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 ذوي اإلحتياجات اخلاصة)انصى وانبكى وانضرير(

 وأهمية استخداو انكمبيىتروانتعهيى االنكرتوني يف تعهيمهى

 أ. د. نوري عبدالرحمن إبراهٌم 

 كلٌــــة العـلـــوم اإلنســـــانٌة   

 التـربٌـــــة الــدٌنٌــةقســـــم  

 ملخص البحث

أفراٌد ِمَن المجتمع،وٌَْنتَِسبوَن إلى عوائل لد ٌَْمُصُر باُعهم  ذوي اإلحتٌاجات الخاصة

فً تثمٌِفهم واألَخِذ بأٌدٌهم على الوجه المطلوب،لذا ٌمُع على عاتِك الدولِة توفٌَر 

بأٌدٌهم ِلَفهِم واستٌعاِب ما الُمْستَلزمات الضرورٌة المطلوبة للنهوَض بهم واألَخِذ 

ٌَْختارونها  ٌدور حولهم، وتفعٌلهم إٌجابٌاً لدمجهم فً المجتمع، وتأهٌلهم للمٌام بأعماٍل 

                                                               أو ٌَُكلَّفون بها.

صفحتها، منها على  ولنا فً التأرٌخ أمثلة كثٌرة َدَونوا أسماَءهم بأحرٍف من نورعلى

و  من الصحابة عبدهللا بن أُم مكتوم كان أعمى بنص المرآن،سبٌل المثال ال الحصر:

كان كفٌفاً، و بتهوفن وكان أصماً، العالم اآلخر وهعمٌد األدب العربً طـه حسٌن 

الفٌزٌائً الراحل ستٌفن هوكنج الُمْمعَد وغٌرهم كثٌر ولد ُخلِّدوا وسٌبَمون على َمّرِ 

رٌخ؛ِلما لَدَّموه من أعمال وخدمات جلٌلة لئلنسانٌة لم ٌَْمِدَر علٌها األسوٌاء من بنً التأ

هؤالء ال ٌُْنَكُر فَضلهم.فلٌس كلُّ ُمعاٍق عالة على المجتمع،فإن كان عالة على ، البشر

ضوا إعالتهم ِبإبداع لَدَّموه  المجتع من ناحٌة؛فمنهم مبدعون من ناحٌة أُخرى،وَعوَّ

                     جانب آخر. للمجتمع من
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ا الٌوم فمع التطور  هذا كان فً السابك مع للة المعرفة العلمٌة التكنولوجٌة،أمَّ

التكنولوجً والطفرات النوعٌة فٌه،واإلبتكارات التً  ال تحدها حدود فً تصمٌم 

 وإنتاج ُكّلِ ما ٌحتاجهُ اإلنسان،وعلى وجه الخصوص جانب اإلحتٌاجات الخاصة،فإنَّ 

العلماء و المخترعٌن والتكنولوجٌا الحدٌثة والسرٌعة ال ٌبخلون ِبتَصمٌم و اختراع 

وإنتاج اآلالت التً تُخِفُف من معانات ذوي اإلحتٌاجات الخاصة و تعٌنهم على 

ممارسة حٌاتهم بشكل شبه طبٌعً،وتَُخِفُّف عن كاهلهم صعوبة اإلندماج فً 

ٌر من لدن المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه وأحٌاناً المجتمع.فبذلن ٌنتزعون اإلحترام والتمد

مونه من خدماٍت جلٌلٍة عجز عنها األسوٌاء.  العالم برمته؛ ِلما ٌُمَّدِ

   فلنتكاتف جمٌعاً لؤلخذ بأٌدٌهم ونجعلهم عناصر َفعَّالة فً المجتمع. 

 وهللا من وراء المصد.

 المقدمة

خلمه أجمعٌن ومن تبعهم بإحسان الحمد هلل رّبِ العالمٌن والصبلة والسبلم على خٌر 

 إلى ٌوم الدٌن.

   أما بعد:

ذوي ب الٌوما ٌُطلك علٌه التًهذه الفئة ذي حٍك حمه ،وُكلَّ   أعطى  اإلسبلم إنَّ 

ٌخفف عن كاهلهم عبء  حمولهمفمد خصهم بامتٌازات فً االحتٌاجات الخاصة، 

ٌَْس  ]كما فً لوله تعالى: ،الحٌاة وتكالٌف العبادات وٌأتونها على لدر المستطاع لَ

:جزء النور) [َعلَى اأْلَْعَمى َحَرٌج َواَل َعلَى اأْلَْعَرجِ َحَرٌج َواَل َعلَى اْلَمِرٌِض َحَرٌج 

ق فً وحرص على دمج المعمن مراعاته لهم واهتم بشأنهم؛ ف .(61من اآلٌة:

العٌش باحترام ها ، فمنالتً ٌستحمها الحموق كما حرص على أن ٌنال جمٌعمجتمعه، 
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 الرعاٌة الصحٌة واالجتماعٌة،والعمل وإمكاناته،  حسبالتعلم ووتمدٌر من اآلخرٌن،

 .(1)ما ٌلحك بها من حموق أخرىالتملن، ووفً المجاالت التً تعلمها، 

مصطلح ذوي االحتٌاجات الخاصة هو أفضل المصطلحات للتعرٌف بهذه الفئة من ))

مصطلحات للداللة على هذه الفئة، فمنها ما جاء  الناس، ولمد استخدم المرآن الكرٌم

فاإلسبلم لد كرم ذوي  صرٌحاً فسمً باسمه، ومنها ما جاء كناٌة وعبر عنه بوصفه.

االحتٌاجات الخاصة، ورفع من لدرهم وشأنهم ولدَّم لهم كامل الرعاٌة، فالمرآن دعا 

تموى واإلٌمان، ال للمساواة بٌنهم وبٌن غٌرهم من الناس، وجعل التفاضل بناء على ال

 .(2) ((على األشكال واأللوان

أبعد عن المعولٌن شبح الخجل ، وظبلل المسكنة ، وجعلهم ٌعٌشون  هذه الحموق))

فى المجتمع كأفراد ناجحٌن بل أن البعض منهم وصل لكونه صار لصة نجاح 

ٌحتذى بها .. بل إن اإلسبلم لم ٌمصر نداءه اإلنسانً على المعولٌن فمط ، بل امتد 

ً كان مر -النطاق فشمل المرضى عامة ، واستطاع المرٌض  أن ٌستظل  -ضه أٌا

براٌة اإلسبلم التً تحمل فً طٌاتها الرأفة والرحمة والخٌر ، وأن ٌتنسم عبٌر الحٌاة 

، فً عزة وكرامة ، كما أن اإلسبلم لم ٌمصر هذا النداء على مناسبة خاصة 

بالمعولٌن ألن المواعد التً أرساها اإلسبلم سارٌة المفعول منذ أن جاء بها 

 . (3) ((وإلى أن ٌرث هللا األرض ومن علٌها  ،مه علٌهالمصطفى صلوات هللا وسبل

أفراٌد ِمَن المجتمع،وٌَْنتَِسبوَن إلى عوائل لد ٌَْمُصُر باُعهم  ذوي اإلحتٌاجات الخاصة

فً تثمٌِفهم واألَخِذ بأٌدٌهم على الوجه المطلوب،لذا ٌمُع على عاتِك الدولِة توفٌَر 

                                                           

   www.elkal3ya.com( 1صٍذ انفوائذ. بحث عن ذوي اإلحتٌاجات الخاصة بقلم:محمود القلعاوي - مصر )  

  ( 2 .35:ادلقدمة:صذوو االحتياجات اخلاصة يف ضوء القرآن والسنة  (   

(
3
  ) https://sites.google.com/site/zahrabashayermoneerah/zahra-bashayer-moneerah1 

http://www.elkal3ya.com/
http://www.elkal3ya.com/
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بهم واألَخِذ بأٌدٌهم ِلَفهِم واستٌعاِب ما  الُمْستَلزمات الضرورٌة المطلوبة للنهوضَ 

ٌَْختارونها  ٌدور حولهم، وتفعٌلهم إٌجابٌاً لدمجهم فً المجتمع، وتأهٌلهم للمٌام بأعماٍل 

                                                                                                                     أو ٌَُكلَّفون بها.

