررررررنة 

العربيرررررة لبحرررررث اإلنجرررررازات التررررري قررررردمت  لفئرررررة  دعرررررت إليهرررررا إدارة التربيرررررة والثقافرررررة فررررري الجامعرررررة
المعرررراقين حيررررث تبرررررين أن معظررررم الررررردول العربيررررة لرررررم تقرررردم شرررريئا يرررررذكر لهررررذه الفئرررررة لررررذلك دعرررررت 
فرررري توصررررياتها إلررررى ضرررررورة أن تقرررردم الرررردول العربيررررة المنرررراهج الدراسررررية المسررررايرة ألوضرررراع هررررذه 

م وأن تسرررراعد فرررري تغييررررر نظررررام الفئررررة وأن تسرررراعد فرررري تقررررديم األجهررررزة والوسررررائل المعينررررة لتعلرررريمه
االمتحانررررررات كمررررررا طالبررررررت بإقامررررررة دورات تدريبيررررررة للمعلمررررررين مررررررن أجررررررل فهررررررم خصررررررائص هررررررذه 

 الفئات وطرق رعايتهم وتعليمهم.

أمرررررا فررررري أوربرررررا فرررررال نجرررررد فررررري األدب التربررررروي أي إشرررررارة لالهتمرررررام بهرررررذه الفئرررررة حترررررى ظهرررررور 
صرررررربح اإلنسرررررران يعامررررررل بغررررررض حركررررررة اإلصررررررالح والثررررررورة الفرنسررررررية والثررررررورة الصررررررناعية حيررررررث أ

النظررررررر عررررررن إعاقترررررره كإنسرررررران لرررررره حقرررررروق وعليرررررره واجبررررررات ومررررررن أوائررررررل العلمرررررراء الررررررذين اهتمرررررروا 
ــاردبالتربيررررررة الخاصررررررة  ــين إيتــــ وهررررررو طبيررررررب فرنسرررررري يعتبررررررر مررررررن أوائررررررل المررررررؤرخين للتربيررررررة  جــــ

الصرررررم وتررررردريبهم، وقرررررد قرررررام هرررررذا الطبيرررررب الفرنسررررري بتررررردريب  الخاصرررررة اهرررررتم بتربيرررررة وتشرررررخيص 
 حيث وجده عاريا يمشي على أربع. 1798غابات  فرنسا  طفل وجد في

ــيجانثررررررم جرررررراء بعررررررده  حيررررررث وضررررررع خطررررررة لترررررردريب القاصرررررررين عقليررررررا وأنشررررررأ لهررررررم أول  ســــ
 .1896مدرسة في جامعة بنسلفانيا 

ــالتون وظهرررررر بعرررررد ذلرررررك  الرررررذي اهرررررتم بدراسرررررة الوارثرررررة )وراثرررررة الصرررررفات اإلنسرررررانية( واهرررررتم  جـــ
ــبدراسرررررة الفرررررروق الفرديرررررة وكرررررذلك  ــنج هـــ الرررررذي اهرررررتم باالضرررررطرابات العقليرررررة واسرررررتخدام  ،اوسإبـــ

 1األساليب العلمية لمعالجتها حيث كانت تعالج في الماضي عن طريق الشعوذة.
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أمررررا الطبيرررررب الفرنسررررري الرررررذي كررررران لررررره األثررررر األكبرررررر فررررري دراسرررررة االضرررررطرابات العقليرررررة هرررررو 
ــلأبررررررررو الطررررررررب النفسرررررررري الحررررررررديث   حيررررررررث  عمررررررررل علررررررررى دراسررررررررة االضررررررررطرابات العقليررررررررة، بنيــــــ

ومعالجتهررررا وأمررررر بنررررزع  القيررررود الحديديررررة مررررن المرضررررى حيررررث أثبررررت أنهررررا تعتبررررر مررررن األسررررباب 
الترررررري تررررررؤدي إلررررررى االضررررررطرابات وتعمررررررل علرررررررى تخريررررررب بعررررررض األنسررررررجة الدماغيررررررة وتسررررررربب 

 مرض الزهري وتصلب الشرايين وهذا ما تسببه بعض أنواع العقاقير.

سرررررت مرررررردارس تعرررررررف وهررررري سرررررريدة إيطاليررررررة عملرررررت فرررررري الطررررررب وأس منتســــــوري ثرررررم جرررررراءت 
 باسمها لألفراد المعاقين.

 وأسس مدرسة للمكفوفين. هارفاردحيث تخرج من جامعة  هوي وجاء 

حيث اهتم بالصم وأسس أول مدرسة عرفت باسمه وأسس كلية للصم في   توماس جالندتثم 
  واشنطن.

حيرررث كانرررت تعمرررل اختصاصرررية نفسرررية  ماريـــا فروســـتجأمرررا بعرررد الثرررورة النازيرررة فقرررد طهررررت 
ــدافرررري  ــا ويولنــ وقررررد اهتمررررت بالمعرررراقين حركيررررا وكرررران لهررررا الفضررررل فرررري دراسررررة صررررعوبات  النمســ

وكرررران لهمررررا دورا كبيرررررا فرررري دراسررررة صررررعوبات  ومايكــــل بســــت ألفــــرد ســــتراوسالررررتعلم، ثررررم جرررراء 
 التعلم وتحديد خصائص الفرد الذي يعاني من صعوبات التعلم.

فررررري دراسررررراته علرررررى المضرررررطربين انفعاليرررررا، وظهرررررر بعرررررد ذلرررررك وقرررررد ركرررررز  هـــــوبسثرررررم جررررراء 
الكبيرررررر فررررري التربيرررررة الخاصرررررة الموجرررررودة فررررري  مقرررررد تالرررررذي طالرررررب باالسرررررتفادة مرررررن ال جولـــــد بـــــرج

 .الذي اهتم باالضطرابات السلوكية بورالدول االسكندينافية، كما ظهر أيضا 

التربرررررررروي ومررررررررن خررررررررالل اسررررررررتعراض مراحررررررررل تطررررررررور التربيررررررررة الخاصررررررررة عررررررررن طريررررررررق األدب 
نالحررررررظ أن االهتمررررررام بفئررررررات التربيررررررة الخاصررررررة قررررررد تطررررررور بشرررررركل ملفررررررت للنظررررررر وخاصررررررة فرررررري 

يرررررردفعنا للحررررررديث عررررررن  وهررررررذا مررررررا 1؛نهايررررررة السرررررربعينات مررررررن القرررررررن الماضرررررري وفرررررري هررررررذه األيررررررام
  عوامل هذا التطور.
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التربية الخاصة في مختلف دول العالم بسبب    عوامل تطور التربية الخاصة:  1_ 2 تطورت 
عدد من العوامل، والتي غالبا ما كانت متشابهة بين هذه الدول مع بعض االختالفات البسيطة،  

أن هناك ثالثة عوامل رئيسية ساهمت في تطور مفهوم التربية    1987فقد ذكر في دراسة سنة  
 الخاصة المختصة في أمريكا هي: 

 المجتمع األمريكي. المزايا المختلفة التي حصلت عليها فئات األقليات في  -
 ظهور فكرة البرامج التعليمية الفردية. -
 نتائج الدراسات والبحوث بشأن تعليم المعوقين في مدارس تعليم األسوياء.  -

 كما أظهرت دراسات أخرى في أوربا تطور مفهوم التربية الخاصة يعود إلى:

 ردود أفعال المجتمعات األوربية لفصل األطفال المعوقين عن األسوياء.  -
والتقويم،ت - القياس  أدوات  البرامج    طور  تطور  استدعت  نتائج  من  ذلك  على  ترتب  وما 

 والخدمات المختلفة المختصة لتتناسب مع احتياجات المعوقين. 
 .االهتمام المتزايد بحقوق اإلنسان وتفهم احتياجات األطفال المعوقين -

 دد من العوامل أهمها: من هنا يمكن االستنتاج بأن التربية الخاصة في العالم كان نتيجة ع

اإليمان بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الناس لإلسهام في بناء المجتمع ومساعدة الفرد   -
 حتى ينمو وفق قدراته وطاقاته ووفقا لرغباته وميوله واحتياجاته. 

 اإليمان بضرورة إعادة تكييف الطفل المعوق مع نفسه ومجتمعه الذي يعيش فيه. -

 بطاقات اإلنسان اإلبداعية التي ال بد من إتاحة الفرص أمامها حتى تنطلق.اإليمان  -

اإليمرررررران بررررررأن طاقررررررات التربيررررررة الخاصررررررة "إنسررررررانية" أي تهررررررتم باإلنسرررررران وتحقيررررررق سررررررعادته  -
 1وتزيل المعوقات من طريقه. 

 
، دار المسيرة للطباعة والنشر، عمان،  قضايا ومشكالت معاصرة في التربية الخاصةمصطفى نوري القمش، ناجي منور السعايدة،    1

 .27 ، ص، 2014، 1األردن، ط
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ومررررن خررررالل مررررا سرررربق نالحررررظ أن االهتمررررام بفئررررات ذوي االحتياجررررات الخاصررررة مررررر  بمراحررررل 
 ن نوجزها فيما يلي:عديدة يمكن أ

ــة االعتــــراف - ــبه مرحلــ ــةاتــ : فبعررررد أن كرررران أصررررحاب اإلعاقررررات يتعرضررررون للتهمرررريش ه الفئــ
 والمعاملة السيئة أصبح هناك اعتراف بوجودها.

ــوانين: - ــع القـــ ــة وضـــ وهررررري المرحلرررررة التررررري عرفرررررت وجرررررود اتفاقيرررررات وقررررروانين تضرررررمن  مرحلـــ
 ه الفئات.اتحقوق ه

ه الفئررررات اترررربه ىوهرررري مرحلررررة عرفررررت إنشرررراء مؤسسررررات ومراكررررز تعنرررر مرحلــــة المؤسســــات: -
 عموما، ومراكز للتربية الخاصة لتعليم أطفال ذوي االحتياجات الخاصة.

ه الفئرررررات باالنررررردماج فررررري اتررررركمرررررا نجرررررد حاليرررررا بعرررررض المجتمعرررررات تنرررررادي بإعطررررراء الحرررررق له -
 فرررررري مراكرررررز خاصررررررة وهرررررذا مررررررا يعرررررررف األسررررروياء ووضررررررعهاالمجتمرررررع وتجنررررررب عزلهرررررا عررررررن 

 بالدمج. 
   فئات ذوي االحتياجات الخاصة: .3

ذوي االحتياجررررررررات الخاصررررررررة هررررررررم األفررررررررراد الررررررررذين يحترررررررراجون إلررررررررى خرررررررردمات التربيررررررررة الخاصررررررررة 
والتأهيررررررل والخرررررردمات الداعمررررررة لهمررررررا ليتسررررررنى لهررررررم تحقيررررررق أقصررررررى مررررررا يمكررررررنهم مررررررن قابليررررررات 

مجرررراالت النمررررو إنسررررانية إنهررررم يختلفررررون جوهريررررا عررررن األفررررراد اآلخرررررين فرررري واحرررردة أو أكثررررر مررررن 
  واألداء التالية:

المجررررررررال المعرفرررررررري، المجررررررررال الجسرررررررردي، المجررررررررال الحسرررررررري، المجررررررررال السررررررررلوكي، والمجررررررررال 
اللغرررروي والمجررررال التعليمرررري وبنرررراء علررررى ذلررررك، فررررإن الفئررررات الرئيسررررية الترررري تحترررراج إلررررى خرررردمات 

  1التربية الخاصة والخدمات الداعمة لها هي الفئات التالية:
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ــة:ذوي اإلعاقـــــة  • انخفررررراض ملحررررروظ فررررري الرررررذكاء والسرررررلوك التكيفررررري: واعتمرررررادا علرررررى  العقليـــ
مسررررتوى ترررردني الررررذكاء عررررن المتوسرررري تصررررنف اإلعاقررررة العقليررررة إلررررى أربعررررة مسررررتويات وهرررري: 

 (.25(، شديد جدا )دون 25-40(، شديدة )40-55، متوسطة )55بسيطة 
ــتعلم: • ــعوبات الــ اضررررطرابات فرررري واحرررردة أو أكثررررر مررررن العمليررررات األساسررررية الالزمررررة لفهررررم  صــ

 اللغة واستخدامها أو القراءة أو الكتابة أو الحساب.
ــطرابات الســـــلوك • ا اضـــ : اخرررررتالف السرررررلوك االنفعرررررالي أو االجتمررررراعي اختالفرررررا جوهريرررررا عمررررر 

ضرررررج، يعتبرررررر سرررررلوكا طبيعيرررررا مثرررررل: االنسرررررحاب، العررررردوان وعررررردم التكيرررررف واالفتقرررررار إلرررررى الن
 والجنوح واضطراب الشخصية.

ــة الجســــمية: • ا  اإلعاقــ أنررررواع مختلفررررة مررررن العجررررز أو االضررررطراب الجسررررمي أو الصررررحي ممرررر 
يحررررد  مررررن قرررردرة الفرررررد علررررى اسررررتخدام جسررررمه بشرررركل طبيعرررري أو التحمررررل الجسرررردي أو القرررردرة 

 على التنقل بشكل مستقل.
ا فقررررردان البصرررررر الكلررررري )العمرررررى( أو الجزئررررري )الضرررررع اإلعاقـــــة البصـــــرية: • ف البصرررررري( ممررررر 

يحررررد  مررررن قرررردرة الفرررررد علررررى اسررررتخدام حاسررررة البصررررر بشرررركل وظيفرررري فرررري الررررتعلم واألداء فرررري 
 الحياة اليومية.

ا اإلعاقـــــة الســـــمعية:  • فقررررردان السرررررمع الكلررررري )الصرررررمم( أو الجزئررررري )الضرررررعف السرررررمعي( ممررررر 
يحرررررررد  مرررررررن قررررررردرة الفررررررررد علرررررررى اسرررررررتخدام حاسرررررررة السرررررررمع فررررررري تعلرررررررم اللغرررررررة والتواصرررررررل مرررررررع 

 اآلخرين.
ــة واللغويـــــة:ا • ا يحرررررد  مرررررن  الضـــــطرابات الكالميـــ أخطررررراء أو عجرررررز فررررري الكرررررالم أو اللغرررررة ممررررر 

 قدرة الفرد على التواصل مع اآلخرين بشكل طبيعي.
ــوق: • ــة والتفــــــــ قرررررررررردرات متميررررررررررزة فرررررررررري األداء العقلرررررررررري أو التحصرررررررررريل أو القيررررررررررادة  الموهبــــــــ

ممررررررا يتطلررررررب االجتماعيررررررة أو اإلبررررررداع أو التميررررررز فرررررري الفنررررررون األدائيررررررة والبصرررررررية وغيرهررررررا 
 1توفير برامج وخدمات ال توفرها المدارس تقليديا.
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وبعبارة أخرى فالشخص ذو الحاجات الخاصة هو الشخص الذي يختلف اختالفا ملحوظا عن  
األفراد الذين يعتبرهم المجتمع أشخاصا طبيعيين أو عاديين إنه الفرد الذي يكون نموه أعلى من  

لمقصود باالختالف الملحوظ أو الجوهري هو االختالف  وا  المتوسي أو أدنى منه بشكل جوهري،
الذي يتعدى حدود المدى الطبيعي لالختالف أو التباين، فالمتوسي ليس خطا ولكنه مدى واسع 
نسبيا وكثيرون جدا هم الذين يختلفون عن الوسي النظري دون أن يعتبروا ذوي احتياجات خاصة  

  1لتباين الطبيعي أو االعتيادي.ألن  اختالفهم ال يجعلهم يصنفون خارج مدى ا

ــة .4 ــة الخاصـــ ــداف التربيـــ إن  الهررررردف األساسررررري الرررررذي تسرررررعى التربيرررررة الخاصرررررة إلرررررى : أهـــ
تحقيقرررره هررررو تررررأمين حررررق الطفررررل غيررررر العررررادي فرررري أن تقرررردم لرررره كافررررة الخرررردمات الترررري يتمتررررع 
بهررررا الطفررررل العررررادي أو السرررروي وخصوصررررا فرررري المجررررال التربرررروي والررررذي يتمثررررل فرررري غايررررات 

 التدريس وعلى العموم فإن التربية الخاصة تسعى لتحقيق األهداف التالية:
مسررررراعدة أفرررررراد هرررررذه الفئرررررات علرررررى أن يكونررررروا أفررررررادا نرررررافعين فررررري المجتمرررررع يشرررررعرون برررررأنهم  -

 أناس غير مختلفين عن اآلخرين.
اسررررتثمار مررررا لرررردى هررررذه الفئررررات مررررن قرررردرات متباينررررة والسررررعي إلررررى تنميتهررررا وتطويرهررررا علررررى  -

ممكررررررن ليشررررررعر ذوي هررررررذه الحاجررررررات بوجررررررودهم ومكررررررانتهم فرررررري المجتمعررررررات  أقصررررررى مرررررردى
 التي يعيشون فيها.

التعرف إلى األطفال غير العاديين وذلك من خالل أدوات القياس والتشخيص المناسبة لكل فئة  
ومعرفة نسبة انتشار هذه الفئة أو تلك في المجتمع من أجل معرفة حجم الخدمات المختلفة التي  

إعداد البرامج التعليمية والتربوية والتأهيلية والتدريبية التي تحتاجها كل فئة و  ا لهم.يجب تقديمه 
 2وتقتضيها طبيعة حاجاتها. 

إعرررررررداد الكررررررروادر العلميرررررررة لتررررررردريس وتأهيرررررررل وتررررررردريب أصرررررررحاب هرررررررذه الفئرررررررات سرررررررواء أثنررررررراء  -
فرررري  الخدمررررة أو قبلهررررا ليتعرررراملوا باقترررردار مررررع كررررل فئررررة مررررن فئررررات التربيررررة الخاصررررة وإيفررررادهم
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بعثررررررات للخررررررارج لالطررررررالع علررررررى كررررررل جديررررررد فرررررري مجررررررال تقررررررديم الخرررررردمات الخاصررررررة لهررررررذه 
 الفئات.

 .إعداد الموازنات الخاصة التي تحتاجها كل فئة -
  تصميم وإعداد طرائق تدريس تتناسب مع كل فئة من هذه الفئات. -

فئرررررات إعرررررداد الوسرررررائل التعليميرررررة والتكنولوجيرررررة )الوسرررررائل المعينرررررة( الخاصرررررة بكرررررل فئرررررة مرررررن  -
 التربية الخاصة لتسهيل عملية تعليمهم.

رسرررررم السياسرررررات التربويرررررة الوقائيرررررة للحرررررد مرررررن حررررردوث مثرررررل هرررررذه اإلعاقرررررات وتوعيرررررة أفرررررراد  -
 المجتمع بأسبابها وطرق الوقاية منها.

تقرررررديم اإلرشررررراد النفسررررري لرررررذوي هرررررذه الحاجرررررات ولرررررذويهم ليسرررررهل علرررررى الطررررررفين تقبرررررل هرررررذه  -
 الحاجات والخدمات.

المهنررررري وخررررردمات التأهيرررررل والتررررردريب ألصرررررحاب هرررررذه الحاجرررررات ليسرررررتطيعوا  تقرررررديم اإلرشررررراد  -
 االستقاللية ما أمكن عن ذويهم.

استصرررررردار القرررررروانين الترررررري تررررررنص علررررررى حقرررررروق هررررررذه الفئررررررات فرررررري التربيررررررة والتعلرررررريم لتلبرررررري  -
 1خدمات خاصة تقتضيها حاجاتهم النفسية واالجتماعية والجسمية والفكرية والعقلية.

الفئررررررات علررررررى التكيررررررف السررررررليم فرررررري مجتمعرررررراتهم والنمررررررو فرررررري مختلررررررف  مسرررررراعدة أفررررررراد هررررررذه -
 مجاالت حياتهم بما تسمح به قدراتهم.

تغييرررررر اتجاهررررررات أفرررررراد المجتمررررررع نحرررررو أصررررررحاب هرررررذه الحاجررررررات بحيرررررث تكررررررون اتجاهررررررات  -
 2إيجابية تصب في مصلحة هذه الجماعات.

عامررررررة أو مررررررن خررررررالل مررررررا سرررررربق يمكررررررن أن نسررررررتنج بعررررررض الفررررررروق بررررررين أهررررررداف التربيررررررة ال
 العادية والتربية الخاصة ويمكن إيجازها فيما يلي: 

التربيرررررررة الخاصرررررررة موجهرررررررة لفئرررررررات غيرررررررر العررررررراديين أو لفئرررررررات ذوي االحتياجرررررررات الخاصرررررررة  -
وفررررري التربيرررررة الخاصرررررة لرررررنفس الفئرررررة مرررررن ذوي االحتياجرررررات الخاصرررررة يمكرررررن أن والمتفررررروقين 
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مختلفرررررة أمرررررا فررررري التربيرررررة العامرررررة فررررراالختالف  وتقرررررويم نجرررررد منررررراهج متعرررررددة وطررررررق تررررردريس
 يكون حسب المستويات الدراسية في المناهج والطرق والوسائل.

ه الفررررررروق تبقررررررى شرررررركلية لكررررررن نجررررررد كررررررال مررررررن التربيررررررة العاديررررررة اتررررررلكررررررن يمكررررررن أن نقررررررول أن ه
 والتربية الخاصة لهما هدف جوهري واحد وهو: 

تنميرررررة قررررردرات الفررررررد الفكريرررررة، الوجدانيرررررة، النفسرررررية، والجسرررررمية وذلرررررك ليرررررتمكن مرررررن تحقيرررررق  -
 ذاته وتحقيق أقصى حد ممكن من التكيف مع بيئته.

 خاصة:اإلستراتيجيات التي تستند عليها التربية ال .5

تسرررررتند التربيرررررة الخاصرررررة إلرررررى مجموعرررررة مرررررن اإلسرررررتراتيجيات التررررري يمكرررررن أن تسرررررهم فررررري نجررررراح  
 تقديم خدماتها وهي: 

: أن تقررررردم الخررررردمات الصرررررحية والنفسرررررية واالجتماعيرررررة والتربويرررررة والتأهيليرررررة لجميرررررع الشـــــمول •
 فئات ذوي االحتياجات الخاصة وغيرها في جميع مراحل حياتهم.

ــة: • صررررررربح إدارات التربيرررررررة الخاصرررررررة موزعرررررررة علرررررررى مختلرررررررف المنررررررراطق، أي أن ت الالمر زيـــــ
 وأال  تقتصر على اإلدارات المركزية.

أي إزالة العوائق التي تحول دون وصول األشخاص    سهولة الوصول إلى مختلف الخدمات: •
ذوي االحتياجات الخاصة إلى المرافق العامة والخدمات المجتمعية، سواء كانت هذه العوائق 

أم ص المعوقين ممارسة طبيعية  التسهيل على  ذلك في سبيل  اجتماعية،  أم  أم فكرية  ناعية 
  نشاطاتهم والتمتع بحقهم بالمشاركة في كافة أنشطة المجتمع.

أي دمج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في الحياة، دمجا شامال وكامال وتلبية    الدمج: •
 1.جميع احتياجاته الخاصة في الحياة، بغض النظر عن شدتها

يقصد به دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدرسة العادية وتقليل الفروق   الدمج الوظيفي: •
الوظيفية بينهم وبين أقرانهم خالل مشاركتهم في بعض األنشطة التعليمية كالموسيقى والفن  

 واألشغال والتربية الرياضية. 
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 يأخذ شكل صف خاص في المدرسة العادية. الدمج المكاني: •

قليل المسافة االجتماعية بين المعوق وأقرانه وتشجيع التفاعل  يقصد به ت  الدمج االجتماعي: •
 االجتماعي التلقائي فيما بينهم والمساهمة في كافة أنشطة المجتمع. 

يقوم هذا المفهوم على إشراك الوالدين في مختلف الخدمات والبرامج المقدمة لذوي   التنسيق: •
 ات والوزارات المعنية. االحتياجات الخاصة وكذلك التنسيق بين الدوائر والمؤسس

أي ضرورة تطوير الخدمات والبرامج للمعوقين بمستوى التطور االجتماعي والتقني    الواقعية: •
  واالقتصادي والسياسي للدولة.

وتعني    التكاملية: • الخاصة  التربية  بها  تتميز  أن  يجب  التي  اإلستراتيجيات  من  واحدة  هي 
 نظرتها إلى الشخص المعوق ككائن متكامل، وليس إلى جوانب العجز أو النقص فيه.

يتطلب تقديم خدمات التربية الخاصة توافر معلمين مؤهلين على درجة كافية    توفر المهنيين: •
 1إعدادهم وتأهيلهم أكاديميا تأهيال كافيا قبل الخدمة. من الخبرة والدراية، وهذا يتطلب 

منرررذ بدايرررة عقرررد السررربعينات مرررن القررررن الماضررري  2:البــــدائل التربويــــة للتربيــــة الخاصــــة .6
أصررررربحت مراجرررررع التربيرررررة الخاصرررررة تتحررررردث عرررررن هررررررم لألوضررررراع أو األمررررراكن التررررري يمكرررررن 

بيررررررررة الخاصررررررررة إلحرررررررراق الطلبررررررررة ذوي الحاجررررررررات الخاصررررررررة فيهررررررررا لكرررررررري يتلقرررررررروا خرررررررردمات التر 
والخرررردمات المسرررراندة لهررررا، وقررررد تررررم وصررررف هررررذا الهرررررم منررررذ مررررا يزيررررد علررررى ثالثررررة قرررررون مررررن 

ــوقبرررررل  ويتضرررررمن هرررررذا الهررررررم سررررربعة مسرررررتويات أقلهرررررا تقييررررردا الصرررررف العرررررادي وأكثرهرررررا  دينـــ
 تقييدا المؤسسات الداخلية.

العادي: • العادي    الصف  الصف  معلم  يقوم  الخاصة  التربوية  الخدمات  من  األدنى  الحد  في 
بتحديد الحاجات التعليمية الفردية للطالب ذي الحاجات الخاصة ويسعى لتلبيتها عن طريق  
العادي  الصف  معلم  كان  وإذا  المستخدمة  التدريس  أساليب  وتعديل  الالزمة  األدوات  توفير 

ة فقد ال يكون هناك  حاجة لتدخل األخصائيين ولكن الوضع  يمتلك الخبرات والمهارات الالزم
 

 .26مصطفى نوري القمش، ناجي منور السعايدة، مرجع سابق، ص،  1
    . 12،  20جمال محمد الخطيب، منى صبحي الحديدي، مرجع سابق، ص ص،   2



اسة..............اإلطار النظري للدر .:.............................. الفصل الثاني  

 

 
51 

ذوي  الطلبة  لتعليم  الالزمة  المهارات  إلى  الفتقاره  العادي  الصف  معلم  دعم  غالبا  يتطلب 
الحاجات الخاصة وتطلق أدبيات التربية الخاصة مصطلح فريق مساندة الدمج على مجموعة  

المدرس مستوى  على  تشكيلها  يتم  التي  على األخصائيين  العادي  المعلم  لمساعدة  العادية  ة 
إيجاد حلول مناسبة للمشكالت التي يواجهها الطلبة ذوو االحتياجات الخاصة وللحيلولة دون 
تحويلهم إلى خدمات التربية الخاصة، وتسمى اإلجراءات التي يتم تنفيذها لتحقيق هذا الهدف  

قبوال األكثر  البديل  هذا  ويعتبر  اإلحالة،  قبل  ما  الحاجات   التدخل  ذوي  الطلبة  تعليم  في 
التعليمية،ولكن   الفرص  وتساوي  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  ينسجم  فهو  البسيطة  الخاصة 
الحاجات الخاصة للطالب قد يصعب تلبيتها من قبل معلم الصف العادي دون توفير المزيد 

وره )المعلم يتمثل د   من الدعم له وعندئذ يمكن االستعانة بمعلم التربية الخاصة المستشار...و
والدعم  المعلومات  مصادر  إلى  إحالته  أو  العادي،  الصف  معلم  توجيه  في  المستشار( 

 المناسبة أو تدريبه على كيفية تعديل واستخدام األدوات وأساليب التدريس.

