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رحمها اهللا  ثم إلى أعز مخلوق في دنياي أمي الغالية ،الجهل إلى نور العلم

وإلى أولئك الذين كانوا سندا لي إلتمام هذا العمل ، وأسكنها فسيح جناته آمين

  .المتواضع

الذي كان له الفضل " زمام نور الدين"بداية أتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ الفاضل 

اإلشراف على هذه األطروحة وإثرائها بمالحظاته القيمة، جزاه اهللا عنا خير في 

  .الجزاء

الشكر والعرفان ألولئك الذين لم يبخلوا عنا بتوجيهاتهم كلما و  وأتوجه بالثناء

  ".الدينجابر نصر  العالي،دبلة عبد "احتجنا لذلك األستاذان الفاضالن 

.ام هذا العملوإلى كل من شجعني ودعا لي بالتوفيق إلتم

  اح علية ـــسم
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:مقدمـــة

يدخل العالم المتطور مرحلة جديدة وحاسمة في تعامله مع فئة ذوي االحتياجات 

علمية  محاوالت جادة إليجاد طرق وأساليبتقوم في عديد من دول العالم ، والخاصة

لعلمها أن تنمية  ،قدر اإلمكان احتياجاتهمجل تلبية  من أجل حديثة وفعالة ،عمليةو

.ين أو من ذوي االحتياجات الخاصةيالمجتمع تحتاج إلى جهود الجميعسواء كانوا عاد

ليست رحلة تاريخية نتيجة لتطور األطر الفكرية عبر هذه المحاوالت قامتلقد

باهتمام أهل االختصاص العلمي وحدهم لتحقيق االرتقاء ثم  فقد بدأت،بالقصيرة

ثم أخذت الهيئات الخاصة والجمعيات األهلية  المعاقين،ثم المشاركة لألفراد  ،االستقالل

.المعاقينعلى عاتقها رعاية 

يرجع و ،حيث نال مجال اإلعاقة والمعوقين اهتماما بالغا في السنوات األخيرة

هذا االهتمام إلى االقتناع المتزايد والمتنامي في المجتمعات بأن المعوقين كغيرهم من 

والتحول من اعتبارهم عالة اقتصادية على مجتمعاتهم إلى النظر إليهم ، أفراد المجتمع

من الثروة البشرية مما يحتم تنمية هذه الثروة واالستفادة منها إلى أقصى حد  ءكجز

.ممكن

بتحمل المسؤولية فأقامت مراكز متخصصة  الجزائرية الدولةلذلك اهتمت 

لتهيئهم  ،ومتعددة وتحت إشرافها لرعاية وتدريب وتأهيل ذوي االحتياجات الخاصة

نشر كل القوانين على وانضمت للدول المصادقة ، لالندماج ضمن مجتمعاتهم وأقرانهم

األمم المتحدة التي أعلنت الخاصة بهذه الشريحة الهامة من المجتمع والصادرة عن هيئة 

، لمساندة قضاياهم ووضعت برنامج العمل العالمي، م 1981عاما دوليا للمعاقين عام 

، م 1982لها عام مل في الدورة السابعة والثالثون الذي أعطى زخما قويا لمتابعة الع

يم راد المجتمع وأصبح من حقهم نيل الرعاية والتعلفالتي تمنح تكافؤ الفرص بين جميع أ

ذلك إيمانا بقيمة الفرد الذاتية في المجتمع وبغض النظر عن ، ووالتدريس والتأهيل

.ن هذه القدرات ممكن تطويرهابالتدريب والتعليمأل ،قدراته وإمكانياته

كان و ،في تحسين التشريعات المتعلقة باإلعاقة 247لقد ساهم القرار رقم 

دقت عليها الجمعية العامة لألمم م التي صا 1989لصدور اتفاقية حقوق الطفل عام 
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تكفل كرامته وكان له األثر الكبير في االهتمام بالطفل المعاق وحقه في الحياة  ،المتحدة

.وتعزز اعتماده على نفسه وتسهل مشاركته الفعلية في تنمية المجتمع

حواسه الخمس في الحصول على المعلومات على  وبما أن اإلنسان يعتمد

أي اختالل أو فقدان لواحدة أو أكثر منها يعني  نإف ،البيئة المحيطةوالتعرف على 

اعتمادا أكثر على الحواس المتبقية ألن الجزء األكبر من التعليم يتم عن طريق حاسة 

اإلبصار فان تلك الحاسة هي التي تتولى عملية تنسيق وتنظيم االنطباعات التي يتم 

.استقبالها عن طريق الحواس األخرى

لديه حاجات متعددة  ،عاق بصريا كغيره من فئات ذوي االحتياجات الخاصةلماو

التي ال من الحاجات غيرهاو الصحيةو التعليميةو النفسية واالجتماعية هاومتنوعة من

يواجه و ،مجتمع المبصرين عن اتجاهات اجتماعية تحاول عزلهو ،إشباعهايستطيع 

ومن هنا تنبع الحاجة إلى خدمات التربية  ،مواقف فيها أنواع من الصراع والقلق

SPECIAL(الخاصة  EDUCATION(قدة والتي هي بدورها موضوع مسألة مع

فالمجال  ،لعملية صعبة التحديد وتخضع للتغيير المستمرفهي مجال أو ميدان  ،بطبيعتها

الذي نتناوله هو تعليم أولئك التالميذ الذين يظهرون تحديات تدريسية كبيرة وتقديم 

.الخدمات المتكاملة لهم

معلم  الحبيب المصطفىعلى  القرآن الكريمانطالقا من أول ما أنزل من و

جل يؤكد لنا أن و كأن اهللا عزو ¡)1العلق اآلية (الَِّذي َخَلقَ اقْـَرْأ بِاْسِمَربِّكَ البشرية

باقيا بقاء و ما دام التعلم قائماو العلم حياة للناسو أن التعلم، والقراءة هي مفتاح التعلم

الذي  ،الحياة فالبد من البحث عن سلسلة من المقومات التي لها عالقة بعملية التعلم

أصبح ضرورة حتمية لمسألة من األهمية في حياتنا اليومية وتحديد المكانة االجتماعية 

 ،سريعا اتكنولوجيو السيما أننا في مطلع األلفية الثالثة التي تشهد تطورا علميا ،للفرد

جعلهم و للتغلب على الصعوبات التي تواجه عمليات التعلم لدى المعاقين بصرياو

المجتمع كان البد من اتخاذ العديد من الخطوات  فيمؤثرين بايجابية و أعضاء فاعلين

.في أكثر من مستوىو الجبارة

يحظى بأي نوع من  صالكن المعاق البصري الجزائري أبالنسبة للجزائر لم ي

منذ فجر الحرية قامت الدولة بمجهودات معتبرة لضمان ، وتقالل البالدالعناية قبالس
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حاولت و األساتذة المتخصصينو بعض شروط نجاح تمدرسهم فوفرت لهم المدارس

حاليا قطعت الجزائر أشواطا و ،تلبية بعض حاجياتهم فيما يتعلق بالكتاب المدرسي

المؤسسات التعليمية و زكبيرة في هذا السياق حيث نشهد تأسيس العديد من المراك

، درسوا كيفية التعامل مع المعاقين بصرياو والمزودة بكوادر تدربوا، المتخصصة

جعلها تشارك في التنمية و مهارات هذه الفئة الهامة من المجتمعو كيفية تطوير قدراتو

.االقتصادية للبالد

م مع يتالءو البرامج الدراسية بما يناسبو كذلك عمدت إلى تكييف المناهج

توفير األجهزة و ،المدرسين المتخصصين في مجال إعاقتهمو احتياجات المعاقين بصريا

مهارات المعاق بصريا بطريقة و والوسائل التعليمية المساعدة التي تزيد من خبرات

سائل المواصالت من المدرسة إلى البيت وتهيئة المباني لتتناسب مع وتوفيرو ،ايجابية

لهم يندمجون عجو الوصول إلى تلبية حاجات المعاقين بصريا جلأكل هذا من ، إعاقتهم

.مع وسطهم االجتماعي بشكل ايجابي وفعال

من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة التي حاولنا أن نبين فيها مدى مواءمة تكييف 

بغية اإللمام بهذا ، والمناهج التربوية لالحتياجات التعليمية واالجتماعية للمعاقين بصريا

متساندة و منطقياسبعة فصول متسلسلة  إلىهذه الدراسة عمدنا إلى تقسيم الموضوع

المتكون اإلطار المنهجي للدراسةوجعلنا الفصل األول منها لعرض ، ووضيفيا

من خاللها تم وضع التساؤل و أهداف الدراسة، أهمية الدراسة، إشكالية الدراسة:من

تحديد المصطلحات األساسية قمنا بثم ، الرئيس لهذه الدراسة ثم التساؤالت الفرعية

لدراسة إلى جانب عرض هذه اعرض الدراسات السابقة والمشابهة لبعدها تم ، للدراسة

.للمدخل النظري للدراسة

:فصول نظرية نستعرضها كالتالي أربعثم قمنا بتخصيص 

ثالث محاور  احتوى،لمنهاج التربوي من منظور سوسيولوجيباعنون:الثانيالفصل -

 حورلمحين تناوال فيالمفاهيمي للمنهاج التربوي، األوالإلطارأساسية، تناول المحور 

ه مع تطـويرو كيفيةتخطيط المنهاج التربويو أنـواع المناهـج التربويـةالثاني

 الثالث من نفس الفصل المحورفي  التربوي النظريات الخاصة بالمنهاجعرضألهم 
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االتجاه ،االتجاه التفاعلي الرمزي، االتجاه الماركسياالتجاه الوظيفي، :وهي كالتالي

.واالتجاه النقدي ،الظاهراتي

األول  لمحورالخاصة من خالال االحتياجاتللتعريف بذوي  خصصناه:الثالثالفصل -

التعريف :من حيث الخاصة االحتياجاتالذي خصصناه لعرض المفاهيم الخاصة بذوي و

التفصيل في و ،الخاصة عموما والطلبة منهم على وجه الخصوصبذوي االحتياجات 

ذوي االحتياجـات لالثاني  المحورتطرقنا في ثم،والمعاق اإلعاقةالتعريف بمصطلح 

الثالث  حورفي الم، وخاصة حجمهم عالميا وفي الجزائروتصنيفهم حيث من  الخاصـة

والخدمات  ،ات الخاصـةاألساسيةلذوي االحتياجـ حاجاتمن التفصيل ال بشيءو تناولنا

توضيح لمؤشرات و في تعزيزالخاصة لما لها من أهمية  االحتياجاتالموجهة لذوي 

إلى ضرورة التطرق للدمج االجتماعي الذي يعتبر غاية المنهاج  إضافة،الدراسة

.المواليعلى هذا األساس وضعت عناصر الفصل التربوي في التربية الخاصة و

تم  حيث،خصصناه للمنهـاج التربوي فـي التربيـة الخاصـةالذي و :الفصل الرابع-

، مفهـومال:جانبمن  األول التربيـة الخاصـة حورالمفي  استعراض

التربية الخاصة والفئات المستفيدة من  اتجاهاتأهم و سساأل، هـدافاأل،تاريـخال

 ،التربوي في التربية الخاصة المنهاجتكييف الثاني تعرضنا إلى  حورفي الم.برنامجها

 ،مصادر منهاج التربيةالخاصةو ذلك من خالل تصنيف المناهج في التربية الخاصةو

التربوي في  المنهاجتكييف وكيفية  ،في التربية الخاصة المنهاجخطوات وضع ثم 

الفرق بين مناهج األطفال العاديين واألطفال من ذوي تبيان و ،تعديلهو التربية الخاصة

.ةاالحتياجاتالخاص

لطـرق تدريـس خصص  الجانب النظري من هذه الدراسة ودائما في:لفصل الخامسا-

-أسبابها-مفهومها:طرق بداية إلى اإلعاقـة البصريـةحيث تم الت ،المعاقيـن بصريـا

تناولناتربية  من هذا الفصل الثاني حورفي المو،األول حورهذا في الم .خصائصها-أنواعها

الطفل المعاق بصريا من خالل شرحبعض االعتبارات المهمة التي يجب مراعاتها في 

 الثالث حورفيالمأما.إضافة إلىأهمية اللغة للطفل المعاق بصرياتربية الطفل المعاق بصريا 

-:استعرضنا مناهـج وطـرق تدريـس المعاقيـن بصريـا من خالل كل من فلقد
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ة المناسبـة للمعاقين الوسائـل التعليميـ

.المخصصة للمعاقين بصرياالبرامجالتربوية،لعناصرالرئيسيةلمناهجالمعاقينبصرياًا،بصريا

هذه الدراسة حيث تم تقسيمه إلى فصلين من بعدها انتقلنا إلى الجانب الميداني 

:هما

 االستعانةلإلجراءات المنهجية لهذه الدراسة حيث تمت خصص  :الفصل السادس-

وهذا ما عرضناه في المحور  معطيات الدراسةو الذي يتناسببالمنهج الوصفي التحليلي 

المجال (المتمثلة في ومجـاالت الدراسـة ثانيالمحور الواستعرضنا في  ،األول

ثم تم الكشفعن عينـة الدراسـة وكيفيـة  ،)المجال البشري، المجال الزمني، المكاني

 كل من المالحظةلعرض أما المحور الرابع فقد خصص .في المحور الثالث اختيارها

.كأدوات لجمع أكبر كم ممكن من المعلومات من ميدان الدراسة واالستبيانالمقابلة و

على  احتوىبعدها عرضنا النتائج الختامية لهذه الدراسة في الفصل السابع الذي 

:ما يلي

 عرض البياناتل األولعلى محورين أساسيين خصص  احتوى:الفصل السابع-

الذي احتوى بدوره على عرض لبيانات االستمارة ثم عرض لبيانات و تفسيرهاو

التي كانت عبارة عن و تم عرض نتائج الدراسة ككل وفي المحور الثاني بعدها، المقابلة

.الدراسةإجابات لتساؤالت هذه 

قائمة المراجع بعدها قائمة  استعرضناثم هذه الدراسة أخيرا وضعنا خاتمة و 

المالحق لتطوى صفحات هذا البحث بملخص باللغات الثالث العربية والفرنسية 

.واالنجليزية



  اإلطار المنهجي للدراسة



اإلطار املنهجي للدراسةاإلطار املنهجي للدراسة::الفصل األولالفصل األول

12

:إشكالية الدراسة-أوال

الهامة والمصيرية لكل المجتمعات في كل زمان إن تنمية المجتمع من القضايا 

حيث نجد كل المجتمعات تحاول وبكل قوتها االهتمام بكل أفرادها لعلمها ، ومكان

بضرورة تضافر كل جهود أفراد المجتمع سواء كانوا من العاديين أو من ذوي 

ولقد حظيت جميع هذه الفئات والشرائح بدراسات خاصة في ، االحتياجات الخاصة

وفي مجال سلبياتها بغرض التقليل أو الحد ، ل ايجابياتها بغرض تعزيزها وتوجيههامجا

.منها

فئة ذوي االحتياجات الخاصة التي تعتبر ، من بين هذه الفئات المكونة للمجتمع

حقيقية لشعوبها في حال تلقت هذه الشريحة المهمة من المجتمع كافة االهتمام  ةثرو

م بتنميتها واستثمارها وإزاحة من طريقها كافة المعوقات االهتماو ،والعناية والرعاية

.التي تحول دون تفجر طاقاتها وتنميتها النمو السليم

التي ترتكز ، ومنها فئة المعاقين بصريا ةإن االهتمام بذوي االحتياجات الخاص

مع  ةخاص، دراستنا حولها تعتبر استثمارا رابحا بجزء ال يستهان به من أفراد المجتمع

تحول رؤية المجتمعات الدولية للتنمية في منتصف القرن الماضي من تنمية اقتصادية 

ألن رأس ، إلى تنمية بشرية في السبعينات ،إلى تنمية اقتصادية واجتماعيةفي الستينات

في جميع مجاالت  البشري في حال تم االعتناء بتنميتهالمال الحقيقي يكمن في الرأسمال 

.الحياة المختلفة

إلى تقديم كافة  يسعالوتعتبر الجزائر من الدول التي تسعى إلى التكفل الحقيقيو

بكافة الوسائل واإلمكانيات ، هذه الشريحة المهمة من مجتمعنالرعاية الالخدمات و

االتفاقيات الدولية والمواثيق والتشريعات التي حيث أمضت الجزائر على ، المتاحة لديها

بداية باإلعالن العالمي حول تربية الطفل المعاق ، المختلفةأصدرتها المنظمات الدولية 

هذا إلى جانب العديد من المؤتمرات الدولية التي شاركت فيها الجزائر  .م 1981عام 

م والذي يحمل شعار  1990ومؤتمر جومتين  ،م 1981كاتفاقية حقوق الطفل عام

حتياجات الخاصة واتفاقية م لتعليم ذوي اال 1994ومؤتمر سلمنكا عام ، التربية للجميع

وسارعت إلى تجسيدها على أرض الواقع  2007حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عام 
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وتوفير اإلمكانيات ، من خالل سن القوانين التي تحفظ حقوق ذوي االحتياجات الخاصة

والوسائل وإنشاء مراكز خاصة بتكوين المتخصصين المعنيين لهذه الفئة التي يقدر 

.معاق بصريا 26763من بينهم  372816حوالي  عددها اإلجمالي

ونظرا لهذا العدد الكبير من المعاقين في الجزائر فقد وضعت وزارة بأكملها 

التي تسهر وتعمل على تسيير  ،تهتم بهذه الشريحة وهي وزارة التضامن الوطني

تسعى كلها إلى  ،سواء كانت مدارس أو مراكز متخصصة المتخصصة مؤسساتال

تحقيق اإلدماج الطبيعي لهذه الفئة داخل المجتمع وضمان كرامتها وحقها في الحياة 

مثلها مثل غيرها من أفراد المجتمع وذلك من خالل برامج تربوية واجتماعية وطبية 

.الخاصةتعتبر الحلقة األهم في سلسلة التكفل بذوي االحتياجات و ،وترفيهية

معاقين بصريا على اعتبار أنها فئة هذه الدراسة التي ونركز هنا على فئة ال

 ثقافة ما يحتاجون إليه منتوفير كللق بتعليمهم وهي تتعو بحثنا،و ستكون محل اهتمامنا

.لخإ...أخالقو علمو مهارات حياتيةو

 لذلك نجد الدولة توفر مراكز ومدارس خاصة تشرف على تعليم هذه الشريحة

من أجل  الالزمة، مكانياتاإلوسائل والو نيباألخصائيمن المجتمع تكون مزودة  الهامة

مساعدة األطفال المعاقين بصريا على التعلم ألننا وكما نعلم فإن المعاقين بصريا ال 

 ةوغير قادرين على االعتماد على أنفسهم خاص ،يستطيعون االستفادة من التعلم الذاتي

لذلك البد من توفير  ،ة لمن يأخذ بأيديهم أثناء التعلمفهم بحاج، في المراحل األولى

ينومناهج تربوية مكيفة بطرق ووسائل تجعلها تتالءم واحتياجات المعاقين تخصصم

.بصريا

 اما أردنا النهوض به ابالغة األهمية إذ من المجتمع مسألة تعلم هذه الفئةإن 

بد من صب كل المجهودات  لذاك ال.وجعلها تساهم بشكل إيجابي في تنمية مجتمعاتنا

توفير مجموع األنشطة وتحضير  فيالتي تبذل من طرف المدارس الخاصة بهذه الفئة 

ثرائية المكيفة لها والصالحة لالستخدام بما يتالءم المناهج التربوية والبرامج اإل

.وخصوصية واحتياجات فئة المعاقين بصريا
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المسائل التي يجب وضعها بعين  أهم)2000(بين لنا مجدي إبراهيم عزيز و

ج على األفكار الحياتية التي اهي أن يركز المنه، وبصريااالعتبار في تعليم المعاقين 

أن و ،حياتهفي  مهاموظيفيةذات و ،معيشةأسلوب  بالنسبةلهيحتاجها الطالب فتكون 

من خاللها  التياألساسية داةألاأن يكون ، ويتوافق المحتوى مع مقتضيات العصر الجديد

.اإلسالميةو العربيةو القوميةتظهر الهوية 

بين لنا أهمية األخذ باالحتياجات التعليمية واالجتماعية والنفسية يهذا 

هذه و تكييفها بما يتالءمو التعليميةو عند وضع المناهج التربوية.لخا...والصحية

.االحتياجات

تندمج إيجابيا داخل و ما أردنا جعل هذه الشريحة من المجتمع تتحدى إعاقتها اإذ

من هنا جاءت فكرة طرح التساؤل ، مجتمعها وتصبح فئة منتجة ال عالة على مجتمعها

:الرئيسي لهذه الدراسة والذي يتمثل في

المعاقين بصريا ؟  حتياجاتاالمناهج التربوية المكيفة مع  ما مدى مواءمة

:أهميةالموضوع-ثانيا

:لمسأهميةالبحثفيمايلين

االجتماعية المساهمةفيإثراءميدانالبحوث-)1

مثلهذاالنوعمنالدراساتالتييجباالهتمامبهاوااللتفاتإليهالماتمثلههذهالشريحةمنأهميةداخلمجتمعب

.ها

المعاقين حتياجاتالالمناهجالتربويةالمكيفةدى مالءمةمعرفةم-)2

.من أجل تنميتهكونهميشكلونقوةهامةيحتاجهاالمجتمع،بصريا

3(-

مدرسةطهحسينلصغارالم(صةصختلمؤسسةالملالكشفعنالمجهوداتالتييبذلهاالمسئولينوالمربين

ألنها تستقطب المتعلمين من مختلف ،التي اخترناها ميدانا لهذه الدراسة )كفوفين

خدمتها في هذا طول و الواليات المجاورة لوالية بسكرة وذلك لعراقتها

واستعا،التعليميةواالجتماعيةمنهاةمناجإلشباعاحتياجاتالمتمدرسينالمعاقينبصرياخاصالمجال

.دتتوافقهموإدماجهمفيالمجتمعبصورةجيدة
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4(-

الوفرنالهماإلمكانياتوأعطيناهحتفعلهوتساهمبهداخاللمجتمعفيأنتعريفالمجتمعبمايمكنلهذهالفئة

.غيرهاقلدرجةمنأبمايتالءموخصوصيتهمكفئةمعاقةبصرياالكفئةناقصةأو،ماحتياجاتهم

5(-

كذلكقمنابهذهالدراسةإيمانامنابوجودحاجةماسةإلىمزيدمنالمعلوماتحولمجاالإلعاقةالبصرية

.بصرياكيفيةالتدخاللمبكرلتنميةقدراتالطفاللمعاقو .

6(-

 معالمجتمعالذييحيطالذينيسعونإلىالتكيفوالوئام،بصرياإلقاءالضوءعلىحاجاتهؤالءالمعاقين

، بهم

والمجهوداتالتيتبذلمنأجلمساعدتهمعلىتنميةقدراتهموتطويرمهاراتهملممارسةحياتهمبشكلطبي

.عي

:الدراسةتساؤالتو أهداف-ثالثا

:تهدف الدراسة إلى ما يلي:أهداف الدراسة-1

مواءمةالمناهجالتربويةالحتياجاتالمتعلمينالمعاقينبصرياالتعليميةمدىالتعرفعلى 

.االجتماعيةو

المجتمعفيوقتمبكربهذهالشريحةمنو بجديةو ضرورةأنيتمالتكفلو إبرازأهمية 

.الكامنةتوظيفقدراتهايتمأن ضرورة و

ضرورةتحسيسالرأيالعامبأهمية 

 ضرورةإدماجهذهالفئةداخاللمجتمعمنخاللتوفيراإلمكانياتو

.قدرتهاعلىالعطاءو االجتماعيةإلثباتكفاءتهاو تلبيةاحتياجاتهاخاصةمنهاالتعليميةو

االجتماعيةو إبرازأهميةتالءمالمناهجالتربويةمعاالحتياجاتالتعليمية 

.العملعلىأنيكونمنتجاالمستهلكاو دورذلكفيدمجالمعوقبصريافيمجتمعهو

االجتماعيةو تلبيةاالحتياجاتالتعليميةفيدورتكييفالمناهجالتربويةإبراز، 

.المعاقبصريامتعلم دورذلككلهفياستعادتالتوافقالنفسيواالجتماعيللو



اإلطار املنهجي للدراسةاإلطار املنهجي للدراسة::الفصل األولالفصل األول

16

بالرجوع للجانب ما تبين من أهداف الدراسة وو من خالل ما ذكر أعاله

لها تحتم علينا وضع إشكالية الدراسة بعد أهدافها خدمة ألغراض الدراسة  لعملياتيا

:التالي يرئيسالتساؤل الإلىالموضحة أعاله ترجمت األهدافحيث  ،التي بين أيدينا

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

:التالية التساؤالت الفرعيةوقد تم تفكيك هذا التساؤل بدوره إلى 

ــدى   -1 ــا م ــاه م ــة المن ــات    جمواءم ــع االحتياج ــة م ــة المكيف التربوي

؟التعليمية للمعاقين بصريا

أساليب و طرق:على النحو التالي التساؤل الفرعي األولقد تم ضبط مؤشرات و

الوسائل و األدوات-الموجهة إلى المعاقين بصرياو التدريس المتبعة من قبل المعلمين

المراد تحقيقها على مستوى  تالكفاءا-مدى كفايتها و التعليمية الخاصة بالمعاقين بصريا

.المعاقين بصريا من خالل المناهج التربوية المكيفة

¿لتربوية المكيفة مع االحتياجات االجتماعية للمعاقين بصرياالمناهج امءهلتتال-2

 لالتي اعتمدنا عليها لإلجابة على التساؤمؤشرات الوهنا وجب علينا توضيح 

التي و قد تم التركيز هنا على أهمهاو االحتياجات االجتماعية:وهيكالتاليالثاني  الفرعي

الحاجة :هيو أردنا دمجه اجتماعياال يستطيع أي معاق بصريا االستغناء عنها إذا ما 

، شغل أوقات الفراغو الحاجة إلى الترفيه، التواصلو الحاجة إلى االتصال، إلى الصحة

الحاجة إلى األمن ، االستكشافو الحاجة إلى المعرفة، الحاجة إلى الشعور بالنجاح

 الحاجةو الثقةبالنفسو االستقاللالحاجة إلى ، الحاجةإلىاحترامالذات، والطمأنينة

.لشعورباالنتماءإلىا

:الدراسـةتحديـد مفاهيـم -رابعا

Termes(يعد تحديد المفاهيم والمصطلحات العلمية  techniques(  أمر

الوضوح سهل على القراء و هذا التحديد بالدقة اتسمضروري في البحث العلمي فكلما 

التعبير عنها دون أن األفكار التي يريد الباحث و الذين يتبعون البحث إدراك المعاني

،محمد عزيز نقال عن معين خليل عمربخاصي (.يختلفوا في فهم ما يقول

1993:70(.
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لسالمة ضبط الجهاز المفاهيمي حددنا مفاهيم مرتبطة جميعها بموضوع و 

.صياغة النتائجو البحث لنتمكن من اعتمادها في التحليل السوسيولوجي أو التفسير

 إلى وحدات المفاهيم بالموازاة مع الفصول المكونة لهذه الدراسةهنا قمنا بتقسيم هذه و

:كالتالي 

:مفاهيم خاصة بالمنهاج-الوحدة األولى

:المنهـاج التربـوي -1

قال  المنهج لغة هو الطريق الواضح والبين:لغـة-

ابن "والمنهاج كما يقول ¡)48سورة المائدة، اآلية (ِلكُلٍّجعلْنَامنكُمشرعةًومنْهاجاً:تعالى

)1998:13، علي أحمدمدكور (.الطرائقو السننو السهل حهو الطريق الواض"كثير

عليه وسلم صلى اهللا لم يمت رسول اهللا ":عنهماعباس رضي اهللا  وفي قول البن

كذلك و النهج الطريق الواضحو .أي واضحة بينة ،ناهجةترككم على طريق  حتى

فالن يستنهج سبيل فالن أي يسلك و الطريق إذا سلكته، نهجتو المنهاج،و المنهج

ترجمتها و يعني كذلك كلمة انجليزية مستمدة من الالتينيةCurriclumالمنهاج و مسلكه

Plantهي خطة دراسية étude.)2009:16، بن هدية مفتاح(

ما يحدث "ج بأنه االمنه 1958سنة  kansasعرف كانساس :اصطالحـا-

بأنه  1966سنة  inlowإنلو .ألطفال في المدرسة نتيجة لما يفعله المعلمون، وعرفه دل

م التالميذ نحو مخرجات محددة يه تعليتوجهد المركب الذي تخططه أي مدرسة لالج

 سلسلة من المخرجات التعليمية المطلوبة"بأنه  1967سنة jhonsonسون نأما جو"سلفا

)2002:26أحمد حسين ،اللقاني(."المنظمة في بناء معينو

 االجتماعيةو مجموعة الخبرات التربوية الثقافية:"ان بأنهحويعرفهالدمرداش سر

بقصد  ،ها المدرسة للتالميذ داخل حدودها أو خارجهائالفنية التي تهيو الرياضيةو

تعديل سلوكهم طبقا ألهدافها و جميع النواحي، فيمساعدتهم على النمو الشامل 

.التربوية

أوجه النشاط التي و مجموع الخبرات:"محمد عزت عبد الموجود بأنه يعرفهو

تفاعلهم معها، و تقدمها المدرسة تحت إشرافها للتالميذ بقصد احتكاكهم بهذه الخبرات
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يؤدي إلى تحقيق و التفاعل يحدث تعلم أو تعديل على سلوكهمو ومن نتائج هذا االحتكاك

فوزي طه ، الكلزة رجب أحمد(.مى للتربيةالنمو الشامل المتكامل الذي هو الهدف األس

)2000:46إبراهيم، 

اإلجبارية (ويعرفه آخرون على أنه مجموعة من الموضوعات الدراسية 

علمين بغية تحقيق أهداف تعليمية مقصودة على فترة تتقدم لفئة من الم)واالختيارية

برنامج إعداد :زمنية محددة مع بيان عدد الساعات التي تقابل كل موضوع مثل

نواف أحمد موسى ، عبد السالمليالعدي(.برنامج محو األميةو المعلمين

)2008:48سمارة،

:التعريـف اإلجرائـي-

ج يجب أن يلم بالمادة التعليمية والخبرة واألهداف كذلك اإن التعريف الجيد للمنه

من جهة أخرى يجب أن تشتمل ، وجهةيجب أن يحتوي على خطة واضحة للمنهج من 

تضع هذه الخطة و.التعلم المتوقعة أهداف الخطة على خطط فرعية أو جزئية لعرض

 التقويمو التنفيذ أي التدريسو جاتشمل تصميم المنهو في األساس الغايات واألهداف

.الغاياتو ج عدم الفصل بين الوسائلاتراعي خطة المنهو

نهج هو خطة تزود الم:ستطيع األخذ بالتعريف التالينوعليه وانطالقا مما سبق 

، على الكفاءات ةالقائم ةمن المالحظ، ويةوالطالب بمجموعة من الفرص التعليمية الترب

ج المفتوح الذي ايشمل هذا التعريف المنهو ج القائم على الخبرات التعليميةاأو ذلك المنه

)2008:20، حسنشحاتة(.يجعل الطالب يعتمد على نفسه في عملية التعلم

ج على أنها مساعدة ومرشدة انقطة رئيسية خاصة بخطة المنهوهنا نشير إلى 

للمعلم، فلديه حرية تنفيذ الخطة المحترمة بما يتناسب مع طبيعة طالبه والظروف 

تقدم )واالختياريةإلجبارية (مجموعة من الموضوعات الدراسية  ابصفته،المحيطة بهم

فترة زمنية محددة مع بيان لفئة من المتعلمين بغية تحقيق أهداف تعليمية مقصودة على 

برنامج إعداد المعلمين وبرنامج محو  :مثلعدد الساعات التي تقابل كل موضوع 

)2008:48نواف أحمد سمارة، عبد السالم موسىالعديلي(.األمية

:مفاهيم متعلقة بالتربية الخاصة-الوحدة الثانية
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:التربية الخاصة-1

ن التربية الخاصة هي مصطلح شامل يستخدم للتعبير عن البرامج والخدمات إ

الجانب الجسمي أو  فيسواء (المقدمة لألطفال الذين ينحرفون عن أقرانهم العاديين 

بدرجة تجعلهم بحاجة إلى خبرات وأساليب أو مواد تعليمية خاصة )العقلي أو االنفعالي

تساعدهم على تحقيق أفضل عائد تربوي ممكن سواء في الفصول العادية أو الخاصة 

عبد الدماطي عبد الغفار عبد الحكيم ،السيد شخص (.إذا كانت مشكالتهم أكثر حدة

)1992، العزيز

:مفهـوم التكييـف-2

يعرفه آالن بيرو بأنه عملية واعية أوال، والتي تقتضي تعديال ألشكال العالقات 

القائمة بين األفراد أو الرهوط كي تجنب التحقيق أو الخوف من التوترات 

)2010:284غربي صباح، (والنزاعات

أكثر وشمل التكييف استخدام استراتيجيات تدريس معدلة أو ممارسات إدارية 

مرونة،أو متطلبات أكاديمية معدلة، أو أي نشاط تعويضي يركز على استخدام جوانب 

.القدرات السليمة أو يسعى نحو تحقيق أهداف تربوية بديلةو القوة

Ysseldykeويقترح يسلدايك وألجوزين  and Algozzine استخدام أربع  1995

.حاجات التعليمية الفريدة للطلبةاستراتيجيات لتكييف التدريس ليصبح مناسبا لتلبية ال

وقد يعني ذلك تغيير محتوى الدروسأو ، هي تكييف الدروس اإلستراتيجية األولى

هي توفير خيارات تدريسية متنوعة أو  واإلستراتيجية الثانية.تقديمها بطريقة مختلفة

تيجية اإلستراوتشمل .أدوات تعليمية متباينة لتلبية الحاجات المختلفة للطلبةو وسائل

يلجأ المعلمون أيضا إلى توفير فرص كافية للطلبة لمراجعة المهمة :ما يلي الثالثة

أما اإلستراتيجية الرابعة فهي تتضمن تعديل معدل و .التعليمية وممارساتها بشكل متكرر

تقديم المعلومات فزيادة نزعة التدريس أو خفضها طريقة يحتاج المعلمون إليها عندما 

والشكل التالي يوضح كيفية التكييف  .لطلبة واكتسابهم للمعلوماتاتقتضي استجابات 

)71-2005:70، منىالحديدي الخطيب جمال،(.التدريسي

استخدام طرقتكييف الدروس
تقديم تدريس إضافي 

ومراجعة

تعديل سرعة تقديم 

الدروس

مكثفــة
أدوات تعليمية  لتلبية حاجات الطلبة
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"))ألجوزيـنو يسلدايك "تكييـف التدريـس بتصـرف من (((1)شكل رقم

، تعطي األهداف التكيفية المهارات المحتاج إليها من قبل الطفل المعاق بصرياو

فهذه ، اللمسيةو مل هذه األهداف على مهارات التعرف والتنقل والمهارات السمعيةتتشو

األهداف والمهارات تساعد المعاق بصريا على استخدام حواسه األخرى لجمع 

)2006:184، إبراهيم عبد اهللا فرجالزريقات(.المدرسة فيالمعلومات 

وتكييف المنهاج لذوي االحتياجات الخاصة يعني السماح بتلبية االحتياجات 

التكييف يتم وفقا لما يعرف التعليمية الفريدة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة، وهذا 

بالخطة التربوية الفردية والتي تتضمن تحديد مستوى األداء الحالي في مجاالت النمو 

والطرائق  ىواألهداف قصيرة المد ىاألساسية المختلفة وتعيين األهداف طويلة المد

اف والوسائل الالزمة لتحقيق هذه األهداف والفترة الزمنية المتوقعة لتحقيق هذه األهد

والفترة الزمنية المتوقعة لتحقيق هذه األهداف والمعايير التي يتسم اعتمادها للحكم على 

.مدى تحقيقها

وعليه فقد أصبحت الخطة التربوية الفردية في واقع األمر هي المنهاج بالنسبة 

)2009:69، منىالحديدي ، جمالالخطيب (.للطالب ذوي االحتياجات الخاصة

):الفئـات الخاصـة(االحتياجـات الخاصـة  ذوي-الوحدة الثالثة

والحقيقة  ،مصطلح ذوو االحتياجات الخاصة هو المصطلح المستخدم هذه األيام

االحتياجات الخاصة ألنه "أن هذا المصطلح قد لقي استحسانا بين العاملين في مجال 

مصطلح محايد وال يحمل بين طياته قيما أو دالالت قد تكون موجبة أو سالبة، كما أنه 

.يشمل كل أو على األقل معظم الذين يظلهم المصطلح بمظلته
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مصطلح ذوي االحتياجات  لة أخرى البد من توضيحها وهي أنأهناك مس

ته وموضوعية إال أنه ال يعني في أذهان الكثيرين كل األفراد يورغم حياد"الخاصة 

الذين يملكون مستوى أقل من المستوى العادي، والذين يملكون مستوى أكثر من 

وإنما غالبا ما يعني األفراد الذين هم دون  ،الظاهرة المعينة فيالمستوى العادي 

ي فقط وعليه فإن كانت السمة المعينة هي الذكاء، فإن مصطلح ذوي المستوى العاد

االحتياجات الخاصة قد يفهم منه أنه يعني أولئك الذين تكون نسبة ذكائهم أقل من 

)36-2006:35، محمدمقداد (.المتوسط

مصطلح ذوي الحاجات الخاصة الحديث يفرق بين التالميذ العاديين وغير  أنإذ 

العاديين فقط من خالل حاجاتهم التربوية والتعليمية، وهو يشمل التالميذ الذين يواجهون 

تباينت درجات شدتها سواء أكانت صعوبة تعليمية بسيطة لتالميذ وصعوبات في التعلم 

)2004:11، نور نعمانسييع(.لعاديينعاديين أم كانت إعاقة فعلية لغير ا

ينحرفون عن  نوهناك من يرى أن ذوي االحتياجات الخاصة هم األفراد الذي

المستوى العادي أو المتوسط في خاصة ما من الخصائص أوفي جانب ما أو أكثر من 

جوانب الشخصية إلى الدرجة التي تحتم احتياجاتهم إلى خدمات خاصة تختلف عما يقدم 

ما يمكن الوصول  إلى أقرانهم العاديين وذلك لمساعدتهم على تحقيق أقصى

.)2001:19، عبد المطلب أمينالقريطي (.إليه

فكل األسماء واأللقاب التي أطلقت عليهم قبل هذا اللقب هي في الحقيقة ما إن 

أن التوقعات المتدنية للمجتمع لدور المعاق "سمعوها يحسوا بالنقص، ذكر شاكر قنديل ي

تنعكس بدوها على الصور الذاتية لديه، فينخفض تقييمه لذاته، ونظرا ألن المجتمع هو 

ة توقعاتنا من المعاق فإن الفرد المعاق يلتزم بهذا الدور ويرتضيه لنفسه الذي يحدد طبيع

)2001:382، عبد المطلب أمينالقريطي (.ويتوحد معه

حيث يحكم على فرد أنه من ذوي "ما يمكنهم بلوغه من النمو والتوافق

ذا كانت درجة اختالفه عن اآلخرين كبيرة، كلما زادت الخاصة إاالحتياجات الخاصة 

مدى القدرة على القيام باألشياء، مدى العجز، مدى :مع العلم أن االختالف يتجلى في

)2008:13، محمددمقدا(.االضطراب االنفعالي
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وهناك من يعرفهم على أنهم أولئك األفراد الذين ينحرفون من المتوسط انحرافا 

االجتماعية من طرفي  أو ملحوظا من النواحي األربع العقلية أو الجسمية أو االنفعالية

خولة أحمد يحي، (.المنحى إلى الدرجة التي يحتاجون فيها إلى برامج تربوية خاصة

2003:11(

على االستثمار في  فإن المفهوم التربوي الحداثي المؤسسإلى جانب هذا 

الرأسمال البشري، يراهن على كل اإلمكانات البشرية بغض النظر عن مستوياتها 

ومؤهالتها، وبالتالي فإن األطفال ذوي االحتياجات الخاصة من صنف المعاقين، 

.، ينبغي للمجتمع االستفادة منها عن طريق تأهيلهاpotentielsيشكلون إمكانات 

 المساعدة،الدعم،ى إلون حتاجالخاصة،هم أطفال ي واألطفال ذوي االحتياجات

فئة األطفال المعاقين  :متميزتين، كما يشكلون فئتين ةالخاصالتربية  التوجيه،و اإلرشاد

فئة األطفال الموهوبين و سريا،أذهنيا، حركيا، بصريا، سمعيا، ثقافيا، اقتصاديا، 

)2008:143الكريم،عبد غريب (.والعباقرة

االحتياجات الخاصة يقصد بهم فئات األطفال الذين يواجهون كذلك ذوو 

صعوبات تؤثر سلبا على قدرتهم على التعلم، كما أنها تتضمن أيضا األطفال ذوو 

)2008:153، هدىخرباش (.القدرات والمواهب المتميزة

كما نرى من بين المفاهيم التي يصعب و إن مفهوم ذوي االحتياجات الخاصة

استخدام  فيالدقة و عدم الوضوحو اللبسو جامعا مانعا له، لكثرة الخلط اتحديد تعريف

.هذا المفهوم

ذوي االحتياجات الخاصة هم الذين ينحرفون عن المتوسط باالتجاه السلبي"

أو االتجاه اإليجابي انحرافا ملحوظا عن العاديين في نموهم العقلي أو االنفعالي

)2008:183، السعيدعواشرية (."اللغوي أو االجتماعي أو الحسي أو الحركي أو

وهناك من يرى أن ذوي االحتياجات الخاصة هم األفراد الشاذين عن السواد 

مضطربي العواطف إلى جانب و الحركاتو الحواسو األعظم، من ضعاف العقول

)2006:164عبد الكريم ،غريب (.األطفال الموهوبين والعباقرة
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الخاصة إلى أولئك األشخاص الذين ينحرفون ويشير مصطلح ذوي االحتياجات 

قد وصفت اللجنة العلمية للجمعية الوطنية و عن األشخاص العاديين بأية طريقة كانت

لدراسة تربية األطفال غير العاديين بأنهم أولئك الذين ينحرفون عما يفترض بأنه 

إلى درجة  االجتماعيةو االنفعاليةو العقليةو الطبيعي في الخصائص الجسميةو السوي

.لتطوير قدراتهم القصوى خاصة خدمات تربوية معها إلىيتطلبون 

، أن هؤالءاألطفال يحتاجون اهتمامـا متخصصـا ال يـتم    "1953بيكر "ويؤكد 

تقديمه في الصفوف الدراسية النظامية، وإن األهداف التربوية األساسية من ذلك بالنسبة 

لهم مشابهة لألهداف بالنسبةلجميع األطفال اآلخرين، ولكن وسائل التربية تختلف، المبدأ 

ماعيـة ولـيس الهويـةأو    هـذا المجـال هـو المسـاواة الج     فـي األساسي والموجه 

:2001مها إبـراهيم،  زحلوق عدنان إبراهيم األحمد، :ترجمة ،شنتمانى كار(.الفردية

11(.

:الخاصـةالتعريـف اإلجرائـي لـذوي االحتياجـات *

ذوي االحتياجات الخاصة هم األشخاص الذين يبعدون عن المتوسط بعدا واضحا 

االجتماعية أو االنفعالية أو الجسمية بحيث  سواء في قدراتهم العقلية أو التعليمية أو

يترتب على ذلك حاجاتهم إلى نوع من الخدمات والرعاية لتمكينهم من تحقيق أقصى ما 

تسمح به قدراتهم ويالحظ هنااستخدام لفظ يبعدون وال نقول يقلون ألن بعض فئاتهم 

لمعتاد ثالث تضم فئة ذوي االحتياجات الخاصة في او )الموهوبين(تزيد عن المتوسط 

درجات اإلعاقة، الموهوبين بمختلف أنواعهم، و فئات أساسية، المعوقين بمختلف أنواع

)2008:40ليلى كرم الدين،(.المعوقين حضاريا واقتصاديا

ذلك الفرد الذي يختلف عن  بأنه،يعرف المعوق:مفهـوم المعـوق-

النواحي الجسدية، العقلية،المزاجية، االجتماعية إلى  فياألفراد األسوياء أو العاديين 

ما  استخدام أقصىدرجة التي تتطلب القيام بعمليات التأهيل الخاصة حتى يصل إلى لا

.مواهبهو تسمح به قدراته
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كل فرد نقصت إمكانياته للحصول :بأنهولقد عرفت منظمة العمل الدولية المعوق 

فعليا،نتيجة إعاقة جسميةاالستقرار فيه نقصا و على عمل مناسب

)2008:31الرحيم،عمر عبد نصر اهللا (.أو عقلية

:اللغـويالتعريـف -أ

معاق أو معوق في اللغة العربية والقرآن الكريم جاءت بمعاني "مدلوالت كلمة 

قوله اللفظة في  القرآن الكريممتعددة فقد وردت في 

:األحزاب(قَديعلَماللَّهالْمعوقينَمنكُموالْقَاِئلينَلِإخْوانهِمهلُمِإلَينَاولَايْأتُونَالْبْأسِإلَّاقَليالً:تعالى

لقد علم اهللا المثبطين للعزائم منكم الذين يعوقون الناس عن الجهاد، :، فمعنى ذلك)18

كم الذين يعوقون الناس عن العائق وفي المفردات من ،كما جاء في الصحاح للجوهري

 هو الصارف عما يراد من خير ومنهم عوائق الدهر، وفعله عاق وعوق

)2000:37، ماجدة السيداتعبيد(.أعتاقو

المعاق هو ذلك الشخص الذي لديه عجز أو اضطراب أو نقص جسدي أو عقلي 

واحدأو حسي أو نفسي كلي أو جزئي وبشكل دائم يحده بشكل كبير من ممارسة 

)2010:119،رواب عمار وآخرون(.أو أكثر من نشاطات الحياة اليومية

إن الشخص المعاق هو إنسان سوى عاطفيا ووجدانيا حاله حال األسوياء 

ولة من ذويه، قاآلخرين ما لم تكن إعاقته عقلية، فهو يحتاج فقط اعترافا ورعاية مع

ل هذه الفرص هي إتاحة إلى إتاحة فرصة بسيطة إلثبات وجوده وأفضو ومجتمعه

اإلدراكية الكاملة التي  قابليتهو الفرصة للتعلم فبالتعلم يستطيع المعاق إثبات قدراته

.يتفوق فيها على أقرانه األسوياء أنيمتلكها والتي يمكن 

(http://www.islamonline.net)

سواء  فسيولوجيالمعاق هو الشخص الذي يعاني من قصر  ،وفي تعريف آخر

يحول دون قيامه بالعمل أو أن يتولى أمره بنفسه أو يحول دون ، كان وراثيا أو مكتسبا

بنفسه أو يحول دون إشباع حاجاته ،إشباع حاجاته األساسية بما يتناسب مع المرحلة

، عمران محمدالعتيب (.ا يتناسب مع المرحلة العمرية التي يمر بهااألساسية بم

2006:60(
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فمصطلح المعاق يطلق على من تفوقه قدراته الخاصة على النمو السوي إال 

، عبد المحيمحمود (،التعويقبمساعدة خاصة وهو لفظ اشتق من اإلعاقة أو 

أي تكبيل اليدين  Handicappedومعناه باالنجليزية )2002:55، حسنصالح

deformity بمعنى نقص التكوين.

أعضاء  أحدةوظيفمنه  تعاق على أنه اإلنسان الذي سلبمكذلك ينظر إلى ال

عدم القدرة على و نتج عن ذلك العجزو نتيجة مرض أو بسبب الوراثةالحيوية،الجسم 

.)2005:144، حمدسعد على أ ،طهيل للاأبو (.تحقيق احتياجاته الحياتية

بعدها هو فـرد  و شيءالخالصة التي نصل إليها هي أن المعاق إنسان قبل كل 

ظروف معينة فهو عاجز يستحق منحه هذه الفرصـة ليعتمـد   في ابتلى بعاهة أو عجز 

.ملعل أهم هذه الفرص فرصة التعليو على نفسه إن لم نتكفل به تماما،

)http://www.qudsway.com(

باعتبار المعاق شخص يعاني من نقص دائم يعيقه عن العمل كليا أو جزئيا وعن 

ممارسة السلوك العادي في المجتمع أو عن أحدهما فقط سواء كان النقص في القدرة 

لعقلية أو النفسية أو الجسدية وسواء كان خلقيا أو مكتسبا، ويالحظ أن هذا التعريف ا

بيعة ضإ(.يغطي جميع الجوانب من حيث الكسب والتكيف مع المجتمع وبسبب اإلعاقة

)2007:193، أحمد محمد

كان يعتبر و وقديما كان ينظر عادة للمعاق على أنه كائنا مختلفا عن اآلخرين

 حكم قرارات إدارية مما نتج عنه بعث مؤسساتبف كذلك صني، ومختلفابصفة نهائية 

مصالح معزولة لألشخاص المعاقين فأدى ذلك بدوره إلى تهميشهم على و

)1988:19، عبد الرزاقعمار (.المجتمع

إلى وجتماعيةوا ينظر إلى المعاق على انه المحتاج إلى تأهيل ورعاية نفسيةو

بارزة في المجتمع المعاصر  ةوهوظاهرة اجتماعيخاص،تكوين مهني و تنشئة اجتماعية

)1995:354أحمد،خليل(.متعاظمةتحظى برعاية 

:إجرائيتعريف -ب
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يعتبر معوقا كل شخص ليس له القدرة الكاملة على ممارسة نشاط أو عدة و

الحسية أو العقلية أو الحركية، إصابة  هنتيجة إصابة وظائفالعادية،أنشطة أساسية للحياة 

)89-2010:88عباس،جمال (.أو لحقت به بعد والدته تهدوالأثناء 

:ريف اإلعاقةـــتع-

اإلعاقة هي حالة العجز لعضو واحد أو أكثر من أعضاء جسم اإلنسان عند 

.وظيفته جزئياأو كليا وتختلف الحالة باختالف العضو المسبب له ودرجة العجز أيضا

(http://www.swmsq.com)

وتعرف على أنها حالة من الضرر أو التعطيل البدني أو العقلي بصفة مستديمة أو 

ينتج ، ألسباب وراثية أو مكتسبة أو هي عبارة عن صعوبة تصيب فرد معني،مؤقتة

، ماجدةالسيد عبيد (.عنها اعتالل أو عجز يمنع الفرد من قيامه بعمله الطبيعي

1999:40(

حالة من عدم  على أنهاW.H.Oتعرف اإلعاقة في منظمة الصحة العالمية و

 جنسهو المرتبط بعمرهو دوره الطبيعي في الحياة داءأالقدرة على تلبية الفرد لمتطلبات 

أو Impairmentذلك نتيجة اإلصابةو خصائصه االجتماعية والثقافيةو

، مدحتأبو النصر (.أو السيكولوجية الفسيولوجيةفي أداء الوظائف Disabilityالعجز

2005:23-24(

لم يولد و استقرت حسيا أو بدنيا بعد والدة اإلنسانو تكون إما مكتسبة حدثتو

هي تكويني فطري والدي و :إما خلقيةو بها، وقد تكون بسبب المرض أو اإلصابة

.أمه بسبب عدم اكتمال نمو بعض األعضاء أو األجهزة أثناء تكوين الجنين في بطن

عموما يمكن اإلجماع على أن اإلعاقة هي حالة قصور وعجز في القدرات 

الحسية والجسمية والعقلية تصيب اإلنسان بسبب عوامل وراثية أو بيئية تحد من قدرته 

)2002:24مروان عبد المجيد إبراهيم، (.للقيام بدوره في الحياة بشكل من األشكال

على اإلعاقات الحسية المتمثلة في كف البصر واقتصر مفهوم اإلعاقة في البداية 

هذا المفهوم يتسع أكثر فأكثر ليشمل  أبد،بعدها)العقليالضعف (التخلف الذهني و والصم

)119-1989:118عمر التومي ،الشيباني ا(.العضويةو اإلعاقات الحسية
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، بالمشاكل التي تواجههوويرتبط مفهوم اإلعاقة بنوعية الحياة االجتماعية 

لكنها تنتج نتيجة لتفاعل عوامل منها ، فاإلعاقة ال يمكن أن يكون مرجعها عامل واحد

ما يرجع إلى الشخص ذاته أو ما يرجع إلى البيئة في تفاعلها المستمر الذي يؤدي إلى 

)72-1997:71، محمد مصطفىأحمد (.سوء التكيف

داللة  من خالل هذه التعريفات يبدو أن هناك ثالث ممتلكات رئيسية ذات

:هيو واضحة لتحديد مفهوم اإلعاقة

.ضعف االستعدادات والقدرات وعالقتها باألداء الوظيفي المنخفض.1

.لتكيفيا أشكال القصور العضوي أو النفسي وعالقته بالسلوك.2

)2010:166كواثر منيرة، ،كواش زهرة (.الفترة النمائية من حياة الفرد.3

:االحتياجاتماهية-

العملية التربوية و هو المرتكز األساسي لكل من عملية التنميةإن اإلنسان الفرد 

ن عملية تحديد االحتياجات تعتبر خطوة إلذا ف.بين العمليتين ةفهو نقطةااللتقاء المشترك

تحسين تلك البرامج لتتواءم و األنشطة المختلفةو أساسية تأتي قبل عملية إعداد البرامج

ن هذا يؤدي بدوره إلى إياجات تحديدا غير دقيق فذا حددت االحتإمع هذه االحتياجات ،ف

.التقصيرو سوء الفهم ىقيامها أساسا علو األنشطة المقدمةو قصور في البرامج

في علم النفس األكاديمي في الثالثينات ليفين مصطلح أدخله needكلمة حاجة و

الحاجة مصطلح واسع يمكن أن يندرج تحته عدد كبير من و من القرن الماضي

.إلخ.....المصطلحات في علم النفس مثل رغبة، حافز، دافع، متطلبات، مطالب

 االتجاهاتو المهاراتو مجموعة المعلومات:أما الحاجة في مجال التربية فتعني

يتم إشباع هذه ، والمختلفةالقيم التي تمكن الفرد من التعامل مع مشكالت الحياة اليومية و

 فنية تقدم المعلوماتو ثقافيةو برامج تعليميةو الحاجة عن طريق إعداد أنشطة

.القيم إلى األفراد مما يترتب عليه تعديل في سلوكهمو المواقفو المهاراتو المعارفو

 المهاراتو تعرف على أنها مجموعة المعلومات لالحتياجات التعليميةبالنسبة 

يتم و القيم التي تمكن الفرد من التعامل مع مشكالت الحياة اليومية المختلفةو االتجاهاتو

 فنيةو ثقافيةو برامج تعليميةو إشباع هذه االحتياجات عن طريق إعداد أنشطة
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القيم والمواقف لألفراد مما يترتب عليه و المهاراتو اجتماعية تقدم المعارفوجسديةو

، رجاء محمدشقير (.الحياة بشكل فعالقيامهم بدورهم في و تعديل في سلوكهم

1998:33(

:اإلعاقة البصريةبمتعلقة -الوحدة الرابعة

:البصرية اإلعاقة-

:التعريـف اللغـوي لإلعاقـة البصريـة-أ

تستخدم في اللغة العربية ألفاظ كثيرة للداللة على الشخص الذي فقد بصره 

"العماء"تها دأعمى أصل ما والضرير والكفيف، وكلمة االعتمهو كاألعمى، واألكمه،

 اأم والعماء هوالضاللة، ويقال في فقد البصر أوذهابه أصال وفي فقد البصيرة مجازا،

ا إلى من هنوهي العمى الذي يحدث قبل الميالد ويشار  ،همفمأخوذة من الك هكلمة األكم

.يولد أعمى

والتردد، وتعني على لسان العرب السخير "العتمة"وأصل مادة كلمة األعتمه 

وهو "الضر"ويقال العمه في افتقاد البصر والبصيرة، بينما كلمة الضرير مأخوذة من 

، أما كلمة الكفيف العمىالضرارة هي و سوء الحال إما في نفس الشخص أو بدنه

.ومعناه المنع، والكفيف أو المكفوف هو من كُف بصره أي عمى"الكفْ"فاصلها من 

)2006:18مجدي عزيز إبراهيم، د ،الدمرداش محمد السيد أحم(

visuallyويشير مصطلح المعوقون بصريا  Handicapped  إلى درجات

totallyمتفاوتةمن الفقدان البصري،تتراوح بين حاالت العمى الكلي  blind ممن ال

يملكون اإلحساس بالضوء وال يرون شيئا على اإلطالق، ويتعين عليهم االعتماد الكلي 

تعلمهم وحاالت اإلعاقة أو اإلبصار و رى تماما علىحياتهم اليوميةعلى حواسهم األخ

partialyالجزئي  sighted  التي تتفاوت مقدرات أصحابها على التمييز البصري

لألشياء المرئية، ويمكنهم اإلفادة من بقايا بصرهم مهما كانت درجاتها في التوجه 

.عينات البصرية أو دونهاوالحركة، وعمليات التعلم المدرسي سواء باستخدام الم

)2006:18براهيم،إمجدي عزيز ،الدمرداش محمد السيد أحمد (
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وهي حالة يفقد فيها الفرد المقدرة على استخدام حاسة البصر بفاعلية مما يؤثر 

¡darrageاراجا دسلبا على آرائه ونموه ومن أكثر التعاريف المستخدمة حاليا تعريف 

والذي ينص على أن األطفال المعاقين بصريا هم األطفال الذين يحتاجون إلى تربية 

أساليب  فيسبب مشكالتهم البصرية األمر الذي يستدعي تعديالت خاصة بخاصة 

:2008طارق عبد الرؤوف، ربيع عبد الرؤوف، (.التدريب ليستطيعون النجاح تربويا

17(

Ashroft)ويعرف اشروفت زامبون  Zambone)  اإلعاقة البصرية على أنها

.حالة عجز أو ضعف في الجهاز البصري يعيق أو تغير أنماط النمو عند اإلنسان

)1998:41، منىصبحي الحديدي (

يشير التعريف التربوي إلى أن الشخص الكفيف هو ذلك الشخص الذي ال و

brailleيستطيع أن يقرأأو يكتب إال بطريقة برايل  méthode  أما ضعاف البصر فهم

األفراد الذين يستطيعون قراءة المادة المطبوعة على الرغم مما قد تتطلبه هذه المادة 

أحيانا من بعض أشكال التعديل على سبيل المثال، تكبير حجم المادة ذاتها أو استخدام 

)2010:241بطرس حافظ بطرس، (.رةكبعدسات م

عوقين بصريا ال تختلف جوهريا عن قدرات إن القدرات العقلية العامة للطلبة الم

الطلبة المبصرين لكنهم بحاجة إلى أدوات ومعدات خاصة ومهارات تدريبية خاصة 

)2009:87،منى الحديدي ، الخطيب جمال(.لديهمتلبي الحاجات اإلضافية الموجودة 

اإلعاقة البصرية على أنها ضعف في أي من  Demottيعرف ديموت و

هي البصر المركزي، البصر المحيطي، التكيف البصري، و الوظائف البصرية الخمسة

ذلك نتيجة تشوه تشريحي أو إصابة بمرض أو جروح و الصور الثنائي، رؤية األلوان،

 زيإلعاقات التي تشمل البصر المركامن أكثر اإلعاقات البصرية شيوعا و في العين

)2000:28، سيدالماجدة اتعبيد(.االنكسار الضوئيو التكيف البصريو

وقد تم استخدام مصطلح المعوقون بصريا كمصطلح عام تندرج تحته جميع 

الفئات التي تحتاج برامج وخدمات التعليم الخاص بسبب اإلعاقة البصرية وهذه الفئات 

توجد لديهم بقايا بصرية لكنها ال المكفوفون كليا، المكفوفون وظيفيا وهم الذين :هي
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، ناصر عليالموسى (تكفي لتمكينهم من القراءة والكتابة بالخط العادي وضعاف البصر

1992:7(

وهم ،المعاقين بصريا بأنهم أولئك الفاقدين للبصر كليا Mittlerميتلر ويعرف 

بمناهج ال بحيث يتطلب تربية ، أولئك الذين يكون البصر لديهم شديد القصور والضعف

تتضمن حاسة البصر، وتعتمد على طريقة برايل أو طرق أخرى وهم إما ضعاف 

إما عميان كليا أي ال ، والبصر أو عميان وظيفيا أي ال يمكنهم القراءة إال بالبرايل

)2006:183ة، فخلوى لزهر، بن غدقة شري، ناديةبعيبع (.يرون شيئا

فراد ذوي الحاجات ألا"ظهر مصطلح 2003يشير مجدي عزيز إبراهيم و

في مجال التربية الخاصة بدال من مصطلح المعوقين، لذا يطلق على أفراد تلك "الخاصة

 ،األفراد ذوي الحاجات الخاصة باإلبصار"أو"ذوي الحاجات البصرية الخاصة"الفئة 

، المكفوفين بأنهم الذين فقدوا حاسة البصر أو 1998يعرف إبراهيم عباس الزهيري و

أساليب تعليمية ال تعتمد على  إلىكان بصرهم من الضعف بدرجة يحتاجون معها 

ال يستطيعون التعامل البصري مع مستلزمات الحياة اليومية بالقدر واستخدام البصر

مراد ى عيس،أحمدخليفة وليد السيد(.الذي يتيح لهم األخذ والعطاء في يسر وكفاءة

)110-2008:109علي،

أن المكفوف  )، أم،و(جانشاعتبرت جمعية الخدمات العامة في مت 1941في عام 

يعيش باالستعانة بالحواس األخرى غير حاسة و هو الشخص الذي يتعين عليه أن يتعلم

الشخص الذي عنده بقية من اإلبصار حتى و كليايشمل هذا التعريف الكفيف و اإلبصار،

هؤالء لهم الحق في االلتحاق بمعاهد و 25/01أو الذي يبصر بدرجة 60/6درجة 

تصنف منظمة و األدبية الممنوحة لهم،و الحصول على المساعدات الماديةو المكفوفين

:الصحة العالمية لإلعاقة البصرية العمى إلى

حالة يؤدي الشخص فيها الوظائف البصرية على :اإلعاقـة البصريـة الشديـدة)1

.محدود مستوى

حالة يجد فيها اإلنسان صعوبة بالغة في :اإلعاقـة البصريـة الشديـدة جـدا)2

.تأدية الوظائف البصرية األساسية
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)33-2000:32خليل وآخرون،المعايطة (.فقدان القدرات البصرية:العمـى)3

DefiningVisual:تعريـف إجرائـي لإلعاقـة البصريـة-ب Impairment

اإلعاقة البصرية يعود إلى أي حالة صحيحة ال يمكن فيها في العموم مصطلح 

أي أن العين غير قادرة على ، تصحيح اإلبصار بالعين إلى الدرجة التي تعتبر طبيعية

كما قد تكون اإلعاقة البصرية  ،جسام أو األشياء بشكل واضح كما هو معتادرؤية األ

Visualناتجة عن فقدان المجال البصري  field ل الكلي الذي يراه الفرد وهو المجا

فالطفل المصاب بفقدان في المجال البصري فإنه ربما ،بدون تحريك األعين أو الرأس

يكون قادرا على رؤية أو عدم رؤية األجسام أو األشياء بوضوح ضمن مجاله البصري 

.الضيق أو المحدود

قد يوجد تلف على جزء أو :وهناك ثالث عوامل لإلصابة باإلعاقة البصرية 

العين غير صحيحة نسبيا أي  ةأكثر من أجزاء العين األساسية لإلبصار أو قد تكون كر

التركيز أو جزء من الدماغ الذي يعالج  ة فيبولديها أبعاد مختلفة يكون معها صع

:2006،  فرجإبراهيم عبد اهللالزريقات (.المعلومات البصرية ال يعمل بشكل مناسب

99-100(

الدراسـات السابقـة-خامسا

ـىــة األولــالدراسـ:

دراسة  -الخدمات االجتماعية للمعوقين في التشريع الجزائري -ع سعادجيعج

.2004¡2003تحليلية إشراف الدكتور زرواتي رشيد، 

للمعوقين في التشريع تناولت هذه الدراسة موضوع الخدمات االجتماعية و

الجزائري بغرض معرفة هل يغطي التشريع الجزائري جميع الخدمات االجتماعية 

االجتماعي والنفسي للمعوقين وقد و الوقائية والعالجية واإلنشائية في المجال الصحي

المادة  2003إلى غاية  1962شكل كل من الدستور ونصوص الجريدة الرسمية منذ 

.األساسية لهذا البحث

:وقد طرحت تساؤالت الدراسة كالتالي*
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هل يغطي التشريع الجزائري كل الخدمات االجتماعية الوقائية والعالجية واإلنشائية .1

للمعوقين في المجال االجتماعي والصحي والنفسي؟

ما هي أوجه النقص في التشريع الجزائري للمعوقين؟.2

:وقد تضمنت الدراسة خمسة فصول موزعة كالتالي

.تضمن موضوع الدراسة ومنهجية البحث:الفصـل األول-

.تضمن مفاهيم خاصة بالمعاقين في التشريع الجزائري:الفصـل الثانـي-

.أهمية الخدمات االجتماعية:الفصـل الثالـث-

.التربية والتعليم للمعاقين في التشريع الجزائري:الفصـل الرابـع-

عية للمعوقين في التشريع الجزائري مع النتائج الخدمات االجتما:الفصـل الخامـس-

.واالقتراحات والتوصيات

:يــكالتال جاءت:فرضيـات الدراسـة

قد يغطي التشريع الجزائري جميع الخدمات االجتماعية :الفرضيـة الرئيسيـة

للمعوقين في مجال الوقاية من اإلعاقة وفي المجال االجتماعي وفي المجال الصحي 

.النفسيوفي المجال 

:وتكشف هذه الفرضية عن الفرضيات الفرعية التالية

قد يغطي التشريع الجزائري جميع الخدمات االجتماعية في مجال الوقاية من .1

.اإلعاقة

في المجال  للمعوقينة االجتماعيقد يغطي التشريع الجزائري جميع الخدمات .2

.االجتماعي

االجتماعية للمعوقين في المجال قد يغطي التشريع الجزائري جميع الخدمات .3

.الصحي

.قد يغطي التشريع الجزائري جميع الخدمات االجتماعية للمعوقين في المجال النفسي.4
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وقد اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي باعتبار أن الدراسة هي 

.دراسة أساسية، كيفية وبالنسبة لمجال الدراسة كانت النصوص التشريعية

:يـة كالتالـج الدراسـكانت نتائد ـوق

.الحق في الرعاية الصحية ومجانية العالج.1

حيث لم يشر القانون إلى ضرورة تحسين :التربية الرياضيةو المعيشةستوى تحسين م.2

.سوء التغذية تنتج منمستوى معيشة المواطنين رغم أن العديد من اإلعاقات 

.البيئة الصحية ومكافحة األوبئة.3

.ألمراض غير المعدية ومن اآلفات االجتماعيةالوقاية من ا.4

.الصحيالتثقيفو الصحيةالتربية .5

.العناية الصحية لألم والطفل.6

.الفحص الدوري والتفتيش عن األمراض.7

الوقايـة النوعيـة:المؤشـر الثانـي-

.التحصين النوعي والوقاية من األمراض المعدية.1

.المهنيةالوقاية من األخطار المهنية واألمراض .2

.الوقاية من حوادث المرور.3

.الوقاية من مختلف الحوادث المدرسية والمنزلية.4

.التشخيص والعالج المبكرين:المؤشـر الثالـث-

.الصحية إنشاء مؤسسات تسيير القطاع الصحي والمؤسسات:المؤشـر الرابـع-

:الثانيـة ةبالنسبـة للفرضيـ

.التربية الخاصة:المؤشـر األول-

.ق في التعليم وتكافؤ الفرص وإجبارية التعليم األساسيضمان الح.1

.طرق تقديم الخدمات التعليميةو أشكال.2

.تكوين الموظفين االختصاصيين في مجال تأهيل المعاقين.3

التأهيل المهني:المؤشـر الثانـي-

.الحق في العمل.1
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.التوجيه المهني.2

.التدريب المهني.3

.التشغيل.4

.البيئية وتسهيل تنقل المعوقين تعديل الظروف:المؤشـر الثالـث-

.تشجيع الجمعيات الخيرية التي تنشط في مجال المعوقين:المؤشـر الرابـع-

.المنح والمساعدات المالية:المؤشـر الخامـس-

:نتائـج الفرضيـة الفرعيـة الثالثـة

.الحق في الرعاية الصحية:المؤشـر األول-

.جتهاتشخيص اإلعاقة وتحديد در:المؤشـر الثانـي-

.ستشفائية المتخصصةالمؤسسات اإل:المؤشـر الثالـث-

.إعادة التدريب الوظيفي واألعضاء االصطناعية ولواحقها:المؤشـر الرابـع-

:نتائـج الفرضيـة الفرعيـة الرابعـة

 حيث توصلت الباحثة إلى أن إشباع الحاجات النفسية للمعوق يتوقف على تحقيق

.الصحيو خرى في كل من المجالين االجتماعيتوفير الخدمات االجتماعية األو

ـةــة الثانيــالدراسـ.