ا الٌوم فمع التطور  هذا كان فً السابك مع للة المعرفة العلمٌة التكنولوجٌة،أمَّ

التكنولوجً والطفرات النوعٌة فٌه،واإلبتكارات التً  ال تحدها حدود فً تصمٌم 

وإنتاج ُكّلِ ما ٌحتاجهُ اإلنسان،وعلى وجه الخصوص جانب اإلحتٌاجات الخاصة،فإنَّ 

والتكنولوجٌا الحدٌثة والسرٌعة ال ٌبخلون ِبتَصمٌم و اختراع العلماء و المخترعٌن 

وإنتاج اآلالت التً تُخِفُف من معانات ذوي اإلحتٌاجات الخاصة و تعٌنهم على 

ممارسة حٌاتهم بشكل شبه طبٌعً،وتَُخِفُّف عن كاهلهم صعوبة اإلندماج فً 

ي ٌعٌشون فٌه وأحٌاناً المجتمع.فبذلن ٌنتزعون اإلحترام والتمدٌر من لدن المجتمع الذ

مونه من خدماٍت جلٌلٍة عجز عنها األسوٌاء.  العالم برمته؛ ِلما ٌُمَّدِ

ولنا فً التأرٌخ أمثلة كثٌرة َدَونوا أسماَءهم بأحرٍف من نور على صفحتها، منها على 

من الصحابة عبدهللا بن أُم مكتوم كان أعمى بنص  سبٌل المثال ال الحصر:

عمٌد األدب العربً طـه حسٌن وكان كفٌفاً،وبتهوفن وكان أصماً، العالم  ،(4)المرآن

وغٌرهم كثٌر ولد ُخلِّدوا وسٌبَمون على َمّرِ الُممعد الفٌزٌائً الراحل ستٌفن هوكنج 

التأرٌخ؛ِلما لَدَّموه من أعمال وخدمات جلٌلة لئلنسانٌة لم ٌَْمِدَر علٌها األسوٌاء من بنً 

ُر َفضلهم.فلٌس كلُّ ُمعاٍق عالة على المجتمع،فإن كان عالة على ؤالء ال ٌُْنكَ ،هالبشر

                                                           

(
4
، وقد خدٌجة بنت خوٌلد أم المؤمنٌن ، وابن خالالنبً دمحم عبد هللا بن أم مكتوم القرشً العامري، صحابً من صحابةهو(  

مشغوًًل بدعوة  النبً دمحم اننزلت فٌه حٌث ك سورة عبس أن كان عبد هللا ضرًٌرا أعمى، وأمه هً: عاتكة بنت عبد هللا، و
فً  المدٌنة المنورة كان رسول هللا ٌستخلفه على .كبار وأسٌاد قرٌش فجاء إلٌه عبد هللا ٌسأله فانشغل عنه رسول هللا

 .غزواته فٌصلً بالناس وٌرعى شؤونهم
 .سٌر أعالم النبالء/ابن أم مكتوم ٌنظر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%AE%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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ضوا إعالتهم بِإبداع لَدَّموه  المجتع من ناحٌة؛فمنهم مبدعون من ناحٌة أُخرى، وَعوَّ

 .للمجتمع من جانب آخر

بناءاً على ماسبك فمد لسمنا بحثنا إلى مبحثٌن  ٌندرج تحت كل مبحث مطالب وعلى 

 النحو اآلتً:

 ، ونوع العوق،وذوي اإلحتٌاجات الخاصةتعرٌف اإلعاقة المبحث األول: 

 حقوقهم،وٌشتمل على ثالثة مطالب هً:

 و ذوي اإلحتٌاجات الخاصة. المطلب األول: تعرٌف اإلعاقة

 المطلب الثانً: نوع العوق.

 المطلب الثالث: حقوق المعوقٌن.

 ثالثةالمبحث الثانً: كٌفٌة التعامل مع ذوي اإلحتٌاجات الخاصة،وٌشتمل على 

 مطالب هً:

 المطلب األول:كٌفٌة التعامل مع ذوي اإلحتٌاجات الخاصة.

 المطلب الثانً: التقنٌات المستخدمة لتدرٌب ذوي اإلحتٌاجات الخاصة.

ت السمعٌة تدرٌب بعض المعلمٌن على كٌفٌة استخدام المعٌناالمطلب الثالث:

 .المتطورة فً غرفة الصف

 أهم النتائج .

 المبحث األول

 ونوع العوق، حقوقهموذوي اإلحتٌاجات الخاصة،تعرٌف اإلعاقة ، 
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 المطلب األول

 تعرٌف اإلعاقة

ٌَعُولُهُ،و اْعتَالَهُ،أي َحبََسهُ و َصَرفَهُ. وَعوائُِك الدهر:الشواغُل اإلعاقة : َعالَةُ عن كذا،

ُق:التَثبُُّط . ورُجلٌ  من أحداثه. ُعَوٌق:أي  ذو تَْعِوٍق و تَْربٌٍث ألصحابِه،ألنَّ  والتََعوُّ

 .(5)األمور تحبسه عن حاجته 

تعرف اإلعالة حسب تعرٌف منظمة الصحة العالمٌة:بأنها العجز  :اإلعاقة الجسدٌة
ظٌفة الجسم أو هٌكله،أو تمٌّد نشاط للجسم،فٌصعب على المعاق ممارسة مهنة  فً و

أوعمل ما، فهً حالة تحدُّ من لدرة الشخص على المٌام بوظائفه األساسٌة فً 
والنشاطات،فتجعل الشخص  حٌاته،كالعناٌة بنفسه،أو ممارسة العبللة االجتماعٌة،

المعاق غٌر لادر على االكتفاء الذاتً،وبحاجه مستمرة إلى مساعدة اآلخرٌن،وإلى 
ف المعاق بأنه:اإلنسان غٌر المادر استراتٌجٌات خاصة لتربٌته والتعامل معه.و ٌعرَّ

على استغبلل مهاراته الجسدٌة بشكل فعّال كما فً األشخاص السلٌمٌن،نتٌجة إلعالة 
ظاهرة مرئٌة كالتً تكون فً األطراف أو الرؤٌة أو السمع،ولد تكون إعالة عملٌة 

 .(6)نتٌجة خلل فً الجٌنات الوراثٌة
 اللغة:مفهوم ذوي اًلحتٌاجات الخاصة فً 

لكل كلمة من كلمات اللغة العربٌة أصٌل فً اللغة، فبل بد من الرجوع الى معاجم 

نوضح معنى ذوي االحتٌاجات  وهنااللغة للتعرف على اصلها وإستٌضاح مدلولها، 

 الخاصة فً اللغة.