وإذا لررررررم يكررررررن ذلررررررك كافيررررررا فقررررررد يكررررررون هنرررررراك حاجررررررة إلررررررى أن يقرررررروم معلررررررم التربيررررررة الخاصررررررة 
وي الحاجررررات الخاصررررة فرررري الصررررف العررررادي، فهررررذا المعلررررم يقرررروم المتنقررررل برررردعم وتعلرررريم الطلبررررة ذ 

بزيرررررارات دوريرررررة لهرررررؤالء الطلبرررررة فررررري صرررررفوفهم لتررررردريبهم فرديرررررا أو ضرررررمن مجموعرررررات صرررررغيرة، 
 .ةوقد يعمل أيضا على دعم معلم الصف العادي باألدوات واألساليب الخاص

عادية ويأتي    معلم غرفة المصادر هو معلم تربية خاصة يعمل في مدرسة  غرفة المصادر: •
التربية   خدمات  لتلقي  صغيرة  مجموعات  ضمن  غرفته  إلى  الخاصة  الحاجات  ذوو  الطلبة 
الخاصة، وغالبا ما يأتي الطلبة إلى غرفة المصادر بواقع حصة أو حصتين يوميا، وغرفة 
التعلم، إال  أنه يمكن استخدامها  البدائل استخداما لتعليم ذوي صعوبات  المصادر هي أكثر 

 الطلبة ذوي اإلعاقات األخرى. لتعليم 
الخاص:  • ذوو    1الصف  الطلبة  فيه  يتلقي  عادية  مدرسة  في  صف  هو  الخاص  الصف 

بهذا  الطلبة  يلتحق  ما  وغالبا  الخاصة،  التربية  معلم  يدي  على  تعليمهم  الخاصة  الحاجات 
راسي إذا كانت حاجاتهم الخاصة بسيطة ويعرف هذا الصف د ٪ من اليوم ال50الصف لمدة  
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في مثل هذه الحالة بالصف الخاص بدوام جزئي، أما إذا كانت حاجاتهم شديدة فهم يتلقون  
 . كل تعليمهم فيه ويعرف هذا الصف عندئذ بالصف الخاص بدوام كامل

ة لتعليم الطلبة ذوي   المدرسة الخاصة النهارية: • الحاجات الخاصة  هي مؤسسة مصممة ومعد 
وهي مدرسة تعزل الطلبة ذوي الحاجات الخاصة عن أقرانهم الطلبة العاديين بحجة أن لديهم  
ذوي   من  فريق  الخاصة  المدرسة  في  ويعمل  تلبيتها،  العادية  المدرسة  تستطيع  ال  حاجات 
ا التخصصات المختلفة )التربية الخاصة، العالج الطبيعي، العالج النطقي...ال ( ويتوفر فيه

البديل  هذا  على  البعض  تحفظات  من  وبالرغم  خاصة  ومعدات  وأدوات  تدريبية  مناهج 
  أنه   يرى   اآلخرين   البعض   أن  إال    وانتقادهم له على خلفية عزل األفراد ذوي الحاجات الخاصة

   أخرى. جهة من األخرى  البدائل توفر  عدم وعند  جهة من اإلعاقة فئات  لبعض  مالئم بديل

  لطالبل  والتدريبية   التعليمية  البرامج  تنفيذ   على  المنزل  في  التعليم  يشتمل  المنزل:  في  التعليم •

  الطلبة   لتعليم  البديل  هذا  يعتمد   ما  وغالبا  ذلك  النفسية  حالته  تستدعي  عندما  منزله  في  المعوق 

 السلوكية،   االنفعالية_  اإلعاقات   ذوي   الطلبة  بعض   مع  أيضا  يستخدم  أنه  إال    جسميا،  المعوقين

  عملية   بدائل  تتوفر  ال  وعندما  ذلك  الضرورة  تقتضي  عندما  المستشفى  في  التعليم  يتم  وبالمثل

 أخرى. 
  فيها   يلتحق  التي  الداخلية  اإلقامة  مؤسسات   هي  عزال  البدائل  أكثر  الداخلية:  المؤسسات •

  حاليا  التربويين  معظم  ويعارض   أسرته  عن  وينفصل  ساعة  وعشرين  أربع  لمدة  المعوق   الشخص 

  الرعاية،   مراكز   أو   بدور  المؤسسات   هذه  تسمى  العربية  الدول  وفي  ،  داخلية  مؤسسات   في  اإليواء

 ذوي   أشخاصا  تخدم  قد   ولكنها  مثال(  )المكفوفين  محددة  إعاقة  فئة  المؤسسات   هذه  تخدم ما  وغالبا

 1الشديد. المستوى  من تكون  عندما وبخاصة مختلفة إعاقات 
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 الخاصة. للتربية التربوية )األوضاع( البدائل :هرم 01رقم الشكل

المـــــــدخل إلـــــــى التربيـــــــة جمرررررررال محمرررررررد الخطيرررررررب، منرررررررى صررررررربحي الحديررررررردي،  المصـــــــدر:
 .20 ص، ،2009، 1، دار الفكر، عمان، األردن، طالخاصة

الصفوف العادية مع توفير خدمات داعمة

أو دون توفير هذه الخدمات

ليمية الصفوف العادية مع توفير خدمات تع
مساعدة

الدوام الجزئي في صف خاص

الدوام الكامل في صف 
خاص

محطات تعليمية 
المدرسة )خاصة 

(الخاصة النهارية

التعليم في
المنزل أو في

المستشفى

التعليم في
مؤسسات 
االقامة 
الداخلية
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  الخاصة   الحاجات   ذوي   طلبة  لدى  إن   1: الخاصة   االحتياجات  لذوي   الدراسية  المناهج .7

  األدبيات   تشير  ما  غالبا  ذلك  إلى  واستنادا   الحدود،  أبعد   إلى  متباينة   وحاجات   خصائص 

  المتعلمين   بين  الفردية  الفروق   مراعاة  هو   الخاصة  التربية  به  تتميز  ما  أهم  أن  إلى  المتخصصة

 طالب   فلكل  ذلك  على   دليل   يرخ   إال    وتنفيذه   تطويره  ينبغي  الذي  الفردي  التربوي   البرنامج  وما

  جميع   يالءم  واحد  تدريسي  أسلوب   عن  الحديث  المتعذر  فمن  ذلك  على  وبناء  الفردية،  حاجاته

 كان   إذا  ما  حول  البعض   تساؤل  يبرر  ما  هناك   الحقيقة  وفي  الخاصة،  الحاجات   ذوي   الطلبة

 استخدامها  يتم  التي  تلك  عن  تختلف  الخاصة  الحاجات   ذوي   الطلبة  لتدريس  أساليب   فعليا  هناك

  طبيعته،  في يكمن مما أكثر األسلوب  تنفيذ  طريقة في يكمن الفرق  ولعل عام،  بوجه الطلبة لتعليم

  ذا   طالبا  أو   عاديا  طالبا  الطالب   كان  إذا  عما   النظر   بصرف  فعال  تعليم  هو  الفعال  فالتعليم 
 خاصة.  حاجات 

 المتعلم   باختالف  جوهريا  تلفتخ ال  أساسية  وشروط  مواصفات   له  الجيد   فالتدريس  أخرى   بعبارة  و

 حاجات   وذوي   )عاديين  الطلبة  من  فئتين  عن  الحديث   الخطأ  من  أن   يرى   من  ثمة  أكثر  وبدقة

 التدريس.  أساليب  من فئتين أو خاصة(

 ذوي   الطلبة  لتدريس  العامة  والموجهات   المبادئ  من  جملة  وجود   عدم   يعني  ال   ذلك  لكن   و

  إلى   الخاصة  التربية   في   المستخدمة  التدريس  أساليب   مية العل  المراجع  وتصنف  الخاصة،  االحتياجات 

   هما: رئيسيتين فئتين

  على   الخاصة  الحاجات   ذي  الطالب   مساعدة  إلى  وتهدف  العالجية:  أو  التصحيحية  التربية •

 أدائه،  وتطوير  اإلعاقة،  حاالت   تفرضها  التي  الصعوبات   على  للتغلب   الالزمة  المهارات   اكتساب 

 عنه. تصدر التي المنسابة االستجابات  وتشجيع مناسبةال غير االستجابات  وكبح
  لتحقيق   معدلة  أو  مكيفة  ووسائل  ومعدات   أدوات  توظيف  تتضمن  التي  التعويضية:  التربية •

 والتصحيحية.  العالجية البرامج طريق عن  تحقيقها يتعذر التي األهداف
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  على: عموما العادي التدريس شأن شأنه الخاصة، التربية في الفعال التدريس ويشتمل

 واقعيرررررة توقعرررررات  وتبنررررري التررررردريس تنفيرررررذ  طريقرررررة واختيرررررار األهرررررداف )تحررررردد  للتررررردريس التخطررررريي -

 . الطلبة( من

 التعليمية(. البيئة وتنظيم الصفي الوقت  إدارة للدرس، )التحضير وتنظيمه التدريس إدارة -

 وتكييررررررف الطلبررررررة تعلررررررم ومتابعررررررة مناسرررررربة بطريقررررررة وعرضرررررره المحترررررروى  )تقررررررديم الترررررردريس تنفيررررررذ  -

 الحاجة(. عند  التدريس

 المعلومات  وتوظيف   الراجعة   بالتغذية  وتزويدهم   الطلبة  تقدم  مستوى   )تقييم   التدريس:  فاعلية  تقييم  -

 المالئمة(.  التربوية القرارات  التخاذ  المتوفرة

  التربية   مجال  في  التدريس   طريقة  اختيار  عند   العوامل  من  جملة  مراعاة  ارته  جير  ويقترح •

 يلي: ما بإيجاز  وأهمها الخاصة

 للطالب.  الزمني العمر -

 للطالب. الخاصة التعليمية الحاجات  -

 الطالب. منها يعاني التي الصعوبات  شدة -

 التربوية.  للبرمجة المتوفرة اإلمكانيات  -

 . للمعلمين المهنية  الكفايات  -

 المعتمدة. التربوية السياسات   -

  1المحلي. التربوي  المجتمع في المفعول سارية واألنظمة التعليمات  -

  تكييف   من   بد   ال  أنه  إلى  الخاصة  االحتياجات   ذوي   تعليم  حول  العالمي  المؤتمر  أشار  ولقد  •

 يلي:  ما عبر وذلك  الخاصة االحتياجات  ذوي  ليالئم المدرسي المنهاج ومرونة
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 العكس. وليس األطفال الحتياجات  المنهاج مواءمة -

 الدراسرررررري المنهررررراج إطرررررار فررررري الخاصرررررة االحتياجرررررات  ذوي  لألطفرررررال اإلضرررررافي الررررردعم تررررروفير -

 بهم. خاص  منهاج تطوير وليس  العادي،

 فرررري أساسرررريا جررررزء المسررررتمر التقيرررريم وجعررررل األطفررررال هررررؤالء تقيرررريم إجررررراءات  فرررري النظررررر إعررررادة -

 التعليمية. العملية

  1والتعليم. والحركة االتصال لتسيير وجياالتكنول توظيف -
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 المحور الثاني: اإلعاقة البصرية                                                   

من بين فئات ذوي االحتياجات الخاصة التي تدخل   1:مدخل حول اإلعاقة البصرية .1
تقدمها   التي  التربوية  الخدمات  البصريةضمن  اإلعاقة  نجد  الخاصة  اإلعاقة   و  التربية  تعرف 

     )الطبية( والزاوية التربوية. البصرية من زاويتين أساسيتين وهما: الزاوية القانونية

 أوال   بالنسبة للمكفوف:  

القانونية)الطبية(: • الناحية  ة   من  وحد  البصر  ة  حد  على  )الطبي(  القانوني  التعريف  يعتمد 
البصر: هي القدرة على التمييز بين األشكال ) كقراءة األحرف أو األرقام أو الرموز( بعبارة  

ا على الشبكية  أخرى حدة اإلبصار هي قدرة العين على أن تعكس الضوء بحيث يصبح مركز 
مثال يعني    20/60فأن تقول إن حدة إبصار الشخص    20/ 20وحدة اإلبصار العادية هي  

 قدم. 60قدم ما يراه الناس اآلخرون عن بعد  20أن الشخص ال يرى إال  عن بعد 

وتبعرررررا لمسرررررتوى حرررررردة البصرررررر يعتبرررررر اإلنسرررررران مكفوفرررررا )قانونيرررررا( إذا كانررررررت حررررردة اإلبصررررررار 
كررررررذلك يتضررررررمن التعريررررررف القررررررانوني لإلعاقررررررة البصرررررررية تحديررررررد ، 20/200لديرررررره أضررررررعف مررررررن 

مجررررررال اإلبصررررررار، ومجررررررال اإلبصررررررار هررررررو المسرررررراحة الكليررررررة الترررررري يسررررررتطيع اإلنسرررررران العررررررادي 
ومجررررررال اإلبصررررررار يقرررررراس بالرررررردرجات وهررررررو يبلرررررر   رؤيتهررررررا فرررررري لحظررررررة دون أن يحرررررررك مقلتيرررررره،

ا كرررررران مجررررررال درجررررررة عنررررررد اإلنسرررررران الررررررذي يتمتررررررع بقرررررردرات بصرررررررية طبيعيررررررة فررررررإذ  180حرررررروالي 
 درجة أو أقل فاإلنسان مكفوف قانونيا. 20البصر يساوي 

: فاإلنسان المكفوف هو الذي فقد بصره بالكامل أو الذي يستطيع إدراك  من الناحية التربوية •
يتعلم   الشخص  وهذا  للتعلم،  األخرى  الحواس  على  االعتماد  عليه  فإن  ولذلك  فقي  الضوء 

 . القراءة والكتابة عن طريق البرايل 

 :البصر بالنسبة لضعيفثانيا   
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ضرررعاف البصرررر فهرررم مرررن الناحيرررة القانونيرررة األشرررخاص  :)الطبيـــة( مـــن الناحيـــة القانونيـــة •
فرررررري العررررررين األقرررررروى بعررررررد  20/200إلررررررى  20/70الررررررذين تتررررررراوح حرررررردة إبصررررررارهم مررررررا بررررررين 

 التصحيح.

ــة التربويــــــة • ــن الناحيــــ الوظررررررائف : فالضررررررعف البصررررررري هررررررو عرررررردم القرررررردرة علررررررى تأديررررررة مــــ
  1المختلفة بدون اللجوء إلى أجهزة بصرية مساعدة تعمل على تكبير المادة المكتوبة.

( ضررررررررعف الرؤيررررررررة إلررررررررى مجمرررررررروعتين 2018) 11يصررررررررنف التصررررررررنيف الرررررررردولي لألمررررررررراض 
  هما: ضعف الرؤية القريبة وضعف الرؤية عن بعد.

 ضعف الرؤية عن بعد:  •

 .6/12: عندما تقل حدة اإلبصار عن خفيف -
 .6/18: عندما تقل حدة اإلبصار عن معتدل -
 .6/60عندما تقل حدة اإلبصار عن  :  حاد -
 . 60/ 3: عندما تقل حدة اإلبصار عن العمى -
  8N( أو  6)حرف من حجم    6N:عندما تقل حدة البصر القريب عن  ضعف الرؤية القريبة •

  2سم باستخدام أدوات تصحيح البصر. 40( على بعد 8)حرف بحجم  
 النظام البصري ووظائف الرؤية:  .2

ــري  2-1 ــام البصـــــــ : ويشرررررررررمل النظرررررررررام البصرررررررررري والعيرررررررررون واألعصررررررررراب البصررررررررررية النظـــــــ
 3والمسارات من وبين الهياكل المختلفة في الدماغ.

تقرررروم الهياكررررل الموجررررودة فرررري مقدمررررة العررررين )القرنيررررة والعدسررررة( بتركيررررز الضرررروء الررررذي يرررردخل 
العررررررين علررررررى الشرررررربكية ليررررررتم تحويررررررل الضرررررروء إلررررررى نبضررررررات عصرررررربية تنتقررررررل عبررررررر األعصرررررراب 
البصررررية والمسرررارات إلرررى جرررزء محررردد مرررن الررردماغ يعررررف باسرررم القشررررة البصررررية ثرررم تنتقرررل هرررذه 

 
 .167جمال محمد الخطيب، منى صبحي الحديدي، مرجع سابق، ص،   1

2 // www.who.int/ar/news-room/faet-sheets/detail/bhindness-and-visual-impairment    26/3/2020           
02:31           
3 World Health Organization, World Report On Vision, Geneva, 2019, p, 5.    

http://www.who.int/ar/news-room/faet-sheets/detail/bhindness-and-visual-impairment


اسة..............اإلطار النظري للدر .:.............................. الفصل الثاني  

 

 
59 

ن الرررردماغ حيررررث تتكامررررل مررررع المرررردخالت األخرررررى )مثررررل النبضررررات إلررررى أجررررزاء أخرررررى كثيرررررة مرررر
 الذاكرة والسمع( لتمكين الشخص من فهم البيئة المحيطة واالستجابة وفقا لذلك.

يترررررريح النظررررررام البصررررررري وظررررررائف الرؤيررررررة الترررررري ترررررردعم مجموعررررررة  وظــــــائف الرؤيـــــــة: 2-2
 متنوعة من األنشطة والمهن وهي:

 وح، بغض النظر عن المسافة.: هي القدرة على رؤية التفاصيل بوضحدة البصر •

يرررتم اسرررتخدام حررردة البصرررر عرررن بعرررد فررري العديرررد مرررن المواقرررف اليوميرررة مثرررل: قرررراءة السررربورة  •
أو العالمررررررررات أو أرقررررررررام الحررررررررافالت، أو عنررررررررد التعرررررررررف علررررررررى األشررررررررخاص عنررررررررد المرررررررررور 

 بالغرفة، مهم للعديد من المهن واألنشطة مثل ممارسة الرياضة.

ــر • ــدة البصــ ــرب حــ مهررررام القريبررررة مثررررل القررررراءة والكتابررررة كمررررا يسررررتخدم فرررري : مهررررم لجميررررع القــ
العديرررررد مرررررن المهرررررن واألنشرررررطة مثرررررل: فررررررز الحبررررروب، اسرررررتخدام الهواترررررف المحمولرررررة وأجهرررررزة 

  الكمبيوتر.

ا يسررررمح بررررالتمييز بررررين األشررررياء ذات الحجررررم رؤيــــة األلــــوان • : ولهررررا دور عملرررري للغايررررة، ممرررر 
ن مثررررل: األعمررررال الكهربائيررررة والطيررررران والشرررركل المتشررررابه مثررررل: الرررردواء، كمررررا أنرررره مهررررم للمهرررر

 واألزياء.

: أو اإلدراك العميرررررق يسرررررمح برررررالحكم علرررررى المسرررررافات وسررررررعة االقترررررراب الرؤيـــــة المجهريـــــة •
مررررررن األشررررررياء، مهررررررم للعديررررررد مررررررن المهررررررام القريبررررررة مثررررررل: سرررررركب السرررررروائل فرررررري الكررررررؤوس أو 

 وضع الخيي في اإلبرة.

ــاين • ــية التبـ تمييرررز شررريء مرررا عرررن خلفيتررره، والتررري غالبرررا مرررا : وتشرررير إلرررى القررردرة علرررى حساسـ
تتضرررررررمن تمييرررررررزا للظرررررررالل الرماديرررررررة، وهرررررررو مهرررررررم بشررررررركل خررررررراص فررررررري حررررررراالت اإلضررررررراءة 

 1المنخفضة، مثل القيادة ليال.

 
1 World Report on Vision, op.cit, p, 5. 
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: ويسرررراعد علررررى التحرررررك بأمرررران واكتشرررراف العوائررررق مررررن خررررالل المجــــال البصــــري المحيطــــي •
  1.الرؤية الجانبية للشخص، مهم للقيادة اآلمنة والعديد من المهن والرياضة 

 أسباب اإلعاقة البصرية:  .3

أنه يوجد ماال يقل  عن    2019يفيد أول تقرير عالمي أصدرته منظمة الصحة العالمية في أكتوبر  
مصابين بحاالت ضعف البصر أو العمى،  منها أكثر من مليار حالة كان من  مليار شخص    2.2

بعد...وهناك   لم تعالج  أنها  أو  بالعمى أو حاالت    65الممكن تالفيها  المصابين  مليون شخص من 
ويعاني   العين،  عدسة  اعتام  عالج  عملية  إجراء  بفضل  رؤيتهم  تصحيح  يمكن  كان  البصر  ضعف 

ص أثناء مزاولتهم ألنشطتهم من جر اء تعذ ر حصولهم على النظارات  مليون شخ  800أكثر من    يوميا
  2الطبية. 

 ومن أسباب اإلعاقة البصرية نذكر:

 أسباب ما قبل الوالدة: 1_ 3

 تعرض األم لألشعة السينية. -
 سوء التغذية بالنسبة لألم.  -
   إصابة األم باألمراض المعدية كالحصبة األلمانية ومرض الزهري. -

 لألدوية والعقاقير دون استشارة الطبيب. تناول األم  -
 اختالف عامل الريزيس في دم األم والجنين.  -
  .التدخين واإلدمان على المخدرات والكحول -

 3أسباب أثناء الوالدة: 2_ 3

 الوالدة العسيرة.  -
 

1 World Report On Vision, op.cit, p, 5. 
2 https://www.who.int/ar/news-room/detail/09-02-1441-who-launches-first-world-report-on-vision.  
26/03/2020     00:40. 

إبريعم،     3 سامية  بوعيشة،  البصرية أمال  اإلعاقة  لذوي  الحديثة  التعليم  تكنولوجيا  والموهبة،  تقنيات  اإلعاقة  لعلوم  العربية  المجلة   ،
 . 82، ص،  2019، يناير 6المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب، مصر، العدد 

 

https://www.who.int/ar/news-room/detail/09-02-1441-who-launches-first-world-report-on-vision
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 نقص األوكسجين.  -
 سوء استخدام المالقي عند إخراج الجنين.  -

 وتشتمل على:  أسباب ما بعد الوالدة:  3_ 3

أن   - حيث  البصرية،  اإلعاقة  حدوث  في  المساهمة  العوامل  أهم  من  يعد   الذي  الوراثة  عامل 
٪ من المعاقين بصريا يولدون من  باء معاقين بصريا أو مصابين بأمراض في العين، 60

 إضافة إلى العوامل المكتسبة المتمثلة في سوء تغذية الطفل ونقص األكسجين لديه. 
التعرض للحوادث كاإلصابة بآلة حادة، أو اإلصابة ببعض األمراض التي تؤدي إلى اإلعاقة   -

الدم  ضغي  وارتفاع  السكري  كالداء  العالج   البصرية  تلقي  دون  العين  بأمراض  اإلصابة   ،
الماء   باسم  الماء األزرق، عتامة عدسة العين والذي يعرف كذلك  أو  الجالكوما  الالزم مثل 

 1. األبيض 
إن ثلثررررري المعلومرررررات يكتسررررربها الفررررررد عرررررن طريرررررق  2:ذوي اإلعاقــــــة البصــــــرية خصــــــائص .4

ن مفاهيمرررررره حررررررول العررررررالم الخررررررارجي عررررررن  البصررررررر، فالطفررررررل فرررررري مراحلرررررره األولررررررى يررررررتعلم ويكررررررو 
 طريق البصر لذلك فإن اإلعاقة البصرية لها تأثيرات متعددة على الفرد ومنها:

ــة: • ــائص العقليـــ النمرررررو العقلررررري )كنمرررررو( ال يترررررأثر باإلعاقرررررة البصررررررية فهنررررراك العديرررررد  الخصـــ
مررررن المشررررراهير الررررذين لرررررديهم إبررررداعات فررررري شررررتى المجررررراالت رغررررم أنهرررررم مصررررابين برررررالكفف، 

ــينومرررررنهم علرررررى سررررربيل المثرررررال ال الحصرررررر:  ــه حســـ ، رعميرررررد األدب العربررررري فررررري مصررررر طـــ
ة ورئررررريس هيئرررررة مفتررررري المملكرررررة العربيرررررة السرررررعودي عبـــــد العزيـــــز بـــــن بـــــا وسرررررماحة الشررررري  

  كبار العلماء ،...وغيرهما.

 لكن هناك بعض االنعكاسات لهذه اإلعاقة على أصحابها نذكر منها:

 
 .82أمال بوعيشة، سامية إبريعم، مرجع سابق، ص،   1
، ص  2011،  1، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، مصر، طالتربية الخاصة وبرامجها العالجيةح عبد المجيد الشريف، عبد الفتا  2

 .326 ، 325 ص،
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ترررررؤثر اإلعاقرررررة البصررررررية فررررري قررررردرة الفررررررد علرررررى تكررررروين مفاهيمررررره حرررررول األطررررروال واألحجرررررام  -
  واألوزان والمساحات والمسافات واأللوان.

األخرررررررى كالسررررررمع واللمررررررس والشررررررم فرررررري تكرررررروين يتميررررررز الكفيررررررف باالعتمرررررراد علررررررى حواسرررررره  -
 المفاهيم إال  أن هذه الحواس ال تعطي الصورة الواضحة التي تعطيها العين.

وتجرررررردر اإلشررررررارة أن بعررررررض العلمرررررراء يرررررررون أن العمررررررى يرررررردفع العقررررررل إلررررررى تغييررررررر وإعررررررادة   
 تنظيماته المختلفة لتعويض الكفف البصري.

ــة: • ــائص اللغويــــ همررررررا: اللغررررررة اللفظيررررررة، واللغررررررة غيررررررر  تتكررررررون اللغررررررة مررررررن عنصررررررران الخصــــ
 اللفظية.

اللغررررة اللفظيررررة هرررري الترررري يتعلمهررررا الكفيررررف بطريقررررة برايررررل وهرررري تخررررتص بررررالقراءة  والكتابررررة  -
 ويمكن للكفيف إجادتها.

اللغررررة غيررررر اللفظيررررة هرررري المتعلقررررة بالمشرررراعر واألحاسرررريس والكفيررررف يجررررد صررررعوبة فرررري فهررررم  -
 مشاعر وأحاسيس اآلخرين عندما يتحدثون معه.

و المكفوفين  على  أجريت  التي  الدراسات  نتائج  اختلفت  تأثير    مدىلتحديد  المبصرين    وقد 
 للمكفوفين. اإلعاقة البصرية على النمو  

فيه   يرى  الذي  الوقت  من    ديموتففي  الكثير  تعلم  يمكنهما  والكفيف  المبصر  من  كال  أن 
يرى   وارن الكلمات من خالل ربطها بكلمات أخرى مشابهة وليس عن طريق الخبرة المباشرة، نجد 
 أن اإلعاقة البصرية لها تأثير على النمو اللغوي باعتبار أن اللغة يتم تعلمها في الصغر.

ــة:  • ــائص األ اديميــــ يختلررررررف تررررررأثير اإلعاقررررررة البصرررررررية علررررررى التحصرررررريل األكرررررراديمي الخصــــ
برررررراختالف درجررررررات اإلعاقررررررة ووقررررررت حرررررردوثها، فاإلعاقررررررة الشررررررديدة تررررررؤثر علررررررى قرررررردرة التلميررررررذ 

أمررررا  1الدراسررررية، بالمقارنررررة مررررع زمالئرررره العرررراديين الررررذين يدرسررررون المقررررررات الدراسررررية نفسررررها،
يمكررررررن تصررررررحيحها بالنظررررررارات الطبيررررررة فلرررررريس لهررررررا تررررررأثير اإلعاقررررررة البصرررررررية الجزئيررررررة الترررررري 

 
 .327 ، 326 عبد الفتاح عبد المجيد الشريف، مرجع سابق،ص ص،  1

 



اسة..............اإلطار النظري للدر .:.............................. الفصل الثاني  

 

 
63 

واضرررررح علرررررى النمررررررو األكررررراديمي للمعررررراق بصررررررريا، إذا مرررررا روعررررري اتخرررررراذ بعرررررض الترتيبررررررات 
 الصفية المناسبة كاإلضاءة ووضع التلميذ في الصفوف األولى.