الخصائص الشخصية لدى المراهقين المعاقين بصريا في  ،قتيبة محمد محمد

دراسة مقارنة تحت إشراف  ،مراكز اإلقامة الداخلية والنهارية والمراهقين المبصرين

.، جامعة دمشق2007ميادة الناطور، .د

:الدراسـةإشكاليـة *

 دار موضوع الدراسة حول الفروق الموجودة بين سيكولوجية المعاقين بصريا

:التاليجاء التساؤل بالشكل و إذا كانت توجد هذه الفروق أم الو غيرهم من المبصرينو

ما الخصائص الشخصية لدى المراهقين المعاقين بصريا في مراكز اإلقامة 

ثم طرح الباحث  ،الشخصية للمراهقين المبصرينالنهارية أو الخصائص و الداخلية

:يـتساؤالت فرعية كالتال

.هل هناك فروق في الخصائص الشخصية بين الطلبة المراهقين المبصرين والطلبة.1



اإلطار املنهجي للدراسةاإلطار املنهجي للدراسة::الفصل األولالفصل األول

35

¿EPXR-Sالمراهقين المعاقين بصريا على مقياس أيزنك للشخصية الصورة القصيرة .2

راهقين المعاقين بصريا في هل هناك فروق على الخصائص الشخصية بين الطلبة الم.3

مراكز اإلقامة الخارجية والطلبة المراهقين المعاقين بصريا في مراكز اإلقامة الخارجية 

والطلبة المراهقين المعاقين بصريا في مراكز اإلقامة الداخلية على مقياس أيزنك 

للشخصية الصورة 

قين بصريا في هل هناك فروق في الخصائص الشخصية بين الطلبة المراهقين المعا.4

تعزى لدرجة اإلعاقة البصرية؟ EPXR-Sمقياس إيزنك للشخصية الصورة القصيرة 

هل هناك فروق في الخصائص الشخصية بين الطلبة المراهقين المعاقين بصريا  .5

تعزى للجنس؟ EPXR-Sعلى مقياس إيزنك للشخصية الصورة القصيرة 

والقياسات السيكومترية  وقد استخدم الباحث مقياس إيزنك للشخصية الصورة

:استخدم المنهج الوصفي التحليلي للمقارنة بين الدراسة كالتالي

ال توجد فروق بين عينة المبصرين وعينة المعاقون بصريا سواء كان ذكورا أو .1

.إناثا

ال توجد فروق بين عينة الطلبة في مراكز اإلقامة الداخلية وعينة الطلبة في المراكز .2

.الخارجية

فروق بين عينة الطلبة المكفوفين وضعاف البصر وبين المبصرين وضعاف  ال توجد.3

.البصر

هناك فروق في الخصائص الشخصية بين المراهقين المعاقين بصريا على مقياس .4

.تعزى الحس EPQR-Sللشخصية الصورة القصيرة  إيزنك

الثةــالثة ـــالدراس:

لدى تالميذ المرحلة صعوبات تعلم الرياضيات ، العكةامنال رشدي سعيد 

.2004،بغزة ، األساسية الدنيا للمعاقين بصريا بمركز النور

:جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول -

اإلطار  :الفصل الثانياحتوى و .أهميتهاو لمشكلة الدراسة:خصص الفصل األول

تعلم  النظري للدراسة تناولت فيه الباحثة أهم المفاهيم المتعلقة بهذه الدراسة ثم صعوبات
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الرياضيات كذلك اإلعاقة البصرية ثم العناصر المتعلقة بتدريس الرياضيات للمعاقين 

.بصريا

.الموضوعخصص للدراسات السابقة التي تخدم هذا :الثالثالفصل و

خصص لإلجراءات المنهجية حيث استخدمت الباحثة المنهج :الفصل الرابعأما 

الرياضيات التي تواجه تالميذالمرحلة الوصفي المسحي الذي يدرس صعوبات تعلم 

األساسية الدنيا واختارت مجتمع الدراسة والمسجلين في مركز النور لتأهيل المعاقين 

:قد استخدمت أدواتالدراسة التالية و بصريا التابع لوكالة الغوث الدولية بغزة

االستطالع رأي معلمي الرياضيات حول الصعوبات التي تواجه التالميذ  استبانه.1

.المعاقين بصريا في تعلم الرياضيات

.أداة تحليل المحتوى للكتاب الرياضيات.2

:وهذه اإلجابة على تساؤالت الدراسة التي وصفت كاألتي .3

بصريا  ما صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ المحلة األساسية الدنيا للمعاقين

في مركز النور بغزة ؟

:وانبثق عن هذا التساؤل الرئيسي ثالثة أسئلة فرعية 

ما صعوبة تعلم الرياضيات لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا للمعاقين بصريا؟.1

هل تختلف صعوبة تعلم الرياضيات لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا بإخالف .2

النوع االجتماعي؟

هل تختلف صعوبة تعلم الرياضيات لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا بإخالف .3

¿)مبصر جزئي –كفيف (اإلعاقةدرجة 

فيما و حيث توصلت ،أجابت الباحثة عن هذه التساؤالت في الفصل الخامسو 

:إلىيخص التساؤل األول فقد أرجعت الباحثة أسباب صعوبات تعلم الرياضيات 

.رسي بالكثير من المفاهيمحشو الكتاب المد-

.جمود طريقة التدريس المستخدمة-

.قيام التالميذ بالحفظ اآللي دون الفهم -

.طريقة المعالجة جامدة وتخلوا من الرسوم البارزة-
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.عدم متابعة األهالي للدروس وواجبات أبنائهم-

.ضعف قدرات التالميذ القرائية-

.عدم تدريب معلمي الرياضيات-

.التلقائيقضية الترفيع -

بالنسبة للتساؤل الثاني توصلت الباحثة إلى تأثير درجة اإلعاقة على مدى 

كذلك ال توجد فروق بين ، اكتساب التالميذ المعاقين بصريا لعناصر الثقافة العلمية

التالميذ المعاقين بصريا ترجع لعامل النوع االجتماعي كذلك ال توجد فروق ذلت داللة 

درجات تالميذ وتلميذات المرحلة األساسية ونفس الشيء بالنسبة إحصائية بين متوسط 

).كف كلي أو جزئي (لنوع اإلعاقة 

ثم أعطت الباحثة الفصل السادس ملخصا للدراسة وأهم التوصيات والمقترحات 

.في هذا الموضوع

:المقاربة النظرية المستخدمة في الدراسة-سادسا

فية حيث اهتمت هذه الدراسة بتسليط الضوء على هذا البحث البنائية الوظي اعتمد

تعتمد و ،تتكاملو يفياظكيف تتساند هذه العناصر وو العناصر المكونة للمنهاج التربوي

لذوي و على بعضها البعض من أجل تحقيق األهداف التربوية للمجتمع عامة

 كيفية تكييف هذه المناهج بواسطة توفير الوسائلو ،الخاصة خاصة االحتياجات

المتمدرسين و الكفيلة بجعل المتعلمينو الطرق المناسبةو اختيار األساليبو ،األدواتو

يندمجون ضمن و من خالل هذه المناهج التربوية المكيفة يرتبطونو ،المعاقين بصريا

تطوير و اإليجابي بحيث يساهمون في تنميةو بالشكل المطلوب االجتماعيالسياق 

.المجتمع الذي يعيشون فيه



اإلطار املنهجي للدراسةاإلطار املنهجي للدراسة::الفصل األولالفصل األول

38

بقضية النظام )التعليم األخالقي(في كتابه  دوركايمنشير إلى اهتمام  وهنا

لتوصيل ،نوعية المناهج الدراسيةو كذا المدارسو التعليمي خصوصا التعليم الرسمي

غيرها من موجهات و األخالقو التقاليدو العاداتو السلوك األخالقي للتالميذ نحو القيم

الدراسية المقررة التي توجد في المدارس كفيلة نوعية المناهج و ،االجتماعيةالتنشئة 

عبد اهللا (.حتى تندمج مع متطلبات المجتمع بصورة إيجابية ،بتوحيد المتطلبات الفردية

)177-176:نةس.وند،عبد الرحمان

الذي أولى اهتماما كبيرا بالنظام تالكوت بارسونز يشير في هذا المجال و

 ية للمدرسة خصوصا عملية تحويل المتعلمينقام بتحليل األدوار الوظيفو ،التعليمي

 هذه األدوار ألداءتطوير قدراتهم و ،أدوار األفراد البالغين في المستقبل إلىأدوارهم و

 يالدراسية التبالمناهج  االهتمامعن طريق  االجتماعيةالوظائف و إعدادهم للمهنو

محسن  ،سهيلةفتالويال(.للتالميذ الالزمالتأهيل و جل اإلعدادأتكرس من 

تأهيلهم و ،أي وضع المناهج الدراسية بما يخدم المتعلمين مستقبال)2005:204،كاظم

.باالستقالليةشعورهم و الثقة في أنفسهمو بحيث تجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية

توجيه و بالبحث العقلي ارتباطهاضرورة و المقررات الدراسيةو المناهج أهميةإن

المشروعات و االجتماعيةالدراسات و ليحتوي على الخبرات ،المنهج الدراسي

 تكرس لخدمة الفرد أنالتي يجب  ،ةالالزمطرح المواد الدراسية و االقتصادية

.العملية المستقبليةو االجتماعيةالتكيفمع البيئة و الحالية اهتماماتهو

منهج النشاط باعتباره أحد المناهج التنظيمية الحديثة الذي يقوم  ىعل نركز هناو

والدافع ،دافع البحث التجريبي،الدافع اإلنساني، االجتماعيالدافع (:)(على أربع دوافع

هي كلها تصب في خدمة و .)194-2007:193، عبد اهللا عبد الرحمان()التعبيري

مساهمين في خدمة مجتمعاتهم دون جعلهم و ،المعاقين بصريا خاصةو المتعلمين عامة

)(مشاركة خبراته مع اآلخرينو هيوجه رغبة التلميذ في إظهار ميوال ت:الدافع االجتماعي.

تشكيله للمواد الخام في صور أو و حركاته اإليقاعيةو يشير إلى كيفية اهتمام الطفل في ألعابه:الدافع اإلنساني-

.أشياء نافعة

.للرغبة في البحث عن ما ينتج عن هذا العمل ءيوضح قيام التلميذ بعمل بعض األشيا:دافع البحث التجريبي-

.اتصاله بغيره من األطفال أو التالميذو يشير إلى تعبير الطفل عن ميوله:التعبيريالدافع -
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بغيرهم من  اتصالهمدور ذلك كله في و ،رغباتهمو إغفال حقهم في التعبير عن ميوالتهم

 بالتالي عدم إحساسهم بالنقص أو الدونيةو ،أو غيرهم من المبصرين أمثالهمالتالميذ 

حسن والقيام بوظائفهم على أ الثقة في قدراتهمو جعلهم يحسون باحترامهم لذاتهمو

.صورة



المنهاج التربوي من منظور 

سوسيولوجي

.اإلطار المفاهيمي للمنهاج التربوي-أوال

.المنهاج التربوي-ثانيا 

.المنهاج التربويو االتجاهات النظرية-ثالثا
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يشمل جميع الخبرات التعليمية التي تنظمها وتشرف عليها تربويج الاالمنهإن 

يمارسها التالميذ داخل المدرسة وخارجها، بغرض إحداث تغييرات معينة و المدرسة،

الكثير من التربويين أن لذلك يرى و .في سلوكهم تحددها األهداف التربوية المرسومة

 حقيقة هذه األدوار ةلمعرفو .تفعيلو ج يحتاج إلى تطويرادور المعلم في هذا المنه

:مايليكيفية تطويرها علينا التعرف علىو

.ياإلطار المفاهيمي للمنهاج التربو-أوال

:)الحديث إلىوتطور المنهاج من القديم  نشأة(نشأة المنهاج التربوي -1

ادخار الخبرات، فينقلها و مع مرور الزمن بسبب تراكم التجارب، جايتطور المنه

وما .الخلف عن السلف، وبذلك وفر اإلنسان على نفسه كثيرا من الجهد والعناء

.الحضارات اإلنسانية المتعاقبة إال أكبر شاهد على ذلك

جبمعنى النظر أو البحث أو المعرفة، اوتصبح كلمة منه، وتتوالى العصور

كان حيث  ¡)2011:13، خان محمد(لكل فيلسوف منهجه بدءا من اإلغريقويصير 

 لفاأ 365عددهمو األكثرية،هم و األرقاءطبقة :طبقتين إلىاليوناني القديم ينقسم  المجتمع

اليومي والعمل الجسماني  اإلنتاجويقع عليهم عبء األحرار، هؤالء يتبعون السادة و

الف آ 9فعددهم  األقليةحراروهم طبقة السادة األالطبقة الثانية و والمجهود العضلي

ن القيام بها لم يكن ليناسب مركزهم أل، الجسمانية باألعمالالقيام  يأنفونوكانوا 

.وأدواتاإلنتاجاالجتماعي كسادة يتملكون العبيد 

 األلعابكانت ممارسة و السادة في المجتمع اليوناني فراغا كبيرا هؤالءوعاش 

القيام بالواجبات الوطنية الملقاة على عاتقهم كسادة شرفاء هي كل و ،الفنون المختلفةو

النظري كوسيلة للتسلية وممارسة  التأملصنعة  ، نشأتا الفراغذما يشغلهم وفي ه

انتصار البرجوازية وقيام الدولة القومية و اإلقطاعبانهيار و العقليو الترف الفكري

ن المدرسة بتمسكها بالمنهج ، فإاالقتصاديةو طر العالقات االجتماعيةأبتغير و الجديدة

 ةفي تبسيطه في ماد الذيأخدحددت وظيفته بنقل التراث الثقافي  الذيلك ، ذالتقليدي

هي المؤسسة  إذا،التربوية أعبائهابزيادة  ، كذلكتضخمو دراسية منتقاة كلما تراكم

فشمل كل ،ه الوظيفة في مجتمع زاد التخصص فيهذالوحيدة التي عليها القيام به

صارت المدرسة كجزيرة معبرة عن الحياة االجتماعية تعمل ماال يفهم  ، إذمؤسساته
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يفيده فحصل تناقض بين ماهو مطلوب من المدرسة كمؤسسة اجتماعية  أوالمجتمع 

بظهور فلسفات تربوية  إالا التناقض ذوليس من حل له ،وبين واقع برامجها التربوية

ه الفلسفات ذمع التغير الثقافي الجديد استطاعت ه بالتوازيو.حديثة بالنسبة لما هو قديم

لة التغير الثقافي الشامل ألك التناقض يتعلق بمسذو بالمناهج التقدمية أسمتهتقدم ما  أن

التصدي له في تلك المرحلة كان يقضي تحليال اجتماعيا للواقع و ،في المجتمع

.الفكري الناتج عنه اإلطارو االجتماعي الجديد

 أنقاضالجديد على  الرأسماليدعائم مجتمعها  إرساءنجحت البرجوازية في 

في عالقات )يمر أتركهدعه يعمل (القديم مؤكدة شعارها الثوري اإلقطاعيالنظام 

الفردية في الفكر البرجوازي حقيقة  أصبحتو ،اجتماعية جديدة قوامها الحرية الفردية

 تحول الشعار هكذاو الحرية للجميع:شعار الحرية البرجوازي هوو أساسهو الوجود

 ،قهر الكثرة غير المالكةو خدمة القلة المالكة في سلب إلىضحت الجماهير العريضة و

مواقف و يواجه مشكالت متجددة أنن على البرجوازي في مجتمعه الجديد صبحاآلأو

العمل على مستوى و اإلنتاجفي مجال عالقات  إما، متغيرة كثيرة الكم متنوعة الكيف

فضل االختراعات على مستوى  اإلنتاجو في مجال الصناعة إماو ،الصراع االجتماعي

)43-37:نةسوند، محمود أسماء غانمإبراهيممحمود،زيد  أبو.(التكنولوجياو العلم

:مفهـوم المنهـاج-2

ج كلمة إغريقية األصل تعني الطريقة التي ينتهجها الفرد حتى يصل إلى االمنه

مثال حين يضع نصب عينيه النجاح في االمتحان العام لكليات هدف معين، فالطالب 

المجتمع، فإنه يذاكر بجد ويتفهم دروسه بعمق، ويؤدي ما عليه من واجبات الدراسة، 

:2007،أبو مغلي سمير، سالمة عبد الحافظ.(وهذا األسلوب الذي اتبع يسمى منهجا

10(

سنة دراسية أو عدد قد يدرس المنهاج التربوي على مستوى فصل دراسي أو و

إذا رغبنا أن نوضح مضامين التعريفات و من السنوات على طول المرحلة الدراسية

:السابقة للمنهاج التربوي فإنه يحسن بنا أن نقول

نالحظ أن المنهاج التربوي، نوايا مقصودة أو خطط ذهنية مكتوبة على الورق أو .1

.وسائط تعليمية أخرى متعددةأو على )االنترنت(على شبكة المعلومات العالمية 
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يتضمن المنهاج التربوي الرسمي النوايا، وهي التي تم اختيارها بصورة هادفة .2

تعزيزه كما يالحظ أن المنهاج ال يشتمل على نشاطات عشوائية أو غير و لتدعيم التعلم

.مخططة أو منافية للتعلم

 المحتوىوالهداف:يعد المنهاج التربوي نظاما يتضمن عناصر أساسية هي.3

تشكل وحدة متماسكة تشكل هذه العناصر عالقات شبكية و التقويم،و أساليب التدريسو

، الخوالدة محمد محمود.(متبادلة تتناغم في سبيل تحقيق األهداف المقصودة من المنهاج

2007:19(

كذلك يجب أن يكون مفهوم المنهاج واضحا متميزا ألن تحفيظ المنهج يختلف 

المفهوم، فإذا أخذ المنهج على أنه مجموعة المواد الدراسية كان تخطيط باختالف هذا 

كمية المادة،أما إذا أخذ على أنه مجموعة الخبرات التي و المنهج يعني تحديد محتوى

فإن تخطيط المنهج ال  ،يمر بها التلميذ بتوجيه من المدرسة سواء داخلها أو خارجها

شمل تحديد المادة الدراسية كما يشمل تحديد يقتصر على تحديد المادة المدرسية كل ي

حيث أن حاجات و األنشطة المتصلة بها،و المادةو الخاصةو األهداف التربوية العامة

فيجب أن يكون المنهج مرنا متطورا حتى  ،يةكحاجات المجتمع متطورة دينامو الشباب

)247-2002:246، فرنسيس عبد النور(.الجمودو ال يصاب بالتخلف

لك وفق رؤية الفلسفات التربوية التي ذو تعددت مفاهيم المنهج الدراسيحيث 

يرجع االهتمام بمشكالت المنهج ، تباينت في موقفها من بناء المنهج وتقويمهو اختلفت

كتابا في  ألفمن  أوليعد بوبيت و ،فيليبسو سيجول أوضحتمكما 1890إلى سنة

 أنالشباب و األطفالن على سلسلة من الخبرات يتعي:بأنهمقد عرفه 1918المنهج

مصطلح المنهج مر خالل القرن  آنغير .األهدافيحصلوا عليها عن طريق تحقيق 

.فيه الكثير أثرتم بتطورات وعرف على وفق الفلسفات التربوية التي 19

)178-2010:177،إسماعيلماهر الجعفري(

 التربويةهو مجموع الخبرات :نهأولكن عموما يمكن تعريف المنهج على 

العلمية التي تخططها المدرسة وتهيئها و الرياضية والفنيةو الثقافيةو االجتماعيةو

 أومن السلوك  إكسابهمأنماطبهدف  ،خارجها أوليقوموا بتعلمها داخل المدرسة  للتالميذ
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ومن خالل ممارستهم  ،من السلوك نحو االتجاه المرغوب أنماطأخرىتغيير  أوتعديل 

 إتماميساعدهم في و الخبرات تلكالمصاحبة لتعلم و الزمةال األنشطةلجميع 

)2009:16،آخرونو طعيمة رشيد أحمد(.نموهم

:مفاهيم المنهاج بين القديم والحديث-*

تطور  أنمفهومه جدال واسعا بين التربويين ومن المالحظ و جاتعريف المنه أثار

تطور  ذاتهاالتربية في حد و ،أهدافهاو مع مفهوم التربية جنبإلىا جنبا المفهوم سار ذه

 تأثرتكما  ،اإليديولوجيةو بالعوامل االجتماعية األجيالمتأثراو مفهومها عبر العصور

لك على منحى ذانعكس و ،التعلمو نظريات التعليمو في العصر الحديث بعلم النفس

 ج القديم منهاانستعرض هنا بعض مفاهيم المنهو ،التطبيقيو المنهج بجانبيه النظري

:لحديثاو

تنظيمها من قبل و التالميذفرضها على و فتلقين المعلومات:معلوماتج مجموع االمنه-

التي من و اإلنسانيةالكبار دون مراعاة المفاهيم السابقة ال يساعد في بناء الشخصية 

.م21يشهده القرنالذي التكنولوجي و العلميتساهم في بناء صرح التقدم  أنالمفروض 

ترى المدرسة التقدمية التي يمثلها روسو في :نشاطهو الطفل اهتماماتهو ج االمنه-

التعليم  أومبدأ االهتمام بالطفل )رديف(التربية مفهوم أنترى .)1762(إميلكتابه 

تتبع دوافعه و لنفسهاكتشاف الطفل  أنالمتمركز حول الطفل يرى المفهوم التقدمي 

.الدراسيةمن المادة  أكثرأهميةالخاصة 

ليس  فأصبحالتقليدي  آخرغير الطابعطابعا  أخذفالمنهج :ج مجموع الخبراتاالمنه-

 أنال يعني و بنفسه التلميذيقوم بها  أنشطةو بل خبرات إلىالتالميذمجرد معلومات تقدم 

تنظيمها وفق ميول و يعوزها التنظيم بل تقوم المدرسة بترتيبها األنشطةو ه الخبراتذه

.فروقهم الفرديةو قدراتهمو اهتماماتهمو التالميذ

التربوية  األهدافبتحديد  تبدأفالمنهج بناء خطة شاملة تخضع لمكونات :ج نظاماالمنه-

 للتالميذالنشاط المناسبة  األهدافأوجهه ذتشمل هو التي تسعى المدرسة لتحقيقها

جميع جوانب  األهدافخارجها كما تتضمن و الخبرات التي يكتسبها في المدرسةو

الضبعات زكريا  أبو(.االجتماعيةو النفسيةو العقليةو فرد الجسميةشخصية ال

)17-2007:25،إسماعيل
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فالخبرة هي نتاج التربية من خالل المنهج تسمى الخبرة المباشرة :ج الكامناالمنه-

والخبرة التي تكتسب خارج نطاق المنهج من خالل تعامل التلميذ مع بيئته تسمى الخبرة 

 غير الملموسة أوبالخبرات غير المتطورة  إليهاوأسماها )تابا(أشارغير المباشرة وقد 

العقلية  التلميذالتفكير حيث تنظم خبرات  بأساليبهي الخبرات العقلية التي تتصل و

.غير المباشرةو المباشرة منهاغير السارة و مروره بالخبرات السارةو تعلمه أثناء

:المفهـوم التقليـدي للمنهـاج -أ

المنهج المدرسي في مفهومه القديم أو التقليدي مجموع المعلومات والحقائق يعني 

والمفاهيم واألفكار التي يدرسها التالميذ في صورة مواد دراسية اصطلح على تسميتها 

(بالمقررات الدراسية .)2005:106، دبلة عبد العالي.

الذهنية أكثر من أي ج في هذه الصورة معناه توجيه العناية إلى الناحية اوالمنه

شيء آخر، وأي نشاط ال يتصل بإتقان المادة الدراسية يكون في خارج المنهج وتكون 

أهميته أقل من المادة الدراسية، ويلغي في أي وقت إذا ما تعارض معها أو حتى إذا بدا 

أنه سيقلل من االهتمام الكبير بإتقانها كما رسمها وحددها واضعو المنهج في هذه 

يكون ضيق المعنى ألن المدرسة ينبغي أال تجعل الناحية الذهنية وحدها الصورة 

موضع االهتمام بل تعنى بالطالب من جميع نواحيه الذهنية والحسية، واالجتماعية 

)2009:43، وكرالعزاويرحيم يونس (.واالنفعالية

عبد سالمة (ج كان يمثل اتجاها عاما متفقا عليهاهذا الفهم الفاصل للمنه 

إلى و بل، مستعمال على العمليات التربوية حتى وقت قريب، و)2000:11حافظ،ال

 خاصة تلك التي لم تنل حظا كافيا من الرقي، وقتنا الحاضر في كثير من البلدانو

(التقدمو )2009:40، حماداتمحمد حسن.

قد وجد التعليم التقليدي منذ القدم وهو مستمر حتى وقتنا الحاضر، وال نعتقد أنه و

يمكن االستغناء عنه كلية لما له من إيجابيات ال يمكن أن يوجدها أي بديل آخرفمن أهم 

إيجابياته التقاء المعلم والمتعلم وجهاً لوجه، ولكن في العصر الحاضر يواجه هذا الشكل 

:عض المشكالت مثلمن أشكال التعليم ب

.الطالبما ترتب عليها من زيادة في أعداد و الزيادة الهائلة في أعداد السكان)1

.ما ترتب عليه من تشعب في التعليمو االنفجار المعرفي الهائل)2
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ملزم بإنهاء كم من  الطالب فالمعلمالقصور في مراعاة الفروق الفردية بين )3

.بعض المتعلمين من متابعته بنفس السرعةمما قد ال يمكن محدد،المعلومات في وقت 

السلطان عبد و الفنتوخعبد القادر(.قلة أعداد المعلمين المؤهلين تربوياً)4

)115-1999:79،العزيز

وأدت التحديات التربوية الهائلة إلى مراجعة شاملة لألسس التربوية، فقد عاد 

صعوبة في تحديد يري الكثير و الحديث مرة ثانية عن حاجتنا إلى إنسان جديد،

مواصفاته حيث لم تحدد بعد مالمح مجتمع المعلومات الذي يصنع هذا اإلنسان من 

وعلى الرغم من ذلك فهناك شبه إجماع على صعوبة تحقيق ذلك، دون أسس .أجله

.تربوية مغايرة

:المفهـوم الحديـث للمنهـاج -ب

يلي أهم تلك لقد أعطيت للمنهاج بمفهومه الحديث تعريفات عديدة وفيما 

:التعريفات

مجموع الخبرات التربوية االجتماعية والثقافية والرياضية والفنية :فهو

ليقوموا بتعلمها داخل المدرسة  ،الخ التي تخططها المدرسة وتهيئها لطلبتها...والعلمية

أو خارجها بهدف إكسابهم أنماطا من السلوك أو تعديل أو تغيير أنماط أخرى من 

.تجاه المرغوبالسلوك نحو اال

الخبرات و مجموعة من المفاهيم النظرية":يعرفه عبد الحافظ سالمة على أنهو

 ذلك لصالح األمةو العملية التي تتبناها الدولة لتحقيقها عن طريق المدرسة

)2000:12، سالمة عبد الحافظ.(الفردو

لتلميذ كل دراسة أو نشاط أو خبرة تكسبها أو يقوم بها ا :يعرف كذلك على أنهو

سالمة (.توجيهها سواء أكان ذلك في داخل الفصل أو خارجهو تحت إشراف المدرسة

)2000:11، عبد الحافظ

 ال يكون خطة مفصلة بل يقتصر على االتجاهات العامة للدراسة، مع إرشاداتف

عن الجو الذي و عن الجو الذي يسود غرفة الدراسةو تنظيمها،و طرائق اختيارهاو

، العزاوي رحيم يونس كرو(.عن موقف المدرس في هذا كلهو كلها،يسود المدرسة 

2009:46(
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Rossينفلي وديزإيقش دروز"رىيكما  DEAMEVANS" المنهاج التربوي  أن

جميع الخبرات المخططة التي توفرها المدرسة لمساعدة التالميذ على تحقيق  هو

 مرعي توفيق أحمد.(قدراتهماإلنتاجات التعليمية المنشودة إلى أفضل ما تستطيع 

)2001:37، الحيلة محمودو

الفعالة لكل فرد بما فيها و اسم لكل مناحي الحياة النشطة :على أنهكذلك يعرف و

Toombs)التقويم و األنشطةو هدافالمحتوىاأل and Tierny¡1993)¡) حمادات محمد

)2008:40، حسن

توفير معلومات عملية صالحة ":فيعرف المنهاج التربوي على أنه "فرانكين"أما 

وموثوقة أو تخص المنهج وكل مكوناته وعملياته ونتائجه وآثاره التخاذ قرارات 

2009بن هدية مفتاح،.(لتحسينه لالستجابة لالستفسارات العامة حول أهلية التربوية

:75(

ما يحدث في المدرسة نتيجة لما ":بعض المهتمين صناعة المنهج بأنه يعرفو 

، وهذا التعريف يشمل جميع ما يحدث على المدرسة من خبرات "يقوم به المعلمون

.وتجارب يكتسبها الطلبة، وتتحمل مسؤوليتها المدرسية

الخطط المصنوعة لتوجيه التعليم في  :فيعرف المنهج بأنه "جالتهورن"أما 

ة لالسترجاع على عدة مستويات من العمومية، المدرسة، وعادة ما يتمثل في وثيقة قابل

ويتم تحقيق هذه الخطط على الصف الدراسي كما يعيشها المعلمون تجريبيا وتسجل من 

عرفة محمود .(قبل المالحظ، وتتم هذه الخبرات في بيئة تعليمية تؤثر بدورها فيما يتعلم

)2002:34، صالح الدين

افها والوسيلة التي عن طريقها يحقق المنهاج هو أداة التربية في تحقيق أهدف

المجتمع أهدافه وطموحاته، والبيئة التي على إطارها يصنع األفراد بصورة سوية بحيث 

)2009:169، مريزيق هشام يعقوب، قطناني محمد حسين(تتكامل شخصياتهم 

:ج الحديث على النحو التالياو يمكن تحديد األسس التي يجب أن يتبناها المنه

المنهج الحديث لم يعد تحصيل المعرفة فقط،فالمعرفة لم تعد هدفاً في حد  إن هدف)1

ذاتها،بل األهم من تحصيلها، هو القدرة على الوصول إلى مصادرها األصلية وتوظيفها 

.لحل المشاكل
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سرعة و البد أن يسعى المنهج الحديث إلكساب الفرد أقصى درجات المرونة)2

.الفكريو االجتماعيالقدرة علي التكيف و التفكير

 لم تعد وظيفة التعليم في المنهج الحديث قاصرة على تلبية االحتياجات االجتماعية،)3

إكساب اإلنسان و األخالقية،و المطالب الفردية، بل تجاوزاتها إلى النواحي الوجدانيةو

.أن يحيا حياة أكثر ثراء وعمقاًو القدرة على تحقيق ذاته،

قبول و دى للروح السلبية بتنمية التفكير اإليجابي،البد للمنهج الحديث أن يتص)4

.تعميق مفهوم المشاركةو المخاطرة

ج الحديث، أن ينمى النـزعة لدى إنسان الغد بحيث يدرك كيف تعمل االبد للمنه)5

على التعامل مع  ذا قدرةو ذلك يجعله واعياً بأنماط التفكير المختلفة،و آليات تفكيره

.امل المحسوسة دون أن يفقد الصلة التي تربط بينهماالعواماللرمزية بجانب العو

التربويون منذ عدة سنوات بضرورة إنشاء نظام تعليمي جديد و العلماء ىناديو

 أكثر جدوى وفاعلية، ليكون محوره التلميذ من خالل تفاعله ومشاركته بصورة فعالة،

أصبحت طبيعة المهن ليشمل هذا النظام مفاهيم متطورة في التدريب والتعليم، حيث و

الجديدة تتطلب من المدارس والجامعات إعداد خريجين بمجموعة مختلفة من المهارات 

)1998:181، الفار، إبراهيم عبد الوكيل(غير تلك التي يتبناها نظام التعليم القديم 

:هيج الحديث ايمكن القول أنه من المتوقع أن تكون أهم مالمح المنهو -

يحاول النظام التعليمي الحالي في صورة :تفاعل تعليمي مشتركأنه يقوم على .1

المنهج التقليدي، إيجاد بعض صيغ التفاعل بين المتعلم من ناحيةومصادر تعلمه، 

أما في المنهج الحديث فتتيح الحاسبات ، والمتمثلة في المعلم والكتاب من ناحية أخرى

واالتصال بشبكات ، التفاعلية عن طريق برمجيات الوسائط المتعددة ودوائر المعارف

فرصاً غنية للتفاعل عن طريق مشاركة المتعلمين في ، المعلومات المحلية والعالمية

حيث أصبحت شبكات المعلومات ثنائية االتجاه معرفية وتعاونية وذاتية ، كافة األنشطة

.االنضباط

لمنهج الحديث في ويعتبر أهم ما يميز ا:أنه يعتمد على تطوير مفهوم التعلم الذاتي.2

المنهج، حيث يتيح الفرصة للطالب أن يتعلموا تعلماً ذاتياً، تعلماً بدافع منهم وبرغبة 

أكيدة من داخلهم في تعلم ما يختارونه من موضوعات، في الوقت الذي يتناسب مع 
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ظروفهم واحتياجاتهم وميولهم، بصرف النظر عن كون هذا التعلم يتم في المدرسة أو 

ما يقابله في النظام التقليدي تعلم إجباري ليس له عالقة بذات التلميذ أو  وهو، المنزل

.ميوله واحتياجاته

ويعتبر من االتجاهات الحديثة اآلن على الساحة التربوية، :أنه تعليم فعال وتعاوني.3

وهو المناظر للتعلم الفردي في النظام التقليدي من خالل التليفزيون التعليمي أو المعلم 

أما في النظام الجديد، فينكب الطالب على أجهزة الحاسبات في .الكتاب المدرسيأو 

مجموعات التعلم من خالل األقراص المدمجة متعددة الوسائط، أو من خالل التواصل 

إضافة إلى إمكانية ، والتالحم فيما بينهم عن طريق أجهزة الحاسب الشخصية بهم

.للمناقشة والتحاورإشراك أي عدد من األصدقاء أو المعلمين 

اعتمد النظام التعليمي التقليدي على االستيعاب غير الفعال، :الممارسةو التدريب.4

والتحصيل الموقوت، الذي سرعان ما يزول بعد فترة قصيرة من عقد االختبارات، أما 

المنهج الحديث فيعتمد على اإلتقان الذاتي للمعلومة مع ضمان و في المنهج الحديث

مدة أطول، واالستفادة منها في مواقف أخرى، حيث أن الطالب قد أتقنها بمجهوده بقائها 

.الشخصي وبدافع من داخله للعمل والممارسة

حيث يتيح المنهج الحديث للطالب فرصاً :يعتمد على تنمية القدرة على البحث.5

غنية للبحث والتحري عن المعلومات المستهدفة عن طريق التواصل مع الشبكات 

.حيث يقوم الطالب بجمع المعلومات ونقدها، لمحلية والعالميةا

يفترض المنهج الحديث اختالف المتعلمين :األدواتو الطرائقو يتيح تنوع الطالب.6

في الميول واالتجاهات واالستعدادات، وبالتالي فهو يوفر طرقاً مختلفة وأدوات عديدة 

متميزاً لدرجة تكاد تكون لكل واحد  مما يتيح للكل على درجة اختالفهم تعلماً جيداُ

.طريقة تناسبه، على عكس ما هو كائن بالمنهج التقليدي

لمسايرة االنفجار المعرفي السائد في :ج الحديث شديد التغيراإن المحتوى في المنه.7

 على فترات قصيرة،و هذا العصر، كان البد من تغيير محتويات المقررات الدراسية

أما في المنهج الحديث فهي .واجهها القائمون على المنهج التقليديكانت تمثل صعوبة يو

ال تمثل أي مشكلة أو صعوبة،حيث يحصل الطالب على معلومات من شبكات 

.مستمرةو بصورة متجددةو المعلومات
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بمعنى أنه يمكن تبادله بين الدول المختلفة فهناك الكثير :مرنو ج اقتصاديامنه هأن.8

سية التي ال يختلف كثيراً في تدريسها أو محتواها في دول العالم من الموضوعات الدرا

.المختلفة

وظيفي يستفيد منه كل من المعلم و بمعنى أنه تعليم فعال :أنه يفيد المجتمع واألفراد.9

والمتعلم والمجتمع، ألنه يسعى إلى تحقيق مهارات التفكير العليا باستخدام أساليب التعلم 

.متعددة، وأساليب التقويم الذاتيالفردي، والوسائط ال

بمعنى أن كل متعلم يتعلم طبقاً الستعداداته :أنه يعتمد أسلوب تعليم ديمقراطي.10

وقدراته وميوله ويتعلم بحرية، والمعلم يستخدم أسلوب االتصال المتعدد االتجاهات 

.والذي يسمح بالمناقشة مع المتعلمين

مع عدم إهمال ، العالمية لكثير من بلدان العالم األخرىأنه يعرف المتعلم بالثقافة .11

.ثقافته المحلية

 التصورات الجديدة ألدوار المعلم في القرن الحاديو على واقع دور المعلم التعرف-

:نيالعشرو

 ةمسؤوليإن التعليم يتأثر باتجاهات العصر وبأهداف المجتمع الذي يتحمل 

فإن أدواره ومسئولياته وإعداده .منها المعلمو جميع عناصرهو توجيهه، وهكذا المنهج

من أجل تحمل مسئولية التوجيه في هذا التعليم البد من النظر إليها في ضوء التغيرات 

التي يشهدها المجتمع والتي تفسر ما يأخذ به من اتجاهات وما يقابله من تحديات 

.تومسؤوليا

أحد األسباب الرئيسية  وجهت الكثير من الدراسات اللوم الشديد للمعلم بصفتهو

لألزمة التربوية، التي تعانى منها معظم مجتمعات العالم، وأحد العوائق األساسية أمام 

حركة التجديد التربوي لتلبية عصر المعلومات، ولكن النظرة المنصفة تؤكد أن المعلم 

يمكن أن يكون هو مصدر الحل، وأن ثورة التجديد التربوي ال يمكن أن تنجح دون أن 

.يكون على رأسها المعلم

فتكنولوجيا المعلومات ال تعنى التقليل من أهمية المعلم، أو االستغناء عنه كما 

يتصور البعض بل تعنى في الحقيقة دوراً مختلفاً له، والبد لهذا الدور أن يختلف 

باختالف مهمة التربية، من تحصيل المعرفة إلى تنمية المهارات األساسية وإكساب 
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قدرة على أن يتعلم ذاتيا، فلم يعد المعلم هو الناقل للمعرفة والمصدر الوحيد الطالب ال

لقد أصبحت ، بل الموجه المشارك لطلبته، في رحلة تعلمهم واكتشافهم المستمر، لها

.مهنة المعلم مزيجاً من مهام القائد، ومدير المشروع البحثي، والناقد، والموجه

المباشرة وغير المباشرة التي تظهر في ال يمكن التغاضي عن سلطة المعلم و

التعليمية كالمحافظة على تقاليد المجتمع، كوسيط في نقل التراث و أدواره التربوية

الثقافي من جيل إلى جيل، بل ومدى فاعلية سلطته في إحداث التغيير االجتماعي بالفكر 

يحمله من  معرفته وعصر اليوم بماو بل أنه أداة الوصل بين عصر األمس، والمعرفة

باإلضافة إلى الدور الرئيسي الذي و .تقنياتهاو تدفق معرفي هائل في حجم المعلومات

تقدمه عن طريق تربية و يلعبه المعلم، فهو رائد اجتماعي يسهم في تطوير المجتمع

وتسلح تالميذه بطرق العمل ، األطفال تربية صحيحة تتسم بحب الوطن والحفاظ عليه

متابعة اكتساب المعارف وتكوين القدرات والمهارات وغرس قيم  الذاتي التي تمكنهم من

)1986:28، بشارة جبرائيل(.العمل الجماعي في نفوسهم

والمعلم التقليدي ما يزال موجوداً في األنظمة العربية التعليمية حتى الوقت 

الحالي، فهو غير مشارك في تخطيط المناهج الدراسية، غير مدرب على ممارسة 

، المدرسي،وليست لديه أدوات حديثة للتقويم الشامل لقدرات ومهارات التعلمالنشاط 

فما يزال المعلم التقليدي يعاني ، هذا المعلم تحكمه أفكار ومعتقدات تحتاج إلى تطويرو

الكم الهائل من المواد التعليمية، و من الكثافة العالية للتالميذ داخل حجرات الدراسة،

لذلك أصبح هذا المعلم في صورته التقليدية ، ولحصة الدراسيةوالمدة الزمنية القصيرة ل

غير قادر على اتخاذ القرار التربوي السليم، فهو مجرد ملقن معنى بإيصال المعلومات 

إلى المتعلمين من الكتب المدرسية إلى عقل المتعلم بتبسيطها أو شرحها وتكرارها 

.لتأكيدها واستظهارها

لتربوي لتحقيق التوازن بين المهارة التربوية والمهارة بذلك تتأكد حاجة النظام او

ذلك لتمكين المعلم من تحقيق توقعات الدور و االجتماعية للمعلمين في محيط المدرسة،

قادر على استخدام الوسائل التربوية ، ومنه كتربوي متفهم لألبعاد التربوية لعملية التعلم

رفع مقدرته و داء التربوي المطلوبة،التي تمكنه من أداء دوره الوظيفي بمعدالت األ
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بع بالقيم المرتبطة بعملية التش، واالجتماعية من خالل تبنيه ألهداف النظام التربوي

)1999:32،شتا السيد علي(.مالتعلي

أن يقوم بتدريب :المسئوليات الجديدة فإن عليهو لكي يواجه المعلم التحدياتو

طوال حياته، وأن يدرب نفسه بنفسه باستمرار، وأال نفسه بنفسه، فالمعلم يجب أن يتعلم 

يعمل المعلم بمفرده، بل يجب أن يتعاون مع المعلمين اآلخرين، بحيث يعملون كفريق 

.واحد متجانس متعاون يتبادلون الخبرة فيما بينهم

تتضح الحاجة إلى معلم ، ضوء التوقعات الجديدة لمالمح المنهج الحديث يفو

صفات )طالب هذا القرن(لينمى لدى المتعلم ، ألجيال جديدةو جديد لمجتمع جديد

األدوار التربوية الخاصة بالمعلم في القرن الحديث و.أنماطاً سلوكية جديدةو شخصية

فرضت على المعلم  بدورهاو طرق جديدة تستخدم في التدريسو أنماطتشمل ظهور 

 مع فلسفتهو انبثقت منه مهارات جديدة تتفق مع طبيعة المجتمع الذيو دوراً جديداً

فإن المعلم اليوم ال يمكن أن يكون كمعلم األمس يقف ليلقن التالميذ .قيمهو أهدافهو

المقررات منعزالً عن زمالئه المعلمين أو عن التيارات الفكرية والتكنولوجية التي تحيط 

يها من المنسق لبيئة التعلم بما فو قد أصبح المعلم هو المنظم، وبه من خارج المجتمع

كسر عادة التبعية عند التالميذ وتشجيعهم على ، وموزع للعمل التعليميو موارد

.اإلبداعو االستقالل الفكري لمزيد من الخيال

لذلك اتجه التفكير إلى تغيير بعض المفاهيم والنظر إلى أدوار المعلم بطريقة و

وعي متعدد القدرات من بين هذه األفكار أنه بدأت تختفي فكرة المعلم الموسو .مختلفة

بدأت األنظار ، ومتكامل الصفات حيث أن هذا النموذج الموسوعي خيالي غير واقعي

كذلك ، وتتجه نحو تقنية جديدة في مجال التدريس تعرف بالتدريس على هيئة فريق

تخفيف األعباء و اتجه التفكير في تخصيص مجموعة من المعاونين لمساعدة المعلم

تحضير األجهزة و القيام بمساعدة المعلم في األعمال اإلدارية موظيفتهحيث تكون ، عليه

إلى غير ذلك من األعمال التي كانت تحول دون قيام المعلم بعمله الرئيسي في 

.حيث تشير بعض الدراسات أن هذه األعمال تستغرق ثلث وقت المعلم، التدريس

 خبراء محتوىو علماء،نتوقع أن يكون معلمي مدرسة المستقبل مزيجاً متنوعاً يشمل و

.محفزينو قادة للجماعاتو متخصصين في المعلومات الحديثةو
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:المنهاج الحديث من حيث المجاالت التاليةو الموازنة بين المنهاج التقليدي يمكنو -

:الحديثو موازنة بين المنهاج التقليدي-ج

اج الحديثــالمنهاج التقليديـالمنهالــالمج

طبيعة )1

المنهاج

المقرر الدراسي مرادف -

.للمنهاج

ثابت على الكم الذي يتعلمه -

.الطالب

يركز على الجانب المعرفي -

.في إطار ضيق

.يهتم بالنمو العقلي للطلبة-

.يكيف المتعلم للمنهاج-

المقرر الدراسي جزء من -

.المنهاج

.مرن يقبل التعديل-

.يركز على الكيف-

 تفكير الطالبو يهتم بطريقة-

.تواكب التطورالمهارات التي و

.يهتم بجميع أبعاد نمو الطالب-

.يكيف المنهاج للمتعلم-

تخطيط )2

المنهاج

يعده المتخصصون في المادة -

.الدراسية

يركز على اختيار المادة -

.الدراسية

محور المنهاج المادة -

.الدراسية

يشارك في إعداده جميع -

.المتأثرة بهو األطراف المؤثرة

.يشمل جميع عناصر المنهاج-

.محور المنهاج المتعلم-

غاية في )3

ذاتها

ال يجوز إدخال أي تعديل -

.عليها

يبنى المقرر الدراسي -

.علىالتنظيم المنطقي للمادة

.المواد الدراسية منفصلة-

).المقرر(مصدرها الكتاب -

وسيلة تساعد على نمو الطالب -

.نمو متكامال

تعدل حسب ظروف -

.احتياجاتهموالطلبة

في ضوء يبنى المقرر الدراسي -

.سيكولوجية الطلبة

 المواد الدراسية متكاملة-
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.مترابطةو

.مصادرها متعددة-

طريقة )4

التدريس

التلقين و تقوم على التعليم-

.المباشر

.ال يهتم بالنشاطات-

.يسير على نمط واحد-

تغفل استخدام الوسائل -

.التعليمية

 تقوم على توفير الشروط-

.الظروف المالئمة للتعلمو

.بأنواعها تهتم بالنشاطات-

.لها أنماط متعددة-

.تستخدم وسائل تعليمية متنوعة-

.سلبي غير مشارك-المتعلم)5

يحكم عليه بمدى نجاحه في -

.امتحانات المواد الدراسية

.يجابي مشاركإ-

يحكم عليه بمدى تقدمه نحو -

.األهداف المنشودة

.عالقته تسلطية مع الطلبة-المعلم)6

يحكم عليه بمدى نجاح المتعلم -

.االمتحاناتفي 

ال يراعي الفروق الفردية بين -

.الطلبة

يشجع على تنافس الطلبة على -

.الحفظ المادة

.دور المعلم ثابت-

.يوقعهو يهدد بالعقاب-

 الثقةو عالقته تقوم على االنفتاح-

.االحترامو

يحكم عليه في ضوء مساعدته -

.للطلبة على النمو المتكامل

.يراعي الفروق الفردية بينهم-

الطلبة على التعاون في يشجع -

.طرق ممارستهاو اختيار األنشطة

.دور المعلم متغير ومتجدد-

.يرشدو يوجه-

الحياة )7

المدرسية

تخلو الحياة المدرسية من -

.األنشطة الهادفة

ال ترتبط الحياة المدرسية -

.بواقع حياة المجتمع

.ال توفر جو ديمقراطي-

.ال تساعد على النمو السوي-

 المدرسية للمتعلمتهيئ الحياة -

.الجو المناسب لعملية التعلمو

تقوم على العالقات اإلنسانية -

.بمفهومها الواقعي

توفر للمتعلمين الحياة الديمقراطية -

.داخل المدرسة
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تساعد على النمو السوي -

.المتكامل للمتعلم

البيئة )8

االجتماعية 

للمتعلمين

يتعامل مع الطالب كفرد -

مستقل ال كفرد في إطار 

.اجتماعي متفاعل

 يهمل البيئة االجتماعية للمتعلم-

.ال يعدها من مصادر التعلمو

ال يواجه المدرسة لتخدم البيئة -

.االجتماعية

األسوار بين و يقيم الحواجز-

.البيئة المحليةو المدرسة

يتعامل مع الطالب كفرد اجتماعي -

.متفاعل

 ال يهمل القيمة االجتماعية للمتعلم-

.لتعلميعدها من مصادر او

يوجه المدرسة لتخدم البيئة -

.االجتماعية

المدرسة و ال يوجد بين المجتمع-

.أسوار

:2009،حمادات محمد حسن(،منالحديثو موازنة بين المنهاج التقليدي:1جدول رقم

44(

:يتضمن تعريف المنهاج الحديث ما يليو

:مـاذا نقصـد بالخبـرات –الخبـرات .1

تربوية أو خبرات مربية، أي أن هناك تحديدا لنوعية ج خبرات ايتضمن المنه

ج، فمنها ما هو ضار ومدمر للفرد والمجتمع، ومنها ما االخبرات التي يتضمنها المنه

.هو مفيد وبناء

فمرور الطالب بالعديد من الخبرات المؤلمة تجعل منه في الغالب لصا محترفا 

سه ولآلخر، فهي مرفوضة لكونها ال وخطيرا وال يجني من ورائها التخريب والدمار لنف

.توازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع وسعادة المجتمع وسعادة الفرد

:أيـن يمـر بهـذه الخبـرات-أ
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إن التلميذ يمر بهذه الخبرات داخل الحديث في الفصول الدراسية وعلى المختبرات 

وكذلك فإن التلميذ يمر بهذه الخبرات خارج المدرسة  ،الفسح والساحاتو والمالعب،

ومعنى ذلك أن التلميذ يتعلم داخل وخارج الفصل ، في الرحالت والزيارات الميدانية

.الدراسي

:الهـدف مـن هـذه الخبـرات-ب

إن الهدف من اكتساب هذه الخبرات هو مساعدة الطالب على النمو الشامل في 

ية واالنفعالية والحركية، هذا يتطلب منا إجراء الفحوص كافة المجاالت الجسمية والعقل

أو االختبارات التشخيصية لتحديد مدى نمو الطالب في كل جانب على حدة وبالتالي 

تحديد حجم العناية الضرورية لكل جانب وكذلك الوقت والجهد واألنشطة الالزمة 

)2009:46، حمادات محمد حسن .(لذلك

الحديث ما هو إال مجموعة من الخبرات التربوية فبدون إن المنهاج بمفهومه 

 ةوقد غير من نظر.هذه الخبرات ال يمكننا بناء منهاج حديث يحقق األغراض المنشودة

حيث بدأ ينظر إلى عمل  ،المجتمع إلى وظيفة المدرسة ووظيفة المنهج المدرسي

لكتب المقررة والتي ا فيالمدرسة، فعملها ال يقتصر على تعليم التالميذ ما هو موجود 

يطلب فيها من المعلم أن يلقنها للطلبة سواء كانت في مستواهم العقلي أو ضمن 

كما أن المدرسة حسب هذا المنهاج يجب أن تسهم  ،رغباتهم وميولهم أو لم تكن كذلك

.بجهود كبيرة ومتنوعة مع أهل البيئة المحلية مثل تعليم الكبار

 في ن المدرسة تسودها الروح الديمقراطيةكما اهتم المنهج الحديث بأن تكو

 فيعالقاتها مع التالميذ وبين التالميذ مع بعضهم البعض وفي عالقاتهم بالمدرسين و

النمر ، الكوفحي تيسير .(أثناء أوجه النشاط التي يقومون بها في المدرسة وفي خارجها

.)2010:21، عصام

:ج الحديثاأدوار المعلم في المنه:ثالثا

.مهارات التواصل والتعلم الذاتي إتقان)1

.امتالك القدرة على التفكير الناقد)2

العمل  فيالتمكن من فهم علوم العصر وتقنياته المتطورة واكتساب مهارات تطبيقها )3

.واإلنتاج
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.القدرة على عرض المادة العلمية بشكل مميز)4

.اإلدارة الصفية الفاعلة وتهيئة بيئة صفية جيدة)5

.التقويم المستمر والتغذية الراجعة أثناء التدريس القدرة على استخدام)6

هذه القائمة من األدوار تمثل الحد األدنى المطلوب من معلم المنهج الحديث و 

)2001:110، العزيزعبد  الحر(.المخرجاتحتى نتمكن من تحسين نوعية 

التربويين أن يتحول دور المعلم التقليدي من مجرد و يرى الكثير من الباحثينو

:ـىملقن إل

فالمعلم العصري يقوم بتعليم تالميذه المعارف والمفاهيم المتصلة بالمواد  :مرسل-

.قواعد االتصال الحديثة ليحقق هدف العملية التربويةو التعليمية باستخدام كافة فنون

فالمعلم يجب أن يدرب تالميذه على استخدام التقنيات الحديثة في :موجهو مدرب-

وأن يقدم لهم التوجيهات واإلرشادات عندما  لهم،تعلمهم، وتهيئة بيئة تعليمية جيدة 

.منهيطلب 

فالمعلم يجب أن يكون مخطط جيد الستخدام التقنيات الحديثة بنفسه :قدوةو نموذج-

عمل األشياء والمواد التي يقوم بتنفيذها لتالميذه حتى يحتذي به ويحاكيه تالميذه في 

.يكون قادراً على تعزيز تعلم تالميذهو الدراسية،والتي تساعدهم وتمكنهم من المادة 

فيجب أن يكون المعلم قادراً علي اتخاذ القرار السليم، ولديه :مسؤولو متخذ قرار-

.القدرة على االتصال باآلخرين بهدف تسهيل عملية التعلم

:عناصـر المنهـاج-رابعا

:األهـداف-1

ويعرف الهدف بأنه التغير الموقع صدته على سلوك التالميذ نتيجة لمرورهم 

وتفاعلهم مع الخبرات التعليمية التي تم اختيارها بقصد تحقيق النمو في شخصياتهم 

.)2000:30صالح عبد الحميد مصطفى، (وتعديل سلوكهم على االتجاه المرغوب 

 االجتماعيةو التعليمية تتفق مع متطلبات الحياة السياسية األهداف العمليةو 

االقتصادية سواها من أهداف تمثل تكامال يسعى المجتمع إلى تحقيقه في شخص و

)2006:68، حالقحسان(.المتعلم
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وتكمن أهمية األهداف في أنها تمثل أحد المقومات الرئيسية للمنهاج باإلضافة 

هامة في التعليم والتعلم الصفي وذلك عندما يجري تعينها  إلى أنها دعامة

، الحازمي عدنان ناصر(.من أجل تحقيق النمو الشامل والمتكامل للمتعلم...وتحديدها

2010:53(

حيث لكل إنسان هدفأو غاية يسعى إليها في حياته وكلما كان هذا الهدف واضحا 

التربية والتعليم فإن األهداف هي  وفي مجال، ومعروفاكلما تمكن اإلنسان من تحقيقه

التغيرات التي نريد أن يحدثها المنهج في سلوك وشخصية الطالب نتيجة مروره 

)61-2006:60سالمة عادل أبو العز أحمد ،(.بخبرات تعليمية محدده وتفاعله معها

كما أن تحديد األهداف والغايات يساعد على تنسيق الجهود وتوجيهها ألخيار 

والطريقة والوسيلة والتقويم ويشترط في األهداف أن تكون متمشية مع فلسفه المحتوى 

وثقافة المجتمع وحاجاته ومراعية لطبيعة وخصائص المتعلم وأن تكون واقعية وغير 

.متناقضة فيما بينها وأن تشمل جميع مجاالت األهداف ومستوياتها

تمثل نقطة البداية لعمليات وهي أول تلك المكونات، ولعلنا نغالي إذ قلنا أنها 

المنهج الدراسي سواء ما يتصل منها بالناحية التخطيطية أو ما يتصل منها بالناحية 

التنفيذية، والشيء المؤكد هو أن هناك مستويات لألهداف المعنى أن هناك أهداف 

لعملية التربية كلها وهناك أهداف لكل مرحلة تعليمية وهناك أهداف لكل صف دراسي، 

ثم تصبح كل مادة دراسية ترمي إلى تحقيق أهداف معينة هذا باإلضافة إلى أن ومن 

المعلم في كافة المواقف التعليمية ينبني أهدافا لمنهج ما، وما يعتبر هدفا ترمي إليه 

التربية كلها وما يعد هدفا لموقف تعليمي على مستوى درس معين أو مجموعة من 

)200-1989:199، اللقانيأحمد حسين.(الدروس

:هداف التربوية منألتنبع أهمية ا:أهميـة األهـداف التربويـة-

.تمثل الغاية النهائية لعملية التربية.1

.تحديد الغايات المعرفية للتعلم.2

.تقديم دليال لما يركز عليه البرنامج التعليمي.3

.تحكم العمل المدرسي النبثاقها عن فلسفة التربية وفلسفة المجتمع.4
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احتياجات المجتمع واألفراد وقيمهم إلى المنهاج التربوي ليعمل على تساعد في نقل .5

.تحقيقها

)129-2009:128، حمادات محمد حسن:(مصـادر اشتقـاق األهـداف*

حمادات محمد :(برز مصادر اشتقاق األهداف التربويةأمن 

)130-2009:129حسن،

 ،اتجاهاتو يسوده من قيم ماو تراثه الثقافي،و احتياجاته،و فلسفته التربويةو المجتمع)1

تعتبر الثقافة ضمن هذا السياق أحد األوجه التي تشهد اليوم منعطفات جديدة إن من و

)2001:136زمام نور الدين،.(عالمياو حيث تطوراتها محليا

 ،مستوى نضجهمو مشكالتهمو دوافعهمو ميولهمو خصائص المتعلمين واحتياجاتهم)2

.عليمهمتو طرق تفكيرهمو قدراتهم العقلية،و

متطلباتها، وما يواجه المجتمع من مشكالت نتيجة التطور العلمي و أشكال المعرفة)3

.والتكنولوجي

.جهات نظر المختصين في التربية والتعليم وعلم النفسو )4

بتصنيف األهداف "بنيامين بلوم"وفي هذا المجال قام بعض خبراء التقويم أمثال 

:ثالث هي التربوية حسب نتاجات التعلم في مجاالت

:تصنيـف األهـداف التربويـة فـي المجـال المعرفـي.أ

وقد تم التصنيف بهرم من ستة  1956ويعود هذا التصنيف إلى بلوم ورفاقه عام 

.مستويات

التقویم

وإصدار األحكام

التركیـب

التحلیل

الفھمواالستیعاب

اكتسابالمعرفة والحفظ

التطبیق

المستوى المفاهيمي أو 

المهارات العقلية الدنيا

المستوى االرتباطي 

المحسوس

يـال المعرفـي المجـة فـداف التربويـوم لألهـف بلـتصني-2شكل رقم 
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نالحظ من الشكل السابق أن هذا التصنيف نحى المنحى الهرمي، بمعنى أن كل 

الذي يليه وتوزعت المستويات مستوى يعتمد على المستوى الذي قبله وأساسا للمستوى 

:الستة في ثالث مجموعات من المستويات هي

.المستوى االرتباطي المحسوس، وقد اشتمل على مستوى اكتساب المعرفة والحفظ-

المستوى المفاهيمي أو مستوى المهارات العقلية الدنيا، وقد اشتمل على المستويات -

:الثالث التالية

.االستيعابمستوى الفهم أو .1

.مستوى التطبيق.2

.مستوى التحليل.3

المستوي اإلبداعي الذاتي أو مستوى المهارات العقلية العليا، وقد اشتمل على -

:المستويين اآلتيين

.مستوى التركيب.1

)130-2009:129حمادات محمد حسن،.(مستوى إصدار الحكام أو التقويم.2

:الوجدانـيتصنيـف األهـداف التربويـة فـي المجـال .ب

ورفاقه بتصنيف األهداف التربوية في المجال العاطفي "كراثوول"لقد قام 

:الوجداني إلى خمسة مستويات ورتبت هرميا كما يلي

تمثیل 

القیمة واالعتزاز بھام

تنظیم القیمة في النسق القیمي

إعطاء القیمة لألشیاء

االنتباه للمثیرات القیمیة

االستجابة اإلیجابیة

تصنيـف كراثـوول لألهـداف التربويـة -3شكل 
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من المالحظ على هذا التصنيف أن االنتباه واالستجابة هما مثيرات قيمية، بينما 

المستويات الثالث الباقية هي إعطاء القيمة لألشياء، وتنظيم القيمة في منظومة الفرد 

:2009محمد حسين حمادات،(.تمثل القيمة واالعتزاز بهاالقيمية، وفي قيمة الهرم 

131(

»وقد صنف بلوم Bloom االستقبال، :المجال الوجداني إلى المستويات التالية«

هندي  .(االستجابة، المواقف والقيم واالتجاهات، تنظيم القيم، تمثل القيم وتجسيدها

)1999:91صالح وآخرون، 

عند هذا المستوى يصبح المتعلم حساسا :Attention"االنتبـاه"االستقبـال .أ

لظاهرة أو مثيرا معين بحيث يكون راغبا في استقباله أو االهتمام به وهذه هي الخطوة 

.األولى نحو التعلم وهي الرغبة في االستقبال

هذا مستوى أعلى من مجرد االنتباه وهو يعني التفاعل :Responseاالستجابـة .ب

.مع المثير

Moralر أو الحكـم القيمـي التفكيـ.ج Laws: تقدير األشياء أو الظواهر أو

.السلوك عند هذا المستوي سيتم باالستمرارية قي الثبات

Movalـم القيمـي االنظ.د Sequence:ن ويحدد يينظم المتعلم قيمة في نظام مع

شخصية  العالقات بينها ويحدد القيمة الحاكمة وطبقا لهذا المستوى تأخذ القيم مكانها في

)2006:75، سالمة عادل أبو العز أحمد .(المتعلم

:)المهاري(ركي ح نفسالألهداف التربوية في المجال اف يتصن.ج

حيث تم "كبلر وزميله"إن تصنيف األهداف التربوية في المجال النفسحركي يعود إلى 

:هذا التصنيف بأربع فئات هي

-ي المجـال النفس حركيفتصنيـف األهـداف التربويـة -4شكل 

مھارات التواصل 

غیر اللفظیة

الحركیة المھارات 

الدقیقة التناسق

السلوك التواصلي 

اللفظي الكالمي

مھارات الحركات 

الجسمیة الكبرى
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:من المالحظ على هذا التصنيف

.أن هذا التصنيف ليس هرميا.1

.يليهاأن كل فئة من فئات التصنيف ليست متطلبا سابقا لما .2

)2009:131، حمادات محمد حسن.(إمكانية حدوث المهارات في آن واحد.3

):أساليـب التدريـس(طرائـق التدريـس -2

ومن المسلم به أن التدريس مهنة تحتاج إلى ما تحتاج إليه المهن األخرى من 

استعداد وتعلم، وتتضمن برامج إعداد المعلمين مسافات مختلفة في الثقافة العامة 

التي تتعلق بطرائق توصيل المادة والتعامل مع  ،قافة التخصصية والثقافة المسلكيةوالث

)2008:67نمر،  ىمس مصطفعد(المتعلمين والتصرف في المواقف المختلفة

والعمليـة التعليميـة هي الطرق واألساليب المختلفة في عرض المحتوى ونقل 

كما يشمل إعداد المعلم قبل الخدمة الخبرات التربوية من الكتاب المدرسي للمتعلمين، 

وما تقدمه من وسائل تعليمية  ،وما تهيئه المدرسة من أجهزة وأدوات وإمكانات مادية

من زيارات ميدانية ورحالت خارج  ،وأجهزة معينة على التعليم واألنشطة الالصفية

.المدرسة

الدروس التي نتبعها لتفهيم التالميذ أي درس من )بالوسيلة(وتعرف الطريقة 

على أي مادة من المواد، وهي الخطة التي نضعها ألنفسنا قبل أن ندخل حجرة 

، الحقندي عبد السالم عبد اهللا(الدراسة، ونعمل لتنفيذها على تلك الحجرة بعد دخولها 

2008:209-210(

كذلك فهياألسلوب المخطط الذي يستخدمه المعلم لمساعدة الطالب علىاكتساب 

وتختلف طريقة التدريس باختالفطبيعة ، وتحقيق األهداف الموضوعةخبرات التعلم 

الموضوع فمن الموضوعات ما يفضل إشراك الطالب في مناقشته ومنها ما تحسن فيه 

.ومنها ما يحتاج إلى وسائل حسية أو نماذج وصور، العرض واإللقاء

ية من الصعب الفصل بين المحتوى والطريقة، كما أنه من الصعب معرفة نهاف

أحدهما أو بداية كل منهما فهناك عالقة جد وطيدة في الطريقة والمحتوى فالمعلم هو 

القادر على معالجة محتوى المنهج عن طريق ما يستخدمه من طرق في التدريس 

.ووسائل تعليم تساعده على شرح المحتوى وإيصال المعلومة
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زء الواضح إن الطريقة هي الج"فالطريقة هي أهم عنصر من عناصر المنهج 

في عناصر المنهاج عند التطبيق العملي في المدرسة ولكن ليس من المفروض أن نحكم 

على الطريقة بمعزل عن باقي عناصر المنهج فأهمية الطرق تقع وتحدد بمدى مرونتها 

(لتحقيق الهدف وتحصيله على ¡)2000:162فوزي طه إبراهيم،، رجب أحمد الكلزة.