فذوو االحتٌاجات، أي  ،(7)ذوو بمعنى أصحاب، مفردها "ذو الذي بمعنى صاِحٍب"

االحتٌاجات، واالحتٌاجات جمع إحتٌاج كما جاء فً معجم مماٌٌس اللغة: أصحاب 

   .(8)وهو ما ٌفتمر الٌه اإلنسان وٌطلبه

                                                           

  ٌنظر :المصباح المنٌر:للفٌومً المقرّي:كتاب العٌن)ع و ق(. عوق.الصحاح:للجوهري، حرف العٌن:معجم  (   5)

  http://mawdoo3.مقال كٌف تتعامل مع ذوي اإلحتٌاجات الخاصة:بقلم  إزدهار خالد  ٌنظر: (   6)

 .921المصباح المنٌر:كتاب الذال)الذال مع الواو وما ٌماثله(:ص (   7)

 .9/799مقاٌس اللغة ًلبن فارس:جمعجم  (   8)
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ي"، أحوج الشَّخُص:  و "أحوَج ٌُحوج، إحواًجا، فهو ُمحِوج، والمفعول ُمحَوج "للمتعّدِ

افتَمَر وصار ذا حاجة "أحوج بعد ٌُسٍر"، أحوج األمُر فبلنًا إلى كذا: أحوج األمُر 

  . (9)فبلنًا لكذا: جعله مفتمًرا إلٌه"

أي افتمر، وٌمال وجاء فً المعجم الوسٌط: االحتٌاجات جمع حاجة، ٌمال حاج حوجاً 

 أحوج إلٌه أي جعله محتاجا إلٌه، وتحّوج أي طلب الحاجة.

وأما كلمة الخاصة: الخاصة: هم خبلف العامة، والذي تخصه لنفسن، وخاصة 

  . (10)الشًء أي ما ٌختص به دون غٌره، وٌمال اختص أي افتمر إلى شًء

 :مفهوم ذوي اًلحتٌاجات الخاصة فً اًلصطالحأما 

بٌن المعنى اللغوي واالصطبلحً لمفهوم ذوي االحتٌاجات الخاصة، فهم هنان عبللة 

رون عن مستوى األفراد العادٌٌن، األمر الذي  مجموعات من أفراد المجتمع ٌُمّصِ

ٌتطلب الرعاٌة الخاصة بهم بما ٌتناسب مع لدراتهم وإمكاناتهم وظروفهم الخاصة، 

الشخصً، أو النفسً، أو حتى ٌمكن الوصول بهم إلى مستوى أفضل من التوافك 

  . (11)االجتماعً

ٌمكن تعرٌف ذوي االحتٌاجات الخاصة على أنهم االفراد الذٌن ٌعانون من 
اضطرابات خاصة، ٌمكن تشخٌصها بأسالٌب علمٌة، فً مرحلة المهد والطفولة 

 .(12)والمراهمة"
 

ن أهل وبٌنأجرٌنا ممارنة بٌنهم  أن ذوي االحتٌاجات الخاصة، إذا ما ٌتضح مما سبك 

،  أو عمولهم،أو حواسهمالعافٌة، فسٌظهر عندهم نمص كلً أو جزئً فً أطرافهم،

                                                           

 .9/799ج:معجم اللغة العربٌة المعاصر (   9)

 .230ـ  1/204:جالمعجم الوسٌطٌُنظر: (   10)
   .86 – 86مناهج تعلٌم ذوي اإلحتٌاجات الخاصة:ص(   11)

   .96رعاٌة الفئات الخاصة، ص  :نظرٌ(   12)
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تختلف عن لدرات  وبسبب عامل وراثً أو بٌئً مكتسب، فبذلن تكون لهم إمكانات 

أهل العافٌة فً التعلم والعمل واكتساب المهارات والخبرات، ألنهم ٌفتمرون الى 

 االحتٌاجات فً برامج أو أجهزة أو تعدٌبلت بٌئٌة.بعض االحتٌاجات، وتتمثل هذه 

 المطلب الثانً

 نوع العوق

إّن ُمصطلح ذوي االحتٌاجات الخاّصة ٌُطلك على َمن ُوجد فٌه اضطرابات معٌّنة،   

 منها: والتً تُمّسم إلى ِعّدة أنواع، كّصعوبات جسدٌّة، وذّهنٌة، وحسٌّة،

ًّ المركزّي، وهً  - 1  االّضطرابات التّعلٌمٌّة: تحدث إثر خلل فً الجهاز العصب

، وٌشمل هذا االّضطراب صعوبات فً االستماع،  ًّ جزء من االّضطراب العمل

 والكتابة، والتحدُّث، وصعوبات فً المهارات الُمتعلّمة بالّرٌاضة، والتّنظٌم. 

ضعف البصر، وتؤثر على االّضطرابات البصرٌّة: تظُهر بسبب العمى و - 2

 التّواصل والُمشاركة مع الُمجتمع. 

ًّ بعد الوالدة،  - 3 االّضطرابات العصبٌّة: هً اّضطرابات تتعلّك بالجهاز العصب

 وتشمل أمراض الّزهاٌمر، والّصرع العضوّي، والتّصلُّب الُمتعدد.

ة، وتُؤثر بشكل االّضطرابات الّدماغٌّة: هً االّضطرابات التً تظُهر بعد الوالد  - 4

كبٌر على الّدماغ، مما ٌُسبب تدهور الّطفل بدنٌّاً، ومعرفٌّاً، وعاطفٌّاً، وٌشمل 

السكتات الدماغٌّة، واألمراض العصبٌّة، ومرض نمص األكسجٌن، وأورام الّدماغ، 

 وغٌرها. 
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ً فً الّسمع، أو فُمدانه، أو ـ  5 االّضطرابات الّسمعٌّة: ٌشمل هذا االّضطراب ضعفا

االّضطرابات التّخاطبٌّة: ٌشمل هذا االّضطراب ضعفاً ـ  6صابة بالّصمم. اإل

 وصعوبةً فً الفهم، وعدم المدرة على الكبلم. 

االّضطرابات العملٌّة: تظُهر عبلمات هذا االّضطراب عند األطفال ُمنذ الوالدة ـ  7

ٌومٌّة، كما وحتّى سّن الثّامنة عشر، وٌُعانً فٌه الّطفل من صعوبة أداء مهاراته ال

تظُهر الُمعاناة الجلٌّة فً التّعلٌم؛ الرتباط هذا االّضطراب بوظائف ذهنٌّة. وٌشمل 

هذا االّضطراب اإلصابة بُمتبلزمة داون، والتّوُحد، والتّصلُّب الحَدبً، وكذلن األمور 

الُمتعلّمة بالتّواصل مع اآلخرٌن، واإلدران، وللّة تفاُعبلت الُمصاب السُّلوكٌّة 

  جتماعٌّة.واال

االّضطرابات الجسدٌّة: هً االّضطرابات المعنٌّة بسبب مادّي؛ إذ تحُدث بسبب ـ  8

فمد الّشخص لعضو من أعضائه، أو حدوث خلل فٌه، فٌؤثر على حركته، نشاطاته 

الجسدٌّة، كما ٌؤثر أٌضاً على العضبلت العصبٌّة، مثل ضمور العضبلت، والتهاب 

هات فً األطراف.بمفاصل الّظهر، والّشلل  ، والتّشوُّ ًّ   النّصف

االّضطرابات النّفسٌّة: تحدث هذه االّضطرابات فً أنماط الّسلون لدى الّشخص، ـ  9

، فٌُسبب له االنطواء، أو االنفصام، أو  ًّ ًّ والّشخص مما ٌُضعف أدائه االجتماع

ه ال تشخٌص اضطرابات تأُخر النّمو: ٌُمال أنّ ـ  10              الملك، أواالكتئاب.