ــة: • ــة واالجتماعيــــ ــائص االنفعاليــــ بصررررررفة عامررررررة لرررررريس هنرررررراك خصررررررائص انفعاليررررررة  الخصــــ
واجتماعيررررررة تميررررررز المكفرررررروف عررررررن المبصررررررر والخصررررررائص التاليررررررة تحرررررردث لبعضررررررهم بسرررررربب 
ظرررررروف اجتماعيرررررة بيئيرررررة مختلفرررررة وقرررررد تكرررررون نتيجرررررة التجاهرررررات اآلخررررررين نحررررروهم ونرررررذكر 

 منها: 

يتسرررراوى الكفيررررف مررررع المبصررررر فرررري مفهرررروم الررررذات ولكررررن بعررررض حرررراالت عرررردم الثقررررة بررررالنفس  -
 إلى اتجاه اآلخرين نحو الكفيف.تعود 

العوامررررررل النفسررررررية ال تتررررررأثر باإلعاقررررررة البصرررررررية فنجررررررد الكفيررررررف يتمتررررررع بالهرررررردوء واالسررررررتقرار  -
 والتكيف االجتماعي وروح الدعابة.

يعررررراني الكفيرررررف مرررررن الخررررروف والترررررردد بسررررربب عررررردم قدرتررررره علرررررى التنقرررررل اآلمرررررن وخوفررررره مرررررن  -
 السقوط. االصطدام أو

 كات العشوائية كهز الساقين أو التلويح باليدين وغير ذلك. تصدر عن المكفوف بعض الحر  -
من الناحية االجتماعية فإن بعض المعاقين يعانون من صعوبات في التكيف نتيجة عزوفهم   -

يعانونه من  أكثر مما  يعانون من مشكالت مع اآلخرين  الجماعة وهؤالء  االنخراط في  عن 
 إعاقتهم ذاتها. 

الالخصائص الجسمية:   • النمو  بدني والحركي عند المعاقين بصريا يعتبر نموا طبيعيا ال  إن  
يتأثر باإلعاقة في مراحله المختلفة فهو يخضع لقوانين النمو العادية، إال  أن المشكالت التي 

 تصاحب اإلعاقة تكمن في الجوانب التالية: 
 بيء في التحرك من مكان إلى  خر. -
والفراغات   - االتجاهات  تحديد  في  أو  صعوبة  لالصطدام  يعرضهم  مما  والعوائق  والمساحات 

 1السقوط.
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إن قيام المعاق بصريا ببسي يديه لألمام وثني ركبتيه عند المشي يسبب له بعض التشوهات  -
 القوامية مثل: 

 استدارة الكتفين.  ✓

 التجويف القطني في فقرات أسفل الظهر. ✓

  1تصلب أربطة الركبتين.  ✓

 اإلعاقة البصرية: االهتمام بذوي  مراحل تطور .5

لقد كان لكف البصر أثره في حياة األمم منذ أقدم العصور ولم تتحسن النظرة للمكفوفين منذ 
إليهم   ينظرون  كانوا  الحاالت  أحسن  وفي  جانبا  المكفوفين  تنحية  على  حريصين  القدماء  كان 

أحيانا أخرى،فق الشفقة حينا واالزدراء  يثيرون  الذين  العاهات  ذوي  يعمدون  باعتبارهم من  كانوا  د 
ضرورة إعداد األطفال    أفالطون إلى تعريض األطفال المكفوفين للموت للتخلص منهم، وقد رأى  

في   لياقته  عدم  يثبت  من  ويترك  أصحاء  كمواطنين  مستقبال  لياقتهم  من  للتأكد  حديثا  المولودين 
كهوف الجبل كي يموت أو يتخلصوا منه أو يوضعون في أوعية من الخزف ويدفنون على جانب  

 الطريق.

بضرررررررررورة الررررررررتخلص مررررررررن  أفالطــــــــون وقررررررررد ورد فرررررررري الكتابررررررررات القديمررررررررة الترررررررري نررررررررادى بهررررررررا 
المكفرررررررروفين باإلعرررررررردام كمررررررررا أن هنرررررررراك بعرررررررررض األنحرررررررراء بالهنررررررررد ال يوجررررررررد بهررررررررا أي مسررررررررراعدة 
للمكفرررررروفين علررررررى اعتبررررررار أن فقررررررد البصررررررر يعررررررد  عقابررررررا خاصررررررا نتيجررررررة للخطايررررررا الشررررررريرة الترررررري 

 ارتكبت.

يغرقررررون األطفررررال المكفرررروفين وكررررانوا يعتبرررررون أن يررررد وفرررري رومررررا ظررررل  النرررراس أجيرررراال عديرررردة 
 2الكفيف خطر على الصحة.

 
 .328، 327، عبد المجيد الشريف، مرجع سابق،ص صعبد الفتاح   1
دور التقنيات التكيفية الحديثة في دمج المكفوفين وتمكينهم في المجتمع األردني دراسة ميدانية من وجهة نظر  مجموعة باحثين،     2
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اسة..............اإلطار النظري للدر .:.............................. الفصل الثاني  

 

 
65 

ــرونررررررادى  ــرت سبنســــ بعرررررردم تقررررررديم المسرررررراعدة لفئررررررات العجررررررزة، حيررررررث تتحمررررررل الفئررررررات  هربــــ
والطبقررررات النشررررطة عبئررررا ال مبرررررر لرررره فالحيرررراة فرررري رأيرررره هرررري التقرررردم الررررذي يعنرررري تقرررردم األقرررروى 

 1وسقوط الضعيف .

كفرررررل بالرعايرررررة التربويرررررة للمعررررراق بصرررررريا فررررري القررررررن السرررررابع عشرررررر وظهررررررت أول محاولرررررة للت
فررري برررراريس فقرررد الرررتقي هرررذا المربررري معاقرررا بصرررريا مرررن الشرررارع وأدخلرررره فــــالنتين هــــوي علرررى يرررد 

مدرسررررة تحمررررل اسررررمه كرررران قررررد أسسررررها بنفسرررره وسرررررعان مررررا أصرررربح عرررردد تالميررررذها اثنرررري عشررررر 
وقرررررد اسرررررتخدم فرررررالنتين فررررري س،تلميرررررذا قامرررررت بتمويلهرررررا جمعيرررررة رعايرررررة ضرررررعاف البصرررررر فررررري باري

تعليمررررره اللغرررررة فررررري مدرسرررررته هرررررذه مجموعرررررة مرررررن األحررررررف البرررررارزة التررررري يرررررتمكن المعررررراق بصرررررريا 
مررررن لمسررررها بأصررررابعه، وكرررران هررررذا العمررررل الرائررررد سررررببا فرررري نشررررأة عرررردة مرررردارس للمعرررراقين بصررررريا 

 في أغلب العواصم األوربية.

زاميررررررا، ال سرررررريما بعررررررد وفرررررري مطلررررررع القرررررررن التاسررررررع عشررررررر أصرررررربح تعلرررررريم المعرررررراق بصررررررريا إل
ــلظهرررررور طريقرررررة " ــويس برايـــ ــت " ، بحيرررررث أعرررررد  نظامرررررا للتعلررررريم فررررري المنرررررازل ابتدعتررررره لـــ اليزابيـــ

ودعمترررررره بوسررررررائل تربويررررررة عديرررررردة، ومررررررع مطلررررررع القرررررررن العشرررررررين صرررررردر فرررررري إنجلترررررررا  جلبــــــرت
 قانونا للمعاق بصريا يضمن له مستوى معيشيا  منا بما فيه الحق في التعليم.

لتعليم المعاقين بصريا في الوطن العربي إلى معلم اللغة العربية ويدعى    وتنسب أول محاولة
الذي أسس مدرسة خاصة بالمعاقين بصريا في شيخون بالقاهرة، وكان قد سافر قبل   محمد أنس

الكتب   لطبع  مطبعة  واستيراد  بصريا  المعاق  تعليم  وطرق  نظم  على  لإلطالع  أوربا  إلى  ذلك 
المدرسة برحيل صاحبها، ثم أنشأت بعد ذلك "الجمعية اإلنجليزية    بطريقة برايل، وقد توقفت هذه

وبعد الحرب العالمية األولى    2لرعاية العميان" التي اهتمت بتعليم المعاق بصريا المهن المختلفة،
بدأت وزارة المعارف في مصر تولي االهتمام بهذا النمي من التعليم فأنشأت مجموعة من المعاهد 

"عام   الوطنية  الجمعية  "مدرسة  أولها  كانت  بصريا  بالمعاقين  في   ،1935الخاصة  أنشأت  كما 
 

 . 7،  مجموعة باحثين، مرجع سابق، ص   1
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، إشراف،  التواصل التعليمي عند المعاقين بصريا السنة أولى ابتدائي من التعليم نموذجا  ،بشير جبور  2

 .   44، ص، 2012، 2011د، رشيد عبد الخالق، معهد اللغة العربية و دابها، جامعة السانيا، وهران، 
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تربي  في  للتخصص  المعلمات  مدرسة  لخريجات  إضافيا  قسما  نفسه  ثم  الوقت  بصريا  المعاقين  ة 
أخذت تتوسع بعد ذلك في إنشاء معاهد للمعاقين بصريا في القاهرة واألقاليم المجاورة وقد اقتصر 

 التعليم في تلك الفترة على المرحلة االبتدائية التي تنتهي بالتعليم المهني.

لفة السبل وإن  لقد أد ى االهتمام برعاية وتعليم المعاقين بصريا إلى ظهور اتجاهات تربوية مخت
 كانت كلها تهدف إلى تحقيق الخدمات التعليمية نفسها. 

الوسائي   أهم  من  المتخصصة  المدارس  أي  بصريا  للمعاقين  الكاملة  اإلقامة  مراكز  وتعتبر 
لتفعيل العملية التعليمية للمعاقين في ظل ظروف الئقة إذ تتوفر فيها هيئة التدريس المتخصصة  

المناسبة لهذا النوع من التعليم، وتعتبر هذه المراكز المكان المناسب   واألدوات والوسائل واألجهزة
لتقديم الخدمات التربوية والنفسية لألطفال المعاقين بصريا حيث تتبع فيها طرق تربوية خاصة،  

 1وتتوافر بها اإلمكانيات الخاصة الالزمة للطفل المعاق بصريا.

أن • القول  نستطيع  التاريخي  السرد  هذا  خالل  البصرية    من  اإلعاقة  ذوي  بفئة  االهتمام 
 بثالثة مراحل مختلفة ومهمة وهي:   والمكفوفين مر  

ــى - ــة األولــ ، فرررري المجتمررررع هاترررر: مرحلررررة االزدراء وعرررردم االعتررررراف بوجررررود فئررررة مثررررل هالمرحلــ
 .بل كانت تتعرض ألبشع أنواع التعذيب 

ــة - ــة الثانيــ األطفررررال المعرررراقين : مرحلررررة االعتررررراف بهررررا وتخصرررريص مؤسسررررات لتعلرررريم المرحلــ
 بصريا.

ــة - ــة الثالثــ : وهرررري المرحلررررة المعاصرررررة والترررري تتميررررز بظهررررور اتجرررراه جديررررد يرررردعو إلررررى المرحلــ
ه الفئررررررة فرررررري المجتمررررررع وعرررررردم االكتفرررررراء بعزلهررررررا وتعليمهررررررا فرررررري مرررررردارس اتررررررضرررررررورة دمررررررج ه

ومؤسسرررررررات خاصرررررررة، وهنرررررررا نالحرررررررظ أنهرررررررا ال تختلرررررررف كثيررررررررا عرررررررن مراحرررررررل تطرررررررور التربيرررررررة 
 ه الفئة إلى فئات ذوي االحتياجات الخاصة.اتر انتماء هوذلك باعتبا الخاصة
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يحتررررراج المعررررراقين بصرررررريا للمرررررنهج  1:االحتياجـــــات التربويـــــة لـــــذوي اإلعاقـــــة البصـــــرية .6
المكيررررررف ألن المرررررررنهج األساسررررررري يكررررررون غنيرررررررا برررررررالخبرات البصررررررررية الترررررري يرررررررتعلم مرررررررن خاللهرررررررا 

ا التالميرررررررذ المعررررررراقين بصرررررررريا ففررررررري كثيرررررررر مررررررر  ون ن األحيررررررران يتعلمرررررررالمبصررررررررين المفررررررراهيم، أمررررررر 
 المفاهيم بطريقة ناقصة أو مشوهة في حين يجب تعليمها بشكل صريح ومنهجي.

ويعررررررالج المرررررررنهج األساسررررررري المكيررررررف )الموسرررررررع( العديرررررررد مررررررن المهرررررررارات الوظيفيرررررررة الالزمرررررررة 
 للنجاح في الحياة اليومية في المدرسة والمنزل والمجتمع والمهنة.

وتتضررررررمن هررررررذه المنرررررراهج تسررررررعة محرررررراور ويتضررررررمن كررررررل محررررررور مجموعررررررة مررررررن المعررررررارف 
 والمهارات التي يجب تنميتها لدى المعاقين بصريا وهي كاآلتي: 

تهرررررردف لتنميررررررة مهررررررارات الدراسررررررة والتنظرررررريم ومهررررررارات  المهــــــارات األ اديميــــــة التعويضــــــية: •
يرررررررة الوظيفيرررررررة، االسرررررررتماع والتحررررررردث وإدارة الوقرررررررت....وهي تعتمرررررررد علرررررررى درجرررررررة مرررررررن الرؤ 

وذلرررررررك باسرررررررتخدام وسرررررررائل مثرررررررل )برايرررررررل، طباعرررررررة كبيررررررررة، طباعرررررررة مرررررررع اسرررررررتخدام أجهرررررررزة 
 بصرية، الحروف الملموسة، تسجيل المواد أو القراءة الحية(.

والتنقل: • وتطوير    التوجيه  العقبات  وتجنب  والتنقل  الحركة  توجيه  كيفية  تنمية  إلى  تهدف 
الجسم والمفاهيم  الحركة   المهارات األساسية لصورة  المكانية الضرورية والسالمة واألمن في 

 والتنقل المستقل في المدرسة والمنزل والمجتمع.
تهررررتم بررررتعلم المهررررارات االجتماعيررررة مررررن خررررالل التفاعررررل مررررع  مهــــارات التفاعــــل االجتمــــاعي: •

فرررررري األنشررررررطة أفررررررراد األسرررررررة واألقران،وتطرررررروير صررررررداقات مررررررع زمررررررالء الدراسررررررة والمشرررررراركة 
ال، حيررررررررث يحترررررررراج الكفيررررررررف تعليمررررررررا دقيقررررررررا وواعيررررررررا واالتصررررررررال الفعرررررررر   الصررررررررفية والالصررررررررفية

 وصريحا حتى ال يصبح في خطر العزلة االجتماعية في المدرسة والمجتمع.
المستقلة: • الحياة  الحياة    مهارات  في  األفراد  بها  يقوم  التي  والوظائف  المهام  جميع  تشمل 

اليومية وفقا لقدراتهم في سبيل العيش بصورة مستقلة قدر اإلمكان وتتضمن مجاالت مثل:  

 
من التعليم االبتدائي في ضوء المناهج الموسعة    األولىتطوير منهج األنشطة العلمية للصفوف الثالثة  مروة محمد محمد الباز،     1

 .12، ص، 2015جامعة بورسعيد، مصر،  ، كلية التربية، بصريا وأثره في تنمية المفاهيم العلمية والمهارات الحسية للتالميذ 
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النظافة الشخصية، إعداد الطعام، إدارة الوقت والمال، إدارة وتنظيم األعمال المنزلية وتنظيم  
 األمتعة الشخصية. 

االستجمام:   • وأنشطة  الترفيه  الترفيهيةمهارات  األنشطة  خالل  من  التعلم  لتنمية    ،تهدف 
لتمكينهم   الالزمة  والمعدات  القواعد  تعديالت في  تتطلب  للمعاقين بصريا  المناسبة  واألنشطة 
والمواد   التقنيات  واستكشاف  لتعليم  جهد  بذل  يجب  لذا  معنى  ذات  بطريقة  المشاركة  من 

 األنشطة الترفيهية.  التكيفية من خالل
الوظيفي: • للعمل،   التعلم  الوظيفية  المهارات  تطوير  على  بصريا  المعاقين  لمساعدة  تهدف 

يفعله اآلخرون   اليومية يأتي من خالل مراقبة ما  فتنمية االهتمام بمختلف المهن في الحياة 
المه وهذه  المتاحة،  الوظيفية  الخيارات  وتطوير  مراقبة  على  يؤثر  الرؤية  تتيح  وفقدان  ارات 

المناقشة مع األفراد الذين يؤدون وظائف مختلفة وتمكنهم من فهم المفاهيم والمهارات المحددة  
 التي يحتاجها للنجاح في تلك الوظائف.

تهدف لتمكين المعاقين بصريا للتغلب على بعض الحواجز التقليدية    المساعدة:التكنولوجيا   •
التكنولوجية التي تسمح بزيادة الكفاءة في إنجاز  في االستقالل والقدرة على استخدام األدوات  

 مهام الحياة اليومية المعقدة. 
الحسية:   • كفاءة  الكفاءة  وتعليمهم  بصريا  للمعاقين  والسمعية  اللمسية  المهارات  تنمية  تشمل 

لنجاحهم في عملية   للمعاقين بصريا هو أمر حاسم  المهارات  تلك  استخدام حواسهم، وتعليم 
قدرت وزيادة  والمدرسة  التعلم  المنزل  في  اليومية  للحياة  الضرورية  المهام  أداء  على  هم 

 والمجتمع.
المصير: • واقعي عن    تقرير  للكفيف وتطوير مفهوم  الذاتي  والتقدير  الوعي  تنمية  إلى  تهدف 

عنهم   المنخفضة  التوقعات  "ضحايا"  التالميذ  هؤالء  أصبح  حيث  به،  القيام  يمكنه  وما  ذاته 
انخف إلى  تترجم  قد  بالنفس،والتي  والثقة  الذات  احترام  الوعي    لذا  اض  تعلم  إلى  بحاجة  هم 

المشكالت   الذاتي   حل  على  قدراتهم  وتنمية  لديهم  القوة  مواطن  على  التعرف  خالل  من 
 1والتغلب على العقبات التي قد تكون موجودة.

 
 .13 ،12 مروة محمد محمد الباز، مرجع سابق، ص ص،   1
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  1لهذا هناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها عند تعليم المكفوفين نذكر منها: 

غير   - الحواس  على  باالعتماد  وذلك  االجتماعي  والتفاعل  بالنفس  العناية  بمهارات  االهتمام 
 .البصرية )السمع، الشم، والتذوق(

ي - ال  ما  منه  يحذف  بحيث  للمنهج  العام  المحتوى  في  تعديالت  إمكانات تإجراء  مع  ناسب 
التي   المتخصصة  الموضوعات  بعض  إليه  ويضاف  الكفيف،  في وقدرات  الكفيف  يحتاجها 

 حياته االجتماعية والمهنية. 
توفير األجهزة واألدوات السمعية واللمسية التي تيسر على الكفيف فهم الموضوعات الدراسية  -

 والتفاعل معها. 
مراعاة الفروق الفردية بين المكفوفين وإدراك أنه رغم اشتراك المكفوفين في درجة اإلعاقة، إال   -

جوانب   في  يختلفون  وفي  أنهم  واالجتماعية،  المنزلية  والخبرات  الذكاء  درجة  منها  متعددة 
الفردية  الفروق  هذه  مع  للتعامل  أسلوب  أنسب  فإن  ولهذا  تواجههم،  التي  الدراسية  المشاكل 
وفصول  مدارس  في  كان  سواء  كفيف  بكل  خاص  تربوي  برنامج  تصميم  هو  ومواجهتها 

 المكفوفين أو في المدارس العادية.
النماذج والمجسمات التي تمثل المفاهيم البصرية التي ترد في موضوعات المنهج وذلك  توفير  -

الدقيقة  المفاهيم  لبعض  تجسيدا  النماذج  هذه  تكون  ما  وعادة  الواقعية  من  قدر  أكبر  لتوفير 
ويجب أن يصحب التعليم على هذه النماذج شرح تفصيلي من المدرس    كالجبال والحيوانات،
 بية بين النموذج واألصل.يتضمن العالقة النس

 التعرض للخبرات المباشرة في البيئة حتى يكتسب التعلم عنصر اإلثارة والتشويق.  -
ية لما لها من دور في تنمية مهارات التوجه حاالهتمام بأنشطة التربية البدنية واألنشطة التروي  -

 والحركة، ببراعة وفاعلية. 
رات الميدانية للمراكز األساسية في المجتمع من  االهتمام باألنشطة األدبية واالجتماعية والزيا -

 أجل اكتساب مهارات التفاعل االجتماعي. 
 

في إ ساب مهارات استخدام الحاسوب واالنترنت لدى الطالب   VIRGOفعالية استخدام برنامجي إبصار محمد إبراهيم أبو عون،   1  
د، محمد سليمان أبو شقير، مناهج وطرق التدريس،   ،، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، إشرافالمكفوفين بالجامعة اإلسالمية بغزة

 .22 ، 21 ، ص ص،2007 ، 2006 التعليم، كلية الدراسات العليا، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين، اتكنولوجيا 
 



اسة..............اإلطار النظري للدر .:.............................. الفصل الثاني  

 

 
70 

( حتى يتمكن المدرس من التعامل معهم  8 يتعدى عدد التالميذ المكفوفين ثمانية ) يراعى أال   -
 بطريقة فردية.  

وداخل الفصول، يراعى عند تصميم مدارس وفصول المكفوفين الحد  من العوائق في الممرات   -
وارتفاع مستوى النوافذ خاصة في األدوار العليا، واستخدام األبواب الدو ارة ووضع العالمات 
اإلرشادية اللمسية على جدران المدرسة بحيث تكون على ارتفاع يمكن للكفيف أن يتحسسها  

  1بيده. 

 الوسائل التعليمية لذوي اإلعاقة البصرية:   .7

اإلعاقة البصرية بحاجة إلى وسائل خاصة من أجل تقديم الحصص وتحقيق  إن  تالميذ ذوي  
 األهداف التربوية المراد الوصول إليها ومن هذه الوسائل نذكر:

لتعلرررررريم الكفيررررررف القررررررراءة  لــــــويس برايــــــل: الترررررري ابتكرهررررررا الكفيررررررف الفرنسرررررري طريقــــــة برايــــــل •
  2ات.تم  تطويرها عدة مر  والتي والكتابة من خالل  لة برايل الكتابية

وتقرررروم طريقررررة برايررررل علررررى تحويررررل الحررررروف الهجائيررررة إلررررى نظررررام حسرررري ملمرررروس مررررن النقرررراط 
البررررارزة، وتتكررررون الخليررررة مررررن سررررت نقرررراط حيررررث تعطرررري كررررل نقطررررة مررررن النقرررراط رقمررررا معينررررا يبرررردأ 

، وقررررررد يسررررررتخدم المكفوفررررررون  لررررررة المسررررررطرة والمخرررررررز للكتابررررررة فرررررري بعررررررض 6 وينتهرررررري بررررررر: 1مررررررن
الكلمرررررات مرررررن اليمرررررين إلرررررى اليسرررررار وعنرررررد القرررررراءة تقلرررررب الصرررررفحة وتقررررررأ مرررررن األحيررررران وتكترررررب 
 اليسار إلى اليمين.

ــا ون  • ويسرررررتخدم هرررررذا الجهررررراز للقرررررراءة ويتكرررررون مرررررن كررررراميرا وشاشرررررة وجهررررراز بحجرررررم  3:األبتـــ
مسررررجل صررررغير توجررررد فيرررره فتحررررة يررررتم مررررن خاللهررررا إدخررررال أصرررربع السرررربابة فيرررره، ويعمررررل هررررذا 

توبررررررة إلررررررى ذبررررررذبات لمسررررررية يسررررررتطيع الشررررررخص الكفيررررررف الجهرررررراز علررررررى تحويررررررل المررررررادة المك

 
 .23محمد إبراهيم أبو عون، مرجع سابق، ص،   1
 .333عبد الفتاح عبد المجيد الشريف، مرجع سابق، ص،   2
 .  95تيسير مفلح كوافحة، عمر فواز عبد العزيز، مرجع سابق،   3
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اإلحسرررراس بهررررا عررررن طريررررق الكرررراميرا، وفرررري الوقررررت نفسرررره يظهررررر الحرررررف المحسرررروس علررررى 
  شاشة صغيرة يستطيع المعلم من خاللها مراقبة ما يقرأه الكفيف.

ــابي • : ويسررررررررتخدم هررررررررذا المعررررررررداد مررررررررن أجررررررررل إجررررررررراء العمليررررررررات الحسررررررررابية المعــــــــداد الحســــــ
ن ثالثررررررة عشررررررر عمررررررود بشرررررركل مترررررروازي ويقسررررررم إلررررررى جررررررزئين علرررررروي للمكفرررررروفين ويتكررررررون مرررررر

ويحترررررروي علررررررى كرررررررة مثقوبررررررة واحرررررردة فرررررري كررررررل عمررررررود، وسررررررفلي يحترررررروي علررررررى أربررررررع كرررررررات 
مثقوبرررررة فررررري كرررررل عمرررررود، وترررررم مرررررؤخرا إصررررردار وسررررريلة الكترونيرررررة حديثرررررة إلجرررررراء العمليرررررات 

، وهرررررررو حاسرررررررب نررررررراطق يحمرررررررل باليرررررررد يجرررررررري 1الحسرررررررابية عرررررررن طريرررررررق إصررررررردار األصررررررروات 
  2مليات الحسابية األساسية وتعطي اإلجابات صوتيا.الع

: وتستخدم خصوصا من قبل األفراد ضعيفي البصر حيث يحتاجون إلى تكبير  مواد التكبير •
من   تبقى  بما  المطبوعة  الكلمات  قراءة  من  المعاقين بصريا  نسبة من  يتمكن  األحرف حتى 

يحددها   المعينات  وهذه  لديهم،  البصرية  أنواع  القدرة  التكبير  مواد  وتشمل  حالة  لكل  الطبيب 
تستخدم باليد )المكبر اليدوي( ونوع  خر يوضع على قاعدة محمولة ويستخدم مع األشخاص  
الذين ال يستطيعون التحكم في حمل المكبر اليدوي ، وقد يستخدم البعض المايكرو سكوب 

 .لرؤية األشياء وقراءتها عن طريق تقريب المادة المقروءة

: وهو نظام لغوي يقوم على استخدام المعاقين بصريا للحاسوب كوسيلة للحصول الحاسوب •
و  الصناعية،  اللغة  استخدام  طريق  عن  المعرفة  إلى  يعلى  الصناعية  اللغة  مشروع  هدف 

تطوير نظام صوتي بديل عن نظام الصوت اإلنساني الطبيعي حتى يساعد األفراد من ذوي 
تنمية   على  اللغوية  اآلخرين،المشكالت  مع  االتصال  تحويل    مهارة  على  الحاسوب  ويعمل 

المكفوفون  يستطيع  ومن خاللها  ومسموعة  لفظية  بطريقة  منطوقة  مواد  إل  المطبوعة  المواد 
 3الحصول على المعرفة بهذه الطريقة.