التي يديرها المعلم خالل المواقف التعليمية لتحقيق اعتبار أنها سلسلة الفعاليات المنظمة 

األهداف أي الكيفية التي ينظم بها المعلم المواقف التعليمية واستخدامه للوسائل 

واألنشطة المختلفة وفقا لخطوات منظمة إلكساب التالميذ المعرفة والمهارات 

)2009:126، القرارعة أحمد عودة(.واالتجاهات المرغوبة

وهناك العديد من الطرق التي شاع استخدامها في المؤسسات التعليمية علما بأن 

وبعضها يكون أمر التعليم والتعلم شراكة بين ، بعضها يقوم على جهد أكبر من المعلم

لم في مع عدم إلغاء دور المع، وبعضها يقوم على جهد أكبرمن المتعلم، المعلم والمتعلم

)2009:64،جابرنصر الدين (.كل األحوال

يحتاج المعلم في هذا الشأن أن يكون قادرا على تقديم المادة وإثارة االهتمامات و

والشرح والتمهيد والتوضيح واالستماع واختيار االستجابات المناسبة من المتعلمين 

وتلخيصها وهي عمليات أساسية البد أن يقوم بها المعلم وتعتمد على خبرته وتجاربه 

)2005:157، آخرونو خليل إبراهيم شبر(.وإعداده وتأهيله وإبداعه

وقد يكون هناك أكثر من طريقة وأكثر من وسيلة تصلح لتحقيق الهدف من 

على  ،التدريس وفي نفس الوقت قد ال يكون هناك سوى طريقة ووسيلة واحدة للتحقيق

نه ليس بالضرورة أن يختار المعلم أي وسيلة يستخدمها في أاإلشارة إلى بنا أنه تجدر 

التدريس، فالوسيلة واستخدامها ليس غاية في حد ذاته، وإنما هي وسيلة للمشاركة أثناء 

في تحقيق هدف ما، وبذلك يسبح غياب الوسيلة من الموقف التدريسي أفضل من 

استخدام وسيلة ليست ذات صلة وثيقة بالمحتوى والطريقة وليس لها دور في تحقيق 

)2002:230، اللقاني أحمد حسن.(الهدف

 ظل مفهوم المنهج الشامل أو الحديث نرى المعلم ينوع في طرق التدريسوفي 

قد يستخدم في الدرس الواحد أكثر من طريقة حيث نرى عكس ما كان يحدث في ظل و

كذلك والمشكالتو حيث يتعاون التالميذ مع معلمهم في اختيار المواقف، المفهوم التقليدي
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الوسائل التي يستخدمونها و الطرقو ا التالميذاختيار أوجه النشاط المختلفة التي يقوم به

ما يقوم و بين حياتهو بحيث يدرك كل تلميذ وجود العالقة بين ما يدرسه داخل المدرسة

على المعلم في ظل ، وتتطور الدراسة سواء داخل المدرسة أو خارجهاو به بنشاط

ألوجه النشاط  المفهوم الشامل للمنهج أن يدرب تالميذه على استخدام األسلوب العلمي

على  )30-2002:29مختار،حميدة إمام (.كذلك التدريبو الذي يقومون به

القضايا المعاصرة و مهارةإصدار أحكام سلمية على الظواهر المختلفة التي تصادفهم

)2006:95،أحمدعادل أبو العز  سالمة(.ذلك باستخدام األسلوب العلميو التي تقابلهم

التي و اإلجراءات التي يقوم بها المعلمو األنشطةكذلك يقصد بالطريقة مجموع 

المقصود بالنشطة اإلجراءات و ونمر آثارها على منتج التعلم الذي يحققه المتعلهتظ

مجموعة العمليات العقلية التي يمارسها المعلم في سبيل التعامل مع المادة العلمية في 

 العمليةو المادة العلمية اتجاهات نحوو ما يتصل بها من اهتماماتو الموقف التعليمي

 التسميعو المناقشةو نظم الطريقة يحتوي عادة على أنشطة مثل القراءة، والتعليميةو

الطريقة كعنصر من عناصر المنهاج لها و التفسيرو التوضيحو التوجيهو المالحظةو

فتناول المنهج على المستوى التخطيطي ، أهمية متميزة في ناحيتين التخطيط التنفيذي

أما المستوى التنفيذي يقترن بالمواقف التعليمية التي ، البناءو يقترن به عمليات التصميم

-2002:252، اللقانيأحمد حسين(.يشترك فيها المعلم مع تالميذه في تنفيذ المنهج

253(

إلى وجود عدة عوامل تؤثر بالمعلم عند اختياره لطرق التدريس ونشير هنا 

:وهي 

 أهداف التدريس

المتعلمين واستعداداتهم وخبراتهم السابقة قدرات.

الوسائل واألدوات التعليمية.

إمكانيات البيئة المحلية.

القراءات الخارجية.

اإلشراف اإلداري التربوي في المدرسة.

 2009:84، غسان يوسفالخريسات سمير عبد سالم،قطيط (اإلشراف التربوي(



منظور سوسيولوجيمنظور سوسيولوجياملناهج الرتبوية مناملناهج الرتبوية من::الثاينالثاينالفصل الفصل 

65

:ن ويمكن تصنيف طرائق التدريس إلى مجموعتي

األسئلة والمناقشة و طرائق التدريس اللفظية وتشمل المحاضرة

العمل و العروض العملية، العمل التطبيقي،:تشملو طرائق التدريس العملية

)2008:86مريزيق هشام يعقوب ،، الجراح محمود محمد(.الميداني

مواصفات ومهما كان األمر فإن الطريقة التي تستخدم في التدريس البد لها من 

:الشروط هيو هذه المواصفاتو أو شروط حتى يمكن أن تحقق األهداف المطلوبة

وتتمثل في تحريك المتعلم نحو المعلم عن طريق إثارة :اإلثـارة والتشويـق.1

القضايا والمشكالت التي يشعر بها على حياته العامة وعن طريق التعرف على حاجاته 

.نوع من األنساق بينها وبين محتوى البرنامجوميوله وأهدافه وبالسعي إلى تحقيق 

وتتمثل في تشجيع المتعلم على المشاركة بفعالية على كل نشاط تعليمي :اإليجابيـة.2

وخاصة في البداية، والمتعلم في هذا المجال ال يحتاج إلى مجرد تلقين الحقائق 

وعندئذ نجده والمعلومات وإنما يحتاج إلى قوى خارجية تحفزه وتشجعه على االشتراك 

قادرا على إعمال الفكر والقراءة الناقدة لالشتراك في المناقشات عن اقتناع ورغبة 

.أكيدة

إن حياة الفرد مليئة بالعالقات والتفاعالت والمشكالت الخاصة والعامة :التنظيـم.3

مما يحمل المعلم مسؤولية كبيرة بحيث تكون الطريقة قائمة على التحديد الواضح 

دقيق، فالمتعلم يلمس هذا التنظيم في إطار نشاط يهدف إلى تعلمه سيصبح والتنظيم ال

.أكثر استعدادا لالستغراق في الدراسة

وتتمثل في محاولة المعلم دعم أقواله ومحتويات درسه وذلك :إقامـة الدالئـل.4

 لتسيير الفهم باعتباره أحد األهداف الرئيسية للعلم التي تعني إدراك العالقات أو الكشف

عنها وهو أمر ال يتحقق ما لم يتم الربط بين الظاهرة وبين تغيرات وظروف خارجية 

.عن الظاهرة ذاتها
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ويتمثل في تحريك المتعلم نحو تعليم ذاته تخطيطا وتوجيها :التعلـم الذاتـي.5

ومتابعة بحيث يكتسب الفرد اتجاها موجبا نحو تعليم ذاته على نحو مستمر ويتأكد هذا 

.لمتعلم حينما تتاح له الفرص لتقويم ذاته في مختلف مراحل الدراسةاالتجاه لدى ا

أي أن يكون المعلم قادرا على إحداث تكامل بين أفضل ما تتميز به كل :التكامـل.6

طريقة فيستطيع مثال أن يمزج بين المحاضرة والمناقشة فيأتي الموقف التعليمي معتمدا 

.ة في آخرعلى المحاضرة في جانب ومعتمدا على المناقش

أي أن يشعر المتعلم بدرجة من األلفة والصداقة بينه وبين المعلم وبينه :األلفـة.7

)2002:253، يأحمد حسينناللقا .(وبين الطرق المستخدمة في التعليم

:تحتوي طرق التدريس علىو -

:ميةــالوسـائل التعلي-أ

فعاليتها وذلك ألن تستخدم الوسائل التعليمية في تدعيم طرق التدريس وتأكيد 

وسائل االتصال التعليمية تساعد على تحسين مستوى التدريس، وتثير اهتمام الطالب 

وتزيد من قدرته ، وتنوع الخبرات التي تساعده على التعلم، بالموضوع الذي يتعلمه

وتساعد على تكوين اتجاهات ، وتنوع أساليب تعزيز التعلم، على الدقة والمالحظة

وكلما كانت الوسيلة مناسبة ، ادة كما تقلل من نسبة نسيان المتعلمإيجابية نحو الم

المواد (وصحيحة كلما ساهمت في تحقيق أهداف الدرس ويقصد بالوسائل التعليمية 

واألجهزة والمواقف التعليمية التي يستخدمها المعلم

نظام خاص في توضيح فكرة أو تفسير و في مجال االتصال التعليمي بطريقة

امض أو شرح أحد الموضوعات بغرض تحقيق الطالب ألهداف سلوكية مفهوم غ

.محددة

):النشـاط المدرسـي(األنشطـة -ب

يقصد بالنشاط المدرسي الجهد العقلي أو البدني الذي يبذله المتعلم على سبيل 

انجاز هدف ما، فمن غير الجائز إيجاد نشاط مدرسي بدون هدف واضح المعالم ألن 

وفي المقابل ال  ،المدرسية تستلزم نشاطا عقليا أو بدنيا من قبل التالميذبعض األنشطة 

تحقق أهدافا واضحة وبالتالي فالنشاط المدرسي يشترط فيه أن يكون عبارة عن جهد 
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أن النشاط إلى  عقلي أو عضلي يبذله الفرد على سبيل تحقيق هدف ما، هذا يشير

.ألخرىالمدرسي له عالقة مباشرة بين عناصر المنهج ا

:و األنشطة تقوم على أسس يجب توافرها

.مراعاة الفروق الفردية بين قدرات المتعلمين على العمل والنشاط)1

.زيادة دافعيتهم في انجاز التعلمو التنوع في األنشطة لجذب المتعلمين)2

الفتالوي (.تنفيذها أو متابعة تنفيذهاو قدرته على التخطيط لألنشطةو كفاية المعلم)3

)2006:90، هاللي أحمد، محسن كاظمسهيلة 

.طبيعة المادة الدراسية وطبيعة الموضوع في المادة الدراسية والمتعلمين)4

.توفر الوقت ألداء األنشطة واإلمكانات المادية والبشرية)5

تنمية ميول واتجاهات وقيم، فمن خالل النشاط المدرسي تنمو االتجاهات والقيم لدى )6

(المتعلم وتعديل السلوك )2001:94محمود،الحيلة أحمد،توفيق مرعي.

يظهر ذلك من خالل التعرف على كيفية التعبير عن و :تنمية مهارات االتصال)7

ضرورة احترام الرأي اآلخر وكيفية حل المشكالت المختلفة بأسلوب بعيدا عن و الرأي

اللقانيأحمد حسين، .(العمل في فريقو العفوية أو االنفعال باإلضافة إلى تعلم التخطيط

2002:259(

تنمية مهارات معرفية لدى المتعلم فالمتعلم حينما يشترك على مواقف تعليمية تتطلب )8

مهاراته المعرفية فهذا النشاط يثير و منه نشاط من نوع ما نجد أنه يستغل كافة طاقاته

.يدفع به إلى التساؤل وهذا بعد بداية للنشاط العقليو االهتمام

التطبيق، فالنشاطات المدرسية تعتبر حلقة وصل بين الحقائق و النظريةالربط بين )9

)2009:99، بن هدية مفتاح.(الميدانيةو النظرية

 ما بينهم من فروق فرديةو ،تختلف كذلك الطريقة باختالف طبيعة الطالبو

عدد الطالب داخل الصف الدراسي، إلى غير ذلك من و باختالف إمكانيات المدرسةو

ن المعلم المتمكن هو الذي يختار الطريقة التي تناسب إباختصارفو األخرى،العوامل 

.تناسب الوسط الذي تطبق فيهو الموضوع الذي يقوم بتدريسه

ينبغي أن تعتمد طريقة التدريس التي يتبعها المعلم على بعض األسس العامة ف

:منهاو ناجحةو التي تجعل منها طريقة جيدة
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تراعي و الفروق الفردية بينهم،و ت وميول الطالبقدراو أن تكون مراعية لسن

تكون ، وتطلعات الطالبو أن تثير تفكيرو التسلسل المنطقي في عرض المحتوى،

صالحة للتكيف والتغيير إذا دعت و تكون مرنةو نظريات التعلم،و متوافقة مع أساليب

.الظروف لذلك، ويجب أن تنظم خطواتها حسب زمن الحصة المحدد

مشاركتهم في و إيجابيتهمو نشاط الطالب ا علىيعتمد أساسالمنهج الحديث ف

للظروف المناسبة  يءمهالوبالتالي فإن دور المعلم هو دور المرشد و ،جميع األمور

أمام الطالب لكي ينشطوا ويشاركوا في تحقيق األهداف كما أن مشاركة الطالب في 

دة وعلى التفاعل االجتماعي مما يولد األنشطة تزيد من قدرتهم على اإلنجاز في الما

وتشكل األنشطة المدرسية أحد العناصر المهمة في بناء ، لديهم القدرة على اتخاذ القرار

.شخصية الطالب وصقلها وتساعد على تنمية ميوله ومواهبه

كما أن كثيراً من األهداف يتم تحقيقها من خالل األنشطة التلقائية التي يقوم بها 

والتربية المتكاملة تتطلب مناخاً عاماً يسود المدرسة ، ج الصف الدراسيالطالب خار

.ويهيئ الظروف المناسبة لممارسـة النشاط

ويمكن أن يعرف النشاط التربوي على أنه البرنامج الذي تقوم به المدرسة وينفذ 

داخلها أو خارجها ويهدف إلى إثراء المقرر الدراسي وتنمية قدرات ومعارف 

)http://www.aksalser.net(.ت الطالبواتجاها

:التعليمية ةـخصائصاألنشط-

قمر (:أهمهامنخاللتعريفاألنشطةالمدرسيةيمكناستخالصالخصائصالتاليةوالتيمن

)2005:160، عصام توفيق

.االيجابيةفيالمواقفوالمجاالتالعلميةالمختلفةو النشاطيتميزبالفعالية)1

النشاطالمدرسيهوالنشاطالذييمارسهالمتعلمونخارجالفصلوضمنالخطةالدراسيةداخاللمد)2

 ولهأهدافمحددة،ويشرفعليهالمعلمون،رسة

تطاقعليهمسمياتعديدةوفقالمجااللذييطلقعليهمثاللنشاطالرياضيوالنشاطاالجتماعيوالنشاطالفنو

.لنشاطالعلميوغيرذلكيوالنشاطالثقافيوا

.نفسهيجبأنيكونممارسةالنشاطنابعةمنرغبةالتلميذ)3



منظور سوسيولوجيمنظور سوسيولوجياملناهج الرتبوية مناملناهج الرتبوية من::الثاينالثاينالفصل الفصل 

69

 يستلزمالقيامبالنشاطوجودطرفينوهمااألواللمعلمالذييوجهالنشاطويشرفعليه)4

.بالنشاطالثانيهوالمتعلمالذييقومو

.النشاطإليهأنيكونهناكهدفمحدديوجه)5

.مهمة لحياتهمالنشاطالمدرسييساعدالتالميذاكتسابخبرات)6

.وإنمائهاإشباعهاو طيسهمفيالكشفعنميولواستعدادالتالميذالنشا)7

باعتبارأنالمدرسةتتوافربهامطالبالمتع،يجبأنيرتبطالنشاطبالحياةالمدرسيةوالبيئةالمحيطة)8

.لمينالتيتهيئالمناخالنفسيالسليمتنميةمهاراتالتفكيرلديهم

:(Content)المحتـوى  -3

والتي يمكن الوصول لها وتحقيقها أي محتوى يمكن تسخيره ليخدم أهدافا مختلفة 

من خالل مجموعة مختلفة من المحتويات، ومع ذلك فإن المحتوى يعتبر أحد أبعاد 

)2002:197أحمد، ضمر عزمي (.األهداف التعليمية

يشمل المادة العلمية والخبرات التربوية التي يحويها المقرر أو الكتاب المدرسي و

 الصفية التي تعمل على تحقيق األهداف بأنواعهااألنشطة و كما تضم التمارين

.مستوياتها المختلفةو

التي تقدمها المقررات و كذلك فهو عبارة عن الخبرات التعليمية المخطط لها

يشترط في المحتوى أن يكون مرتبطاً باألهداف ومحققاً لها وصادقاً من و الدراسية

، ومرتبطاً بثقافة الطالب، توصل إليهوأن يكون مواكباً ألحدث ماتم ال ،الناحية العلمية

ومترابطاً ومتوازناً مع ، ومراعياً لميوله وحاجاته، ومتوازناً بين الشمول والعمق

.محتوى الفروع األخرى، ومراعياً للفروق الفردية بين الطالب

(http://www.aksalser.ne)

 الخبرات التربوية من حقائق علمية ومعلومات يقصد بمحتوى المنهج مجموعو

قيم ومهارات، التي يخطط لها في ضوء أهداف المنهج لتحقيق النمو و ميول واتجاهاتو

:معايير معينة ونوجزها كما يأتيو الشامل للطلبة وهذا يقتضي أن تكون وفق أسس

:معايير تتعلق بقيمة المحتوى:أوال

:الموضوعيـة-أ
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المحتوى باألهداف وتتأكد فيه العالقة بين األهداف العامة للمنهج وذلك أن يتصل 

)2009:137، العزاوي رحيم يونس كرو.(واألهداف الخاصة للمواد الدراسية

إال لما تمكنا من تحقيقها و فالمحتوى يجب أن يكون ترجمة صادقة لألهداف

:2008، حسنحماداتمحمد (.فارتباط المحتوى باألهداف من أهم معايير االختيار

145(

:الصـدق واألهميـة-ب

الصدق يعني صحة المعلومات ومواكبتها للمعرفة العلمية المتطورة، واألهمية 

تعني مراعاة متطلبات المجتمع والحد األدنى من المعرفة التي يحتاجها الطالب للتكيف 

مع المجتمع، مما يستلزم ارتباط المحتوى باألساسيات من المفاهيم والنظريات 

)2006:137، العزاوي رحيم يونس كرو(.والمبادئ

:معاييـر تتعلـق بالقابليـة للتعلـم:ثانيا

:القـدرات والفـروق الفرديـة.أ

يكون المحتوى قابال للتعلم عندما يراعي قدرات المتعلمين متمشيا مع الفروق 

 الفردية بينهم، وذلك بالتدرج يف عرض المادة أو توزيع المحتوى على مدى زمني

واسع مراعاة للسرعة المالئمة للتعلم وكل من ذوي القدرات العالية والمنخفضة وذلك 

:عن طريق

.اختيار مواد وأنشطة تمثل درجات متفاوتة من الصعوبة والتعقيد.1

التنويع في أساليب عرض المادة، وإعادة عرضها كذلك ليتمكن المتعلمين من تنمية .2

على أساس عدم و ).2006:137، كرو العزاوي رحيم يونس(قدراتهم واستخدامها

الجسمية لمرحلة النمو التي يمرون و للقدرات العقليةو مراعاة المحتوى لمستوى التالميذ

لهم نوعا من اإلحباط، وبالتالي عدم قدرتهم على مواصلة ذلكسبب  ،بها

)146، ص 2009، حمادات محمد حسن.(دراستهم

:خبـرات المتعلـم.ب

طرائق وأساليب لتعلم أساسيات المنهج التي تربط بين ما التأكيد على مدخل أو 

لدى المتعلم من خبرات سابقة وما يقوم بتعلمه إذ إن ربط المحتوى بالخبرات الحياتية 
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للمتعلم يساعد على فهم الخبرات الجديدة وإمكانية استخدامها كوسيلة لتعلم 

)138-137، ص ص 2006، العزاويرحيم يونس كرو.(جديد

:ضعها في تتابع نورد مراحله فيما يليو الخبرات التعليمية يجبولتنظيم 

.مرحلة التقديم والتنشيط والتوجيه:أوال

.مرحلة النمو والتحليل والدراسة:ثانيـا

.مرحلة التعميم:ثالثـا

)2009:147،حمادات محمد حسن.(مرحلة التطبيق والتلخيص والتقويم:رابعا

:الميـول واالهتمامـات.ج

الميول من العوامل األساسية في دفع عملية التعلم وتحريكها والمعيار هنا  تعتبر

االختيار على أساس الميول التي لها قيمة وتتميز بالثبات وتساعد في انجاز أهداف 

.المنهج، ومن ثم فاالختيار السليم يعمل على توجيه ميول الطلبة

:معاييـر تتعلـق بحاجـات المتعلـم والمجتمـع-

لعوامل األساسية لعملية التعلم العناية في اختيار الخبرات التي تلبي حاجات من ا

المتعلم، وذلك ألنها تساعد الفرد على االستمرار في التعلم متى ما أشبعت هذه 

.الحاجات

إن تكبير الحاجات الشخصية واالجتماعية للفرد مما يستلزم تضمين مواد 

نمية القدرة على الكشف واالبتكار وحل ت(وخبرات تمكن الفرد من فهم ظاهرة التغير

يتعمد على تزويدها بالمهارات التي تمكنه من المشاركة في األعمال و ،)المشكالت

)138-2006:137،العزاويرحيم يونس كرو.(الجماعية والقيادة واتخاذ القرارات

ونجد اإلشارة هنا إلى بعض اإلجراءات التي تستهدف وصف المحتوى في إطار 

بحيث يتم التوصل إلى نواحي القوة والضعف فيه وبالتالي إدخال التعديالت  علمي

:المناسبة، وهي

تحديـد الموضوعـات :محتـوى المـادة باستخـدام أساليـب منها وصف.1

وصف المحتوى تفصيال مع استخدام التقديرات الكمية لتحديد الجوانب التي  :الرئيسيـة

الجوانب التي لم تعالج بنفس الدرجة مع وضع و كانت موضوع االهتمام األكبر

)224-2002:223، اللقانيأحمد حسين(.األهداف موضع االعتبار
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.وصف األسلوب المستخدم في عرض مادة األقسام المختلفة التي يشملها المحتوى.2

وصف األعمال التي يجب أن يقوم بها المتعلم والتي يتضمن المحتوى إشارات إليها .3

.ارها وكيفيتهوتحديد مدى تكر

وصف التدريبات التي يجب أن يقوم بها المتعلم والتي يتضمن بمحتوى إشارات .4

.إليها، وتحديد مدى تكرارها وكيفيته

.تسجيل العبارات الخاصة بالتلميذ تتعلق بعملية تقدير مستواه.5

.تسجيل أمثلة لالختبارات أو غيرها من وسائل التقويم وتحديد نوعها أو نمطها.6

.عبارات يستطيع التلميذ أن يدرك من خاللها األهداف المرغوب فيها تسجيل أي.7

اللقاني أحمد (.تسجيل مدى تكرار العبارات التي تحيل التلميذ المعلم لالستعانة به.8

)2002:224حسين، 

.ونستخدم هذه اإلجراءات عند االنتهاء من تحديد المحتوى وتنظيمه وصياغته

:يمكن عرض النماذج التاليةو

:نمـوذج خبـراء المنهـاج*

)نموذج يوضح العالقات بين عناصر المنهج(5شكل رقم 

يوضح هذا النموذج أن كل العناصر مرتبطة باآلخر ويعتمد عليه ويتأثر ويؤثر )1

.فيه

يجيب على األسئلة التالية)2

تعلم؟ ماذا يستخدم من مادة دراسية؟ ما هي الطرق المناسبة؟ما هو التنظيم لماذا )3

المالئم؟ كيف ستقوم النتائج؟

Tannerنمـوذج تانــر *

ج االنموذج الذي اختاره كانز يتضمن الفلسفة كأساس تستند إليه عناصر المنه

:التالي األربعة كما هو موضح في الشكل

األھداف

التقویــم

إعادة الدراسةالتنظیموالطریق
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سالمة عادل أبو العز أحمد، (لعناصر المنهاجمن نموذج تانريوضح  6شكل رقم

2009:60-61(

التقويم على أنه عملية منظمة ينتج عنها معلومات تفيد في  يعرف:التقويـم -4

اتخاذ قرار أو إصدار أحكام على قيمة األشياء أو األشخاصأو الموضوعات أو 

)2009:70بن يمينةالسعيد،.(األفكار

يمثل التقويم التربوي جزءا من عملية التعليم والتعلم، وهناك التقويم القبلي، و

، دبلة عبد العالي، بونيف حنان(.بنائي، والتقويم الختاميوالتقويم التكويني أو ال

2009:19(

 كذلك تعد عملية التقويم من العمليات األساسية التي يحتويها أي منهج دراسي 

بعض العمليات و هي تجرى على نحو متواز مع بعض العمليات التخطيطيةو

بعض العمليات في كال التنفيذية،هذا إلى جانب أنها تجرى أيضا على نحو متعاقب مع 

إذا ما نظرنا إلى أي عنصر من عناصر المنهج السابقة و التنفيذي،و الجانبين التخطيطي

سنالحظ أنها تخضع دائما لعمليات تقويمية سواء على المستوى التخطيطي أو على 

)2002:271، أحمد حسينياللقان(.المستوى التنفيذي

للحكم بها على فاعلية العملية التربوية وهو  وسيلة»وهناك من يعرفه على أنه 

أيضا اإلستراتيجية الفعالة للتغير التربوي سواء على مستوى التلميذ أو المدرس أو 

)2006:174فوزي طه إبراهيم،، الكلزة رجب أحمد"(المدير

تقدير مدى مالءمة أو صالحية شيء ما في ضوء عرض ذي "كذلك التقويم هو 

ية يعرف التقويم بأنه العملية التي تحكم بها على مدى نجاح في مجال الترب، وصلة

:2005، أوحتلة إيناس عمر محمد(."العملية التربوية في تحقيق األهداف المنشودة

121(

األھداف

التقویــم

إعادة الدراسةالتنظیموالطریق الفلسفة
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تقويم ويعمل على تقويم الطالبو التقديرو القياسو االمتحاناتو يشمل الخبراتو

عرفة (.عناصر المنهج الثالث السابقةتقويم اإلدارة المدرسية ثم تقويم و ،المعلم ألدائه

)256-2002:255، محمودصالح الدين

وتهدف عملية التقويم وفق النموذج التدريسي المعرفي إلى التأكد من ممارسة 

الطلبة للعمليات الذهنية التي يدرب المعلم فيها على التفكير، ويتأكد من مهارة ممارسة 

استعداداتهم وأساليب تعلمهم واستخدام القنوات استراتيجيات التعلم لدى الطلبة، وفق 

المعرفية المالئمة، وممارسة التفصيالت المعرفية التي يميلون إلى معالجة المواد 

.والخبرات باستخدامها

يقصد بالتقويم في مجال التربية أنه تلك العملية التي تحدد إلى أي مدى تحقق و

ويعرف .اف التي وضعت من أجلهاالخبرات التربوية التي يمر بها الطالب األهد

إجرائياً على أنه عملية جمع وتصنيف وتحليل وتفسير بيانات كمية أو نوعية عن أي 

جانب من جوانب عملية التعليم والتعلم بهدف إصدار حكم يؤدي إلى تصحيح المسار 

.بما يتفق مع األهداف المرغوبة

كما تعتبر ، وقايةو الجيمكن القول بأن عملية التقويم هي عملية تشخيص وعو

أحد أهم جوانب العملية التعليمية فهي تساعد المعلم على تحديد مستويات طالبه وتحديد 

تعتبر مؤشراً لكفاية المنهج بجميع مكوناته من حيث ، ومدى بلوغهم لألهداف المنشودة

معرفة ما تحقق منها مع تحديد المعوقات التي حالت دون تحقيق و مالءمة األهداف

األنشطة و الوسائلو طرق التدريسو كما تبين مدى مالءمة المحتوى، هداف األخرىاأل

بالتالي فهي تعطي مؤشرات للحاجة إلى تطوير و مساهمتها في تحقيقها،و لألهداف

تساهم في توجيه الدراسات والبحوث الخاصة بالمناهج مما يؤدي إلى االرتقاء و المنهج

.بمستوى العملية التعليمية بأكملها

وال يمكن أن تكتسب نتائج التقويم األهمية إال إذا بنيت على أسس سليمة وذلك 

بأن تكون مستمرة بحيث يبدأ قبل عملية التدريس وذلك عند وضع األهداف وتستمر 

أثناء بناء المنهج وتجريبه ثم تستمر جنباً إلى جنب مع عملية التدريس إلى ما بعد 

قويم على أهداف واضحة ومخطط لها بصورة جيدة وأن والبد أن يبنى الت، االنتهاء منها



منظور سوسيولوجيمنظور سوسيولوجياملناهج الرتبوية مناملناهج الرتبوية من::الثاينالثاينالفصل الفصل 

75

أن يكون شامالً لجميع نواحي النمو وبجميع و يكون بعيداً عن االرتجالية والعشوائية،

.مستوياتها

من المؤكد أن التقويم الجيد يجب أن يكون تعاونياً بحيث يشارك فيه المعلمون و

وأن يكون ، رهم من ذوي الخبرةأولياء األمور والمشرفون التربويون وغيو والطالب

، عملياً بحيث ال يتطلب خبرات أو أجهزة أو أماكن غير متوفرة في المؤسسة التربوية

.ويكون اقتصادياً في تكلفته وفي الوقت الالزم إلعداده وتنفيذه واستخالص نتائجه

وتعتمد دقة نتائج التقويم وصدقها على دقة وصدق أدوات القياس المستخدمة فيه مثل 

غيرها و الواجبات اليوميةو المقابلةو تاالستبيانااالختبارات بأنواعها وأدوات المالحظةو

)www.ahewar.org(.من األدوات

ا تهدف عملية التقويم إلى الكشف عن مدى ممارسة الطالب إلستراتيجية كم

التعلم، كيف يتعلم؟ ومدى كفاية الطالب على استخدامها وتوظيفها لما يقدم له من 

)2008:250، قطامييوسف وآخرون(.خبرات

من خالل هذه التعاريف نستطيع القول أن الهدف األساسي والرئيسي من عملية 

التحسين والتجديد والتغيير نحو األفضل واالستمرارية في ذلك من جهة ومن التقويم هو 

.جهة أخرى أن عملية التقويم هي جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية والتربوية

)2002:99مختار،حميدةإمام (:وللتقويم أسس يجب توفرها كالتالي

التقويم بأهداف المنهج إن ارتباط عملية :ارتبـاط عمليـة التقويـم باألهـداف.1

يجعل نتائج التقويم التي يحصل عليها ذات قيمة وفائدة خاصة في تحديد مستوى بلوغ 

األهداف، وعلى ذلك فمن أهم األسس التي يجب أن يقوم عليها التقويم هو اتساقها مع 

.أهداف المنهج وعلى ضوء نتائج التقويم ينبغي مراجعة األهداف باستمرار

ع أن نقول أن التقويم يكون شامال عندما ينصب على جميع نستطي:الشمـول.2

:الجوانب كما يلي

.أن يكون شامال لكل جوانب شخصية التلميذ.أ

.أن يكون شامال لجميع جوانب المنهج وعناصره.ب

أن يكون شامال لمن يقوم به بمعنى أن يكون مسؤولية كل من المعلم .ج

.األموروالموجه والناظر بل والطالب نفسه وأولياء 
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يقصد باالستمرار هنا هو امتداد عملية التقويم طوال فترة الدراسة أي :االستمـرار.3

أن عملية التدريس وعملية التقويم يجب أن يسيرا في آخر العام الدراسي فقط هو عملية 

.غير سليمة وغير تربوية وغير صادقة

وانب المختلفة أي التنسيق بين كل الوسائل التي تستخدم لتقويم الج:التكامـل.4

لشخصية التلميذ، والتي تعطينا في النهاية صورة واضحة على مدى نمو التلميذ في 

جميع الجوانب، ويكون ذلك بالتكامل بين عملية التقويم وعملية التدريس وكذلك بين 

وعن طريق هذا النسق نصل في .جميع الوسائل التي تستخدم في عمليات التقويم

.لة عن الموضوع أو الفرد المراد إخضاعه لعملية التقويمالنهاية إلى صورة متكام

يعتبر سمة من  )2002:228، حميدة إمام مختار(:استخـدام األسلـوب العلمـي.5

إذا كان األسلوب العلمي هام في عمليات التفكير و سمات العصر الذي يعيش فيه

والموضوعية والتخطيط فإنه أهم في عمليات التقويم وهو يقوم على الصدق والثبات 

:للتقويم أنواع فهناك من يقسمه إلى نوعين، ووالتنوع والتمييز لوسائل التقويم

التقويـم التجمعـيSummative Evaluation: وهو نمط التقويم الذي يستخدم

في نهاية فصل أو عام دراسي، أو نهاية فصل أو نهاية مقرر أو برنامج ألغراض 

.النقل أو التخرج أو لتقويم التقدم

 التقويـم التكوينـيFormative Evaluation: وقد يسمى باآلني وتم أثناء

العملية التعليمية، فهو يتم أثناء الدرس وعلى نهايته، ويرى بلوم أن التقويم لتكوين 

الكلزة رجب .(مفيد للتدريس ولتعلم التالميذ فهو أكثر وظيفة في تحسين عملية التعلم

)175-2000:174فوزي طه إبراهيم،، أحمد

:إلى مبدأ االستمراريةهناك من يقسمه حسب و 

وهو الذي يصاحب اآلراء ويهدف إلى تصحيح المسار وتعرف :تقويـم بنائـي

مدى قابلية جزئيات المنهج للتطبيق ومدى فاعليتها وإجراء التعديالت الالزمة سواء 

.على المضمون أو الطريقة أو حتى األهداف نفسها

وهو الذي يستخدم في نهاية فصل دراسي كامل أو على نهاية :التقويـم النهائـي

إمام حميدة(.ذلك بهدف النقل من صف إلى آخر أو قياس نتائج التعليمو مقرر

)227-2002:226، مختار
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:إلىحسب وقت االستخدامكذلك صنف التقويم -

يكون في البداية حيث يعمل المعلم على معرفة الجوانب :تقويـم تشخيصـي

مستوى التلميذ،من أجل تكوين فكرة شاملة حول استعدادات و الخبراتو المعرفية

االنفعالي للتلميذ من أجل و منه يتمكن المعلم من معرفة النمو العقليو التالميذ للتعلم

-2005:101أوحتلةإيناسعمر محمد،(.تحديد األساليب المناسبة حسب المستوى

102(

 يمكن من متابعة مراحل الفعل و يتم أثناء التدريس:)البنائي(التقويـم التكوينـي

.رصد حاالت التعليم والتعلم والتأكد من مدى تحقق األهداف التربويةو التعليمي

يتم في النهاية أي بعد تنفيذ البرنامج المدرسي، ومن ثم :التقويـم التحصيلـي

ارات التي إصدار حكم نهائي على مدى تحقق األهداف التربوية ومن أمثلته االختب

)102-2005:101أوحتلة إيناس عمر محمد،(.تجرى نهاية كل فصل

:األهميـة التربويـة للتقويـم-

، الكلزة رجب أحمد (:يقوم التقويم بدور فعال وأساسي فهو يسمح لنا باألتي

):196-2000:195فوزي طه إبراهيم،

المناسبة وأوجه تشخيص العقبات والمشكالت وفق الوسائل، ثم تقديم الحلول )01

.العالج المتعددة

.الربط بين المجال النظري والمجال العملي التطبيقي للعملية التعليمية)02

.معرفة مدى تحقق الخطة التعليمية لألهداف الخاصة بها في كل مرحلة)03

.تحسين المنهج المدرسي)04

وقوف المتعلم على مركزه العلمي ومدى تقدمه التربوي وفاعليته في تحمل )05

.ليةالمسؤو

وضع األساس السليم لتنظيم مجموعات التالميذ ومعرفة مدى التقارب والتباعد )06

.بين مستوياتهم واستعداداتهم في جميع النواحي

:أبو الفتوح رضوان أهمية التقويم بالنسبة للمدارس في.ويوضح د)07
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.يكشف للمدارس االتجاه الذي يسير فيه التالميذ في ناحية من النواحي)08

الكتب واألدوات ومعاملة و قيمة ما يستعمله من طرف التدريس يكشف للمدارس)09

.التالميذ

.يكشف للمدارس عن صعوبات التالميذ فيساعد على تذليلها ومعالجتها)10

.يمد المدارس بأساس سليم ألوجه تحسين المنهج)11

مساعدة اآلباء على التعرف على مدى نمو صفاتهم والوقوف على نقاط الضعف )12

.إصالحها لتحقيق النمو المتكامل الشامل للطفلعندهم لمعالجتها و

يحدد التقويم مدى ما أحرزته المدرسة من تقدم، ويكشف عن مدى ما تحقق من )13

الكلزة رجب أحمد،فوزي طه (.أهداف المدرسة للتغيير واإلصالح وتحسين المستوى

)2000:196إبراهيم،

.تطويره –التخطيط له  -أنواعه :المنهاج التربوي-ا ـــثاني

:أنـواع المناهـج التربويـة -1

:المنهــاج الخفــي-أ

التي  تواألداءاليات العقلية واالتجاهات والقيم وهو مجموعة المفاهيم والعم

يكتسبها المتعلم خارج المنهاج المعلن أو الرسمي طواعية وبطريقة التشرب ودون 

إشراف ونتيجة تفاعل المتعلم تفاعالت مختلفة مع زمالئه ومعلميه واإلداريين في 

.المدرسة، ومن خالل األنشطة غير الصفية، وبالمالحظة والقدرة

المنهاج الخفي بعملية التعلم غير المقصود أو التعلم "جاكسون"ويربط  

المصاحب، وبرأيه يكون تأثير هذا التعلم أكبر من تأثير المنهاج الرسمي أو المعلن في 

.معظم األحوال

د بعض الطالب شيئا من الخنوع والعزلة التي قد تعزى إلى نوربما غرس ع

خرين أو الخوف من مخالفة أنظمة المدرسة أو الخوف من المنافسة أو مواجهة اآل

الخ ...الخوف من االستثناء االجتماعي أو
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:المنهـاج الرسمـي-ب

إن المفهوم السائد للمنهاج على الصعيد الرسمي يعني وثيقة المنهاج الرسمية 

المقررة من وزارة التربية، هذه الوثيقة التي تتضمن األهداف العامة والمحتوى 

ساليب واألنشطة التعليمية وأساليب التقويم، وتسمى أحيانا وثيقة المقررات المعرفي واأل

.الدراسية عند بعض البلدان

وهناك حقيقة يمكن أن نؤكدها وهي أن المعلم أو مدير المدرسة ال يقيم لوثيقة 

المنهاج تلك األهمية التي تحيطها بها الجهات الرسمية صاحبة القرار في الوزارة أو 

مجتمع التي ترصد عملية تطوير المنهاج وتظن أنه بمجرد ظهور المنهاج قطاعات ال

.المناهج الجيدة فإن مشكالت التعلم سوف تحل

:المنهـاج الواقعـي-ج

هناك معيار واحد لقياس مدى نجاح المنهاج أال وهو مقدار التعليم الذي يحدث 

وأساليب التدريس التي ،للطلبة ويتم في الغالب من خالل المقررات الدراسية الرسمية

تتمحور حول المعلم وأن دور المعلم يتمثل في نقل المعلومات الموجودة في الكتاب إلى 

.اإلجابة عن أسئلته والقيام بالواجبات البيئيةو أذهان الطلبة وتلقيها في شرح المعلم

إن المنهاج الواقعي أقصد الممارسات الواقعية على مستوى المدرسة قد تكون 

وقد تكون غير مقصودة، ولكن الطالب يتعلم من الممارسات المقصودة كما  مقصودة

-35-2002:33محمود،الحيلة محمد (.يتعلم أيضا من الممارسات غير المقصودة

36(

ومن الضروري أن يكون المنهج منسجما بمحتواه ونتائجه مع المجريات الثقافية 

للعصر الذي يمثله فهو  ،)276-2010:275أبو رحمة إياد وآخرون، (واالجتماعية 

عبد ، الدليمي طه حسين(.منهج يتصل بواقع الطلبة والمجتمع ويعبر عن هذا الواقع

)2008:21الرحمن عبد الهاشمي، 

:وهناك من يقسمها على أساس طرق التدريس إلى-

-Subject:منهـج المـواد الدراسيـة.1 Matter curriculum

الخبرات المعرفية التي تأخذ شكل المواد الدراسية يعني ذلك التنظيم الذي يشمل 

دب، العلوم الرياضية، الفلسفة والفيزياء وغيرها، فهو التاريخ، األ:المعروفة مثل
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المنهج التعليمي الذي يوجه العناية إلى إتقان المعارف المختلفة في شكل مواد مستقلة 

ناهج التربوية النشاط يرى هذا النوع من المو كهدف أسمى للحياة المدرسية كلها

ترسيخها إنما هو نشاط غير هام بل وغير و المدرسي الذي ال يؤدي إلى إتقان المادة

هادف ويجب أال يمارس على حساب المادة التعليمية بل وينبغي أن يكون خارج المنهج 

التدريسي ذاته، ويعتبر منهج المواد الدراسية من أقدم أنواع المناهج وأكثرها انتشارا 

.ستخدما وبخاصة في مرحلتي التعليم االبتدائي والثانويوا

ولقد تأسست مناهج المواد الدراسية على أهداف محددة تسعى إلى إعداد الناشئة 

sidneyني هوك دس"في مجاالت معرفية محددة، لتكون المعرفة هي الغاية ويقدم 

Hook"ليةوصفا دقيقا لهذه المعارف لتحدد في المجاالت المعرفية التا:

 اإللمام بالعالم الفيزيقي والبيولوجي والقوى التي تؤثر على بنية اإلنسان وتحديد

، فالوقي محمد هاشم .(مكانة في الطبيعة وتشكل بيئة الجسم والعقل وتوجه سلوكه

1991:203-205(

 اإللمام بالتاريخ والدراسات االجتماعية، مع مراعاة اختالف المربين حول أهمية

.تعطي للماضي بعيدة وقريبة أو تضاف إلى الحضارة المعاصرة البنية التي

وذلك ألن هذه  ،الفلسفات األساسية والتزاماتها واألديان وأعالم الفكر اإلنساني

الفلسفات واألديان واألفكار التي تؤثر في الصراعات اإليديولوجية وقد تؤدي إلى 

)1991:205، فالوقي محمد هاشم(الصراع المادي

:هذا المنهج بعدد من الخصائص يمكن تحديدها في األمور التاليةويتصف -

االهتمام بالمواد التعليمة على أساس قيمتها في تنمية جانب معين من :المحتـوى-1

شخصية التلميذ، ولقد عززت هذه النظرة االتجاه إلى وضع أكبر عدد ممكن من المواد 

قد أثبت علم و ء شخصية المتعلم،داخل المنهج التعليمي اعتمادا أنها تساهم على بنا

.النفس الحديث خطأ هذا التطور

طريقة  أفضلاإللقاء والعرض هي الطريقة الرئيسية في التدريس، :الطريقـة-2

لتدريس هي اإللقاء وبذلك يصبح المعلم مصدر المعلومات كما أن الكتاب المدرسي هو ل

.المصدر األساسي للتعلم والوسيلة الوحيدة
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ن عالقة منهج المواد الدراسية بالحياة الحقيقة للمتعلم تكاد تكون إ:الوظيفيـة-3

عالقة ضئيلة أو معدومة في المطلق، إذ لم يهيئ هذا النوع من المناهج التعليمية فرصا 

للنمو المتكامل ولم يشمل على نحو كاف تلك الخبرات الضرورية لنمو شخصيات 

.التالميذ نموا متوازنا ومتكامال

ترض منهج المواد الدراسية المنفصلة أن جميع األطفال يمكنهم أن يف:التطابـق-4

يتعلموا كل ما يحدده أو يريده الكبار، ولقد أثبت علم النفس الحديث خطأ هذه النظرة 

.وضررها

الكثير من  لدىقبوال و يلقى منهج المواد الدراسية المنفصلة تأييدا كبيرا:البساطـة-5

فالوقيمحمد .(كيفية تقويمهاو بنائهاو المعلمين ألنه األسلوب األسهل من تخطيط المناهج

)207-1991:206، هاشم

حفظ و استيعابهاو الغاية القصوى من هذا التنظيم المنهجي إتقان المعارف:التقويم-6

د الطرق بذلك تكون وظيفة المعلم األساسية هي إيجاو تسميعها،و المادة التعليمية

المعيار الوحيد المباشر و تكون االمتحانات األداة األنجعو األفضل لتحقيق هذه الغاية،

)1991:207، فالوقيمحمد هاشم.(تحصيل التالميذو إلتقان المادة

نالحظ من خالل ما ورد أن المواد التي يتكون منها المنهج كانت في بداية األمر 

كل مادة كانت تدرس على حده بمعزل عن منفصلة تماما بعضها عن بعض، أي أن 

المواد األخرى، ثم حدث نوع من الترابط بين هذه المواد، ثم تطور األمر إلى دمج 

.بعض المواد بعضها مع بعض في صورة مجاالت

:ن مناهج المواد الدراسية تتضمن مايليأيمكننا القول بو -

:منهـج المـواد الدراسيـة المنفصلـة -أوال

من أقدم أنواع المناهج، وأولها ظهورا، وأكثرها انتشارا في الربع األول من 

القرن العشرين، بدور هذا المنهج حول محور المعلومات في صورة مواد دراسية 

.منفصلة، وموزعة على مراحل وسنوات دراسية

وفيه تنظم الخبرات التربوية فيصورة مقررات دراسية منفصلة كالتربية 

وهو من أسهل التنظيمات في الوضع ، واللغة العربية والعلوموالرياضياتاإلسالمية 
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وفي التدريس حيث تتدرجالموضوعات في كل مادة من السهل إلى المعقد دون مراعاة 

.لما يدرسه الطالب فيالمواد األخرى في نفس الوقت

:منهـج المـواد الدراسيـة المترابطـة -ثانيـا

إظهار العالقات التي قد توجد بين مادتين أو هذا المنهج إلى  واضعويقصد 

أكثرفي نفس مجال الدراسة بقصد إعطاء التالميذ الفرصة لكي يروا ما بين هذه 

كأن يدرس الطالب تاريخ دولة معينة وفي نفس السنة يدرسون ، الموادمن عالقات

.جغرافيةالدولة أيضاً

أنه :ة واحدة وهيإن هذا المنهج يختلف عن منهج المواد المنفصلة في نقط

حاول الربط بين بعض المواد، أو من أجزاء بعض المواد التي يدرسها الطالب في نفس 

العام الدراسي، إال أن عملية الربط هذه لم تكتب لها النجاح حيث اتفق هذا المنهج مع 

، حمادات محمد حسن:(منهج المواد المنفصلة في بقية الخصائص األخرى وتتلخص في

2002:183-184(

إهمال جوانب النمو األخرىو الجانب المعرفي.

البيئة والمجتمعو إهماله للطالب.

لم يهتم باألنشطة.

:ج المجـاالت الواسعـةامنهـ-1

حيث ، ينظم هذا المنهج علىأساس الجمع بين المواد ذات الموضوع الواحدو 

المجموعة تزال الحواجز بين مادتين أوأكثر في نفس مجال الدراسة بحيث تصبح 

المجتمع و التربية الوطنيةو الجغرافياو فمثالًيمكن الجمع بين التاريخ، وكأنها مادة واحدة

العربي في مادةواحدة تسمى االجتماعات

إن هذا المنهج محاولة من المحاوالت المتعددة التي بذلك التطوير منهج المواد 

ر منهج المواد الواسعة، فقد المترابطة، ففكرة الربط لم تنجح على النحو المقصود، فظه

قام هذا المنهج على فلسفة تتلخص في تجميع المواد الدراسية المتشابهة ومزجها في 

مجال واحد بحيث تزول الحواجز بينها تماما، ومن هنا اشتق اسم منهج المجاالت 

.الواسعة



منظور سوسيولوجيمنظور سوسيولوجياملناهج الرتبوية مناملناهج الرتبوية من::الثاينالثاينالفصل الفصل 

83

:من أهـم المجـاالت التـي يتكـون منها هذا المنهج

.علوم األرضو األحياءو الكيمياء،و الفيزياء :يشتمل علىو مجال العلوم العامة)01

.جميع فروع اللغة:يشملو مجال اللغات)02

.الفقه والحديث والتوحيدو تشمل القرآنو مجال التربية الدينية)03

.التاريخ والجغرافيا وعلم االجتماع:تشتمل علىو مجال المواد االجتماعية)04

.األشغال اليدوية وهويتهاو التصويرو الرسم:يشملو مجال التربية الفنية)05

)2002:184، حمادات محمد حسن(

:منهـج النشــاط -3

تغير المفهوم األساسي لمنهج النشاط من المفاهيم القديمة نسبيا وله تاريخ طويل 

كما هو مستخدم في الوقت  يعود إلى بعضه إلى جان جاك روسو، إال أن منهج النشاط

عتبر حديثا، فقد ظهر هذا النوع من التنظيم المنهجي في بعض المدارس الحاضر ي

التجريبية التي أقيمت في الواليات المتحدة األمريكيةنهاية القرن الماضي، بيد أن 

بالرغم من أن جون  1920لم يستخدم بصفة عامة قبل عام "منهج النشاط"اصطالح 

وبذلك يكون جون  1897في عام "برنامج النشاط"ديوي قد استخدمه بتعبير آخر هو 

ديوي من ابرز المربين الذين عملوا على تحويل فكرة النشاط من اإلطار النظري 

:1991، فالوقي محمد هاشم(.وحيز المبادئ النظرية إلى حيز التطبيق العملي

214-215(

عيوب المناهج القديمة التي كانت تركز و جاء هذا المنهج ليقضي علىسلبياتو

، المواد الدراسية والمعلوماتفقط دون مراعاة لميول وحاجات ورغبات التالميذعلى 

ففكرة منهج النشاط تقوم علىأساس أن المتعلم هو الغاية من العملية التعليمية حيث يتم 

تحديد بنية هذاالمنهج بناء على حاجات المتعلمين واهتماماتهم الحالية ومشكالتهم اليومية 

.ده الكبار أن الصغار بحاجة إليه فيالمستقبلوليسبناء على ما يعتق

ففي هذا المنهاج تحول االهتمام من المادة الدراسية إلى الطالب، وأصبح الطالب 

هو الغاية وكل ما يجرى في المدرسة يجب أن يكون في خدمة نموه وتعلمه والنمو 

ية سمي هذا والجسم ةالمطلوب هو النمو المتكامل من جميع الجوانب المعرفيةوالمهاري
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المنهج باسم منهج النشاط ألنه يوجه عنايته الكبرى إلى نشاط الطالب فهو يرى أن 

)2006:104، روكالعزاوي رحيم يونس .(اإليجابية أو النشاط وسيلة التعلم الفعال

كما يجب أن يكون المعلم على معرفة تامة بطبيعة كل نشاط ويعرف كيف يعمل 

للنشاط وكيف يوجه تالميذه الختيار ما يساعد على  بنجاح على تهيئة الجو الالزم

)218-1991:217، فالوقي محمد هاشم"(نموهم المتكامل

:ويمكن تحديد أهم خصائص منهج النشاط في النقاط الرئيسية التالية-

.ميول الطلبة وحاجاتهم تحدد محتوى المنهج)1

.منهج النشاط ال يعد مسبقا)2

.المعرفة وتكاملهامنهج النشاط يحرص على وحدة )3

، رحيم يونس كروالعزاوي(.حل المشكالت هي الطريقة المالئمة لمنهج النشاط)4

2006:104(

:المنهـج المحـوري-2

نتيجة لالنتقادات والقصور الواضح من مناهج المواد الدراسية، ظهور التوجه 

:الجدي إلى إيجاد وتنظيم منهجي يراعي

.الربط بين مناحي الحياة المختلفة)1

.التعاون المشترك بين التالميذ والمعلمين)2

.جعل المشاكل الفردية والجماعية أساسا للتعلم)3

)1991:235فالوقي محمد هاشم ،(.التوجيه التربوي السليم)4

، جاء هذا المنهج ليصلح كثيراً من عيوب مناهج المواد الدراسيةومنهج النشاطلقد

الطالب في المرحلةالثانوية وبغض النظر إن وظيفة المدرسة األساسية هي تزويد جميع 

عما بينهم من فروق في الميول والقدرات بقدر مشترك وبحدأدنى من الخبرات 

التي تتضح  ،والمهارات والمفاهيم واالتجاهات الالزمة إلشباع حاجاتهمومتطلبات نموهم

خالل تفاعلهم مع المجتمع الذي يعيشون فيه بحيث يصبحهؤالء المتعلمين أعضاء 

.فاعلين في المجتمع
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عليه ظهرت فكرة جديدة حول تنظيم المنهج حول فكرة أو محور يكون و 

على هذا التنظيم "المنهج المحوري"لقد أطلق مصطلح و مرتكزا للتعلم وبؤرة للدراسة،

بهذا يعتبر المنهج المحوري أحد المحاوالت الجادة لعالج العيوب و .المنهجي الجديد

التي برزت أمام المربين والمعلمين في مناهج المواد الدراسية التقليدية، إن معنى كلمة 

معنى لغويا الجزء المركزي لشيء من األشياء الذي يدور حوله هذا "coreمحور "

.الشيء

ز معين في المنهج ترتبط به كل أجزاء أما المعنى االصطالحي فهو وجود مرك

المنهج ارتباطا وثيقا ويؤثر فيها، أو وجود جزء مركزي أو رئيس في المنهج التعليمي 

)236-1991:235، فالوقيمحمد هاشم(.يعمل فيه ومن خالله كل التالميذ

و يمكن تلخيص خصائص المنهج المحوري فيمايلي:

عامة تكون أساسية لجميع الطلبة لذلك يمكن احتواء المنهج المحوري على قدرات .1

.اعتبار المنهج المحوري نوعا من التعلم العام

مهارات هي من تخطيط و يضم المنهج المحوري نشاطات مصممة لتطوير معارف.2

.الطلبة والمدرسين معا

قيام المنهج المحوري بالتهيؤ واالستعداد واتخاذ االحتياطات الالزمة لمعالجة بعض .3

.الخاصة عند ظهورهاالحاجات 

يؤكد المنهج المحوري أنه من األفضل تدريس بعض الموضوعات عند الحاجة إليها، .4

.وليس تدريسها عندما يأتي دورها كما وردت في سياق المنهج المدرسي

المنهج المحوري يتجاهل الحدود الفاصلة في المواد الدراسية، وهو يستغرق فترة زمنية 

.ي قد تتراوح بين ثلث اليوم المدرسي أو نصفهطويلة خالل اليوم المدرس

:داتــج الوحـــمنه-5

جاء هذاالمنهج كمحاولة لعالج كثير من نقائص الدراسة التقليدية حيث استهدفت 

ثم تطورت ، الوحداتفي أول أمرها معالجة تفكك المنهج والعمل على إبراز وحدته

، وبإيجابية التالميذ ونشاطهم الوحداتفأكدت أيضاً على أهمية ربط الدراسة بالحياة

ثمتبلورت في نهاية األمر صورة جديدة للوحدات تستهدف تحقيق التكامل على 



منظور سوسيولوجيمنظور سوسيولوجياملناهج الرتبوية مناملناهج الرتبوية من::الثاينالثاينالفصل الفصل 

86

إيجابية من جانب و ما يصاحبها من نشاطو جميعمستوياته وتهيئة مواقف الخبرة

.التالميذ

)2009:104، العزاوي رحيم يونس كرو(
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:ومنهـج النشـاط والمنهـج المحـوريمقارنة بين منهـج المـواد الدراسيـة *

الخاصـة
منهـج المـواد 

الدراسيـة
منهـج النشـاط

المنهـج المحـوري 

المشكالت االجتماعيـة (

)ومجاالت الحيـاة

محـور التأكيـد

نقل التراث -

الثقافي المتمثل في 

المواد الدراسية

نشاطات المتعلمين -

وميولهم واهتماماته 

.المتعلمين

والمشكالت االجتماعية القيم -

وحاجات المتعلمين

المحتـوى

مقسم إلى مواد -

دراسية وفقا 

لمتطلبات البحث

متمركز حول -

حاجات واهتمامات 

الطلبة

متمركز حول حاجات -

ومشكالت المتعلمين والقيم 

.والوظائف االجتماعية

تنظيـم المنهـج

مواد دراسية -

إجبارية تشكل 

معظم التعلم 

المشترك ومواد 

اختيارية

محاور نشاط أو -

مراكز اهتمام أو 

مشروعات

محور يضم دراسات عامة -

مشتركة وبرنامج خاص يضم 

دراسات متنوعة يختار الطالب 

.من بينها

يعد مسبقا-إعـداد المنهـج

ال يعد مسبقا ويتم -

التعاون المشترك بين 

المعلم وطلبته

يمكن أن يكون هناك نوع -

من اإلعداد المسبق

 النشاطـات

التعليميـة

تركز على -

أساليب العروض 

والشرح واإليضاح 

واالختيار

تحتل أساليب جل -

المشكالت مكانا 

بارزا فيها

تمثيل أساليب وطرائق حل -

.المشكالت ثقال فيها

مصـادر التعلـم
الكتب في أغلب -

األحيان

متنوعة وهناك -

اهتمام بمصادر 

اكتساب الخبرات 

المباشرة

متنوعة وهناك اهتمام -

بمصادر البيئة والمجتمع
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وسائـل التقويـم

تغلب عليها -

االختبارات 

واالمتحانات

متنوعة وتشمل -

أساليب التعزيز 

الذاتية وأساليب 

المالحظة والتقويم 

الذاتي

متنوعة وتشمل أساليب -

التعزيز الذاتية وأساليب 

المالحظة والتقويم الذاتي واثر 

.المنهج في البيئة والمجتمع

التوجيـه 

واإلرشـاد

يقوم به أخصائي -

اجتماعي

من خالل المعلم -

الذي يشرف على 

نشاطات الطلبة 

ويوجههم

من خالل معلم المحور الذي -

يمضى وقتا أطول من غيره 

.مع طلبة

التوجـه 

االجتماعـي

قد يراعى فيه أو -

ال يراعى

قد يراعى فيه أو -

ال يراعى

يراعى التوجه االجتماعي في -

المحور

منهـج و مقارنـة بين منهـج المـواد الدراسيـةيوضح  :2جدول رقم

)112-2009:111، العزاوي رحيم يونس كرو(.المنهـج المحـوريو النشـاط

:اجــط المنهــــتخطي-2

:هـــتعريف-أ

 هو عملية إعداد خطة مفصلة لبناء المنهج أو لتطويره، يتم فيها تحديد األهداف-1

 التقويمو األدوات التعليميةو الموادو طرق التدريسو الخبراتو المحتوىو

.الخ...المتابعةو

 المتعلمو المعلمو ذاته بجميع عناصره جويشمل التخطيط الجيد للمنهج، المنه

.الخ...الهيكل التنظيمي للمدرسةو الموجهو

.يصعب تنفيذهو بدون التخطيط الجيد للمنهج تعم الفوضىو -

تصميم محدد سلفا للمنهج، حيث يشكل يتم التخطيط الجيد للمنهج في ضوء وجود  -

، مازن حسام محمد.(االهتداء بهاو هذا التصميم المرجعية العلمية التي يجب االسترشاد

)546، ص 2009
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ج، كما يطلق عليه اج أو تصميم المنهايقصد بتخطيط المنهاج أو تنظيم المنه-2

