


 
 

  Special Educationالتربٌة الخاصة  

التربٌة الخاصة من المواضٌع التً القت اهتماما كبٌرا عند العلماء فً بداٌة القرن 

العشرٌن وحتى وقتنا الحاضر حٌث تم االهتمام بهم ، والعمل على رعاٌتهم وتوفٌر 

والتشرٌعات التً تحفظ حقوقهم ، بعكس العقود الماضٌة حٌث .البرامج التربوٌة لهم 

كان التعامل معهم ٌتسم بالقسوة عند بعض المجتمعات ، فنحن نجد فً االدب 

التربوي منذ عهد افالطون ان هذه الفئة من البشر كان ٌتم التخلص منهم بطرق 

كثٌرة منها ما كان ٌتصف بالوحشٌة ، وكانت التربٌة الرومانٌة والٌونانٌة تعمل على 

التخلص من هذه الفئة من البشر ، وتعتبرها فئة تشكل عبئا ثقٌال على المجتمع ، لذا 

ٌتم  اسبارطةكان ٌتم التخلص منهم بواسطة القتل او ابشع من ذلك ، فكان فً 

التخلص منهم عن طرٌق رمٌهم من اعالً الجبال وهناك طرق كثٌرة وبشعه 

 .  تستخدم مع ذوي االحتٌاجات الخاصة 



        
عرفت التربٌة الخاصة تعرٌفات متعددة ٌمكن اجمالها :  مفهوم التربٌة الخاصة

 :  بما ٌلً 

هً كل البرامج التربوٌة المتخصصة التً تتناسب مع ذوي الحاجات الخاصة بحٌث 

ٌمكن تقدٌم هذه البرامج التربوٌة الى فئات االفراد غٌر العادٌٌن وذلك من اجل 

مساعدتهم على تحقٌق ذواتهم وتنمٌة قدراتهم الى اقصى حد ممكن ومساعدتهم 

 .على التكٌف فً المجتمع الذي ٌنتمون الٌه 

هم الذٌن ٌنحرفون عن   Exceptional Individnalsاما االطفال غٌر العادٌٌن 

االٌجابً انحرافا ملحوظا عن العادٌٌن فً نموهم  اواالتجاهالمتوسط باالتجاه السلبً 

العقلً او االنفعالً او االجتماعً او الحسً او الحركً او اللغوي ، مما ٌتطلب بناء 

على ذلك االنحراف اهتماما خاصا من قبل المربٌن من اجل اعداد طرائق تشخٌص 

لهم ، ووضع برامج تربوٌة تتناسب مع هذه االعاقات، واختٌار طرق تدرٌس 

 .تتناسب معهم من اجل تحقٌق امكانٌاتهم وتنمٌتها 



 
 

 : و االطفال غٌر العادٌٌن هم 

 والتفوق الموهبة •

 االعاقة العقلٌة •

 االعاقة السمعٌة •

 االعاقة البصرٌة •

 صعوبات التعلم •

 االعاقة الجسمٌة والصحٌة •

 االضطرابات السلوكٌة واالنفعالٌة •

 التوحد  •

 .اضطرابات التواصل •
 



   

 اهداف التربٌة الخاصة

   -:تهدف التربٌة الخاصة الى ما ٌلً 

 التعرف الى االطفال غٌر العادٌٌن وٌتم ذلك بواسطة ادوات القٌاس والتشخٌص المناسبة لكل فئة من

 .  هذه االعاقات 

 اعداد البرامج التعلٌمٌة التً تتناسب مع فئات التربٌة الخاصة والتً مر ذكرها سابقا. 

 بعد اعداد البرامج التعلٌمٌة التً تتناسب مع فئات التربٌة الخاصة واالي مر ذكرها سابقا  . 

 بعد اعداد البرامج التعلٌمٌة ٌتم اختٌار طرق التدرٌس لكل فئة من هذه الفئات والكل حالة من

الحاالت وذلك عن طرٌق الخطة التربوٌة الفردٌة الختالف هذه الفئات عن العادٌٌن حٌث ٌعتبر كل 

 .غٌرهاوكذلك كل فئة تعتبر وحدة قد تختلف عن .شخص معاق حالة منفردة 

كرامة الفرد وتوفٌر الفرص المناسبة لتنمٌة قدراته حتى ٌستطٌع المساهمة فً نهضة االمة  تاكٌد. 



 احتشاو انحمىق انعبيخ انتي كفههب  االسالو وششع في حًبيتهب حفبظب عهى االيٍ وتحميمب الستمشاس

 .انًجتًع 

 تحميك انكفبءح انشخصيخ وانعًم عهى يسبعذح االَسبٌ عهى االعتًبد عهى َفسه ورنك عٍ طشيك

 .اتمبٌ انًهبساد انالصيخ نهتكيف يثم يهبساد انحشكخ وانتُمم ويهبساد االتصبل 

 ٍتحميك انكفبءح االجتًبعيخ حيج يتى تذسيت انطفم انًعبق عهى ثعض انًهبساد انالصيخ حتى يتًكٍ ي

 .انتكيف يع يجتًعه وخبصخ فيًب يتعهك ثبنعبداد وانتمبنيذ االجتًبعيخ وانًهُيخ وانثمبفيخ 

 اعذاد ثشايج انىلبيخ يٍ االعبلخ ثشكم عبو وانعًم لذس انًستطبع عهى تمهيم حذوث االعبلخ عٍ طشيك

 .اعذاد انجشايج انخبصخ ثزنك 

 يشاعبح انفشوق انفشديخ ثيٍ انطالة ورنك ثحسٍ تىجيهى ويسبعذتهى عهى انًُى وفك لذستهى

 .واستعذاداتهى وييىنهى 

 تهيئخ وسبئم انجحج انعهًي نالستفبدح يٍ لذساد انًىهىثيٍ وتىجيههب واتبحخ انفشصخ ايبيهى في يجبل

 .َجىغهى 

 انعُبيخ ثبنًتخهفيٍ دساسيب وانعًم عهى تطىيش ايكبَبتهى ولذساتهى ووضع ثشايج خبصخ ويؤلتخ وفك

 .حبجبتهى 



       

  