: أصبحت الدائرة التلفزيونية المغلقة تستخدم على نطاق واسع في الدائرة التلفزيونية المغلقة •
اآلونة األخيرة من قبل التالميذ ذوي الضعف البصري الشديد وما تعمله هذه الدائرة هو أنها  

 
 .95 مرجع سابق،  عمر فواز عبد العزيز،  تيسير مفلح كوافحة،   1
 .196 جمال الخطيب، منى صبحي الحديدي، مرجع سابق، ص،  2
 . 69، 59 تيسير مفلح كوافجة، عمر فواز عبد العزيز، مرجع سابق، ص ص،  3
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ضعيف   للشخص  يسمح  الذي  األمر  التلفزيون  جهاز  شاشة  على  المكتوبة  المادة  تعرض 
 البصر بقراءتها بسهولة وبسرعة نسبيا.

اللفظية  سجالتالم • ولالستجابة  المسجلة  للكتب  واالستماع  المالحظات  لتدوين  تستخدم   :
   ألسئلة االمتحانات.

 .ية ولقراءة الكتب والمجالت المسجلةحوتستخدم هذه الكتب للقراءة التروي :الكتب الناطقة •

سموعة، :  لة تعمل بواسطة الكمبيوتر لتحويل المادة المطبوعة إلى مادة مآلة  رو يل للقراءة •
وتوضع المادة المطبوعة على مكان خاص للقراءة ويقوم جهاز الكشف عن المادة المكتوبة  
كذلك  وسرعته  علوه  حيث  من  بالصوت  للتحكم  خاصة  مفاتيح  ولآللة  سطرا  سطرا  بالقراءة 

  1هناك مفاتيح خاصة لتهجئة الكلمات وما إلى ذلك. 

تفاصرررررريله أو مبسرررررري لرررررره، ويلعررررررب خيررررررال وهرررررري تقليررررررد للشرررررريء األصررررررلي بكامررررررل  :النمــــــاذج •
الكفيرررررف دورا كبيررررررا فررررري اسرررررتيعاب النمررررروذج وهررررري لهرررررا عررررردة أنرررررواع منهرررررا نمررررراذج تفيرررررد فررررري 
تطرررررور الكائنرررررات الحيرررررة، أو األجهرررررزة الداخليررررررة لجسرررررم اإلنسررررران مرررررثال )الجهررررراز الهضررررررمي( 

 وغير ذلك.

فيرررررا للمكفررررروفين : تعتبرررررر مرررررن أهرررررم الوسرررررائل التعليميرررررة لتررررردريس مرررررادة الجغراالخـــــرائط البـــــار ة •
وال سرررررريما النررررررواحي الطبيعيررررررة والعالقررررررات المكانيررررررة...وتلعب دورا كبيرررررررا فرررررري معالجررررررة كثيررررررر 
مرررررررن أللفررررررراظ والعبرررررررارات العلميرررررررة والجغرافيرررررررة .....فضرررررررال عرررررررن إيجابيرررررررة حاسرررررررتي اللمرررررررس 

 2والسمع أثناء استخدام وإثارة انتباه الكفيف وجذبه نحو الدرس.
ــار ة • ــية البـــــ علرررررررى تكررررررروين مررررررردركات ومفررررررراهيم صرررررررحيحة عرررررررن  : وتسررررررراعد الكـــــــرات األرضـــــ

المسررررراحات والمسرررررافات ألنهرررررا تمثرررررل أجرررررزاء الكررررررة األرضرررررية الحقيقيرررررة كافرررررة،....كما تسررررراعد 
علرررررى اسرررررتخدام خطررررروط الطرررررول ودوائرررررر العررررررض فررررري تحديرررررد االتجاهرررررات واألبعررررراد ومواقرررررع 

 3األماكن والوقت، باإلضافة إلى تحليل العالقات المكانية بين الظواهر.

 
 . 196، 519، جمال الخطيب، منى صبحي الحديدي، مرجع سابق، ص ص  1
، مجلة دراسات نفسية وتربوية، قسم  المكفوفين نموذجاالرعاية االجتماعية للمعاقين بصريا مدرسة طه حسين لصغار  سامية عزيز،     2

 .83، ص، 2010، جوان 4علم النفس، علوم التربية، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة البليدة، العدد 

 .  110 ، 109 ، مرجع سابق، ص ص،طرق تدريس ذوي االحتياجات الخاصةمروة  محمد الباز،    3
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 لمحور الثالث : معلم التربية الخاصة.ا

فالمعلم   تعتبر مهنة التعليم من أهم المهن وأصعبها،  :معلم التربية الخاصةمدخل حول   .1
أجيال، تكوين  هو مسؤول على  بل  فقي  للمعلومات  ناقال  العنصر    ليس  المعلم  يعتبر  لذلك 

 األساسي في العملية التعليمية.

 العادي ثم معلم التربية الخاصة.وعليه سنبدأ بتعريف المعلم 

"هرررررو ذلرررررك الشرررررخص الرررررواعي لمرررررا ألقررررراه  عليررررره المجتمرررررع  هنررررراك مرررررن يعررررررف المعلرررررم بأنررررره: -
الحرررررررديث مرررررررن مسرررررررؤوليات جديررررررردة أفرزهرررررررا انفجرررررررار تربررررررروي علرررررررى صرررررررعيد عررررررردد التالميرررررررذ 

 المقبلين على التعليم في جميع مراحله".
بتلقررررررررين األطفررررررررال المعلومررررررررات "ذلررررررررك الشررررررررخص الررررررررذي يقرررررررروم  وهنرررررررراك مررررررررن يعرفرررررررره بأنرررررررره: -

وإكسرررررررابهم المهرررررررارات وتزويررررررردهم برررررررالخبرات بحيرررررررث ترررررررريحهم مرررررررن عنررررررراء الوصرررررررول إليهررررررررا 
ق عليررررره اآلبررررراء و األمهرررررات والمجتمرررررع اآلمرررررال فررررري  بمشرررررقة...إنه ذلرررررك الشرررررخص الرررررذي يعلررررر 

 تربية األطفال وإعدادهم لحياة شريفة وكريمة".
ــولويعرفررررره  - ــاس أيـــ عرفة،وكمرشرررررد يعتمرررررد علرررررى تجاربررررره "المرشرررررد فررررري رحلرررررة الم بأنررررره: يوليـــ

فإنرررره يأخررررذ علررررى  وخبرترررره ألنرررره يعرررررف الطريررررق والمسررررافرين ويهررررتم اهتمامررررا بالغررررا بتعلرررريمهم،
إنررررررره يحررررررردد األهرررررررداف ويرسرررررررم الحررررررردود للرحلرررررررة وفقرررررررا لحاجرررررررات  عاتقررررررره مسرررررررؤولية الرحلرررررررة،

 كما يحدد الطريق الواجب اتباعها ويقد ر مراحل التقدم". الطالب ومقدرتهم،
"حجررررر الزاويررررة فرررري العمليررررة التربويررررة ووظيفترررره الرئيسررررية  بأنرررره: رابــــك تر ــــيالرررردكتور ويعرفرررره  -

هرررري تربيررررة التالميررررذ وتعلرررريمهم وتوصرررريل كررررل مررررا تشررررمل عليرررره عمليررررات التربيررررة مررررن فلسررررفة 
  1ومعاني وأهداف إلى عقولهم و قلوبهم".

 ه التعاريف يمكن القول بأن :اتمن خالل ه

 
  علم اجتماع التنمية،  تخصص،   أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراة،   ، الواقع االجتماعي للمعلم ومكانته االجتماعية ،  نبيل حميدشة    1

 . 22 ،21 ص ص،  ،2010 قسنطينة،  جامعة منتوري،  كلية العلوم االجتماعية والعلوم االنسانية،  إسماعيل قيرة، د،  إشراف،
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 أنشأها المجتمع الحديث.التعليم مهنة حديثة  -
 المعلم له مهام وأدوار محددة ومتوقعة منه كل فه بها اآلباء واألمهات و المجتمع. -
تلقررررررين التالميررررررذ المعلومررررررات وإكسررررررابهم المهررررررارات والخبرررررررات  ه األدوار:اتررررررمررررررن بررررررين أهررررررم ه -

 من أجل إعدد أفراد قادرين على التكيف مع متطلبات البيئة المجتمعية.
فهررررو يحرررردد األهررررداف حسررررب المرحلرررررة  ؤول األول علررررى العمليررررة التربويرررررة،المعلررررم هررررو المسرررر -

 العمرية والتعليمية وحسب احتياجات وقدرات التالميذ.

شرررررررخص كل فررررررره المجتمرررررررع بمهمرررررررة إعرررررررداد أفرررررررراد صرررررررالحين وقرررررررادرين علرررررررى  فرررررررالمعلم إذن هرررررررو:
 التكيف وتحمل المسؤولية مستقبال.

 أما معلم التربية الخاصة هو: •
المخرررررتص بالتررررردريس للفئرررررات الخاصرررررة مرررررن الطرررررالب غيرررررر العررررراديين فررررري المررررردارس "المعلرررررم  -

   1والفصول التابعة لوزارة التربية و التعليم".
ينتمررررررري معلرررررررم التعلررررررريم المتخصرررررررص إلرررررررى فريرررررررق نفسررررررري تربررررررروي نظررررررررا ألهميرررررررة كرررررررل مرررررررن  -

                           التشخيص و العالج والتربية وحاجة األطفال لتكفل متكامل.                           

وقرررررررد أظهررررررررت الدراسرررررررات مررررررردى حاجرررررررة األطفرررررررال ذوي االحتياجرررررررات الخاصرررررررة إلرررررررى معلمرررررررين 
متخصصررررررين مررررررن أجررررررل تحقيررررررق أفضررررررل عررررررالج ممكررررررن، إذ أنرررررره يسرررررراهم فرررررري التكرررررروين الررررررذاتي 

كرررررل مرررررا يسررررره ل و  لتلميرررررذ ذوي االحتياجرررررات الخاصرررررة ويرررررزوده بمهرررررارات التواصرررررل مرررررع محيطررررره،
 2لمجتمع.عملية إدماجه في ا

هو: الخاصة  التربية  فمعلم  فئات    و عليه  من  فئة معينة  تالميذ  بتدريس  متخصصا  يكون  معلم 
بيئاتهم   في  اندماجهم  تحقيق  بهدف  وتكوينهم  تعليمهم  أجل  من  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

    تكيف معها.      تحقيق أقصى  المجتمعية و

 
رؤية مقترحة إلصالح برامج إعداد معلم التربية الخاصة بكليات التربية في ضوء التوجهات والخبرات    محمد فكري فتحي صادق،    1

 .   5 ص،  عمادة السنة التحضيرية، جامعة أم القرى،المملكة العربية السعودية،  العالمية،
 .22 ص،  ،مرجع سابق  نورة دريدي،  2
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الفعّ  .2 التدريس  لذوي  مبادىء  الخاصةال  تعليم    :االحتياجات  في  العامة  المبادئ  من 
 الطالب ذوي االحتياجات الخاصة نذكر:                                               

 استخدام المعلم للتعليم المنظم والموجه.  -
تركيررررررررررز المعلررررررررررم علررررررررررى الترررررررررردريب األكرررررررررراديمي وذلررررررررررك بتوجيرررررررررره الطررررررررررالب للعمررررررررررل علررررررررررى  -

 االستجابات.
المعلرررررم الطرررررالب برررررالفرص الكافيرررررة للنجررررراح مرررررن التعلررررريم المسرررررتمر وتحديرررررد األهرررررداف تزويرررررد  -

 المناسبة وتوفير المثيرات الالزمة وتحليل المهارات.
 تزويد المعلم الطالب بالتغذية الراجعة الفورية.  -
 تهيئة المعلم الظروف االيجابية والممتعة والمنتجة للمتعلم . -
 ذلك بالتشجيع والدعم والتعزيز االيجابي.استثارة المعلم لدافعية الطالب و  -
ضررررررررمان المعلررررررررم انتبرررررررراه الطررررررررالب مررررررررن خررررررررالل اسررررررررتخدام المثيرررررررررات اللفظيررررررررة و الحسررررررررية  -

 1واإليمائية المشجعة.
إلررررررى أن هنرررررراك خصررررررائص عامررررررة لترررررردريس ذوي  ســـــــتيفنس وســـــــالفينجهررررررذا وقررررررد أشررررررار  •

 االحتياجات الخاصة يجب أن تتوافر حتى يمكن اعتباره فعاال وهي:
 كون التعليم موجها من قبل المعلم.أن ي -
 أن يركز التعليم على الجوانب األكاديمية والمعرفية و النمائية المختلفة. -
 أن يكون التعليم فرديا. -

د  • ست وظائف للعملية التعليمية التي تسهم في تحسين التعلم لدى الطلبة من   رو نشايينوحد 
  ذوي االحتياجات الخاصة وهي:

 الطفل والعمل على إعادة تعليمه عند الحاجة.مراجعة يومية ألداء  -
 توفير مهارات ومضامين جديدة. -

 2البدء بتوظيف الجوانب النظرية على شكل مهارات عملية يستفيد منها الطفل في حياته.  -
 

شعلة اإلبداع للطباعة والنشر والتوزيع مع دار   ،استراتيجيات التعامل مع طالب التربية الخاصة مسفر بن عقاب بن مسفر العتيبي،  1
 .  12 ، 11ص ص،   ، 2018 ، 1مصر، ط بنها،   لوتس للنشر والتوزيع، 

 . 193،  192مصطفى نوري القمش، ناجي منور السعايدة، مرجع سابق، ص ص،   2
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 التغذية الراجعة وتصحيح أداء الطالب عند الحاجة.  -

 التركيز على أن يعمل الطالب باستقاللية ويعتمد على نفسه. -

 1جراء مراجعة أسبوعية وشهرية وإعادة تدريسه عند الحاجة.ا -

 ومنه فإنه هناك خطوات للتعليم الفعال وهي:

 فهم المعلم للخصائص الفردية للطالب. -

 تعاون المعلم مع الوالدين واالستماع إلى  رائهما حول ما ينبغي على الطالب أن يتعلمه. -

 تحديد المعلم مستوى األداء الحالي للطالب. -

 ديد المعلم للمهارات التي يحتاج الطالب أن يتعلمها في ضوء نتائج التقييم.تح -

 تحديد المعلم لألهداف المرجوة من التدريب. -

واستخدام   - والقياس  للتدريب  قابلة  فرعية صغيرة  أهداف  إلى  التدريبية  األهداف  المعلم  تجزئة 
 .أسلوب تحليل المهمة

 داف التدريبية. اختيار المعلم الطرق المناسبة لتحقيق األه -

المالئمة  - النشاطات  وجداول  المكانية  والترتيبات  والمهمات  التعليمية  للمواد  المعلم  اختيار 
 لألهداف وطرق التدريب التي تم اختيارها. 

إجراء المعلم للتعديالت الالزمة على األدوات التي يستخدمها األشخاص العاديون أو تصميم   -
تكنولوجية لمساعدة الشخص المعوق على استخدامها بشكل  أدوات جديدة تكنولوجية أو غير  

 فعال وتحقيق األهداف التعليمية والتدريبية الموضوعة له.

 2تنفيذ المعلم البرنامج التدريبي الموضوع للطالب. -

تعرررررديل المعلرررررم سررررررعة تنفيرررررذ التررررردريب بنررررراء علرررررى مسرررررتوى أداء الطالرررررب وتقدمررررره أو إعطررررراء  -
 ب المهارة وتعميمها.الطالب الفرصة الكافية الكتسا

 
 .193مصطفى نوري القمش، ناجي منور السعايدة، مرجع سابق، ص،    1
 . 13،  12، مرجع سابق، ص ص، استراتيجيات التعامل مع طالب التربية الخاصةمسفر بن عقاب بن مسفر العتيبي،    2
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قيرررراس المعلررررم لمرررردى تقرررردم الطالررررب نحررررو األهررررداف بهرررردف تحديررررد فاعليررررة الترررردريب الحررررالي  -
 وتوثيق التحسن في أداء الطالب .

  1تقييم المعلم لفاعلية التدريب في ضوء تطور أداء الطالب. -

ــة: .3 ــة الخاصــ ــم التربيــ ــة لمعلــ وقيررررام  اإلنسررررانفرررري بنرررراء  إن دور المعلررررم األدوار التربويــ
بررررررل إن نجرررررراح النظررررررام التعليمرررررري يعنرررررري نجرررررراح  حررررررد،أ الحضررررررارة ال يسررررررتطيع أن يتجاهلرررررره

 الحضارة وتميزها.
لقررررررد انتصررررررر معلررررررم  قررررررال قائررررررد األلمرررررران :"لمررررررا انتصرررررررت ألمانيررررررا فرررررري الحرررررررب السرررررربعينية؟، -

 المدرسة األلمانية".
 لفرنسية متخلفة".إن التربية ا "لما انهزمت في الحرب الثانية؟، وقال قائد فرنسا: -
 ؟"ماذا دهى نظامنا التعليمي" لما غزا الروس الفضاء؟، وقال قائد األمريكان: -

  2إذن فالمعلم هو الذي يصنع النصر وهو الذي يكون سببا في الهزيمة.

األخرى،  المهن  بأصحاب  مقارنة  متعددة  المعلم  أدوار  أن  التربويين  بعض  كاألطباء    ويرى 
يتعامل الطبيب أو المحامي مع شخص واحد في وقت واحد في حاجة شديدة  حيث    والمحامين،

ووظيفة المحامي والطبيب تتمثل في اإلجابة المباشرة والمحددة ألسئلة العميل دون   ومباشرة إليه،
 االهتمام بأي شيء  خر. 

أمررررا المعلررررم فيتعامررررل مررررع عشرررررات الطررررالب فرررري وقررررت واحررررد داخررررل حجرررررة الدراسررررة و هررررؤالء 
البرررا مرررا يكونرررون فررري كامرررل قرررواهم العقليرررة ويعتقررردون فررري بعرررض األحيررران أنهرررم ليسررروا الطلبرررة غ

د حركررررراتهم وفررررري نفرررررس الوقرررررت بيرررررنهم فرررررروق  فررررري حاجرررررة مباشررررررة أو شرررررديدة للمعلرررررم الرررررذي يقيررررر 
لررررذلك فرررردور المعلررررم يتمثررررل فرررري أنرررره  3فرديررررة كبيرررررة فرررري قرررردراتهم وميررررولهم وسررررماتهم الشخصررررية،

 
 . 31  ، 21 ص ص،  مرجع سابق،  ،استراتيجيات التعامل مع طالب التربية الخاصة مسفر بن عقاب بن مسفر العتيبي،  1
 . 9 ص،  مرجع سابق،  خالد جويش الشراري،  2
قحوان،    3 قاسم  التعليم    محمد  لمعلمي  المهنية  الجودة ا التنمية  معايير  في ضوء  العام  والتوزيع،   ، لثانوي  للنشر  غيداء    عمان،   دار 

 . 82 ، 81 ص ص،  ، 2010األردن، دط، 
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أخصرررررائي نفسررررري واجتمررررراعي وقررررردوة حسرررررنة فررررري العدالرررررة و  وحرررررافظ للنظرررررام، مصررررردر للمعرفرررررة،
 بين الطالب .

وتؤكرررررد األبحررررراث أن األدوار األساسرررررية للمعلررررررم تتحررررردد مرررررن خررررررالل وصرررررفها أو مرررررا يسررررررمى 
د أن هررررررذه األدوار ترررررررتبي أيضررررررا بتوقعررررررات رؤسررررررائه وتالميررررررذه وغيرررررررهم، وهررررررذه  بتوصرررررريفها بيررررررد

 العمررررررل الررررررذي يعمررررررل فيرررررره المعلررررررم،التوقعررررررات تتشرررررركل بفعررررررل العوامررررررل البيئيررررررة المحيطررررررة بجررررررو 
وهررررذا يررررؤدي فرررري أغلررررب األحيرررران إلررررى تشررررعب سررررلوك المعلررررم المرررررتبي برررردوره و المسررررؤول عررررن 

الظررررررررررروف البيئيررررررررررة  هرررررررررذا التشررررررررررعب هرررررررررو المصررررررررررادر المختلفررررررررررة للتوقعرررررررررات الترررررررررري تفرضرررررررررها
 1والتنظيمات الداخلية للعمل المدرسي.

بالواليرررررات المتحررررردة األمريكيرررررة ودور معلرررررم التربيرررررة الخاصرررررة وفرررررق مرررررا حددتررررره إدارة العمرررررل 
ويفعرررررل  "مكلرررررف بقيررررراس أو تقررررردير قررررردرات و اسرررررتعدادات األطفرررررال والتالميرررررذ،: فهرررررو (2007)

ويخطررررري المقرررررررات الدراسرررررية الخاصرررررة لمواجهرررررة احتياجرررررات  ذلرررررك اعتمرررررادا علرررررى االختبرررررارات،
العلميرررررة لمسرررررراعدة الطلبة،وكرررررذا يقررررروم بترررررردريس المرررررواد و الموضررررروعات األكاديميررررررة والمهرررررارات 

أو القيرررررام  الرررررذات باسرررررتخدام مختلرررررف الطررررررق والمعينرررررات المتنوعرررررة لمسررررراعدته علرررررى التررررردريس،
بالتأهيررررل الررررالزم وأيضررررا يعمررررل علررررى تطررررروير وتعررررديل المنرررراهج لجعلهررررا مالئمررررة للطرررررالب ذوي 

ويالحررررررظ الطررررررالب بهرررررردف تقرررررردير مسررررررتوياتهم ويسررررررجل  ، الصررررررعوبات والحتياجررررررات الخاصررررررة
عالمرررررات الدالرررررة علرررررى أي  تررررردهور أو خطرررررأ أو بررررريء فررررري النمرررررو أو اعرررررتالل تقررررردمهم ويكشرررررف ال

الصررررحة أو االضررررطرابات االنفعاليررررة ويعمررررل مررررع المهنيررررين اآلخرررررين عررررن قرررررب بمررررا فرررري ذلررررك 
كمرررررررا  2،المسرررررررؤولون عرررررررن اإلرشررررررراد و أخصرررررررائيون فررررررري التخاطرررررررب واألخصرررررررائيون النفسرررررررانيون 

و تشررررررررجيعهم علررررررررى التفاعررررررررل يسرررررررراعد التالميررررررررذ علررررررررى اكتسرررررررراب مفرررررررراهيم الصررررررررحة واألمرررررررران 
االجتمررررررررراعي مرررررررررع اآلخررررررررررين ومسررررررررراعدتهم فررررررررري عمليرررررررررات التغذيرررررررررة واإلخرررررررررراج والمتطلبرررررررررات 

 
 .82 ، 81 ص ص،  مرجع سابق،  محمد قاسم قحوان،    1
مذكرة مقدمة    ،ةط تقييم الكفايات التعليمية لدى معلمي ذوي االحتياجات الخاصة فئة المعوقين ذهنيا الخفيفة والمتوس  غالم، اطمة  ف   2

  ،اإلنسانية كلية اآلداب والعلوم    قسم علم النفس وعلوم التربية،   نادية زقاي،   د،   ، إشراف   تخصص،علم التدريس،   لنيل شهادة الماجستير، 
 .  65 ،64 ص ص، ، 2008  ، 2007 ورقلة، مرباح،جامعة قاصدي 
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الشخصررررية األخرررررى باإلضررررافة إلررررى المناقشررررة مررررع األسرررررة والمررررربين اآلخرررررين مختلررررف جوانررررب 
 1نمو التالميذ وأخيرا المشاركة في األنشطة وفي مجالس الوالدين والعاملين".

 ار التربوية لمعلم التربية الخاصة تتمثل في:عليه فإن األدو  و

 توفير خبرات تعليمية لعمليات بناء المعرفة. -
 جعل التعلم واقعيا ذا مضمون بحيث يسهل تطبيقه في الحياة. -
 إعطاء المتعلم دورا في عمليات التعلم. -
 وضع التعلم في خبرات اجتماعية. -
 متعددة.تشجيع المتعلم على التعبير عن أفكاره بطرق  -
 إعطاء المتعلم الثقة بقدرته عل بناء المعرفة. -
 بعث الرغبة في نفوس التالميذ اتجاه الدراسة و العلم والتعلم. -
 تحديد أهداف الدرس ومدى االستفادة من الوسائل التعليمية المتوافرة في المدرسة. -
 توفير الشروط والظروف المالئمة للتعلم. -
 تقويم هذا النشاط. هم من التعليم، وتوجيه نشاط التالميذ توجيها يمكن -
 تغيير وتنمية ميول التالميذ وقدراتهم وتعديل اتجاهاتهم وطرق تفكيرهم ومظاهر سلوكهم. -

 وفضال عن هذا فإن معلم التربية الخاصة مكلف ببعض المهام األخرى منها:

 المشاركة في تشخيص وتحديد الحاجات التربوية والتعليمية الخاصة بالتالميذ.  -
التربوية   - الخطي  إعداد  تتطلب  التي  المصادر  غرفة  بتالميذ  الخاصة  العمل  خطي  إعداد 

 والتعليمية الفردية. 
غرفة  - لتالميذ  ة  المعد  والتعليمية  التربوية  العالجية  البرامج  وتنفيذ  التعليم  عملية  ممارسة 

 2مصادر.ال

 

   .65، 64 ص ص،  مرجع سابق ،  فاطمة غالم،  1 
  خصص، تمذكرة لنيل شهادة الماجستير،   ،ط النفسي المهني وعالقته باستجابة القلق لدى معلمي التربية الخاصةغ الض  سيا عقون،  2 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم   وعلوم التربية واألرطفونيا، معروف لمنور، قسم علم النفس  د،  شراف،  إ  الضغي النفسي،
 .185 ص،  ،2012 ، 2011 سطيف،  جامعة فرحات عباس،  االجتماعية، 
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إفراد ملف خاص لكل تلميذ من ذوي االحتياجات الخاصة منذ التحاقه وحتى نهاية البرنامج   -
 الخاص به. 

تزويد إدارة المدرسة والمعلمين وأولياء األمور بمعلومات عن تطور مهارات وقدرات التالميذ  -
 من ذوي االحتياجات الخاصة.

المصاد  - لغرفة  األسبوعي  و  اليومي  البرنامج  وإدارة  تنسيق  العادي  المعلم  مع  بالتعاون  ر 
 المدرسة. 

 تنسيق دخول وخروج التالميذ من وإلى الصف العام والخاص. -
  1مساعدة المعلم العادي على طرق التواصل مع الطلبة. -

ا سررررررربق يتضرررررررح لنرررررررا جل يرررررررا أن أدوار معلرررررررم التربيرررررررة الخاصرررررررة تبررررررردو عديررررررردة ومتنوعرررررررة  وممررررررر 
ومختلفرررررة ومعقررررردة وتررررررتبي ارتباطرررررا وثيقرررررا بطبيعرررررة اإلعاقرررررة ودرجتهرررررا لرررررذلك فإنررررره مرررررن الطبيعررررري 

 أن تكون هناك خصائص يتميز بها معلم التربية الخاصة.      

 خصائص ومواصفات معلم التربية الخاصة: .4

 التعليم المتخصص بمجموعة من الخصائص نذكر منها:يتميز معلم 

فهرررررو مسرررررؤول عرررررن تربيرررررة وتعلررررريم األطفرررررال مرررررن  االلتررررزام بقررررروانين ومتطلبرررررات مهنرررررة التعلررررريم، -
ذوي االحتياجرررررررات الخاصرررررررة، ويتحقرررررررق ذلرررررررك مرررررررن خرررررررالل التزامررررررره بمرررررررنهج تربررررررروي منرررررررتظم 
وهرررررررادف يسررررررراعد األطفرررررررال علرررررررى الوصرررررررول إلرررررررى مرررررررا يرغبرررررررون فيررررررره وإعطررررررراء مغرررررررزى لمرررررررا 

 2يتعلمونه وما يكتسبونه من مهارات تأهيلية.
اقتناعرررررره بالعمررررررل وحبرررررره اإلنسرررررراني للتعامررررررل مررررررع األطفررررررال مررررررن ذوي االحتياجررررررات الخاصررررررة  -

بحكررررم أن األطفررررال المعرررراقين يحترررراجون إلررررى وقررررت أطررررول السررررتيعاب  والرغبررررة فرررري التعلرررريم ،

 
 .  185 ص،  مرجع سابق،   سيا عقون،   1
 .38 ، 37  ص ص،  مرجع سابق، نورة دريدي،   2
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للتعب،وعررررردم قررررردرة بعضرررررهم المعلومرررررات وحصرررررص أقصرررررر لقابليرررررة بعرررررض الفئرررررات الخاصرررررة 
 على تركيز انتباههم مع ما يدور داخل الفصل الدراسي.