المعايير و صفاتالبعض، تلك العملية التمهيدية التي يقوم بها المختصون لوضع الموا

توضيح و ج المقترحاالتنفيذية التي تخص عناصر أو مكونات منظومة المنهو التطويرية

ج يعني ترتيب العناصر امن ثم فان التخطيط في مجال المنهو العالقات التي تربك بينها

.إظهار العالقات بينهاو تنسيقها معاو المنهجية

//:httpراتب قاسم( mathland:ahlmontadadz.net(

 يعرف أيضا بأنه العملية التي يتم عن طريقها تصور العالقات بين الطالبو

مخرجات التعليم من جهة و الزمن من جهةو المحتوىو المعلمين والمواد التعليميةو

//:httpعبید حسن راضي(.أخرى mathland:ahlmontadadz.net(

لمساعدة المدارس على و ج لتسهيل التعلم،االمنهأو الطريقة التي تنظم بها عناصر -

.األسبوعيةو وضع الجداول الدراسية اليومية

العناية بالمؤسسات و نه وضع تصور عام للمنظومة التعليمية بمكوناتها المختلفةإأو  -

.هداف المنشودةاألالتعليمية للوصول إلى 

:ادئ تخطيط المنهاجـــمب-ب

:هيو ا المنهاجهناك مبادئ أساسية يقوم عليه

التعرف على المشكالت التي و يعني أن يشمل التخطيط مستويات التعليم، :الشمول -1

اإللمام بكل جزئيات ، ومدى عالقة كل جزء من أجزاء المنهاج باآلخرو يعاني منها،

.العمل دون تفضيل جزء على اآلخر

مراعي و قابال للتعديلأن يكون ، ويجب أن تتسم عملية التخطيط بالمرونة :المرونة -2

المتغيرات التي قد تطرأ، إذ يكون قابل لحذف أو إضافة أو تعديل أي هدف و للظروف

.المتغيراتو الظروفو أو أسلوب أو وسيلة حسب اإلمكانات

 إذ يجب أن تنطلق عملية تخطيط المنهاج من الواقع، مراعيا الظروف :الواقعية -3

قابلة و غير خيالية،و قابلة للتطبيق ،البشريةو لماليةاو التكنولوجيةو اإلمكانات الماديةو

.للتنفيذ
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يجب أن تكون عملية تخطيط المنهاج مستمرة ال تنتهي بوضع الخطة  :االستمرارية -4

 الخطة الحالية امتدادو تكون الخطط سلسلة تكمل بعضها بعض،و بل عملية مستمرة،

.هكذاو مكملة للخطة السابقةو

تكون عملية تخطيط المنهاج عملية تعاونية تشاركيه، أي يجب أن  :المشاركة -5

.متعلم وبعض أطراف المجتمعو اشتراك كل أطراف العملية التعليمية من معلم

فالتخطيط الناجح من الضروري وجود تكامل بين جميع جوانبه، حيث  :التكامل-6

.يؤدي هذا التكامل إلى تحقيق األهداف المرجوة

حسب و ترتيبها ضمن أولوياتو ا من خالل وضع األهدافهذو :ترتيب األولويات-7

أن يخصص لكل أولوية موارد، وتأجيل الهدف الذي ال يحظى و اإلمكانيات،و الظروف

.في فترة زمنية واحدةو باألولوية ألنه ال يمكن تنفيذ جميع األهداف في الوقت واحد

قدراتها و أهدافما يشتملها من و يعني ذلك وضوح الخطةو :الوضوحو البساطة-8

.على التنفيذ

ال يمكن أن يتم نجاح أي تخطيط ما لم تالزمه المتابعة لمعرفة ما  :التقويمو المتابعة-9

تعزيز نقاط و تالفيهاو يتحقق من التخطيط وما ال يتحقق إضافة إلى تقويم نقاط الضعف

.التقدمو القوة

 ل مدة زمنية تحديدا دقيقا،تحديد كو أي االنتباه إلى أهمية الوقت :مراعاة الوقت-10

.العمل على االستغالل األمثل للوقتو

هذا تحسب لألمور الطارئة التي يمكن حدوثها أثناء تنفيذ التخطيط على و :التنبؤ-11

بذلك و توقع ما يمكن أن يحدث من أمور قد تغير مسار تنفيذ التخطيطو ارض الواقع،

حدوثه من مشكالت أو ردود فعل عكسية عليه أن يضع البدائل المحتملة لما يمكن توقع 

.من المرؤوسينأو الطالب أو أولياء األمور

رافده الحريري، محمود أسامة (.تحديد المعايير التي سيتم بموجبها تقويم التخطيط-12

)231-2007:228حالل، 
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:واع التخطيطــــأن-ج

:يمكن تصنيف التخطيط حسب ما يلي

:يتضمنو حسب األهداف-1

سياسات و إجراءاتو يعتمد على اتخاذ قراراتو التخطيط الهيكلي أو التركيبي:بنائي-أ

إقامة هيكل جديد مغاير و تهدف إلى تغييرات عميقة بعيدة المدى في النظام الهيكلي

.)التخطيط االشتراكي(للسابق 

تنفيذها ضمن الهيكل و يتضمن إعداد الخططو يسمى بالتخطيط التوجيهي :وظيفي-ب

االجتماعي القائم، مكتفيا بإحداث تغيير في الوظائف التي يؤديها النظام و االقتصادي

).الدول الرأسمالية(اإلصالح التدريجي و آخذا بمبدأ التطور البطيء

:يتضمنو حسب المجال-2

التفاعل بما و تعبئة كافة الموارد، مع مراعاة التكاملو شمول األهداف، :الشامل-أ

.بين جميع القطاعاتيحقق نمو متوازنا 

قد يضيق ليتناول مرحلة و هو الذي يتناول قطاعا واحدا مثل التعليمو :الجزئي-ب

تعليمية واحدة إلحداث التغيير المنشود فيها من منظور تطويري، كتطوير مناهج 

.الخ...طرقهو التعليم، أساليبه

:يشملو حسب الميادين التي يتناولها-3

المحافظة عليهاو يتم التركيز على تنمية الموارد الطبيعيةوفيه :التخطيط الطبيعي-أ

.الصناعيةو الذي يهتم بوضع خطط التنمية الزراعية :التخطيط االقتصادي -ب

يتناول مجاالت االستهالك، الصحة، الخدمات الترويجية، و :التخطيط االجتماعي-ج

.الخ...محاربة الجريمة

 المؤسسات التعليمية لتفعيل دورهاو ئط الثقافةالذي يركز على وسا :التخطيط الثقافي-د

.تحقيق تكاملهاو

.يتضمنو :حسب المستوى-4

مثل التخطيط لمحو األمية فهو :الذي يكون تطبيقه على مستوى الدولةو :القومي-أ

.على مستوى الدولة
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الذي يكون مجال تطبيقه اإلقليم أو المحافظة، مثل وضع خطط لتحقيق و :اإلقليمي-ب

.ة البشرية أو االقتصاديةالتنمي

.الذي يكون مجال تطبيقه الحي أو القريةو :المحلي -ج

:حسب المدى الزمني-5

)سنة 20-10(الذي يستغرق ما بين و التخطيط طويل المدى -أ

)سنوات  10-5(الذي يستغرق ما بين و التخطيط متوسط المدى -ب

)سنوات 5-1(يكون من و التخطيط قصير المدى -ج

:يتضمنو :حسب األجهزة المشرفة على التخطيط-6

).هيئات أو وزارات مسؤولة في الدولة عن التخطيط(مركزي  -أ

يستخدم لمواجهة و ال مركزي مثل وضع خطط على مستوى المصنع أو المدرسة -ب

)17-16):س.ب(البوهي فاروق شوقي (.مشكالت محلية

:اجــوات تخطيط المنهـــخط-د

:تحديد األهداف بوضوح وواقعية -

محدد حيث يتم تحديد و فال يمكن للمخطط وضع خطة دون وجود هدف واضح

المعايير المعتمدة لضمان و األهداف بناءا على المعطيات المتوافرة في الواقع الراهن

.تنفيذ األهدافو تحقيقو نجاح

:المؤثراتو دراسة المتغيرات -

أخذها بعين االعتبار في و الطبيعيةو البشريةو ةتعني مراعاة الظروف الماليو 

التخطيط، وذلك ليسهل التعامل معها في حال حدوثها أثناء ما تم التخطيط له فال يحدث 

.إرباك في عملية التنفيذ

:وضع خطة -1

تعني كتابة عناصر الوصول إلى الهدف من كافة الجوانب، أي من حيث و 

توظيفها في و تحديد الطرق التي سيتم استخدامهاو أساليب التنفيذ،و الزمن، ووسائل

بالتفصيل، بشكل و توضيح كل ذلكو تقدير األموال الالزمة لتنفيذ الخطة،و التنفيذ،

هنا البد من االنتباه إلى التحلي بالمرونة و كتابي، وذلك للتأكد من جاهزية كل شيء،

.في تقدير العناصر السابقة
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:المتابعة -2

المخطط أن يكتفي بوضع الخطة بشكلها النظري، بل البد له من ال ينبغي على 

ذلك للتأكد من تنفيذ العمل كما تم التخطيط له، فالواقع العلمي و متابعة ما بدا العمل به،

لذا البد من وجود و للخطة يتضمن كيفية إيصال المعلومات إلى الفئة المستهدفة،

.مراقبين لمالحظة كيفية تنفيذ العمل

:ييمالتق -3

هو يبين نسبة الوصول إلى الهدف أي من اجل و ،يكون في نهاية عملية التنفيذ

)51-2008:50زيق، هشام يعقوب مري(.قياس نسبة الوصول إلى الهدف

:ج ينبغي مراعاة ما يلياعند بناء المنه-

.التقويمو أن تكون أهداف المنهج محددة، شاملة، واضحة، قابلة للتحقيق)1

.تنظيم المنهج في إطار واقع النظام التعليميو تحليل النظم في بناءاألخذ بأسلوب )2

.تتنوع طرق التدريس المستخدمةو أن تتعدد)3

.العالمية على حد سواءو أن ترتبط المناهج بالبيئة المحلية)4

أن تتضمن المناهج في جميع المراحل القيام بأعمال يدوية تحقق فائدة في حياة )5

التمكن و المناهج ما يساعد التالميذ على االستيعاب التلميذ العملية وأن تتضمن

.التكنولوجي

:ج ينبغي مراعاة ما يلياعند تقويم المنه-

.متكامال،مخططا،أن يكون تقويم المنهج شامال )1

هي التي تحدد موقف التلميذ وفقا لما و ،أن يشمل التقويم اختيارات معيارية المرجع )2

)31-2006:29،مجدي عزيز إبراهيم(.لألهداف المحددةتبعا و ينبغي أن يكون عليه

:الت تخطيط المنهاجــــمشك-و

.نقص األفراد المدربين على التخطيط)1

.عدم وجود وعي التخطيط)2

.األجهزة الخاصة بالتخطيطو عدم كفاءة التنظيمات)3

.)39:ب س، فاروق شوقي البوهي(.عدم توافر القوى البشرية الالزمة لتنفيذ الخطة)4
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:تطـوير المنهـاج-3

الحالية وأكثرها  واالجتماعية يعتبر تطوير المنهاج من أهم القضايا التربوية

تداوال ألن التغييرات الحاصلة في أي مجتمع البد أن يتبعها في تغيير النظام التربوي 

والتعليمي، غن المنهج هو الوسيلة التي من خاللها نستطيع المدرسة تحقيق فلسفة 

أن يتسم بالتطوير وحتى يواكب ما يطرأ على "يميزه وعلى المنهج  المجتمع الذي

ألن المدرسة من خالل المنهج ، المجتمع من تغييرات فهنا تكمن فلسفة التطوير وأهميته

بل عليها أن تقود هذه ، يجب أن تواكب التغيرات التي تحدث في المجتمع فحسب

)2006:348وزي طه إبراهيم،ف، الكلزة رجب أحمد(."التغيرات وتؤدي إليها أيضا

فمصطلح تطوير المناهج لم يأت عشوائيا أو عفويا، لكنه جاء نتيجة لتطور الفكر 

التربوي وتزايد تراكمات الخبرات لدى من تخصصوا في علم المناهج، كذلك لدى 

.المعلمين الممارسين للمهنة طوال سنوات عديدة

فكان يعني أن تستبدل "المناهجتغيير "وقد كانت البداية في ظهور مصطلح 

مناهج سائدة إلى مناهج أخرى جديدة، واألمر الحاكم هنا هو التغيير الكلي نتيجة 

لصعوبات معينة موضع شكوى من المعلمين أو المتعلمين وهنا تستجيب السلطات 

التربوية لهذه الرغبة ويتجه التغيير إلى إلغاء الكتاب، ولعلنا نالحظ ما تغير هو محتوى 

فارعة ، اللقاني أحمد حسين(.المنهج فقط وليس المنهج بالمعنى العلمي الذي نعرفه

)2001:266حسن محمد، 

مما ال شك فيه أن بناء المنهج يختلف عن تطويره في نقطة أساسية فالبناء و 

لكن و موجود فعالًو أما التطوير فهو يبدأ من شيء قائم -من الشيء-يبدأ من الصفر 

.إلى أفضل صورة ممكنة نريد الوصول به

 يقصد بتطوير المنهج تصحيح أو إعادة تصميم المنهج بإدخال تجديداتو

.تحقيق أهدافهاو مستحدثات في مكوناته لتحسين العملية التعليميةو

ولكي تتم عملية التطوير بصورة سليمة فالبد أن تكون أهدافها واضحة وشاملة 

تعاونية و أن تكون مستمرة، وعلى أسس علميةمعتمدة و لجميعجوانب العملية التعليمية

حتى تتحقق عملية التطوير البد ، والتدريسو يشترك فيها جميع المختصين في التربية
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أوجه و أن تكون مسايرة جنباً إلى جنب مع عملية تقويم المنهج حيث يتم تحديد األخطاء

اولة التخلص التجارب لمحو ج ثم تُجرى الدراساتانواحي القصور في المنهو الضعف

 اختيار المناسب منهاو الخبرات التربويةو من هذا القصور مع االستفادة من االتجاهات

)http://www.aksalser.net(.لمجتمعناو الصالح لعاداتناو

التغيير التي تمس المنهاج تستند إلى مجموعة و ويمكن القول أن عملية التطوير

من األسباب تختلف من مجتمع إلى آخر حسب فلسفة كل مجتمع كذلك تختلف من وقت 

)2002:432، حسينحمد اللقاني أ(:نستطيع أن نلخصها كالتالي نإلى آخر، لك

:التطـور الكمـي للمعـارف اإلنسانيـة.1

-كيفياو كميا-الشك أنه من أبرز سمات العالم المعاصر ذلك التطور الهائل

نجدها بصورة لم تعهدها البشريةمن قبل، هذا يعني أن المعارف ال و نسانيةاإلللمعارف 

من هنا أصبح تقديم كميات من المعارف للمتعلم في ، تظل على حداثتها لوقت طويل

تطوير أمرا و على مدى سنوات دراسية عديدة دون مراجعة، وصورة أو أخرى

شامل األمر الذي يفرض على و متناقضا مع ما تتميز به المعرفة من تطوير واسع

يستجيب له سواء في مادته أو و المنهج قدرا كبيرا من المرونة بحيث يرحب بكل جديد

)434-2002:433، قاني أحمد حسينلال(.وسائله وأنشطتهو طرقه

:شتـى مجـاالت الحيـاة  فيج العلمـي اسيـادة المنهـ.2

من أوضح ما نلمسه من تطورات علمية كل يوم يرجع بالدرجة األولى إلى 

التزام العلوم الطبيعية بالمنهج العلمي على البحث والدراسة، ولم يقف أمر استخدم 

إلى مجاالت العلوم األخرى، ومن المنهج العلمي على مجال العلوم الطبيعية وإنما تعداه 

ثم فإن السبيل إلى إحداث توازن بين التقدم المادي واالجتماعي في مجتمع تريد له أن 

.يكون عصريا هو أن يصبح المنهج العلمي هو األداة الرئيسية للتعامل مع كافة نواحيه

)2001:433سين ،قاني أحمد حلال(

:التعليـم اليـة وتدنـي نوعيـةحقصـور المناهـج ال.3

ويظهر ذلك من خالل نتائج االمتحانات فهي تعبر عن مؤشر هام يدل على 

نوعية وصالحية المناهج المتبعة وكلما ساءت النتائج استدعى ذلك تطوير هذه النتائج، 
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بن هدية (.هذا في حد ذاته تعتبر دافعا قويا إلعادة النظر في المناهج وتطويرها

)2008:111مفتاح،

:ـن العلـم النظـري والتطبيقـي، وبيـن النظريـة والتطبيـقالتالحـم بي.4

يستهدف العلم الكشف عن الحقائق والقوانين التي تحكم ظواهر الكون، فإذا كان 

العلم يصل إلى الحقائق والقوانين والنظريات، فإن المجال التطبيقي يتناولها بقصد 

اللقانيأحمد حسين (بين الجانبينالتطوير ورفع مستوى الكفاية أي أنه لم تعد هناك عزلة 

بل يعد هناك علم للعلم وبال تطبيق، كما لم يعد هناك صناعة وإنتاج ، )2002:434¡

)438-437-2002:434، اللقاني أحمد حسين(.دون ارتباط وثيق بالبحث العلمي

:التزايـد الهائـل كمـا ونوعـا فـي وسائـل االتصـال الجماهيـري.5

التكنولوجية أن تجعل اإلنسان قادرا على تجاوز الحدود استطاعت المنجزات 

من ثم فإن و والعقبات التي لم تكن حواسه الطبيعية قادرة على تجاوزها من قبل

الحواس الطبيعية اإلنسانية لم تعد قادرة على جعل الفرد قادرا على إدارة التفاعل مع 

ت وتجهيزات أخرى مختلف الثقافات هذا أدى إلى ضرورة دعم تلك الحواس بأدوا

لذلك فإن المنهج مطالب بإعداد الفرد للنظر في تلك الثقافات كفكر و تيسر هذا التفاعل،

وقادر على التكيف مع  )440-2001:439، اللقاني أحمد حسين(متفتحو واع

متطلبات العولمة التي تعتبر في جوهرها نزعة شمولية توسعية ،ذات قدرة كبيرة على 

السياسية والثقافية و االقتصاديةو العناصر واألصعدة االجتماعيةاستنفار وشحذ كافة 

-2003:165زمام نور الدين،.(الجغرافيةو والتقنية،بطريقة تتجاوز نطاق المكان

171(

:األخـذ بمفهـوم التربيـة المستمـرة.6

يحمل مفهوم التربية المستمرة في جوهره اعتراضا على انتهاء تعليم الفرد عند 

مستوى تعليمي معين، ويؤكد على استمرار تعليم الفرد طوال حياته وعلى سياقها، من 

هنا أصبح من الضروري أن تخضع المناهج للمراجعة والتطوير، كذلك المغزى 

لم الفرد كيف يتعلم، وهي قضية تحتاج إلى الرئيسي لمفهوم التربية المستمرة هو أن يتع

.تصل بالمناهج من قوى ومؤشراتيدراسة عميقة وتحليل دقيق لكل ما 
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)440-2001:439، اللقاني أحمد حسين(:تزايـد التجديـدات التربويـة.7

لقد شمل التجديد أهداف ووظائف المؤسسات التعليمية وأساليب التنظيم واإلدارة 

واألدوار والعالقات السائدة فيها والمناهج من حيث األهداف والمحتوى والطرق 

والوسائل التعليمية وأساليب التقويم، هذا يقتضي توافر تنظيمات ومؤسسات متخصصة 

.علمين ومراكز البحوث ووسائل اإلعالم التربويتساند التجديد المستمر مثل نقابات الم

ج التربوي يعني تلك التعديالت المقننة والمنظمة اعلى هذا األساس فتطوير المنه

التي يقوم بها أهل التربية والتي تشمل المنهج بما يؤدي إلى تحديثه وزيادة فاعلية 

لى تطوير مستمر وبالتالي الوصول إلى تحقيق أهداف النظام التربوية الذي يحتاج إ

)143-2005:142ضياف زين الدين، (:حتى يتجاوز بعض المعيقات مثل

.تجدد النظرة الفلسفية للتربية)1

.نمو المعارف المتعلق بالمتعلم وطبيعة التعلم)2

.تقدم العلم وإدخال التكنولوجيا في التعلم)3

.تسارع التغير في الحياة االجتماعية واالقتصادية)4

نستطيع التكلم عن تطوير المنهج أو تغيير أو مراجعة أو في هذا اإلطار ال و

تحديث أو تقويم المنهج دون أألخذ يعين االعتبار دور المعلم والمربي المختص على 

هذا التغيير فعند حدوث التالحم بين مجال المنهاج وطرق التدريس أصبحت مشاركة 

اللقانيأحمد (،كار أهميتهاالمعلم على تخطيط المنهج وتقويمه عملية جوهرية ال يمكن إن

وبناءا على ذلك أصبح المعلم مشاركا في )2002:268فارعة حسن محمد، ،حسين

:عمليتي التقويم والتطوير وذلك على النحو التالي

:جاالمعلـم مشـارك فـي عمليـة تقويـم المنهـ -أوال

من حيث أنه هو المسؤول عن تنفيذ المنهج أيضا هو مسؤول عن تقويمه على 

ولتحقيق ذلك تضمنت برامج التطوير التربوي أبعادا جديدة ¡إطار ما حدد له من أهداف

كان من أهمها إعطاء دور أكبر ألولياء األمور للمساعدة على دعم العملية التعليمية من 

خالل المساندة والمتابعة المستمرة للتحصيل العلمي ألبنائهم وكذلك دعم المدرسة في 

درسة ال تستطيع تطوير عملها وتحقيق أهدافها والمضي قدما في المجتمع المحلى، فالم
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هذا الطريق فمساعدة أولياء األمور للمعلمين تؤدي إلى مساندة خطط إصالح التعليم 

)http://www.swmsa.com(.وتطوره وذلك من خالل تقديم الدعم المعنوي

:المعلـم مشـارك فـي عمليـة تطويـر المنهـاج -ثانيـا

إن العالقة بين عملية تقويم المنهج وتطويره عالقة خلقية وليست خطية، ونقصد 

اللقاني أحمد (هنا أن تتم عملية التقويم في الواقع الميداني أوال ثم تبدأ عملية التطوير

)2002:269ارعة حسن محمد، ف، حسين

 أن المشاركة الفاعلة للمعلم على هذه العمليات تحتاج ولعلنا نستطيع أن نؤكد

:إلى ما يلي

.أن يكون كل من يقبل تعليمات ومعاهد إعداد المعلمين مستعدا لممارسة هذه المهنة)1

ات التي يجب أن يمتلكها معلم المستقبل ءأن تعنى برامج إعداد المعلمين بالكفا)2

.والخاصة بعمليات صناعة المنهج وتقويمه وتطويره

االنفتاح الكامل على التجارب العالمية في مجال تطوير المناهج مع التركيز على )3

.دور المعلم فيها

أن تتاح الفرص للمعلمين حديثي العهد بالمهنة بحضور الجلسات الخاصة لتطوير )4

.المناهج فضال عن إشراكهم في آليات تقويم المناهج

عامة يستطيع أن يشارك مشاركة فعالة إن المعلم الذي يمتلك قدرا كبيرا من الثقافة ال)5

.في عمليات صناعة وتقويم وتطوير المنهج

لما كانت عملية تطوير المنهج تأتي بعد عملية تقويم هذا المنهج، البد للمعلم أن 

يستطيع جمع البيانات واألدلة والشواهد عن المنهج الجاري للتوصل إلى جذور 

، اللقاني أحمد حسين(.في أثناء تنفيذ المنهج المشكالت التي تواجه التالميذ أو تواجهه

)279-2002:278فارعة حسن محمد، 

إن عملية تطوير المنهج هي عملية هامة ال تقل :أهمية تطوير المنهاج-الثثا

والدليل على ذلك هو انه لو قمنا بأعداد منهج بكافة صور ، أهميتها عن عملية بناءه

فسيحكم عليه بالتجمد ، هذا المنهج لسنوات عدةأهمل ، التكنولوجيا والتقدم الحديث
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ومن هنا تظهر عملية تطوير المنهج لدرجة انه من يقوم في أيامنا هذه بعملية ، والتخلف

.بناء المنهج ال بد أن يضع تحت نصب عينيه أسس تطويره

:المنهاجدواعي تطوير-ثالثا

:أسباب لتطوير المنهج منهاو دواعيعدة  توجدهناك

.العصر الذي نعيش فيه، يسهم في التقدم العلمي والتقنيطبيعة )1

تقرير و يتم معرفة ذلك من خالل نتائج االمتحاناتو :قصور المناهج الحاليةو سوء)2

.أخر نتائج البحوث التربويةو الفنيين،و الموجهينو الخبراء

.عدم قدرة المناهج الحالية على اإلسهام الفعال في التغيير االجتماعي)3

.النفسيو عجز المناهج الحالية عن مالحقة التطور في الفكر التربوي)4

.ارتفاع نسبة الفاقد في التعليم)5

.مشكلة الغزو الثقافي)6

:خطوات تطوير المناهج-رابعا

تعتمد عملية تطوير المناهج على مجموعةمن المراحل والعمليات والخطوات 

وتساهمبصورة جيدة في تحقيق وهذه المراحل تساعد فيالوقوف على أرض صلبة 

، أوقد يختلف مسماها.األهداف المنشودة منه، وهذه الخطوات تختلففي بعض األحيان

كما قد يعتريها بعض التغيير وفقاً التجاهات القائمين بعمليةالتطوير وفقاً للظروف 

.المحيطة بعملية التطوير

:نهاجمجاالت النشاط التي يمكن استخدامها في تطوير الم-خامسا

:أوجه نشاط غير ظاهرة)أ

االستماع إلى وصف من المعلم أو الطالب بسبب تعذر وجود وسائل حية مثل وصف )1

.حادث تاريخي

إلى نقاش في ندوة أو مناظرة بين مجموعة من الطالب أو بين المعلم  االستماع)2

.المتخصصينو والطالب أو بين مجموعة من الخبراء

االستماع ومشاهدة فيلم ثم يطلب منهم كتابة تقرير عما يطلب المعلم من الطالب )3

.تضمنه الفيلم

.مشاهدة صور ودراستها)4
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:أوجه النشاط العملية )ب

.رسم خرائط أو رسوم أو توقع بيانات على الرسم)1

عمل مجسمات بهدف زيادة فهم الطالب لموضوعات الكتاب بتحويلها من الصورة )2

.اللفظية إلى الصورة الحسية

جمع صور تاريخية وطوابع بريد وأحجار وعينات من المحاصيل، وذلك بهدف  )3

.تدريب الطالب على استخدام مصادر تعلم متعددة إلى جانب الكتاب المدرسي

)http://kenanaonline.com(

:أوجه النشاط النظرية )ج

الكتب والمراجع والصحف اليومية وكتاب تقارير قراءات إضافية وتشمل قراءات في -

.إخبارية عن أهم األحداث الجارية والقضايا المعاصرة

.إعداد خريطة زمنية توضح التتابع الزمني-

:النشاط خارج حجرة الدراسة )د

يتضمن نشاط داخل المدرسة وخارج المدرسة ومنها زيارة متاحف ومعارض و-

.ومصانع وغيرها

:المنهاج التربويو االتجاهات النظرية-ثالثا

إبراز و ج وظائف أساسية تتمثل في محاولة تطوير المنهاجالنظرية المنه

العالقات الموجودة بين مختلف عناصره،كما تسعى إلى إكساب المعلم القدرة على نقد 

 أكثرها معقولية بالنسبةو توجيه المعلم إلى تبني أفضل االختياراتو المجتمع

)34-2009:30المة عادل أبوالعز،س(.لعمله

إن نظريات المنهاج تنبثق في األساس من وجهة نظر فلسفية تعد بمثابة مقدمة 

صريحة أو ضمنية لقضية فلسفية ما والتي تشتمل على نظريات حول طبيعة اإلنسان 

والمعرفة وطبيعة المجتمع، عموما يمكن تبرير هذه النظرية عند الممارسة والتطبيق 

مجموعة من المبادئ المترابطة والتي  فهي.بالرجوع إلى النظريات النفسية واالجتماعية

2009، كرو زاوي رحيم يونسعال(تحكمالممارسات التعليميةو توجه العملية التربوية

:74-75(
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 ياترابطة منطقاالفتراضات المو جموعة المصطلحاتتعرف أيضا على أنها مو

 التنبؤ بهاو هر التربوية من خالل وصف الظواهرللظواالتي تمثل نظرة نظامية و

الفتالويسهيلة  (.اتخاذ القرار المناسبو تفسيرها قصد توجيه العمل التربويو شرحهاو

)88-2006:44، هاللي أحمد، محسن

وفعليا بتقويم  ،عملية تنفيذية تنتهي ظاهريا بتحقيقأهداف التعلم المنهجية إذنفهي

)113-2009:83ام محمد، مازن حس(.ج نفسهاالمنه

:ويــاج التربــــوالمنه يـــاالتجاه الوظيف-1

 ينطلق التحليل الوظيفي من النظر إلى المجتمع على أنه نسق من الوظائف

األدوار التي تربطها مجموعة معقدة من التفاعالت التي تسعى إلى استمرار النسق و

الفرعية كالنسق التعليمي يتم تحليله من ن األنساق إالكلي الحفاظ عليه، من هذه النظرة ف

.زاوية وظيفتها في تحقيق التضامن الداخل بين مكونات المجتمع

يؤثر في جميع ، فالنظام التعليمي يلعب دورا أساسيا في البناء االجتماعي ككل

يزداد و النظم االجتماعية الداخلة في تكوينه فهو يؤثر في النظام االقتصادي السائد

في الوقت نفسه ، وما تعقد مستوى المهارات التي تتطلبها التكنولوجيا الحديثةتأثيره كل

االنتقاء تجعل التعليم بالضرورة على عالقة وثيقة بالظواهر و فإن وظائف التمييز

كما أن وظيفتي  .أيضا نظام التدرج الطبقي السائد في المجتمعو رافية للمجتمعغالديمو

Socialالضبط االجتماعي  Control  والتكامل االجتماعيSocialIntégration

دورهما في نقل قيم المجتمع، تجعل من الضروري وجود عالقة وثيقة بين التعليم و

.)128-1997:127حمدي علي أحمد،(.ونظام القيم السائد في المجتمع

كل ، إلى المجتمع باعتباره نسقا اجتماعيا واحدا في هذا اإلطار تنظر الوظيفيةو

ضرورة تكامل األجزاء في إطار "يؤدي وظيفة محددة وتؤكد كذلك علىعنصر فيه 

يقوم كل عنصر ، ترى الوظيفية المجتمع باعتباره نسقا اجتماعيا متكامال، وعليه ."الكل

ظ على اتزان النسق واستقراره،وتوازن المجتمع امن عناصره بوظيفة معينة للحف

من خالل االتفاق ، االجتماعي القائمومعالجة الخلل دون المساس بالنظام ، واستمراره

واالشتراك في قيم الحياة ، التي يجب الخضوع لها، على معايير التنظيم االجتماعي

وترسيخ استقراره ، التي يجب االلتزام بها من أجل صيانة المجتمع، االجتماعية
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لذلك هناك من صنف المدرسة الوظيفية ضمن االتجاهات اإليديولوجية .واستمراره

.المحافظة

، وتحت تأثير الوظيفية، تم االهتمام بدراسة العالقات المتبادلة بين المجتمع كبناء

، والمدرسة كمؤسسة اجتماعية ترتبط بالمؤسسات االجتماعية األخرى، والتربية كنظام

.وتحقيق أهدافها، وتتفاعل معها في تحديد وظائفها

من ، تربية والتعليم واالقتصادتم التركيز على العالقة بين المجتمع وال، وعليه

وظائفه،حتى يستمر في البقاء والعمل في و أجل تكييف عناصر النظام االجتماعي

من خالل انتقاء وتوزيع وتدريب ، انتظام؛فتم الربط بين التربية والبيئة االجتماعية

كذلكعلى رصد كل ، وإعداد قوى العمل الالزمة لسوق العمل؛وينصب االهتمام

التي تعوق نظام التعليم عن تأدية وظيفته في تدريب األفراد، وتصنيفهم الخللأنواع

التي يستحقونها طبقا لقدراتهم العقلية وإنجازاتهم ، وتشكيلهم في مكانتهم االجتماعية

.الدراسية

تم االهتمام بمعالجة الخلل في النظام التعليمي ، وانطالقا من المقاربة الوظيفية

في عالقته بالنظم الفرعية األخرى  أو، سة نظام التعليم ذاتهمن خالل التركيز على درا

.في المجتمع دون أن تشير إلى الخلل القائم في النظام االجتماعي العام

كما نجد أن بعض الدراسات صنفت المقاربات الوظيفية إلى مقاربة وظيفية 

سيكية على كالسيكية ومقاربة وظيفية تكنولوجية؛ حيث قامت المقاربة الوظيفية الكال

التي تجعل الفرد يولد ولديه مقدار شبه تابت من الكفاءة ، فكرة الفروق الفردية الوراثية

لذلك حينما تقوم التربية المدرسية بوظيفة االصطفاء والترتيب الهرمي للتالميذ ، والذكاء

فإن هذه المقاربة تعتبر ذلك ، تهيئهم ألخذ مراكز اجتماعية متفاوتةو حسب إنجازاتهم

التي ، ألن التربية المدرسية تؤلف عن طريق التنشئة االجتماعية، مرا طبيعيا وعادياأ

، وتفرق عن طريق االصطفاء، قيم ومعايير المجتمع ككل استظهارتساعد الفرد على 

شريطة أن تكون معايير ، ألنها تعمل على تطوير الكفاءات واالنجازات الفردية

.االصطفاء موضوعية فقط
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فترة ظهور الوظيفية التكنولوجية بوجود حاجيات جديدة لليد العاملة وقد تميزت 

الذي بدأ يعرف تقدما تكنولوجيا سريعا ونموا ، المؤهلة في المجتمع الصناعي الغربي

.اقتصاديا كبيرا

وقد تقاطعت الوظيفية التكنولوجية مع نظرية الرأسمال اإلنساني في كون التربية 

لذلك يجب استثمار كفاءات الفرد إلى ، لفردي واالجتماعياستثمار منتج على المستوى ا

لكي التهدر الموارد البشرية ، به قدرات وحاجيات المجتمع حما تسمأقصى حد،وفق 

تقول بان ، األولى سياسية:كذلكقناعتان أساسيتان، وقد سادت في هذه الفترة .الثمينة

لة تريد أن تكون ديمقراطية لكي االنفجار واالنتشار الكبير للتربية هو أحسن وسيلة لدو

، الفروقات السوسيواقتصادية؛والثانية اقتصادية، وتحد وتقلل من التمايزات الصارخة

ترى أن التربية تساهم في التنمية االقتصادية وذلك بتأهيل اليد العاملة وإعداد األطر 

(المالئمة .http://sadoukimoh.maktoobblog.com(

ما  :األول مؤداه:من ثم تنطلق الوظيفية في دراسة النظام التعليمي من سؤالينو 

يعطي هذا التساؤل من وجه و .الوظائف التي يقوم بها النظام التعليمي للمجتمع ككل؟

النظر الوظيفيةما يسمى بحاجات النسق إذ يقوم التعليم بوظيفة المحافظة على االتفاق 

ما العالقات الوظيفية التي تربط  :مؤداهفالسؤال الثاني  أما.القيمي والتماسك االجتماعي

فعالقة  .نظام التعليمي بالنظم االجتماعية األخرى المكونةللنسق االجتماعي األكبر؟

النظام التعليمي بالنظام االقتصادي مثال تسهم في الكشف عن هذه العالقة تساعد في 

.تكامل المجتمع ككل

مالمح التحليل الوظيفي لألنساق التربوية  R.Meighanويحدد رونالد ميجهان

:فيما يلي

 تحديد العناصر البنائية لألنساق التربوية العامة والفرعية والخصائص والسمات)01

.التي تميز كل من تلك العناصر

.تحليل العالقات التي تربط تلك العناصر مع بعضها األنساق الفرعية)02

.تحليل طبيعة العالقة بين التربية والتنظيمات االجتماعية األخرى)03

.الكشف عن الطريقة التي يمكن بها توقع سلوك األفراد داخل األوضاع التربوية)04

.االجتماعي وتنميته اإلسهام التربوي لبلوغ الوضع)05



منظور سوسيولوجيمنظور سوسيولوجياملناهج الرتبوية مناملناهج الرتبوية من::الثاينالثاينالفصل الفصل 

104

.المعوقات الوظيفية لألنساق التربوية وما يرتبط بها من مشكالت تربوية)06

بوجه عام فإن التحليل الوظيفي للنظام التعليمي ينصب أساسا على اإلسهام و

حيث نجد بعض .االيجابي الذي يقوم به المحافظة على بقاء النسق واستمراره

التي تندرج تحت سوسيولوجيا المنهاج، ونجدها في  االهتمامات السوسيولوجية الهامة

"كتابات لـ ركز في دراسة  الذي نجدتوركو"تالكوت بارسونز"و "إميل دور كايم:

على النظام التعليمي في ظل التعليم الرسمي ليبرز التضامن "تطور المنهاج في فرنسا"

لنظام التعليمي أما عن دراسته للمنهاج فتشير إلى كيفية ربطه بين ا.االجتماعي

والمدرسة والمجتمع في نفس الوقت باإلضافة إلى المكاسب الفردية كأحد الدوافع 

وسوف نركز هنا )189-2007:175عبد اهللا محمد عبد الرحمن، .(السيكولوجية

.على أهم رواد هذا االتجاه وكيف درسوا المنهاج التربوي في ظل البنائية الوظيفية

)128-1997:127حمدي علي أحمد،(:والتضامن والتنوع التعليم:إميل دور كايم-1

يتأثر بالنظم و نظر دور كايم إلى التربية باعتبارها نظام اجتماعيا يؤثر

 األفكارو مؤكدا على دور التربية في استدماج الفرد للقيم، االجتماعية األخرى بالمجتمع

ملية التنشئة المعتقدات والمعايير االجتماعية األساسية لمجتمعه من خالل عو

إن وجود قيم وأفكار ومعتقدات ومعايير اجتماعية مشتركة بين أفراد .االجتماعية

المجتمع كما يرى دور كايم إلى جانب عملية التكامل الناتجة عن التخصص يعمل على 

.تحقيق النظام االجتماعي

م يرى دور كايم أن للنظام التربوي وظيفة هامة في تجانس المجتمع فيما يقوو 

قيم المجتمع من جيل إلى آخر حيث يشير إلى أن و به هذا النظام من نقل معايير

وجد بين أعضائه درجة من التجانس والنظام التربوي في ، المجتمع يستطيع البقاء فقط

المجتمع يدعم هذا التجانس وذلك بغرسه في الطفل منذ البداية تلك التماثالت التي 

وجود بدون هذه التماثالت الجوهرية يصبح من المستحيلوأنه ، تحتاجها الحياة الجمعية

.بل يستحيل معها قيام الحياة االجتماعية، التضامن االجتماعي في المجتمعو التعاون

أن المهمة الرئيسية لكل المجتمعات هي إدماج األفراد في كل واحد أو ما يطلق عليه و

مشاعر و الوطنيةو االنتماءهذا من شأن غرس قيم و.)خلق التضامن االجتماعي(

.الوحدة االجتماعية لدى األفراد
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 تعمل على مساعدة الفرد على إدراك ذاته االجتماعية مدور كايفالتربية لدى 

مؤكدا على أن ذلك يتحقق عن طريق  ،تنظيمها لتفادي الصراع مع حاجته الشخصيةو

تماعي إذ يعمل الضمير التربية األخالقية وهنا لقيم التربية أساس من أسس الضبط االج

.كقوة داخلية ضابطة توجه الفرد في تصرفاته وتقييم أعماله

تقوم بإكساب األفراد المهارات الالزمة للحياة  مدور كايإن المدرسة كما يشير 

ففي المدرسة يتفاعل الطفل مع أعضاء آخرين في المجتمع في ضوء قواعد  ،الجمعية

.المجتمع الموجودة

أن النظام التربوي يكسب األفراد المهارات النوعية  مكاي دوروأخيرا يقرر 

هذه الوظيفة و ،الالزمة للمهنة التي سوف يقومون بها في المستقبلو الضرورية

حمدي علي (.ضرورية في المجتمع الصناعي الذي يتميز بتزايد تقسيم العمل المعقد

)130-1997:129أحمد، 

القيم األخالقية و ممثل للدولةعلى أهمية دور المدرس ك مدور كاييؤكدو 

، القيم األساسية في المجتمعو ولذلك فاءن دوره يتطلب التأكيد على المبادئ، بالمجتمع

فالدولة مسؤولة عن تحديد األساسيات التي ترى أن ، ومساعدة التلميذ على اكتسابها

فالدولة .األهداف التي ترى أن المدرسة عليها أن تحققهاو المدرسة عليها أن تؤكدها

 مدور كاياإلشراف فالمدرسة كما يراهاو مسؤولة عن نتائج التربية من خالل المتابعة

فالطفل يتعلم في المدرسة عن ، إعداده للحياة االجتماعيةو قادرة على تشكيل الفرد

فالمدرسة تساعد الطفل على استدماج  .ضبط الذاتو طريق التربية األخالقية النظام

.نسقه العقائديو بحيث تصبح جزءا من نسقه القيميعمعتقدات مجتمو قيم

النظام التعليمي يعمل على و في أن المدارس مدور كايهكذا تتلخص رؤية و 

كذلك ، غرس القيم المشتركة التي تعد األساس الضروري للتجانس الالزم لبقاء المجتمع

تطلبه وحدة المهارات الخاصة التي تشكل التنوع الضروري للتعاون االجتماعي الذي ت

المجتمع المعقد وتماسكه على أساس من االتفاق القيمي وتقسيم متخصص للعمل في 

.الحياة االجتماعية

:1997حمدي علي أحمد،(:التعليم ومتطلبات النسق الصناعي:تالكوت بارسونز-2

130-132(
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تأسيسا على أفكار دور كايم يعطي لنا بارسونز نموذجا أخر يعبر فيه عن آراءه 

.الوظيفية في التعليم في إطار نظريته العامة للفعل االجتماعي

تنطوي تصورات بارسونز حول الفعل االجتماعي في إطار تقديمه لنظرية و 

حيث سعى إلى توضيح اإلطار ، بنائية وظيفية تمثلت في نظرية النسق االجتماعي

ات أو مقومات والتي تشمل أربعة مفهوم، المرجعي لتصوراته حول الفعل االجتماعي

:وهي

هو فعل أو سلوك متبادل بين فاعلين أو أكثر كما أن هذا الفعل :الفعل االجتماعي.1

المعايير والقيم المجتمعية والنظامية و يتطور من خالل مجموعة من القواعد السلوكية

.االجتماعي التي تحيط بالفعل ذاتهو التي توجد في البيئة أو النسق الثقافي

بارسونز يعتبر نوع من الظروف التي يكون فيها الفاعل مجبرا حسب :الموقف.2

يترجم ذلك في مجموعة األدوار الوظيفية التي يقوم ، والتخاذ قرار يتم اختياره بنفسه

.بها الفرد في حياته اليومية، أو الجماعات داخل النسق أو النظام الذي توجد داخله

اعتباره الفرد الواعي الذي يقوم حرص بارسونز على توضيح دور الفاعل ب:الفاعل .3

وان يتم اتخاذ القرار بصورة واعية ، ذاتهو الفعل عن طريق استخدامه لفعله بأداء

.وتترجم في عدد من التصرفات أو السلوك العقالني

تناول بارسونز توجيهات الفاعل بنوع من التحليل البنائي الوظيفي :توجيهات الفاعل.4

:فلقد ميز بين نوعين من التوجيهات، سيكولوجية -لسوسيوالذي يمتزج بين التفسيرات ا

 ،التوجيهات االنفعالية ،التوجيهات اإلدراكية:التوجيهات الدافعية ويتضمن هذا النوع*

.التوجيهات التقويمية

 ،التوجيهات التقديرية ،التوجيهات المعرفية:التوجيهات القيمية والتي قسمها إلى*

)37-36-2003:35اهللا محمد عبد الرحمان،  عبد(.التوجيهات األخالقية

يؤكد بارسونز على أن وظيفة النسق التربوي هو نقل التراث االجتماعي 

.للشخصية من ناحية والحفاظ على التراث الثقافي بإكسابه للشخصية من ناحية أخرى

:وتأتي أهمية النسق التربوي للمجتمع من خالل قيامه بوظيفتين أساسيتين  

توقعات المجتمع المتعلقة باألدوار التي  بتقنينه واستيعاو السلوك البشريانتظام )1

يشغلها أفراد
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.المحافظة على الثقافة العامة للمجتمع)2

:وفي ضوء ذلك يحدد بارسونز وظيفتين أساسيتين للمدارس كأنساق اجتماعية 

.تقديم األساس الذي تنهض عليه عملية التنشئة االجتماعية-أ

يتم بواسطتها تحديد أدوار الراشدين من  تميكانيزما اباعتبارهتعمل المدارس -ب

.اإلفراد

يتمثل األول في  :فالمدرسة في رأي بارسونز تنمي نمطين أساسين من االلتزام

بينما النمط الثاني يتمثل في االلتزام بتحديد نمط الدور الذي ، االلتزام بالقيم االجتماعية

فالتعليم  .ه االلتزامات تحددها أنواع التعليم المختلفةيمارسه الفرد في مرحلة الرشد وهذ

أما ، استدماج القيم االجتماعية للمجتمعو األول الخاص بتشرب ماألولي يؤكد االلتزا

التعليم الثانوي والجامعي فيساعد على تحديد نمط الدور والتخصص الذي يشغله الفرد 

)132-1997:130حمدي علي أحمد، (.في مرحلة الرشد

الموارد البشرية المؤهلة  إعدادمسؤوال عن  يلقد اعتبر بارسونز النظام التربو

فدور المدرسة كما يؤكد بارسونز  .اجتماعيا ومهنيا للقيام بدورها المتوقعفي المجتمع

 وتنمية دوافعهم للعمل، يتضمن اكتشاف قدرات التالميذ مبكرا والعمل على توجيهها

دور المدرس في مساعدة التنمية على إدراك ومعرفة اإلجادة في األداء مؤكد أن و

.طبيعة قدراته وتوجيهه لحسن استغاللها

فالمدرسة فيرأي بارسونز يتم من خاللها تدريب األفراد ليكونوا مهنيين وفنيين 

.للقيام بادوار الراشدين

:ويــاج التربــوالمنه اركسيــــاه المــاالتج-2

)ت السيطرةإعادة إنتاج عالقاو التعليم(

األساسي الذي تستند  ضتنطلق الرؤية الماركسية في تحليل التعليم من االفترا

)البنية التحتية(إليه هذه النظرية وهو وجود تأثير بين نمط عالقات اإلنتاج في المجتمع 

ن هذا التأثير هو أو ،على مجمل مظاهر البناء الفوقي بما يتضمنه من فكر وقيم وتعليم

األساسي في بلورة وظيفة التعليم في مجتمع ما بهدف إعادة إنتاج العالقات المحدد 

موقعهم في البناء و ن مصير األفرادإومن ثم ف.االجتماعية السائدة فيهو االقتصادية

فالطبقة هي المحك األخير للتمييز ، االجتماعي يتحدد بناءا على وضعهم الطبقي
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التي  عاالنتقاء إلضفاء الشرعية على األوضاو والتعليم هو أداة للتصنيف، االجتماعي

 من ثم تعكس األوضاع الطبقية نفسها على النظم التعليميةو سبق تحديدها طبقيا

.)1997:148حمدي علي أحمد، .(نتائجهاو

:)إعادة إنتاج قوة العملو التعليم(ريلتوساس ـــلوي-أ

المفكرين الذي أسهموا واحدا من -فيلسوف فرنسي-l.altusserيعد التوسير 

أسلوب اإلنتاج والعالقات االجتماعية في و م التعليميافي فهم قضية العالقة بين النظ

المجتمعات الرأسمالية حيث قدم إطارا عاما لتحليل النظام التعليمي من وجهة نظر 

من مكونات البناء الفوقي الذي يتشكل بواسطة البناء  امكون-التعليم–الماركسية باعتباره 

:1997حمدي علي أحمد،.(ن نظام التعليم يعكس عالقات اإلنتاجإومن ثم ف.التحتي

150(

التوسير أن وظيفة النظام التعليمي محدد وبشكل كبير بحاجات النظام  اعتبرلقد

جي مكانا هاما في بنية لقد أعطى للجانب األيديولو، واالقتصادي للمجتمع الرأسمالي

النظرية إذ يرى أن الرأسمالية في سعيها للمحافظة على النظام الراهن تستخدم عناصر 

:رئيسية ثالثة هي

.إنتاج القيم التي تدعم عالقات اإلنتاج.1

.استخدام كل من القوة وااليدولوجيا في كل مجاالت الضبط االجتماعي.2

.األعمالو المهن المهارات الالزمة لبعضو إنتاج المعرفة.3

ويقرر التوسير أن إعادة اإلنتاج قوة العمل ال يتطلب إعادة إنتاج المهارات 

بل يتطلب أيضا إعادة إنتاج خضوع الطبقة ، الالزمة لعملية اإلنتاج فحسب

هذا الخضوع يتشكل من خالل عمل مجموعة من .الدنيااأليديولوجية الطبقة الحاكمة

والتي تشمل وسائل اإلعالم )لدولة األيديولوجيةأجهزة ا(األجهزة يطلق عليها 

فدور النظام التعليمي ال يتحدد في نقل ،النظام التعليميو القانونو الجماهيرية

لكنه ، يرتضيها النظام الرأسماليو األيديولوجية العامة للطبقة المسيطرة التي يشرعها
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جماعات تقسيم العمل السلوك التي تتطلبها و إنتاج االتجاهات ةيقوم أيضا باء عاد

.الرأسمالي

على أن المؤسسات التربوية قد تم استخدامهاباعتبارها أدوات كاريرويؤكد هنا 

المعايير الضرورية المالئمة لألنماط المتغيرة للنظام االقتصادي في و لتعليم القيم

 حيث تلعب المدرسة دورا أساسيا في نقل القيم الضرورية لدعم بل، المجتمع األمريكي

المحافظة على أخالق العمل الرأسمالي حيث وجد أن النظام التعليمي في المجتمع و

إكساب األفراد المتطلبات المهنية و األول وظيفة التدريب، فوظائو األمريكي إلى ثالث

أما الوظيفة الثانية فهيالوظيفة المحافظة وأخيرا ، التي يتطلبها النظام الرأسمالي المعقد

.ث يعد النظام التعليمي بمؤسساته أداة من أدوات الضبطاالجتماعيحي،وظيفة االنتقاء

)153-152-1997:151حمدي علي أحمد، (

الواقع أن النظرية التي قدمها التوسير ارتبطت بشكل خاص باإلنسان وعالقة 

ومن ناحية أخرى لم يسع إلى تأكيد أفكاره بدليل واقعي ودراسات  ،التاريخ من ناحية

وتكشف عن ديناميات عمل النظام التعليمي لتحقيق دوره في المجتمع ميدانية توضح 

ومن ثم فاءن كل ما قدمه التوسير يمثل رؤية نظرية استندت إلى القضايا ، الرأسمالي

.العامة للماركسية

:)البنائية للتعليم بالجوان(شـــونيو جرامــنطأ-ب

االفتراض األساسي الذي تستند تنظيم الرؤية الماركسية في تحليل التعليم من إن 

أن التعليم أحد أدوات استمرار هيمنة الطبقة الرأسمالية حيث ينتهي األمر :إليه أال وهو

بأن الفقراء يتركون مستقبلهم للمؤسسات التعليمية لتقرره فهو يحافظ على أيديولوجيا 

"النخبة الحاكمة، وهو ما أشار إليه العالم رة الثقافية هي أن السيط":أنطونيو جرامش:

).1999:29.شبل بدران،الوي حسين بالبي.(أهم سالح للطبقة الحاكمة

لقد أكد جرامش في دراسته للنظام التعليمي على المظاهر البنائية في المجتمع 

إذ يقرر جرامش .تأكيده على الجوانب الثقافية في المجتمعو الطبقي من خالل إبرازه

أي قدرة هذه الطبقة في السيطرة ، مالمح الطبقة الحاكمةبأن السيطرة الثقافية هي أهم 

ولكنه يعتقد ، المعرفة ،فالنظام التعليمي في رأيه هو السبيل لهذه السيطرةو على الثقافة
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ثابتة لألساس و أن البناء الفوقي للمجتمع بما في ذلك اإليديولوجية ليس نتيجة حتمية

.االقتصادي

يلتفوا و يعملون معا في المجتمع أن يتحدوا إذ يرى جرامش أنه من الممكن لمن

وهم بهذه الطريقة يستطيعون أن يتخذوا أولى الخطوات نحو .حول اإليديولوجية السائدة

ن العمل فإ، -تبعا لذلكو –تغيير العالقات االقتصادية الناتجة عن عالقات اإلنتاج 

(الثوري هو تحدي لهذه السيطرة الثقافية )1997:154حمدي علي أحمد، .

:)التعليم وإعادة التقسيم االجتماعي للعمل(هربرت جنتزو ويل بولزـصم-ج

ببنية النظام االجتماعي للمدرسة نفسها وشكل العالقات "جنتزو بولز"اهتم

بتحليل ا كذلك لقد اهتم.العقابو وكذلك بنية وشكل الثواب، االجتماعية داخلها

بين التنظيمات االجتماعية و العالقة بينهاالتنظيمات االجتماعية للمدرسة وتوضيح 

وذلك  .حقول اإلنتاجو للمدرسة قد صممت بحيث تكون مناظرة لمثيالتها في المصانع

التي تتفق مع بيئة و حتى تضمن الطبقات المسيطرة تشكيل الشخصية اإلنسانية المطلوبة

.العالقات االجتماعية في سوق العمل

ه مبدأ التماثل بين التعليم والعالقات جنتز ما يطلق عليو يطرح بولزو 

العالقات االجتماعية في و االجتماعية لإلنتاج،وبين العالقات االجتماعية في المدارس

ويوضحان كيف أن مثل هذا التماثل يعد عنصرا أساسيا في توريث عدم .مواقع العمل

)159-1997:158حمدي علي أحمد،(.الالمساوات بين األجيالو العدالة

جنتز يتلخص في إسهاماتها في و إن الدور الرئيسي للمدرسة طبقا لرؤيةبولز

إعادة إنتاج الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية بواسطة عملية تناظر بين 

.العالقات االجتماعية السائدة في المدرسة وتلك التي تحكم المواقع الرأسمالية لألتباع

أن يسبقه تغيير في بنية العالقات االجتماعية التي والنتيجة أن أي تغيير تربوي يجب 

.تهيمن على مواقع العمل التي تغير نمط العالقات الرأسمالية

جنتز إلى أن التالميذ يتم إعدادهم في إطار و وبناء على مبدأ التماثل ينتهي بولز

جتماعية النظام التعليمي ألدوار عملهم المستقبلية من خالل توافق محكم بين العالقات اال

كما يرى .تلك التي توجد في مكان العملو التي تحكم التفاعل الشخص في المدارس

جنتز أن الهدف األساسي من التعليم هو إنتاج قوة عمل مناسبة في نظام إنتاجي و بولز
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الطبقية لذلك تبقى المدارس على عداء مع االحتياجات الفردية للنمو و تحكمه الهرمية

)161-1997:160د،حمدي علي أحم.(الشخصي
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:اعلي الرمزيـــالتفاهــــاالتج-3

)http://sadoukimoh.maktoobblog.com(

عليها النظرية  دمن المحاور األساسية التي تعتم ةتعتبرالتفاعلية الرمزية واحد

.في تحليل األنساق االجتماعية، االجتماعية

منطلقةً منها لفهم الوحدات ، )MICRO(تبدأ بمستوى الوحدات الصغرى وهي 

فأفعال .الكبرى، بمعنى أنها تبدُأ باألفراد وسلوكهم كمدخل لفهم النسق االجتماعي

تصبح ثابتةً لتشكل بنية من األدوار؛ ويمكن النظر إلى هذه األدوار من حيث  األفراد

وهنا يصبح التركيز إما .اني والرموزتوقعات البشر بعضهم تجاه بعض من حيث المع

.على بنى األدوار واألنساق االجتماعية، أو على سلوك الدور والفعل االجتماعي

، باعتبارها بنى لألدوار بنفس طريقة ارى البنى االجتماعية ضمنتومع أنها 

بقدر ، شغل نفسها بالتحليل على مستوى األنساقتإال أنها ال ، Parsonsبارسونز 

استناداً إلى ، ةوالصورِ الذهني، والمعاني، ل عبر اللغةكاهتمامها بالتفاعل الرمزي المتش

.اآلخرين رهي أن على الفرد أن يستوعب أدوا، حقيقةمهمة

إن أصحاب النظرية التفاعلية يبدءون بدراستهم للنظام التعليمي من الفصل 

ةُ في الفصل الدراسي والتالميذ فالعالق ،)مكان حدوث الفعِل االجتماعي(الدراسي 

إذ يدرك ، ألنه يمكن التفاوض حول الحقيقة داخل الصفّ ة؛حاسمهي عالقةٌ ، والمعلم

في ضوء هذه المقوالت يتفاعل و ،التالميذ حقيقةَ كونهم ماهرين أو أغبياء أو كسالى

.تعليمياً حيث يحققون في النهاية نجاحاً أو فشالً، المدرسون بعضهم مع بعضو التالميذ

:ومن ممثلي النظرية التفاعلية الرمزية

Georgeجورج هربرت ميد -أ H.Mead)1863-1931:(

، االتصاُل الرمزي:وتصنيفها إلى صنفين ،االتصالبتحليل عملية  ميدقام  

فبالنسبة لالتصال الرمزي فإنه يؤكّد بوضوحٍ على استخدام  .واالتصال غير الرمزي

وبذلك تكون اللغةُ ذاتَ أهمية بالنسبة لعملية االتصال بين الناس في ، األفكار والمفاهيم

وعليه فإن النظام االجتماعي هو نتاج األفعال التي يصنعها أفراد ، المواقف المختلفة

وإنما هو موضوع خاضع ، ليس مفروضاً عليهمويشير ذلك إلى أن المعنى ، المجتمع

.للتفاوض والتداوِل بين األفراد
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الفلسفة المثالية عند ، ود بالكتابات الفلسفية البرجماتية لجون ديويـوقد تأثر مي

تعتبر من أهم األسس التي ، والدراسةو التي أكسبته الكثير من عمق التحليلو هيغل

:للتفاعلية الرمزية وهيقامت عليها المقوالت األساسية 

جوهر إسهاماته في النظرية ، وتعتبر تحليالت ميد حول الذات:العقلو الذات

، حيث تتحدد الذات بمفهوم آخر أال وهو الفرد، التفاعلية الرمزية على اإلطالق

.بالمجتمعو اآلخرينويمكن أن يظهر ذلك من خالل العالقات التبادلية مع 

عناصرهاو على أن يوضح أوال طبيعة الذات حرص ميد:التفاعل االجتماعي 

متمثلة في الذات ، مكوناتها األساسية وكيفية ارتباطها كوحدةعضويةبيولوجيةو

ولقد ركز على أهمية تحليل أنماط التفاعل أو محصلة األفعال االجتماعية ،الفردية

.اإلنساني عالذي عن طريقها يتم تشكيال للمجتم

تحليل المراحل األولى التي يتم من خاللها تكوين سعى ميد إلى :المعنى الرمزي

،ثم مرحلة اللعب وأخيرا مرحلة اآلخر ذا ما ظهر في مرحلة ما قبل اللعبالذات وه

لكنه يشير في نفس العملية و اآلخرينالمعمم والمعنى عند ميد هو الذي يشير إلى 

ريفه لمفهوم والمعنى الرمزي عند ميد يظهر من خالل تع.إلى ذات الفرد الداخلية

الوعي الذاتي الذي ال يشير فقط العنصر األول للفعل،بل أيضا يتضمن رمزا أو 

)176-175-174-2003:173عبد اهللا محمد عبد الرحمان،.(إشارة للفعل ككل

H.Blumer)1986-1900(:ومنهج التفاعلية الرمزية هربرت بلومر-ب

السمةُ المميزةُ للتفاعل وهو يتفق مع جورج ميد في أن التفاعل الرمزي هو 

البشري، وأن تلك السمةَ الخاصةَ تنطوي على ترجمة رموزِ وأحداث األفراد وأفعالهم 

.المتبادلة

أفكاره في مجال التفاعلية الرمزية إجماال في ثالث عناصر  بلومرويطرح 

:أساسية

هنا طبيعة العالقة الموجودة  بلومرو يوضح :الفعل االجتماعيو التفاعل الرمزي

الفعل االجتماعي حيث يحدد طبيعة مفهوم التفاعل الرمزي و التفاعل الرمزيبين

الخاص بعملية التفاعل التي تحدث بين المخلوقات و باعتباره الطابع المميز

تصبح مهمة علم االجتماع أن تقوم بعملية تفسير سلوك الكائنات اإلنسانية واإلنسانية
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ينظر إلى التفاعلية الرمزية كمدخل أو منظور تفسيري إلى المجتمع باعتباره كما .ككل

.نسقا من العمليات التفسيرية التي تسيطر على السلوك البشري

طرق و طرح عدد من المناهج البحثية بلومرحاول :منهج التفاعلية الرمزية

ل النظرية التي جاءت إضافة أخرى ليس فقط في مجاو االستقصاء التي سعى لوصفها

لهذا .ولكن أيضا محاولة لتحديث مناهج البحث الميداني، السوسيولوجية المعاصرة

للتفاعلية الرمزية مبنيا على على ضرورة أن يكون هذا المنهج الجديد  بلومرحرص

.االستجابة-التفسير-المنبه :أساس

مزية أن المجتمع ما هو إال عملية ر بلومريتصور :التنظيم االجتماعيو التفاعل

وال يمكن أن نتصوره باعتباره  ،للتفاعل الداخلي فالمجتمع يعتبر نسقا ديناميكيا متغيرا

 نسقا خامال أو إستاتيكيا أو يتكون خارج األفراد بقدر ما يكون داخل الذات الفردية

-2003:180عبد اهللا محمد عبد الرحمان،  (.اآلخرينعالقاتها باألفراد أو الذات و

181-182(

:أوجز فرضياته في النقاط التاليةوقد 

.إن البشر يتصرفون حياَل األشياء على أساسِ ما تعنيه تلك األشياء بالنسبة إليهم•

.هذه المعاني هي نتاج للتفاعل االجتماعي اإلنساني•

هذه المعاني تحور وتعدل، ويتم تداولُها عبر عمليات تأويٍل يستخدمها كلُّ فرد في •

تعامله مع اإلشارات التي يواجهها

:مصطلحاتُ النظرية التفاعلية الرمزية*

أو فرد مع ، فردو وهو سلسةٌ متبادلةٌ ومستمرةٌ من االتصاالت بين فرد:التفاعل-

.أو جماعة مع جماعة، جماعة

ويقصد بها استطاعةُ اإلنسان أن يتصرفَ في مجموعة ظروف بطريقة :المرونة-

وبطريقة متباينة في فرصة ، وبطريقة مختلفة في وقت آخر، واحد واحدة في وقت

.ثالثة

يستخدمها الناس فيما بينهم لتسهيل ، وهي مجموعةٌ من اإلشارات المصطَنعة:الرموز-

وتشمُل عند جورج ميد اللغةَ، وعند  .وهي سمة خاصة في اإلنسان، عملية التواصل

.اعات والصور الذهنيةبلومر المعاني، وعند جوفمان االنطب
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-Selfالوعي الذاتي  Consciousness: وهو مقدرةُ اإلنسان على تمثّل

هي بمثابة ، الدور، فالتوقعات التي تكُون لدى اآلخرين عن سلوكنا في ظروف معينة

.على حد تعبير جوفمان، نصوصٍ يجب أن نَعيها حتى نُمثلَها

http://sadoukimoh.maktoobblog.com(

:النظرية الفينومينولوجية -ج

الفينومينولوجيا بديل نظري التجاهات عجزت عن الوفاء بمتطلبات السلوك 

 ومفهوم الفينومينولوجيا من المفاهيم التي، اإلنساني وتحليل المعاني التي ينطوي عليها

 فقد استخدمها كانط للتمييز بين الموضوعات، تعددت بصدد التفسيرات واالستخدامات

أما هيجل ، بينها وبين تلك التي تحدث في خبراتناو األحداث كما تظهر في الواقعو

.فيعرف الفينومينولوجيا باعتبارهادراسة وصفية لما يدور داخل اإلنسان

حياة اليومية، كذلك المعرفة التي يتم نقلها مادة التحليل للظاهراتية هي خبرة الإن 

ويتناول هذا االتجاه القضايا الممتدة كتركيزه أكثر على األداء الداخلي .اجتماعيا

تحديد المعرفة وكيفية تنظيمها :للمدارس إذ تمت دراسة في سوسيولوجيا المنهاج

هج من الذي يقرر طبيعة المنا:وتقررت تساؤالت من علماء اجتماع التربية

الدراسيةكنوع من المعرفة؟ ولهذا تطرح بعض المناهج الدراسية لتحتل مكانة معرفية 

ومن ممثلي النظرية الفينومينولوجية .دون األخرى

)177-1997:174حمدي علي أحمد، :(نظرية هوسرل الفينومينولوجية-1

تطورت الفينومينولوجيا كاتجاه فكري إنساني من خالل كتابات إدموند هوسرل 

هي كتابات أوضحت أهم قضايا و ،ل العقود الثالث األولى من القرن العشرينخال

كما كانت تشكل كتاباته مدخال للحوار مع الفالسفة  ،ومشكالت الفينومينولوجيا

(الوجوديين الذين حاولوا استخدام بعض أفكاره في مجال الفلسفة الوجودية البياتي .