لهذا االّضطراب حتّى اآلن، إاّل أنّها تظهر عند األطفال فً فترة تتراوح ما بٌن ِسّن 

 .(13)الوالدة حتّى السن الخامسة

                                                           

 mpairment, Disability, Or Handicap?", The University:                                                   ٌنظر(  13)

dof Iowa . Edite .  

 d.Disability: Benefits, Facts & Resources for Persons with Disabilities", Disabled World. Editeو 



 

 

 

 

 

 

877 
 

 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانىن االول  16-17

 

 المطلب الثالث

 حقوق المعوقٌن

أحوال هؤالء المعالٌن عبر العصور نجد فً التارٌخ المدٌم أن الدولة  المرء عند تتبع

حٌث ،التخلص من المعولٌن  وكان دأبهابالصبغة الحربٌة  كانت تتمٌز أنهاالرومانٌة 

ً  وصف المانون الرومانً األصم بالعته والببلهة، و كان الفراعنة ٌتخلصون من  لدٌما

نجحوا فً استخدام بعض العمالٌر الطبٌة  األطفال المعالٌن ولكنهم مع مرور الزمن 

لسوف آرسطو ٌرى التً تستخدم فً عبلج بعض حاالت ضعف السمع ، وكان الفٌ

أن أصحاب اإلعالة السمعٌة ال ٌمكن تعلٌمهم وكذلن أفبلطون ٌرى إخراج المعالٌن 

من مدٌنته الفاضلة ألنهم ال ٌؤدون المطلوب منهم لنجاح هذه المدٌنة ، وكان المانون 

  .(14)اإلنجلٌزي المدٌم ٌحرم بعض فئات المعالٌن من الحموق والواجبات التً لهم

أّن   بعد ذلنتبٌن تدور حول تلن المسمٌّات، لكن  كانت النظرة فً الّزمن الماضً  

أفراد تلن المجتمعات هم الّذٌن عجزوا عن تمبّل تلن الفئة، واستثمار لدراتهم، خاّصةً 

أّن تلن الفئة من الممكن أن تكمن لدٌها لدراٌت ومواهٌب ٌمكن االستفادة منها، 

عمن حولها من الفئات، زتتمٌأنها فً المجتمعات، وربّما  وتطوٌرها لتكون فئةً فاعلةً 

 وكانتتّولد فً نفس ذوي الحاجة الخاّصة شعوراً باإلحباط، كانت والتسمٌات المدٌمة 

التسمٌات الجدٌدة، التً  استحدثتمع المجتمع، لذلن  موعبللته مٌؤثّر على حٌاته

ذوي االحتٌاجات الخاّصة،  اإلٌجابٌّة والحٌوٌّة؛ كتسمٌةاألمل وتبعث فً نفوسهم 

وتسمٌة ذوي الّصعوبات، وحّث اإلسبلم على أن ٌُنادى اإلنسان بأفضل األسماء 

                                                                                                                                                                                     

   dDisabilities", universal interface. EditeInteracting with People withو
 صٍذ انفوائذ  http://www.saaid.net/Minute/195.htmدمحم انزبٍاًَ  ٌنظر:(  14)

                                                     

http://www.saaid.net/Minute/195.htm
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فً عدٍد من اآلٌات الكرٌمة فً المرآن الكرٌم  -تعالى-أوصى هللا لمد  ،وأحسنها

بضرورة اإلحسان إلى النّاس، ومنهم ذوي االحتٌاجات الخاّصة، فإّن كٌفٌّة تعامل 

ً ٌؤثر علٌهم بشكٍل كبٌرٍ  النّاس معهم ، ولذلن وضعت مجموعةٌ من الحموق سلباً وإٌجابا

 :ومنهاالتً تعنى بتلن الفئة، 

: إّن األشخاص ذوو االحتٌاجات الخاّصة لهم حكٌّ فً نٌل النظرة السوٌّة - 1

، ال نظرة شفمٍة ودوٍن؛ ألّن تلن النّظرة  االحترام من المجتمع، والنّظر إلٌهم نظرة عٍزّ

الفولٌّة سوف تشعر ذوي االحتٌاجات الخاصة باإلحباط والٌأس، وبأنّهم ال ٌشكلون 

أّي شًٍء فً المجتمع، بل ٌجب النظر إلٌهم على أنّهم أشخاٌص ألوٌاٌء لادرون على 

مواكبة العصر ومستجّداته، وإن تأخروا فً ذلن لظروٍف منعتهم، وٌجب النّظر إلٌهم 

 حّب والرأفة والطٌبة. معانً ال هانظرة احتراٍم تتخلل

: إّن من حِكّ ذوي االحتٌاجات الخاّصة أن تحفظ أموالهم حفظ ممتلكاتهم - 2

وممتلكاتهم، ومنع التّصرف فٌها دون وجٍه حّك، وعدم استغبلل تلن الفئة بسبب 

 ضعٍف معٌٍّن فٌهم. 

: ٌجب على المجتمع بأفراده أن ٌمدموا المساعدة إلى ذوي التفاعل معهم - 3

االحتٌاجات الخاصة، والحرص على دمجهم فً المجتمع، وعدم استبعادهم، وذلن 

بإشراكهم فً األعمال التً من الممكن أن ٌشاركوا فٌها، والحرص على حضورهم 

 بالنّفع.  الفاعل فً المناسبات العاّمة، مّما لذلن من أثٍر ونفعٍ كبٌٍر علٌهم

: إّن بعض األماكن والّطرق والمحاّل مخصصةٌ احترام األماكن المخصّصة لهم - 4

لذوي االحتٌاجات الخاصة، كما وتوجد بعض الشواخص التً تدل على أماكنهم، 
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فٌجب على المجتمع بأفراده احترام تلن األماكن، وعدم الولوف بها، وإعطائهم حّك 

 أن ٌؤذي اإلنسان غٌره.  -ى هللا علٌه وسلّمصلّ -الّطرٌك، فمد نهى الّرسول 

: وذلن من خبلل عدم تحمٌلهم ما ال ٌطٌمون، وعدم تكلٌفهم احترام قدراتهم - 5

بأعماٍل من المستحٌل أن ٌموموا بإنجازها، وذلن ألّن تلن األعمال ال ٌكون 

بوا باستطاعتهم ولدرتهم فعلها، فٌجب احترام المدرة التً أوزعت فٌهم، حتى ال ٌصا

بتأثٍر، مّما ٌؤدي إلى شعورهم بأنّهم غٌر لادرٌن على اإلنجاز والعمل، بل إذا أنجزوا 

 العمل الذي ٌناسب لدراتهم، فإنّهم سٌشعرون بالفخر والّسعادة. 