النضرررررج واالترررررزان االنفعرررررالي الرررررذي يسررررراعده علرررررى اسرررررتيعاب ردود أفعرررررال األطفرررررال السرررررلبية  -
وصرررررعوباتهم فررررري المتابعرررررة واالنتبررررراه واالهتمرررررام إذ عليررررره أن يواجررررره حقيقرررررة المتعلمرررررين كمرررررا 

 هي ويتجاوب معها بايجابية.
متررررررررع بررررررررذكاء مهنرررررررري يسرررررررراعده علررررررررى اتخرررررررراذ القرررررررررارات المناسرررررررربة واالسررررررررتجابة لمختلررررررررف الت -

وتمتعرررره بررررروح المرررررح الترررري تسرررراعده علررررى ترررروفير منررررا  مناسررررب يحقررررق  المواقررررف التعليميررررة،
 1التفاعل االيجابي.

 هذا و باإلضافة إلى:

 أن يفهم مراحل النمو. -
 ات الخاصة.أن يتعرف على عوامل توفير الصحة النفسية لذوي االحتياج -
 أن يتيح الفرصة الكافية للتفاعل مع الوالدين. -
 مالحظة سلوك األطفال وتسجيله واستخدام التقارير الكتابية بطريقة فعالة. -
 يكون القدوة الصالحة والمثل األعلى في سلوكياته. -
 تجنب األلفاظ غير الالئقة والعنف والقسوة. -
 االت.يداوم على القراءة والتثقيف الذاتي في كل المج -
صررررحية ، لديرررره القرررردرة علررررى اكتشرررراف الحرررراالت المرضررررية لرررردى تالميررررذه سررررواء كانررررت نفسررررية -

 أو عقلية.
 أن يتحلى بالصبر والموضوعية بعيدا عن العواطف قدر المستطاع. -
 2الثناء عل التلميذ عند انجازه لعمل ما حتى وإن كان بسيطا. -

ــد داودوتوضررررررح دراسررررررة  ــودة محمــــ ــليمان حمــــ ــد تور ســــ خصررررررائص ومواصررررررفات معلررررررم  الــــ
 التربية الخاصة لذوي اإلعاقة البصرية :

 
 .38 ، 37  ، ص   ص مرجع سابق، نورة دريدي،  1
 .186 ص،  مرجع سابق،   سيا عقون،   2
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أن يعرررررد  برنامجرررررا تربويرررررا خاصرررررا لكرررررل معررررراق يتناسرررررب مرررررع قدراتررررره ومسرررررتوى ذكائررررره وخبراتررررره  -
 االجتماعية والدراسية.

يسررررتخدم طرررررق الترررردريس المناسرررربة للمعرررراقين بصررررريا ويكي فهررررا بمررررا يررررتالءم وطبيعررررة اإلعاقررررة  -
 البصرية.

األنشرررررررطة التعليميرررررررة المالئمرررررررة للتالميرررررررذ المعررررررراقين بصرررررررريا ويوظفهرررررررا فررررررري خدمرررررررة يخترررررررار  -
 أهداف الدرس.

يختررررررررار الوسررررررررائل التعليميررررررررة المناسرررررررربة لطبيعررررررررة اإلعاقررررررررة البصرررررررررية والقرررررررردرة علررررررررى إجررررررررراء  -
 التعديالت المناسبة لتلك الوسائل.

أن تسررررراعد  يسرررررتخدم األمثلرررررة الحياتيرررررة و الحقيقيرررررة واسرررررتخدام المرررررواد الملموسرررررة التررررري يمكرررررن -
 في ربي التعلم المجرد بخبرة المعاق بصريا.

  1يجيد لغة البرايل قراءة وكتابة وتدريسا. -

مما سبق نستنتج أن معلم التربية الخاصة عليه أن يتميز بمواصفات خاصة تشتمل جميع جوانب  
نفسية،   كانت  ذوي   اجتماعية،الشخصية سواء  فئات  تدريس  يتمكن من  انفعالية حتى  أو    عقلية 

 باإلضافة إلى كفاءات سنتعرف عليها.  هذا و  االحتياجات الخاصة.

ه الخصائص هناك كفاءات أيضا على  اتباإلضافة إلى ه:   فاءات معلم التربية الخاصة .5
 معلم التربية الخاصة أن يتمتع بها ونذكر منها:  

واالطالع    ،روتحديثها باستمرا: تجديد  المعلم لمعلوماته التربوية والنفسية  الكفاءات األ اديمية •
عمله   مجال  في  والتربوي  والتعليمي  العلمي  المجال  في  ومستحدث  جديد  ماهو  كل  على 

 واختصاصه. 
خبررررررة المعلرررررم الواسرررررعة هررررري صرررررفة الزمرررررة لتمكنررررره مرررررن مسررررراعدة األطفرررررال وبصرررررفة خاصرررررة  -

 2المعاقين ليحقق لهم حياة أكثر تنوعا.
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دام الطررررررررق التعليميرررررررة والمنررررررراهج المناسررررررربة امرررررررتالك القررررررردرة علرررررررى تعلررررررريم األطفرررررررال باسرررررررتخ -
 والمالئمة والفعالة لتلبية حاجاتهم على اختالف مستوياتهم.

القرررردرة علررررى الررررربي والتحليررررل مررررن أجررررل تفسررررير ماضرررري الطفررررل وحاضررررره وخبراترررره والمجتمررررع  -
 الذي يعيش فيه ليسهل عليه التعامل معه وتصميم البرنامج المناسب له.  

 :الكفاءات المهنية •
 تحديد  األهداف السلوكية لكل طالب حسب إعاقته. -
 الطالب المعاق و مستقبله.اإلسهام في بناء البرامج الخاصة المتصلة بقدرات  -
 استخدام طرائق التدريس الخاصة المناسبة لكل طالب معاق. -
 تقديم المهمات التعليمية بشكل فردي لكل طفل معاق. -
 استخدام األساليب المختلفة في تشخيص حاالت اإلعاقة. -
اسررررررتخدام برنررررررامج مسررررررتمر مررررررن التقيرررررريم للمهررررررارات والقرررررردرات واألهررررررداف المختلفررررررة للطلبررررررة  -

 قين.المعا
 تدريب الطالب على تقبل ذاته وإعاقته. -
 العمل على تطوير روح  االستقاللية لدى الطالب المعاق. -
 .  العمل على عقد لقاءات دورية مع المعلمين لمناقشة القضايا التربوية -
تبرررررادل اآلراء مرررررع الرررررزمالء المعلمرررررين فررررري المصرررررادر المتنوعرررررة التررررري تتعلرررررق بنمرررررو التالميرررررذ  -

 برامج تأهيلهم.المعوقين وتربيتهم و 
ــة: • ــاءات االجتماعيــ إن مررررن واجررررب مقرررردمي خرررردمات التربيررررة الخاصررررة المحافظررررة علررررى  الكفــ

سررررررية المعلومررررررات المتصررررررلة برررررالمنتفعين مررررررن تلررررررك الخررررردمات،ويعني ذلررررررك ضرررررررورة اعتمرررررراد 
فرررررررال ينبغررررررري  1سياسرررررررة واضرررررررحة إزاء ملفرررررررات األطفرررررررال الشخصرررررررية وسرررررررجالتهم المدرسرررررررية،

ع األشرررررخاص ذوي العالقرررررة علرررررى التقرررررارير والملفرررررات ويجرررررب التأكرررررد مرررررن أن  مرررررثال أن يطلررررر 
كررررل الررررذين يعملررررون مررررع الطفررررل المعرررراق يعرفررررون وبشرررركل كامررررل معررررايير السرررررية الترررري يجررررب 

كمررررررا ينبغرررررري االمتنرررررراع عررررررن تقررررررديم المعلومررررررات عررررررن الطفررررررل لغيررررررر األشررررررخاص  مراعاتهررررررا،
 ج محددة لمساعدة الطفل على تحقيق أهداف معينة.الذين سيشاركون في تنفيذ برام
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لهررررذا فررررإن معلررررم التربيررررة الخاصررررة بحاجررررة إلررررى إعررررداد وتكرررروين مررررن أجررررل مزاولررررة مهنترررره علررررى 
 أحسن وجه.

ــة .6 ــة الخاصــــ ــي التربيــــ ــوين معلمــــ ــداد وتكــــ يشرررررركل التكرررررروين المتخصررررررص أحررررررد  :إعــــ
المتخصرررررص  العناصرررررر المسررررراعدة علرررررى التغييرررررر، ويتوقرررررف اإلعرررررداد المهنررررري لمعلرررررم التعلررررريم

محتررررواه الررررذي يؤهلرررره لتأكيررررد ذاترررره خررررالل ممارسررررته لعملرررره، والتكيررررف وعلررررى طبيعررررة التكرررروين 
 مع متطلبات المواقف التعليمية.

يعررررررد  التكرررررروين المتخصررررررص مرشرررررردا وموجهررررررا لمعلررررررم األطفررررررال ذوي االحتياجررررررات الخاصررررررة و 
والممارسررررررات التطبيقيررررررة عبررررررر تنظرررررريم تربرررررروي يسررررررمح بوجررررررود متبررررررادل بررررررين المعررررررارف النظريررررررة 

 .والتي تمك ن المتدرب من تفسير االختيارات العملية

يكتسرررررري التكرررررروين المتخصررررررص معنررررررى نفعرررررري حيررررررث يسرررررراعد  المترررررردرب و يهيررررررؤه  لمواجهررررررة 
ويرررررررزوده بمعلومرررررررات وخبررررررررات أدائيرررررررة تحقرررررررق للتعلررررررريم المتخصرررررررص بعرررررررده  المواقرررررررف التعليميرررررررة،

 لمتخصص.النوعي وبذلك تعطي نوعا من المهنية للتكوين ا

وللتكررررروين أهميرررررة بالغرررررة نظررررررا لررررردوره التررررروجيهي ويخضرررررع إلرررررى تنظررررريم بحيرررررث يكرررررون التكررررروين 
النظررررررري والترررررردريب العملرررررري متتابعرررررران ألنرررررره ينتظررررررر مررررررن المعلررررررم أن يوسررررررع دوره وأن يكتسررررررب 

 التشكيلة الكاملة من المعارف النظرية والعملية المتخصصة والضرورية .

مترررررررررردرب مل مررررررررررا بمجررررررررررال نمررررررررررو األطفررررررررررال ذوي يسرررررررررعى التكرررررررررروين المعرفرررررررررري إلررررررررررى جعررررررررررل ال
وعلرررررررى وجررررررره الخصررررررروص المجرررررررال التربررررررروي والنفسررررررري، مرررررررع ضررررررررورة  االحتياجرررررررات الخاصرررررررة،

ر المترررررردرب بأهررررررداف التربيررررررة  ارتباطرررررره بفلسررررررفة التربيررررررة الخاصررررررة وأهررررررم النظريررررررات الترررررري تبصرررررر 
والحررررررررررص علرررررررررى تنميرررررررررة مدركاتررررررررره حرررررررررول وظيفرررررررررة معلرررررررررم التعلررررررررريم المتخصرررررررررص  الخاصرررررررررة،

ك المهنررررري وتحديرررررد معرررررالم الهويرررررة المهنيرررررة للمعلرررررم وكرررررل مرررررا يسررررراعده علرررررى وخصرررررائص السرررررلو 
 1تكوين صورة مهنية ورؤية ذاتية عن عمله وللتكوين المتخصص أبعاد متعددة منها:
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ــد التخصصـــــي • م البعـــ : الرررررذي يسرررررعى إلرررررى تجهيرررررز المعلرررررم للتعلررررريم المتخصرررررص بمعلومرررررات تتسررررر 
لإللمرررررام بمتطلبررررات العمليررررة التعليميرررررة بررررالعمق مررررع تدريبررررره علررررى البحررررث فررررري ميرررردان تخصصرررره 

 واالهتمام بالمستجدات في مجال التربية الخاصة.
: ويررررررتبي بتنميرررررة القررررردرات الذاتيرررررة للمعلرررررم والخررررروض فررررري مجرررررال العلررررروم العامرررررة البعـــــد الثقـــــافي •

الترررررري تؤهلرررررره للقيررررررام بمهمترررررره التعليميررررررة والتوجيهيررررررة إذ يجررررررب أن يكررررررون الغرررررررض مررررررن برنررررررامج 
تطرررررروير العلرررررروم العامررررررة والثقافررررررة الشخصررررررية وزيررررررادة قدراترررررره و  الخاصررررررة إعررررررداد معلمرررررري الفئررررررات 

 وإمكانياته ألنه يعلم ويثقف اآلخرين.
يتجررررره التكرررروين المتخصررررص مررررن زاويررررة مهنيرررررة إلررررى تهيئررررة المترررردرب لمواجهرررررة  :البعـــــد المهنـــــي •

المواقررررررررف التعليميررررررررة وخاصررررررررة معرفررررررررة كيفيررررررررة توصرررررررريل المعلومررررررررات مررررررررع اإللمررررررررام باألسرررررررراليب 
لمسرررررراعدة علررررررى االكتسرررررراب ،وكررررررل مررررررا يرررررردخل ضررررررمن المعررررررارف التخصصررررررية الترررررري التعليميررررررة ا

تصررررررررقل مهاراترررررررره للتعلرررررررريم وتقنيررررررررات التعامررررررررل مررررررررع ذوي االحتياجررررررررات الخاصررررررررة،وتهيئة المعلررررررررم 
لمواجهررررة المشررررركالت المرتبطرررررة برررررالتعلم ضرررررمن هرررررذا البعررررد يررررردخل التعلررررريم المصرررررغر كتقنيرررررة فررررري 

إلررررى التعميررررق  فرررري مكونررررات الموقررررف التعليمرررري اإلعررررداد المهنرررري للمعلررررم إذ تسررررعى هررررذه التقنيررررة 
والترررررردرب علرررررررى الترررررردخل المنهجررررررري وتقيررررررريم العناصررررررر المكونرررررررة للعمليررررررة التعليمية،خاصرررررررة مرررررررع 
ن مرررررن الوقررررروف علرررررى نقررررراط القررررروة  توجيهرررررات األسرررررتاذ المكرررررون مرررررن خرررررالل جلسرررررة تقييميرررررة تمكررررر 

طلبرررره العمليررررة والضررررعف ومعايشررررة هررررذه التجربررررة الترررري تسرررراعد المترررردرب مررررن معرفررررة دوره ومررررا تت
التعليميررررررررة والتعررررررررود علررررررررى التعلرررررررريم ألنرررررررره مررررررررن المهررررررررم تحقيررررررررق ألفررررررررة بررررررررين المعلررررررررم والمعررررررررارف 

   1والمعلومات والقيام بدوره المنوط به في المؤسسة التعليمية.

 وتتمثل أهداف إعداد معلم التربية الخاصة في الهدف الرئيس و هو:

االحتياجرررررررات الخاصرررررررة وكرررررررذلك المهرررررررارات إكسررررررراب المعلرررررررم المعلومرررررررات العامرررررررة عرررررررن ذوي  -
التررررري تناسرررررب ترررررربيتهم وتعلررررريمهم وترررررأهيلهم ويرررررتم تحقيرررررق هرررررذا الهررررردف مرررررن خرررررالل تحقيرررررق 

 2األهداف الفرعية التالية:
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التعرررررررف علررررررى االتجاهررررررات الحديثررررررة فرررررري تعلرررررريم ذوي االحتياجررررررات الخاصررررررة وخصائصررررررهم  -
 المختلفة وكيفية مساعدتهم في التكيف مع أنفسهم و مجتمعهم.

التعرررررررف علررررررى أهررررررم مشرررررركالت ذوي االحتياجررررررات الخاصررررررة و أسرررررراليب التوجيرررررره و اإلرشرررررراد  -
 التي يمكن اتباعها معهم.

التعرررررررف علررررررى االتجاهررررررات االجتماعيررررررة الحديثررررررة فرررررري رعايررررررة ذوي االحتياجررررررات الخاصررررررة  -
فرررررري مختلررررررف أنحرررررراء العررررررالم وكررررررذلك مجررررررال التأهيررررررل المهنرررررري وأهررررررم المؤسسررررررات الحكوميررررررة 

 1المهتمة برعايتهم.واألهلية 
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   التربية الخاصة في الجزائر. المحور الرابع:

الجزائررررر مررررن بررررين الرررردول  ن: إاهتمــــام الجزائــــر بفئــــات ذوي االحتياجــــات الخاصــــة .1
االحتياجرررررات  السرررررب اقة فررررري وضرررررع قررررروانين وتشرررررريعات تضرررررمن حقررررروق األشرررررخاص مرررررن ذوي 

ــم الخاصررررة، ومررررن بررررين أهررررم هررررذه القرررروانين  ــانون رقــ ــي  09_02القــ ــؤرخ فــ ــفر  25المــ صــ
 ، والمتعلرررررق بحمايرررررة األشرررررخاص المعررررروقين وتررررررقيتهم.2002مـــــايو  08الموافـــــق  1441

 والذي من بين أهم أهدافه:
 1ضمان تعليم إجباري وتكوين مهني لألطفال والمراهقين المعوقين. -
ضررررمونا بغررررض النظررررر عررررن مرررردة التمرررردرس أو السررررن،طالما بقيررررت يبقررررى التكفررررل المدرسرررري م -

 حالة الشخص المعوق تبرر ذلك. 
يخضررررررع األطفررررررال والمراهقررررررون المعوقررررررون إلررررررى التمرررررردرس اإلجبرررررراري فرررررري مؤسسررررررات التعلرررررريم  -

 والتكوين المهني 
تهيررررررأ عنررررررد الحاجررررررة أقسررررررام وفررررررروع خاصررررررة لهررررررذا الغرض،السرررررريما فرررررري الوسرررررري المدرسرررررري  -

 شفائي.والمهني والوسي االست
يسرررررررتفيد األشرررررررخاص المعوقرررررررون المتمدرسرررررررون عنرررررررد اجتيرررررررازهم لالمتحانرررررررات ظروفرررررررا ماديرررررررة  -

 مالئمة تسمح بإجرائها في إطار عادي.
يررررررتم التعلرررررريم والتكرررررروين المهنرررررري لألشررررررخاص المعرررررروقين فرررررري مؤسسررررررات متخصصررررررة عنرررررردما  -

 تتطلب طبيعة اإلعاقة ودرجتها ذلك.
التعلررررريم والتكررررروين المهنررررري وعنرررررد االقتضررررراء  زيرررررادة علرررررى  تضرررررمن المؤسسرررررات المتخصصرررررة، -

إيررررررررررواء المتعلمررررررررررين و المتكررررررررررونين، أعمرررررررررراال نفسررررررررررية_اجتماعية وطبيررررررررررة تقتضرررررررررريها الحالررررررررررة 
الصررررررررحية للشررررررررخص المعرررررررروق داخررررررررل هررررررررذه المؤسسررررررررات وخارجهررررررررا وذلررررررررك بالتنسرررررررريق مررررررررع 

 2األولياء ومع كل شخص أو هيكل معني.

 
  1423السنة التاسعة والثالثون، الثالثاء أول ربيع األول عام   ، 34 العدد  الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،   1
     . 7م، ص،  2002مايو 14الموافق  ه
 .10 ،9 ص ص،  نفس المرجع،  2
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والتكو ت - بالتعليم  المتعلقة  باألعباء  الدولة  المؤسسات تكفل  في  والنقل  واإلقامة  المهني  ين 
 العمومية.

 . تنشأ لجنة والئية للتربية الخاصة والتوجيه المهني تضم أشخاصا مؤهلين -
 تتكفل اللجنة الوالئية للتربية الخاصة والتوجيه المهني على الخصوص بما يأتي :  -

المهني   • والتكوين  التعليم  مؤسسات  في  المعوقين  األشخاص  قبول  على  والمؤسسات العمل 
المتخصصة وتوجيههم حسب الحاجات المعبر عنها وطبيعة اإلعاقة ودرجتها طبقا لشروط 

 وكيفيات االلتحاق المتعلقة باألشخاص المعوقين والمطبقة في مجال التربية والتكوين.  

التأطير   • من  والتأكد  والتكوين  بالتوجيه  القيام  عليها  يجب  التي  والمصالح  المؤسسات  تعيين 
لألشخاص والبرام والمهني  النفسي_االجتماعي  واإلدماج  المعنية  الوزارات  من  المعتمدة  ج 

   1المعوقين.

طرف   صادقتوقد    هذا  من  المعتمدة  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  حقوق  اتفاقية  على  الجزائر 
  2. 2006ديسمبر سنة  13الجمعية العامة لألمم المتحدة في 

 والغرض من هذه االتفاقية هو:

تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع األشخاص ذوي اإلعاقة تمتعا كامال على قدم المساواة مع   -
 اإلنسان والحريات األساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.اآلخرين بجميع حقوق 

 ه االتفاقية:ات ومن بين أهم ما تنص عليه ه  

تسلم الدول األطراف بحق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم...تكفل الدول األطراف نظاما   -
 3تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة. 

 
 .  10 ، 9 ص ص،  مرجع سابق،  ،34 العدد الجريدة الرسمية  1
الشعبية،     2 الديمقراطية  الجزائرية  العدد  الجمهورية  الرسمية  األحد  33الجريدة  واألربعون،  السادسة  السنة  عام    6،  الثانية  جمادى 

 .4م، ص،  2009مايو  31الموافق  ه1430
 .12 ص،  نفس المرجع،  3
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ترررررؤمن بحرررررق هرررررذه الفئرررررات برررررل وتعتبرهرررررا مرررررن الفئرررررات الفاعلرررررة و الفعالرررررة فررررري وألن الجزائرررررر 
المجتمررررررع قامررررررت بتجسرررررريد هررررررذه المررررررواد وغيرهررررررا مررررررن القرررررروانين والتشررررررريعات علررررررى أرض الواقررررررع 

 خدمرررررررة أبعرررررراد التنميرررررررة المسرررررررتدامةالتقررررررردم فرررررري " :وهررررررذا مرررررررا يؤكررررررده التقريرررررررر الطرررررروعي الررررررروطني
2019 ". 

الدولررررة الجزائريررررة فرررري التربيررررة والتعلرررريم وخاصررررة  ومررررن بررررين ماجرررراء فيرررره مررررا يخررررص مجهررررودات 
تعلرررررريم األطفررررررال المعرررررروقين فقررررررد  قامررررررت الحكومررررررة بوضررررررع مجموعررررررة مررررررن الترتيبررررررات لضررررررمان 

وترررررتم رعايرررررة هرررررؤالء األطفرررررال فررررري مؤسسرررررات التربيرررررة  تعلررررريمهم حسرررررب طبيعرررررة ودرجرررررة إعررررراقتهم،
 لمررررررررررأة،والتعلررررررررريم المتخصرررررررررص تحرررررررررت إشرررررررررراف وزارة التضرررررررررامن الررررررررروطني واألسررررررررررة وقضرررررررررايا ا

ومؤسسرررررات تعليميرررررة تابعرررررة لقطررررراع التربيرررررة الوطنيررررررة لالسرررررتفادة مرررررن الررررردمج الكلررررري أو الجزئرررررري 
 في التعليم.

فترررررراة مررررررن  1908تلميررررررذا مررررررن بيررررررنهم  5264تررررررم تسررررررجيل 2019_ 2018وللعررررررام الدراسرررررري 
سررررررررمعية أو بصرررررررررية اسررررررررتفادوا مررررررررن الرررررررردمج  العقليررررررررة الخفيفررررررررة، التوحررررررررد، إعاقررررررررةذوي اإلعاقررررررررة 

قسررررما خاصررررا تررررم افتتاحهررررا فرررري المؤسسررررات التعليميررررة  665لرررريم علررررى مسررررتوى الجزئرررري فرررري التع
 التابعة لقطاع التربية الوطنية.

كمررررررا يشررررررارك قطرررررراع التضررررررامن الرررررروطني فرررررري التربيررررررة والتعلرررررريم المتخصررررررص لألطفررررررال ذوي 
مؤسسررررة للتعلرررريم المتخصررررص تغطرررري جميررررع  238اإلعاقررررة مررررن خررررالل بنيررررة تحتيررررة مكونررررة مررررن

 1الكامل من ميزانية الدولة.التراب الوطني وممولة ب

ويررررررتم توزيررررررع هررررررذه المؤسسررررررات إلررررررى مؤسسررررررات التعلرررررريم المتخصررررررص)مراكز تربويررررررة نفسررررررية 
مراكرررررز تربويرررررة نفسرررررية لرررررذوي اإلعاقرررررة الحركيرررررة( مهمتهرررررا األساسرررررية  لألطفرررررال المعررررراقين ذهنيرررررا،

 تطوير اإلمكانات العقلية والحركية لألطفال المستقبلين.

 
1 Algérie Rapport National Volontaire 2019 progression de la mise en  œuvre de  ODD, 
responsabilité, culture de paix, mixité, et pluralité aux service de l´Agenda 2030 , Algérie, 2019, 
pp, 67, 68. 
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تعلررررررريم متخصررررررررص)مدارس لرررررررذوي اإلعاقرررررررة البصررررررررية ومرررررررردارس وكرررررررذلك هنررررررراك مؤسسرررررررات 
والتررررررري تطبرررررررق البرنرررررررامج مرررررررن وزارة التربيرررررررة الوطنيرررررررة مرررررررن خرررررررالل  لرررررررذوي اإلعاقرررررررة السرررررررمعية(

 استخدام األساليب والتقنيات المناسبة.

 22729مررررررا يقررررررارب  2019_2018و تجرررررردر اإلشررررررارة أيضررررررا أنرررررره خررررررالل العررررررام الدراسرررررري 
طفرررررال تترررررراوح أعمرررررارهم برررررين  2555اإلعاقرررررة مرررررن بيرررررنهم مرررررن األطفرررررال و المرررررراهقين مرررررن ذوي 

مؤسسررررة مسرررري رة مررررن طرررررف 111سررررنوات تررررتم رعررررايتهم مررررن طرررررف  (05) وخمررررس (03) ثررررالث 
 الجمعيات العاملة في الميدان والتي تساهم الدولة في ميزانيتها.

ويرررررررتم تقرررررررديم الرعايرررررررة النفسرررررررية والتربويرررررررة مرررررررن طررررررررف فريرررررررق متعررررررردد التخصصرررررررات يتكرررررررون 
اجتمررررررراعيين  ، أخصررررررائيينمسرررررراعدين ، ولمررررررين وأسرررررراتذة فررررررري التربيررررررة الخاصررررررةأساسررررررا مررررررن مع

 ونفسانيين ومعالجو النطق واألطباء والمربون.