)2002:207ياس خضير،

عند هوسرل تعني المنهج الفلسفي الوصفي الذي يهدف إلى  الفينومينولوجياو

الفينومينولوجية عنده ليست إال  .ألسس العامة لهاإدراك الماهيات في الشعور ووضع 

.صياغة تصور لبناء فلسفي متكامل وقائم بذاته حيث ينهض عليه كل ميادين المعرفة
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لموضوع ما ووصفه وصفا إن المدخل الفينومينولوجي ما هو إال دراسة وصفية 

مباشرا كما يبدوا في وعي األفراد هذا الوصف الذي يساعد على تطوير القدرة على 

من هنا الفينومينولوجيا مدخل وصفي ، إدراك الحقيقة والوصول إلى جوهر األشياء

فهي تهدف إلى فهم المواقف االجتماعية ، هدفه الوصول إلى ماهية األشياء وجوهرها

تبدوا لإلنسان الذي يعيشها ويندمج فيها والبحث عن أدواة وطرق تمكن  من الداخل كما

.األفراد من اإلدراك الحقيقي لمعاني األشياء والظواهر

تركز الفينومينولوجيا بصورة مباشرة على األداء الداخلي في المدارس ذاتها و 

تمامه األساسي ومن ثم كان اهتمام علم اجتماع علم التربية الجديد متوافق من خالل اه

حيث ، بدراسة التفاعل المتبادل داخل حجرة الفصل والدراسة السوسيولوجية للمناهج

حاول العديد من علماء اإلجتماع دراسة التفاعل داخل الفصل الدراسي بالرجوع إلى 

 عالقتها بطبيعةو المجتمع األكبر وذلك في ضوء من تنظيم المعرفة في الفصل الدراسي

.المجتمع توزيع القوة فيو

:إن أهم أهداف البحث الفينومينولوجي في دراسة التعليم هي 

)مجتهد، أقل من المستوى والفشل(المقوالت التي يستخدمها رجال التعليم مثل -

كيف يقيم التالميذ و فماذا تشير إليه هذه الكلمات بالفعل ؟)التعليم والحرمان(و

خالل التفاعل المباشر والموضوع والمدرسين مثل هذه المقوالت االجتماعية من 

.التفاعلي

لماذا ؟ لماذا تعتبر المعرفة المدرسية هامة و ما الذي يمكن اعتباره معرفة مدرسية-

علم اجتماع المعرفة (وبعضها أقل أهمية ؟ كيف يتم تنظيم المعرفة التربوية وتوزيعها 

نومينولوجية في وعليه ظهرت اتجاهات تندرج جميعها تحت االتجاهات الفي)المدرسية

دراسة التعليم األول االتجاه التفاعلي ودراسة التفاعل المتبادل داخل المدرسة والطالب 

ومقوالت التفكير وصور الفهم من المعلمين أما االتجاه الفرعي الثاني هو دراسة المنهج 

.الدراسي والمعرفة التربوية

:يونج والمعرفة التربوية-2

جتماع الذين أغفلوا حقيقة أن التربية ليست ميدانا يوجه يونج النقد لعلماء اال

إلنتاج السلع ولكنها إنتاج وتنظيم للمعرفة في زمن معين يتضمن اختيارات واعية وغير 
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كما يعيب على الدراسات السائدة في مجال المناهج معالجتها لما يتم تعلمه داخل ، واعية

تجاه يعكس في رأيهاالعتقاد فهذا اال، المدرسة على أنه ال يشكل أي مشكلة تربوية

في واقع األمر فإن هذه المعرفة و الشائع في موضوعية المعرفة المتضمنة في المناهج

يؤدي إغفال و تاريخيا وفق للسياق االجتماعي والزمني المحيط بهاو تتكون اجتماعيا

التحليل االجتماعي للمعرفة التربوية إلى اعتبار دور المنهج في تحقيق التكافؤ 

.جتماعي دورا ثانويااال

وقد أدت تلك الظروف إلى دفع موضوع المناهج والمعرفة التربوية لمقدمة 

االهتمامات البحثية بعد أن بات واضحا كما يذكر يونج النظر إلى المعرفة المدرسية 

باعتبارها معطى موضوعي ال تحتاج إلى فحص أو إمعان حيث يركز يونج جهوده 

منة في المعرفة التربوية باعتبارها أهم قضايا العلم الجديد على تفسير المعاني المتض

)186-1997:185حمدي علي أحمد، (.وأكثرها خطورة

:)مدرسة فرانكفورت-الصراعيةو الراديكالية(ديـالنق اهـــــاالتج-د

التي )في مقابل المحافظة(تضم هذه المدرسة مختلف التيارات النقدية الراديكالية

من أجل مجتمع أكثر عدال ورقيا، ، الواقع والمعارف االجتماعية القائمةعملت على نقد 

وكرائدة لهذا التيار،اشتهرت  .ومن اجل محاربة االستالب اإليديولوجي والمعرفي

وهي تضم مجموعة من المثقفين اليساريين ذوي النزعة الماركسية ، مدرسة فرانكفورت

، كنظرية نقدية للمجتمع، 20من القرن  الجديدة،وبدأت نشاطها في أوائل الثالثينيات

والبحث ، بحيث عمل أعضاؤها على االهتمام بفحص أشكال الحياة االجتماعية ونقدها

، والمصالح التي تعبر عنها،والمعارف التي ترتبط بها، في أصولها وجذورها

.واألزمات التي تعاني منها، والمشكالت التي تنشأ فيها

، والعمل على تغييره، فاسد في الواقع السائدكما حرصوا على كشف ماهو 

والسعي إلى تجاوزها ، ورفض القيم التقليدية البالية والمعايير االجتماعية الجامدة

وكانت الرسالة األساسية لمدرسة .واستبدالها بقيم ومعايير أخرى أصلح للتغيير

سان ووعيه فرانكفورت هي مواجهة كافة التنظيرات التي تنكر أو تغفل ذاتية اإلن

.وفعاليته
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، كما نجد بأن هناك من صنف هذه التيارات النقدية في فئة المقاربات الصراعية

كثر أوإنما من هو ، التي تعتقد بان المدرسة ال تنتقي من هو أكثر قدرة وإنتاجية وذكاء

وتوقعات الفئة التي تمتلك سلطة وضبط النظام  تلمتمثالمطابقة ومسايرة 

وعليه فإن المدرسة .الزيادة في امتيازاتها وسلطتها داخل المجتمع أوالتعليمي،للمحافظة

تستعمل كأداة للصراع الطبقي والسياسي واالجتماعي،وقد عمل أصحاب التيار النقدي 

.ةالسوسيو تربويأو الصراعي على تحليل وتوضيح هذا الصراع وآلياته 

دية نحو ربط المعرفة وقد تم توجيه االهتمام من خالل النظريات التربوية النق

وأن المعرفة التي تقدم للمتعلمين ، ةالتربوية بالمصالح االجتماعية والسياسية واالقتصادي

وتبرير أوضاع ، بالمدارس إما أن تكون معرفة تبريرية،تسعى للدفاع عن مصالح معينة

أو معرفة تحريرية تكشف األوضاع الفاسدة واألفكار الزائفة،وتحرير ، سياسية محددة

كما تم طرح .واالستغالل االجتماعي عامة، اإلنسان من القهر التربوي والسياسي

األسئلة حول إنتاج المعرفة وشرعيتها وتوزيعها وتقويمها داخل المدرسة،ونوع 

والفئات التي ترتبط بها خارج المدرسة،وشكل العالقات ، المصالح التي تدافع عنها

تحكمها، والمؤسسات التي تتحكم فيها في إطار والسياسات التي ، والمبادئ التي تأكدها

.ثقافة ومجتمع معيين

:نماذج النظريات التربوية للمنهاج التربوي-

فوزي ، رجب أحمد:الكلزة(Encyclopédisme:نظريـة الدوائـر المعرفيـة  -1

)2006:23طه إبراهيم، 

، أو تقنية المعرفة وازدهرت "مقوالت الحكمة"تمتد جذور هذه النظرية إلى 

وارتبطت  ،م1670-1592مطالب أصحاب الدوائر الفرنسية من وبفضل مقترحات 

.هذه النظرية تاريخيا بمجهود فكري عظيم لجميع الكتاب

ي على وجه العموم فإن نظرية دوائر المعارف تعد جزءا من الحركة الفكرية الت

والتي تعرف بعصر العقل أو  ،سادت في القرنين السابع عشر والثامن عشر في أوروبا

عصر التنوير، وقد نادى أصحاب هذه النظرية بأن كل إنسان يجب أن يتعلم تعلما 

كامال ويشكل تشكيال صحيحا، ويبنى بناء سليما، ليس فقط في أمر منفرد من األمور، 

ي تحقق الكمال للطبيعة البشرية، ولهذا فإن اإلنسان أو قليل، بل على جميع األمور الت
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يجب أن يربي بجميع األساليب والوسائل لكي يستنير بالمعرفة والحكمة الحقيقة، إذ أن 

.التنوير يحرر اإلنسان من الوحي أو اإللهام ويعزز لديه اإليمان القوي بالعقل البشري

عصر التنوير هي  فيول إن الفكرة األساسية التي تضمنتها االتجاهات والمي

االقتناع بان العقل اإلنساني واإلدراك البشري قادر بقوته الذاتية وبدون تدخل من قوى 

العقل  وومصادر روحانية استيعاب نظام العالم، وهكذا نادى نظرية دوائر المعارف بسم

لقد حاول أصحاب هذه  .على الوحي واعتقدوا أن الدين يربط العقل بسالسل الجهل

رية أن يحرروا الجنس البشري من رباطات القوى الخارجية عن طريق قوة العقل النظ

قدراته، لذلك كان من األهمية القصوى أن يجعل الناس يقبلون على معرفة و البشري

.العقلو أشياء عديدة، لكي يستطيعوا فهم أي شيء تدركه الحواس

ظلمات هكذا يجب أن تساعد التربية كل شخص على أن ينهض من غياهب 

ة ما فالمعرفة الشيء الواحد يتعلق بالكل بطريق اعتقد أصحاب هذه النظرية أن، والجهل

ال تعني معرفة كل جزء على حده أو كل  EncyclopaedicKnowledgeالشمولية 

.شيء على حده بل هي فهم كامل وموحد للعالم كله

"دوائر المعارف"إن نظرية المنهج الشاملة  كل معارف  يمكن تلخيصها في أن"

، ويمكن أن يتضمنها المنهج ويؤكد أصحاب هذه النظرية على أهمية "العالم مفيدة

اللغات والرياضيات والموضوعات العلمية، ويحاولون تطبيق تعليم عريض القاعدة مع 

.التقليل من عدد مواد الدراسة

Essentialism:النظريـة الجوهريـة أو األساسيـة -2

هناك أشياء أساسية أو ضرورية معينة يجب اإلبقاء عليها ترى هذه النظرية أن 

ويجب أن يعرفها كل الناس إذا ما اعتبروا متعلمين وتبعا لهذه النظرية يجب أن يعرفها 

كل الناس إذا ما اعتبروا متعلمين، وتبعا لهذه النظرية يجب انتقاء هذه العناصر 

منت تاريخيا مع النظريات الجوهرية من المعرفة التاريخية والمعاصرة ولذلك تزا

السياسية حول مشاركة األفراد للحكومات في إدارة المجتمع، وترتبط أيضا بالنظريات 

(النفسية حول طبيعة العقل والذكاء فوزي طه إبراهيم، ، الكلزة رجب أحمد.

ترى هذه النظرية وجوب أن تحتوي المناهج الدراسية على عدة و )2006:23-24

:اآلتينقاط تتجسد في 
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التعلم ليس ابتكار أو إبداعا ولكنه تحقيق الفكرة المطلقة بالنسبة للحقيقة.

كسب عملية التعلم مطابقة الموجود في العالم الواقع لما هو موجود في عالم المثالي.

 قيمة األفكار مبنية على مالها من أهمية في حياة التالميذ بل قيمتها في ذاتها لذا فهي

.دف تربويجديرة بالتعلم كه

ينبغي أن تشكل جزءا هاما في محتوى المناهج و الخلقية ضروريةو التربية الدينية

.الدراسية

الوضيع في جميع المجاالت و التعريف بين الرفيعو تدريب العقل حسن التقدير

تذوق القيم في كل و افة إلى تعويد المتعلم على رؤية الجمالضالتعليمية باإل

.تصال بذوي األخالق الفاضلةعلى االو موضوعات المنهج

 االهتمام بالرياضة البدنية من أجل العقل على حد المقولة" العقل السليم في الجسم :

)111-2000:110، مصطفى صالح عبد الحميد("السليم 

 الواقعيةالطبيعيةو كما أنها تشمل على األفكار الرئيسية للفلسفات المثالية

فالفلسفة المثالية جعلت الهدف األساسي هو االرتفاع المتدرج نحو الوصول ، المدرسيةو

افة إلى ضلذا البد من العناية بكمال الذات اإلنسانية باإل ،معرفتهو المطلقإلى إثبات 

التأكيد على المادة الدراسية حيث أن العقل هو العامل الحاسم في تحصيل محتوى 

.المواد الدراسية

التي جاءت لتؤكد على المظاهر الكمية و لسفة الواقعية الطبيعيةافة إلى الفباإلض

.على أهمية القياس العلمي في مناهجها التربويةو للنتائج التربوية

لذا نجد أن النظرية األساسية تركز محور عمل العملية التربوية على المادة 

الثقافية و العلميةالتي تتضمن بالضرورة منهج دراسي قائم على األساسيات و ،الدراسية

 ال يظهر رغباتهمو يجب أن يفرض المنهج على التالميذو المتصلة بالتقاليد، هذا

.ميولهمو

 إن محتوى المنهج على المواد الدراسية ذات الصلة المباشرة بالنواحي العقلية

فة إلى العلوم ضاباإل ،األدبو الموسيقىو الحسابو المنطقية كالمنطقو

ألنها تخدم األهداف التربوية لهذه النظرية على اعتبار أن  االجتماعيةواإلنسانية

.الدراسات النفسية ترشد المتعلم إلى سلوكاته
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"النظام العقلي"إن أصحاب هذه النظرية يبرزون النظرية القائلة في علم النفس 

Psycnological theoryolmental disipline على الرغم من  ،أو نظريات الملكات

أن هذه النظرية قد حلت محلها نظريات أخرى نتيجة ألبحاث ثورنديك في أوائل هذا 

.القرن

لمنهج بأن دراسة ومن المالحظ أن هذه النظرية قد نادتمن الناحية التقليدية في ا

ترمي هذه النظرية إلى نقل المعتقدات من الجيل القديم إلى الجيل اللغة الالتينية 

.هي بذلك تلعب دور حماية الثقافة منذ االعتبارات المصاحبة للتقدميةف ،الحديث

.وهكذا تحاول هذه النظرية إعادة وضع المادة العلمية في مركز العملية التربوية

ويفضلونه على مصلحة واهتمامات "النظام العقلي"فالجوهرين أو األساسيين يؤيدن 

ون اهتمامهم إلى التمييز بين ما هو التالميذ، وهكذا فإن أصحاب هذه النظرية يوجه

أساسي أو جوهري، وما هو غير أساسي على برامج المدرسة، وإعادة اختيار المادة 

.المنهجية، وفحصها وإعادة سلطة المعلم في الفصل

وتنظيم المنهج طبقا لهذه النظرية يبنى على عدد قليل من المواد الدراسية 

معرفة أو معلومات تعرف التلميذ بتراثه  فالمنهج يجب أن يحتوي على ،األساسية

.االجتماعي، لتعرف على العالم الذي حوله، وتعده للمستقبل

إن النظرية األساسية أو الجوهرية استهدفت المحافظة على نقل :جمل القولمو

حماية الثقافة من االعتداءات و أساسيات المعتقداتمن الجيل القديم إلى الجيل الجديد،

يدأو التقدمية،كما ترى أن عمل المدرسة تتمثل في تنمية الملكات العقلية المصاحبة للجد

، الكلزة رجب أحمد(للتلميذ، األمر الذي يحتم على المدرسة االهتمام بالنمو الفكري،

)24-2006:23فوزي طه إبراهيم، 

 تفضله على مصلحة التالميذو بذلك تؤكد هذه النظرية على النظام العقلي،و 

ما هو غير ذلك على برامج و تميز بين ما هو أساسي أو جوهري، من ثم فهيو

الدراسة وإعادة اختيار المادة التعليمية، وفحصها وإعادة سلطة المعلم في الفصل وبذلك 

بحيث يكون على قدر كاف من  ،يتمتع المعلم في ظل النظرية الجوهريةبسلطة أكبر

، ويبنى تنظيمالمنهج وفقا لهذه النظرية التثقيف، ومؤهال فكريا لقيادة المواقف التعليمية
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على عدد قليل من المواد األساسية فالمنهج هنا يحتوي على معرفة ومعلومات تساعد 

.التلميذ على اإللمام بتراثه االجتماعي، وتقدمه لتعرف على العالم الذي حوله

pragmatism:يـةتالبرجماالنظريـــة -3

التربوية البرجماسية والتي تعتبر إسهاما هذه النظرية هي تعبير عن الفلسفة 

أمريكيا فريدا في الحقل الفلسفي، وهي ترتبط تاريخيا بنظريات متنوعة عن طبيعة 

 ،الذكاء واإلنسان وعمليات التفكير المنعكسة في حل مشكالت المجتمع الديمقراطي

، وهي ن هناك عالقة بين الفكر والعملأونمت الحركة البرجماسية نتيجة االعتقاد ب

إننا نعرف ما  :وهو تقليد انجليزي يقول ،بالتأكيد ترجع إلى التراث التجريبي البريطاني

Pierceبيرس:تحسه حواسنا فقط ولقد قام بتطوير هذه النظرية ثالثة من المفكرين هم

jameوجيمس sوديويDewey.

ومع ذلك فهم يختلفون في وجهات نظرهم وطرائقهم، حينما نبعث وجهة نظر 

جيمس قد تأثر باالعتبارات الشخصية "ن مفهوم عف ،بيرس من الفيزياء والرياضيات

الكلزة (والنفسية والدينية، كذلك تأثر ديوي بالطبيعة االجتماعية والبيولوجية لإلنسان 

)26-2006:25فوزي طه إبراهيم،، رجب أحمد

لقد كان بيرس هو من يطلق كلمة برجماسية ليصف نظريته في التحليل 

منطقي، ولتعريف حقيقة هذه الكلمة يعطي المثال بان الكلمات واألفكار تستمد معانيها ال

على القول أن "بيرس"، ولقد استمر actionمن نوع ما من الفعل أو العمل أو التعرف 

.الطريقة العلمية هي الطريقة األكثر قبوال في تثبيت المعتقدات التي تكون هدف البحث

خ أو سوظيفة الفكر ليست نف)ليست نسخ أو تقليد الحقيقة("لجيمس"بالنسبة أما 

تقليد الحقيقة ولكن تكوين أفكار لقضاء حاجات واهتمامات الفرد، وقد جعل جيمس 

ن إ":وقال عبارته الشهيرة -فاق مع فكرته عن دور التفكير –المعنى البرجماسي علما 

تفكيرنا، تماما كما أن الشيء الشيء الحقيقي هو فقط الشيء المناسب المالئم لطريقة 

."الصحيح هو فقط الشيء المناسب لطريقة سلوكنا

النافذة، وتحولت إلى نظرية "ديوي"أعيدت صياغة البرجماسية من خالل جهود 

فلسفية جديدة ربطت نظريتي المنطق واألخالق وتخطت أقوى ثنائية في العصر 

رفة عن األخالق، حيث أظهرت وهي الفصل بين العلم والقيم وانفصال المع ،الحديث
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اهتماما بأنماط النشاط اإلنساني وربط بين وجهات النظر المنطقية "ديوي"

والسيكولوجية ليكون ويشكل فلسفة تقيس أهمية اإلنسان بمجهوده وعمله بدال من 

.تحصيل المعلومات

والتي ولقد تم تطبيق البرجماسية على التربية من خالل الحركة التربوية التقدمية 

ولذلك يجب على المربين أن يكونوا  ،عارضت جمود التربية عملية تطور دائم

.مستعدين لتعديل المنهج في ضوء تغيرات المعرفة والبيئة

وتنظر البرجماسية إلى المدارس بصفتها مؤسسات اجتماعية أن تدار بطريقة 

حيث تنظر إلى  ،ذديمقراطية، وتعطي منهجا نشطا مرتبطا باالهتمامات العقلية للتالمي

المتعلم على أنه فرد يمر بخبرات وهو مفكر ومستكشف لما يتعلق بحاجاته واهتماماته 

)27-2006:26فوزي طه إبراهيم،، الكلزة رجب أحمد(الخاصة 

فالنظرية البرجماسية توجه اهتماما كبيرا إلى عمليات التعلم بدال من غايات 

على التعليم والتعلم والتي تساعد التلميذ على التعلم، كما أنها تفضل الطريقة العلمية 

.تنمية التفكير بدال من الحفظ اآللي للحقائق

والمشكلة التي تواجه المربين هنا هو كيفية إعداد منهج مميز لكل فرد يؤدي إلى 

تحقيق أهداف شخصية محددة، وفي نفس الوقت يقابل حاجات اجتماعية عريضة، وقد 

:مشكلة بطريقتينحال لهذه ال"ديوي"اقترح 

النظر إلى المنهج من خالل حاجات الفرد.

 النظر إلى ما يبدو أو كأنه عناصر متعارضة على أنها جوهرية، وبذلك تصبح جزء

.من الكل

وقد عملت األفكار البرجماسية على مواجهة متطلبات التربية الحديثة وزادت من 

.مقراطيمجهوداتهم لمواجهة مسؤولية التربية في المجتمع الدي

PollyTechnicalisation:البوليتيكنيكيـةالنظريـــــة  -4

نظرية المنهج هذه تشتمل على عملية تحول لمحتوى التربية إلى البوليتيكنيكية 

ونقترح أنه يجب رؤية كل ناحية في المدرسة على ضوء عالقاتها بالحياة اإلنتاجية 

.للمجتمع
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إمداد التالميذ بالمعرفة األساسية للطبيعة وهدف التربية تبعا لهذه النظرية هو 

والمجتمع والفكر اإلنساني، مرتبطة باالنجازات الفكرية والمهارات العلمية المناسبة 

.لهذه الفروع من المعرفة الضرورية لكل فرد دون النظر إلى حياته المستقبلية

:وللتربية البوليتيكنيكية لها العديد من المميزات نذكر منها

مد التالميذ بمعرفة كل الفروع الرئيسية في اإلنتاج وكذلك المبادئ العلمية أنما ت

)30-2006:29فوزي طه إبراهيم،، الكلزة رجب أحمد(التي تعتمد عليها

تعودهم على استعمال آالت العمل العامة.

تساعد على تطور القدرات الخالقة، وتخلق حب واحترام العمل اليدوي.

 العمل المناسب والنبوغ في نوعية من األعمال التي تعطي الفرصة الختيار

.يتطلبها اإلنتاج

تجعل الفرد يلعب دورا نشطا في التقدم التكنولوجي.

وقد أظهرت األبحاث أن اتحاد كل من الوظائف الذهنية مع العمل الفيزيقي له 

.تأثير يعتمد على كل من التطور العقلي والعملي للتلميذ

يحصل عليها الطالب في الفصل تطبق في ميدان الحياة ومن ثم فالمعرفة التي 

تدريجيا يصبح البوليتيكنيكية إدراكا و عميقةو وتصبح هذه المعرفة عملية ،العلمية

إن الفكرة  .للعمليات التكنولوجية الحاسمة التي تمكن الفرد من تفسير الوظائف بسهولة

 ي في المعرفة البحتةالرئيسية لهذه النظرية هي رفض انقسام الثنائي الكالسيك

التطبيق أوبين التعليموالعمل و لذلك أصبح من المحتم الربط في النظريةو ،التطبيقيةو

.اإلنتاجي

إن البوليتيكنيكية ليست موضوعا دراسيا منفصال، ولكنها يجب أن تتخلل كل 

ة االجتماعي منظام وتنعكس على اختيار المادة العليمة سواء أكان في العلوم الطبيعية أ

.وبالنشاط العلمي الخاص بتدريس العمل البعض يجب أن ترتبط ببعضها

فالبوليتكنيكية نظام كامل مبني على دراسة التقدم التقني على أشكاله  ،إذن

هي أيضا تشمل الدراسات و ،جميع عالقاتهاو المختلفة مع األخذ في االعتبار تطورها

االجتماعية للعمل خاصة على الحياة اإلنسانية مع مراعاة أثرها على األشكال 

االجتماعية البوليتيكنيكية تنظم المنهج بطريقة تمكن التالميذ من التعود على المبادئ 
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النظرية الرئيسية، والمبادئ العلمية لإلنتاج الحديث والمشاركة في العمل االجتماعي 

(المقيد )32-2006:31، فوزي طه إبراهيم، الكلزة رجب أحمد.

أوجه النشاط و المقررات االختيارية،و جب أن تنظم المواد اإلجباريةلذلك ي

العلم و العملية للعلوم اإلنسانيةو المنهجية لتعطي وحدة بين النواحي النظرية

.والتكنولوجيا

نستخلص مالمحه من و مما تقدم يمكن أن نخرج بإطار جديد لتطوير المنهج

:إيجابيات النظريات السابقة فيما يلي

النظرة الكلية الشمولية للمعرفة لتكوين القاعدة العريضة من المعارف العامة )01

.للمتعلم لتكون أساس ينهض عليه بعد ذلك تخصص دقيق

.احترام الفكر والعقل اإلنساني)02

.األصالة التي يجب تضمينها للمنهج، وعلى هذا األساس يصبح المنهج عصريا)03

.ن المنهجإبراز دور المعلم وطرق التدريس على تكوي)04

.ارتباط المنهج بالحياة والمجتمع)05

.ارتباط المنهج بالخبرة اإلنسانية)06

.ارتباط المنهج بالمتعلم)07

.المحافظة على الفردية النامية والصالحية االجتماعية للفرد)08

.االهتمام بالتفكير وحل المشكالت والقدرة على الخلق واالبتكار واإلبداع)09

.اإلنتاجياالهتمام بالعمل اليدوي والجانب )10

لذلك يجب علينا أن نضمن هذه المؤشرات نظرية المنهج حتى تصبح كفيلة 

.بوضع العملية التربوية في مسارها التربوي الصحيح

:ةــوعيـوســة المــريــالنظ-5

"كومينوس"ترجع جذور هذه النظرية إلى عصر التنوير بزعامة الفيلسوف 

ثم تطورت بعد ذلك  ،السابع والثامن عشرومقوالت الحكمة التي نادى خالل القرنين 

كما أنه بفضل ارتباطها بتطورات  ،بفضل آراء عدد من دوائر المعارف الفرنسية

.مجموعة من النظريات تشير إلى أهمية التطورات والمزايا العلمية للعلوم الطبيعية



منظور سوسيولوجيمنظور سوسيولوجياملناهج الرتبوية مناملناهج الرتبوية من::الثاينالثاينالفصل الفصل 

126

 يؤكد أصحاب النظرية الموسوعية على أهمية أن يتعلم كل فرد تعليما كامال يتم

فاإلنسان كفرد بشري يجب أن توجه إليه جميع أساليب التربية  ،تشكيله بصورة سليمة

كما أنها تؤكد على أهمية التغيير والتجربة .التي تساعده في تنويره عن طريق المعرفة

.وقدرة اإلنسان في التفكير والتعقل واستيعابه للعالم الخارجي من أجل السيطرة عليه

في هذه النظرية إلى تحليالته النظرية التاريخية التي "وندرسيهك"وتعود أهمية كتابات 

أن اإلنسان يكون وخاصة  ،تمتزج بكثير من نظريات التغيير وتقدم الجنس البشري

.قادرا على التقدم إذا ما تحرر من أغالل الخرافات والجهل

ي ونتيجة ذلك فقد أكد هذا األخير على أهمية التربية كوسيلة لقهر الجهل الذ

وعلى المؤسسات التربوية زيادة معارف  ،يؤدي إلىانعدام الحرية واالستعباد لإلنسان

وباإلضافة إلى .اإلنسان وتحريره من الجهل والبحث عن الحقيقة كهدف أسمى

الذي أسهم في تطوير هذه "جيفرسون"الفرنسي نجد المفكر االنكليزي "كوندرسيه"

وقد منحى  ،بضرورة نشر المعرفةوذلك عن طريق أفكاره الخاصة  ،النظرية

وهو يرى أن التربية  ،في اعتبار التربية وسيلة للتحرر من العبودية والجهل"كوندرسيه"

تحريره من السيطرة الدينية للكنيسة التي كانت سائدة و والتعليم أساسان لتطوير الفرد

.في العصور الوسطى

ض األشياء للرغبة في البحث عن يوضح قيام التلميذ بعمل بع:دافع البحث التجريبي-

.ما ينتج عن هذا العمل

الذي يشير إلى تعبير الطفل عن ميوله واتصاله بغيره من األطفال :الدافع التعبيري-

)193-2007:190، عبد اهللا عبد الرحمن (.أو التالميذ

لقد أدت النظرية البرجماتية إلى تطوير المجتمع األمريكي بفضل أفكارها 

أنها تعتمد على الخبرات وعلى تضمين محتوى المنهج على ما هو موجود في وخاصة 

الواقع االجتماعي وخاصة المشال التي يعاني منها وذلك راجع لمبدئها أنه ال تعليم لعلم 

.ال يعود بالمنفعة
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:ات الواقعية المدرسيةــريــنظ-6

فهمه للواقع  إن وظيفة المنهج ليس مجرد نقل الحقائق للمتعلم بل العمل على 

التعمق في دراسة األساسيات العلمية من خالل تحصيل العلوم المتضمنة و فهما مباشرا

.تدريبه عليها مما يوسع أفق المتعلمو في المنهج

.الخلقية لهما مركز هام في المناهج األساسيةو التربية الدينية -

.ما يتعلمهاالهتمام بميول المتعلم ألن ذلك يؤكد رغبته في معرفة قيمة  -

:ةــدانيـة الوجـــالنظري-7

قيم الطفل عند انتقاء المحتوى التعليمي و ترى وجوب االهتمام بمشاعرهي و

فدور المعلم هو تحديد األنشطة التعليمية التي تساعد الطفل على التعبير  ،الموجه له لذا

انسجامه في و كما يجب مراعاة سلوك الطفل ،الفهم الواضح للقيمو على المشاعر

.األنشطة المدرسية أكثر من التحكم فيه

قيمة األفكار مبنية على مالها من أهمية في حياة التالميذ بل قيمتها في ذاتها لذا فهي  -

.جديرة بالتعلم كهدف تربوي

ينبغي أن تشكل جزءا هاما في محتوى المناهج و الخلقية ضروريةو التربية الدينية -

.الدراسية

في جميع المجاالت الوضيع و التعريف بين الرفيعو قل حسن التقديرتدريب الع -

تذوق القيم في كل و افة إلى تعويد المتعلم على رؤية الجمالباإلض ،التعليمية

.على االتصال بذوي األخالق الفاضلةو موضوعات المنهج

الجسم العقل السليم في :"نية من أجل العقل على حد المقولةاالهتمام بالرياضة البد -

".السليم

 الواقعيةالطبيعيةو مل على األفكار الرئيسية للفلسفات المثاليةتكما أنها تش

فالفلسفة المثالية جعلت الهدف األساسي هو االرتفاع المتدرج نحو الوصول ، المدرسيةو

افة إلى ضمعرفته لذا البد من العناية بكمال الذات اإلنسانية باإلو إلى إثبات المطلق

ى المادة الدراسية حيث أن العقل هو العامل الحاسم في تحصيل محتوى التأكيد عل

باإلضافة إلى الفلسفة الواقعية الطبيعيةالتي جاءت لتؤكد على المظاهر .المواد الدراسية

.على أهمية القياس العلمي في مناهجها التربويةو الكمية للنتائج التربوية
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ل العملية التربوية على المادة لذا نجد أن النظرية األساسية تركز محور عم

الثقافية و التي تتضمن بالضرورة منهج دراسي قائم على األساسيات العلميةو الدراسية

 ال يظهر رغباتهمو يجب أن يفرض المنهج على التالميذو المتصلة بالتقاليد، هذا

.ميولهمو

 عقليةإن محتوى المنهج على المواد الدراسية ذات الصلة المباشرة بالنواحي ال

 األدب باإلضافة إلى العلوم اإلنسانيةو الموسيقىو الحسابو المنطقية كالمنطقو

االجتماعية ألنها تخدم األهداف التربوية لهذه النظرية على اعتبار أن الدراسات و

 من خالل تحصيل العلوم المتضمنة في المنهج، النفسية ترشد المتعلم إلى سلوكاته

.المتعلمتدريبه عليها مما يوسع أفق و

.الخلقية لهما مركز هام في المناهج األساسيةو التربية الدينية -

صالح الدين (.االهتمام بميول المتعلم ألن ذلك يؤكد رغبته في معرفة قيمة ما يتعلمه -

)112-2002:111عرفة، 

:الفصلةــــــخاتم

عاتقعلىتلقىالتربويةالمناهجوالتعليميةالبرامجوتنفيذتخطيطةمسؤوليإن

طالبلكلالخاصةالفرديةالحاجاتتلبيخدماتلتقديموذلك،المختصينالمربين

إلىسيؤديذلكألن،االجتماعيةوالتعليميةحاجاتهتلبيةوالنمائيةمهاراتهوتطوير

المدىإلىتأثيراتهوتبقى،المتعلمينسلوكمستوىعلىوفعالةمهمةتغييراتإحداث

.سابقاالمرسومةالتربويةاألهدافحسبتحدديالذيالبعيد

صعيدعلىحيويةالتربويةالميادينأكثرمنالخاصةالتربيةميدانويبقى

وهذا،الخاصةاالحتياجاتذويفئاتمستوىعلىأهميةمنلهالما،العلميالبحث

.المواليالفصلفيإليهالتطرقسيتمما



 االحتياجاتالتعريف بذوي 

األساسية لها حاجاتالو الخاصة

.الخاصة االحتياجاتاإلطار المفاهيمي لذوي :أوال

.ذوي االحتياجـات الخاصـة :ثانيا

.تصنيفهم-

.الجزائرحجمهم عالميا وفي -

.األساسيةلذوي االحتياجـات الخاصـة حاجاتال:ثالثا
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التباين و .العاديينيختلفون عن األفراد  الخاصة،األفراد منذوي االحتياجات 

 خالله داء يظهر منأوهو  المتكرر،داء المستمر أو يمكنمالحظته من األ الختالف

اإلخفاق في القدرة علىالتكيف والنجاح عند ممارسة األنشطة األساسية التربوية 

.مثل األسوياءوالشخصية االجتماعية

يجب أن نُميز  معينة،وأنه يعاني من إعاقة  معاق،وللحكم على فرد بأنه 

والتطرق الخاصة االحتياجاتتصنيف ذوي و مفهوم بينالمفاهيم التي تستخدم عندما نحدد

.الخدمات المقدمة لصالحهم من أجل إدماجهم اجتماعياو ،فصيل إلى احتياجاتهمبالت

:اإلطار المفاهيمي لذوي االحتياجات الخاصة-أوال

:الخاصـةتعريـف ذوي االحتياجـات -أ

المعوقون، حيث يذكر أن هناك :المقصود بذوي االحتياجات الخاصة هم

االحتياجات الخاصة بدال من مصطلح اتجاهات تربوية حديثة الستخدام مسمى ذوي 

ألن المصطلح الثاني يعبر عن الوصم باإلعاقة وما لها من آثار نفسية سلبية )معوقين(

)2010:164محمد النوبي محمد علي، (على الفرد

الحاجات الخاصة على أنهم الذين يختلفون عن  يينظر إلى األطفال ذوو ذلك

األطفال العاديين اختالفا ملحوظا وبشكل مستمر أو متكرر، األمر الذي يحد من قدرتهم 

خولة (.الشخصيةو على النجاح على تأدية النشاطات األساسية االجتماعية والتربوية

)2010:23يحي عبد اهللا،  أيمنأحمد يحي، 

رق بين الطفل السوي والطفل ذوي االحتياجات الخاصة وهو يف "ورــن"ويذكر 

بأن الطفل السوي هو من يشب وينمو نموا عاديا خاليا من األمراض والمعوقات البدنية 

أو الحسية أو الفكرية، أما الطفل ذوي االحتياجات الخاصة فهو الذي يعوقه أسباب بدنية 

الطرق العادية في التربية أو حسية أو فكرية عن إشباع حاجاته واستكمال تعلمه ب

)2008:23، سوسنشاكر مجيد(والتعليم 

ويمكن حصر المصطلحات العربية الخاصة بهذه الفئات والتي تستخدم في هذا 

(المجال وتعريفاتها وهي )2010:164محمد النوبي محمد علي، :
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:ذوو االحتياجـات الخاصـة*

المجتمع أفرادا لهم احتياجات خاصة تختلف عن احتياجات  فيوهو يعني أن 

باقي أفراد المجتمع، وتتمثل هذه االحتياجات في برامج أو خدمات أو أجهزة أو 

تعديالت، وتحدد طبيعة هذه االحتياجات الخصائص التي يتسم بها كل فرد منهم، وذلك 

.الخ...نينيعني أنها تشمل المعوقين الموهوبين، المرضى، الحوامل، المس

دل هذا المصطلح على أن المجتمع يتكون من عدة فئات ومن يو :الخاصـةالفئـات -

.وذلك يعني أن المصطلحان السابقان مترادفان، بينها فئات تتفرد بخصوصية معينة

غالبا ما يطلق هذا المصطلح على األطفال الذين يختلفون  :العادييـناألفـراد غيـر -

هذا المصطلح و.عن أقرانهم إما في قدراتهم العقلية أو الحسية أو الجسمية أو التواصلية

.األطفالمرادف للمصطلحين السابقين إال أنه يستخدم غالبا مع 

العمرية  ويطلق هذا المصطلح على الفئة:ذوو االحتياجـات التربويـة الخاصـة-

لتالميذ المدارس أو ما قبل مرحلة الدخول إلى المدرسة، كما أن طبيعة احتياجاتهم 

كما نجد في معجم أكسفورد )165-2010:164محمد النوبي محمد علي، (.تربوية

استخدام بمعنى يحرم جزئيا أو كليا من احد  crippledالتاريخي إشارة إلى أن مصطلح 

.يعيق وأيضا للداللة على اإلصابة بالشللبمعنى و أطرافه أو يعوق

needsأما مصطلح  those of specialاألنسب و المصطلح المقابل هو

اع استخدامه في شالذي و العربيةاللغة  في)ذوي االحتياجات الخاصة(للمصطلح

محمد النوبي (.التسعينات من القرن العشرين فياألدبيات العربية المتصلة بالموضوع 

)165-2010:164محمد علي، 

تقدم خدمات التربية الخاصة لجميع فئات :الطلبـة ذوو االحتياجـات الخاصـة-

كما أنها تتضمن ، الطالب الذين يواجهون صعوبات تؤثر سلبيا قدراتهم على التعلم

المواهب المتميزة ويطلق اصطالحا على تلك الفئات و أيضا الطالب ذوي القدرات

.الخاصة أو الطلبة غير العاديينبالطلبة ذوي االحتياجات 

ويشير فاروق الروسان إلى أن هؤالء الطالب ينحرفون عن التوسط انحرافا 

ملحوظا على جوانبهم الجسمية أو الحسية أو العقلية بحيث يتطلب ذلك تغييرا في 

يقتضي ذلك تعديال على المناهج أو األساليب و ممارسات المدرسة تجاه هؤالء الطلبة
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أو الظروف البيئية المحيطة بهم لتلبية حاجاتهم ويشمل ذلك الذين ينحرفون التعليمية 

)118-2004:117، مدحتأبو النصر(سلب أو يتطورون إيجابا

:تعريـف مصطلـح اإلعاقـة-ب

يشير مصطلح اإلعاقة إلى عدم القدرة على االستجابة البيئية أو التكيف معها 

خولة أحمد يحي، أيمن يحي عبد اهللا، (.نتيجة مشكالت سلوكية أو عقلية أو جسمية

يقصد باإلعاقة المتطلبات البيئية أو الوظيفية التي يواجهها الفرد العاجز و )2010:24

في موقف معين أي أن اإلعاقة ترجع إلى عجز الشخص عن مواجهة مقتضيات التكيف 

مالزمة  ومن هنا يالحظ بأن العجز صفة، مع البيئة أو الوظيفة كما يواجهها األسوياء

للفرد بينما ال تعد اإلعاقة كذلك بمعنى أن الفرد العاجز أو المصاب بخلل يمكن أن 

)2008:13، راضيالوقفي (ال يكون معاقا على موقف آخرو يكون معاقا في موقف

(مايرسون"وقد حاول  ، اإلعاقةو التفريق بين استخدام مصطلحي العجز)1971"

ملحوظة قابلة للقياس يحكم عليها باالنحراف أو  فالعجز يمكن تعريفه على أنه خاصية

 االختالف عن المعايير المقبولة، أما اإلعاقة فيمكن تعريفها على أنها الحواجز

 العوائقو الضغوط البيئية فيمكن تعريفها على أنها الحواجزو المتطلبات،و العوائق،و

ل البيئة بما فيها الضغوط البيئية العامة المفروضة على الشخص من قبو المتطلبات،و

)25-2010:24يحي عبد اهللا،  أيمنخولة أحمد يحي، (.األشخاص اآلخرون

ترجع إلى نتائج الصعوبة التي تترك "1987بيترسون "أو هي كما عرفها 

الشخص أقل قدرة على أداء الوظيفة أو القيام بالمهام بالطريقة التي يقدر عليها الشخص 

عندما ال يقوى الشخص العاجز على مواجهة أهدافه السوي، ويصبح العجز إعاقة 

)2008:13، راضيالوقفي(.الشخصية وتحصيلها

اإلعاقة هي نقص أو قصور مزمن أو علة :ويعرف محمد عبد المؤمن حسين

مزمنة تؤثر سلبا على قدرات الشخص األمر الذي يحول بين الفرد واالستفادة الكاملة 

.التي يستطيع الفرد العادي االستفادة منهامن الخبرات التعليمية والمهنية 

اإلعاقة على أنها حالة من عدم القدرة  WHOوتعرف منظمة الصحة العالمية 

على تلبية الفرد لمتطلبات أداء دوره الطبيعي على الحياة المرتبطة بعمره وجنسه 
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وخصائصه االجتماعية والثقافية وذلك نتيجة اإلصابة أو العجز في أداء الوظائف 

.الفسيولوجية والسيكولوجية

وعلى ضوء التعريفات السابقة يمكن تعريف اإلعاقة بأنها حالة من القصور أو 

الضعف أو العجز أو النقص أو الخلل في القدرات الحسية أو الجسمية أو العقلية أو 

النفسية أو االجتماعية، ترجع إلى عوامل وراثية أو بيئية أو االثنتين معا، تحد من قدرة 

أبو النصر (.لشخص على القيام بأدواره على العمل والحياة بالشكل الطبيعي والمستقلا

.)23-2005:22، مدحت

معظم الحاالت تؤدي اإلعاقة إلى عدم القدرة على توافق المعوق مع ذاته من  في

ناحية ومع المحيطين به من الناحية األخرى، ومع المجتمع الذي يعيش فيه من ناحية 

)2008:32، عمر عبد الرحيمنصر اهللا (.ثالثة

يقصد باإلعاقة المتطلبات البيئية أو الوظيفية التي يواجهها الفرد العاجز في و

موقف معين، أي أن اإلعاقة ترجع إلى عجز الشخص عن مواجهة مقتضيات التكيف 

Petersonمع البيئة أو الوظيفة كما يواجهها األسوياء، أو هي كما عرفها بيترسون 

ترجع إلى نتائج الصعوبة التي تترك الشخص أقل قدرة على آراء الوظيفة أو القيام 

بالمهام بالطريقة التي يقدر عليها الشخص السوي، ويصبح العجز إعاقة عندما ال يقوى 

:2008، راضيالوقفي(.الشخص العاجز على مواجهة أهدافه الشخصية وتحصيلها

13(

يود التي تفرضها بنية الفرد عليه في الوقت كذلك ينظر لإلعاقة على أنها الق

، كمال سالمسيسالم (.الذي يعاني فيه هذا الفرد من عجز في مواجهة هذه القيود

2002:165(

أو هي قصور في جهاز أو أكثر من أجهزة الجسم، وتؤدي إلى عدم قيام هذا 

قيام الفرد الجهاز أو الجزء من الجسم بوظائف كاملة، ويؤدي إلى العجز إلى إعاقة 

.اإلعتيادات االجتماعية والحضارية في مجتمعهو بدوره الذي يفرضه عليه سنه وجنسه

.)2005:38، إسماعيل عبد الفتاحعبد الكافي(
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بالكثير من المفاهيم األخرى التي تتداخل  handicapويرتبط مفهوم اإلعاقة 

disabilityالعجز و impairmentمعه ومن أهم تلك المفاهيم مفهوم اإلصابة 

وغيرها، وقد تختلف اآلراء حول تلك المفاهيم واستخداماتها وطبيعة االهتمامات التي 

كما قد تتباين وجهات النظر بين العامة  ،توجه للمعاقين أو العجز أو المصابين

harrisفمحاولة هاريز  ،والمتخصصين حسب طبيعة تلك اإلعاقات والعجز واإلصابة

إلى توضيح مفهوم اإلصابة يقصد بها عجز أو قصر في أحد من المحاوالت التي سعت 

بينما يرى هوونج  ،لى خلل وظيفي لعضو معين في جسم الفردإأعضاء الجسم يؤدي 

wing ن اإلعاقة هي مميز في القدرات الوظيفية للجسم، وعلى أية حال تحليل مفهوم أب

:هيالعجز واإلعاقة البد من تفسيره في ضوء ثالثة عناصر أساسية و

أن تفسير درجة العجز واإلعاقة ترجع لطبيعة كل من المجتمع أو الفرد نفسه  -1

ونوعية القيم واالتجاهات التي ترتبط بنوعية اإلعاقة وتحديدها اجتماعيا أو حسب ما 

.يتفق عليه في المجتمع

أن تفسير كل من القيم واالتجاهات تحدد في إطار البناء الثقافي والحضاري العام  -2

في المجتمع فالفرد يمكن أن يكون معاقا في مجتمع ما وال يمكن أن يعتبر كذلك في 

.مجتمع آخر مثال ذلك مرض الجزام

ار كثير ما تكون تلك القيم واالتجاهات المجتمعية ونظرتها وتفسيرها لإلعاقة آث -3

.سلبية وخاصة على كل من المعاق وأسرته

وهكذا فغن األمر يقتضي عند تناول مشكلة المعاقين ضرورة النظر في المعنى 

التقليدي للمعاقين وكيفية العمل على االستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم وتوظيفها لصالح 

-26-25-2002:24مروان عبد المجيد إبراهيم، (.كل من المعاقين والمجتمع معا

27(

:تعريـف مصطلـح المعـاق-ج

المعاق بأنه الشخص الذي ينحرف عن مستوى الخصائص صالح هشيان يعرف 

الجسمية أو العقلية أو االنفعالية أو االجتماعية وفقا للمعايير السائدة بحيث يحتاج إلى 

.خدمات خاصة لعدم قدرته على إشباع حاجاته بنفسه
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الشخص غير القادر على المشاركة بحرية في األنشطة  بأنهجولدسنون  هويعرف

التي تعد عادية لمن هم على مثل سنه وجنسه، وذلك بسبب شذوذ عقلي أو جسمي أو 

.حركي

أيضا عبد المجيد عبد الرحيم بأنه الشخص الذي يعاني نقصا جسميا أو  هويعرف

أو كان محدود )سواء كان خلفيا منذ الوالدة أو مكتسبا بسبب مرض أو حادث(نفسيا 

يتسع ليشمل األعمى وضعيف البصر ضعفا )معاق(القدرة العقلية، وهذا المصطلح 

)2003:14،محمد عباسيوسف (.شديدا واألصم واألبكم وضعيف القدرة على الكالم

ويعرف الطلبة المعوقون على أنهم طلبة بحاجة إلى خدمات تربوية خاصة 

عجز حسي أو عقلي أو جسمي تفرض قيودا وخدمات داعمة كونهم يعانون من حالة 

)2004:13، جمالالخطيب(.شديدة عليهم

فقد تطور وتغير حيث ظهر في البداية )المعاقين(وبالنسبة لهذا المصطلح 

بمصطلح العاجزين ثم تطورت النظرة إليهم على أساس أن العجز بين وليس مطلق 

المعوقين إال أن المصطلح وجزئي وليس كلي ثم ظهر على نفس الميول اصطالحا 

تغير إلى معاقين لكون مصطلح المعوقين يعني على اللغة تعويق اآلخرين وشغلهم، أما 

مصطلح المعاقين فال يشير إلى تعويق اآلخرين ويعني ضمنا أنهم ليسوا المسؤولين عن 

ية، إعاقتهم، بل قد ترجع إعاقتهم كما تم اإلشارة سابقا إلى عوامل وراثية أو عوامل بيئ

ثم ظهر مصطلح الفئات الخاصة أو ذوي االحتياجات الخاصة ليشير إلى هؤالء 

المعاقين وحقهم على معاملة ورعاية خاصة دون اإلشارة إلى كلمة اإلعاقة في 

)20-2005:19، مدحتأبو النصر(.التسمية

:ذوي االحتياجـات الخاصـة -ثانيا

:تصنيـف فئـات ذوي االحتياجـات الخاصـة-أ

 التأهيليةو الغرض من تصنيف المعاقين هو مواجهة احتياجاتهم التربويةإن 

ليس الغرض منه بأي حال من األحوال أن يكون مجرد تصنيف إحصائي يدفع فريق و

شيا مع اأوصافها لذلك وتمو من المواطنين بدافع معين أو نسبهم إلى طبقة لها سماتها

المعاقين يكون لديها أكثر من عائق كأن فلسفة التأهيل واتجاهاته ونظرا ألن أعداد من 

يكون بجانب العائق البصري عائق آخر مثل الصم أو اإلقعاد، فإن األمر يقتضي وضع 
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مروان عبد (.قاعدة بين المعاملة التأهيلية التي يعامل بها أصحاب اإلعاقات المزدوجة

)2002:30المجيد إبراهيم، 

:وتتمثل فئات األطفال ذوي االحتياجات الخاصة على 

.اإلعاقة العقلية)01

.اإلعاقة البصرية)02

.اإلعاقة السمعية)03

.اإلعاقة االنفعالية)04

.اإلعاقة الحركية)05

.صعوبات التعلم)06

.اضطرابات التواصل)07

.الموهبة والتفوق)08

.التوحد)09

.اإلعاقة الصحية)10

.اإلعاقة الحسية المزدوجة)11

).2008:28.29، سوسنشاكر مجيد(.اإلعاقة المتعددة)12

:المتخلفيـن عقليـا.1

هم الفئة الذين يعتبرون غير قادرين على تعلم المهارات األكاديمية األساسية 

كالقراءة والكتابة والحساب وإنما يكونون قابلين للتدريب وينقسمون إلى ثالث فئات 

).العقلي البسيطالتخلف العقلي الشديد، والتخلف العقلي المتوسط والتخلف (

:ذوي صعوبـات التعلـم.2

مفهوم يشير إلى عجز في واحد أو أكثر من العمليات النفسية األساسية التي 

تدخل في الفهم أو استخدام اللغة المكتوبة أو المنطوقة والتي تظهر على عدم القدرة 

العمليات الحسابية على االستماع، التفكير، الكالم، القراءة، الكتابة، الهجاء، إجراء 

ويشمل على حاالت اإلعاقة األكاديمية، اإلصابة المخية، الخلل الوظيفي المخي 

ديسليكسيا، والحسية النمائية، وال يشمل الذين يعانون من مشكالت تربوية والبسيط،
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ناتجة عن إعاقة بصرية، سمعية حركية، تخلف عقلي اضطرابات انفعالية أو حرمان 

.ديبيئي، ثقافي، اقتصا

:اإلعاقـة البصريـة.3

فقدان (، وضعف البصر )فقدان البصر الكلي(تشمل اإلعاقة البصرية العمى

، ومن الناحية الطبية القانونية يعتبر الطفل كفيفا إذا كانت حدة إبصاره )البصر الجزئي

درجة وذلك بعد تنفيذ  20أو إذا كان مجال بصره ال يتعدى  20/200أقل من 

.حيحية باستخدام العدسات أو النظارات الطبية أو الجراحةاإلجراءات التص

ومن الناحية التربوية فالطفل يعتبر كفيفا إذا لم يكن باستطاعته التعلم من خالل 

حاسة البصر واعتمد على طريقة برايل، أما الضعف البصري فهو حدة بصر تتراوح 

ربوية فحالة الضعف ال وفقا للتعريف القانوني ومن الناحية الت 20/200-20/70بين 

تمنع الطفل من استخدام بصره كامال فثمة قدرات بصرية متبقية لديه للقراءة باستخدام 

.أدوات التكبير

:اإلعاقـة السمعيـة.4

تشمل اإلعاقة السمعية الصمم والضعف السمعي، واألصم هو الشخص الذي 

السمع فهو الذي ديسبل، أما الشخص ضعيف  90يعاني من فقدان سمعي يزيد عن 

ديسبل، وتصنف اإلعاقات السمعية تبعا  90-25يتراوح مدى الفقدان السمعي لديه بين 

:لمدى الفقدان السمعي إلى الفئات التالية

).ديسبل 40-25(إعاقة سمعية بسيطة .أ

).ديسبل 65-40(إعاقة سمعية متوسطة  .ب

).ديسبل 90-65(إعاقة سمعية شديدة .ج

أيمن يحي عبد  ،خولة أحمد يحي(.ديسبل 90جدا ألكثر من إعاقة سمعية شديدة .د

)37-36-2010:35اهللا، 

أما من الناحية التربوية، فالطفل األصم هو الطفل الذي تمنعه إعاقته السمعية من 

اكتساب المعلومات اللغوية عن طريق حاسة السمع باستخدام السماعات الطبية أو 
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الطفل الذي يعاني من ضعف سمعي إال أن القدرة بدونها، أما الطفل ضعيف السمع فهو 

)2004:20، جمالالخطيب(.السمعية المتبقية لدية وظيفية

:اضطرابـات السلـوك.5

يعد السلوك مضطربا إذا اختلف جوهريا من حيث تكراره أو مدته أو شدته أو 

الزمني شكله وبشكل متكرر عما يعتبر سلوكا طبيعيا على ضوء الموقف أو العمر 

للفرد أو جنسه أو مجموعته الثقافية، ويظهر لدى األشخاص المضطربين سلوكيا أو 

:المعوقين انفعاليا جملة من الخصائص أهمها

عدم القدرة على التعلم، عدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية طبيعية مع 

نفسية  األقران والمعلمين، واإلحساس العام بالكآبة والحزن، والشكوى من أعراض

ليس لها جذور جسمية واضحة واستجابات غير تكيفية وأنماط )مخاوف وآالم(جسمية 

.سلوكية غير عادية في المواقف العادية

:ـدــــــالتوح.6

التوحد إعاقة نمائية تنتج عن اضطراب عصبي يؤثر سلبا على وظائف الدماغ، 

لحياة، وترتبط بمظاهر عجز وتظهر هذه اإلعاقة عادة في السنوات الثالث األولى من ا

.شديد على األداء العقلي واالجتماعي والتواصلي

:اضطرابـات التواصـل.7

اضطرابات اللغة وتتمثل في ضعف أو غياب :تشمل اضطرابات التواصل

القدرة على التعبير عن األفكار واضطرابات الكالم وهي ضعف القدرة الفسيولوجية 

خولة أحمد يحي، أيمن (استخدام الكالم بشكل فعال على تشكيل األصوات بشكل سليم و

).39-38-37:يحي عبد اهللا

:وهناك تصنيف آخر سائر بين العلماء والباحثين كالتالي

:المعاقـون جسميـا.1



التعريف بذوي االحتياجات اخلاصة واحلاجات األساسية هلا التعريف بذوي االحتياجات اخلاصة واحلاجات األساسية هلا ::الثالثالثالثالفصل الفصل 

137

هم األفراد الذين يصابون إصابة جسدية دائمة وتأثر تأثيرا حيويا على ممارسة 

نسبية ويقصد باإلعاقة الجسدية، جميع الجوانب الفرد لحياته الطبيعية، بصورة تامة أو 

.التي لها عالقة بالعجز على وظيفة األعضاء الداخلية للجسم

:المعاقـون حسيـا.2

الصفة المميزة والخاصة لدى اإلنسان هي قدرته على االتصال مع اآلخرين من 

في أحد حوله لذلك نستطيع القول أن األفراد المعوقين هم أولئك الذين لديهم عجز 

عمر عبد الرحيم نصر اهللا، (.أجهزتهم الحسية مثل المكفوفين والصم والبكم وغيرهم

2008:23-24.(

:المعاقـون عقليـا.3

وهم مرضى العقول وضفافها وتتضمن اإلعاقة العقلية إما نقصا في التكوين 

 العقلي أو على أعضاء المخ مثل حاالت الضعف العقلي وإما خلل في التفكير مثل

.حاالت المرض النفسي والمرض العقلي بأشكاله المختلفة

:المعاقـون اجتماعيـا.4

ينحرفون و التكيف السليم مع بيئاتهمو وهم األفراد الذين يعجزون عن التفاعل

مروان عبد (.ثقافة مجتمعهم كالمجرمين الجانحين والمتشردين وغيرهمو عن معايير

)2002:33المجيد إبراهيم، 

:مشكلة ذوي االحتياجات الخاصة عالميا وجهود الجزائر في هذا المجالحجم :ب

:يقدر عدد ذوي االحتياجات الخاصة سواء أكانت جسدية أم نفسية أم عقلية نحو

سكان العالم ويتمركز معظمهم على  )1/10(وهو ما يقدر بعشر ،مليون شخص 450

سنة يعصون في  15سن من األطفال المعوقين تحت )%85(حيث إن  ،الدول النامية

تلك الدول، وبمنظور آخر فإنه وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإن من 

.من سكان الدول النامية معوقين إعاقات مختلفة)12%(¡)10%(

معوقون )%3.5(معوقون بصريا، )%3.5(معوقون ذهنيا، )%4(حيث نجد

وتشكل مشكلة اإلعاقة على المنطقة العربية خطورة )UNDP1997برنامج (سمعيا، 

ماليين عربي معوق، ويتراوح عدد األطفال  9خاصة، إذ يقدر حجم المعوقين بحوالي 
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(3.5(دون سن الخامسة عشرة بين  مليون طفل عربي معوق، وتتوقع عمليات )7.5)

ة في عدد االستقصاء التي أشرفت عليها مؤسسات دولية متخصصة زيادة مضطرد

الحميد،كمال عبد زيتون (.مليون معوق 14المعوقين حيث ينظر أن يبلغ عددهم نحو 

2003:13(

:الجزائر بذوي االحتياجات الخاصة اهتمام*

بدأ االهتمام بالمعوقين من الستينات من القرن العشرين حيث تأسست العديد من 

المرحلة االبتدائية والمتوسطة مثل المدارس والمراكز للمكفوفين والتي تقدم تعليما في 

ومدرسة )1963(ومدرسة المكفوفين )1963(المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين 

كما )1978(ومدرسة المكفوفين في والية بشار )1975(صغار المكفوفين بسكرة 

ظهرت مدارس الصم والبكم والتي تقدم خدمات تربوية وتعليمية للصم في المرحلة 

ائية مثل مدرسة الصم والبكم في والية الشلف ومدرسة الصم والبكم في والية االبتد

ومدرسة الصم والبكم )1980(ومدرسة الصم والبكم في الجزائر )1982(تلمسان 

)1976(ووالية عنابة )1981(، ومدارس الصم في واليات البليدة )1976(بالجزائر 

، ووالية جيجل، ووالية سعيد )1976(ووالية قسنطينة ووالية سطيف، ووالية وهران 

.الخ)1980(ووالية باتنة )1976(

كما تأسست العديد من المؤسسات أو المراكز لإلعاقة الذهنية مثل المركز الطبي 

وجمعية )1973(البيداغوجي والفيدرالية الوطنية ألولياء المتخلفين عقليا و التربوي

.)1982(الطبي البيداغوجي ، والمركز )1974(المساعدة للمتخلفين عقليا 

كما ظهرت العديد من المؤسسات ومدارس اإلعاقة الحركية أن تقدم خدمات  

تعليمية لألطفال المعوقين في مرحلة رياض األطفال بل اقتصرت الخدمات التربوية 

)2000:75، فاروقالروسان  .(على المرحلة االبتدائية والمتوسطة فقط

االحتياجات الخاصة تسهر الفدرالية الجزائرية الرياضية بالنسبة لرياضة ذوي 

التي تشهد حضور مكثف الرياضي ألعاب  ،المعاقين على تفعيل التظاهرات الرياضية

القوى من ذوي االحتياجات الخاصة الذين لم يمنعهم إعاقتهم من المشاركة وإظهار 

اقة الحقيقية ليست في الجسد إمكاناتهم وحصد الميداليات للتأكيد دائما وأبدا على أن اإلع
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وإنما في التفكير والعمل، فالمعاق الحقيقي هو من يخفي إمكاناته وال ينميها بالعمل 

.الجاد

ويؤكد فيصل يوعسوق مدرب فريق كرة السلة أن التعامل مع فئة ذوي 

االحتياجات الخاصة صعب للغاية ويحتاج إلى الكثير من االنضباط والعمل الجاد 

فباعتقاده إذا كان  ،إذا لم تتوفر اإلمكانيات الالزمة ،ويل بالخصوصوالصبر الط

الرياضي العادي يحتاج إلى الدعم المادي والمعنوي فالمعاق يحتاج إلى ضعف هذا 

.الدعم خاصة وأنه ال تنقصه اإلرادة والعزيمة

وأجمع معظم الرياضيين من ذوي االحتياجات الخاصة أنهم يعانون وفرقهم من 

كانيات من الناحية المادية والتمويل لشراء الكراسي المتحركة والعكازات نقص اإلم

وكذا مختلف العتاد المخصص الرياضة المعاقين، باإلضافة إلى صعوبات التنقل 

والتدريب، هذا دون الحديث عن النقص الفادح في األماكن المخصصة للتدريب 

الرياضيين عن نقص الدعم  إذ وجدت كما عبر لنا العديد من ،واكتظاظ هذه األخيرة

.المعنوي وكذا االعتراف بأهمية وقيمة ما يقوم به المعاق وتشجيعه على مواصلة العمل

)7-6-4:ب سالمية نقيب، ، حنانوفاي (

:الخاصة االحتياجاتاألساسية لذوي حاجـات ال-ثالثا

إن الطفل والفرد له حاجاته األساسية التي يرغب في إشباعها ويعمل على ذلك 

باألساليب والطرق المناسبة له والتي تتفق قدراته وإمكانيته، كما وله حاجاته الخاصة 

.الظروف التي مر بهاو اإلعاقةبه والتي تظهر لديه بسبب 

يشعر بالتوتر ف ،الحاجات هي أشياء ضرورية يشعر الفرد بأنه محروم منها

والقلق وعدم االتزان ويصاحبه شعور قوي بضرورة إشباعها وتتطلب منه بعض 

وإذا تم إشباعها يعود إليه اتزانه ويزول الشعور  ،األنشطة التي تؤدي إلى إشباعها

علما بأن هذه الحاجات ال يمكن إشباعها تماما ألنها تتجدد بصورة  ،بالتوتر والقلق

حالة من النقص أو االفتقار ":عرف الحاجة بأنها"عزة راجح"دائمة، ونجد أن الدكتور

أو االضطراب الجسمي أو النفسي، إن لم تلق إشباعا، أثارت لدى الفرد نوعا من 
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:1973،أحمد عزتراجح (".التوتر أو الضيق ال يلبث أن تزول متى أشبعت الحاجة

23(

واجتماعية تختلف عن وإن لفئة المعوقين متطلبات تربوية ونفسية وجسمية 

المتطلبات األخرى لألشخاص العاديين، وتختلف أيضا تبعا لنوع اإلعاقة وما يترتب 

عنها من مؤثرات كما أنه لو تركت هاته الفئة دون اهتمام بمشاكلهم وتذليل الصعوبات 

التي تواجههم قد يتحول البعض منهم إلى وجهات انحرافية قد تعوق تقدم المجتمع، 

من جهود هذه الفئة في اإلنتاج هو في حد ذاته توفير لطاقات إنتاجية في  فاالستفادة

:المجتمع، ويمكن تقسيم هذه االحتياجات كمايلي

،1978،Butlen.R et Rosenthall.GP14.