رغّب اإلسبلم فً دمج تلن الفئة فً المجتمع مع الفئات جمٌعها لٌتشاركوا  لمد  - 6

بٌّن فً األحادٌث الّشرٌفة  -ى هللا علٌه وسلّمصلّ -مع بعضهم البعض، فإّن رسول هللا 

أّن اإلنسان فً المجتمع إذا اضطر إلى أن ٌخالط بعض المرضى، فبل بأس فً ذلن 

ٌجعل المرضى والّضعفاء  -صلّى هللا علٌه وسلّم-وال خوٌف منه، وكان رسول هللا 

حتٌاجات لادةً عندما ٌخرجوا فً ركٍب، فكان أثر ذلن كبٌراً على أصحاب ذوي اال

الخاّصة؛ ألنّهم أعطوا ثمةً فً أنفسهم، وتّم دمجهم فً المجتمع الذي سٌخافون منه لو 

 كانوا مبعدٌن عنه.

ًّ أّن النّاس سواٌء ال فرق بٌنهم، إاّل بتموى هللا تعالى، فالتموى   - 7 بٌّن الدٌن اإلسبلم

ٌَا أٌََُّها  ]، ودلٌل ذلن لول هللا تعالى:  هً المعٌار الذي ٌحاسب علٌه العبد ٌوم المٌامة

ن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َولَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعندَ  ِ  النَّاُس إِنَّا َخلَْمنَاُكم ِمّ َّللاَّ

 (.13) الحجرات،اآلٌة: [أَتْمَاُكمْ 

ً أّن أصحاب ذوي االحكما  – 8 تٌاجات الخاّصة وما تعرضوا له بٌّن اإلسبلم أٌضا

من ابتبلءاٍت ال ٌؤثّر علٌهم من حٌث منزلتهم بٌن النّاس، وبٌن فئات المجتمع 
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ًّ وبٌّن طرق معاملة  جمٌعها، وإّن ذلن ال ٌملّل من لٌمتهم شٌئاً، فحّث الّدٌن اإلسبلم

ً ٌجب على الفئات جمٌعها  واحترام ذوي االحتٌاجات الخاّصة، وأعطى لهم حمولا

   .حترامها وتطبٌمهاا

ً أن ٌصبر فً كّل ابتبلٍء ٌحصل له، وأن ٌستشعر األجر  - 9 على اإلنسان دائما

 .(15) والثّواب الّذي سٌناله بصبره

 المبحث الثانً

 كٌفٌة التعامل مع ذوي اإلحتٌاجات الخاصة

 المطلب األول

 كٌفٌة التعامل مع ذوي اإلحتٌاجات الخاصة

ٌحتاجون إلى معاملة خاصة تبث فً نفوسهم األمل،وعدم  ذوي اإلحتٌاجات الخاصة

إشعارهم بأن هذا التعامل إشفاق علٌهم ؛ ِلتمبلوا ما ٌُمَدَّم إلٌهم من نصائح وإرشادات 

  لتأهٌلهم على التأللم مع إعالتهم

واإلندماج فً المجتمع وإشعارهم للٌسوا ألل لٌمة من غٌرهم من الناس،بل أنهم لد 

وهم فً مجا  .الت أخرى لم ٌستطع األسوٌاء المٌام بهابَزُّ

مصطلح ذوي االحتٌاجات الخاصة ٌُطلك على فئات واسعة وعدٌدة من األشخاص   

الذٌن ٌُعانون من إعالات، وتنمسم هذه اإلعالات إلى إعالات جسدٌة، وإعالات عملٌة، 

ة بسٌطة وٌنتج عنها عدم المدرة على إنجاز بعض األنشط ولد تكون هذه اإلعالات

والمهام، ولد تكون إعالة بشكل كامل والتً تمنع الُمصاب من المٌام بأي شكل من 

أشكال الحركة واألنشطة لوحده مثل العناٌة بالذات وغٌرها من األنشطة، وٌحتاج 

الطرٌمة فإنَّ  ،الُمصاب فً هذه الحالة إلى من ٌموم بهذه المهام أو ُمساعدته فٌها

                                                           

 ،www.saaid.net، "موسى مٌان، "كٌف تعامل اإلسبلم مع المعالٌن ؟ ممال بملم: ٌنظر:(  15)
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ٌع أفراد ماالحتٌاجات الخاصة واحترامهم من مسؤولٌة جالصحٌحة للتعامل مع ذوي 

المجتمع أن ٌكونوا مؤهلٌن للتعامل مع ذوي االحتٌاجات الخاصة بالطرٌمة 

وعدم وضع اإلعالة كحاجز بٌنهم وبٌن انخراطهم فً  ،بالمجتمع همدمجلالصحٌحة، 

ك بأننا جمٌعاً ٌبدأ من تحرٌر عمولنا وأفكارنا والتصدٌ هم بالمجتمعدمج ألنَّ المجتمع، 

فٌجب مراعاة النماط الآلتٌة عند التعامل مع مثل هذه  لنا نفس الحموق فً المجتمع

 الحاالت:

تجنب استعمال أي من أدواتهم أو االتكاء على كرسً ُمتحرن لشخص من   - 1

 ذوي االحتٌاجات الخاصة، فهذا التصرف غٌر إنسانً وٌندرج تحت عدم االحترام.

جابٌة لهم، وتنمٌة روح االحترام بٌنهم وبٌن األشخاص اآلخرٌن، توفٌر بٌئة اٌ  - 2

وذلن من خبلل العمل ضمن مجموعات، وأعمال جماعٌة والتً تُساعد فً تكسٌر 

 تلن الحواجز التً لد تكون موجودة وتؤدي إلى تسلل االحترام والحب بٌن الجمٌع.

لٌامهم بأعمال عادٌة تجنب الثناء على األشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة عند  - 3

ٌموم بها األشخاص الطبٌعٌون، فإّن هذا ٌُشعرهم باختبلفهم وٌسبب لهم اإلحراج 

 وٌُشعرهم بعدم مساوتهم مع غٌرهم.

تجنب المٌام بُمساعدة شخص من ذوي االحتٌاجات الخاصة دون أن تسأله ما إذا  - 4

 كان بحاجة لذلن أم ال.

الصبر صفة ٌجب أن تكون حاضرة عند التعامل مع األشخاص ذوي  - 5

االحتٌاجات الخاصة، وذلن إلّن الُمعالٌن بطبٌعة الحال ٌستغرق ولتاً أكثر من غٌرهم 

بالحركة فً المرافك العامة وإنهاء المهام المختلفة، حٌث ٌتوجب الصبر فً هذه 

  .(16)ملل من شأنهم واحترامهمالموالف، وعدم الضغط علٌهم أو التمتمة ألّن ذلن ٌُ 

 

 

                                                           

 https://mawdoo3.com ازدهار خالد ممال بملم: ٌنظر:(  16)
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 المطلب الثانً

 التقنٌات المستخدمة لتدرٌب ذوي اإلحتٌاجات الخاصة

إلى زٌادة االهتمام بتمدٌم  لمد ساعدت التطورات فً المجالٌن التربوي والتكنولوجً

فً تعلٌم هذه  استخدام الكمبٌوتر برامج تتناسب مع لدرات التلمٌذ األصم عن طرٌك

ٌتمٌز باإلثارة والتشوٌك والتحفٌز على التعلم، خاصة وأن التلمٌذ األصم الفئة، كونه 

الدراسات  ولمد أشارت الحواس، ٌعتمد وٌركز على البصر أكثر من بالً

اإلعالة  والتعلٌم لذوي  التربٌة مجال فً استخدام للحاسوب أن أول إلى التربوٌة

من لبل المكتب التربوي األمرٌكً، حٌث أنشئ لسم  1970كان سنة  السمعٌة

وأظهرت الدراسات إلى زٌادة مهارات التبلمٌذ ( ستانفورد )للدراسات بجامعة 

كما أكدت على أهمٌة إتمان المعلمٌن واألخصائٌٌن فً عبلج  اإلعالة السمعٌة، ذوي

التواصل بٌن  اسوب وبعض البرامج فً مساعدة وتسهٌلعٌوب النطك باستخدام الح

 التبلمٌذ الصم والمعلم.