عررررررردد المررررررروظفين العررررررراملين علرررررررى مسرررررررتوى مؤسسرررررررات التربيرررررررة والتعلررررررريم المتخصرررررررص هرررررررو 
، كمرررررررررا يجرررررررررب التأكيرررررررررد علرررررررررى أن  مرررررررررؤطرا بيرررررررررداغوجيا 4887موظرررررررررف مرررررررررن بيرررررررررنهم  12859

اإلعاقرررررررررات الحسرررررررررية والعقليرررررررررة والحركيرررررررررة يسرررررررررتفيدون مرررررررررن الكترررررررررب المدرسرررررررررية األطفرررررررررال ذوي 
كتابررررررا مدرسرررررريا  39999واألطفررررررال ذوي اإلعاقررررررة البصررررررية يسررررررتفيدون برررررردورهم مرررررن  ، المجانيرررررة

 مكتوبرررررررا بطريقرررررررة البرايرررررررل فررررررري جميرررررررع المرررررررواد التررررررري تررررررردرس فررررررري المراحرررررررل التعليميرررررررة الثالثرررررررة
 1ثانوي(. متوسي، )ابتدائي،

التضررررررامن الرررررروطني بشرررررركل مباشررررررر فرررررري مررررررنح األطفررررررال الررررررذين لررررررديهم  كمررررررا يسرررررراهم قطرررررراع
صررررررعوبات اجتماعيررررررة اللرررررروازم المدرسررررررية وكررررررذلك الحقائررررررب المدرسررررررية المررررررزودة بوسررررررائل تقنيررررررة 

 220000وتعليميررررة لألطفرررررال ذوي اإلعاقرررررة البصرررررية،وقد اسرررررتفاد مرررررن هررررذه العمليرررررة أكثرررررر مرررررن 

 
1 Algérie Rapport National Volontaire 2019 progression de la mise en  œuvre de  ODD, 
responsabilité, culture de paix, mixité, et pluralité aux service de l´Agenda 2030, op.cit, pp, 67, 
68. 
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فرررررال ذوي اإلعاقرررررة والعررررراديين مرررررن مرررررن أطفرررررال المررررردارس بمرررررن فهرررررم المعوقون،كمرررررا يحصرررررل األط
 دج.  3000العائالت المعوزة على منحة دراسية سنوية بقيمة 

 2018_2017وقررررررد مكنررررررت هررررررذه الجهررررررود األطفررررررال ذوي اإلعاقررررررة خررررررالل العررررررام الدراسرررررري 
مررررن تحقيررررق نتررررائج ممتررررازة فرررري امتحانررررات الشررررهادات المدرسررررية النهائيررررة المختلفررررة بمعرررردل نجرررراح 

% فرررررري  28,6% فرررررري شررررررهادة المتوسرررررري و 3,88ة االبتدائيررررررة، % فرررررري امتحانررررررات الشررررررهاد 94
 1شهادة البكالوريا.

وممرررا سررربق يتضرررح لنرررا أن الدولرررة الجزائريرررة تحررراول تقرررديم أفضرررل مرررا عنررردها مرررن أجرررل دعرررم 
 هذه الفئات من جهة ودمجها في المجتمع من جهة أخرى.

والجررررردير بالرررررذكر أيضرررررا أن فئرررررات ذوي االحتياجرررررات الخاصرررررة ليسرررررت عبئرررررا علرررررى الدولرررررة أو 
المجتمرررع برررل هرررم أفرررراد لهرررم مكرررانتهم فررري النظرررام المجتمعررري و أدوارهرررم التررري يمكرررنهم القيرررام بهرررا 

 في جميع المستويات.  ه الفئات ذ هل السالفة الذكر نجاحالبكل فاعلية وهذا ماتؤكده نسب 

 2:لفئات ذوي االحتياجات الخاصة في الجزائرالبدائل التربوية   .2

تختلررررررف البررررررردائل التربويرررررررة لرررررررذي االحتياجرررررررات الخاصرررررررة المتمدرسرررررررين فررررررري الجزائرررررررر حسرررررررب 
 طبيعة ودرجة اإلعاقة وهي كاآلتي:

ــة • ــدة طويلــ ــا ثين بالمستشــــفيات مــ ــذ المــ ــل بالتالميــ ويتعلررررق األمررررر بفررررتح  :بالنســــبة للتكفــ
االستشرررررررفائية بالتنسررررررريق مرررررررع قطررررررراع الصرررررررحة العموميرررررررة أقسرررررررام بالمستشرررررررفيات وبرررررررالمراكز 

السررررررتقبال التالميررررررذ الررررررذين يخضررررررعون للعررررررالج لمرررررردة طويلررررررة )األطفررررررال ضررررررحايا الحرررررروادث، 
واألطفررررررال المصررررررابين بررررررأمراض مزمنررررررة  أطفررررررال يعررررررانون مررررررن صررررررعوبات صررررررحية متنوعررررررة،

 تبعرررررردهم عررررررن مقاعررررررد الدراسررررررة وتجبرررررررهم علررررررى التررررررردد  كالسرررررررطان أو القصررررررور الكلرررررروي...(

 
1 Algérie Rapport National Volontaire 2019 progression de la mise en  œuvre de  ODD, 
responsabilité, culture de paix, mixité, et pluralité aux service de l´Agenda 2030, op.cit ,p ,68.   

محمد،   الماحي، ا زبيدة      2 الواقع    مكي  بين  بالجزائر  الخاصة  االحتياجات  ذوي  من  المتمدرسين  باألطفال  التربوي  النفسي  التكفل 
 .11 ، 10،   ص ص  محمد بن أحمد، ، 2جامعة وهران مخبر وسائل التقصي وتقنيات العالج لالضطرابات السلوكية، ، والتطلعات 
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ستشرررررفائية لتلقررررري العالج،تسرررررمح األقسرررررام المفتوحرررررة لهرررررذه بصرررررفة مسرررررتمرة علرررررى المراكرررررز اإل
الفئررررررررة مررررررررن األطفرررررررررال بالبقرررررررراء علررررررررى اتصرررررررررال مسررررررررتمر بالدراسررررررررة خرررررررررالل مرررررررردة إقرررررررررامتهم 

 بالمستشفيات وتحضير إعادة إدماجهم في المسار الدراسي عند انتهاء فترة العالج.
ــة فـــــ • ــل باألطفـــــال ذوي اإلعاقـــ ــبة للتكفـــ ــط العـــــاديبالنســـ : برررررالموازاة مرررررع التكفرررررل ي الوســـ

وفرررررري إطررررررار مقاربررررررة إدماجيررررررة وتربيررررررة  باألطفررررررال ذوي اإلعاقررررررة فرررررري الوسرررررري المتخصررررررص،
جامعرررررة يرررررتم التكفرررررل بررررربعض فئرررررات األطفرررررال المعررررروقين فررررري الوسررررري المدرسررررري العرررررادي مرررررن 

 خالل:

االبتدائيرررررررررة وهررررررررري أقسرررررررررام مفتوحرررررررررة بالمررررررررردارس  األقسرررررررررام المدمجرررررررررة لضرررررررررعيفي الحرررررررررواس: -
 والمتوسرررررررطات تسرررررررتقبل األطفرررررررال المعررررررروقين حسررررررريا )ضرررررررعيفي السرررررررمع وضرررررررعيفي البصرررررررر(

 بالتنسيق مع قطاع التضامن الوطني.

بررررررالرغم  :21األقسررررررام المدمجررررررة لألطفررررررال المصررررررابين بمتالزمررررررة داون أو التثالررررررث الصرررررربغي -
نرررره تررررم مررررن أن التكفررررل بهررررذه الفئررررة مررررن األطفررررال يرجررررع إلررررى قطرررراع التضررررامن الرررروطني إال  أ

فررررتح أقسررررام تسررررتقبل هررررذه الفئررررة  مررررن األطفررررال فرررري مرررردارس ابتدائيررررة بالتنسرررريق مررررع جمعيررررات 
 تنشي في المجال.

حيررررررث  تسررررررتقبل هررررررذه األقسررررررام إلررررررى  األقسررررررام المدمجررررررة لررررررذوي اإلعاقررررررة الذهنيررررررة الخفيفررررررة: -
جانررررب األطفررررال المصررررابين باإلعاقررررة الذهنيررررة الخفيفررررة بعررررض األطفررررال المصررررابين بالتوحرررررد 
والمصررررررررابين باضررررررررطرابات اللغررررررررة،في غيرررررررراب نظررررررررام متطررررررررور للتكفررررررررل بهررررررررذه الفئررررررررات مررررررررن 

 األطفال في الوسي المدرسي.

حر يا: • المعاقين  باألطفال  في    1التكفل  تلقائيا  بهم  التكفل  يتم  حركيا  المعاقين  األطفال  إن 
الحياة   شخص  خر)مساعد  يضمنها  مساعدة  إعاقتهم  تتطلب  ال  عندما  العادية  المؤسسات 

عدة  ال الوزارة  اتخذت  المعاق   إجراءات مدرسية(،حيث  للطفل  تسهل  بيداغوجية  و  تنظيمية 
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واالندماج   البيداغوجية  األنشطة  وإنجاز  فيها  والتنقل  المدرسية  المؤسسة  إلى  الوصول  حركيا 
 داخل المجموعة المدرسية.

غيرررررر أنررررره و بالنسررررربة لألطفرررررال المعررررراقين إعاقرررررة حركيرررررة ثقيلرررررة واألطفرررررال المتوحررررردين فرررررإن  
تمدرسررررررررهم يسررررررررتلزم حضررررررررور مرافررررررررق الحيرررررررراة المدرسررررررررية معهررررررررم، غيررررررررر أن المدونررررررررة الحاليررررررررة 
لمسررررتخدمي التربيررررة الوطنيرررررة ال ترررروفر هررررذا الرررررنمي مررررن المسررررتخدمين ومرررررن المررررأمول بالتنسررررريق 

لتعلرررررريم والتكرررررروين المهنيررررررين تكرررررروين مرافقرررررري الحيرررررراة مررررررع قطرررررراع التضررررررامن الرررررروطني وقطرررررراع ا
المدرسررررررية حتررررررى يمكررررررن مسررررررتقبال االسررررررتجابة لحاجررررررات هررررررذه الفئررررررات مررررررن األطفررررررال وضررررررمان 

 1حقهم في التربية والتعليم.

ــر .3 ــي الجزائــ ــة فــ ــة الخاصــ ــات التربيــ برررردأ االهتمررررام بررررالمعوقين مررررن السررررتينيات  :مؤسســ
رس والمراكررررررز للمكفرررررروفين و الترررررري مررررررن المرررررردا مررررررن القرررررررن العشرررررررين حيررررررث تأسسررررررت العديررررررد 

تقررررررردم تعليمررررررررا فرررررررري المرحلرررررررة االبتدائيررررررررة والمتوسررررررررطة مثرررررررل المنظمررررررررة الوطنيررررررررة للمكفرررررررروفين 
 ( ومدرسرررررررة صرررررررغار المكفررررررروفين بسررررررركرة1963) ومدرسرررررررة المكفررررررروفين (1963الجزائرررررررريين )

 (.1978في والية بشار) ومدرسة المكفوفين (1975)

خرررررردمات تربويررررررة وتعليميررررررة للصررررررم فرررررري كمررررررا ظهرررررررت مرررررردارس الصررررررم والرررررربكم والترررررري تقرررررردم 
المرحلررررة االبتدائيررررة مثررررل مدرسررررة الصررررم والرررربكم فرررري واليررررة الشررررلف  ومدرسررررة الصررررم والرررربكم فرررري 

ومرررررردارس الصررررررم فرررررري  (1980ومدرسررررررة الصررررررم والرررررربكم فرررررري الجزائررررررر)، (1982) واليررررررة تلمسرررررران
واليرررررة  واليرررررة سرررررطيف و ( و واليرررررة قسرررررنطينة و1976) ( و واليرررررة عنابرررررة1981) واليرررررة البليررررردة

 (.1980) والية باتنة و (1976) ( و والية جيجل  ووالية سعيدة1976) وهران

كمررررررا تأسسررررررت العديررررررد مررررررن المؤسسررررررات أو المراكررررررز لإلعاقررررررة الذهنيررررررة مثررررررل المركررررررز الطبرررررري 
جمعيررررررررررة و  (1973التربرررررررررروي والبيررررررررررداغوجي والفيدراليررررررررررة الوطنيررررررررررة ألوليرررررررررراء المتخلفررررررررررين عقليررررررررررا)

  2(.1982) والمركز الطبي البيداغوجي (1974المساعدة للمتخلفين عقليا)
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فهررررررري   أمرررررررا بالنسررررررربة للمررررررردارس الخاصرررررررة برررررررالتعليم المتخصرررررررص لرررررررذوي اإلعاقرررررررة البصررررررررية
ــام  10مــــؤرخ فــــي ال 05-12المرسرررروم التنفيررررذي رقررررم  تعمررررل وفررررق ــفر عــ ــق  1433صــ الموافــ

والررررررذي يتضررررررمن القررررررانون األساسرررررري النمرررررروذجي لمؤسسررررررات  ،2012ســـــــنة  (جــــــانفييناير) 4
 التربية والتعليم المتخصصة باألطفال المعوقين وهي:

مدارس األطفال المعوقين بصريا األطفال والمراهقين المصابين بعمى كلي أو جزئي، يمنعهم   •
 من ارتياد مؤسسة دراسية عادية، بهدف إدماج مدرسي واجتماعي ومهني.

والمراهقين   • األطفال  سمعيا  المعوقين  األطفال  متوسي مدارس  أو  عميق  بصمم  المصابين 
 بهدف إدماج مدرسي واجتماعي مهني. 

 يأتي: بما السيما المعوقين، والمراهقين باألطفال أعاله المذكورة  المدارس تكلف 
 .ضمان التعليم المتخصص باستعمال المناهج والتقنيات المالئمة -
 ضمان اليقظة وتنمية الوسائل الحسية والنفسية الحركية لتعويض اإلعاقة البصرية.  -
ضرررررررررمان المتابعرررررررررة النفسرررررررررية والطبيرررررررررة للحالرررررررررة البصررررررررررية وتبعاتهرررررررررا علرررررررررى تنميرررررررررة الطفرررررررررل  -

 والمراهق.
ضررررررمان دعرررررررم ومرافقرررررررة األطفررررررال والمرررررررراهقين فررررررري وضررررررع دراسررررررري صرررررررعب بتنظررررررريم دروس  -

 المدرسي.فردية لالستدراك وللدعم 
دة المشرررررررررروع البيرررررررررداغوجي والتربررررررررروي للمؤسسرررررررررة، وكرررررررررذا التربيرررررررررة البدنيرررررررررة والرياضرررررررررية إعرررررررررا -

 المكيفة.
تطرررررررررروير نشرررررررررراطات ثقافيررررررررررة وترفيهيررررررررررة والتسررررررررررلية المالئمررررررررررة تجرررررررررراه األطفررررررررررال والمررررررررررراهقين  -

 المعوقين.
تشررررررررجيع التفررررررررتح وتحقيررررررررق كررررررررل االمكانيررررررررات الفكريررررررررة والعاطفيررررررررة والجسرررررررردية واالسررررررررتقاللية  -

 لطفل والمراهق.االجتماعية والمهنية ل
 1ضمان مرافقة األسرة والطفل والمراهق. -

 

 من موقع  وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة 
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المدرسرررري العررررادي  والمررررراهقين المعرررروقين حسرررريا فرررري الوسرررري المسرررراهمة فرررري إدمرررراج األطفررررال -
 و/ أو في التكوين المهني ومتابعتهم.

ضررررمان التكفرررررل الفرررررردي والتربيررررة السرررررمعية وإعرررررادة التربيرررررة اللغويررررة والقرررررراءة الشرررررفوية وتعلررررريم  -
 الكالم وكذا لغة اإلشارة.

 وشروط االلتحاق بهذه المؤسسات : •
 األطفال والمراهقين المصابين بعمى كلي أو جزئي. -
 1. المتوسياألطفال ذوي الصمم العميق أو  -
   :رمعلمي وأساتذة التربية الخاصة في الجزائ .4

ــي  102_93 بنررررراء علرررررى المرسررررروم التنفيرررررذي رقرررررم ــؤرخ فـــ ــوال  20المـــ ــق 1413شـــ ه الموافـــ
ــنة  12 ــل ســـ ألساسررررري الخررررراص بعمرررررال اإلدارة المكلفرررررة اوالرررررذي يتضرررررمن القرررررانون  1993أبريـــ

بالشرررررررررؤون االجتماعيرررررررررة، والرررررررررذي يحررررررررردد مهرررررررررام وشرررررررررروط توظيرررررررررف معلمررررررررري وأسررررررررراتذة التعلررررررررريم 
 2المتخصص في الجزائر.

 :بالنسبة لسلك معلمي التعليم المتخصص •
لرررررريم المتخصررررررص بضررررررمان تعلرررررريم متخصررررررص لصررررررغار المعرررررروقين حسرررررريا يكلررررررف معلررررررم التع -

 بوسائل وتقنيات مناسبة.
 وبهذه الصفة فهم ملزمون بالمشاركة فيما يأتي على الخصوص: -
 .إعداد البرامج ومتابعة تطبيقها وانجاز الوسائل التعليمية  -
ا االجتماعرررررررررات التربويرررررررررة والمرررررررررداومات المنظمرررررررررة وفقرررررررررا للجرررررررررداول الدوريرررررررررة المقرررررررررررة لهرررررررررذ  -

 الغرض.
 3ساعة(. 22) ويلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره اثنتان وعشرون ساعة -

 

 من موقع  وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة 
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 أما شروط التوظيف فهي محددة حسب نفس المرسوم التنفيذي السابق الذكر: •
يوظرررررف معلمرررررو التعلررررريم المتخصرررررص عرررررن طريرررررق مسرررررابقة علرررررى أسررررراس الشرررررهادة مرررررن برررررين  -

وتررررررابعوا بنجرررررراح تكوينررررررا متخصصررررررا المرشررررررحين الحررررررائزين علررررررى بكالوريررررررا التعلرررررريم الثررررررانوي 
 في مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص. سنوات( 03) لمدة ثالث سنوات 

مررررن الخدمررررة الفعليررررة بهررررذه  سررررنوات( 03) كمررررا يمكررررن للمررررربين الررررذين يثبتررررون ثررررالث سررررنوات  -
الصرررررفة أن يترشرررررحوا لمسرررررابقة الررررردخول قصرررررد الحصرررررول علرررررى التكررررروين المنصررررروص عليررررره 

 في الفقرة أعاله.
 :لسلك أساتذة  التعليم المتخصصبالنسبة  •

يكلرررررف أسررررراتذة التعلررررريم المتخصررررررص بضرررررمان تعلررررريم متخصررررررص لصرررررغار المعررررروقين حسرررررريا  -
 بوسائل وتقنيات مناسبة.

 وبهذه الصفة فهم ملزمون بالمشاركة فيما يأتي على الخصوص : -

إعررررررررداد البرررررررررامج ومتابعررررررررة تطبيقهررررررررا وانجرررررررراز الوسررررررررائل التعليميررررررررة االجتماعررررررررات التربويررررررررة   -
 والمداومات المنظمة وفقا للجداول الدورية المقررة لهذا الغرض.

 ساعة(.18) ويلزمون بحجم عمل أسبوعي قدره ثمانية عشرة ساعة -

 :أما شروط التوظيف فهي محددة حسب نفس المرسوم التنفيذي السابق الذكر •
يوظرررررف أسررررراتذة التعلررررريم المتخصرررررص عرررررن طريرررررق مسرررررابقة علرررررى أسررررراس الشرررررهادة مرررررن برررررين  -

المرشررررررحين الحررررررائزين علررررررى ليسررررررانس التعلرررررريم العررررررالي وتررررررابعوا بنجرررررراح تكوينررررررا متخصصررررررا 
لمرررردة سررررنة تنظمرررره الرررروزارة المكلفررررة بالشررررؤون االجتماعيررررة فرررري التخصصررررات الترررري تحرررردد فرررري 

% مررررررن 30متحرررررران مهنرررررري فرررررري حرررررردود القرررررررار المتضررررررمن افتترررررراح المسررررررابقة عررررررن طريررررررق ا
المناصرررررررررررب المطلررررررررررروب شرررررررررررغلها مرررررررررررن برررررررررررين معلمررررررررررري التعلررررررررررريم المتخصرررررررررررص والمرررررررررررربين 

(مرررررررن 5المتخصصرررررررين الرررررررذين يقومرررررررون أساسرررررررا بمهرررررررام التعلررررررريم ويثبترررررررون خمرررررررس سرررررررنوات)
 1الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

 
 .15، 14، مرجع سابق، ص ص، 25الجريدة الرسمية العدد   1
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   1و يلزمون بالمشاركة في دورات تكوينية تنظم لصالحهم. -
 2:المتخصص في الجزائرالتكوين   .5

إن وجررررود هررررذا النرررروع مررررن التعلرررريم والررررذي يسررررمى فرررري الجزائررررر بررررالتعليم المتخصررررص يتطلررررب 
وجررررود مراكررررز تكرررروين متخصررررص مررررن أجررررل إعررررداد هررررذه األسررررالك المهنيررررة إعرررردادا تربويررررا ومهنيررررا 

 يمكنهم من أداء وظائفهم على أكمل وجه.

ن بمؤسسررررررات المعرررررروقين والررررررذي ومررررررن هررررررذه المراكررررررز المركررررررز الرررررروطني لتكرررررروين المسررررررتخدمي
اخرررررتص بتكررررروين مهنيرررررين فررررري مجرررررال اإلعاقرررررة لمواكبرررررة احتياجرررررات مؤسسرررررات التكفرررررل وهرررررذا مرررررا 

"علرررررررى مؤسسرررررررة التكررررررروين أن تأخرررررررذ بعرررررررين االعتبرررررررار متطلبرررررررات  بقولررررررره:آليـــــــون يرررررررذهب إليررررررره 
الميرررررررردان،ومن هنررررررررا عليهررررررررا أن تتميررررررررز بتكرررررررروين مررررررررن أجررررررررل مهررررررررام حقيقيررررررررة تتماشررررررررى وطبيعررررررررة 

 نب الحرص على تحقيق إعداد نوعي".اإلعاقة،إلى جا

ويعرررررررد  المركرررررررز الررررررروطني لتكررررررروين المسرررررررتخدمين المختصرررررررين بمؤسسرررررررات المعررررررروقين مؤسسرررررررة 
عموميررررررة ذات طررررررابع إداري تتمتررررررع بالشخصررررررية المعنويررررررة واالسررررررتقالل المررررررادي ظهررررررر بمقتضررررررى 

ــمبر  01بتـــــــاري   257/87المرسررررررروم  ويعمرررررررل علرررررررى تكررررررروين  مرررررررربين ومرررررررربين  1987ديســـــ
م التعلررررريم المتخصرررررص ومسررررراعدين اجتمررررراعيين مرررررن أجرررررل تغطيرررررة حاجرررررات متخصصرررررين ومعلررررر

المؤسسررررررات المتخصصررررررة مررررررن مراكررررررز نفسررررررية بيداغوجيررررررة ومرررررردارس صررررررغار الصررررررم و صررررررغار 
المكفررررررروفين والمراكرررررررز الطبيرررررررة البيداغوجيرررررررة لرررررررذوي القصرررررررور الحركررررررري ومراكرررررررز خاصرررررررة برررررررذوي 

 نقص التنفس ودار الطفولة المسعفة ودار العجزة.

لرررررى ضرررررمان تكررررروين قاعررررردي لكرررررل مرررررن المرررررربين والمرررررربين المتخصصرررررين ويعمرررررل المركرررررز ع
المسرررررررررراعدة  الحركيررررررررررة، النفسررررررررررية، الوسرررررررررراطة االجتماعيررررررررررة،، فرررررررررري ميرررررررررردان اإلعاقررررررررررة الذهنيررررررررررة

كمررررا  االجتماعيررررة إلررررى جانررررب معلمرررري التعلرررريم المتخصررررص فرررررع إعاقررررة سررررمعية وإعاقررررة بصرررررية،
والمعررررررارف ومواكبررررررة أنرررررره يعمررررررل علررررررى ضررررررمان تكرررررروين مسررررررتمر مررررررن أجررررررل تجديررررررد المعلومررررررات 

الحاجيررررررات المتطررررررورة لمؤسسررررررات التكفررررررل باإلضررررررافة إلررررررى ذلررررررك المسرررررراهمة فرررررري إعررررررداد وإنجرررررراز 
 

 .15ص،  مرجع سابق،  ،25العدد  الجريدة الرسمية   1
 .59 ص،  مرجع سابق، نورة دريدي،  2
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البررررررررامج والوسرررررررائل التربويرررررررة الضررررررررورية لحصرررررررص التنشررررررريي وإعرررررررادة التربيرررررررة والحررررررررص علرررررررى 
تطبيقهررررررا و نشررررررر البرررررررامج المكيفررررررة والمشرررررراركة فرررررري تقيرررررريم البرررررررامج وطرررررررق التنشرررررريي والتربيررررررة 

 بية لغرض إعادة تكييفها وتجديدها.وإعادة التر 

يررررررتم االلتحرررررراق بررررررالمركز عررررررن طريررررررق مسررررررابقة بالنسرررررربة للمررررررربين أمررررررا بالنسرررررربة للتخصصررررررات 
 األخرى فيتم االلتحاق بالتكوين وفق المقاييس التالية:

 أن يكون المرشح حامال لشهادة البكالوريا  داب أو علوم حيث يتم القبول األولي . -
 إجراء تدريب استكشافي للتعرف على طبيعة عمله المستقبلي.  -
إجراء مقابلة مع لجنة متكونة من أساتذة المركز و مختصين نفسانيين بغية تحديد استعداد  -

 ورغبة المرشح للقيام بالتكوين المتخصص. 
خصصت  - سنوات  ثالث  إلى  يمتد  متخصص  تكوين  من  المتخصص  التعليم  معلم  يستفيد 

 1للجذع المشترك وخصصت سنتان للتخصص.السنة األولى 

ولمواكبة تطورات العصر يتطلب الرفع من مستوى أداء المعلمين وتطوير مهاراتهم التعليمية  
والمعرفية من خالل تعريفهم على االتجاهات و األساليب الحديثة والمتطورة في مجال تعليم ذوي 
  االحتياجات الخاصة، ذلك ألن تعليم هذه الفئة ليس مجرد عملية تعليم فحسب لكنها عملية إرشاد 
إكسابهم   في  يسهم  الخدمة  أثناء  المعلمين  لهؤالء  المستمر  فالتكوين  لذا  أيضا،  وتوجيه  وعالج 
بالشكل   وتأهيلها  الفئات  بهذه  جيد  تكفل  في ضمان  مباشرا  إسهاما  يسهم  مم ا  المهارات  مختلف 

 الذي يمكنها من االندماج في المجتمع والمساهمة في عملية تنميته وتطويره.  

 البرامج التدريبية:  ولعل من بين تلك

و أساتذة التربية الخاصة على استخدام تكنولوجيات اإلعالم اآللي الستغاللها  تدريب معلمي   -
 .2في مهارات التدريس 

 
 .61 ، 60 ص ص،  مرجع سابق،  نورة دريددي،     1
 .190 ، 189  ، ص ص  مرجع سابق،  سيا العقون،   2
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دورات تدريبية خاصة بالتصوير و التقنيات السمعية البصرية، حيث يساعد توظيف الصور   -
)النقل   خالل  من  التعليمية  المواقف  بعض  في  المعلمين  الفيديو  لقطات  و  السريع الثابتة 

 (. و األصوات  للصور
عملي  - في  دورها  و  ألهميتها  نظرا  البيداغوجية،  و  التقنية  المساعدات  إعداد  على  ة  التدريب 

تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة، بحيث ُيراعى في استخدامها خصائص كل فئة من الفئات  
  –طبي    الخاصة ونوعية المساعدات المناسبة لها، كما أن استعمالها يتوقف على قرار فريق:

 :نفسي_  بيداغوجي، و تتنوع تلك المساعدات بحيث يمكن ذكر أبرزها مثل
 .مل الرسم و النحت و النسيج والخياطةو تش  :التقنيات اليدوية للتعبير ✓
 . كالبستنة و تربية الحيوانات : تقنيات التعرف على البيئة  ✓
تقنيات التنشيي و الترفيه: و من بينها األلعاب الفردية و الجماعية، القصص، الحفالت  ✓

 . وتنشيطها
  1.تقنيات التعبير الصوتي و الجسدي و منها : الرقص، الغناء ✓

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 190 ص،  مرجع سابق، العقون،  سيا    1
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 : لدراسة النظرية للموضوعا خالصة

فرررري هررررذا الفصررررل تعرفنررررا علررررى المحرررراور النظريررررة لموضرررروع دراسررررتنا وذلررررك باعتبررررار الفصررررل 
النظرررررري حلقررررررة وصررررررل برررررين الجانررررررب المنهجرررررري والجانررررررب التطبيقررررري للدراسررررررة ألننررررررا ال نسررررررتطيع 
القيررررررام بررررررأي بحررررررث سوسرررررريولوجي دون التعرررررررف علررررررى عناصررررررره النظريررررررة والتفصرررررريل فيهررررررا بمررررررا 

 دم الدراسة لذلك فقد تطرقنا فيه إلى أربعة محاور وهي:يخ

 ي الجزائر. فوأخيرا التربية الخاصة  معلم التربية الخاصة، اإلعاقة البصرية، التربية الخاصة،

علرررررى درايرررررة بكرررررل مرررررا يتعلرررررق  ونحرررررن الميدانيرررررةوذلرررررك حترررررى نرررررتمكن مرررررن القيرررررام برررررالخطوات 
الفرضررررريات التررررري وضرررررعناها وبالترررررالي  منهجيرررررا و نظريرررررا لنسرررررتطيع التحقرررررق مرررررن بعناصرررررر بحثنرررررا

خرررررالل الفصرررررل المررررروالي  إليررررره مرررررنميررررردانيا وهرررررذا مرررررا سرررررنتطرق  اإلجابرررررة علرررررى سرررررؤال إشررررركاليتنا
   والمعنون باإلطار الميداني للدراسة.