:التعليميـة حتياجاتاال.1

المعاق كغيره من األفراد في المجتمع بحاجة إلى تعليم لذا يجب أن يتوفر التعليم 

المتكافئ لمن هم في سن التعليم ورفع االهتمام بتعليم الكبار، وذلك عن طريق 

مؤسسات خاصة بهم وإمكانياتهم، وإشباع احتياجاتهم الثقافية مثل الحاجة إلى القراءة 

واإلطالع واالستفادة من مجاالت المعرفة المتعددة وذلك بتوفير األدوات والوسائل 

تناسب ميولهم، مثل الندوات والمحاضرات والمسابقات الثقافية الالزمة والكتب التي 

)1976:254محمد شمس الدين، (.الثقافية

:الصحيـة اتـــحتياجاال.2

احتياجات المعوقين الصحية ال تقل أهمية عن بقية االحتياجات األخرى، ومن 

والحصول على األجهزة التعويضية الالزمة  ،احتياجاته الصحية استعادة اللياقة البدنية

وكذلك احتياجاتهم لخدمة العالج الطبي باإلضافة إلى  ،لكل منهم حسب حالته واحتياجاته

.احتياجاتهم لخدمة العمليات الجراحية

:النفسيـةو االجتماعيةحتياجـات اال.3

حاجات المعوقين هامة وضرورية والبد من مساعدتهم على إشباعها حتى 

مكنوا من التكيف مع وضعهم الجديد ويتجنبوا مواقف اإلحباط ومشاعر األلم والحزن، يت

والتوتر والقلق، التي تجعلهم عاجزين عن إقامة عالقات مع اآلخرين ما يترتب على 
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ذلك من عدم االتزان، أو اختالل أو اهتزاز الشخصية مما يجعلهم مهيئون النحراف 

معوقين االجتماعية والنفسية، احتياجات رئيسية واألمراض النفسية إن احتياجات ال

وهامة ألنها تؤكد لهم استمرار ارتباطهم وبيئتهم بأسرهم وبيئتهم الخارجية ويمكن 

:إيجازها فيمايلي

:الحاجـة إلـى الشعـور باالنتمـاء-4

االنتماء عبارة عن عالقة متبادلة بين طرفين، المعوق والطرف الذي ينتمي إليه 

جماعة أو أسرة أو وطن أو عمال، والبد لهذه العالقة المتبادلة أن تكون بها سواء كان 

أخذ وعطاء، وإحساس بالرضا واإلشباع والحب واالنتماء ال يكتمل إال بتوافر هذه 

المفاهيم كلها، والمعوق إذا شعر بعزلته وعدم انتماءه لمثل هذه الجماعات أصابه القلق 

.والضيق واأللم

»ىوير Cooly ن قدرة الفرد وكفاءته في التفاعل مع هذه الجماعات تتوقف أ «

.على حقيقة حاجته لالنتماء داخل هذه الجماعة

والمعوق قد تسبب له إعاقته عدم الشعور باألمن على صحته، ودخله وأسرته 

ومستقبله، مركزه االجتماعي، ولذلك فهو في حاجة ماسة إلى الشعور باألمن، وإذا لم 

اجة الهامة، فيعيش خائفا قلقا، غير آمن نفسيا واجتماعيا وصحيا وماديا تشبع له هذه الح

األمن  -األمن الصحي -األمن المادي:والمحاور األربعة للشعور باألمن هي

.األمن النفسي -االجتماعي

تبعد عن المعوق أشباح الخوف والقلق وعدم االطمئنان واختالل الشخصية وعدم 

.باألمن والطمأنينة كحاجة هامة من حاجاته الرئيسيةاالتزان ويعيد إليه الشعور 

)،1966،P65.Albert. J. Lott et Bernice،E.lott(

:الحاجـة إلى الشعــور بالحـب والتناغـم الوجدانـي-5

 ال يجد يقف بجانبهو عندما يصاب اإلنسان بالعجز، أو عندما يعيش معوقا،

أو عندما تسبب له اإلعاقة البطالة والحرمان والوحدة، فيشعر بنفس محطمة، ، يساعدهو

وعزيمة خائرة، ووحدة خانقة، ويأس قاتل، فسيلجأ على الداخلية، وأسير إعاقته 

أغلقت أمامه المنافذ التي كانت متفتحة أمامه على الحياة، وفي هذه  أنوعجزه، بعد 

مس الحاجة الشعور بالحب والتناغم أفي الحالة البائسة، والظروف القاسية، نجده 
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الوجداني، ويتمنى أن ينهل من حب أهله، وحب من حوله، ويريد أن يعبر لهم عن حبه 

نحوهم، وهذه الحاجة للحب والتناغم الوجداني، اليمكن إشباعها إال من خالل بيئة 

محمد غباري(.المعوق الطبيعية وهي أسرته ومجتمعه والجماعات التي يتفاعل معها

)2003:69، سالمة

حيث يحتاج الطفل بصفة دائمة مستمرة إلى أن يشعر بحب واهتمام اآلخرين به 

عن طريق احتضانه وتقبيله وإشعاره بأهميته في حياة أفراد األسرة، كما أن الطفل 

يحتاج أيضا إلى التعبير عن حبه ألمه ولآلخرين، وحرمان الطفل من إشباع هذه 

يؤدي إلى شعوره بالحرمان العاطفي وفقدان الثقة بمن حوله في الحاجة الرئيسية قد 

المستقبل، ووجود طفل آخر باألسرة يشارك الطفل اهتمام اآلخرين به وحبهم له قد 

.يساعد على ازدياد حاجته إلى الحب واالهتمام

:الحاجـة إلى احتـرام الـذات-6

أهمية عن باقي احتياجاته الحاجة إلى احترام الذات بالنسبة للمعوقين ال تقل 

وهي متممة لعاطفة اعتبار الذات واعتبار الذات من ، إن لم تكن أكثرها أهمية، األخرى

حيث يشعر الطفل بحاجته إلى أن يكون موضع احترام .أهم العواطف بالنسبة للمعوق

وتقدير اآلخرين ال أن يكون موضع إهاناتهم وسخريتهم، وحرمان الطفل من هذه 

.يؤثر في تقديره لنفسه في المستقبل الحاجة قد

والحاجة إلى احترام الذات تكملها الحاجة على تأكيد الذات التي تتمثل في حاجة 

المعوق في أن يظهر إمكانياته وقدراته، وأن يعبر عن نفسه، وبمعنى آخر تتمثل في 

إلى  حاجة المعوق أن يؤكد ذاته، وهذه الحاجة هي نواة لثالث حاجات فرعية، الحاجة

االنجاز، والحاجة على النمو والتقدم، والحاجة إلى االستقالل واالعتماد على النفس 

والحاجة إلى احترام الذات ترتبط إلى حد كبير بالحاجة إلى التقدير االجتماعي والمعوق 

.عندما يشبع حاجته إلى تقدير الذات، فسيشبع أيضا حاجته إلى التقدير االجتماعي

تقوي شبكة عالقاته باآلخرين، فيشعر و نته االجتماعيةوعندئذ يحتفظ بمكا

له من جديد أدوار  أصبحقلقه، تزول مخاوفه بعد، أن و باالنتماء واألمن، فتقل توتراته

عبد القوصي (.الخارجيةفي الحياة تشعره بمكانته االجتماعية بين أسرته، ومع بيئته 

)1974:98، العزيز
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:والثقـة بالنفـسالحاجـة إلـى االستقـالل -7

الحاجة إلى االستقالل والثقة بالنفس من أهم الحاجات النفسية التي يحتاجها معظم 

الناسبصفة عامة والمعوق بصفة خاصة بعد أن حرمته اإلعاقة منها معا، قد حرم من 

االستقالل واالستقرار في العمل، واالستقالل واالستقرار في أسرته الخارجية وضعفت 

وأصبح مترددا منكمشا، متوقعا الشر في كل وقت ومن كل الناس، وقد يلجأ ثقته بنفسه، 

.وما إلى ذلك...كالكسل واالنزواء والجبن ،أو سلبية يةإلى أساليب إنسحاب

من مظاهر عدم الثقة بالنفس الجبن، والتردد، وتوقع الشر، وأحيانا يكون من و

مظاهر يكون عدم االهتمام بالعمل، والخوف منه واتهام الظروف عند اإلخفاق فيه، وقد 

للوصول إلى الكمال، وهذا  اإلتقانتكون من مظاهره التشرد والمبالغة في الرغبة في 

وراءه من خوف من نقد من اآلخرين ومن مظاهره االندفاع إلى الكمال يدل على ما 

أحيانا اليقظة، وسوء السلوك والمبالغة في التظاهر بطيب الخلق، وقد يؤدي إلى أساليب 

)2003:73،محمد سالمةغباري (.انسحابية كالكسل واالنزواء والجبن

يساعد في إشباع هذه الحاجة لدى الطفل أن يشعر بحريته في التعبير عن آرائه و

كذلك ، ووكذلك شعوره بقدرته على تحمل التعبير عن آرائه دون خوف، دون خوف

المساعدة في و من خالل طاعة األوامر البسيطة(شعوره بقدرته على تحمل المسؤولية 

مما يشعره بأهميته في حياة األسرة، وحرمان الطفل ، )بعض األعمال المنزلية السهلة

ناته في المستقبل من التبعية لآلخرين واهتزاز من إشباع هذه الحاجة قد يؤدي إلى معا

.الشخصية والعجز عن اتخاذ القرارات

:الحاجةإلىالشعورباألمن-8

منالمعروفأنالحاجاتالنفسيةالتشبعإالمنخاللبيئةاجتماعيةيمكنهاأنتتيحفرصلإلنسان 

إلشباعحاجاتهالنفسيةومنهاالحاجةإلىاألمنالتيتعنيشعوراإلنسانباألمنعلىصحتهودخلهوأسرت

حيث يحتاج الطفل بصفة خاصة إلى الشعور باألمن ،ه ومستقبلهومركزهاالجتماعي

من خالل شعوره بأن أسرته تحميه وتدفع عنه األخطار وتلبي حاجاته، مما  ،والطمأنينة

يؤدي إلى شعوره باالستقرار النفسي، وتؤثر العالقة بين أفراد األسرة بصفة عامة وبين 

في شعور الطفل )من حيث االستقرار والبعد عن الخالفات(الوالدين بصفة خاصة 
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اجة قد يؤدي إلى شعوره بعدم األمان باألمان، وحرمان الطفل من إشباع هذه الح

.والخوف من المستقبل

، لذايجبعلىالمجتمعأنيقدمألفرادهأنواعامختلفةمنالتأميناالجتماعيو 

كماأنالثقةبالنفسوالتقديراالجتماعييدعمانالشعورباألمن، ، ضدحوادثالعملوضدالبطالةوالعجز

وفقداناعتبار ، لشعوربالوحشةعدمشعوراإلنسانباألمنيؤديإلىالشعوربالخوفوعدماالطمئنانواف

.الذاتوعدماالستقرارالنفسي

االمعوققدتسببلهإعاقتهعدمالشعورباألمنعلىصحتهودخلهوأسرتهومستقبلهومركزهو

.باألمنولذلكفهوفيحاجةماسةإلىالشعور ،الجتماعي

هناكمحاورأربعةلألمنينبغيأنيحرصاألخصائياالجتماعيعلىمساعدةالمعوقإلشباعهاو

، أدوارهاالجتماعيةوأساليبهالفنيةمنخالل 

 ،فهويساعدهعلىاستثمارماتبقىمنقدراتهفيتدريبهوتأهيلهوتشغيله

كمايساعدهعلىاالحتفاظبمكانتهفي ، ليضمنلهدخاليكفيحاجتههووأسرتهوهذاهواألمنالمادي

.وهذاهواألمناالجتماعيلمجتمعيةاألسرةوتدعيممركزهاالجتماعيوعالقاتهاألسريةوا

، اعحاجاتهالنفسيةالمختلفةالتيتجنبهالتوتروالقلقواختالاللشخصيةكمايساعدهعلى إشب

، وهذاهواألمنالنفسي، اوتشعرهبالرضاواإلشباعوالحبوالشعورباالنتماءواألمننها وعدماتزا

كماأناألخصائييساعدهعلى 

االستفادةمنأوجهالرعايةالصحيةالمختلفةمنكشفوعالجودواءوعملياتجراحيةكحقوقلهمن 

)159-2004:158، جعيجعسعاد(.حدوهذاهواألمنالصحيالدولةوليستمنحةمنأ

:الحاجة إلى االحتفاظ بالمكانة االجتماعية-9

إن هذه الحاجة تعد احتياجا رئيسا وهاما للمعوقين، بعد أن اهتزت مكانتهم بعد 

اإلصابة باإلعاقة، وبعد فقدانهم لوظائفهم أو في حالة عدم وجود عمل لهم بما أدى إلى 

.أنشطتهم في الحياةتقلص 

:حتياج المعوقين إلى تكوين شبكة من العالقات االجتماعيةإ-10

إن حاجة المعوقين إلى تكوين شبكة من العالقات االجتماعية مع المحيطين بهم 

ال تقل أهمية عن الحاجة باالحتفاظ بالمكانة االجتماعية، وكلما قويت شبكة العالقات 

االجتماعية، كلما زاد شعورهم باالنتماء واألمن، وكلما قل خوفهم وقلقهم، ويعيد إليهم 
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عالقات مع  أوالعالقات القوية، سواء كانت عالقات أسرية، بالدفء العاطفي النابع من 

.البيئة الخارجية

:الحاجة إلى الوجود في الجماعة-11

احتياج المعوقين إلى وجودهم في جماعة يعد احتياجا هاما لهم، بعد أن سببت 

لهم اإلعاقة ضعف ارتباطهم باألسرة، وتفكك ارتباطهم بالمحيطين، وتدهور عالقاتهم 

وارتباطهم بالعمل، وأصبحوا يفتقرون إلى العيش في جماعة تشعرهم بالدفء العاطفي 

محمد غباري.(المليء بالحب والتعاطف الذي يجدد عندهم األمل ويحببهم في الحياة

)63-59-2003:58،سالمة

:communicationالحاجة إلى االتصال -12

يحتاج األطفال المعاقين إلى رسائل واضحة ومفهومه ودقيقة والبعض يحتاج أن 

يعرف ما هي جوانب القصور لديه وكيف ستؤثر هذه الجوانب على حياتهم وكذلك 

وجه، وكذلك يصلون  أكمليحتاج هؤالء األطفال أن يعرفوا كيف يقتنعون بحياتهم على 

هذا الطفل أيضا إلى أن تصله رسائل إلى أقصى طاقاتهم في حياة لها معنى ويحتاج 

مباشرة ومتطابقة مع اآلخرين فيما يخص مشاعرهم نحوهم ولكن بعض )تعبيرات(

اآلباء والمختصون يقللون من أهمية هذه المشاعر بمعنى أنهم ال يأخذونهم في اعتبارهم 

بشكل مناسب، وأيضا قد تجرح مشاعرهم وتؤذيها وذلك 

ال يسمع، وال يشعر وال يفهم، وهذه كلها  في حضورهم كما لو كان الطفل

أخطاء يجب على اآلباء والمختصين أن يتفادوها ويأخذونها في االعتبار وهي أن 

)2003:64،محمد سالمةغباري.(مشاعر هذا الطفل لها مصداقيتها مثل مشاعر الكبار

Acceptation:الحاجة إلى التقبل -13

وال يختلف  ،الحاجات األساسية لكل البشرإن الحاجة للتقبل تعتبر واحدة من 

خر في هذا الجانب فهم في حاجة إلى أن يتقبلهم آاألطفال المعاقون عن أي إنسان 

وكذلك أن يتقبلوا أي أيضا أنفسهم وأن فقدان اآلباء  ،اآلخرون كأشخاص لهم قيمة

معاق أمرا لتقديرهم لذاتهم ومشاعر االكتتاب التي تعمهم، يمكن أن تجعل حبهم للطفل ال
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صعبا، وأيضا ما يصاحب المعاق من عيوب جسمية وسلوكية تعوق االرتباط األبوي 

السوي مع الطفل، وتكون اآلثار كبيرة حيث يحاول أن يجد شخصا يتطابق معه أو 

يكون قدوة طيبة له، فيجب على المتخصصين تقديم النماذج لهم وأيضا عليهم أن 

هؤالء األطفال لبرزوها أمام أبائهم وأن يساعدهم  يتعرفوا على الجوانب اإليجابية لدى

.Gaytam(.على تقبل طفلهم المعاق ذهنيا ويقدروا قيمته W.F،1995،P 561- 565(

وهي  ،أوالال بد من البدء بتقبل الطفل المعاق لذاته  األخرتقبل  إلىوللوصول 

حيث يشعر الطفل بحاجته إلى أن يتقبل ذاته وشخصيته كما هي بما فيها حاجة أساسية 

من عيوب، ويتركز دور الوالدين هنا في تدريب الطفل على تقبل ذاته وإشعاره بتميزه 

على اآلخرين في المجاالت األخرى، حتى ال يعانى في المستقبل عدم الرضا وكراهيته 

ب الوالدان الطفل على تقبل اآلخرين بما لذاته وحقده على اآلخرين، كما يجب أن يدر

يحملونه من عيوب ومحاولة التكيف معهم اجتماعيا حتى يحظى بحياة سعيدة بعيدا عن 

.الخالفات

):الشعـور بالنجـاح(الحاجـة إلـى تحقيـق الـذات -14

يحتاج الطفل في هذه المرحلة إلى الشعور بالنجاح، سواء فيما يفعله من أعمال 

ستوى االجتماعي كشعوره بالتفوق على اآلخرين، ويتمثل دور الوالدين في أو على الم

هذه الحالة في إشعار الطفل بنجاحه في أداء ما يؤثر مكافأته عليه، وتكيفه في البداية 

بأعمال بسيطة يتمكن من أدائها بسهولة ليكتسب بذلك الثقة بنفسه، كذلك يجب أن يتعلم 

.الطفل كيف يواجه الفشل

:جـة إلـى شغـل أوقـات الفـراغالحا-15

حيث يحتاج الطفل إلى إشباع حاجته إلى اللعب والحركة واالستمتاع بأوقات 

.الفراغ، وحرمان الطفل من ذلك يشعره بالقلق والملل والتوتر بصفة مستمرة

:الحاجـة إلـى الراحـة واالسترخـاء-16

اللعب والحركة حيث يحتاج الطفل إلى فترات من الهدوء واالسترخاء بعد 

.والنشاط، وحرمان الطفل من ذلك يشعره بالتوتر والقلق واالنفعال العصبي الزائد

:الحاجـة إلـى تـذوق الجمـال-17
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حيث يتمثل دور الوالد لتلبية هذه الحاجة في تدريب الطفل على مالحظة 

بير عما واكتشاف مظاهر الجمال في البيئة المحيطة به، ومساعدته في تنمية ذوقه والتع

يحيط به من جمال، فحرمان الطفل من ذلك يؤثر إلى جمود مشاعره تجاه مظاهر 

.وعدم حرصه عليها ومحافظته على وجودها ،الجمال المحيطة به

:الحاجـة إلـى المعرفـة واالستكشـاف-18

حيث يحتاج األطفال بشكل خاص إلى استكشاف البيئة من حولهم واإلطالع على 

وقد يدفعهم هذا الفضول المعرفي إلى توجيه كم هائل من األسئلة جميع األشياء، 

واالستفسارات إلى الكبار؛ لذلك يجب على الوالدين تلبية حاجات الطفل إلى المعرفة 

وانتهاز هذه الفرصة إلكساب الطفل العديد من المعلومات عن نفسه وعن اآلخرين 

ن الطفل من إشباع هذه وعن األشياء المحيطة به في أسلوب مبسط وسهل، وحرما

.الحاجة يعوق تنمية معارفه وتنوع خبراته

وبصفة عامة فإن إشباع الحاجات السابقة لدى الطفل يجعله أكثر سعادة وتفاعال 

.مع اآلخرين، ومن ثم فإن الطفل السعيد يكون أكثر حماسا للتعلم من غيره

قيـناأخـرى للمع احتياجـــات:

باإلضافة إلى االحتياجات السابق ذكرها، هناك أخرى من االحتياجات نوجزها 

:يفيما يل

احتياجات توجيهية وإرشادية لمواجهة المشكالت النفسية وبقية المشكالت األخرى .1

.وعواملها المسببة، لمساعدة المعوقين على التوافق النفسي واالجتماعي

اعدة المعوقين للعودة إلى المجتمع كأعضاء لمسوتشغليه لهيلية أاحتياجات تدريبية وت.2

.عاملين منتجين

مثل المساعدات المادية، والتسهيالت المختلفة في  تدعيميهاحتياجات المعوق لخدمات .3

.االنتقال واالتصاالت، واإلعفاءات الجمركية والضريبية

احتياجات المعوقين لخدمات تشريعية مثل التشريعات المناسبة في المحيط تشغيل .4

.المعوقين وتسهيل حياتهم
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احتياجات مجتمعية مثل توفير الخدمات الممكنة التي تقدمها الدولة والمجتمع لفئات .5

المعوقين بالمجان، أو بأجور رمزية كأماكن الترفيه والمواصالت العامة والمحالت 

.التجارية والندية وما إلى ذلك

برامج ترفيهية يعدها احتياجات ترفيهية لشغل أوقات فراغ المعوقين عن طريق .6

.ويصممها أهل االختصاص لتناسب ظروفهم واستعداداتهم وقدراتهم

احتياجات أسرية لمواجهة مشكالتهم االقتصادية والصحية واالجتماعية لتمكين .7

Randall(.المعوق من الحياة األسرية السليمة M. prker ; 1987،P109(

:خدمـات المعاقيـن:اـــخامس

:تعليميةخدمات .1

:يحتاج المعوق إلى خدمات تعليمية متعددة منها

 ،يحتاج المعوق إلى وجود مدارس خاصة أو فصول لكل فئة من فئات المعوقين

.تناسب ظروفهم واستعداداتهم وقدراتهم المتبقية، كما تناسب نوعية إعاقتهم

لمساعدة اإلى  إذ لم تتوفر هذه الفصول أو المدارس الخاصة بهم، فإنهم يحتاجون

في اندماجهم في التعلم العام، أو البرامج التعليمية الخاصة بهم، لمن يستطيع مسايرة 

زمالئه في المدارس العادية، ومساعدتهم على التخلص من مشاعرهم السلبية التي 

.الخ من هذه المشاعر...مشاعر النقص، وعدم االنتماء:ترتبت على اإلعاقة مثل

تعليمهم المختلفة على تكوين العالقات وتدعيمها مع  مساعدة المعوقين في مراحل

الجماعات التي يتفاعلون معها في المدرسة أو خارج المدرسة حتى ال يشعروا بالعزلة 

.بين زمالئهم أو في مجتمعهم

 كما يحتاجون إلى تخليصهم من ضغوطهم الداخلية سواء داخل األسرة أو داخل

وطهم النفسية، ومشاعرهم السلبية، وعالج المدرسة، وكذلك يحتاجون إلى تخفيف ضغ

مشكالتهمالنفسية بقدر اإلمكان، ومساعدتهم على استعادة ثقتهم بأنفس حتى يتمكنوا من 

.مسايرة زمالئهم العاديين، حتى يستطيعوا التوافق مع مجتمعهم

:خدمـات تأهيليـة.2

لذي يساعد يحتاج المعوقون إلى الخدمات التأهيلية، وخاصة التأهيل المهني ا

المعوق على إيجاد عمل يناسبه، ويستغل ما لديه من قدرات ومهارات ثم تدريبه على 
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هذا العمل وإلحاقه به، وما يتبع ذلك من تأهيلهم نفسيا لتخفيف ما تركته العاهة في نفسه 

من آثار، وهذه الخدمات التأهيلية هي التي تساعده على التكيف في جميع النواحي 

سية واالجتماعية والمهنية واالقتصادية والخدمات التأهيلية تعود على الجسمية، والنف

المعوق بفوائد اقتصادية حيث تستمر طاقاته المعطلة حتى يصبح عضوا عامال منتجا 

، كما يعيد إليه ةهاالجتماعياتوليس عالة على غيره، وعن طريق العمل يعود إليه اعتبار

تعاد ثقته بنفسه، وشعر بأهميته، وتحرر من شعوره باالنتماء إلى المجتمع بعد أن اس

¡2003، غباريمحمد سالمة .(خوفه، وعاد إليه أمنه االقتصادي واالجتماعي والنفسي

)81ص 

:خدمات صحية وطبية.3

:الخدمات الصحية والطبية التي يحتاجها المعوقين كثيرة ومتنوعة منها مايلي

 الالزمة في حاالت األمراض خدمات الكشف والفحوصات الطبية واألدوية

المختلفة، باإلضافة إلى العمليات الجراحية وما يتبعها من تكاليف باهظة، ال يقدر عليها 

.المعوقين وحدهم

 كما يحتاجون إلى الخدمات المادية في األمراض التي تحتاج لفترات عالجية طويلة

.الخ...مثل أمراض القلب، والسرطان، والدرن، والسكر

عوقون إلى خدمات مراكز العالج الطبيعي، بما فيها من أدوات وإمكانيات يحتاج الم

.حديثة تستدعي الكثير من النفقات التي يعجز عنها المعوقون

 وأيضا يحتاجون إلى خدمات مراكز التأهيل الطبي، وما يتبعها من خدمات تدريبية

.وتشغيلية

حصول على األجهزة المعوقون يحتاجون أيضا إلى الخدمات التي تمكنهم من ال

التعويضية الالزمة، مثل األطراف الصناعية والكراسي الخاصة بالمعوقين، والسماعات 

.الخ...الطبية

 كما يحتاجون إلى خدمات مراكز الرعاية اليومية التي تساعدهم على تنمية قدراتهم

.المتبقية واستثمارها ليتمكنوا من مساعدة أنفسهم

 خدمات المراكز العالجية اإليوائية التي تقدم لهم وأيضا يحتاج المعوقون إلى

.الخدمات اإليوائية الالزمة
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 كما يحتاج المعوقون إلى خدمات بيوت التمريض والبيوت الجماعية الخاصة

بالمعوقين عقليا، ومن لديهم مشكالت عاطفية أو جسمية وال يستطيعون المعيشة مع 

.أهلهم

التي ترسل  الوحدات الصحيةو ،المكاتبأخيرا يحتاج المعوقون إلى خدمات و

الخدمات الالزمة لهم و الممرضات في زيارات دورية لتقديم العالجو لهم الممرضين

أقعدتهم اإلعاقة و ،خاصة الذين ال يستطيعون الوصول لهذه الخدماتو ،في منازلهم

)2003:79، محمد سالمةغباري.(للحصول على هذه الخدمات

:خدمـات ترفيهيـة.4

يحتاج المعوقون للخدمات الترفيهية، حيث أنها ضرورية عضوية ونفسية 

واجتماعية ألن المعوق إذا انصرف إلى التفكير في عجزه ازداد خوفه وقلقه وانتابته 

.مشاعر النقص، وعدم الثقة بالنفس، مما يؤدي إلى عزلته وانسحابه من المجتمع

قت فراغه سواء بالنشاط وبما أن المعوق تمنعه اإلعاقة من االستمتاع بو

الترويحي الذاتي، أو بالنشاط الترويحي الجماعي، وكذلك قد تدفعه إلى سوء استغالل 

أو بعض األمراض االجتماعية األخرى، ، وقت فراغه بما يعرضه للسلوك االنحرافي

الحاجة لتنظيم وقت  أمسمثل الجريمة، وتفكك الروابط والعالقات اإلنسانية، لذلك فهو 

.تنظيما حسنا، بحيث تتيح له فرصة استغل مواهبه، وعضالته وقدراتهفراغه 

وفي النشاط الذي يساعده على تكوين شخصية تكاملها، هذا النشاط الذي يمده  

تدعيم العالقات بين زمالئه المتماثلين معه و ما يترتب عليه من توثيقو بمشاعر الرضا،

هذه العالقات تعتبر إحدى الوسائل و في الظروف الخاصة التي جمعتهم اإلعاقة فيها

كما يتدربون على تحمل ، وغايات اجتماعية، مهاراتهو التي يكتسب بها المعوق خبراته

تشبع لهم و تبث في نفوسهم روح المسؤولية االجتماعيةو المسؤولية من خالل األنشطة،

ظهار احتياجاتهم الصحية والبدنيةوالترويحية، وكذلك تتيح الفرص إلثبات ذاتهم وإ

.أنفسهم ويدربهم على استعادة ثقتهم بأنفسهم

يمكن أن يستخدم في و يعتبر برنامج التربية البدنية مناسب للمعوق عقلياو 

حصول الطفل على قاعدة كبيرة يتعلمها ، ووظيفة أساسية هي نمو القدرات الحركية
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لخبرات فا، ضرورية لنمو اإلدراك العقليو ألنها الزمة ،خصوصا في سنواته األولى

)2001:244سلمى جمعة، ، عبد الحميدعطية (.الحركية تعتبر قاعدة ألسس التعليم

:خدمـات نفسيـة.5

لمواجهة العوامل النفسية التي نتج عن اإلعاقة وكان لها تأثيرها الواضح على 

وهناك مجموعة من الحاجات النفسية التي يجب إشباعها عند المعوق مما .المعوق

.على أن يكون في صحة نفسية جيدةيساعد المعوق 

ومن أهمها الشعور باألمن واالطمئنان الشعور وباالستقرار، أن يحاط ممن حوله 

بالثقة والتعاون كما يجب أن نحاول أن نشعر المعوق باالتزان االنفعالي، كما يجب أن 

مع نجنبه العزلة واالنطواء وان نجعله محبوبا من اآلخرين من خالل إقامة عالقات 

كل هذا يعتبر مجاال واسعا إلشباع الحاجات النفسية كما يعطي  .كثير من األفراد

الفرصة للنجاح والنمو

)De Poy. Elizabeth et Miller Monte،1996،P.P 54. 57.(

:خدمـات تشريعيـة.6

يحتاج المعوقين إلى الخدمات التشريعية التي تهتم بإعداد تشريع خاص شامل 

.وتنظيم تأهيلهملحقوقهم 

المدارس :حيث أن خدماتهم التأهيلية تحتاج إلى جهود أجهزة متعددة مثل

وكليات التربية، ومراكز البحوث التربوية النفسية والتوجيهية، واإلعداد والتأهيل 

ضرورة ترابط هذه و الجامعاتو الطبيةو البحوث االجتماعية االقتصاديةو المهني،

تجنبا ألي صراع ينشأ حول ، وتكاملها من جهةو ضمانا لشمولها، الخدمات

.مسؤوليتهاو اختصاصات الوزارات المختلفة

تكرارهاوازدواجها، أو التضارب في إجراءاتها، و منعا لتكرار الخدماتكذلك و

بما يحول ازدهار الخدمات وانطالقها لتحقيق مصالح هذه الفئات من األطفال والشباب، 

ع تشريع خاص شامل لحقوق المعوقين، وتنظيم فسوف يكون من الضروري أن يوض

.تربيتهم ورعايتهم وتأهيلهم وتشغيلهم

.)De Poy. Elizabeth et Miller Monte،1996،P.P 54. 57(



التعريف بذوي االحتياجات اخلاصة واحلاجات األساسية هلا التعريف بذوي االحتياجات اخلاصة واحلاجات األساسية هلا ::الثالثالثالثالفصل الفصل 

152

:الدمـج االجتماعـي واالندمـاج المهنـي-سادسا

من الفعل دمج مصدره االندماج :بأنه اللغةيعرف اإلدماج االجتماعي في 

.ويقصد به تحقيق االنضمام الشيء إلى جماعته

الغرض من ورائها العمل على ، هو عملية سلوكية ديناميكية:اصطالحاأما 

تغييرات المحيط فيكسب بذلك فعالية التغيير لتحقيق التوازن و تحقيق التوازن بين الفرد

.االجتماعيبين محيطه النفسي والمحيط 

)Dictionnaire de PSU Cam Aly- Version française: 1972-P33(

ال يعني )(التشريعات الدوليةو حسبما جاء في القوانينو الدمج بمفهومه الحاليو 

األولى مكانها فصول التعليم الخاص، وأخرى لها أوضاع :لتالميذ إلى فئتينفصال

.اندماجهم مع برامج الفصول العاديةتعليميةوتربوية خاصة، ولكن يعني 

يستند الدمج إلىالبرمجة الفردية فال يدفع بجميع المعاقين إلى الفصول العادية و 

فقد يقتضي الدمج حضور بعض الحصص في مكان أو ، التدرجو بل البد من المواءمة

أن تعليم المعاقين عندما بدأ بشكل رسمي في  تكمن في مبررات الدمجو،مدرسة أخرى

ثمعندما تبينت اآلثار ، ميع دواللعالم كان يركز على برامج العزل والمدارس الداخليةج

بدأ  -سواء على أنفسهم أوالمجتمع  -السلبية لعزل األفراد ذوي الحاجات الخاصة 

التكامل "هو ما يعرفبمرحلة و ،يتبلور اتجاه جديد نحو دمج المعاقينفي المدارس العادية

 تهيئةالظروفالتعليمية، وأي التكامل التام بين شرائح المجتمع المختلفة ،"واالندماج

.االجتماعيةو النفسيةو

، مساواةبغيرهم، تقرالدولبحقجميعاألشخاصذوياإلعاقةو 

 تمع،بخياراتمساويةلخياراتاآلخرين،لمجفيالعيشفيا

مشاركتهمبتتخذتدابيرفعالةومناسبةلتيسيرتمتعاألشخاصذوياإلعاقةالكاملبحقهموإدماجهموو

.تمعلمجصورةكاملةفيا

)( التدريب مما يساعده على و التعليمو للطفل المعوق الحق في الرعاية الخاصة:23مادة  1989اتفاقية حقوق الطفل

.االنخراط في المجتمعو فسأن يتمتع بحياة كريمة شريفة ،و يحقق له أقصى درجة ممكنة من االعتماد على الن

للطفل المعاق الحق :149المادة  1998وجاء في مشروع الدليل التشريعي النموذجي الجامع لحقوق الطفل العربي 

.تيسر اندماجه في المجتمعو نفسية تنمي اعتماده على نفسهو صحيةو في التمتع برعاية خاصة اجتماعية
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:ويشملذلككفالةمايلي

إتاحةالفرصةلألشخاصذوياإلعاقةفيأنيختاروامكانإقامتهمومحلسكناهمواألشخاصالذينيعي

.شونمعهمعلىقدمالمساواةمعاآلخرينوعدمإجبارهمعلىالعيشفيإطارترتيبمعيشيخاص

إمكانيةحصوالألشخاصذوياإلعاقةعلىطائفةمنخدماتالمؤازرةفيالمنزلوفيمحالإلقامةوغي

لمجتمعية،بمافيذلكالمساعدةالشخصيةالضروريةلتيسيرعيشهموإدماجهمفيالمجرهامنالخدماتا

.تمع،ووقايتهممناالنعزاألواالنفصالعنه

تمعيةالمتلمجقااستفادةاألشخاصذوياإلعاقة،علىقدمالمساواةمعاآلخرين،منالخدماتوالمراف

)الجمعيةالعامةاألممالمتحدة(،مهتاحةلعامةالناس،وضماناستجابةهذهالخدماتالحتياجا

لتمكين األفراد ذوي الحاجات الخاصة مناالندماج في المجتمعبعد معاناة تاريخية طويلة 

.من العزلة

اإلدماج هو تعليم الطالب المكفوفين مع الطالب العاديين في نفس الوقت وكون 

والمكان، هذا يستلزم تأهيل المعلم بحيث يدرس كال من الطالب المكفوفين والعاديين في 

نفس الزمان أو االستعانة بمعلم متخصص، ووجود حجرة للوسائل التعليمية خاصة 

يتعلم من خاللها بطريقة برايل بالقراءة بالمكفوفين، ومنح المكفوفين حصصا إضافية 

)أطفال الخليجموقع -محمد إبراهيم محمد بدر.(والكتابة

ومن البديهي أن الدمج المهني للمعوقين يشكل العنصر األساسي االجتماعي، 

فالشغل يمنح استقاللية وتثمينا ذاتيا للشخص المعوق يخرجه من التبعية ويضمن له 

ه الحصول على دور اجتماعي ومكانة مرموقة بين أفراد موردا ماليا لما يسمح ل

.المجتمع، كما أنه يقضي على اإلحساس بأنه يشكل عبئا على المجتمع

إن الحصول على منصب شغل يمثل اعترافا اجتماعيا ويسمح ببرود اجتماعية 

لإلعاقة، فصدور هذا القانون يهدف إلى ضمان دمج األشخاص المعوقين على المستوى 

.تماعي والمهني وذلك بإحداث مناصب للشغل خاصة بهماالج

يتم إدماج األشخاص المعوقين واندماجهم، السيما من خالل ممارسة :23المادة 

.نشاط مهني مناسب أو مكيف يسمح لهم بضمان استقاللية بدنية واقتصادية

يتعين على المستخدم إعادة تصنيف أي عامل أو موظف أصيب :26المادة 

.هما كان سببها، بعد فترة إعادة التدريب، من أجل تولى منصب عمل آخر لديهبإعاقة م
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على  %1يجب على كل مستخدم أن يخصص واحد بالمائة نسبة :27المادة 

.األقل من مناصب العمل لألشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل

يق التنظيم وعند استحالة ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد قيمته عن طر

.يرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم

يستفيد المستخدمون الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب عمل :28المادة 

لألشخاص المعوقين بما في ذلك التجهيزات، من تدابير تحفيزية حسب الحالة، طبقا 

.للتشريع المعمول به

مون إعانات في إطار االتفاقيات التي تبرمها الدولة كما يمكن أن يتلقى المستخد

.والجماعات اإلقليمية وهيئات الضمان االجتماعي

من أجل ترقية تشغيل األشخاص المعوقين وتشجيع إدماجهم :29المادة 

واندماجهم االجتماعي والمهني، يمكن إنشاء أشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقتهم 

نية والبدنية، السيما عبر الورشات المحمية ومراكز توزيع ودرجتها وقدراتهم الذه

.العمل في المنزل أو مراكز المساعدة عن طريق العمل

أما فيما يخص اإلدماج المهني لألشخاص المعوقين، فهذا التنظيم التشريعي 

الجديد يقحم بداخله المعطيات االجتماعية واالقتصادية، غير أنها تبقى بعيدة عن 

.للهدف الذي سطره المشرعاالستجابة 

ويجدر بنا أن نعترف أن البعد االجتماعي للحصول على منصب عمل وهو 

.الشرط الضروري لضمان االستقاللية البدنية واالقتصادية للشخص المعوق

األسرة، (فالشغل، ال يعيد اعتبار للشخص المعوق في نظر الجماعة االجتماعية 

ولكنه يشكل كذلك ضمان تفتح )العمل فحسباألخوة، واألخوات، الجيران، زمالء 

.شخصيته

إذ أن األحكام المسبقة والوصمات التي تلصق بهذه الشريحة تجعل حظوظ 

حصول األشخاص المعوقين القادرين على العمل والراغبين فيه أقل، وبالتالي يجبرون 

.على التهميش وفي أفضل األحوال يصبحون عالة اجتماعية

بعد الدمج المهني للشخص المعوق بوالية قسنطينة، ومن خالل تحقيق حول 

حاولنا تحليل العوامل المرتبطة مباشرة بقطاع التشغيل خاصة آراء مسيري بعض 
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المؤسسات العمومية والخاصة التي بإمكانها مساعدة أو الوقوف في وجه الدمج المهني 

.واالجتماعي لألشخاص المعوقين

تبرز المالحظات األولى عند التحاق المعوقين بميدان الشغل، حيث ال حسب 

قدراتهم المهنية وال رغباتهم بل يتم على أساس مكانتهم داخل المجتمع فمكانة الشخص 

المعوق تشكل سببا رئيسيا للرفض، إذ أن قطب التشغيل يبدي ترددات وتحفظات فيما 

.يخص قبول تشغيل المعوقين

:سيري المؤسسات االقتصادية العمومية والخاصةمعظم مإن -

.يجهلون التنظيم التشريعي الذي يساعد المعوق للحصول على منصب شغل)01

يجهلون حقيقة هذه الشريحة من المجتمع ومشاكلها الحقيقية المطروحة من جراء )02

.التهميش

.يجهلون القدرات الفعلية واإلمكانيات المهنية لبعض األشخاص المعوقين)03

فهؤالء تشكل لديهم رد فعل بالرفض للشخص المعوق المترشح ألي منصب 

.عمل، ولو توفرت فيه شروط ومؤشرات المردودية

هذا الرفض هو نتيجة الوصمات واألحكام المسبقة التي نقلتها التصورات 

وفي "نجهل ونرفض ما هو موصوم"هذا ما يجعلنا نتأكد بأننا .االجتماعية لإلعاقة

الشخص المعوق تتكفل به :ء يصرحون عموما وينشرون فكرة أنالمقابل هؤال

.)("الدولة

"غالبا بينيخلطون غير أن معظم أرباب المؤسسات  إعاقة وعدم القدرة :

نحن نعرف "فمفهوم اإلعاقة شمولي أي أنهم ال يميزون بين اإلعاقة والعجز، "أوالعجز

".نجهل ما يمكنه القيام بهأن المعوق ليس بقدرته فعل أو إنجاز عمل ما ولكن 

كما أنهم يظهرون كذلك تخوفا من كل التزام أخالقي أو قانوني عند تشغيل 

شخص معوق ضنا منهم أم ذلك يتبعه آثارا سلبية على نوعية وكمية اإلنتاج، على 

)(80عرفتالجزائرنظامالتربيةالخاصةمنخالاللمراكزالمتخصصةالتيتمإنشاؤهابموجبالمرسومرقم 8المؤرخفي59

لهذا الغرض فهم يؤكدون على أن عالمك الشغل له مهمة وحيدة تتمثل في اإلنتاج والدخل والربح ،1980مارس

عي وأن الدولة واألولياء هما الكفيالن واإلنتاجية، هذا ما يجعلهم غالبا يضنون أن اإلعاقة تبقى تحت غطاء اجتما

.الوحيدان برعايتها
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لذلك فكل شخص معوق يبحث عن منصب عمل الرغم من أن تشغيل العمال المع

.ارغونومياو عي، غير أن المشكل يعد اقتصاديا تقنياينحصر في زاوية أو ركن اجتما

.)16-2004:9،علي قوادرية(

:الدمج االجتماعي في الجزائر-

إن سياسات الدمج االجتماعي المعتمدة من طرف الجزائر لفائدة األشخاص 

المعوقين تتأقلم بالتدريج مع المضمون االجتماعي والتطور االقتصادي حيث مرت 

:مراحل متتاليةبثالثة 

المنبثقة غداة االستقالل، حيث وجد المجتمع الجزائري نفسه :المرحلة األولى

حرب التحرير الوطني وتمنح  وبيطمعمدين لقدماء المجاهدين فتم سن تشريعات تخدم 

وتعويضات مادية عن األضرار التي تعرضوا لها وتضمن لهم  ،لهم إمكانية العالج

:إعادة تصنيفهم مهنيا

 بلطرش بمثابة أول نص قانوني.تبر هذا التشريع حسب رأي األستاذ أويع

كما أعطى المشرع الجزائري أهمية الوقاية  يعطي لكل شخص الحق في عمل مأجور،

بحيث يضمن سهولة االلتحاق بالعمل  ،وإعادة التأهيل الوظيفي والتكوين المهني

ى عملية التكفل عشائرية حيث لكن في الواقع تبق، لألشخاص المعاقين وذوي االمتيازات

.الحنان الضروريينو األسرة التقليدية تدمج وترعى الشخص المعوق بتوفير له الحماية

عرفت المرحلة الثانية خالل السبعينات نزوح ريفي متتالي لم تعرفه البالد من و

التي أصبح الطفل  ،)التقليدية(تلك الظاهرة التي بدأت في تفكيك األسرة الموسعة ، قبل

الشيء الذي يستدعي حتمية إنشاء ، المعاق فيها ال يحضى بنفس الرعاية السابقة

.مؤسسات خاصة تضمن التكفل به

بتطوير )العشرية االجتماعية(كما التزمت الدولة في الثمانينات التي اعتبرت 

حيث ، لى وزارةقطاع الحماية االجتماعية بترقيته من كتابة الدولة للشؤون االجتماعية إ

بخلق شبكة من المؤسسات ، احتياجاتهم التربوية الخاصةو بدأت تهتم باألطفال

¡)مدارس صغار المكفوفين(¡)مدارس صغار الصم(االجتماعية عبر التراب الوطني 
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مراكز بيداغوجية لألطفال (و)مراكز طبية بيداغوجية لألطفال المعوقين ذهنيا(

).المعوقين حركيا

نعترف بأن تمدرس األطفال المعاقين حسيا في المدارس الخاصة  نلكن يجب أ

السنة العالمية للشخص  1982حيث دعم ابتداء من سنة ، كان له ماضفي الجزائر

تلك المدارس الخاصة التي لها  .المعوقبدون تعميمه على مستوى جميع الواليات

جية بالتربية وإعادة االستحقاق في العمل على تطوير الممارسات البيداغوو االمتياز

.التربية وتأهيل الطفل المعوق

فيتم التكفل في هذه المرحلة الثانية باألشخاص المعاقين من طرف المؤسسات  

غير أن هذا التكفل أدى إلى ، دمج الشخص المعوق اجتماعياو الخاصة بغرض تأهيل

األطفال و ينذلك بخلق حواجز بين تمدرس األطفال العادي، وبروز نوع آخر من التفرقة

أما الطفل ، التعايشالجماعي للطفل األصم إال مع نظيرهو فال يتم تمدرس، المعاقين

كذا الحال ، والكفيف ال يستطيع اللعب في فترة االستراحة إال مع طفل كفيف مثله

بالنسبة للطفل المعاق ذهنيا فال يتردد إال على المراكز الطبية البيداغوجية التي ال 

هذهالمغاالة في التكفل ، وطفال الذين ال يتمتعون بقدرات ذكائية كاملةتستقبل سوى األ

إن لن الدمج ، من طرف المؤسسات أعطت دالئلها وحصرت أهدافها في إطار ضيق

.االجتماعي والمهني لألشخاص المعاقين

يؤدي هذا التشتيت إلى عزل الطفل المعاق بإبعاده عن المجتمع تحت غطاء -

.مشروع إدماجهم

 المتعلق بالحماية االجتماعيةو 2002عرفت المرحلة الثالثة صدور قانون  كما

أخذا بعين االعتبار التحوالت االجتماعية التي عرفتها  ،ترقية األشخاص المعاقينو

البالد ودرجة التحرر التي عرفتها الحركات الجمعوية التي تفرض على المجتمع 

ئة الظروف التي تساعد في عملية الدمج االختالف، وذلك بتهيو احترام الحق االجتماعي

2002ماي  8االجتماعي المهني هذا على األقل من خالل روح القانون الصادر في 

الذي يطمح إلى تشجيع الدمج االجتماعي المهني لألشخاص المعادين والتأكيد على حق 

.المجتمع وواجب هذا األخير نحوهم فهؤالء 
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عوقين وترقيتهم في مفهوم القانون، كل تشمل حماية األشخاص الم:2المادة 

شخص مهما كان سنه وجنسه يعاني من إعاقة أوعاهة وراثية أو خلقية أو مكتسبة، تحد 

من قدرته على ممارسة نشاط أو نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية 

.الحسية -أو العضويةو أو الحركيةو واالجتماعية نتيجة إلصرار وظائف الذهنية

:تهدف لحماية األشخاص المعوقين وترقيتهم إلى ما يأتي:3المادة 

.الكشف المبكر لإلعاقة والوقاية منها ومن مضاعفاتها)01

.ضمان العالجات المتخصصة وإعادة التدريب الوظيفي وإعادة التكييف)02

ضمان األجهزة االصطناعية ولواحقها والمساعدات الضرورية لفائدة األشخاص )03

.األجهزة والوسائل المكيفة مع اإلعاقة وضمان استبدالها عند الحاجةالمعوقين، وكذا 

.المراهقين والمعوقينو ضمان تعليم إجباري وتكوين مهني لألطفال)04

ضمان إدماج األشخاص المعوقين واندماجهم على الصعيد االجتماعي والمهني، )05

.السيما بتوفير مناصب عمل

.ضمان الحد األدنى من الدخل)06

التي تسمح لألشخاص المعوقين بالمساهمة في الحياة االقتصادية  توفير الشروط)07

واالجتماعية، توفير الشروط التي تسمح بترقية األشخاص المعوقين وتفتح شخصيتهم 

.السيما المتصلة بالرياضة والترفيه والتكيف مع المحيط

تشجيع الحركة الجمعوية ذات الطابع اإلنساني واالجتماعي في مجال حماية )08

.وقين وترقيتهمالمع

الدمج المدرسي لألطفال والمراهقين المعوقين في المدارس العادية إن وضع هذا )09

الحق في حيز التطبيق سيؤدي باألطفال والمراهقين من استقبالهم من طرف المؤسسات 

إلى إدماجهم في المدارس العادية )مدارس صغار الصم وصغار المكفوفين(المختصة 

.للتربية الوطنية

كما سيسمح لعدد معتبر من المراهقين المتكفل بهم في المراكز البيداغوجية  )10

الطبية إلدماجهم في مؤسسات التكوين المهني، ومن الضروري خلق الظروف التي ال 
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تجعل من اإلدماج المدرسي والمهني مجرد إدماج صوري، أي بمعنى الدمج من أجل 

.العادية جسديا فقطدمج األطفال ذوي الحاجات الخاصة في المدارس 

بكل وضوح أصبح الدمج االجتماعي حق وواجب اجتماعيين و من المؤكدو

نميز، متى يكونالدمج و يضمنه القانون، ولكن يجب معرفة متى يمكن أن ندمج

ضروري، الشيء الذي يجعلنا نقول بأنه يجب قبل كل شيء وضع سياسة موحدة بين 

التكوين المهني حتى و لتربية الوطنيةوزارة التشغيل والتضامن الوطني ووزارة ا

يستطيعا االستجابة للحاجيات الخاصة للطفل المعوق المدمج في أي مدرسة عادية أو 

في أي مركز للتكوين المهني، وبذلك يبقى األطفال ذوي اإلعاقة الثقيلة أو الحادة سواء 

.في المؤسسات الخاصة أو يدمجون نصف دوريا

المدرسي مرحليا  اإلدماجالتي ال تجعل من عملية لذلك يجب توفير كل الشروط 

فقط، بل يجب تطبيق سياسة موحدة بين جميع الوزارات المعنية تضمن للطفل المعوق 

الحق في التمدرس في الوسط المدرسي العادي، هذا الدمج الذي سيسمح للمعوقين 

:الكبار باالندماج المهني واالجتماعي بشكل أفضل

.عتراف المتبادل باالختالفيشجع على التبادل واال)01

يخلق الظروف المناسبة لتحسين العالقات اإلنسانية االجتماعية وتطوير مفهوم )02

التضامن الوطني والتعايش والتسامح وتقبل اآلخر بجميع اختالفاته من خالل مفهوم 

.كلمة مواطنة

.يجب أن يكون اإلدماج مبني على أساس القدرات العقلية للطفل المعوق)03

.قدراته في استيعاب المعارفو على تفحص شخصية وذهنية الشخص المعوقيحفز 

)16-2004:9، علي قوادرية(
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:اتمة الفصلــــخ

 يعتبرمجالغيرالعاديينأوذوياالحتياجاتالخاصةمنالمجاالتالتيواجهتالكثيرمنالمشكالت

القاصرة للمجتمع اتجاهها النظرة و ز هذه الفئةبسبب الخصوصية التي تميالصعوباتو

 هذا المجال تطورو حتىنما،

 اإلقليمي، أصبحيحتلمكانةبارزةبينالميادينالتربويةاألخرىعلىالمستوىالعربيو

.العالميالمستوىو

في  غيرالعاديينأوذوياالحتياجاتالخاصةهمأولئكاألفرادالذينينحرفونعنالمستوىالعاديو

 من الضروري إجراء جملة من التغييرات العقلية بما يجعلالحسية وو الجوانب الجسمية

أي إحداث تعديالت على مستوى المناهج  ،التعديالت على مستوى المؤسسات التربويةو

علىفئة الحقا سنتعرفو .االجتماعية مستقبالو التربوية بما يتالءم واحتياجاتهم التعليمية

.فةالتيتستخدمفيتعليمهماالستراتيجياتالمختلو مناهجهمو المعاقين بصريابتصنيفاتهمالمختلفة



المنهـاج 

  التربوي فـي التربيـةالخاصـة

التربيـة الخاصـة -أوال

.التربوي في التربية الخاصة المنهاجتكييف -ثانيا
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حق لكل البشر بغض النظر عن أية معوقات قد تحول دون والتعليم التربية 

عقلية مع إتاحة الفرص للطاقات الكامنة لدى البشر على  أمجسديهكانت أسواء .تعلمهم

.الريادةو الظهور

، والتربية الخاصة تؤكد على ضرورة االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة

بما يسمح بدمجهم ، واحتياجاتهمو بما يتواءم، تكييفالمناهجوطرق التدريس الخاصة بهمو

مع تقديم الدعم العلمي ، العام معذويهم من التالميذ العاديين في فصول التعليم

بما يساعدهم على تنفيذ ، معلمي التعليم العامو المكثفلمعلمي التربية الخاصة

.من ذوي االحتياجات الخاصةاستراتيجياتالتعليم للطالب 

:التربيـة الخاصـة-أوال

:التربيـة الخاصـةمفهوم -1

الخاصة المتخصصة لتربية الخاصة على أنها مجموعة البرامج التربوية لينظر 

والتي تقدم لفئات من األفراد غير العاديين وذلك من أجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم 

:1989، الروسانفاروق(إلى أقصى حد ممكن وتحقيق ذواتهم ومساعدتهم على التكيف

.وكما ذكرنا سابقا)56

يحتاجون إلى وفي هذا االتجاه يشير فاروق الصادق إلى األطفال العاديين الذين 

تأكيد ذواتهم لكي تحقق لهم أكبر و خدمات تعليمية خاصة تمكنهم من تحقيق نموهم

فاروق محمد (.قدرممكن من استثمار إمكانياتهم طوال حياتهم ولصالح المجتمع

)1982:52الصادق، 

التوحد، :تجدر اإلشارة هنا بان التربية الخاصة موجهة إلى الفئات التاليةو

اإلعاقة البصرية، اإلعاقة الحركية، اإلعاقة االنفعالية، ، لية، اإلعاقة السمعيةاإلعاقة العق

:1988، الروسان فاروق(الموهبة والتفوق، اللغةو صعوبات التعلم، اضطرابات النطق

56(

التربية الخاصة على أنها  2004عام  (IDEA)لمعاقين ليعرف القانون األمريكي 

التعليم المصمم بشكل خاص والضروري للتأكد بان الطالب المعاق يتلقى تعليما عاما 

ويحدد التعريف بوضوح أن .مناسبا ومجانيا ويستطيع أن يحقق تقدما في المنهاج العام

التربية بخاصة ليست مكانا يتلقى فيه المعاقين تعليمهم، ولكنها مجموعة الخدمات 
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شكال المساندة التي يمكن تقديمها في أوضاع تعليمية منتظمة، ويدعو القانون أن تقوم وأ

المدارس بتقديم المعينات المساعدة والخدمات الالزمة للطالب المعاقين، ليتم تعليمهم مع 

عبدات (أقرانهم غير المعاقين وليرجزوا تقدما في المنهاج العام في المدارس الحكومية

)2010:91، روحي

هي جزء من الحركة التربوية السائدة في المجتمع والموجهة إلى األطفال غير و

exceptionnelالعاديين  children  الذين يحتاجون إلى خدمات تعليمية خاصة تمكنهم

من تحقيق نموهم، وتأكيد ذاتهم وتؤدي في النهاية إلى اندماجهم مع العاديين في 

 االجتماعيو ن من استثمار إمكانياتهم المعرفيةالمجتمع لكي يتحقق لهم أكبر قدر ممك

)2004:11، نور نعمان سىيع(.االنفعالية والمهنية طوال حياتهم ولصالح المجتمعو

وألن فئة األطفال غير العاديين أو األطفال المعوقين جزء من كيان كل أمه 

عملية المساهمة في دفع و رعاية متخصصة،ليتسنى لهم المشاركةو بحاجة إلى عناية

إن إهمال هذه الفئة من كيان األمة يعتبر خروجا عن مبادئ التكافل و التقدم،و التنمية

)2003:146، السنبل عبد العزيز بن عبد اهللا(.تكافؤ الفرصو االجتماعي

لذلك البد من النظر إلى تربية األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة بوصفهم 

الرسمية وتدعم باإلمكانيات الالزمة لتمكينها من  جزءا ال يتجزأ من المنظومة التربوية

.ات البشرية المؤهلة للعمل في هذا الميدانءتحقيق الهداف المرتبطة بها وإعداد الكفا

وتعرف التربية الخاصة على أنها مجموع البرامج التربوية المتخصصة والتي تقدم 

تنمية قدراتهم إلى  الفئات من األفراد غير العاديين، وذلك من أجل مساعدتهم على

الذي ينتمون  .أقصى حد ممكن وتحقيق ذواتهم ومساعدتهم على التكيف في المجتمع

)42-2000:41، الروسانفاروق(إليه 

وتعود البدايات العلمية المنظمة لهذا الموضوع إلى النصف الثاني من هذا القرن 

حيث يجمع موضوع التربية الخاصة بين عدد من العلوم إذ تمتد جذوره إلى ميادين علم 

النفي والتربية وعلم االجتماع والقانون ومتناوال األطفال غير العاديين، والذين ينحرفون 

طفال العاديين في نموهم العقلي والجسمي واالنفعالي والحركي انحرافا ملحوظا عن األ

واللغوي، مما يستدعي اهتماما خاصا من قبل المربين لهؤالء األطفال من حيث 

تشخيصهم، ووضع البرامج التربوية واختيار طرق التدريس الخاصة بهم، وهذه الفئات 
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تعلم واالضطرابات هي فئة األطفال الموهوبين، وذوي صعوبات التعلم، وبطئي ال

.االنفعالية واضطرابات النطق واللغة والمعاقين عقليا وسمعيا وبصريا وحركيا

على ذلك تعرف التربية الخاصة بأنها مجموع البرامج المتخصصة والتي تقدم و 

لفئات األطفال غير العاديين، وذلك من اجل مساعدتهم على تنمية قدراتهم إلى أقصى 

)2000:42، الروسان فاروق(.ومساعدتهم على التكيف حد ممكن وتحقيق ذواتهم

"سميث"ومن أجل مواجهة النتائج السلبية لتعريف الطفل غير العادي يقدم 

smith تعريفا للتربية الخاصة على أنها ذلك المجال المهني الذي يهتم بتنظيم  1975

التي ينتج عنها  المتغيرات التعلمية التي تؤدي إلى الوقاية من أو خفض أو تجنبالظروف

 التواصليةو قصور واضح في األداء الوظيفي لألطفال في المجاالت األكاديمية

)18-2000:17، عبيدات ماجدة السيد(.التوافقيةو الحركيةو

كذلك تعرف التربية الخاصة على أنها البرامج التربوية التي تقدم للفرد الذي 

عند المتوسط سواء كان بالسلب )نفعاليالحركي، اللغوي، االجتماعي، اال(يختلف أداؤه 

)2006:11سعيد محمد السعيد وآخرون،(.أو اإليجاب

وهناك من ينظر إليها على أنها ذلك التنظيم المتكامل الذي يضم جميع الخدمات 

تشمل هذه و التي يمكن للمدرسة الخاصة أن تقدمها لألطفال ذوي الحاجات الخاصة

)2004:12، سى نور نعمانيع(.جتماعية والنفسيةالخدمات الجوانب التعليمية، اال

أساليب و هناك من يرى التربية الخاصة على أنها مهنة متخصصة تعتمد على العلمو

البحثية في تقديم خدمات خاصة تقتضيها حاجات جماعات من األفراد في المجتمع ألنهم 

التي تتطلبها كل فئة تسعى من خالل برامجها المختلفة و يختلفون عن الناس العاديين،

على و لمساعدة هذه الجماعات على التكيف مع المحيط االجتماعي التي تعيش فيه

.تطوير ما لديها من طاقات

، يعمل على هذه المهنة أخصائيون على مجاالت متعددة كالطبيب العامو

الطبيب و الباحث االجتماعيو عالم النفس،و رجل القياس النفسي،و الطبيب النفسيو

معلم و المهنيو اإلرشاد النفسيو التأهيلو المختص على مجال اإلعاقات الجسمية

تدريبية بحسب و اجتماعيةو نفسيةو تقدم برامج قد تكون تربوية، والتربية الخاصة

)2009:12، الفرةسعيد حسين(.الحاجات التي تحتاجها كل فئة
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المقدمة لألطفال فهي مصطلح شامل يستخدم للتعبير عن البرامج والخدمات 

سواء على الجانب الجسمي أو العقلي أو (الذين ينحرفون عن أقرانهم العاديين 

:خبرات أو أساليب أو مواد تعليمية خاصةإلى  بدرجة تجعلهم بحاجة)االنفعالي

تساعدهم على تحقيق أفضل عائد تربوي ممكن سواء في الفصول العادية إذا كانت 

(مشكالتهم أكثر حدة ار عبد الحكيم عبد العزيز السيد شخص، غفعبد اليطالدميا.