كما أنه ٌساعد على نمل بعض الظواهر الحمٌمٌة للتبلمٌذ الصم الذٌن ٌعتمدون على 

خاصة الظواهر التً ٌصعب مشاهدتها لبعدها المكانً أو لندرة وحاسة البصر أكثر، 

ذه الظواهر وٌسهل عملٌة التعلم بألل ولت حدوثها ببٌئتهم، فتصمٌم برنامج ٌعالج ه

ممكن، وهذه العملٌة المتمثلة فً استخدام الكمبٌوتر فً التعلٌم تدخل فً إطار عملٌة 

 التعلٌم.

لدر خبراء األمم المتحدة أن ربع سكان أي مجتمع محلً ٌتأثرون تأثٌر مباشر  

أما فً  .اٌة المعولٌنبالعجز عن طرٌك الولت والموارد التً ٌنفمها أفراد األسرة لرع

البلدان النامٌة ال ٌستطٌع االنتفاع من الخدمات الصحٌة سوى شخص واحد من كل 

 عشرة أشخاص . 

ٌمكن تدرٌب األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة من طبلب الصم والبكم  فإنلهذا 

 صه بما ٌلً :ٌلخت

إنسانٌة وتمدماً ، أو عمبلً أكثر حضارة وأكثر  المعولٌن لد نجد لهؤالء األطفال - 1

، أو نخط لهم معبراً  لئلحساس بالوجود الحمٌمً والثمة بالنفس نجد لهم فرصة أكبر

ً لحٌاتهم .  أكثر عمما

 لد نضع األساس المتٌن لبناء مستمبلهم المشرق والوالعً فً آن واحد . - 2
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ً ٌعمل بم المعوق فما المانع من أن ٌكون الطفل ) - 3 سم ( فً المستمبل موظفا

فً أي إدارة أو مؤسسة ٌموم بإدخال البٌانات والمعلومات ، ٌتمن العمل  وبالحاسب

 .بشكل حمٌمً على إدخال المعطٌات مثله مثل أي موظف سلٌم

وما المانع من أن ٌكون هذا ) المعوق ( ٌعمل فً إحدى دور النشر المتخصصة  - 4

 خر .فً معالجة النصوص )النشر المكتبً( مثله مثل أي إنسان آ

ما هو العائك أمام هذا المعوق الذي ٌمتلن مخٌلة واسعة جداً من  - 5

أداة طٌعة بٌن ٌدٌه ٌنطلك من خبلله كمصمم لؤلشكال والرسومات  الكمبٌوتر جعل

إن استخدامه إلحدى برامج   ،المطلوبة فً العدٌد من مجاالت الطباعة واإلعبلن

لتالً ٌضٌف بعض اللمسات اإلبداعٌة التصمٌم الدعائٌة واإلعبلنٌة ٌصمل موهبته وبا

 الخاصة به .

آفاق كثٌرة وكثٌرة ٌمكن أن تفتح أمامه فً المستمبل حتى أنه من الممكن أن  - 6
أو فً معاهد الشلل  الصم والبكم ٌصبح مدرساً لعلوم الكمبٌوتر والبرمجة فً معاهد

 . المكفوفٌن الدماغً أو فً معاهد

مجموعة من العوامل الهامة بالنسبة لتعلٌم المعوق  ناكون لد حممن إستنادا إلى ماسبك

 صها بما ٌلً:ٌلخٌمكن توالتً  الكومبٌوتر علوم

 . التواصل االجتماعً للمعوق عن طرٌك الكمبٌوتر .1

 . الكم الهائل من المعلومات الممدمة للمعوق .2

باه . الكمبٌوتر الذي ٌتمتع بطرٌمة جذابة وسرٌعة ومتحركة لادرة على جذب انت3

 الطفل المعوق .

 الكمبٌوتر مهنة رالٌة تبلئم المعولٌن . .4

 . الكمبٌوتر ٌضمن للمعوق التعلٌم المستمر طوال الحٌاة .5

ً أن ومن المعروف اإلعالة  بكافة أنواعها المختلفة مثل ) Disability اإلعالة أٌضا

 Mentallyواإلعالة العملٌة  Deaf Mute – الصم والبكم – السمعٌة اللفظٌة



 

 

 

 

 

 

883 
 

 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانىن االول  16-17

 

Paralyzed -  واإلعالة البصرٌةSight Impaired - -  لها مشاكل جمة ٌمكن

 أصحابها مثل : اواجهٌأن 

 
 .للة العناٌة الصحٌة بهم -1
 
 .جتماعًاالندماج االصعوبات  -2
 
 .تأمٌن فرص عمل لهم بما ٌتناسب ودرجة العجز لدٌهم -3
 
 .عدم وجود خدمات اجتماعٌة كافٌة -4
 

من األفضل لنا إٌجاد طرق توسٌع فرص العمل لهؤالء المعولٌن ف ى ما سبكعل بناءاً 
ً ٌشعر من  ؛بحٌث أن تأمٌن العمل المناسب لكل معوق ً ومعنوٌا ً نفسٌا ٌعتبر عبلجا

األسس إستنادا إلى خبلله بأنه إنسان منتج ونافع فً المجتمع ولٌس عالة على أحد 
 تٌة :اال
 
 .للمعولٌن االحتفاظ بوظائف معٌنة مخصصة -1
 
 .إلدام أصحاب العمل فً المطاعٌن العام والخاص على تشغٌل نسبة مئوٌة منهم -2
 
أنفسهم وتسخر مادٌاً  إنشاء التعاونٌات أو مؤسسات تدار من لبل المعالٌن -3

 .لمصالحهم
 

 عمل محمً للمعولٌن بإلامة ورش محمٌة فً مكان تواجدهم . رتوفٌ -4

من كل عام ( كانون األول )الثالث منلمتحدة التً تحتفل فً أن الهٌئة العامة لؤلمم ا  

كل جهودها لزٌادة لبذل بالٌوم العالمً للمعولٌن وتوصً الحكومات وكافة المنظمات 

 –نفسٌاً  –وعً شرائح المجتمع بالصعوبات الخاصة التً تواجه المعولٌن " جسمٌاً 

 .اجتماعٌاً"
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نظر ٌُ  وحتى الالنجاح ،  نحمكن من هذا المنطلك  ومن هذا اإلصرار ٌمكن أ

للمعولٌن على أنهم أدنى مرتبة من األصحاء ، لمد اختلفت النظرة الحدٌثة إلٌهم ، 

لٌس من باب العطف ، بل أصبح ٌُنظر إلٌهم بأن لهم دوراً هاماً فً المجتمع كطالة 

إنتاجٌة كبٌرة ، لهم حك المشاركة مع السوي فً العمل والدراسة ومن الممكن أن 

 .(17)تفوق بعض المعولٌن على األصحاءٌ

 