 



 

 

 

 الثالث: الفصل

 اإلطار الميداني  للدراسة
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 تمهيد: 

علرررررررى الميدانيرررررررة و علرررررررى الجانرررررررب المنهجررررررري للدراسرررررررة فررررررري هرررررررذا الفصرررررررل سرررررررنحاول التعررررررررف 
 :بها وفيه الخطوات الميدانية التي قمنا

 مرررررنهج الدراسرررررة، والبشرررررري، المكررررراني، تحديرررررد لمجررررراالت الدراسرررررة بأبعادهرررررا الثالثرررررة الزمررررراني، 
 والعينة.مجتمع البحث،  أدوات جمع البيانات، ،النظرية والميدانية مصادر جمع البيانات 

الميرررررداني وذلرررررك نظررررررا إلجرررررراءات الحجرررررر  وتجررررردر اإلشرررررارة أننرررررا لرررررم نسرررررتطع اسرررررتكمال بحثنرررررا
الصررررررحي األمررررررر الررررررذي حررررررال دون قيامنررررررا ببرررررراقي الخطرررررروات  التطبيقيررررررة  وذلررررررك لعرررررردم قرررررردرتنا 

ا سررررررنطبق عليهررررررا دراسررررررتنا الميدانيررررررة تتمثررررررل فرررررري ف التواصررررررل مررررررع المبحرررررروثين العينررررررة الترررررري كنرررررر 
معررررررروقين المعلمررررررري وأسررررررراتذة التربيرررررررة الخاصرررررررة لفئرررررررة ذوي اإلعاقرررررررة البصررررررررية بمدرسرررررررة صرررررررغار 

 12وقررررررف الدراسررررررة بشرررررركل اضررررررطراري ومفرررررراج  منررررررذ لواليررررررة برررررررج برررررروعريريج ونظرررررررا لتبصررررررريا 
     .لم نستطع استكمال باقي خطواتنا الميدانيةوعدم استئنافها ليومنا هذا  مارس 
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 الجانب المنهجي للدراسة الميدانية:

 مجاالت الدراسة: .1
ــة: • ــاني للدراســ ــال الزمــ  وهررررو الفترررررة الزمنيررررة الترررري اسررررتغرقتها دراسررررتنا وهرررري تمتررررد مررررن  المجــ

لمدرسررررررررة صررررررررغار المعرررررررروقين بصررررررررريا العياشرررررررري الررررررررزروق بواليررررررررة برررررررررج   األولررررررررى تنررررررررازيار 
حيررررررث قمنررررررا خررررررالل هاترررررره الفترررررررة بعرررررردة زيررررررارات ؛ وإلررررررى غايررررررة تقررررررديمنا للبحررررررث برررررروعريريج 

 للمدرسة وهي:
مرررررن خرررررذ الموافقرررررة وذلرررررك أل ؛2020 جرررررانفي 21 تررررراري  اختيارنرررررا للموضررررروع فررررري أول زيرررررارة -

 على القيام بدراسة ميدانية بهاته المدرسة.طرف اإلدارة 
والتررررري اسرررررتطعنا مرررررن خاللهرررررا التعررررررف أكثرررررر  2020جرررررانفي  28زيرررررارة الثانيرررررة كانرررررت فررررري ال -

  .اإلعاقة البصريةعلى المدرسة والخدمات التربوية التي تقدمها  لتالميذ فئة ذوي 
وخرررررالل هاتررررره الزيرررررارة اسرررررتطعنا التقررررررب مرررررن بعرررررض  2020فيفرررررري  25الزيرررررارة الثالثرررررة فررررري  -

 ؛ وذلررررك مررررن خررررالل المعلمررررين واألسرررراتذة حيررررث تعرفنررررا أكثررررر علررررى مهررررامهم وظررررروف عملهررررم
كمررررررا حضرررررررنا فترررررررة االسررررررتراحة مررررررع حضررررررور حصررررررص تدريسررررررية فرررررري الصررررررباح والمسرررررراء، 

 التالميذ.

مرررررررارس منعتنرررررررا مرررررررن العرررررررودة إلرررررررى  12الصرررررررحي والتررررررري كانرررررررت منرررررررذ  لكرررررررن ظرررررررروف الحجرررررررر 
إكمررررال دراسررررتنا إلررررى غايررررة  االكتفرررراء بالزيررررارات السررررابقة مررررن أجررررلباألمررررر الررررذي ألزمنررررا المدرسررررة 

   تقديمها في شكلها النهائي.

 تتمحررررررور حررررررول الظررررررروف االجتماعيررررررة والمهنيررررررة إن دراسررررررتنا المجــــــال المكــــــاني للدراســــــة: •
لرررررذا فرررررإن  لرررررذوي اإلعاقرررررة البصررررررية و تأثيرهرررررا علرررررى دوره المهنررررري، الخاصرررررةلمعلرررررم التربيرررررة 

الكائنرررررة بحررررري -زروق الرررررمدرسرررررة صرررررغار المعررررروقين بصريا_العياشررررري  ميررررردان دراسرررررتنا كررررران:
 بوالية برج بوعريريج. 54أول نوفمبر

 
  فيه تفاصيل الزيارات.   01انظر الملحق رقم 
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ــة: • ــري للدراســـ ــال البشـــ موضررررروع دراسرررررتنا يحررررردد المجرررررال البشرررررري لهرررررا والمتمثرررررل فررررري  المجـــ
وأسررررررررراتذة مدرسرررررررررة صرررررررررغار المعررررررررروقين بصرررررررررريا _العياشررررررررري زروق_لواليرررررررررة بررررررررررج معلمررررررررري 
 بوعريريج.

" أنررره الطريرررق المرررؤدي إلرررى الكشرررف عرررن  :عبــــد الـــرحمن بــــدوي يعرفررره : الدراســــة مــــنهج .2
الحقيقررررة فرررري العلرررروم بواسررررطة طائفررررة مررررن القواعررررد العامررررة تهرررريمن علررررى سررررير العقررررل وتحرررردد 

  1.عملياته حتى يصل إلى نتيجة ومعلومة"

 2"مجموعة منظمة من العمليات تسعى لبلوغ هدف". بأنه: موريس أنجرسويعرفه 

وبالترررررالي فررررررالمنهج ضرررررروري للبحررررررث، إذ هررررررو الرررررذي ينيررررررر الطريررررررق ويسررررراعد الباحررررررث فرررررري 
  3أسئلة وفرضيات البحث. مساعي، ضبي أبعاد،

"جمررررررررع أوصرررررررراف  وقررررررررد اسررررررررتخدمنا فرررررررري بحثنررررررررا هررررررررذا المررررررررنهج الوصررررررررفي ويعرررررررررف بأنرررررررره:
وال يكتفررررري المرررررنهج  ومعلومرررررات دقيقرررررة عرررررن الظررررراهرة المدروسرررررة كمرررررا توجرررررد فعرررررال فررررري الواقرررررع،

الوصررررفي عنررررد كثيررررر مررررن العلمرررراء علررررى الوصررررف فقرررري بررررل يتعررررد إلررررى تحديررررد العالقررررة ومقررررداره 
ويعبررررررر عنهررررررا كيفيررررررا وكميررررررا ويوضررررررح  أو محاولررررررة اكتشرررررراف األسررررررباب الكامنررررررة وراء الظرررررراهرة،

 4."خرى خصائصها وارتباطها مع ظواهر أ

وقرررررد اعتمررررردنا المرررررنهج الوصرررررفي ألنررررره يقررررروم أساسرررررا علرررررى جمرررررع المعلومرررررات عرررررن الظررررراهرة 
المدروسرررررررة وعالقتهرررررررا برررررررالظواهر األخررررررررى واكتشررررررراف األسرررررررباب الكامنرررررررة وراءهرررررررا وألن بحثنرررررررا 
يررررررردور حرررررررول ترررررررأثير الظرررررررروف االجتماعيرررررررة والمهنيرررررررة لمعلرررررررم التربيرررررررة الخاصرررررررة علرررررررى أدواره 

الظررررررروف االجتماعيررررررة   وقيررررراستحديررررررد وصررررررف و  ه الدراسرررررة اتررررررالتربويرررررة فإننررررررا نحررررراول فرررررري ه
التررررري ترررررؤثر  )األسررررررية واالقتصرررررادية(  وكرررررذا تحديرررررد الظرررررروف المهنيرررررة )التنظيميرررررة والتعليميرررررة(

 
 .211 ص،  مرجع سابق،  ،منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية  مجموعة مؤلفين،   1
 . 98  ص،   مرجع سابق،  موريس أنجرس،  2
 . 176 ص،  مرجع سابق، رشيد زرواتي،   3
 .216 ص،  مرجع سابق،  ،العلمي في العلوم االجتماعيةمنهجية البحث  مجموعة مؤلفين،   4
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ألدواره التربويرررررررة وذلرررررررك بهررررررردف تررررررروفير التربيرررررررة الخاصرررررررة علرررررررى أداء معلرررررررم  إيجابرررررررا  أو سرررررررلبا
م التربيرررررة الخاصرررررة وتفرغررررره ألداء الظرررررروف المالئمرررررة اجتماعيرررررا ومهنيرررررا مرررررن أجرررررل قيرررررام معلررررر

 مهامه بل التطوير فيها إن أمكن ذلك.

 :مصادر جمع البيانات .3
ــة النظريــــة • ــادة العلميــ ــع المــ لقررررد اعتمرررردنا لجمررررع المررررادة العلميررررة فرررري دراسررررتنا  :مصــــادر جمــ

 ه على:اته
 القواميس والمناجد. -
 المراجع. -
 األكاديمية.المذكرات والرسائل واألطروحات والدراسات  -
 المقاالت العلمية. -
 الجريدة الرسمية. أعداد مختلفة من  -
 تقارير منظمة الصحة العالمية. -
ــادة • ــع المــ ــادر جمــ ــة مصــ ــة الميدانيــ : مررررن أجررررل جمررررع البيانررررات مررررن ميرررردان الدراسررررة العلميــ

إلررررررى مدرسررررررة صررررررغار المعرررررروقين بصررررررريا العياشرررررري زروق بواليررررررة برررررررج بعرررررردة زيررررررارات  قمنررررررا
المدرسرررررة والخررررردمات التررررري تقررررردمها   مرررررن خاللهرررررا التعررررررف علرررررى والتررررري اسرررررتطعنا  ،بررررروعريريج

رفقررررة األخصررررائية  النفسررررانية والترررري قرررردمت لنررررا برررردورها  قمنررررا بجولررررة داخررررل المدرسررررة حيررررث 
فباإلضررررررافة للخرررررردمات التربويررررررة  معلومررررررات حررررررول سررررررير العمليررررررة التربويررررررة داخررررررل المؤسسررررررة

اإليرررررواء، األنشرررررطة ل: اإلطعرررررام، النقرررررل، هنررررراك خررررردمات داعمرررررة أخررررررى تقررررردمها المدرسرررررة مثررررر
ه الفئرررررة. كمرررررا تعرفنرررررا علرررررى بعرررررض الوسرررررائل التعليميرررررة اترررررالترفيهيرررررة والرياضرررررية المناسررررربة له

ه الفئررررررة مثررررررل: الكترررررب المطبوعررررررة بطريقررررررة البرايررررررل، لوحرررررة البرايررررررل، المعررررررداد الحسررررررابي اترررررله
آللرررررري الخرررررراص النرررررراطق، النمرررررراذج، الخرررررررائي البررررررارزة، الصررررررور اللمسررررررية، جهرررررراز االعررررررالم ا

بررررررررذوي االعاقررررررررة البصرررررررررية، المكتبررررررررة السررررررررمعية،...وغيرها مررررررررن الوسررررررررائل التعليميررررررررة الترررررررري 
وحاولنررررررا التقرررررررب هررررررذا  ودرجررررررة اإلعاقررررررة والمرحلررررررة التدريسررررررية والمررررررادة المدر سررررررة؛ تتناسررررررب 

ينتمرررري لفئررررة ذوي اإلعاقررررة البصرررررية الررررذين كرررران مررررنهم مررررن مررررن بعررررض المعلمررررين واألسرررراتذة 
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الحصررررص التدريسررررية مررررن أجررررل التعرررررف علررررى ظررررروف معهررررم بعررررض وحضرررررنا  )مكفرررروفين(
وهررررررم يمارسررررررون مهررررررارات التنقررررررل والتوجرررررره  كمررررررا اسررررررتطعنا رؤيررررررة التالميررررررذ  ،عملهررررررم أكثررررررر

   .خالل فترة االستراحة

ن أجررررررل كررررررن الظررررررروف الصررررررحية وترررررردابير الحجررررررر الصررررررحي منعتنررررررا مررررررن العررررررودة للمدرسررررررة مررررررل
نرررررا االسررررتطالعي لكرررررن هررررذا لرررررم يمنررررع اسرررررتفادتنا مررررن هاتررررره الزيررررارات كمرررررا اسرررررتفدنا ثاسررررتكمال بح

فررررررري التعررررررررف أكثرررررررر علرررررررى االحتياجرررررررات التربويرررررررة لفئرررررررات ذوي  مرررررررن المرررررررادة العلميرررررررة النظريرررررررة
 األمر الذي ساعدنا في:، تحديدا االحتياجات الخاصة وذوي اإلعاقة البصرية

 تحديد موضوع الدراسة. -
 صياغة اإلشكالية. -
 بناء فرضيات الدراسة. -
 . االستمارة بالمقابلة بناء أسئلة -
ــات • ــع البيانــ اهرة تربويررررة وتوضرررريح بعررررض إننررررا نحرررراول فرررري بحثنررررا وصررررف ظرررر :أدوات جمــ

لررررذلك اسررررتخدمنا كررررأداة  خصائصررررها وارتباطهررررا بظررررواهر أخرررررى والتعبيررررر عنهررررا كميررررا وكيفيررررا
 رئيسية االستمارة بالمقابلة و كأداة تكميلية المالحظة البسيطة.

 ألنها:االستمارة بالمقابلة كأداة رئيسية واستخدمنا :  االستمارة بالمقابلةأوال 

 .تتناسب مع عينة بحثنا فهي أقل من ثالثين مبحوثا -
 .)مكفوفين( وجود مبحوثين ينتمون إلى فئة ذوي اإلعاقة البصرية -

 أسرررررررئلة يطرحهرررررررا المسرررررررتجواب الرررررررذي يقررررررروم )فررررررري نفرررررررس الوقرررررررت( هررررررري:االسرررررررتمارة بالمقابلرررررررة  و
ب.بتسرررررررجيل اإلجابرررررررات المقدمرررررررة مرررررررن طررررررررف  المسرررررررتجو 

وترررررررتم عرررررررن طريرررررررق الطررررررررح الشرررررررفوي  1
    2لألسئلة وتسجيل اإلجابات.

 

 . 206  ص،   مرجع سابق،  موريس أنجرس،  1
 .  206 ص،  ،نفس المرجع  2
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 :هي محاورثالثة إلى  ةبدراستنا مقسم ةالخاصالمقابلة بستمارة االو 

وهررررو مكررررون مررررن  مرتبطررررة بالبيانررررات العامررررة للمبحرررروثين وصررررفية فيرررره أسررررئلة :المحــــور األول •
 . 09 إلى غاية السؤال رقم 01السؤال رقم  تبدأ منتسعة أسئلة 

ويتمحررررررور حررررررول تررررررأثير الظررررررروف االجتماعيررررررة علررررررى األدوار التربويررررررة  :المحــــــور الثــــــاني •
 لمعلم التربية الخاصة وينقسم إلى جزئين وهما:

منهرررررررا  األسرررررررريةاالجتماعيرررررررة وهرررررررو عبرررررررارة عرررررررن دراسرررررررة وصرررررررفية للظرررررررروف  الجرررررررزء األول: -
 . 17وينتهي عند السؤال رقم 10السؤال رقم للمبحوثين ويبدأ من واالقتصادية 

عبررررررارة لقيرررررراس تررررررأثير الظررررررروف االجتماعيررررررة للمبحرررررروثين  14الجررررررزء الثرررررراني: ويتكررررررون مررررررن  -
 .التربوية دوارهمعلى أ

ويتمحرررررور حرررررول ترررررأثير الظرررررروف االمهنيرررررة علرررررى األدوار التربويرررررة لمعلرررررم  :المحـــــور الثالـــــث •
 التربية الخاصة وينقسم إلى جزئين وهما:

التنظيميررررررررة منهررررررررا  وهررررررررو عبررررررررارة عررررررررن دراسررررررررة وصررررررررفية للظررررررررروف المهنيررررررررة الجررررررررزء األول: -
  .34 رقموينتهي عند السؤال  18ويبدأ من السؤال رقم  للمبحوثين والتعليمية

عبرررررارة لقيررررراس ترررررأثير الظرررررروف االمهنيرررررة للمبحررررروثين علرررررى  19 الجرررررزء الثررررراني: ويتكرررررون مرررررن -
 .أدوارهم التربوية

الخاصررررررررين بقيرررررررراس تررررررررأثير الظررررررررروف االجتماعيررررررررة والمهنيررررررررة  الجررررررررزأينوقررررررررد اسررررررررتخدمنا فرررررررري  
 نادرا، إطالقا. القياس الخماسي: دائما، غالبا، أحيانا، للمبحوثين على أدوارهم التربوية

 .1=إطالقا ،2=نادرا ،3 =أحيانا ،4=غالبا ،5 =دائما عبارةحيث تعادل 

األداة: • بإرسال    صدق  قمنا  بالمقابلة  لقد  البريد االستمارة  طريق  عن  المشرف  األستاذ  إلى 
االلكتروني كما قمنا بإرسالها إلى بعض األساتذة عن طريق البريد االلكتروني المقدم لنا من  

 من صدق األداة.  من أجل التحكيم والتحقق طرف األستاذ المشرف
 االستمارة على:اعتمدنا في تحكيم : تحكيم اإلستمارة -

 (  أ)  محاضر أستاذ  إسماعيل ميهوبي.د: المشرف األستاذ أوال 
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لكما    :في  المتمثلة  و   بدراستنا  الخاصة  البيانات   جمع   أداة   بتحكيم  أسماؤهم  اآلتية   األساتذة   تفض 
بالمقابلة     على   والمهنية  االجتماعية  الظروف  تأثير  دراسةا  خالله  من  نحاول  والتياالستمارة 

   العياشي   بصريا  المعوقين  صغار  بمدرسة  ميدانية  راسةد _    الخاصة  التربية   لمعلم  التربوية  األدوار
 ._أنموذجا  بوعريريج  برج لوالية الزروق 

 اآلتي أسماء األساتذة المحكمين مع رتبتهم العلمية.وفي الجدول  

 جدول األساتذة المحكمين مع رتبتهم العلمية.     

البسيطةثانيا    تستعمل عادة في مشاهدة  :  المالحظة  للتقصي  مباشرة  تقنية  المالحظة هي: 
فهم  مجموعة   أجل  من  كيفية  معلومات  أخذ  بهدف  وذلك  مباشرة  بصفة  إل (  جمعية،  ما)قرية، 

   1المواقف و السلوكات. 

البسيطة يقصد بها   العادية دون والمالحظة  تلقائيا في ظروفها  مالحظة الظواهر كما تحدث 
التحلي  إخضاعها للضبي العلمي، وبدون استخدام أدوات دقيقة للقياس بغية الدقة في المالحظة و 

  2بالموضوعية. 

 

      . 184 ص،  مرجع سابق،  موريس أنجرس، 1 

 . 219رشيد زرواتي، مرجع سابق، ص،     2

 الرتبة العلمية  األستاذ المحكم 
 ) أ  )    أستاذ محاضر نظرة   د. ميالط

 (ب )    أستاذ محاضر د. بادي سامية
 (ب  )   أستاذ محاضر جغبلو حمزة .د

 (ب  )  أستاذ محاضر   د. خباش فتيحة
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التعرف  أجل  من  وذلك  الرئيسية  لألداة  وتكميلية  ثانوية  كأداة  البسيطة  المالحظة  واستخدمنا 
رؤيتها   نستطيع  التي  والمعلومات  البيانات  من  قدر  أكبر  وجمع  أكثر  الدراسة  ميدان  على 

 ومالحظتها لها عالقة بظروف عمل المعلمين واألساتذة بهاته المدرسة.

التعليمية لذوي اإلعاقة البصرية كما  ونحن   من خالل زيارتنا للمدرسة أردنا مالحظة العملية 
بموضوع   عالقة  لها  التي  المعلومات  جمع  بهدف  وذلك  للقياس  إخضاعها  دون  تلقائيا  تحدث 

اإلعاقة    الدراسة. لذوي  التربوية  العملية  التعرف على سير  في  كثيرا  الزيارات  هاته  أفادتنا  حيث 
ألمر الذي أفادنا كثير في إثراء اإلطار المنهجي لدراستنا من خالل: صياغة االشكالية،  البصرية ا

الرئيسية  األداة  أسئلة  بناء  خالل  من  وذلك  الميداني  الجانب  في  أفادتنا  كما  الفرضيات؛    بناء 
 والمتمثلة في االستمارة بالمقابلة.  للدراسة

لهرررررا خاصرررررية أو عررررردة إن مجتمرررررع البحرررررث يعنررررري مجموعرررررة عناصرررررر  :مجتمــــــع البحــــــث .4
خصرررررررائص مشرررررررتركة تمي زهرررررررا عرررررررن غيرهرررررررا مرررررررن العناصرررررررر األخررررررررى والتررررررري يجرررررررري عليهرررررررا 

 1البحث أو التقصي.

ويمكرررررررن أن يرررررررتم  2التررررررري يجرررررررري عليهرررررررا التحليرررررررل؛هرررررررو مجموعرررررررة مرررررررن الوحررررررردات األساسرررررررية  و
  3التحقق أو اختبار الفرضيات عليها.

نرررررا البحرررررث الخررررراص بدراسرررررتنا يتمثرررررل فررررري معلمررررري وأسررررراتذة التربيرررررة الخاصرررررة، لرررررذلك فإنومجتمرررررع 
 معلمررررري وأسررررراتذة التربيرررررة الخاصرررررة لرررررذوي اإلعاقرررررة البصرررررريةدراسرررررتنا الميدانيرررررة ل أخرررررذنا كنمررررروذج 

ر يقرررررررد   نيذ بمدرسررررررة صررررررغار المعررررررروقين بصررررررريا العياشرررررري الرررررررزروق بواليررررررة برررررررج بررررررروعريريج والرررررر
 معلما وأستاذا ومربيا متخصصا موزعين كما يلي:  (23) عددهم بثالثة وعشرين

 

     زيارتنا للمدرسة ميدان الدراسة.فيه الجدول الخاص بشبكة المالحظة خالل  01الملحق رقم انظر 
 . 298، مرجع سابق، ص،  موريس أنجرس  1
، دار القصبة للنشر،  عداد المذ رات والرسائل الجامعية في علم االجتماع إالدليل المنهجي في حفصة جرادي،  ، سعيد سبعون   2

 .133 ، ص،2012دط،   الجزائر، 
 .133نفس المرجع، ص،   3
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 . 02 أستاذ التعليم المتخصص: -
 . 02 أستاذ التعليم المتخصص رئيسي: -
 .04متخصص رئيسي: معلم التعليم ال -
 . 04مربي متخصص:  -
 . 10مربي متخصص رئيسي:  -
    .01مربي متخصص رئيس:  -

هنررررا أننررررا أدخلنررررا المررررربين المتخصصررررين ضررررمن مجتمررررع البحررررث مررررع أن دراسررررتنا  فررررت االنتبرررراهونل
أنرررره تخررررتص بررررالمعلمين واألسرررراتذة وهررررذا يرجررررع إلررررى: عنررررد قيامنررررا بالبحررررث االسررررتطالعي وجرررردنا 

يقرررروم بالترررردريس أيضررررا، لهررررذا كرررران لزامررررا علينررررا إدخررررالهم هنرررراك مررررن المررررربين المتخصصررررين مررررن 
الميدانيررررة بشرررركل موضرررروعي وعلمرررري أكثررررر لنررررتمك ن ضررررمن مجتمررررع البحررررث حتررررى نقرررروم بالدراسررررة 

ه الفئررررررررة وقيرررررررراس تأثيرهررررررررا علررررررررى األدوار التربويررررررررة اتررررررررمررررررررن وصررررررررف وتحديررررررررد ظررررررررروف عمررررررررل ه
 الموصوفة والمتوقعة منهم من جهة والتي يقومون بها من جهة أخرى. 

هرررررري تلررررررك المجموعررررررة مررررررن العناصررررررر أو الوحرررررردات الترررررري يررررررتم اسررررررتخراجها مررررررن   العينــــــة: .5
البحرررررث ويجررررري عليهرررررا االختبررررار أو التحقرررررق علررررى اعتبرررررار أن الباحررررث ال يسرررررتطيع مجتمررررع 

موضرررروعيا التحقررررق مررررن كررررل مجتمررررع البحررررث نظرررررا إلررررى الخصررررائص الترررري يتميررررز بهررررا هررررذا 
 1.المجتمع

 2وعليه يمكن القول أن العينة هي مجموعة فرعية من عناصر مجتمع بحث معين.   

ذلرررررررك الجرررررررزء مرررررررن الكرررررررل الرررررررذي يرررررررتم اسرررررررتخراجه مرررررررن أجرررررررل إمكانيرررررررة التحقرررررررق مرررررررن   إنهرررررررا
الفرضررررررريات، والرررررررذي فرضررررررره عررررررردم قررررررردرة الباحرررررررث اختبرررررررار كرررررررل وحررررررردات عرررررررالم البحرررررررث أينمرررررررا 

 
  البطاقة الفنية لمدرسة صغار المعوقين بصريا العياشي الزروق لوالية برج بوعريريج.   فيه  20 انظر الملحق رقم 
 .  135، ص، مرجع سابق حفصة جرادي،  ،سعيد سبعون   1
 . 301ص،   مرجع سابق،  موريس أنجرس،  2
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نأخررررذ كررررل عناصررررر مجتمررررع البحررررث فالعينررررة هرررري عمليررررة تقلرررريص عررررالم البحررررث، أي ال  وجرررردت.
 1بل جزء فقي منها إلجراء االختبار عليه.