1992(

ومن خالل ما سبق نستطيع أن نضع تعريفا للتربية الخاصة على أنها هي التي 

هي التي تهدف إلى ، وقدراتهو تساعد التلميذ على استيعاب المعلومات بحسب حاجاته

لحاجات معينة عن تكييفها للوصول إلى األهداف المطروحة المالئمة و تعديل المواد

:ترتكز التربية المختصة على النقاط التالية، والتلميذ

.تصوير مواد ووسائل إيضاح لشرح المعلومات بحسب حاجات التلميذ)1

.التعليم بالحواس المالئمة لطريقة استيعاب التلميذ)2

.تطوير برامج فردية مختصة لكل تلميذ)3

عن أفضل طرائق التعليم  فضاءات تبحث، قد تطورت التربية المختصة أخيراو 

تعددت األبحاث على هذا المجال بعد اكتشاف الكثير ، ولمواجهة الصعوبات عند التلميذ

أصبح من أهم أهدافه التربية المختصة و ،من التالميذ الذين هم بحاجة إلى مساعدة

.الوصول بالتالميذ ذوي الحاجات الخاصة إلى نتائج استقاللية واجتماعية أفضل

2003)رد االصدد أشار هاووفي هذا  Heward)  إلى ثالث نقاط أساسية في

:التربية الخاصة هي الوقاية والتأهيل والتعويض، لذا تهدف البرامج في هذا المجال إلى

.الوقاية لتجنب الصعوبات الصغيرة التي يواجهها التلميذ)1

.التأهيل وعالج الصعوبات التي يعانيها التلميذ)2

ذ على مهارات معينة على الرغم من الصعوبات التي التعويض بتدريب التلمي)3

)2006:31، نشابة ريم معوض(.يواجهه

يشير فاروق الصادق للتربية الخاصة على أنها ذلك الجزء من الحركة التربوية و

السائدة في المجتمع والموجهة لألطفال غير العاديين الذين يحتاجون إلى خدمات تعليمية 

خاصة تمكنهم من تحقيق نموهم وتأكيد ذواتهم، وتؤدي في النهاية إلى تكاملهم مع 
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هم أكبر قدر ممكن من استثمار إمكانياتهم المعرفية العاديين في المجتمع لكي نحقق ل

فاروق محمد (.واالجتماعية واالنفعالية والمهنية طوال حياتهم لصالح المجتمع

)1982:52الصادق، 

التي شكلها البرلمان البريطاني  WARNOCK1978وأشار تقرير لجنة وارنوك 

أن  الإ ،الخاصة في انجلترا لمراجعة أساليب رعاية األطفال والشباب ومشكالت التربية

االحتياجات الخاصة تتطلب توفير وسائل خاصة تمكن الطفل من االستفادة القصوى من 

وذلك عن طريق أجهزة وتسهيالت ومصادر خاصة وتعديالت معينة في البيئة  ،المنهج

كما تتطلب توفير منهج خاص أو معدل واهتمام خاص  ،الفيزيائية وأساليب التدريس

وعليه فالتربية الخاصة  ،االجتماعي الجو االنفعالي الذي تتم فيه عملية التربيةبالبناء 

هي تنظيم متكامل يظم جميع الخدمات التي يمكن للمدرسة أن تقدمها للطفل غير 

.مية واالجتماعية والنفسية والصحيوتشمل هذه الخدمات الجوانب التعلي ،العادي

)2001:64، القريطي عبد المطلب أمين(

هي كل البرامج :لتربية الخاصة كالتاليالواردةليمكن إجمال مختلف التعاريف و

بحيث يمكن تقديم هذه  ،التربوية المتخصصة التي تتناسب مع ذوي الحاجات الخاصة

وذلك من أجل مساعدتهم على تحقيق  ،البرامج التربوية إلى فئات األفراد غير العاديين

ومساعدتهم على التكيف في المجتمع الذي  ،ممكن ذواتهم وتنمية قدراتهم إلى أقصى حد

.ينتمون إليه

EXCEPTIONأما األفراد غير العاديين  DE INDIVIDUALS  فهم الذين

انحرافا ملحوظا عن  ،ينحرفون عن المتوسط باالتجاه السلبي أو االتجاه اإليجابي

 ،حركي أو اللغويالعاديين في نموهم العقلي أو االنفعالي أو االجتماعي أو الحسي أو ال

ل إعداد هتماما خاصا من قبل المربين من أجما يتطلب بناء على ذلك االنحراف ا

كذلك اختيار و .ووضع برامج تربوية تتناسب مع هذه اإلعاقات ،طرائق تشخيص لهم

من أجل تحقيق إمكانياتهم وتنميتها إلى أقصى  ،طرائق التدريس التي تتناسب معهم

وأن يمر بخبرات تعمل على تطور  ،ه من قدرات ويتقبلهامستوى، وأن يدرك ما لدي

)42-2007:41، كوافحة تيسير مفلح(.قدراته
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:يقصد بفئات األطفال غير العاديينو -

Giftedness←الموهبة والتفوق .1 and Talents

Mental←اإلعاقة العقلية.2 Retardation

Heuring←اإلعاقة السمعية .3 Impairment

Visval←اإلعاقة البصرية .4 impairment

learning←صعوبات التعلم.5 Disabilites

Physical←اإلعاقة الجسمية والصحية .6 anf Healtnimpairment

behavior←االضطرابات السلوكية واالنفعالية .7 disorders

autisim←التوحد .8

communication←اضطرابات التواصل .9 disorders

:الخاصـةتاريـخ التربيـة -2

شهدت العصور المختلفة بما ال يدع مجاال للشك أطفال غير عاديين ومع ذلك لم 

نشهد تقديم خدمات تربوية تعليمية خاصة لهم للوصل إلى تحقيق إشباع حاجاتهم 

.المختلفة بالشكل الذي يرجع عليهم بالفائدة المرجوة

:بدايـات التربيـة الخاصـة-أ

Winzerيشير وينزر  وبالتحديد خالل تلك  18قد تم خالل القرن  أنه 1998

السنوات التي تلت قيام الثورتين األمريكية والفرنسية اتخاذ العديد من اإلجراءات الفعالة 

أي الذين يعانون إما من اإلعاقة البصرية أو  ،لتعليم أولئك األطفال المعوقين حسيا

،عادل عبد اهللا محمد.كوفمان، ت.م.هاالهان، جيمس.دانيال ب(.اإلعاقة السمعية

2008:62(

 فكار فالسفة هذا العصر مثل االنجليزي جون لوك والفرنسيان روسألوكان 

وظهور أعمال الكثيرين من رواد التربية الخاصة التي كانت الريادة فيها في  ،ديدروو

تأثير عميق في ظهور نوع من التربية المنظمة لألطفال غير  ،بادئ األمر لفرنسا

ولكن أفكار الرواد الفرنسيين ما لبثت أن انتقلت إلى أمريكا الشمالية وأثرت  العاديين،
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واستلمت أزمة تطورها وتقدمها وبدأت تعطي  ،على مبادئ وفلسفة التربية الخاصة فيها

)2008:31، الوقفي راضي(.ثمارها في القرن التاسع عشر

:19التربيـة الخاصـة فـي القـرن -ب

التاريخية للتربية الخاصة على األساس إلى تلك السنوات األولى وترجع الجذور 

أو إلى ما ساد القرن التاسع عشر عامة من اهتمام بها ومن السهل  1800التالية لعام 

أن نقوم بتتبع جذور األساليب التربوية المعاصرة التي يتم استخدامها مع أولئك األطفال 

دانيال (.ساليب الرائدة التي تم استخدامها آنذاكوذلك بالعودة إلى تلك األ ،غير العاديين

)2008:62، كوفمان،ترجمة عادل عبد اهللا محمد.م.ب هاالهان، جيمس

وقد بدأ االهتمام بتربية المعوقين في القرن التاسع عشر على فرنسا ثم امتد ذلك 

كان شكل وقد  ،إلى عدد من الدول األوروبية ومن ثم إلى الواليات المتحدة األمريكية

خدمات التربية الخاصة في ذلك الوقت متمثال في الحماية واإليواء في المالجئ 

لحمايتهم، ثم تطورت تلك الخدمات وأصبحت تأخذ تعليم األطفال المعوقين مهارات 

(إيتارد"الحياة اليومية في مدارس خاصة بهم ويعتبر الطبيب الفرنسي  "1838-

ن لبدايات التربية الخاصة في فرنسا كما تعتبر من أوائل المهتمين والمؤرخي)1775

من الرواد األوائل الذين اهتموا بتعلم األطفال العاديين )1870-1952(متشوري 

)22-1998:21، الروسان فاروق(والمعوقين عقليا

من رواد )1876-1801(أما على الواليات المتحدة األمريكية فيعتبر هوي 

-1851"التربية الخاصة حيث أسس أول مدرسة للمكفوفين كما يعتبر توماس جاليدت

من المربين األوائل الذين اهتموا بتعلم الصم وأسس أو مدرسة أمريكية للصم  1787

في مدينة  إدوارد شتينعلى يد  1791وقامت مدرسة أخرى للمكفوفين في انجلترا عام

وانتشرت بعد ذلك مدارس المكفوفين عل الدول  1799ليفربول ثم نالت في عام 

بفئة المكفوفين حيث ابتكر طريقة برايل لتعليم  لويس برايلاألوروبية، وقد كان اهتمام 

)25-2002:24عبد المحي محمود حسن صالح، (القراءة والكتابة للمكفوفين

:بيـة الخاصـة في القـرن العشريـنالتر-ج

لقد كان للحربين العالميتين أثرهما البالغ خالل القرن الحالي في االهتمام برعاية 

ذوي العاهات فقد أسهمت الدول والحكومات في تسيير أسباب وسبل تعليم ذوي 
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وأصبح هذا واجب من واجبات الدولة لذلك أنشئت  برتأهيل مشوهي الحو ،العاهات

)2002:25عبد المحي محمود حسن صالح، (.العديد من المدارس الخاصة

قد كان من آثار الحركة النازية في ألمانيا هجرة الكثير من المربين واألطباء و

التي  1938ماريان فروسنجومن هؤالء  ،ةكياأللمانإلى الواليات المتحدة األمير

ساهمت في نمو وتطور التربية الخاصة على مجال تعليم األطفال المعاقين عقليا وذوي 

وتروك شانكوهيلمر طبيب األعصاب المشهور  ألفرد ستراسوكذلك  ،صعوبات التعلم

إذ يعود الفضل لهؤالء الرواد إلى تطور موضوع صعوبات التعلم كأحد الميادين  ،مايكل

الذي ساهم في تطور األبحاث في ميدان  هنز فرنروكذلك  ،الخاصة الرئيسية في التربية

األخصائي  1960هوبس ثم نيكوالس  ،التربية الخاصة في الواليات المتحدة األمريكية

والذي اهتم بتربية وتعلم األطفال المضطربين انفعاليا  ،في علم النفس والتربية

إلسكندنافية في تربية ورعاية الذي أشار إلى تقدم الدول ا 1972جولد برج ،وأخيرا

)1998:22، الروسانفاروق(.األطفال المعوقين عقليا

القانون الذين كان لهم و الطبو االجتماعو التربيةو ذلك أسهم علماء النفس

ي تقدم موضوع التربية الخاصة، خاصة فيما يتعلق بطرق القياس فبصمات واضحة 

التأهيلية لذوي أصحاب هذه و والمهنيةوالتشخيص، كذلك في إعداد برامج التربوية 

)2009:15العزةسعيد حسين ،(.االحتياجات

:تطورالفكرالتربویفيرعايةاألطفالذوياالحتياجاتالخاصة-د

:معاملةاليونانللمعاقين*

لقدسيطرتالفلسفةالتأملية الذاتيةالتينبعتفياليونانمنذثالثة آالفسنة،حيثكان 

علىأنهالمثالألعلىوإلىاإلعاقة علىأنهاانحطاطذهني،فقدأقام ينظرإلىالذكاء 

اليونانيوندعائمحضارتهمعلىالقوةالجسدية،وبلغبهماألمرأنهمكانواال 

يتورعونمنإلقاءاألطفااللضعفاءوالمرضىوناقصيالنموفيالعراءلتجد 

اإسبرطةوأثيناليوضعفيه،الوحوشفرصةفيالفتكبهموالتخلصمنهم،وكانتالساللتباععلناًفيأسواق

.الصغارالمشوهونوالمعاقونخارجالمدينةإهالكا وخالصاًمنهم
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ولعلهذامادفعأفالطونإلىالدعوةللتخلصمنالمعاقين،إمابالنفيأو 

النبذأوالطردإلىخارجالبالدوحرمانهممنكافةالحقوقوالواجباتالمتاحة 

)http://uqu.edu.sa(.البحرلألسوياء،وبعضهمكانوايلقونبهمفي

:معاملةالرومانللمعاقين*

وتمثلنفساالتجاهفيالدولةالرومانيةالقديمةحيثكانتالتقاليدالدينية 

تستلزمأنيوضعالطفلعقبوالدتهمباشرةعلىاألرضأماموالده،فإماأن 

يرفعهاألبعناألرضليصبحالوليدبذلكعنصراًمقبوالًفياألسرة،وإماأن 

يعرضعنهبسببتشوهاتخلقيةأوقصورفيتكوينه،فيصبحفيهذهالحالةإما 

.إنسمحلهبالحياةمنالرقيقأومنالمهرجين

لقدوجدالرومانحالًللمعاقينوالمتخلفين عقلياًحيثجعلوهممادةللترفيهوالتسليةفيعصر و 

.المجونواالنحالاللتيسادتالحضارةالرومانيةفي فترةمنالفترات

لقدظاللناسأجياالعديدةيغرقون األطفالغيرمكتمليالنموفياألنهار،غيرأنهناك و

ثكانوا فئةأثرتفلسفتهاعلىالتفكيرالروماني،حي

.يمثلوناتجاهاًآخريربطبينالخيروالشروحسنمعاملةالمرضىوالمعاقين

:معاملةالمعوقينفيالعصورالوسطى*

رغمظهوربعضالحقائقالتيتوضحرعايةالمعوقينفيالعصور 

الوسطىاألوربيةإالأنالمعوقونلميكونواأوفرحظامنغيرهمفيالعصور 

السابقةبالزدادتاإلساءةإليهمخاصةفيمراحالالنتقالمنتلكالعصورإلى 

العصرالحديث،وأصبحتبصورةعامةمشكلةرعايةالمعوقينضمنالمشاكل 

الصحيةاالجتماعيةاألخرى،والتيلمتنألدنى اهتماملهانتيجةلطبيعةاألوضاع 

.عامةالسياسيةواالقتصاديةواالجتماعيةالمتدهورةوالتيكانيعيشهاالمجتمعاألوربي بصورة

)http://uqu.edu.sa(

فمعظمحاالتالمعوقينكانتتعالجبصورةسيئةفيالعصوراألوربية 

راحالالنتقاإللىالعصرالحديثوالمجتمعالحديث،فقدكانت مالوسطىخالل

الكنيسةتصدرحكمهاعلىالمتخلفينعقلياًالتصالهمبالشياطينمنوجهةنظر 
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وأذاقوهمألوانالعذابلعاللشيطانيهربمن وكبلوهم سجنوهملهذا،الكنيسة

.م1790الجسدالمعذب،وظلهذاالوضعحتىنهايةالقرنالثامنعشروحتىعام 

:رعايةالمعوقينفيظالألديانالسماوية*

لتطوررعايةالمعاقينبعدالحضارةالرومانية واليونانيةالتي ، جاءتالدياناتالسماوية

أهممايميزهذهالمرحلةأنهاجاءتمليئة ، وقامتفيظاللوثنية

، بتعاليمالمحبةوالتسامحواإلخاءبينالبشر،فكانتنبراساًتستضيءبهدايته البشرية

 فقدحثتجميعاألديان السماويةعلىالرعاية

كانتالشرائعالسماويةتهدفإلىإصالحالفردفيالجماعةمنالناحية .االهتمامبالمعاقينو

كمااحتوتعلى .هللجانبالماديوبدأتبالجانبالروحيلتؤهل، الروحيةوالمادية

 تدعوإلىتهذيبالنفوسو أحكامعقائديةتنظمعالقةاإلنسانمعنفسهوجماعته

.الدينو الربطبينالبرو التحليبمكارماألخالقو

حيثأكدتاألديانالسماويةعلى 

يقيها من و ضرورةاالهتمامبالفئاتالمحتاجةوتقديمالعونلهابمايحفظعليهاكرامتها

.قدمةهذهالفئاتالمرضىوالمعوقون وناقصيالنمواإلهمالوالعنفواالضطهادوفيم

:يينمصرعنـــد ال -

أمافيالديانةالمصريةالقديمةفإناإلحسانورعايةالمرضىكانينظم عنطريقالدولة 

ويدلعلىذلكالصوروالرسومالكثيرةالمنقوشةعلىجدران 

معابدالقدماءوقبورهمفكانرئيسالدولةيرأسالحفالتالتيتجمعفيهاالتبرعات 

وتقدمالقرابينفيالمواسمالمعينةوتوزععلىالفقراءوالمحتاجين،كماكانالملك 

.يأمرلبعضالفقراءبمنحهمالطعام والملبس

كذلككانتأغلبالمعابدتستعملكمراكزللبرواإلحسانبجانبتلقين 

العلوموالفنونواآلداب،كمااستعملبعضهاكمالجئللعجزةوالمقعدينوالمرضى، 

ومرضىالعقول،فقدتسامت

، المعاقينو مصرينعنفكرةاليونانوالرومانفيالتخلصمنالمرضىفلسفةقدماءال

منحهم و والتيتمثلتفيعزلهؤالءالمرضى

)http://uqu.edu.sa(.حقالحياةومدهمبمايحتاجونإليه
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:ودــاليهعنــد -

عليهالسالم فإنهيمكن موسىسيدنابالرجوعإلىبعضآياتالتوراةالتينزلتعلى

استخالصأهممبادئالرعايةاالجتماعيةفيرعايةالمرضى 

، االتحادعمادالحياةاالجتماعية،الفرديحبلجارهمايحبلنفسه:"والمعوقين

حياةالفردهيأغلىشيءلديهوهيمرتبطةبحياةالجماعةفتجبالمحافظةعليها 

ووقايتهامنالشرور،ثروةالفردملكلله،فيجبرعايتهاوصرفهافيمايعودعلى 

كالألفرادأخوة،والعطف ، وأنالفردمنصنعاهللالجماعةبالخيروالرفاهية،

وحسنالمعاملةواجبةعلىكلقادروهذهيجبأنتكونأساساإلحسانوهيأهم 

ولتنظيمذلكاإلحساسأوجدتاليهوديةنظامالعشوروهوتقديمعشر ."منالمالنفسه

المحصوألوالثماروالخيراتلتوزععلىالفقراءواألراملواأليتام والمعاقين،كما 

.صاًلرعايتهمواالهتمامبالنظافةالتيتقيمن األمراضجعلتاليهوديةللمريضوضعاًخا

:ينالمسيحيعنــد -

حيث ، سارتاألمورعلىالنهجالروحيالسمحالذيسارتعليهاليهودية

اتجهتإلىتطهيرالبشرمنكاللرذائلومحاربةالماديةالبشعةالتيأدتإلى 

التيكانتسائدةقبل ،تفاوتطبقيملحوظوالرجوعإلىمظاهرالتخلفواالنحراف

نزواللرساالتالسماوية،وجاهدالمسيحعليهالسالملكيتعودللبشريةقيمتها 

.الروحية،وترجعالتعاليموالمبادئالسمحةليقمالعدلوينتشراإلخاءويعيشالناس فيسالم

ولقدحافظتالمسيحيةعلىكألوجهالرعايةالتيجاءتبهااليهودية، 

وإنغيرتفينظامالعشورالذيأصبححقاً مشروعاًللفقراءوالمعاقينوذوي 

كذلكزخرتتعاليمالمسيحيةبكلمايتعلق ،جةبعدأنكانتوصيةفقطالحا

.برعايةاألراملواأليتاموالمرضىوذويالعاهاتكماتخصصكثيرمنالرجال فيالطب

)http://uqu.edu.sa(
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كانلذويالعاهاتحظا و وهوأحدالحواريينطبيباً،"لوقا"وقدكان

 لقداهتمأحدالرهبانو ."اسندواالضعفاء"الرسول"بطرس"وافراًمنالرعاية،يقول

 تأهيلهموهوأولمنأنشأ قسمالمرتلينبالكنيسةو كانمكفوفاًبالمكفوفين،و

.جعلهوقفاًعلىالمكفوفينحيثيحفظوناألناشيدالكنائسية عنظهرقلبو

رجالهابمعاملةالمرضى و وعلىمر التاريخاهتمتالمسيحية

"جريجوري"و ،"جيروم"و "يوحنا"والمعوقينبروحاألخوةومنبينهمرجااللكنيسة

 ،لقداهتمواببناءالمنشآتالخاصةبهذهالفئاتو

 منهذهالمنشآتبناءاألديرة،وكذلكبناءالمالجئلرعايةأصحاب العاهات،و

.قدانتشرتمثلهذهالمنشآتفيأورباحيثكانيتمفيبعضهامساعدة بعضالمعاقينعلىالشفاءو

تفاوتاالهتمامبرعايةالمعوقينعقلياًمناالهتمامإلىاالزدراءفي و

.حتىالقرنالثانيعشرالميالديو نالعاشرالميالديفتراتمتفاوتةمابينالقر

 ماتترتبعليهامهما كانتظروفه،و ففيهذاالعصرظهراالهتمامبمسئوليةالفردعنأفعاله

 اضطهدوهمأينماو لميعفالمتخلفينعقلياًوالالمجانينمنهذهالمسئولية،و

"أوالدالشياطين"،كما أطلقعليهمالعامة!!أعداءاهللا"مارتنلوثر"جدوهم،حتىأطلقعليهمو

 فسروا سلوكهمو زعمواأنأرواحالشربأيديهمو

، تصرفاتهمعلىأنهاأفعالغيرمقصودة،وعاقبوهمعلناًبأبشعأساليب العقابو

اإلرهاب و استخدمواأساليبالعنفو فأحرقوهمبالناروعذبوهمبقسوة

 لذلككانعصرالنهضةأسوأعصربالنسبة للمتخلفينعقلياً، بقصدطردروحالشرمنأيديهم

.سميهذاالعصر كذلكبعصرالسالساللحديدية، والنفسيةو ياالضطراباتالعقليةغيرهممنذوو

 شهدبدايةهذاالعصررعايةللمعوقينإالأنهذهالرعايةاقتصرتعلى أبناءاألعيانو

فيأواخرالعصرتوالتاالهتماماتبرعاية و األثرياءفقط،و األمراءو

.م1760كانذلكفيعامو المعوقينفظهرتالمدارسالخاصةبمعالجتهم

 إالأنالرعايةالتربويةذاتالصيغةالعلميةلمتتضحمعالمهاإالفيأواخر القرنالثامنعشر

 بدايةالقرنالتاسععشرالميالديحيثظهرمربونو

 سيجانو "ايتارد"منبينهمالعلماءو أطباءاهتموابدراسةحاالتاإلعاقةالعقليةبروحعلميةو

.المستشفياتمعرفةسبل عالجهمبو منتسوري،الذينقاموابتحليلشخصياتالمعاقينعقلياًو
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)http://uqu.edu.sa(

:حقوقالمعاقونفياإلسالم-ه

إنالشريعةاإلسالميةتقتضيمنحالحقوقاألساسيةلإلنسانمنحيثهو 

إنسانوأدخلضمنهمفئةالمعاقين،ولقدأكدتالنصوصالشرعيةعلىتقديم 

:الرعايةالمختلفةللمعاقين،ويشمل

:رفعالحرجعنالمعاقين–1

لىاألعمىحرجوالعلَى علَيس "(المعاقينقالتعالىرافعاًالحرجعن

)61سورةالنوراآلية"....حرجوالعلَىالمرِيضحرجاألعرجِ

 معنىهذاأناللهرفعالحرجعناألعمىفيمايتعلقبالتكاليفالتي يشترطفيهاالبصر،و

.جودالحرجو قديتعذرمنأفعال معو عناألعرجبالنسبةلمايشترطفيهالمشيو

:إسقاطالتكليف–2

قداإلدراكيسقطعنهالتكليف،ومايترتبعليهمنجزاءومسئولية اإنف

:رفعالقلمعنثالث:قواللنبيصلىاللهعليهوسلملقاًامععدممؤاخذتهبمااقترفمنجرائممصد

عنالصبيحتىيبلغ،وعنالنائمحتىيستيقظوعنالمجنون 

في قصاصاللذلكسقطتالجناياتالتييرتكبهاالمعاقعقلياًوالتقامعليهالحدود في.حتىيفيق

.الجنونحالة

:ثروحالثقةفينفسالمعاقب–3

لقدجاءاإلسالمبتعاليمتكرمالمعاقوتبثروحالثقةفينفسهحيثيقول 

إذاابتليت :عزوجلقالاهللاإن"النبيصلىاللهعليهوسلمليخففعنالمصاب

عبديبحبيبتيهفصبرعوضتهعنهماالجنة

:النهيعنالشماتةبالمعاقين–4

ال "نهياإلسالمعنالشماتةبالمعاقينعموماً،وقدوردبالحديثالشريف

)http://uqu.edu.sa(."تظهرالشماتةألخيكفيعافيهاللهويبتليك

 أنيحمداللهتعالى علىالمعافاةبالمعاقينالشماتة و منالسخريةبدالًلذلكعلىالفرد

فالمعاقفردمنأفرادالمجتمع،والمعاقينفئةمن خلقاللهعزوجألرادها .الصحةو

هم بأنتكونعلىهذهالصورة،ولذلكفالمسلمونمطالبونبأناليسخروامنبعض
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البعض،وقدحفظاإلسالمكرامةالمعاقوصانإنسانيتهحتىاليكونموضع 

سخريهمناألصحاء،فقدتكونهذهاإلعاقةرافعةمنشأنهومنعزتهأمامالخالق 

إكرامالصحابةلعبداللهبنمسعود:عزوجألفضلوأعظممنالفردالسليم،واألمثلةعلىذلككثيرةمنها

.هافيرجلهونهىالرسولصلى اللهعليهوسلمالصحابةعنمجردتذكيرهبهلعرج

وعينعبدالملكبنمروانإبانبنعثمانبنعفانوهوأصمومصاب 

، بالفالجوالشلاللوجهيأميراًعلىالمدينةالمنورة،وكانإبانأميراًفقيهاً

أناليفتيالناسإال :أمرعبدالملكبنمروانالمناديأنيناديفيموسمالحجو

، أعرج، وكانعطاءأسود،أعورأفلس، أشل، عطاءبنأبيرباحإمامأهلمكةوعالمهاوفقيهها

وعلىكلهذاجعلهدينناالحنيفبكلما ، اليتأملفيهالمرءطائالً

، فيهمنمعانيالتسامحوالتعاطفمعأفرادهإمامايرجعإليهالناسفيالفتوى

.وهوعندهممحاللحب والتقدير، يتخرجمنهاعلىيدهاأللوفمنالبيضةومدرس

يَأيهاالذينآمنوااليسخرقَوممنقَومعسى "(جلو عزاهللافيهذايقولو 

 التَلمزواأنفسكمو النساءمننساءعسىَأنيكنَخيراًمنهن،و َأنيكونواَخيراًمنهم،

.)التَنابزواباأللَقابو 11اآليةسورةالحجرات"...

منهذاالمنطلقفإنهاليجوزمناداةالشخصالمعاقبهذاالمسمىبل و

كذلكيجبأنتناديهذهالفئةمنالمجتمع ، علينامناداتهبأفضالألسماءلديه

لهذاالمجتمعالواسع بمسمياتتفتحلهمأبوابالحياةوتشجعهمعلىالعيشداخ

.فإنمثلهذهاأللقابتدعمهموتزوداألمل لديهم، كمناداتهمباألبطالواألسودأوالفرسان

 أوأسأناإليهعامدين، يوجباإلسالمعليناأننحسناالعتذارإلىالمعوقإذاأخطأنافيحقهو

سلميقول و فإنالرسواللكريمصلىاللهعليه، غيرعامدينو

.رواه الترمذي."أتقاللهحيثماكنتواتبعالسيئةالحسنةتمحهاوخالقالناسبخلقحسن"

:المساواةوالعدل–5

وقبائلَلتعارفواِإنأكرم.يأيهاالناسإناخَلَقَناكممنذَكَرٍوأنَثىوجعلَناكمشعوباً(قاالللهتعالى

.13سورةالحجراتآية)كمعنداللهِأتَقاكم

 منعدلورأفةهذاالدينالعظيمعلىهذهالفئةبأنهلميتركهمسدىبل رتبلهممزيداًمنالحقوقو
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، أعفاهممنبعضالواجباتقدراستطاعتهليحدث التوازنبينقدراتاإلنسانوالتزاماتهو

.فيعيشالجميعحياةطيبةكريمةسواءفي ذلكاألصحاءالمعاقونأوالمرضىالمعاقون

:الرعايةالماليةللمعاقينباإلضافةللجوانباألخرى–6

، فيعزةوكرامهودون أياستعالء، إذاكاناإلسالمقدأعطىللمعاقينحقوقهمالكاملة

فقد ، فقدفتحلهمأيضاًبيتالمالليأخذمنهعنداإلعسارمايكفيهم

أوجباإلسالمعلىاألمةرعايةالمعاقواالهتمامبهابتداءمنالسلطاتكونهولي 

.صلىاللهعليهوسلممحمديعلىمنالوليلهوتأسياًبالنب

فلقدحرصاإلسالمعلىتوفيرالمواردالماليةالالزمةلتأمينالحداألدنى 

.ومنأهمهذهالموارد،الزكاة،وخمسالغنائموالصدقات،مناالحتياجاتالمعيشيةللمعاق

واعلمواأنماَغنمتممنشَيءفِإنللهِخمسهوللرسوِلولذي (تعالىاهللايقول

.41األنفال )واليتَامىوالمساكينوابنالسبِيلالقربى

يرىالفقهاءأنهمناألفضألنيشترىللمعاقبأموااللزكاةأوبغيرها و

 منبيتالمالعقاراًيدرعليهدخالًأوأنيشتريلهأدواتمهنية،لممارسةمهنته،

.يعفبذلكنفسهعن أيحاجةو هللزكاةفيعيشعالةعلىالناساحتياجذلكحتىاليتكررو

)http://uqu.edu.sa(

اهتمامالمعاقينفيمختلفمراحاللتاريخ و رعايةو إذاتأملنامعاملةو

التيتدل و نجدكثيرمنالصفحاتالمشرقة، حتىاليومو اإلسالميمنذعهدالنبوة،

علىمبلغالعنايةوالرعايةالتيلقيهاالمعاقونمنمجتمعاتهماإلسالميةليسعلى 

اندماجهمفيمجتمعاتهموعدمشعورهمباالغترابفيها،بأليضاًمساهمتهم 

.مساهمةجادةفيبنائهاوازدهارها

، الربانيةالقيمقدبقىالمجتمعالمسلمطيلةهذهالقرونتربةمباركةلتلكلو

المتأملفيتاريخناالعلمي، ، وأسستربويةو يحافظعليهاوينميمافيهامنمبادئ

وعدداًكبيراًمنالمعاقين ، يجدفيضامنالعلماءممنأصبحتعاهاتهمعلماعليها

، واألعرج ،واألصم،األخفشو ،كاألحول:ممننبغوافيشتىأنواعالعلوموالفنونواآلداب

لقدبلغهؤالءفيتاريخناالعلمي ، واألفطس،واألعمى، واألعمش

اشتهروابألقابماابتالهمبهاللهمن و والفكريمكاناًعظيماًحيثذاعصيتهم
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.عاهاتولقديكفيناأنسطوععبقريتهملميطفئهمرالسنين،والجهالألحفاد

 يمكنأننرجعذلكمنتفوقوتقدملمثلهؤالءالعلماءإلىرعايةو

األمورلتلكالفئةمناألفرادحتىتمكنوامنإثباتقدراتهم اهتمامالحكاموأولياءو

.وإمكاناتهمووصولهمإلىماوصلواإليه

ومناألمثلةالتيتدلعلىرعايةأولياءاألمورأوالحكاملفئةالمعوقينفي 

:مجتمعاتهماإلسالميةمايلي

لحمايةالمستضعفينوالإلىسنأولتشريعاجتماعيفيالعالمرضىاللهعنهعمرمبادرةسيدنا

فولةوالمستضعفين،معفرض طفولةبإنشاءديوانللط

.للمفطوموالمسن،أوالمعاقفريضةإضافيةمنبيتالمال

، وقدكانذلكقبألربعة عشرقرناًمنالزمن

وهذايحتمعليهإحصاءهمومعرفةحاجاتهمومناطق 

.تواجدهم،واألسبابالمؤثرةفيضعفهموقوتهم

، كماكانرضىاللهعنهيقومبنفسهبقضاءحوائجالمقعدين

حيثخرجمرةعلىعادتهيتفقدأحوالرعيتهفرآهالصحابيالجليلطلحةيدخلبيتاً،فلما 

، أصبحطلحةذهبإلىالبيت

 إنهيتعهدنيمنذكذاأوكذاوكذا:مابالهذاالرجليأتيكفقالت:فإذابعجوزعمياءمقعدة،فقاللها

)http://uqu.edu.sa(.األذى عنييأتينيبمايصلحني ويخرجو

، اإلسالمكانتخيمةرفيدةكذلكيظهرالتاريخلناأنهأواللمستشفياتفي

فياألصلتقدمالعالجوالدواءثمبعد تثمأنشئتالبيرامستاناتفيدمشقولقدكان

، الترويحيةو ذلكهجرهاالنزالءوبقيتللمعاقينعقلياً،وكانتتقدملهمالبرامجالترفيهية والطبية

خصصعمربنعبدالعزيزمرافقاًلكلكفيف،وخادماًلكلمقعدال يقوىعلىالقياممععمل و

.إحصائيةللمعوقين

بلغمناهتمامالوليدبنعبدالملكبالمعاقينأنانشألذويالعاهاتداراخاصةللعنايةبهم،وتمتشييدأو

.وكانهذاأولمستشفىمننوعهفيالعالم ه88لمستشفىلمعالجةالمجذومينمنذويالعاهات فيعام

أمافيأوربافإن مستشفياتالجذاملمتبنقباللقرنالثانيعشر،وقدنقلهاالصليبيونعن 

، أمرالملكفيليببإحراق جميعالمجذومينفيفرنسا.ه 1313ففيسنةومعذلك، مستشفياتبالدالشام
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.وهذامخالفللديناإلسالمي

واالقتدار،والت،منهنانجدأننظرةاإلسالمإلىاإلعاقةوالمعوقينوقضاياهمبعيدةعنمفهومالطبقيةو

فإناللهالينظرإلىصورناوالإلى أشكالناولكنإلىقلوبناوأعمالنا، األفضليةو مكن

)http://uqu.edu.sa(

:التطورالتربويفيرعايةذوياالحتياجاتالخاصةفيالعصورالحديثة-6

لمتتضحالصبغةالعلميةفيالرعايةالتربويةللمعوقينوذويهمإالفي 

أواخرالقرنالثامنعشرحيثاهتمتفئةمناألفرادبحاالتاإلعاقةالمختلفة 

:بروحآسرة،ويمكنإيجازهذهالجهودفيمايلي

:يتاردإاألعمااللتيقامبها–1

لقدكانايتاردمنأنصارالمذهب التجريبيالذييؤمنبأنالحواسهي مصادر 

وكان منطبقة .المعرفة،ولقدوضعبرنامجاًلطفل عثرعليهأحدالصيادينفيالغابة

واستطاع ، المعتوهين،واستمرتالتجربةأو البرنامجلمدةخمسسنوات

ايتاردفيهاتعليمالطفلمبادئبسيطةفيالقراءةوالكتابة،معإخضاعالطفللبعض 

اماتفيالحياةكاحترامالتقاليدواستطاعايتاردأيضاًأنيحرزتقدماًفيتنبيه االلتز

الطفإللىاستخدامحواسالتذوقوالشمواللمس،وإدراكالعالقاتبيناألشياء، 

كمادربهعلىالتمييزبينهذهاألصواتالمختلفةثمسرعانماأخفقفيمتابعة 

.ظألصماًكماهوو التمييزبينهم،كذلكفشاليتاردفيتعلمالطفاللكالم

:سوريجهودمنت–2

بدأتاهتماماتهابالمعوقينفيأواخرالقرنالتاسععشرحيثكانتترى 

أنمشكلةاإلعاقةمشكلةتربويةأكثرمنهامشكلةطبية،لذلكأقامتمؤسسةخاصة 

للمعوقينعقلياً،وصممتلهاأجهزتهاالمعروفةالتيتكونتمنستوعشرين 

.جهازاً،منهاأجهزةلتدريبالقدراتالبصرية

كماقامتبتدريبالمعاقينعقليا 

لىاإلحساسبالحرارةوالبرودةاستخدمتالماءالدافئوالماءالبارد بالتدريبع

، للتمييزبينها،وكانتتقدمللمعوقورقاًناعماًوآخرمصنفراًلتدريبهعلىاللمس

وللتدريبعلىاأللواناستخدمتلوحةمكونةمنثمانوأربعينبكرةمقسمةإلى 
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ثمانيةألوانمختلفةالدرجات،واستخدمتصناديقمملوءةبالرملوالحصىوقطع 

.تمييزبيناألصواتالمختلفةوالتدريبعلىالسمعمنالمعادنلل

)http://uqu.edu.sa(

:أهـداف التربيـة الخاصـة-3

أن التربية الخاصة تهدف إلى العناية باألفراد ذوي  بيعأحمد محمد الزيرى 

منع حدوث باالحتياجات التربوية الخاصة وذلك من خالل اتخاذ كافة اإلجراءات الكفيلة 

المبكر عن االضطرابات واإلعاقات، والعمل على التخفيف من شدة اإلعاقة والكشف 

.تأثيرها، وتجنب الظروف التي من شأنها أن تعمل على تطور اإلعاقة

كما تهدف التربية الخاصة إلى تنمية المهارات األساسية واستثمارها لدى هذه 

م إلى الفئات كل حسب استعداداته وإمكاناته وفق خطة مدروسة وبرامج للوصل به

أفضل مستوى ممكن، وتمكينهم من االندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه بنجاح 

-2004:115، أبو النصر مدحت(:ويمكن تحقيق هذه األهداف من خالل ما يلي

116(

إذن فالهدف الذي تتوخى التربية الخاصة تحقيقه ال يقتصر على توفير منهاج 

خاصا لكن الهدف تضمن إيضاح حقيقة خاص أو طرائق تربوية خاصة أو حتى معلما 

أن كل شخص يستطيع المشاركة في فاعليات مجتمعه الكبير وأن كل األشخاص أهل 

 اتعبيد(لالحترام والتقدير وأن كل إنسان له الحق في أن تتوافر له فرص النمو والتعلم 

)2000:18، ماجدة السيد

:نقاط رئيسية وهيوتتحدد األهداف الرئيسية للتربية الخاصة في ثالثة *

pessonalتحقيـق الكفـاءة الشخصيـة.1 competene:

وتعني مساعدة األفراد ذوي االحتياجات الخاصة على الحياة االستقاللية 

واالكتفاء والتوجيه الذاتي واالعتماد على النفس وتمكنهم من تصريف أمورهم وشؤونهم 

كاناتهم الشخصية واستعداداتهم الشخصية ال يكونون عالة على اآلخرين، وذلك بتنمية إم

وقد تعني الكفاءة الشخصية بالنسبة للعميان .العقلية والجسمية والوجدانية واالجتماعية

إتقان مهارات الحركة والتوجه والتنقل بما يساعدهم على أن يكونوا أكثر اعتمادا على 
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ل أسماء سراج هال(.أنفسهم وأكثر اتصاال ببيئاتهم وتحكما فيها، وأكثر شعورا باألمن

)132-2009:131، الدين

Socialتحقيق الكفاءة االجتماعية .2 copetency:

بناء و األنماط السلوكية الالزمة للتفاعلو تنمية الخصائصو تعني غرسو 

تحقيق التوافق االجتماعي لذوي االحتياجات و العالقات االجتماعية المثمرة مع اآلخرين

 تمكنهم من الحركة النشطة في البيئة المحيطةإكسابهم المهارات التي و الخاصة،

 التقدير االجتماعيو التي تمنحهم الشعور باالحترامو االندماج في المجتمعو االختالطو

الثقة و الحبو إشباع احتياجاتهم النفسية إلى األمن، وتحسين من مكانتهم االجتماعيةو

سعيد محمد السعيد وآخرون، (.التدنيو العجزو التقليل من شعورهم بالقصورو بالنفس

2006:14-15(

:تحقـيق الكفـاءة المهنيـة.3

وتعني إكساب ذوي االحتياجات الخاصة السيما المعاقين منهم بعضا من 

والخبرات الفنية المناسبة لطبيعة إعاقتهم واستعداداتهم والتي تمكنهم  ةالمهارات اليدوي

بياض والنجارة والتريكو بعد ذلك من ممارسة بعض الحروف المهنية كأعمال ال

.والزخرفة والتطريز وغيرها

وتحت هذه األهداف الرئيسية تتدرج مجموعة من األهداف الفرعية للتربية *

:الخاصة نوجزها فيما يلي

مساعدة أفراد هذه الفئات على أن يكونوا أفرادا نافعين في المجتمع يشعرون بأنهم -أ

.أناس غير مختلفين عن اآلخرين

دى هذه الفئات من قرارات متباينة والسعي إلى تنميتها وتطويرها إلى أشتمل ما ل-ب

أقصى مدى ممكن ليشعر ذوي هذه الحاجات بوجودهم ومكانتهم في المجتمعات التي 

.يعيشون فيها

التعرف على األطفال غير العاديين وذلك من خالل أدوات القياس والتشخيص -ج

أو تلك في المجتمع من اجل معرفة حجم  المناسبة لكل فئة ومعرفة نسبة انتشار الفئة

.الخدمات المختلفة التي يجب تقديمها لهم
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التأهيلية والتدريبية التي تحتاجها كل فئة و إعداد البرامج التعليمية والتربوية-د

.تقتضيها طبيعة حاجاتها

إعداد الكوادر العلمية لتدريس وتأهيل وتدريب أصحاب هذه الفئات سواء في أثناء -ه

أو قبلها ليتعاملوا باقتدار مع فئة من فئات التربية الخاصة وإيفادهم في بعثات الخدمة 

.للخارج لإلطالع على كل جديد في مجال تقديم الخدمات الخاصة لهذه الفئات

)2009:13، الفرةسعيد حسين(

مراعاة الفروق الفردية بين الطالب وذلك بحسب توجيههم ومساعدتهم على النمو -و

.ستعداداتهم وميولهموفق قدراتهم وا

احترام الحقوق العامة التي كفلها اإلسالم وشرع في حمايتها حفاظا على األمن -ز

.وتحقيقا الستقرار المجتمع المسلم في الدين والنفس والنسل والعزة والمال

العناية بالمتخلفين دراسيا والعمل على تطوير إمكاناتهم وقدراتهم ووضع برامج -ح

.همخاصة ومؤقتة وفق حاجات

تهيئة وسائل البحث العلمي لالستفادة من قدرات الموهوبين وتوجيهها وإتاحة -ط

.الفرصة أمامهم في مجال بنوعيهم

اختيار طرق التدريس لكل فئة من هذه الفئات ولكل حالة من الحاالت وذلك عن -ي

طريق الخطة التربوية الفردية الختالف هذه الفئات عن العاديين، حيث يعتبر كل 

.حالة منفردة، وكذلك كل فئة تعتبر وحدة قد تختلف عن غيرها شخص معاق

إعداد برامج الوقاية من اإلعاقة بشكل عام والعمل قدر المستطاع على تقليل حدوث -ك

.اإلعاقة عن طريق إعداد البرامج الخاصة بذلك

á- تأكيد كرامة الفرد وتوفير الفرص المناسبة لتنمية قدراته حتى يستطيع المساهمة في

)2007:44، كوافحة تيسير مفلح(.األمة نهضة

نموها في مختلف مراحل التعليم النظامي و اكتساب المعرفةو إتاحة فرص التعليم-م

وغير النظامي سواء في مؤسسات التربية الخاصة أو في برامج تعليم الكبار بما يناسب 

كل فئة من فئات المعوقين، وتنويع مجاالت وأساليب التعلم تمكينا للمعوقين من تنمية 

م الفكرية تصل إليه استعداداتهم وقدراته أنمختلف طاقاتهم إلى أقصى حد يمكن 

.واليدوية والفنية
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توسع مجاالت التدريب والتأهيل للمعوقين، وتطوير مجاالت هذا التدريب بما -ن

إعداد إدارة المكفوفين (يناسب قدراتهم، وبما يتمشى مع احتياجات التنمية وسوق العمل 

بالمديرية العامة لبرامج التعليم الخاص، تجربة المملكة العربية السعودية في مجال 

رية العامة لبرامج التعليم الخاص، يربية وتعليم المكفوفين، وزارة المعارف، المدت

مما يساعد على تنمية بعض  )1985:129مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، 

:المهارات النفسية مثل

.الثقة بالنفس واالعتماد على النفس)1

.ضبط االنفعاالت الدافعية)2

.المشاركة الفعالةاالنتباه والتي تمكنهم من )3

الخوالدة ، اإلمام محمد صالح(.التكيف مع اآلخرين في حدود ما تسمح به قدرتهم)4

)90-2010:89، فؤاد عبد

:األسـس التـي تقـوم عليهـا التربيـة الخاصـة-4

:األسـاس القانونـي -أوال

تمثل اإلعانات العالمية والتشريعات والنصوص القانونية التي صدرت عن 

المؤشرات وهيئات األمم المتحدة، والمواثيق المتعلقة بحقوق اإلنسان مختلف 

واإلعالنات العالمية لحقوق المعاقين وما تضمنته من توجيهات وأبعاد إنسانية، اعترافا 

إن الحصول على فرص التعلم المناسبة حق يكفله القانون، .عالميا بحقوق المعاقين

جميع األفراد ولدوا أحرار :على أنوهناك إعالن عالمي لحقوق اإلنسان ينص 

يتمتعون بالكرامة اإلنسانية ولهم نفس الحقوق في التعلم والعمل والراحة واالستمتاع، 

وال فرق بين فرد سوي وفرد االحتياجات الخاصة في شي أبدا، وكذلك ما صدر سنة 

قهم من وجوب احترام الكرامة اإلنسانية كذوي االحتياجات الخاصة وحماية حقو 1975

األساسية أسوة بأقرانهم في المجتمع، بغض النظر عن مصدر أو طبيعة أو ترد 

.اإلعاقة

:األسـاس الدينـي -ثانيـا

الدين اإلسالمي الحنيف أقر مبادئ وأسس عامة تكفل لكافة أفراد المجتمع حياة 

ن هانئة آمنة، أن تنير لهم الطريق الذي يجب عليه سلوكهم، والمعاقين جزء ال يتجزأ م
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ذلك المجتمع، وانطالقا من ذلك فقد اعتنى الدين اإلسالمي الحنيف بهم عناية لم يعرف 

وإذا ما أخذنا بعين االعتبار أيضا  ،تاريخ البشرية لها مثيال، سابقا بذلك كافة المواثيق

الدساتير والمواثيق العالمي، سواء ما يتعلق منها بحقوق اإلنسان، أو اإلعالنات العالمية 

لمعاقين، وما تضمنتها من توجيهات أخالقية لوجدنا أن المجتمع بأسره يعتبر بحقوق ا

.خدمات المعاقين واحدة من المؤشرات الحضارية ألي مجتمع من المجتمعات

:األسـاس االقتصـادي-ثالثـا

يؤكد على االهتمام بتقديم الخدمات التعليمية العامة والمهنية للمعاقين، وتدريبهم 

ولما كان من أهداف .ى ال يشكل هؤالء األشخاص عبئا على مجتمعهموفق قدراتهم حت

التربية إعداد الفرد للحياة، وتزويده بالمهارات والمعلومات الالزمة ليكون عضوا فاعال 

نافعا للمجتمع، وقادرا على تحقيق درجة كافية من االستقاللية والكفاية الذاتية، فإن 

عوبات مختلفة بحاجة إلى نمط خاص من إهمال تعليم الطالب الذين يواجهون ص

التعليم، سيحرم المجتمع من جزء غير يسير من طاقة أبنائه كما سينجم عن ذلك خلق 

العبسي محمد (.فئة إشكالية ستكون عبئا على المجتمع وتتطلب رعايته المستمرة

)19-18-2010:17، مصطفى

:األسـاس االجتماعـي -رابعـا

المجموعة التي ينتمي غليها وتعليم متطلبات العيش وهو االهتمام بالفرد ضمن 

الكريم بها، وهذا ساعد على ظهور االتجاه التربوي المسمى التأهيل المعتمد على 

)2010:28خولة أحمد يحي، أيمن يحي عبد اهللا، ("المجتمع المحلي

وتستند التربية الخاصة إلى جملة من المبادئ التي البد من مراعاتها إذا كنا 

:سعى إلى تصميم وتنفيذ البرامج التربوية الخاصة الفاعلة، وهذه المبادئ هين

يجب تعليم األطفال ذوي الحاجات الخاصة في البيئة التربوية القريبة من البيئة -أ

التربويةالعادية، فالتربية الخاصة، كما هو معروف، تنادي بعدم عزل الشخص المعوق 

لدمج والذي يتضمن توفيربدائل تربوية بعيدا عن مجتمعه، وهذا ما يعرف عادة باسم ا

.عن الحياة المعزولة في المؤسسات الخاصة

إن التربية الخاصة تتضمن تقديم برامج تربوية فردية وتتضمن البرامج التربوية -ب

تحديد مستوى األداء الحالي، تحديد الهداف طويلة المدى، تحديد الهداف :الفردية
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األداء الناجح، تحديد المواد واألدوات الالزمة، تحديد قصيرة المدى، تحديد معايير 

.موعد البدء بتنفيذ البرامج وموعد االنتهاء منها

إن توفير الخدمات التربوية الخاصة لألطفال المعوقين يتطلب قيام فريق متعدد -ج

التخصصات بذلك حيث يعمل كل اختصاصي على تزويد الطفل بالخدمات ذات العالقة 

غالبا ما يشمل الفريق معلم التربية، و .)1989:56، ن فاروقالروسا(بتخصصه 

والمعالج النفسي، والمعالج الوظيفي وأخصائي علم النفس، والمرشد وأخصائي التربية 

الرياضية المكيفة، وأخصائي العالج النطقي، واألطباء والممرضات، وأخصائي العمل 

.االجتماعي

، نها قد تؤثر على جميع أفراد األسرةإن العالقة ال تؤثر على الطفل فقط ولك-د

)2009:22، الحديدي منى، الخطيبجمال(واألسرة هي المعلم األول واألهم لكل طفل 

إن التربية الخاصة المبكرة أكثر فاعلية من التربية في المراحل العمرية -ه

المتأخرة في مرحلة الطفولة المبكرة مرحلو حساسة على صعيد النمو ويجب استثمارها 

)1989:56، الروسان فاروق(.إلى أقصى حد ممكن

:اتجاهات التربية الخاصة-5

:تعمل برامج التربية الخاصة في اتجاهين

1976حيث حددت منظمة الصحة العالمية االتجاه الوقائي :االتجـاه الوقائـي.أ

على أنها تلك اإلجراءات المنظمة والمقصودة هدفها األساسي عدم حدوث أو التقليل من 

حدوث الخلل أو القصور المؤدي إلى العجز في الوظائف الفسيولوجية أو السلوكية عند 

.الفرد

يقوم االتجاه العالجي على إزالة القصور أو التخفيف من :االتجـاه العالجـي.ب

)43-2007:42، كوافحة تيسير مفلح(حدوث اإلعاقة عن طريق التعويض 

س الذين يعملون في التربية الخاصة إن التربية الخاصة هي مهنة مساعدة، فالنا

يعملون مع طالب يعتبرون غير عاديين ولكي نقوم بدور هام ومؤثر علينا أن نفهم 

األفكار الطبيعية وغير العادية، وكذلك مدارك الناس ومواقفهم تجاه األفراد غير 

حمود سالم م(.العاديين وتطوير نظام تقديم الخدمات لألفراد الذين نعتبرهم غير عاديين

)2008:10، عوض اهللا
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تشير التربية الخاصة إلى البرامج التربوية المتخصصة والتي تقدم لألفراد غير و

العاديين لتلبية حاجاتهم الفردية من حيث المعدات الخاصة، وأساليب التدريس 

جل تحقيق أقصى طاقاتهم، كذلك يحتاج األفراد أالمستخدمة والتسهيالت الخاصة من 

والتي تتضمن تعديالت من  ،إلى خدمات مساندة مثل المواصالت الخاصةالمعوقين 

حيث إضافة أدوات خاصة على المواصالت المجهزة لمن يعاني من إعاقات جسدية 

كذلك يحتاجوا إلى القياس النفسي، العالج الجسدي والوظيفي العالج الطبي، واإلرشاد، 

الزيودي (.لخاصة أكثر فعاليةوهذه الخدمات تساعد على أن تكون خدمات التربية ا

)2008:13، محمد

ويمكن تحديد التربية الخاصة بالقول أنها ذلك الجزء من الحركة التربوية السائدة 

في المجتمع والموجهةإلى األطفال غير العاديين، الذين يحتاجون إلى خدمات تعليمية 

لى اندماجهم مع خاصة تمكنهم من تحقيق نموهم، وتأكيد ذاتهم، وتؤدي في النهاية إ

العاديين في المجتمع، لكي يتحقق لهم أكبر قدر ممكن من استثمار إمكاناتهم المعرفية 

، العبسيمحمد مصطفى(واالجتماعية واالنفعالية والمهنية طوال حياتهم ولصالح المجتمع 

2010:16(

:الفئات المستفيدة من التربية الخاصة  -6

إناألفرادذوياالحتياجاتالخاصةهمأولئكالذينيختلفونأوينحرفونعنغيرهمفيجانبأوأكثرمن

–بحيثيبلغهذااالختالفمنالدرجةالتيتشعرعندهاالجماعةالتييعيشمعهاذلكالفرد، جوانبالشخصية

.إنهبحاجةإلىخدماتأواحتياجاتمعينة؛تختلفعنتلكاالحتياجاتالتيتقدمإلىالعاديين–ألسبابخاصة

–االنفعالي–اللغوي–الجسمي–العقلي:ختالففيأيجانبمنالجوانبوقديكونهذااال

.قديجمعبينعددمنالجوانبفي وقتواحدو .الحركي–االجتماعي

وقدنجدأنفئةغيرالعاديينأوذوياالحتياجاتالخاصةفئةليست 

متماثلة،وإنمايختلفونفيمابينهموفقاًلنوعأولمظهراالختالف،وإنكانوافي 

تشابهأكثرممانجدهبينهموبين خصائصهمالشخصيةقديكونبينهمشيءومنال

فئةالعاديين،وأنمدىاالختالفبينأفرادفئةمعينةأقلمنمدىاالختالفبين 

أفرادهذهالفئةوأفرادالفئاتاألخرىفيالصفاتموضعاالختالف،فعلىالرغم 
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منأنالمتخلفينعقلياًيختلفونعنالعاديينمنحيثالقدرةالعامةللذكاء،إالأن 

درجةالذكاءالتييمتلكهاكلمنهم، أفرادهذهالفئةيختلفونأيضاًفيمابينهموفقاًل

.بحيثيصعبفيبعضاألحيانالتعاملمعهم،وينطبقهذاأيضاًعلىفئة المتفوقينعقلياً

والذين يستفيدون من خدمات التربية  يمكنتقسيمذوياالحتياجاتالخاصةو 

إلىثالثمجموعاتأساسيةفي الخاصة

:ضوءثالثجوانب،حيثيعتبراالنحراففيأيمنهايتطلبتقديمخدمات خاصة

:الجانبالعقليالمعرفي–أ

، تحتالالنحرافاتفيالجانبالعقليالمعرفيمركزاًخاصاًبينأنواع االنحرافاتاألخرى

ذلكألنهذهاالنحرافاتتضممجموعتينكبيرتينمن و

إحداهما ، األطفالتختلفانفيمابينهمااختالفاشاسعا،وهمامجموعتانمتناقضتان

.المتخلفينعقلياًيطلقعليهامجموعةالمتفوقينعقلياً،واألخرىيطلقعليهامجموعة

:الجانباالنفعالياالجتماعي–ب

إنالطفاللعاديمنحيثالجانباالنفعاليواالجتماعيهوالطفاللذي 

ينموفياالتجاهالسويكماتحددهالثقافةالتيينتميإليها،أوهوذلكالطفل 

المتمتعبالصحةالنفسية،وهناكفئةأخرىتناقضماهوصحيونعتبرهمأطفال 

.ظاهراالضطرابفيالصحةوتتعددم.غيرعاديين،أوذوياحتياجاتخاصة

النفسيةفمنهاماهوعقليومنهاماهونفسيومنهاماهواضطرابفيالشخصية، 

.هذابجانباالضطراباتالنفسجسمية

:الجانبالجسمي–ج

:تشملو هناكفئةمناألفرادتعانينقصأواضطرابأومرضجسمي*

ويندرجتحت ،كلمنينقصهقدرةجسميةأليسببمناألسبابكالحوادث)1

فئاتذويالعاهاتالجسميةالمشلولينوالمبتورينمقطوعياأليديأوالقدمين أوواحدمنها 

.والمشوهينوغيرهم
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فالفئةالخاصة،هيكلمجموعةم.كفوفينكلمنينقصهقدرةحسيةخاصةوتشماللصموالبكموالم)2

نأفرادالمجتمعيتميزأفرادها 

بخصائصأوسماتمعينةتعمإلماعلىإعاقةنموهموتفاعلهموتوافقهممع 

أنفسهمومعاآلخرين،وإماأنتعملهذهالخصائصكإمكانياتممتازةيمكن 

استغاللهاوتوجيههابحيثتفيدهمفيهذاالنمووالتفاعلوالتقدم،ففيالنواحي 

السوية،نجدالعباقرةأوالموهوبين،وأصحابالقدراتالخاصة،وفيالنواحي 

المرضيةنجدكافةألواناإلعاقةمنالنقصأوالمرضأواالضطرابالجسميأو 

والخلقيالذييعوقنموالشخصيةوتقدمهافيكافةمجاالت العقليأوالنفسيأ

)www.pdffactory.com.(النشاطاإلنساني

:ويمكنتقسيمالفئاتالخاصةإلىمجموعتين

وتشماللمتفوقينعقلياً؛العباقرة،والموهوبينوأصحابالقدرات :المجموعةالسوية-أ

.الخاصة

 ذويالعاهاتأوذوياألمراضالنفسيةو تشملضعافالعقولو :المجموعةالمرضية-ب

.المنحرفونو العقليةو

:وهناك من يصنفها على الشكل التالي*

)اإلعاقة العقلية1 Mental Impairment )

)اإلعاقة البصرية2 Visual Impairment )

)اإلعاقة السمعية3 Hearing Impairment )

)اإلعاقةاالنفعالية4 Emotional Impairment )

)الحركيةاإلعاقة 5 Motor Impairment )

)صعوبات التعلم6 Learning Disabilities )

)اضطرابات التواصل7 Communication Disorders )

)الموهبة والتفوق8 Giftedness and Talents )

)التوحد9 Autism )

)اإلعاقة الصحية10 Helth Impairment )
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)اإلعاقة الحسية المزدوجة11 Deaf Blindess )

)اإلعاقات المتعددة12 Multiple Disabilitis )1989:57، الروسانفاروق((

:تكييف المنهاج التربوي في التربية الخاصة-ثانيا

:المنهـاج فـي التربيـة الخاصـة-1

تلجأ مناهج التربية الخاصة إلى تصنيف النشاطات التربوية تبعا للمجال النمائي 

:عليها هذه المناهج عموما هي والمجاالت النمائية األساسية التي تركز

المهارات الحركية الكبيرة والدقيقة.

المهارات اللغوية التعبيرية واالستقبالية.

المهارات االجتماعية واالنفعالية.

المهارات المعرفية اإلدراكية.

 2009:51، الحديديمنى، الخطيب جمال(مهارات العناية بالذات(

التي يتم تصميم المنهاج لها، ينبغي إتباع وبصرف النظر عن فئة األطفال *

:الخطوات التالية

تحديد األهداف العامة طويلة المدى واألهداف قصيرة المدى.

تحديد طبيعة وأنواع الخبرات التعليمية.

اختيار المحتوى.

تنظيم الخبرات والمحتوى وضمان تكاملها.