 المطلب الثالث

 مراحل المستوى العلمً الذي وصلت إلٌه شرٌحة الصم والبكم

ٌعتبر موضوع طرق وأسالٌب تعلٌم الطلبة ذوي اإلعالة السمعٌة من الموضوعات 

تسهٌل عملٌة دمج هذه ل   بُِذلَْت جهود حثٌثةالرئٌسٌة فً مٌدان التربٌة الخاصة، ولد 

 الفئة من خبلل توظٌف بعض التمنٌات التعلٌمٌة فً تعلٌمهم وهً:

تدرٌب بعض المعلمٌن على كٌفٌة استخدام المعٌنات السمعٌة المتطورة فً   - 1

لمد أدى التطور التكنولوجً فً مجال المعٌنات السمعٌة إلى اكتشاف  .غرفة الصف

وعلى المعلم أن  ( الذي ٌموم الطالب بلبس السماعةFMأجهزة متطورة كجهاز )

ٌرتدي بمٌة الجهاز مع المٌكروفون كما هو موضح فً الصورة ، ولد تم تدرٌب 

ً حٌث ٌموم  بعض المعلمٌن على كٌفٌة استخدامه وأهمٌة للطالب المعاق سمعٌا

 بتوصٌل الصوت مباشرة من المعلم إلى الطالب .

 

                                                           

-https://sites.google.com/site/zahrabashayermoneerah/zahra-bashayer المولع االلكترونً: ٌنظر:(  17)

moneerah1 
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جهاز عرض الصور المعتمة )الفانوس السحري(:هو من األجهزة   استخدام  - 2

 الحدٌثة المخصصة لعرض الصور المعتمة عن طرٌك المرأة العاكسة وهذا الجهاز 

ٌؤدي إلى خدمات تفٌد الطالب ذوي اإلعالة السمعٌة فٌموم هذا الجهاز بتكبٌر الصور 

 المعتمة والرسومات والخرائط وغٌرها.
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رض بعض لغلعرض الرأسً )األوفرهٌد(: ٌستخدم المعلم هذا الجهاز جهاز ا ـ 3

 الرسومات والصور المصممة على الشفافٌات لعرضها.

ٌعتبر هذا الجهاز من األجهزة  :جهاز عرض الشفافٌات )السبلٌد بروجٌكتور( - 4

وذلن لسهولة تشغٌلها من كثٌر من المدارس العلمٌة التً شاع استخدامها مؤخراً فً 

ناحٌة وسهولة إنتاج البرامج الخاصة بها من ناحٌة أخرى والتً ٌمكن للمعلم إنتاجها 

 بنفسه.

التلفزٌون التعلٌمً:ٌعتبر التلفزٌون التعلٌمً من الوسائل التً ُوظفت لتعلٌم ذوي  - 5

اإلعالة السمعٌة فٌتمٌز األسلوب التعلٌمً التلفزٌونً بالجمع بٌن عدد من الحواس 

ات إلدخال المادة التعلٌمٌة كحاسة البصر التً ٌعتمد علٌها الطفل والتً تشكل أدو

األصم وبمٌة حاسة السمع بالنسبة لضعٌف السمع. وإن نجاح استعمال التلفزٌون كأداة 

تعلٌمٌة ٌتولف فً كفاءة المعلم ومهاراته فً طرٌمة وكٌفٌة استخدام واختٌار الولت 

 والمولف المناسب.

لمد تم توظٌف الكمبٌوتر فً مجال التعلٌم فظهر ما  علٌمً:استخدام الحاسوب التـ  6

ً تعلٌمٌة حمٌمٌة للطلبة العادٌٌن وغٌر  ٌسمى بالحاسوب التعلٌمً الذي ٌوفر فرصا

العادٌٌن، ولد أدت طرق االتصال التكنولوجٌة الحدٌثة لبعض من ذوي اإلعالة 

 .الناس وبطرٌمة فعالةالسمعٌة إلى إزالة حواجز االتصال اللغوي بٌنهم مع غٌرهم من 

فً الفصول  األجهزة التعلٌمٌة األسالٌب التمنٌة لتعلٌم ذوي اإلعالة الذهنٌة :بعضـ  7
 الدراسٌة وهً:

 .جهاز العارض فوق الرأس •
 .التلفزٌون التعلٌمً •

 .جهاز الفٌدٌو• 



 

 

 

 

 

 

888 
 

 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 

 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيى انعايل يف ظم انتعهيى االنكرتوني"   

 )اجملهد انثانج (  2020كانىن االول  16-17

 

األسالٌب التمنٌة لتعلٌم ذوي اإلعالة الحركٌة :إن اإلعالة الحركٌة لد تفرض  - 8

الوسائل  لٌوداً على مشاركة الطفل فً النشاطات المدرسٌة ، و بدون تكٌٌف

العملٌة  وتعدٌل البٌئة المدرسٌة والصفٌة لد تؤدي إلى نوالص فً واألدوات التعلٌمٌة

 ع كل السبل لخدمتهم.ٌطووتهذه الفئة، ب اهتمامها علٌنا أن نولًلذا  التعلٌمٌة،

 

ومن هذه السبل والمعٌنات والتمنٌات التً ساهمت فً تعلٌم ذوي اإلعالة الحركٌة ما 

 ٌلً:

من  توفٌر باصات بعضها مزود بتمنٌة المصعد الكهربائً لتوصٌل بعض الطلبة - 1

 من البٌت إلى المدرسة والعكس. اإلعالة الحركٌة ذوي

المدارس الحدٌثة بمصاعد كهربائٌة ٌستخدمها الطالب المعاق حركٌاً فً تزوٌد  - 2

 تنمبلته بالمدرسة.

ً  العمل على تخصٌص الفصل الدراسً للطالب - 3 فً الطابك  المعاق حركٌا

 األرضً للمدارس التً ال ٌوجد بها مصاعد كهربائٌة.

مسن الملم فً استخدام الحاسب اآللً للكثٌر من الطلبة الذٌن ال ٌستطٌعون  - 4
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  أو الشلل الدماغً...وغٌرها.  الكتابة كحاالت الشلل النصفً

التعاون مع بعض إدارات المدارس على توفٌر بعض األدوات واألجهزة  - 5 

والمعٌنات مثل حامل الكتاب واألوراق واحزمه لربط بعض الطلبة فً الكرسً نظراً 

 لعدم توازنهم أثناء الجلوس.