جميررررع معلمرررري وأسرررراتذة  مدرسررررة وفيمررررا يخررررص العينررررة الخاصررررة بدراسررررتنا والترررري تتمثررررل فرررري 
( 23ثالثرررررة وعشررررررين )والرررررذين يبلررررر  عرررررددهم  صرررررغار المعررررروقين بصرررررريا لواليرررررة بررررررج بررررروعريريج

  .ومربي ا متخصصامعلما وأستاذا 

والررررررذي يعتمررررررد علررررررى  ؛ا اسررررررتخدمنا كأسررررررلوب للمعاينررررررة أسررررررلوب المسررررررح الشررررررامللررررررذلك فإننرررررر
 2جمع المعلومات من جميع أعضاء مجتمع الدراسة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  136 ،135 مرجع سابق،ص ص،  ،سعيد سبعون حفصة جرادي   1
 . 177 ص،  مرجع سابق، رشيد زرواتي،   2
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 : الفصلملخص 

ا مررررررن الوصررررررول إليرررررره ميرررررردانيا وذلررررررك نظرررررررا لظررررررروف  فرررررري هررررررذا الفصررررررل شرررررررحنا مررررررا تمكنرررررر 
 الحجر الصحي وقد تناولنا فيه:

 وهي: مجاالت الدراسةمن  الميدانية والذي يتشكلنهجي للدراسة مالجانب ال 

 المرررررررررنهج ،المجرررررررررال المكررررررررراني والمجرررررررررال البشرررررررررري لتطبيرررررررررق الدراسرررررررررة المجرررررررررال الزمررررررررراني،
مجتمرررررررع  أدوات جمرررررررع البيانرررررررات، ،النظريرررررررة والميدانيرررررررة مصرررررررادر جمرررررررع البيانرررررررات  ،المسرررررررتخدم
 .وأسلوب المعاينة المتبع في الدراسة العينةالبحث، 

حاولنررررا الحصررررول علررررى طرررررق بديلررررة للتواصررررل مررررع المبحرررروثين كأرقررررام الهواتررررف كر أننررررا ونررررذ  
 البريد االلكتروني لكننا لم نتمكن من ذلك.   أو عناوين

 لرررذلك وبعرررد استشرررارة األسرررتاذ المشررررف ونظررررا لعررردم قررردرتنا علرررى التواصرررل مرررع أفرررراد العينرررة
  قررنا التوقف عند الخطوات السالفة الذكر.

 

   ألسباب عدم استكمالنا لباقي الخطوات الميدانية توضيحفيه   50الملحق التوضيحي رقم . 



 

 

 

 الخاتمة
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 التربويررررررة األدوار علررررررى والمهنيررررررة االجتماعيررررررة الظررررررروف تررررررأثيرجرررررراءت دراسررررررتنا الموسررررررومة 
 بررررررررج لواليرررررررة بصرررررررريا المعررررررروقين صرررررررغار بمدرسرررررررة ميدانيرررررررة دراسرررررررة) الخاصرررررررة التربيرررررررة لمعلرررررررم

علرررررى فئرررررة مهمرررررة مرررررن فئرررررات المجتمرررررع  الضررررروء لتسرررررلييبحثيرررررة  محاولرررررة( كأنموذجرررررا بررررروعريريج
إنهرررررررا فئرررررررات ذوي االحتياجرررررررات الخاصرررررررة  بفعاليرررررررة فررررررري تطرررررررويره،والتررررررري يمكنهرررررررا أن تسررررررراهم 

وتحديررررررردا فئرررررررة ذوي اإلعاقرررررررة البصررررررررية والتررررررري لمسرررررررنا فيهرررررررا عنرررررررد زيارتنرررررررا لمدرسرررررررة صرررررررغار 
مرررررن التحرررررردي والعزيمرررررة واإلرادة القويرررررة فرررررري  الكثيررررررالمعررررروقين بصرررررريا لواليرررررة برررررررج بررررروعريريج 

 .    التمدرسي تحقيق النجاح

موها وأساتذتها خاصة منهم المكفوفين أظهروا لنا أنهم فئة ليست ه المدرسة ومعلات فتالميذ ه
جزء  عبئا على المجتمع، هم  يحتاجون فقي إلى توفير المزيد من الظروف المالئمة واعتبارهم  

المجتمع   قادرون   من  أفراد  هم  والتفاتات موسمية بل  إعانات  أو  نظرة شفقة  يحتاجون  فهم ال 
 ممتازة.على تقديم قيمة مضافة و نتائج 

الشررررريء الرررررذي الحظنررررراه خرررررالل زيارتنرررررا لهاتررررره المدرسرررررة ويجرررررب قولررررره أن الدولرررررة الجزائريرررررة و 
تحرررررراول دائمررررررا تقررررررديم األفضررررررل للمتمدرسررررررين مررررررن هاترررررره الفئررررررات، وذلررررررك مررررررن خررررررالل ترررررروفير 
المؤسسررررررات التعليميررررررة المتخصصررررررة وكررررررل مررررررا تتطلبرررررره مررررررن وسررررررائل تعليميررررررة وأجهررررررزة معينررررررة 

المنرررراهج التعليميررررة حسررررب االحتياجررررات التربويررررة لكررررل فئررررة، وترررروفير علررررى الترررردريس، وتكييررررف 
فريرررررررق بيداغوجي_تربوي_نفسررررررري_طبي، ومرررررررؤطرين حسرررررررب فئرررررررة ذوي االحتياجرررررررات الخاصرررررررة 
التررررررري سيسرررررررتقبلها المركرررررررز المتخصرررررررص، هرررررررذا وباالضرررررررافة إلرررررررى خررررررردمات النقرررررررل واإلطعرررررررام 

 المختلفة.  والرياضية واإليواء، وأيضا األنشطة الترفيهية

ه اترررررنرررررا نأمرررررل فررررري اسرررررتكمال دراسرررررتنا الميدانيرررررة حترررررى نسرررررتطيع التقررررررب أكثرررررر مرررررن هلقرررررد ك
الفئرررررة ونعطيهرررررا ولرررررو القليرررررل جررررردا مرررررن الجهرررررد والوقرررررت والدراسرررررة العلميرررررة الموضررررروعية البعيررررردة 
عررررررن المشرررررراعر والذاتيررررررة لنثبررررررت ميرررررردانيا و منهجيررررررا وعلميررررررا بررررررأنهم يسررررررتحقون فعررررررال التقرررررردير 

تفررررراعلون ويسرررررتطيعون التكيرررررف مرررررع بيئررررراتهم رغرررررم الرررررنقص واالحتررررررام ألنهرررررم أفرررررراد فررررراعلون وم



 
:........................................................................لخاتمة ا    

 

 

مررررررن الرررررذي يعانونرررررره سرررررواء مررررررن الناحيرررررة الفيزيقيررررررة أو حتررررررى مرررررن بعررررررض االتجاهرررررات السررررررلبية 
 بعض أفراد المجتمع نحوهم.

ن  فإننا  مستقباللذلك  ال  أمل  العلمية  البحوث  من  بالمزيد  إعادة  القيام  في  تساهم  الرعاية  تي 
به ال الفئة  اتفعلية  نزيد  عالمجتمه  و مالها، حتى  فهم طبيعتها، خصوصياتها، مشكالتها،  بغية  ية، 

ضمن    ر في أداء أدوارهم الموكلة إليهمثوبالتالي مساهمتهم أك  ،ومن دافعيتهم  ذواتهمثقتهم في    من
 . النظام المجتمعي الذي ينتمون إليه
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الزروق   العياشي  بصريا  المعوقين  لمدرسة صغار  تفاصيل  يارتنا  على  أ ثر  التعرف  سنحاول  الملحق  هذا  في 
 لوالية برج بوعريريج: 

 28، الزيارة الثانية بعد أسبوع في  2020جانفي    21لقد قمنا بثالث  يارات للمدرسة  انت الزيارة األولى بتاري   
نا في البرنامج األسبوعي للدراسة، ثم توقفنا عن الزيارة بسبب دخولنا في  وذلك نظرا للفراغ المتاح ل  2020جانفي  

من   األول  السداسي  اختبارات  غاية    09فترة  إل  في  2020فيفري    19فيفري  الثالثة  بالزيارة  لنقوم  فيفري    25، 
بالزيارة خالل   ، لنتوقف عند هاته الزيارة وذلك بسبب دخول تالميذ المدرسة في فترة اختبارات فلم يسمك لنا2020

إلى يومنا هذا األمر    2020مارس    12هاته الفترة، ثم جاءت اجراءات الحجر الصحي والغلق الكلي للمدارس منذ  
 الذي منعنا من العودة  ليا إلى المدرسة. 

   :والجدول أدناه فيه تفاصيل و المالحظات التي سجلناها في  ل  يارة

 المدة التي استغرقتها تاري  الزيارة 
 المالحظات المسجلة خالل الزيارة  ارة الزي

 الزيارة األولى:
 2020جانفي  21

من العاشرة إلى  
   صباحا الحادية عشرة

10:00 _11:00 

  الدراسة الميدانية إجراءاستقبلنا المدير  ليعطينا الموافقة على  -

 بالمدرسة. 

استقبلتنا رئيسة مصلحة المستخدمين وأعطتنا نظرة عامة عن   -

 المدرسة. عمل 

  مهمة مرافقتناثم استقبلتنا األخصائية النفسية والتي أوكلت لها  -

 تقديم ما نحتاجه من معلومات. و 

والشكر على اهتمامنا بهاته     والدعم  حظينا بحسن االستقبال -

وذلك نظرا للتحديات التي تواجهها  ة  الفئات التي تستحق الدراس

   يوميا.  

 الزيارة الثانية:
 2020جانفي  28

من العاشرة صباحا  
 لى منتصف النهار إ

10:00  _12:00 

استقبلتنا األخصائية النفسية وقدمت لنا شروحات مفصلة حول   -

العملية التربوية داخل المدرسة، تعرفنا على الوسائل التعليمية  

بالبرايل، بعض الوسائل  المختلفة البرايل، الكتب المطبوعة  

لسمع، الّشم، واللمس،  تقوية الحواس األخرى: ا ىالمعينة عل

النماذج، الصور اللمسية، الخرائط البارزة، وقد الحظنا توفر  

 الوسائل التعليمية الخاصة بهاته الفئة.

اتجهنا إلى المكتبة السمعية وكانت مجهزة بوسائل خاصة تعين   -

على القراءة والمطالعة، وفي طريقنا للمكتبة أخذنا لمحة عن  

الجولة الحظنا نظافة المكان، والجو  غرف التدريس وخالل هاته 

 العائلي السائد بين التالميذ والمعلمين والمؤطرين. 

قمنا بزيارة إلى المراقد الخاصة باإلناث، كان هناك سرير فردي   -

لكل تلميذة، وخزائن لوضع أغراضهن الشخصية، ومكتبين  

داخل المرقد من أجل القيام بالواجبات المدرسية الفردية، أما إذا  

هناك فترة اختبارات أو مراجعة لجميع التلميذات فيتم ذلك   نكا

 . في غرفة التدريس في المساء

المراحيض والحظنا وجود   خاصة الحظنا النظافة في المكان  -

 حمام فردي من أجل العناية بنظافة التلميذات. 

وتجدر اإلشارة أن الزيارة كانت مفاجئة ألننا اتصلنا بوقت   -

 . قصير قبل وصولنا 
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 لزيارة الثالثة: ا
 2020فيفري  25

من العاشرة والنصف 
صباحا إلى منتصف 

 النهار
10:30 _12:00 

 
  والربع ومن الواحدة

الثالثة إاّل  واال إلى 
 ربع مساء 

13:00 _14:45 

خالل هاته الزيارة استطعنا حضور حصتين تدريسيتين في   -

 والذي كان مكفوفا.    الصباح والمساء لنفس األستاذ 

التالميذ   رابعة متوسط عددالحصة األولى كانت لقسم السنة  -

اثنان؛ تلميذ وتلميذة الدرس كان في اللغة العربية المالحظ أن  

وذلك ربما النتمائهما    واألستاذالعالقة كانت قوية بين التلميذين  

كانت الحصة تفاعلية بامتياز بدأ   لنفس الفئة حسب رأي األستاذ

ليربطه   الدرس باسترجاع ما درسوه في الحصة الماضية

 بالدرس  الجديد بطريقة سهلة وبسيطة.

كان يقدم الدرس بكل نشاط وحيوية كان يتنقل بين الطاوالت بكل   -

 ذه ويداعبهم. وأحيانا يمزح مع تالمي سهولة  

الحظنا اتجاه التلميذ بكل سهولة إلى مكان وضع هاتفه ليشحنه   -

 .له بكل سالسة واستخدامه

خرجنا معهم  عند انتهاء الحصة الحظنا تنقل التالميذ في   -

 . الرواق وفي الساللم كان بكل سهولة

اتجه التالميذ إلى المطعم لتناول وجبة الغداء لم يسمح لنا   -

ألنا التالميذ عن رأيهم في الوجبات التي  بدخول المطعم لكن س

 تقدم لهم فأبدوا الرضا الكامل عنها. 

خرجنا وبقينا نراقب األستاذ كان يمشي داخل المدرسة بكل   -

سهولة لكن الحظنا صديقه ينتظره عند الباب الخارجي ليذهب  

 معه لتناول وجبة الغداء وليساعده على التنقل. 

وبقينا في الساحة مع التالميذ خالل  زواال   13:15عدنا عند  -

فترة االستراحة نالحظ تحركاتهم وتنقالتهم حيث كانوا  

 يمارسون مهارات التوجيه والتنقل بكل سهولة. 

اغتنمنا الفرصة وتقربنا من إحدى األستاذات المكفوفة أيضا   -

عبرت عن سعادتها بالعمل مع هاته الفئة، لكن كانت هناك بعض  

وفي توفير الوسائل التعليمية الخاصة  الصعوبات في التنقل 

بالمعلمين المكفوفين، وهو نفس اإلنشغال الذي طرحه األستاذ  

معه خالل الحصص التدريسية التي   دردشتنا في سياق  

حضرناها معه ، حيث عبّر عن ذلك بقوله: " ماكانوش دايرين  

في بالهم بلي المعلم اللي يقري ثاني يكون مكفوف"، هذا  

ظروفه االجتماعية الصعبة فمقر سكناه كان    وباإلضافة إلى

بالعلمة بوالية سطيف وكان يضطر للمبيت في المدرسة من  

األحد إلى األربعاء، وكان يتمنّى لو يكون هناك سكن وظيفي ،  

هذا األستاذ  ه المشاكل وغيرها لم تنقص من عزيمة  اتلكن ه 

  خالل ممارسته لمهنته وهذا ما الحظناه في الحصة التدريسية

مع تسعة  المسائية والتي كانت مع قسم سنة أولى متوسط 

 . وكانت حصة اللغة العربية تالميذ مكفوفين

كانت الحصة تفاعلية أيضا بامتياز فيها الكثير من الجّد والعمل   -

 مع شيء من المزح والدعابة من أجل كسر جو الملل أو التعب. 

لجزء  استغل األستاذ الوقت المتبقي من الحصة في االستماع ل -

لألديب الكبير طه    "لمعذبون في األرض" الثاني من رواية ا

وذلك بهدف كسر الروتين من،جهة، إكسابهم قدرة على     حسين

مل في الحياة  من جهة أخرى وأيضا إعطائهم األ والتخيل  التعبير

وهذا   وأخذ العبرة من كاتب هاته الرواية الذي كان مكفوفا أيضا

الحظنا استخدام المعلم لهاتفه النقال   K حسب رأي األستاذ

الذكي الخاص بهاته الفئة بمساعدة أحد التالميذ أيضا الذي كان  

 يتقن استعمال هاته التكنولوجيا أيضا. 

خرجنا وتركنا التالميذ ينتظرون بدء الرواية ليستمعوا إليها   -

م ومع  بينه وهم سعداء  ويضحكون ويتبادلون المزح فيما

   أستاذهم.

.بوعريريجول شبكة المالحظة خالل  يارة مدرسة صغار المعوقين بصريا العياشي الزروق لوالية برج جد         
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 اســـتمــارة بــالمــقــابلــة 
 ت رررررر أث رر يرر ر الظروف االجتماعررر يررر ة والمرررر ه رررنرررريرررة ع ررر لى األدو ار الت رررر رب رر وي ة لمعلم التربي رر ة الخررر اصرر ة 

 _دراسة ميدانية بمدرسة صغار المعوقين بصريا العياشي الزروق برج بوعريريج أنموذجا_ 

 مذ كرة خترج لنيل شهادة املاسرت ختصص علم اجتماع الرتبية 

        اشراف الدكتور:                                                                                       الطالبة:       إعداد

          يهويب  م  إمساعيل                   ميينة                                                                       لوكريز         
        

مووووووم ال لووووووم أل امل لومووووووا  الوووووو  سنت صوووووول  ،ه االسووووووتمارة ب وووووول مو وووووووعيةاكووووووموووووول   أسوووووواكذر ا كووووووار   جووووووو موووووون م نر    
 ثرا  الب ث ال لمي .إعلمية كقتضيها حماور املذكرة و دفها    غراضاّل إال كستخد   عليها

 ول م منا جزيل الش ر.                                                                                     

    

 ةــــــــامـــــــانات عـــيـــــالمحور األول :   ب  
 

 □ أنثى                           □ اجلنس:            ذكر .1
 □  سنة 50أكرب من   □ ]سنة 50سنة_40   □ ] سنة40سنة _ 30]   □ ] سنة30سنة_23]  :السن .2
 غريه......................             □ ماسرت               □ املستوى اجلام ي: ليسانس  .3
 التخصص اجلام ي:.................. .4
 املادة ال  كدرسها:........................... .5
 كدرسها:............................السنة ال   .6
 اخلربة:................. .7
 أخرى....................                      □ قبل التشغيل  عقود ما          □ منصب ال مل:   دائم  .8
  □ مبصر                □ م فوف                  فئة امل لم:     .9

   
الظروف  :  الثاني  المحور   واالقتصادية(   االجتماعيةتأثير  األسرية  األ  )  التربويادو على  لمعلم    ة ر 

 . الخاصة    التربية 
 

 دراسة وصفية  :) األسرية واالقتصادية(   الظروف اإلجتماعية (أ

 □  (ة)مطلق       □ (ة)أرمل        □  (ة)عازب         □ (ة)الة االجتماعية:    متزوجاحل .10
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 ا سرة:.................عدد أفراد  .11
 □  خارج إقليم الوالية              □ م ال الس ن :      داخل إقليم الوالية  .12
 أخرى............         □  سيارة خاصة    □  وسيلة التنقل اىل ال مل: النقل ال مومي .13
 أخرى.................         □ مستأجر          □ مل ك          □ نوع الس ن:     مم ا  ل  .14
 عدد غرف البيت:..................  .15
                        □ ألف دج 30_ألف دج 20                    □ ألف دج 20الدخل:           أقل من  .16

    □ ألف دج  50أكثر من     □ ألف دج  50_ألف 40        □ ألف دج40 ألف 30

 أخرى..............         □  (ة)عمل الزوج     □ جتارة     □  ايف إلديك مورد مايل آخر: عمل  .17

لمعلأأأم التربيأأأة  ةر التربويأأأادو)األسأأأرية واالقتصأأأاديةا علأأأى األ تأأأرثير الظأأأروف االجتماعيأأأة(ب 

   الخاصة :

 املناسبة:يف اخلانة  )×( لعبارات التالية عرب)ي( عن رأيك بوضع عالمةاإليك  ❖

رقم  
 إطالقا اندرا أحياان غالبا دائما العبارة  العبارة 

      املنزل م ال مناسب لت ضري الواجبا  املهنية.  01 
        كدريس  اكه الفئة.   ومتاب ة كل جديد خيص بتوسيم م اريف استقراري ا سري يسمح يل  02
      وكطوير ا.    التدريسية  استقراري ا سري يسمح يل بتجديد مهارار  03
      . التدريسي  وختفض أدائي ص وبة كلبية متطلبا  أسرر االقتصادية كقّلل من داف ي  لالجناز  04
      حصصي التدريسية . كقدمي أتخري يف الوصول إىل م ال ال مل يف الوقت يؤثر على  05
      مشاكلي ا سرية كؤثر على أدائي املهين.  06
      أستطيم التوفيق بني أدواري ا سرية وأدواري الرتبوية. 07
      غيايب عن أسرر خالل فرتة املبيت يف املدرسة كؤثر سلبا على أدائي املهين.  08
      الدخل الذي أكقا اه يش رين اب من والر ا والتفرغ ملهن .  09
      وفر اخلدما  االجتماعية يسهل من أدا  مهن . ك 10
      كدريس كالميذ م فوفني أص ب من كدريس كالميذ مبصرين. 11
      كدريس كالميذ م فوفني  حيتاج إىل حتفيز مايل أكثر.  12
      أفضل.   بش للل مل كزيد من داف ي   لذوي اإلعاقة البصرية  كم لم  حيب ملهن    13
      . مهن  بش ل أحسنأفراد أسرر يقّدرول عملي وجهدي و ذا ما حيفزين  دا    14
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الظروف  :  الثالثالمحور    والتعليمية(تأثير  )التنظيمية  األع  المهنية  التربويادولى  لمعلم    ة ر 

 . الخاصةالتربية 
 

  دراسة وصفية :)التنظيمية والتعليمية(  المهنية  الظروف (أ

  □  ال                        □ لديك يف البيت من ي اين من مرض مزمن:      ن م  .18
 أخرى...............                 □ ابحلجم الساعي             □ ال مل:  دوا  يومي  .19
    □  ال              □  ل كقو  أبعمال إ افية غري التدريس داخل املؤسسة؟  :      ن م   .20

 إذا كال ن م أذكر ا ؟    

 ...............................................................................................
.............................................................................................. 

    □  ال                         □  ل  ناك خدما  اجتماعية كقد  ل م؟      ن م   .21

 أخرى ...................          □ مبيت         □ ن م ما  ي؟    إط ا   لإذا كا             

 □ نوعا ما          □  ال          □  ل عالقتك جّيدة مم اإلدارة؟        ن م   .22
 □ نوعا ما          □  ال          □  ل عالقتك جّيدة مم الزمال ؟        ن م   .23
     □  أحياان      □  ال     □  ل الوسائل الت ليمية اخلاصة ابملادة ال  كدرسها كلها متوفرة؟   ن م   .24
     □ نوعا ما              □  ال        □  ل يتقن التالميذ استخدامها ؟                    ن م   .25
 □ نوعا ما               □ ال         □ ن م    ل كل التالميذ يتقنول استخدا  طريقة الربايل؟    .26
   □  ال           □ ن م         ل املنهاج الذي كدرسه يتناسب مم الوقت املخصص له؟         .27
  □  ال           □ ن م        ل جتد ص وبة يف كدريس املنهاج مم التالميذ؟                    .28
 □  ال           □ ن م    ل  ناك أخطا  مطب ية على مستوى ال تب ؟                       .29
  □  ال           □ ن م      ل  ناك أخطا  يف حمتوى املنا ج الت ليمية؟                        .30
  □  ال           □ ن م       ل املنا ج الت ليمية كتوافق مم احلياة اليومية للتالميذ امل فوفني؟    .31
  □  ال           □ ن م    ل  ناك وسائل ك ليمية خاصة بفئة امل لمني امل فوفني جيب كوفر ا ؟  .32

 إذا كال ن م ما  ي و ل  ي متوفرة؟        

............................................................................................... 

............................................................................................... 

 □  ال           □ . ل كستفيد من دورا  ك وينية دورية ؟                      ن م   .33
 □  ال           □ . ل  ناك اجتماعا  دورية مم أوليا  التالميذ؟              ن م   .34
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ــروف ب( ــأثير الظـ ــةتـ ــة(  المهنيـ ــة والتعليميـ ــى األ)التنظيميـ ــادوعلـ ــة  ةر التربويـ ــم التربيـ لمعلـ

 :الخاصة

 يف اخلانة املناسبة: )×( إليك العبارات التالية عرب)ي( عن رأيك بوضع عالمة ❖

 

رقم  
 إطالقا اندرا أحياان غالبا دائما العبارة  العبارة 

      كشاركين اإلدارة املدرسية يف اختاذ القرارا  الرتبوية.  01
      واملدرسة. أعمل ابلتنسيق مم زمالئي  يف القسم   02
      أاتبم مشاكل التالميذ ابلتنسيق مم زمالئي ا خصائيني. 03
      ن قد اجتماعا  دورية ونتشارك يف اختاذ القرارا  وإعداد الربامج والندوا .  04
      أحاول االستفادة من زمالئي ا كثر خربة مين.  05
      كطوير قدرار املهنية.يسا م الزمال  واإلدارة املدرسية يف   06
      الدورا  الت وينية متّ نين من مواكبة كل ما  و حديث يف جمال كدريس  اكه الفئة.  07
      طريقة الدوا  كناسبين يف إعداد اخلطط الت ليمية و كنفيذ ا .  08
      أجد الوقت ال ايف للت رف على مجيم التالميذ وظروف كنشئتهم.  09
      أحاول كقدمي مالحظا  لألوليا  لفائدة أبنائهم التالميذ.  10
      أسا م يف كنمية املهارا  ا خرى للتالميذ كالسمم واللمس والتنقل. 11
      أحاول حتقيق أ داف املقرر الرتبوي مبختلف الطرق والوسائل املتاحة.  12
      الفردية بني التالميذ. الوسائل الت ليمية املستخدمة كراعي الفروق   13
      الوسائل الت ليمية كساعدين يف كطبيق طريقة الت ليم التفاعلي بش ل أسهل .  14
      ص وبة املنا ج الت ليمية ال كسمح إبشراك كل التالميذ يف الدرس. 15
      ا خطا  يف حمتواي  املنا ج الت ليمية كص ب على التالميذ فهم الدرس.  16
      ا خطا  املطب ية يف ال تب كص ب على التالميذ فهم الدرس. 17
      أجد ص وبة يف كقومي التالميذ.  18
      ال تابة اليومية كر قين وكصّ ب من أدا  مهم  أكثر. و التوثيق   19
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 : أنا الطالبة لوكريز يمينة صاحبة مذكرة تخرج ماستر علم اجتماع التربية، املوسومة

االجتماعية واملهنية على األدوار التربوية ملعلم التربية الخاصة )دراسة ميدانية  تأثير الظروف 

 (، -أنموذجا -لوالية برج بوعريريج  العياش ي الزروق  بمدرسة صغار املعوقين بصريا

 إسماعيل ميهوبي ، وتحت إشراف الدكتور 2020-2019دفعة 

ية / كلية العلوم االجتماعية واالنسانية /  أقدم توضيحا لكل املسؤولين بـــ : قسم العلوم االجتماع

 .جامعة محمد البشير االبراهيمي ببرج بوعريريج، كل باسمه، وصفته، ومسؤولياته البيداغوجية

حول عدم إتمام إنجاز الجانب امليداني ملذكرة تخرجي، أعاله، فيما يخص )توزيع االستمارة، تفريغ  

تفسير نتائجها، وصوال إلى االستناج العام للدراسة(، وقد البيانات املتحصل عليها، تحليل و 

اكتفيت، بتناول املحور التمهيدي لفصل الدراسة امليدانية، الذي تضمن الخطوات املنهجية  

أدوات   مصادر جمع البيانات، املنهج،مجاالت الدراسة ، :في األساسية للدراسة امليدانية، واملتمثلة

 والعينة. جمع البيانات ، مجتمع البحث، 

( الذي  19وهذا نتيجة استحالة توزيع االستمارة على املبحوثين، في ظل الوضع الوبائي )كوفيد

تعيشه والية برج بوعريريج، على غرار باقي واليات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

لوظيفي العادي  ومن ثم تداعيات الحجر الصحي، على والية برج بوعريريج، وانعكاساته على السير ا

ملؤسسة مكان إجرائنا للدراسة امليدانية )على مستوى الوالية(، وعدم إمكانية التواصل مع  

 .املبحوثين

 

 . شكرا جزيال على تفهمكم                                    

 

ة وكريز يمينلالطالبة                                                                                                             