ٌات التً تساعد فً تنمٌة الحركات الدلٌمة كاأللعاب التعلٌمٌة توفٌر بعض التمن - 6

 .الدلٌمة

 .)ولد ٌموم اختصاصً التربٌة الخاصة أحٌاناً بتصمٌم وسائل لهذا الغرض( 

وبما أن الطلبة ذوي اإلعالة الحركٌة طلبة عادٌون ولدراتهم العملٌة سلٌمة فهم 

 .والتعلٌم للطلبة العادٌٌنٌستفٌدون من الخدمات التً تمدمها وزارة التربٌة 

  كاستخدام مركز مصادر التعلم واستخدام األجهزة التعلٌمٌة مثل:

 .التعلٌمً التلفزٌونـ  1

 .  الفٌدٌو – 2 

 .  جهاز العارض فوق الرأس - 3 

 .   جهاز عرض الشفافٌات -  4

 .جهاز الفانوس السحري - 5 

 .جهاز الحاسوب - 6   

 تتناسب مع طبٌعة المعاق حركٌاً .وغٌرها من األجهزة التً 
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 :)المكفوفٌن(األسالٌب التقنٌة لتعلم ذوي اإلعاقة البصرٌة

لمد تعددت أشكال وأسالٌب رعاٌة الطلبة ذوي اإلعالة البصرٌة فً وزارة التربٌة   

 والتعلٌم منذ بدأ برنامج دمج هذه الفئة فً مدارسها وذلن من خبلل اآلتً:

 

 المناهج الدراسٌة : •
 مركز مصادر التعلم:• 
 .توفٌر آلة بركٌنز• 

 .استخدام األدوات واألجهزة للتنمل المستمر • 

 توفٌر الحاسب اآللً الناطك للمكفوفٌن• 

 استخدام المكبرات. 

 تكبٌر الكتب الدراسٌة. 

 استخدام ألبلم ذات الخط األسود الغامك الكبٌر أثناء الكتابة . 
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 فر الكرٌمً المطفً.استخدام الورق ذات اللون األص 

استخدام مصباح الطاولة للمراءة والكتابة )حٌث ٌتم تزوٌد طاولة الطالب بهذا  

 النوع من المصابٌح لضمان وضوح الرؤٌة للمراءة والكتابة(.

استخدام المسطرة المرائٌة )ٌموم بتصمٌمها اختصاصً التربٌة الخاصة أو  

 المعلم، حٌث ٌستخدمها الطالب فً المراءة(.

 استخدام جهاز تكبٌر المطبوعات. 

 التً أفرز البحث عنها أهم النتائج

عالج لضٌة ٌ وعالجه، فهٌمن طبٌعة الموضوع الذي  أهمٌته بحث إكتسبال اهذ  

، سواء فً التصورات أو العمٌدة أو عالماإلسبلم ال نظرمحورٌة ومركزٌة وشاملة فٌ

 فً اآلتً: السلون أو التشرٌع، وٌمكن إجمال أهمٌة هذه الدراسة

سواء من الناحٌة الدٌنٌة رفع معنوٌات ذوي االحتٌاجات الخاصة،  -1

 أواإلنسانٌة،والعمل الجاد لتأهٌلهم لٌكونوا عناصر فعالة فً المجتمع. 

 بهذه الشرٌحة المجتمعٌة. وذوي الخبراتالدٌن بٌان مدى اهتمام  -2

خاصة إلى مثل هذه حاجة المكتبة اإلسبلمٌة عامة، والدراسات اإلسبلمٌة  -3

 الدراسة.

كثرة ذوي االحتٌاجات الخاصة وأعدادهم المتزاٌدة نتٌجة الحروب والحوادث  -4

 أن أبٌن مكانة هؤالء وكٌفٌة رعاٌتهم. تُ دْ والعوامل الوراثٌة أرَ 

 حتى أَُجلًّ هذا الموضوع فً دراسة ٌسهل على لارئها تناوله واإللمام به. -5

 .،ورفع عنهم الحرجكٌف رفع هللا من لٌمتهم فً المجتمعلناس الفت أنظار     - 6

نحو هذه و توافر كتب متخصصة بهذا الموضوع فً المكتبة اإلسبلمٌة ُشحة  - 7

 .الدراسة

 التحذٌر من الداء العضال والسلون المشٌن، والمتمثل فً للب الصورة تجاههم. -8
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دمحم الصادق األمٌن وعلى آله ومسن الختام الصبلة والسبلم على أكمل الخلك أجمعٌن 

 وصحبه أجمعٌن ومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع

 بعد القرآن الكريم

انكتاب يُشوس عهى يوقع وصاسة األوقاف انسعودٌت  :عبذهللا َاصخ عهواٌ،انتكافم االجتًاعً ـ 1

 .بذوٌ بٍاَاث

اإلسكندرٌة، المكتب الجامعً الحدٌث،  ،دمحم سبلمه غباري  :رعاٌة الفئات الخاصة -2

   .م 2003
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از الذهيب ) :سري أعالم النبالءـ  3 : تمشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن قَاْيم
 م4002-هـ3648 الطبعة:،القاهرة -دار احلديث الناشر:،هـ(867

 –ِ 1424انقاْشة، –انًصباح انًٍُش:أدًذ بٍ دمحم بٍ عهً انفٍّويً انًقشّي،داس انذذٌث  -  4    

   و.2003

يعجى انصذاح:نإلياو إسًاعٍم بٍ دًاد انجوْشي،إعتُى بّ خهٍم يأيوٌ شٍذا،داس  -5

 و.2012 –ِ 1433انطبعت انشابعت، نبُاٌ، –انًعشفت،بٍشوث 

ابن فارس  الحسٌن أحمد بن زكرٌاء المزوٌنً الرازي ًبأل،  :معجم مماٌٌس اللغة - 6

 بدون تارٌخ. هـ(، تحمٌك عبد السبلم دمحم هارون، دار الفكر،  395، )ت: 

هـ(  1424: تد أحمد مختار عبد الحمٌد عمر ، ) :معجم اللغة العربٌة المعاصر - 7

 م . 2008 -هـ  1429، األولى بعةطالبمساعدة فرٌك عمل، عالم الكتب، 

إبراهٌم أنٌس ، ومؤلفون، ، بٌروت، دار إحٌاء التراث  :المعجم الوسٌط   - 8  

 بدون تارٌخ.    ، بعة الثانٌةطالالعربً، 

د. مجدي عزٌز ابراهٌم ، الماهرة،  :مناهج تعلٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة - 9

 .مكتبة االنجلو المصرٌة

 

 :الرسائل الجامعية

، إعداد: صهٌب فاٌز عزام :ضوء المرآن والسنةذوو االحتٌاجات الخاصة فً ـ  1

لدمت هذه األطروحة: استكماال لمتطلبات الحصول  ،إشراف: الدكتور خضر سوندن

على درجة الماجستٌر فً أصول الدٌن بكلٌة الدراسات العلٌا فً جامعة النجاح 

 م .2014العام الجامعً:  ،الوطنٌة، نابلس

 ادلراجع األجنبية:
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d.Disability, Or Handicap?", The University of Iowa . Edite "mpairment,  -1  

 
"Disability: Benefits, Facts & Resources for Persons with Disabilities",  -2  

d.Disabled World. Edite 
 

d."Interacting with People with Disabilities", universal interface. Edite -3   

 
 :االلكترونيةالمواقع  

http://mawdoo3.    ـ يقال كٍف تتعايم يع روي اإلدتٍاجاث انخاصت:بقهى  إصدْاس خانذ 1 

   www.elkal3ya.com 2 ـ صٍذ انفوائذ. بحث عن ذوي اإلحتٌاجات الخاصة بقلم:محمود القلعاوي – مصر  
  

  3 -  -bashayer-https://sites.google.com/site/zahrabashayermoneerah/zahra

moneerah    

 

  . صٍذ انفوائذ  http://www.saaid.net/Minute/195.htmدمحم انزبٍاًَ  - 4

  www.saaid.net، "؟يوسى يٍاٌ، "كٍف تعايم اإلسالو يع انًعاقٍٍ يقال بقهى: – 4
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