سالمة عبد الحافظ(.المحتوىو الخبراتو مالءمة األهدافو تقييم مدى شمولية ،

)2007:30، أبو مغلي سمير

:اصةــاهج في التربية الخــــتصنيف المن-أ

مناهج األطفال المعوقين إلى  (Bigge¡1982)هذا اإلطار تصنف بيجي  فيو

:ثالثة أنواع وهي

:منهـاج البيئـة التعليميـة المبرمجـة-1

التربية الخاصة لتقديم الخدمات لقد تم تطوير منهاج البيئة المبرمجة في ميدان 

التعليمية لألطفال ذوي اإلعاقات الشديدة أو المتعددة، ومن أفضل األمثلة على هذا النوع 

، بحيث يتضمن )1979(من المنهاج وأكثرها شمولية المنهاج الذي طوره توني ورفاقه 
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االستقبالية برامج فرعية عديدة تشمل المهارات اللغوية التعبيرية والمهارات اللغوية 

والمهارات المعرفية والمهارات الحركية الدقيقة والمهارات الحركية الكبيرة ومهارات 

.العناية بالذات

:منهاج التطور النمائي-2

هذا المنهاج يستند إلى افتراض مفاده أن معلم التربية الخاصة لن يستطيع تلبية 

.ئ النمو اإلنساني وخصائصهالحاجات الفردية للطفل المعوق دون أن يكون ملما بمباد

:المنهاج التقليدي-3

هو المنهاج المدرسي العادي الذي تم تطويره دون األخذ بعين االعتبار 

االحتياجات األطفال المعوقين، ومع أن اإلعاقات أنواع مختلفة ومستويات متباينة إال أنه 

االت لتدريس هذا المنهاج والذي يمكن أن يستخدم جزئيا أو ربما كليا في بعض الح

المدرسة "فالتوجه المعاصر نحو الدمج أو ما أصبح يعرف باسم  ،التالميذ المعوقين

-2009:59جمال الخطيب، منى الحديدي،(.جعل مثل هذه الممارسة ممكنة"للجميع

61-64-65(

نستطيع القول أن الخوض في منهاج التربية الخاصة يشكل تحديا حقيقيا إذ ليس 

مع ذلك فلن تكون العملية و ،لفئات اإلعاقة أو حتى لفئة واحدة منهاهناك منهاج موحد 

لما كان ، ومحكمةو التربوية فعالة ومالئمة ما لم تستند إلى إطار وخطة واضحة

المنهاج هو الذي يرسم مالمح هذا اإلطار ويحدد عناصر هذه الخطة، فالبد أن يبحث 

األهداف وتطوير األدوات  المعلمون عن دليل يوجه جهودهم ويرشدهم إلى تحديد

وتنفيذ النشاطات التي تساعد األطفال المعوقين على اكتساب المهارات  ،والوسائل

وتطوير القدرات والمفاهيم، وتمثل القيم الالزمة لالعتماد على النفس في الموقف 

)2007:30، سميرأبو مغلي ، عبد الحافظسالمة (الحياتية اليومية

التربية الخاصة تركيزها على تكييف المنهاج على نحو ولعل من أهم خصائص 

الخطيب (.يسمح بتلبية االحتياجات التعليمية الفريدة للطالب ذوي االحتياجات الخاصة

)2009:69، منىالحديدي ، جمال
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في بناء المنهاج  (wenmen¡1981)ويعتبر النموذج الذي خدمة ويهمان 

المعتمدة في مجاالت التربية و النماذج المقبولةمن ، لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

:وهو يمر على خمس خطوات رئيسية، الخاصة

يعتمد بناء مناهج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة :التعرف على السلوك المدخلي.1

على معرفة خصائص هؤالء األطفال فنحن بحاجة أوال إلى معلومات أولية سريعة عن 

.حتى نتمكن من السير قدما في بناء المنهاج، ل عامالفئة التي تتعامل معها بشك

معرفة نقاط القوة ونقاط إلى  تهدف هذه العملية:قياس مستوى األداء الحالي.2

الضعف في أداء الطالب، باستخدام مقياس أو أكثر من المقاييس التي تقيس المهارات 

.محتوى المنهاجالسلوكية المختلفة في كل بعد من األبعاد المختلفة التي يتضمنها 

وهي خطة تصمم بشكل خاص لطفل معين لكي :إعداد الخطة التربوية الفردية.3

تقابل حاجاته التربوية، بحيث تشمل كل األهداف المتوقع تحقيقها وفق معايير معينة في 

.فترة زمنية محددة

.إعداد الخطة التعليمية الفردية.4

)34-2006:30، خولةأحمد يحي (.تقويم األداء النهائية.5

في هذا اإلطار من الضروري اإلشارة إلى إن رعاية ذوي الحاجات الخاصة و

ألن طريق التنمية يتسم بالتغير  ،التطورو قد عرفت انتكاسات أثناء عملية التحول

الدائم باإلضافة إلى آليات محددة لتصحيح السلبيات التي تظهر في ، والتدريجي الصاعد

حلول جاهزة مقدما لكل و اإليوائية، حيث هناك إجاباتذلك عكس العملية و الممارسة،

، ذلك ألن التنمية نظام تقتضي إصدار قرارات وتحمل مسؤولياتو المشكالت

 سائلو ضرورة إبداعو االعتراف مسبقا بأن هذه القرارات تؤدي إلى صراعاتو

في ضوء ذلك يمكن القول إن عملية التحول التنموي ، واستراتيجيات لمواجهتهاو

تغيير أنماط السلوك من خالل مجموعة كبرى و تضي إعادة صياغة القيم السائدةتق

:من بين أهم هذه التحوالت ما يليو متكاملة من التحوالت

تحمل المسؤولية الفردية في مجال صنع  فيالتغير من االعتماد على الدولة 

.القرارات المناسبة لحاالت ذوي الحاجات الخاصة على قدر تباينهم
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التغيير من السلبية إلى المشاركة اإليجابية والتي تعني االلتزام بالدفاع عن قضايا )1

قضية االبتكار لدى ذوي (معاصرة في التربية الخاصة قد تؤدي إلى صراع مثل 

)الحاجات الخاصة

.التغير من اتخاذ مواقف ثابتة إلى تبني منظورات تعاونية، تميل إلى قبول االختالف)2

اليأس والقدرية إلى مناخ الثقة بالذات والقدرة على التحكم في  التغير من مناخ)3

.المصير وتحمل المسؤولية

إلى  تغير زاوية التفكير التي تقوم على ثنائية متعاكسة مغلقة وهي الخطأ والصواب)4

.المنظور التنموي في التفكير الذي ينزع إلى قبول الحلول المتعددة والمتنوعة والفريدة

.شكالية التي يسيطر عليها الماضي إلى التوجهات المستقبليةاالنتقال من اإل)5

التغيير من الشك بمبدأ عدم اإلتيان بأبدع مما كان إلى الثقة الفعالة والمقدرة الخفية )6

في كل أفراد ذوي االحتياجات الخاصة والذين هم على اشد الحاجة إلى فن إزاحة 

.الستار عند القدرات الدفينة التي يمتلكوها

نتقال من عزل أوالدنا ذوي الحاجات الخاصة داخل زنزانة منزلية إلى االنفتاح اال)7

.في ضوء الرعاية والتحدي للصعاب بالصبر والعمل

إلى المؤمنين بقدرة ذوي الحاجات الخاصة  خصصيةتلالااالنتقال من عدم الكفاءة)8

.عداداتهمعلى العمل الستخراج أقصى طاقاتهم وقدراتهم وإبراز ميولهم واست ةوالقدر

االنتقال من الروتينية في التعامل مع ذوي الحاجات الخاصة إلى االلتزام الشخصي )9

واإلتقان هواالنضباط الذاتي والمعيار األخالقي الذي يؤتي المعرفة واإلبداع في المجال 

.في المهارات الالزمة

اإلطالع على التجارب العالمية في رعاية ذوي الحاجات الخاصة واالقتياد )10

.إبداعات البعض منهم عبر التاريخب

ويمكن القول أنه قد ال تكفى الصياغة النظرية لقواعد المنهج على إصالح )11

محمد صالح (.لكن ينبغي االلتفات إلى تحديات التطبيق العمليو التربية الخاصة

)16-2010:15اإلمام،

المعاصر نحو  إن المنهاج العام مدعما بالوسائل واألدوات المساعدة ساعد التوجه

جعل حتى األطفال المعوقين يمكن لهم و )المدرسة للجميع(الدمج أو ما يعرف باسم 
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بطرس حافظ (.االستفادة من المنهاج العادي إذا توفر لهم القليل من الدعم الخاص

)2009:174بطرس، 
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:منهاج التربيةالخاصةادر ـــمص-ب

:وهي الخاصةثمة ثالثة مصادر لمنهاج ذوي احتياجات 

.دراسة بيئة الطفل التي أتي منها:حاجات المجتمع اآلنية-1

حاجات المتعلم واهتماماته يتم تقويم اهتماماته، قدراته، حاجاته، خبراته ونمطه -2

.التعليمي وطبيعة شخصيته

الموضوعات األكاديمية مراعاة التكامل بين :المحتويات والموضوعات-3

ن الغرض العام من المنهج المتكامل هو تحضير الطالب للعمل بأقصى إ:نستخلص*

تحمل ، شمولية األهداف ،التدريس على المهارات، البيئة الطبيعية فيحد ممكن 

، آخرونو محمد صابر(.تغذية راجعة، المسؤولية، حاجات المتعلم،خبرات الطفل

2006:23(

:في التربیة الخاصةالمنهاجخطوات وضع -ج

عند اختيار األهداف العامة السنوية، هناك بعض األسئلة :وتحديدها األهداف اختيار.1

:يجيب عليها الفريق للتأكد من محتوى المنهج

الخاصةموافقة األهداف مع فلسفة تعليم ذوي االحتياجات -

مجتمعه فيتلبية األهداف لرغبات وحاجيات الطالب -

قيمه األهداف-

:التقويم التربوي.2

.هل يعكس المنهج تفهما لخصائص الطفل وقدراته وضعفه-

نهج تحليل المهارات من العام للخاص ومن السهل  هل صياغة األهداف على-

.للصعب ومن الملموس للمجرد

:األهداف التعليمية.3

.هل األهداف التعليمية واضحة ومحددة-

.هل األداء المطلوب واضح-

أساليب القياس واضحة محددة-

معايير النجاح واضحة-

.األهداف متناسبة مع األهداف العامة للمنهج-
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:تقويم فاعلية البرنامج .4

تتم عن طريق التحقق من األساليب التقويمية ومدى مالئمتها -

تناسب أساليب القياس واألهداف -

قياس متواصل -

)2007:133، منذر هاشمالخطيب (.أنواعهاو صالحية االختيارات-

:تعديلهكيفية و التربوي في التربیة الخاصةالمنهاجتكييف -2

بدل من السؤال هل باستطاعتنا بناء منهاج أكاديمي واحد لتلبية حاجات كل 

الذي يوفر الحد األقصى من الحتماالت ألن يمر  المنهاجما :المتعلمين نطرحه كالتالي

معظم المتعلمين بخبرات مدرسية ناجحة ؟

Pugagh(وارجر و فكما تعتقد بوجاش et warger( أن من خصائص

تركيزها على تكييف البرنامج على نحو يسمح بتلبية الحاجات التعليمية  الخاصةالتربية

الطرائق و ثم تعيين األهداف طويلة وقصيرة األمد ،الفردية ويتعين تحديد األداء الحالي

.الفترة الزمنية لذلكو والوسائل للتحقيق

 ةفيالوظيو مية األساسيةيتمركز حول المهارات األكادي الخاصةالتربيةفيالمنهاجف

 فترى كل من بوجاش، الحسابو مجال القراءة فيتكاد تقصر على المهارات المدخلية و

الفروقات الفردية رغم و التعليم ال يلبي االحتياجات فيوارجر، أن مبدأ تكافؤ الفرص و

، كوثر جميلسالم (.التقليدي ال يضمن إال جرعات بسيطة المنهاجالنوايا الحسنة، ف

2009:55(

وهناك من هم أكثر تفاؤل حيث يعتقدون أن التوصل إلى منهاج أكثر قبوال 

 التربية، حيث أن الخاصةالتربيةوفائدة من خالل تعاون المعلمين العاديين ومعلمو 

تركز على الحياة  الخاصةالتربيةو المدرسة، فيالعادية تقدم أفكارا حول ما ينبغي تعلمه 

واد المو لمتعلمين، المجتمعلالمنهاجالتي تنتظر المعلمين، ولذلك نركز على مصادر 

.الدراسية

.بوجه عام المنهاجتفاعل فئات اإلعاقة المختلطة مع )01

األكاديمي  المنهاجذوو اإلعاقة البسيطة أو الذين يكونون غالبا مروا بخبرات مع )02

.جهم من الصفالعام قبل إخرا
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استثارة دافعيتهم ومدى إمكانية  فيمدى ما ستحققه المناهج أين أخفقت األخرى )03

.األهداف االكادميةو خلق التوازن بين األهداف المتوخاة من الدمج

أخرى و ةفيالمصمم لهم يتمركز حول مهارات وظي المنهاج:ذوى اإلعاقة الشديدة)04

وكذا األمر لذوى اإلعاقات المتوسطة األهداف  ،ترتبط بتأدية المهارات الحياتية اليومية

.تكون اجتماعية

 المنهاجغالبا ما يتعلق األمر بالجسمية و )بصريةو سمعية(اإلعاقة الجسمية )05

الطرق و تكييف الوسائلو األكاديمي بحد ذاته مع تكيف تفاعل الطالب من خالل تعديل

)2009:56، كوثر جميلسالم .(األدوات التقنيةو استخدام األجهزةو التعليمية

منهاجها استنادا إلى افتراض مفاده أن االحتياجات و الخاصةالتربيةثم تطوير )06

)الوضع التعليمي(ليس من عوامل خارجيةو التعليمية تنبثق من عوامل داخلية للطفل

.البساطةو ج بالمحدوديةلذا اتسمت المناهو

فالنموذج التشخيصي العالجيينطوي على افتراض أن المشكالت التي يعاني منها )07

الداخلية تصف هذه االضطرابات إلى العمليات النفسية فيالطفل نتاج اضطراب 

لكن مثل هذا المنحنى أدى و –لغوية سمعية –إدراكية نفسية -حركية بصرية–إدراكية 

.التقليدي المنهاجعمليات محددة غير شمولية مختلة عن و إلى التركيز على مهارات

أساليب و المنهاجو نتيجة لذلك أصبح النموذج السلوكي أكثر قبوال لتصميم )08

.التدريس

يركز هذا المنحنى على تعليم مهارات قابلة للمالحظة باستخدام أساليب متنوعة )09

.تغذية راجعةو نمذجة –تعزيز ايجابي –تحليل المهارات ،تشكيلمثل ال

إذا لم يتقدم و يستخدم هذا المنحنى التقييم المتكرر لألداء للحكم على فاعلية البرامج)10

.البرنامجيعدل و ال يتهم الطفل ،الطفل

تطوير منهاج يتصف بتلبية االحتياجات التعليمية )beveridgeبيفريج(تقترح )11

تنظيم (البيئة التعليمية  فينقصد بذلك العالقة المتبادلة بين المتغيرات الرئيسية و الخاصة

 العالقة بين المعلمين، وتقسيم األطفال إلى مجموعات، غرفة الصف

www.gulf(ينالمتعلمو kids.com(
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 المنهاجاقتراح البعض األخر أن يتم التمييز بين شكلين أساسيين من التعلم ضمن )12

حين يركز  فيالتعلم المتعلق بالمحتوى و )المهارات األساسية للطلبة (فيالتعلم الوظي

الدقيق فإن الشكل الثاني يركز على تطوير و الدائمو الشكل األول على التعلم الصحيح

لتقدير او الوعي

:هي و هناك أربعة نماذج عملية-

.األدوات المساعدةو العام مدعما بالوسائل المنهاج)1

.العام مع تعديالت جزئية المنهاج)2

.العام مع تعديالت جوهري المنهاج)3

.beveridje.1993منهاج خاصجزئي أو كليا)4

ر دعم خاص للطالب فيالعادي مع تو المنهاجيشتمل النموذج األول على توظيف )01

 ،الجماعيو بمعنى التوازن بين العمل الفردي الخاصةذوي االحتياجات التعليمية 

وسائل و ر تكافؤ الفرص ليتعلموا بأساليبفيتقسيم الطالب إلى مجموعات مع توو

المدرسة فيمتنوعة بهدف الدمج 

ت التعليمية العادي مع تعديالت جزئية بغية تلبية االحتياجا المنهاجيعتمد على )02

، الكتابةو تعلم القراءة فيالوسائل اللمسية و ن الذين يحتجون إلى طريقة برايلفيكالمكفو

أجهزة معينة لتتطور و اللغوية بحاجة إلى وسائلو كما أن ذوى االحتياجات الكالمية

التواصل 

 السمعية حيث كل فئة تحتاج إلى تكيفو الجسمية الحركية،كذا ذوى االحتياجات )03

.تعديلو

مما يتطلب ، المنهاجلما تكون الصعوبات لمدى الطالب متضمنة معظم عناصر )04

كلما كان االحتياجات شديدة كلما كانت ، والخاصةاهتماما متزايدا باالحتياجات التعليمية 

.بديلةالحاجة إلى مناهج 

:المنهاجرونة ـــم*

 الخاصةأشار البيان الصادر عن المؤتمر العالمي حول تعليم ذوى االحتياجات 

.الدراسي المنهاجمرونة  ضرورةإلى 
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.ليس العكسو الحتياجات األطفال المنهاجمواءمة -1

ليس تطوير منهاج خاص و الدراسي المنهاجإطار  فيفياضر الدعم التعليمي اإلفيتو-2

بهم 

.المستمرالتقييم -3

.خارج المدرسةو المدرسة فيالصف  فير المساعدة فيتو-4

www.gulf(.التعلمو الحركةو لتسيير االتصال اتوظيف التكنولوجي-5 kids.com(

:يةئالخدمات االنتقا-6

المهنية للطالب ذوى  التربيةتصميم برامج  فييواجه المعلمون تحديات 

:الخاصةاالحتياجات 

اختيار المعايير لتقييم الحاجات.

اختيار األساليب األكثر فاعلية.

 تحديد الوسائل لتقييم النتائج.

 الخاصةاالحتياجات  يالمهنية لذو التربيةنقص فرص.

التي تعني و الدول المتقدمة اهتمت بهذه الحاجيات من خالل الخدمات االنتقاليةف

.مرحلة ما بعد الدراسةالدعم لالنتقال إلى و التدريب واإلرشاد

1982hurch(رفاقهو ولذا اقترح هرش et al( تقييم برامج و ذفيلتن نموذج

:يشمل خمس خطوات متتاليةو ،المهنية التربية

استعداداته  ،حاضرهو جمع المعلومات الممكنة عن ماضيه:تقييم حاجات الطالب/أ

.تحليل األبعاد العالجية اإلرشادية ،تحديد مستوى الدافعية ،عالم العمل فيالدخول 

 شرتحديد أهداف قابلة للقياس المباو تقييم حاجات المعوق:تحديد األهداف المهنية/ب

.واقعية بالنسبة للفردو

 ،التشريعات فيتمثل هذه ت :المسهلة لعملية التطور المهنيو تحديد العوامل المعيقة /ج

المحيطية لوضع خطط مناسبة و الظروف األمويةو ،اتجاهات الناس ،طبيعية المباني

.للتغلب على الحواجز
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الخطوات التي تقود إلى تحقيق الهدف و هي األهداف:تحديد األهداف الوسيطة/د

السلبية ذات عالقة و العوامل اإليجابيةو ويتطلب ذلك تحديد األهداف الوسيطة، المهني

.بتأدية النشاط

ذلك للحكم على مدى مالئمة البرامج التدريبية مدى و :تقييم فاعلية البرنامج

.عملية البرمجة فياإلفادة من التقييم 

.اإلفادة من الموارد المتوافرة محليا فيالحكم على فعالية البرنامج  -

.الحكم على مستوى تنسيق الخدمات -

إبراهيم عباس (.النتائج التي تم تحقيقهاو ذ البرامجفيالحكم على آلية تن-

)2004:29الزهيري، 

الفرق بين مناهج األطفال العاديين واألطفال من ذوي االحتياجات -3

:الخاصة

عن مناهج من المالحظ أن مناهج األطفال في التعليم العام تختلف اختالفا كلياً 

فالمنهاج للعاديين .ذلك من حيث طريق األعداد وطريقة التدريسو ،التربية الخاصة

.توضع مسبقاً من قبل لجنة متخصصة والتي تتناسب مع المرحلة الدراسية

الجانب العمري لهذه المرحلة، أما األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة ال و 

 يتم وضع منهج لكل طفل على حده وفقاً لقدراتهلكن و، يمكن فيها وضع المناهج مسبقاً

استعداداته ومدى أدائه في تعليمه للمهارات المختلفة فكل طفل له خطة فردية خاصة و

به توضع وفقاً لقدراته األدائية وتوضع الخطة الفردية وفقاً لمعايير معينة مثل الفترة 

األهداف و ف طويلة المدى،الزمنية مدى أداء الطفل في تعليم المهارة، وتحديد األهدا

تحديد المواد أو الوسائل و يتم وضع األهداف الفرعية في الخطةو .قصيرة المدى

.التعليمة الالزمة لتحقيق المهارة

:الفرق في طريقة التدريس*

مناهج و كما هناك اختالف في طريقة وضع المناهج بين األطفال العاديين

الوسائل و في طريقة التدريس، ااختالففهناك أيضاً  ،األطفال في التربية الخاصة

إن الهدف من تدريس أو تعليم من األطفال المعاقين هو  ،التعليميةالمستخدمة في العملية 
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مساعدتهم حتى يصبحوا إلىحد ما مثل أقرانهم العاديين، وقد نصل إلى ذلك الهدف من 

جال مهارات الحياة اليومية وخاصة في م.خالل تغيير أو تعديل سلوك هؤالء األطفال

أن يعتمد ويستقل  -أن يلبس نفسه  -إطعام نفسه  -مثل التدريب على استعمال الحمام 

بذاته دون الحاجة إلى أي مساعدة من اآلخرين، وعلى المعلم عندما يشعر أن الطفل 

.أن ينتقل إلى مهارة أصعب منها هاكتسب مهارة معينة فعلي

)www.gulf kids.com(

لتعليم هذه المهارات ال بد من وجود نوع من األساليب الخاصة في عملية و

لذلك من المهم أن نلقي نظرة على نظريات التعلم التي تكون مرشد لمعلم .التعليم

.المعاقينالصف في تعليم 
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:خاتمة الفصل

تشترك التربيةالخاصة مع التعليم العام في السعي إلى تحقيق غاية تربوية عامة 

:ولكنها تنفرد بأهداف خاصة هي الصالح، وهي إعداد المواطن

انفعالياً إلى أقصى ما تسمح به و اجتماعياًو عقلياًو تنمية قدرات ذوي اإلعاقة جسمياً-

.قدراتهم

اكتساب الطالبمن ذوي اإلعاقة المهارات الممكنة التي تساعده على أن يحيا حياة -

.المجتمعو كريمة مستقلة داخاللجماعة

وإتقان األساليب ، استفادة الطالب من ذوي اإلعاقة بجميع األشكال الممكنةللتعليم البديل-

هذا ألنها موجهة لذوي االحتياجات و .حاجاتهو التعويضية بما يناسب قدراته وإمكاناته

.الخاصة

وهكذا فالتربية الخاصة هي في األساس محاولة تكييف المناهج التربوية خاصة 

على مستوى طرق وأساليب ووسائل التدريس بما يتماشى ومتطلبات واحتياجات هذه 

لكي تندمج بشكل طبيعي والئق داخل المجتمع وهو الهدف األساسي من التربية  ،الفئة

.الخاصة



طـرق تدريـس المعاقيـن بصريـا

اإلعاقـة البصريـة -أوال

.تربية الطفل المعاق بصريا -ثانيا

.مناهـج وطـرق تدريـس المعاقيـن بصريـا -ثالثا
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تكييف على و ن طبيعة اإلعاقة البصرية تستدعي إجراء تعديالت خاصةإ

المناهج التربوية عموما في إطار و األنشطة التربويةو أساليب التدريسو مستوى طرق

 سنتطرق هناو النجاح التربويو االندماجالتربية الخاصة ليتمكن كل معاق بصريا من 

طرق ووسائل التدريس الكفيلة بجعل و بالتفصيل إلى تصنيفات اإلعاقة البصريةو

.ينجح مثله مثل غيره من المبصرينو المتمدرس المعاق بصريا يتعلم

:اإلعاقـة البصريـة-أوال

تعريـف اإلعاقـة البصريـة-1

والذي  1976Barroga"باروجا"من أكثر التعاريف المستخدمة حاليا تعريف 

ينص على األطفال المعوقين بصريا هم األطفال الذين يحتاجون إلى تربية خاصة، 

مر الذي يستدعي إحداث تعديالت خاصة على أساليب بسبب مشكالتهم البصرية، األ

:2003، كمال عبد الحميدزيتون (التدريس والمناهج، ليستطيعوا النجاح تربويا 

295(

وهي ضعف في حاسة البصر يحد من قدرة الشخص على استخدامها بفاعلية 

الوظائف مما يؤثر سلبا على أدائه ونموه، واإلعاقة البصرية هي ضعف على أي من 

البصرية الخمسة وهي البصر المركزي والبصر الثنائي والبصر المحيطي ورؤية 

األلوان، وهذا الضعف ينتج عن تشوه تشريحي أو اإلصابة باألمراض أو الجروح في 

العين، ومن أكثر أنواع اإلعاقات البصرية شيوعا هي اإلعاقات التي تشمل البصر 

)2006:218وآخرون، غسان بوفخر أ(المركزي

وخالل العقدين األخيرين من القرن العشرين ظهر مصطلح اإلعاقة البصرية 

ليعبر عن وجود أوجه قصور بعينها على حاسة البصر، لذلك من المهم توفير الظروف 

خيرة السنوات األ فيو ،بشر لهم الحق في حياة كريمةبصفتهم بما يشعرهم بأهميتهم 

األفراد والحاجات الخاصة في مجال التربية الخاصة بدال من مصطلح "مفهومظهر 

أو األفراد "المعاقين، لذا يطلق على أفراد تلك الفئة ذوي الحاجات البصرية الخاصة

)2008:582مجدي عزيز إبراهيم،  (."ذوي الحاجات الخاصة باإلبصار
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وكان المكفوفون األوفر حظا بين ذوي اإلعاقة المختلفة من حيث االهتمام بهم 

ورعايتهم على مرحلة مبكرة، فقد أنشئت المؤسسات الخاصة لرعايتهم قبل ظهور أي 

أول من أسس "فالنتين هوي"ويعتبر الفرنسي  ،مؤسسات لرعاية فئات اإلعاقة األخرى

ن ذوي ضعاف البصر فكانوا يتلقون تعليمهم مدرسة لتربية المكفوفين، أما األطفال م

محمد قتيبة"(صفوف الحفاظ على البصر"على صفوف خاصة تعرف باسم 

)2007:22،محمد

د ظهرت تعريفات متعددة لإلعاقة البصرية بعضها ركز على الجوانب قو

خر ركز على الجوانب التربوية، وقد ظهر تعريف اإلعاقة والبعض اآل ،القانونية

.من الناحية القانونية قبل تعريف اإلعاقات البصرية من الناحية التربويةالبصرية 

على حدة البصر ويشير إلى أن الشخص الكفيف هو  التعريف القانونيويركز 

قدم على العين األخرى بعد  20/200ذلك الشخص الذي التزيد حدة بصره عن 

لذي يراه الشخص ومعنى ذلك أن الشخص الكفيف يحتاج لتقريب الشيء ا، التصحيح

تيسير كوافحة(.قدم حتى يرى الشخص الكفيف 20قدم إلى  200العادي من مسافة 

)83-2010:82عمر فواز عبد العزيز، مفلح

فيشير إلى أن اإلنسان المكفوف هو الذي فقد بصره  التعريف التربويأما 

أما الضعف البصري  ،"رايلــب"بالكامل وال يستطيع تعلم القراءة والكتابة إال بطريقة 

وفقا للتعريف القانوني وحالة ضعف ال  20/200-20/70فهو حدة بصر تتراوح بين 

فثمة قدرات بصرية متبقية لديه للقراءة باستخدام ، تمنع الطفل من استخدام بصره كامال

)2008:25ي، هرداصالح حسن ال(.أدوات التكبير

د الذي ال يمكنه القيام باألعمال عرف الكفيف بأنه الفرللتعريف الطبي بالنسبة 

على أحسن العينين، وكذلك لو قل ميدان النظر عنده  6/60اليومية إذ أقل نظره عن 

.درجة على أحسن العينين 20عن 

وستخدم هذا التعريف في المدارس الخاصة للمكفوفين، حيث يتم تصنيفهم إلى 

رى تشمل األفراد المكفوفين أولهما تشمل األفراد المكفوفين كليا أو األخ:مجموعتين

ويمكن تحديد معنى العمى الجزئي بأنه النقطة التي تكون فيها قوة اإلبصار  ،جزئيا

كافية لتأدية عمل ما، وهذه النقطة ال تقاس بمقياس عددي، ألن قوة اإلبصار ال تخضع 
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وقدأقر فرع األمراض البصرية على جمعية الطب الملكية في لندن .لقانون أو معادلة

ضعف بصره للدرجة التي يعجز فيها عن أداء  الشخص الذي":بأن الرجل األعمى هو

أيضا يمكن تعريف الرجل األعمى بأنه الفرد الذي يعجز .عمل يحتاج أساسا للرؤية

عند عد األصابع على مسافة متر واحد في كل الظروف، أما العمى الجزئي فيعني 

التكبير وفقا للتعريف و ¡20/200أو  6/60امتالك قدرة بصرية تساوي 

، وتشمل األسباب الرئيسية )585-2008:584، إبراهيممجدي عزيز ("التربوي

:البصرية على

)ضعف القدرة على رؤية األشياء البعيدة(أخطاء االنكسار مثل قصر النظر )01

الالبؤرية (وحرج البصر )ضعف القدرة على رؤية األشياء القريبة(وطول النظر 

).بسبب عدم انتظام وثقافية القرنية

.ة الناتج عن السكرياعتالل الشبكي)02

).فقدان العدسة لشفافيتها(الماء األبيض )03

).التهاب فيروسي شديد في طبقة العين الخارجية(التراخوما )04

.انفصال الشبكية عن جدار مقلة العين)05

.الحفيرة الصفراء المسئولة عن البصر المركزي)تلف(تنكس )06

.ضمور العصب البصري)07

تعرض األطفال الخرج لكميات كبيرة من التليف خلف العدسي الذي ينتج عن )08

.األكسجين

).نقص أو غياب الصبغيات على العين(البهاق )09

التهاب الشبكية الصباغيوهو اضطراب ورائي يحدث فيه تلف على )10

)133-1998:132، منىالحديدي ، جمالالخطيب(الشبكية

:بأنهميعرفهم و Mittler.Pومن التعريف التربوي للمكفوفين نجد تعريف مبتكر)11

 أو هم أولئك الذين يكون البصر لديهم شديد القصور ،هم أولئك الفاقدين للبصر كلية

تعتمد على طريقة و بحيث يتطلب تربية بمناهج ال تتضمن حاسة البصر ،الضعفو

)2002:17خالد عبد الرازق السيد، (.يل أو طرق أخرىراب
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:األسبـاب الرئيسيـة لإلعاقـة البصريـة-2

األساليب التي تؤدي إلى اإلصابة باإلعاقة البصرية فهناك أسباب ما لقد تعددت 

العوامل البيئية، كتناول و العوامل الجينية،(قبل الوالدة أو أثناءها كالعوامل الوراثية

التي تؤدي )غيرهاو االلتهاباتو إصابة ببعض األمراض ،الحوادث،األدويةو العقاقير

هناك أسباب ما بعد مرحلة الوالدة تؤدي و إلى جعل الطفل كفيفا كليا أو جزئيا،

، صالح حسنهري داال(.األمراضو الحوادثو اإلصابة كاإلعاقة البصرية كسوء التغذية

2008:27(

:وعلى العموم فإن اإلعاقات البصرية تنتج عن واحدة من ثالث أسباب رئيسية

.أو تلف واحدة أو أكثر من أجزاء العين:اإلعاقـات البنيويـة.1

أو عدم قدرة العين على التركيز بحدة الخياالت أو الصور على :أخطـاء االنكسـار.2

.خلف الشبكية

والتي تنتج عن تلف جزء من الدماغ الذي يفسر :القصـور البصـري القشـري.3

)2006:110، إبراهيم عبد اهللا فرجالزريقات(.المعلومات البصرية

أن لإلعاقة البصرية عدة أسباب يمكن  )2000(خليل وآخرون المعايطة ويذكر 

:تقسيمها على النحو التالي

تشمل العوامل الوراثية والبيئية، والتي تتمثل و :أسبـاب مـا قبـل الـوالدة.أ

الحصبة األلمانية والزهري :في إصابة األم الحامل ببعض األمراض المعدية مثل

.ألدوية، وسوء التغذيةوتعرض األم الحامل لألشعة السينية وتنولها للعقاقير وا

وتشمل نقص األوكسجين والدة العسرة والوالدة :أسبـاب أثنـاء الـوالدة.ب

المبكرة وإصابات المخ أثناء الوالدة الناتجة عن استخدام األجهزة واآلالت في عمليات 

.التوليد

وتشمل زيادة نسبة األوكسجين في حضانات :أسبـاب مـا بعـد الـوالدة.ج

اإلصابات الناجمة عن و باألمراض المعدية أو غير المعدية، األطفال واإلصابة

(الحوادث )120-2011:119، أحمد محمدأبوزيد .

أهم األمراض المعدية التي  أن)2000(يلخص أشرف محمد عبد الحميدو -

:تؤدي إلى البصريةفيمايلي



طرق تدريس املعاقني بصرياطرق تدريس املعاقني بصريا::اخلامساخلامسالفصل الفصل 

205

ينتج عن اإلصابة بميكروب الدفتريا يؤدي إهمال عالج :الرمـد الصديـدي.أ

الصديدي على مراحله المبكرة إلى مضاعفات تبرز على شكل تقرحات في القرينة ينتج 

عنها سحابة بالعين، وتفقد القرينة شفافيتها فتقف حائال أمام نفاذ الضوء إلى داخل 

.العين

ينتج عن اإلصابة بفيروس خاص يعمل على تليف نسيج :الرمـد الحبيبـي.ب

التأثير على حدة اإلبصار وإهماله قد و تام القرينةمما يؤدي إلى إع، الجفون والملتحمة

.يؤدي إلى فقدان البصر كليا

ينتج كذلك عن اإلصابة بفيروس يؤدي إلى إصابة قرينة العين :الهرسين.ج

)120-2011:119، أحمد محمدأبوزيد(.بالقروح، مما يؤدي إلى إعتامها

"األنـواع المختلفـة لإلعاقـات البصريـة-3 "المعاقين بصرياتصنيف :

يقسم العديد من االختصاصيين األشخاص المعاقين بصريا إلى مجموعتين -

:رئيسيتين

Lovضعف البصر .أ vision: الشخص ضعيف البصر يستطيع استخدام و

.اإلبصار لألغراض التعلم إال أن إعاقته البصرية تتداخل مع القدرات الوظيفية اليومية

ويعني أن الشخص يستخدم اللمس والسمع للتعلم  :blidnessالكف البصري .ب

.وال يوجد لديه استعمال وظيفي لإلبصار

هذا و لى التعريفات الوظيفية لهذين النوعينعاالختصاصيون و ويميل اآلباء

النظام التصنيفي يعتمد على كيفية استخدام األفراد لقدراتهم البصرية حتى لو كان 

.استخدامها محدود جدا

Anne)أن آن كورز  (Smith2004)وتذكر سميث  corr.)  قد ظهرت تعريفا

:مقبوال لضعف البصر وهو على النحو التالي

ضعف البصر يعني مستوى اإلبصار بعد إجراء التصحيح الالزم الذي يعيق 

يسمح هذا المستوى من اإلبصار بتقوية و ،الفرد في تخطيطأو تنفيذ المهمة أو النشاط

إجراء و استخدام األدوات البصرية أو غير البصريةاإلبصار الوظيفي من خالل 

قد و التعديالت البيئية، أما األطفال المكفوفين فال يوجد لديهم استخدام وظيفي إلبصارهم
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قد يظهر فقدان و ،هؤالء يعتبروا مكفوفين وظيفياو يدركوا فقط الظل أو بعض الحركات

.البصر في أي عمر إال أن تأثيره يتنوع مع العمر

التصنيفات األخرى لألفراد المعاقين بصريا هو التصنيف وفقا للعمر عند ومن 

)101-2006:100،إبراهيم عبد اهللا فرجالزريقات (:اإلصابةوهنا أيضا نوعين هما

المكفـوف خلقيـاcongentally Blind:  ويظهر هذا عند الوالدة أو خالل

.الطفولة المبكرة

 المكتسـبodventiously: ويظهر هذا بعد سن عامين وهذا التصنيف يعتبر

في غاية األهمية ألن األفراد الذين يفقدون بصرهم بعد عامين يتذكروا بعض الصور 

.تبدوالخاصة باألشياء أو األجسام أو كيف 

:للسن كمايليايوجد كذلك تقسيم آخر حسب -

.العمى عند الوالدة)1

.سنوات من العمر4العمى المبكر أو عمى الطفولة قبل )2

.سنة من العمر 18عمى المراهقة قبل )3

)35:س.آخرون، بو خليلالمعايطة (من العمر  45عمى الشيخوخة بعد )4

:من ناحية عملية يصنف األطفال المعوقين بصريا إلى فئتينو -

وهي فئة المكفوفين، وهم أولئك الذين يستخدمون أصابعهم :الفئـة األولـى

Braille)"برايل"للقراءة، ويطلق عليهم اسم قارئي  Readers).

وهي فئة المبصرين جزئيا وهم أولئك الذين يستخدمون عيونهم :الفئـة الثانيـة

:2003كمال عبد الحميد، زيتون (.للقراءة، ويطلق عليها اسم قارئي الكلمات المبكرة

295(

:كذلك هناك تصنيف لهذه الفئات من الناحية التربوية اإلجرائية كالتالي-

ويشتمل هذا المصطلح على المكفوفين كليا وهم الذين ال يرون شيئا :المكفوفـون.أ

على اإلطالق، كما يشمل هذا المصطلح األشخاص الذين يرون الضوء فقط، وكذلك 

مسقطه واألشخاص الذين يتمكنون من عد الذين يرون الضوء ويستطيعون تحديد 

وهؤالء جميعا )1992:7، يناصر علموسى (أصابع اليد عند تقريبها من أعينهم 

.يعتمدون على طريقة برايل كوسيلة قراءة وكتابة
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وهم الذين توجد لديهم بقايا بصرية تمكنهم االستفادة منها :المكفوفـون وظيفيـا.ب

ها ال تكفي لتمكنهم من القراءة والكتابة بالخط على مهارات التوجه والحركة، ولكن

.العادي، فتظل طريقة برايل هي وسيلتهم الرئيسية على القراءة والكتابة

وهم الذين يتمكنون بصريا من القراءة والكتابة بالخط العادي :ضعـاف البصـر.ج

)1992:7،يناصر علموسى (.سواء عن طريق استخدام المعينات البصرية أو بدونها

:كذلك يمكن تقسيم المكفوفين إلى الفئات اآلتية-

بوا بالعمى قبل سن يهؤالء الذين ولدوا عميانا أو أص:األفراد ذوي الكف الوالدي.1

.الخامسة

.هؤالء الذين أصيبوا بالعمى بعد سن الخامسة:األفـراد ذوي الكف الكلي الحـادث.2

.بوا بالعجز قبل سن الخامسةهؤالء الذين أصي:األفـراد ذوي الكف الجزئي الوالدي.3

.هؤالء الذين أصيبوا بالكف بعد سن الخامسة:األفـراد ذوي الكف الجزئي الحادث.4

ويعود السبب في اختيارالخامسة كحد لتقسيم هذه الفئات إلى افتراض مؤداه أن 

قبل سن الخامسة ال يمكنه االحتفاظ بصورة بصرية  -جزئيا أو كليا –من يفقد بصره 

)2008:112، وليد السيدخليفة ، مراد عليعيسى (.نافعة للخبرات التي مروا بها

:مظاهر نوجزها فيمايليو لإلعاقة البصرية أشكالو -

ويعاني الفرد من صعوبة رؤية األجسام القريبة بسبب سقوط :طـول النظـر)01

هذه األجسام المرئية خلف الشبكية وعلى هذه الحالة تستخدم النظارات الطبيعية صورة 

.ذات العدسات الالصقة لمعالجة هذه المشكلة

وهي حالة معاكسة لطول النظر حيث يعاني الفرد من صعوبة :قصـر النظـر)02

أو رؤية الجسام المرئية أمام الشبكية وتستخدم النظارات الطبية ذات العدسات المقعرة 

)2008:25صالح حسن الداهري،(العدسات الالصقة لمعالجة هذه المشكلة 

.إعتامهاالذي يصيب قرينة العين بالقروح مما يؤدي إلى :الهرسـي)03

.هامايصيب عدسة العين، ويؤدي إلى إعت:)المـاء األبيـض(الكتاركـت )04
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السائل المائي  الزدياديصيب قرينة العين نتيجة :)الميـاه الزرقـاء(الجلوكومـا )05

.الموجود فيها مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط العين

وهي عدم انتظام استواء القرنية مما ينتج عنه :)االستجماتـزم(الالئوريـة )06

مما يؤدي إلى عدم وضوح )األفقي والرأسي(اختالف في محوري العين الرئيسيين 

.الرؤية من قريب أو من بعيد خاصة األشياء الدقيقة

الناتج عن فيروس خاص يعمل على تليف نسيج الجفون :لحبيبـيالرمـد ا)07

.والملتحمة

وهي نوع من الرمد الحبيبي المزمن الناتج عن بعض الفيروسات :التراكومـا)08

.المعدية

وهو ناتج عن ميكروب ينتقل إلى العين عن طريق الذباب :الرمـد الصديـدي)09

.والعدوى

ين عند التعرض لبعض األدوات الحادة التي تعرض لها الع:اإلصابـات المباشرة)10

)120-2008:119،السيد وليد خليفة، مراد عليعيسى (.أو المواد الكيمياوية

في كل الجسم أو جزء  pigmentحالة صحية موروثة يتفقدان الصبغة :هاقالب)11

البهق المقلي وهؤالء و منه حيث يوجد نوعان من البهق هما البهق الجلدي المقلي

.اضطرابات بصرية شديدةيعانون 

مصطلح استخدام ليشير إلى تقاطع تصالب األعين أو فقدان اصطفافها، :الحول)12

والعين التي تدار لألعلى هي مثال على حالة الحول الفوقاتي والعين التي تدار لألسفل 

.مثال على حالة الحول السفلي

أصمية اإلبصار هو مصطلح مشتق من الكلية اإلغريقية والذي يعني :الغمـش)13

الغمش يعود إلى إعاقة بصرية ناتجة عن قمع الخياألو و أو ما يعرف بالعين الكسولة

.الصورة عن عين واحدة

مصطلح استخدم لوصف حركة العين غير اإلرادية فقد تتحرك العين :الـرأرأة)14

ث، رأسيا أو أفقيا أو على دوائر أو قد تكون حركة العين جامعة لكل هذه األنواع الثال

إبراهيم عبد الزريقات (وتؤدي الرأرأة إلى مشكالت في التركيز والبصر غير الواضح 

)119-118-117-115-2006:114، اهللا فرج



طرق تدريس املعاقني بصرياطرق تدريس املعاقني بصريا::اخلامساخلامسالفصل الفصل 

209

نقصد بها عتامة عدسة العين وتنتج بسبب تصلب األلياف :المياه البيضاء)15

لمياه البروتينية المكونة للعدسة وتؤدي إلى صعوبة رؤية األشياء تدريجيا ويتم عالج ا

.البيضاء عن طريق إزالة هذه المياه بوساطة العمليات الجراحية

إلى حالة  السكريوتؤدي إصابات الرأس وقصر النظر ومرض :انفصال الشبكية)16

اآلالم الشديدة والضوء الومضي و انفصال الشبكية ومن أهم أعراضها ضعف الرؤية

)27-2008:26، صالح حسنالداهري (الخاطف 

:المعاقين بصريا طبقا لمقياس نسلنتصنيف -

توصل بعض الباحثين إلى وجود خمس مجموعات مختلفة من القدرة على 

اإلبصار داخل فئة المعاقين بصريا التي يتم تصنيفهم طبقا لمقاس نسلن لقياس حدة 

:يـه)لوحة العالمات(اإلبصار 

إبصارهم عن وهم الذين يستطيعون إدراك الضوء، وتقل حدة :المكفوفيـن كليـا)01

بيد أنهم ال يمكنهم رؤية أي مثير بصري يوضع أو حتى يتحرك على بعد  20/200

.ثالثة أقدام من أعينهم

5/20وتصل حدة إبصارهم إلى :مكفوفـون يستطيعـون إدراك الحركـة)02

.ويمكنهم عد أصابعهم من مسافة ثالثة أقدام من أعينهم

ويمكنهم  10/100ارهم إلى وتصل حدة إبص:مكفوفـون يستطيعـون القـراءة)03

قراءة العناوين الكبيرة للصحف ولديهم بعض بقايا اإلبصار تمكنهم من التنقل من مكان 

.آلخر بمفردهم

20/200وتصل حدة إبصارهم إلى اقل من :مكفوفـون يستطيعـون القـراءة)04

.ويمكنهم قراءة الحروف المكتوبة بخط واضح كما يكنهم قراءة عناوين الضعف

¡20/200وتصل حدة إبصارهم إلى :ون يستطيعـون القـراءةمكفوفـ)05

ويمكنهم قراءة الخط الواضح، إال حده إبصارهم ال تكفي لممارسة مهام الحياة اليومية 

)585-2008:584مجدي عزيز إبراهيم، (.بصورة عادية
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أوسدوك شان على عبد العزيز "وهناك تصنيف آخر للمعاقين بصريا أضافه -

حيث توصلوا إلى وجود خمس مجموعات مختلفة من حيث القدرة 1994الشخص 

:على اإلبصار

نقل حدة إبصارهم و هم الذين يستطيعون إدراك الضوءو :المكفوفـون كليـا)01

إال أنهم ال يمكنهم رؤية أي مثير بصري ثابت أو متحرك على بعد ثالثة ، 20/200عند

.أقدام من أعينهم

5/20وتصل حدة إبصارهم إلى :ةمكفوفـون يستطيعـون إدراك الحركـ)02

.ويمكنهم عد أصابعهم من مسافة ثالثة أقدام من أعينهم

ويمكنهم  10/200وتصل حدة إبصارهم إلى :مكفوفـون يستطيعـون القـراءة)03

قراءة العناوين الكبيرة للصحف ولديهم بعض بقايا اإلبصار تمكنهم من التنقل من مكان 

.آلخر بمفردهم

20/200وتصل حدة إبصارهم إلى اقل من :القـراءة مكفوفـون يستطيعـون)04

، كما يكنهم قراءة عناوين )14نبط (ويمكنهم قراءة الحروف المكتوبة بخط واضح 

.الضعف

¡20/200وتصل حدة إبصارهم إلى :مكفوفـون يستطيعـون القـراءة)05

مهام ، إذ أن حده إبصارهم ال تكفي لممارسة )10نبط (ويمكنهم قراءة الخط الواضح 

.الحياة اليومية بصورة عادية

تصنيف اإلعاقة البصرية من  2003ويلخص عبد الرحمن إبراهيم حسين -

حيث مصدر التشخيص، بسبب اإلصابة، درجة اإلصابة، زمن اإلصابة، تأثير 

:على النحو التالي)اإلصابة، مستقبل اإلصابة

عمى  لغوي، طي، نفسي، كف هسنيري، عمى عقلي،:مصـدر التشخيـص)01

.لفظي

.وراثية، نفسية، غير محدودة، تشريحية، بيئية:سبـب اإلصابـة)02

.كف كلي، بصر جزئي، كف جزئي:درجـة اإلصابـة)03

.والدية، إصابة، مبكرة، متأخرة:زمـن اإلصابـة)04
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.اقتصادي، مهني، اجتماعي، تربوي:تأثيـر اإلصابـة)05

مراد على سعد ،أحمدوليد السيد خليفة (.مؤقتة، دائمة:مستقبـل اإلصابـة)06

)96-2007:95، حسين

:معاق بصرياخصائـص شخصيـة ال-4

الرؤية البصرية تشكل نسبة كبيرة في اكتساب المعلومات والخبرات للطفل، 

الطفل المبصر يرى حوله حركات ال تنقطع، وعندما يفقد بصره فإنه ال يتكون لديه 

إدراك بصري، وتنقطع عنه المثيرات البصرية التي تدفعه إلى الحركة، ونظرا لقلة 

جد أن المالمح العامة لشخصيته تظهر في خبرة األسرة في التعامل مع الطفل الكفيف، ن

أن اكتسابه للخبرات يكون ضئيال جدا، بعكس الطفل المبصر، وفي بعض األحيان 

يصاحب كف البصر لدى الطفل حالة من االنطواء والخجل، أو حدة الطباع، وبعض 

.القصور اإلدراكي بصفة عامة

طفل الطبيعي إذا ولكن كل هذه المالمح ليست مقصورة على الطفل الكفيف فال

واجه من األسرة بعض التقصير في فهم طبيعته وتربيته، فسوف تظهر عليه بعض تلك 

.التصرفات

فإذا عومل من المجتمع على أنه ، والكفيف كأي إنسان آخر له كيان وإحساس

.عاجز فسوف يصبح عاجزا بالفعل

عالجه،  إن القصور اإلدراكي للطفل الكفيف ليس باألمر الخطر الذي ال يمكن

نجد أيضا أن من الخطأ و ولكن بتنمية قدرات الطفل يمكن تنمية إدراكه بصورة جيدة،

تصور أن الطفل الكفيف أقل ذكاء من الطفل العادي؛ حيث إن الفرق بينهما أن الطفل 

الكفيف يعتمد في اكتساب خبراته على االستماع فقط، بينما الطفل العادي يعتمد في 

ستماع والرؤية معا، لذا يجب االهتمام بتنمية القدرات المعرفية تنمية إدراكه على اال

.واإلدراك السمعي لدى الكفيف

لى التكلم، ولكن إونجد أيضا أن من أهم مالمح شخصية الطفل الكفيف ميله 

بصورة تكرارية لبعض الجمل التي تحقق له رغباته ومتطلباته، وفي بعض األحيان 

يه، لذا يجب أن ننتبه إلى أهمية إحداث حوارات لفظية، نجد تأخرا في النمو الكالمي لد

.لتعويده الكالم والتقليد الصوتي والتواصل مع من حوله
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أن العديد من الدراسات التي تناولت سمات ")1988(غريب سيد أحمد "يؤكد و

المعوقين، أنهم يتسمون ببعض الخصائص من بينها الشعور الزائد بالنقص واإلحساس 

واالستسالم، وعدم الشعور باألمن، والقلق والخوف من المجهول وعدم بالضعف 

.االتزان االنفعالي وسيادة مظاهر السلوك الدفاعي لديهم

:الخصائـص العامـة-أ

هناك إجماع عام بأن شخصية الكفيف تتحرك على حدود بعض اإلطارات -

:التالية

إال ، دون مستوى المبصر الخبرات التي يحصلها الكفيف عن العالم الذي يعيش فيه)01

.اإلحساسات التي تأتيه عن طريق الحواس التي يملكها

.هي أساس تعلمه)الشمو التذوقو السمعو اللمس(الحواس األربعة الباقية لكفيف )02

اليقظة حتى ال يصطدم بعقبات أو و تتسم حركة الكفيف المحدودة بكثير من الحذر)03

نتيجة لذلك فهو إما يعتمد بدرجة كبيرة على عالقاته االجتماعية ، واألرضعلى يقع 

أما تجند موقفا مغايرا من المساعدة التي تقدم إليه فيرفضها ، وبهباألفراد المحيطين 

.تماما

ألن الكفيف يستخدم حواسه األربعة في انجاز بعض األعمال التي يعتمد  انظر)04

قة وجهد كبيرين أثناء حركته وذلك بدرجة كبيرة على حاسة البصر، فإنه يبذل طا

.يعرضه كثيرا لإلجهاد العصبي والشعور بعدم األمن وخيبة األمل

.إن تحصيل الخبرات عن الكفيف تكون أقل مقارنة بالطفل المبصر)05

.يتقبل الكفيف إعاقته أو يرفضها على ضوء االتجاهات الوالدية نحوه)06

الصريحة التي تبدو سواء في تؤكد نتائج بعض الدراسات أن الميول العدوانية )07

.السلوك العدواني الظاهر أو اللفظي لدى الكفيف

تؤثر المشكالت وخاصة المشكالت التي تتعلق بالوظائف المعرفية والحركية )08

.والتجوال وكذا المشكالت الشخصية التي تتعلق باإلعاقة على حياة الكفيف

عالم المبصرين وعالمه  تفرض المواقف المكانية على الكفيف أن يعيش في عالمين)09

الخاص المحدود، لذلك يتولد على نفسه صراع اإلقدام واألحجام، إقدام على عالم 

.المبصرين وإحجام عن عالمه الضيق
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االنزواء طلبا و التمتع بمباهج الحياة:يقع الكفيف تحت تأثير صراعات عديدة مثل)10

تقلة له دون تدخل من ذلك يؤثر على بناء شخصية مسو الرعايةو لألمان، االستقالل

.اآلخرين

قد ال يشعر الكفيف بالرضا عن المساعدة المقدمة له من األفراد المحيطين به، )11

وليد خليفة (.ولكونه كفيفا فإنه يرفض المساعدة التي تقدم إليه ألنه يرفض أساس عجزه

)109-2007:108، مراد علي عيسىسعد ، السيد أحمد

:الخصائـص الخاصـة-ب

هنا بعض الخصائص الخاصة للكفيف والتي تميزه عن المبصر  نستعرض-

:كاآلتي

:)معرفيـة(خصائـص عقليـة.1

قد تفرض اإلعاقة البصرية في مراحل الطفولة المبكرة قيودا على تطور  

 التآزر البصري، اليدوي،:مظاهر النمو المعرفي األساسية المعتمدة على البصر مثل

العجز و الخبرات،و األشخاصو العالقات بين األحداثو باألشياء،المفاهيم المرتبطة و

.االحتفاظو في مظاهر النمو هذه قد يعيق النمو المعرفي األكثر تطورا مثل التصنيف

)1998:134، منىالحديدي، جمالالخطيب (

والدراسات المقارنة بين األفراد المبصرين وأقرانهم من المعوقين بصريا 

.المعوقين بصريا يكون أدائهم على اختيارات الذكاء حسنا نسبيا توصلت أن العديد من

حيث أكدت بعض الدراسات أن  ،خر إلى عكس ذلك تماماار البعض اآلشكما أ 

قد يكون السبب على ، وذكاء المعوقين بصريا يعتبر أقل من ذكاء أقرانهم المبصرين

ألن معظم  ،المعوقين بصرياتناقض نتائج هذه الدراسات راجعا إلى صعوبة قياس ذكاء 

.المقاييس تشتمل على فقرات تحتاج إلى أن نتعامل معها بطريقة بصريةو االختبارات

)2008:132، عيسى مراد عليوليد السيد، خليفة(

السيما  ،المبصرينو وهكذا يبدو أنه ال توجد فروق جوهرية بين ذكاء العميان

لتأكد من صالحية استخدامها مع لو ،على االختبارات الشفهية أو اللفظية التي يتم تعديلها

العميان، بيد أن النتيجة قد تكون عكس ذلك على حالة استخدام اختيارات ذات طبيعة 

)2006:36إبراهيم،  مجدي عزيز، محمد السيد أحمدداشالدمر(.أدائية
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:خصائـص اجتماعيـة.2

تطوير و أن البصر يلعب دورا هاما على بناء"1996منى الحديدي "تذكر  

فالتعليق االجتماعي كما هو معروف يعتبر أحد أول ، العالقات بين األشخاص

وغالبا ما يصعب ، االرتباطات العاطفية الحقيقية التي تتطور بين الرضيع والوالدين

ان البصر يمكن أن يؤثر سلبا على ال ريب في أن فقد، وتطور التعلق خوفا من الغرباء

كتساب المعلومات الفحاسة البصر تعمل بمثابة المصدر الرئيسي  ،هذه العملية

:2008مراد على عيسى، ، خليفة وليد السيد(المتضمنة على التعرف إلى األشخاص

134-135(

فقد تلعب اتجاهات األشخاص القريبين من الطفل المعاق بصريا دورا كبيرا على 

بناء ثقته بنفسه أو تكيفه مع إعاقته، فاالتجاهات االجتماعية االرتجالية نحو المعاق 

البرامج التدريبية لنشاطات الحياة اليومية، و والتي يرافقها تقديم الخدمات ،بصريا

العناية الذاتية، تعمل على و التعرف وتنتقل في البيئةوخصوصا فيما يتعلق بمهارة 

صالح هري داال(تعزيز ثقة المعاق بصريا بنفسه، وتقليل درجة اعتماره على اآلخرين 

)2008:36، حسن

إن اإلعاقة البصرية تحجب الكفيف عن المشاركة الفعالة اإليجابية مع من حوله 

 عن ذلك كله يجب أن يؤهل اجتماعياما ينجم و وتدفعه إلى سوء التكيف ،وما حوله

 اقتصاديا، وهذا التأهيل يرتكز على رعاية األسرة له، وظيفة المؤسسة التعليميةو

)1982:99، لطفيبركات أحمد(.موقف الرأي العام االجتماعي من الكفيفو

:نفعاليةاخصائـص .3

االنفعالي االضطراب و يتراوح التباين بين المعوقين بصريا من حاالت القصور

 الذي يظهر على مجموعة من األعراض اإلكلينيكية إلى حاالت تتميز بالتوافق التام

)2010:243بطرس حافظ بطرس، (.االتزان االنفعاليو تحقيق الثباتو

:تشمل الخصائص االنفعالية للمعاقين بصريا على مايليو -

إلحساس بعدم الخوف المستمر وا -الرفض التام لما يقدم لهم وما يعرض عليهم

األشياء غير و األماكن المرتفعةو الخوف من األصوات العالية -الثقة وعدم األمان

الهياج السريع، و العصيانو التمردو الحيوانات الغريبة، القلق الدائمو المعرفة لديه
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العظام، انتشار و عصاببعض األمراض النفسية مثل األو اإلصابة بأحالم اليقظة

طارق عبد الرؤوف، ربيع عبد (.التوافق االنفعالي لديهم انخفاضو مشاعر الغضب

)77-2008:76الرؤوف، 

العديد من الدراسات التي قام بها كل  أنعلى "1988كمال سيسالم "قد أثار و 

التي بحثت و "1978كروس "¡"1977رارين "¡"1965زهران "¡"1953بتركسي "من 

، انتهت إلى أن هذه األمراض تنتشر العصبيةاألمراض و العالقات بين اإلعاقة البصرية

أن أكثر األمراض العصبية و بين المكفوفين بدرجة أكبر من انتشارها بين المبصرين،

(القلق"انتشارا بين المكفوفين هو  :2008، السيد وليد خليفة، مراد عليعيسى "

 بالنفسعدم الثقة و الصراعو القلقو حيث تسيطر عليهم مشاعر الدونية¡)136

انخفاض احترام و اإلحباط،و اإلحساس بالفشلو انعدام األمن،و الشعور باالغترابو

 اجتماعياو هي أقل توافقا شخصيا، والنزعة اإلشكالية، واختالل صورة الجسم، والذات

 انطواءكما أنهم أكثر ، شعورا باالنتماء للمجتمع من المبصرينو تقبال لآلخرينو

كما ، االنسحابو التعويض،و التبريرو كالكبت، على سلوكهم استخداما للحيل الدفاعيةو

الدمرداش محمد السيد (.أنهم أكثر عرضة من المبصرين لالضطرابات االنفعالية

)34-2006:33مجدي عزيز إبراهيم،،أحمد

:الخصائـص اللغويـة.4

 ال تؤثر اإلعاقة البصرية تأثيرا مباشرا على اكتساب اللغة لدى المعاق بصريا

فهم ال  ،لكن يواجه المعوقون بصريا مشكالت على اكتساب اللغة غير اللفظيةو

يستطيعون رؤية تعابير الوجه واإليماءات والحركات الصادرة عن اآلخرين، ولذبك فهم 

بالرغم من أنه ال توجد فروق بين المعاقين و يواجهون مشكالت على التواصل معهم،

إال أنه يوجد اختالف في طريقة ، اللغة المنطوقةالعاديين في طريقة اكتساب و بصريا

يواجه المعوقون و كتابة اللغة، حيث يستخدم المعوقين بصريا طريقة برايل في الكتابة

خاصة ، مهارات التصنيف للموضوعات المجردةو بصريا مشكالت على تكوين المفاهيم

ر فواز عبد العزيز، عم، تيسير مفلحكوافحة(.األلوانو المسافةو المكانو مفاهيم الحيز

2010:89(
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الوجهية المرتبطة و يعجز المعوق بصريا عن اإلحساس بالتغيرات الحركيةو 

كما ال يمكن للطفل  ،من ثم القصور على استخدامهاو له، ةالمصاحببمعان الكالم 

غيرها من أشكال اللغة و اإلشاراتو األعمى أو ضعيف اإلبصار من متابعة اإليماءات

التي يستخدمها المبصرون على مواضيع كثيرة من محادثاتهم، إما لتأكيد غير اللفظية 

.ما يقولون أو كبديل يغني عن الكالم أحيانا

:يمكن للمعلمين مقابلة ظاهرة اللفظية لدى األطفال العميان عن طريقو -

.االستعانة بأشكال حقيقية أو مصنوعة داخل غرف الدراسة)01

.ميدانية قصيرة داخل المدرسة وخارجهاالقيام مع التالميذ برحالت )02

العمل على تحويل المفاهيم اللغوية إلى أفعال وخبرات حركية كلما كان ذلك )03

.ممكنا

لى حساب سية لدى األطفال العميان ععاة أال تكون تنمية المفاهيم الحمرا)04

.سيةتنميةالمفاهيم غير الح

وي وعلم االجتماع اللغوي االستفادة ما أمكن من أساليب وتطبيقات علم النفس اللغ)05

سية لدى للغة على تنمية المفاهيم غير الحوسياق الكالم والتركيبات النحوية على ا

، محمد السيد أحمدالدمرداش ، مجدي عزيزإبراهيم (.األطفال المعوقين بصريا

2006:35-36(

:الخصائـص الحركيـة.5

من مكان إلى  بأمانيواجه المعوقون بصريا مشكالت على القدرة على الحركة 

وهذا ما يعرف بمهارة التعرف  ،آخر بسبب عدم معرفتهم بالبيئة التي ينقلون فيها

مثل تحريك اليدين أو الدوران  ،والتنقل، ويظهر المعوقون بصريا مظاهر جسمية نمطية

أو غيرها من السلوكات النمطية  ،أو شد الشعر ،حول المكان الموجود فيه الفرد المعاق

)2010:90عمر فواز عبد العزيز،، تيسير مفلحكوافحة (

 أنه من الطبيعي أن تزداد المشاكل الحركية"1988كمال سيسالم "ويؤكد 

ألن هذا  ،أو كلما ازدادت تعقيدات ،القصور الحركي لدى الكفيف كلما اتسع نطاق بيئةو

 ،إدراكهاعناصر متداخلة قد يصعب عليه و سيفرض عليه التفاعل مع مكونات البيئة

.)2008:133، وليد السيدخليفة ، مراد عليعيسى (.على غياب حاسة البصر
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ذلك أمر صحيح سواء فيما يتعلق بالمهارات الحركية الدقيقة أو المهارات الحركية و

تبين الدراسات أن بعض المهارات تتطور ، فبالنسبة للمهارات الحركية الدقيقة، الكبيرة

ببطء لدى األطفال المعوقين بصريا الفتقارهم للدافعية لممارسة تلك المهارات بسبب 

.عدم قدرتهم على رؤية األشياء

وبالنسبة للمهارات الحركية الكبيرة يظهر لدى األطفال المعوقين بصريا تأخر 

ذلك يعود إلى نقص ، ور ذلكغيو الرميو القفزو المشيو على الزحف والوقوف

محدودية النشاطات و الحماية الزائدة التي يمارسها اآلباءو الدافعية لديهم للتنقل

)135-2007:134، منىديديحال، جمالالخطيب (.االستكشافية

لكن توجها و ،إن الحركة من جانب المعاق بصريا ال تتطلب توجها جسميا فقط

 المخاطر المحيطة آليا حتى ينمي لديه الحذرو الحركةنوع و عقليا للتفكير على االتجاه

األمر الذي  ،إلى جانب اإلحساس بالزمن أيضا ،الذاكرة الفصليةو اإلحساس بالحركةو

لكي يكون و ،يتطلب رسم خريطة للذاكرة لكي يكون المعاق بصريا أكثر ألفة بالمكان

ربيع ، الرؤوف طارق عبد(العكس صحيح و أكثر سرعة على إدراك ما به من أشياء

)73-2008:72عبد الرؤوف،

عموما هنالك الكثير من الخصائصالتي تميز األفراد المعاقين بصريا عن 

عدم النضج وتدني على مفهوم الذات، ك:منهاو التي أشار إليها الباحثينو ،غيرهم

.االعتماديةو العزلةواالجتماعي، 

 األلعابو توضيح قواعدويمكن للمعلمين مساعدة هؤالء الطلبة من خالل 

من أجل (بنفس الوقت يمكن للوالدين تنظيم بيئة المنزل و المهارات االجتماعية،و

تزويدهم بالتغذية الراجعة المناسبة حول كيفية و ،الحركةو مساعدة أوالدهم على اللعب

).التواصل االجتماعي

:هناك مجموعة من البدائل التربوية للمعاقين بصريا تتمثل على-

.الكاملةمدارس اإلقامة .1

.الخاصةالصفوف .2

.غرفة المصادر.3
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وهو الذي يقدم الخدمات التعليمية في عدد من المدارس )المتجول(المعلم المتنقل .4

وبالنسبة للبدائل الثالث والرابع فقد أصبحا أكثر شيوعا بسبب ما توفره من فرص 

)69-2008:68،محمد الزيودي(.تعليمية لألطفال المعوقين داخل الصف العادي

:اــاق بصريــل المعــة الطفــتربي–اـانيــث

:معاق بصريابعض االعتبارات المهمة التي يجب مراعاتها في تربية الطفل ال-أ

بمساعدة األسرة للطفل الكفيف عادة ما يتطور وينمو بصورة جيدة، ولكن يجب 

:على األسرة مراعاة اآلتي

للطفل الكفيف، وردود أفعاله في المرحلة  يعد التتبع ومالحظة النمو الطبيعي)01

.األولى من أهم خطوات الرعاية

.عدم التفريق بين الطفل الكفيف والطفل المبصر أو محاولة مقارنته بالمبصرين)02

العمل على تزويد الطفل الكفيف بالخبرات المختلفة، التيتساعده في االعتماد على )03

.باالعتماد على الحواس غير البصريةنفسه وبث ثقته بنفسه وبمن حوله، وذلك 

من حيث درجة الذكاء والخبرات  ،مراعاة الفروق الفردية بين المكفوفين)04

.االجتماعية وبيئة النمو األسري وثقافة الوالدين

عدم القيام باإلفراط في حماية ورعاية الطفل الكفيف، بل إخضاعه للنظام الطبيعي )05

.هتمام وإثارة الخالفات السريةللتربية، إلى جانب عدم جعله مركزا لال

ال حاجة لنا إلى رفع أصواتنا حينما نتحدث إلى طفل كفيف، فهو ليس أصم، حتى )06

.ال يتعلم عادات خاطئة في الحديث مع اآلخرين

يجب أال نضفي على الطفل الكفيف عند تربيته قدرات أو إمكانات خارقة، أو )07

.وإمكاناتهحاسة سادسة ليست فيه، ولكن نعترف بقدراته 

يجب العمل على تحقير قيمة اإلعاقة الجسمية، وإعالء قيمة القدرات العقلية للطفل )08

.منذ الصغر

يجب التركيز على األعمال التي يستطيع أن يمارسها، ونشجعه على ممارستها؛ )09

حيث يؤدي ذلك إلى تحسين صورته عن ذاته، وال يكون التركيز على ما ال يمكنه 

.ه على االهتمامات المختلفةالقيام به، ومساعدت
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من منا يستطيع عمل كل ، ووأخيرا فإن الطفل الكفيف ال يستطيع عمل كل شيء

شيء؟ فعلى األسرة أن تواجه ظروف الطفل الكفيف، واالعتراف بإعاقته في وقت 

، مما يساعد في نواحي النمو المختلفة، تدريبهو مبكر، حتى تسرع في تنمية قدراته

.الخ...العقليةأو الجسمية أو االجتماعية أو اللغويةسواء النفسية أو 

:اــاق بصريــمعأهمية اللغة للطفل ال-ب

اللغة بالنسبة إلى الطفل الكفيف هي وسيلة للتفكير والتعبير عما بداخله، وتتركز 

"أهمية اللغة بالنسبة إلى الكفيف في عبارة ، فاللغة هي وسيلة للمعرفة "تكلم حتى أراك:

.وهي الطريق إلى تكوين العواطف والروابط االجتماعيةوالتعرف، 

أما ، )لغة الحديث(وهناك فرق بين اللغة والكالم، فاللغة يقصد بها لغة الكالم 

أي يكون الطفل مستعدا للكالم فكريا، وأما طريقة ، الكالم فهو ينتج عن عوامل وراثية

ى لحظة الميالد، والتعبير فهي مكتسبة وينطق بها من الصيحة األول -أي اللغة-الكالم

.عن االنفعاالت المختلفة وهي قدرة فطرية

ويتعلم الطفل الكفيف الكالم عن طريق إخراج أصوات تقارب الكلمات التي 

ثم يقوم بربطها بمدركات ، بين ما يصدرهو يقوم بالربط بينها، ويسمعها من المحيطين

.المعنى وداللة الكلمة

الكفيف ال تعني شيئا إال إذا ارتبطت بالخبرة، سواء فيجب مراعاة أن الكلمة عند 

لذا نجد أنه عند تدريب الطفل الكفيف على إخراج الكلمات ، أكانت لمسية أم سمعية

:يجب مراعاة اآلتي

أن اللغة والمعنى ينبغي  أيربط الكلمة باألشياء الملموسة والمسموعة لدى الطفل، )01

.أن يكونا متالزمين

.لفاظ ولكن يجب أن تفسر كل كلمة بمعناهاعدم الشرح بتعميم األ)02

.يجب التأكد من سالمة الجهاز السمعي للطفل)03

عند التحدث إلى الطفل الكفيف يجب أن تكون األلفاظ واضحة وال يوجد أي )04

.اضطرابات في نطق الحروف، أي التحدث بصورة سليمة واضحة

حتى يقوم  يجب أن تكون الكلمات في جمل كاملة المعنى، وال تكون مختصرة)05

.بربط الكلمة بالجملة، وإدراك الكلى لها
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يجب اإلكثار من الحديث مع الطفل، وسرد القصص وتعليمه اإلنصات الجيد، )06

.وكيفية إقامة حوار مع المحيطين به

تدريب الطفل الكفيف على سماع البرامج الثقافية والبرامج الخاصة باألطفال، )07

مما قد يسبب له الملل واإلحباط وزيادة والبعد عن األفالم الصامتة والكرتون، 

.اإلحساس بالعجز نظرا العتماده التام على الشرح

إن النمو اللغوي لدى الطفل الكفيف ينمو كالطفل العادي، ولكنه يحتاج إلى 

مساندة، مع مراعاة عدم قدرته على متابعة مخارج الحروف بالرؤية البصرية من 

م باالستماع إلى مخارج األلفاظ وربطها ببعضها، خالل حركات الفم والوجه، ولكنه يقو

ويسير النمو اللغوي لديه من نمو الكالم العام إلى الخاص، أي من الكل غير المميز إلى 

.الكليات المميزة

لى عوهنا يجب أن نالحظ أن الطفل الكفيف يحتاج إلى اإليماءات اللغوية، و

 البصرير الذي يعتمد على التعبير أحاديث طويلة مع أمه أكثر مما يحتاج إليه المبص

.وتتبع مالمح وجه أمه

ولكي يدرك الطفل خصائص األشياء والعالقة بين الكلمة المجردة والواقع، البد 

(هيو من اتحاد وتكامل المثيرات المتبقية لديه ).اللمس -التذوق -الشم -السمع:

عند اغتساله ويجب أن يكون الحوار مع الطفل الكفيف في جميع مواقف الحياة 

تسمية كل و تعريفه بأسمائها،، ومع مالمسة أجزاء جسمه، وارتدائه المالبس وخلعها

بحيث ترتبط الكلمات  .الخ...أين عينك، هذه رجلك، هات يدك:مثل، جزء باسمه

.مما ينعكس على نمو اللغة لدى الطفل، باألشياء

الكفيف، والتي  وسوف نقوم بسرد أهم الخصائص المرتبطة بالنمو اللغوي لدى

:ظهرت في العديد من الدراسات، وهي كاآلتي

.يتحدث الطفل الكفيف ببطء مقارنة بالمبصرين)01

.أنه اقل تعبيرا في استخدام تعبيرات الوجه المصاحبة للكالم)02

.اإلقالل من حركة الشفاه عند إصدار أصوات)03

.تنوع محدود في نبرات الصوت)04

.بما ال يتفق مع الحديث قصور وانخفاض طبقة الصوت أو ارتفاعها)05
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.قصور في التعبير ناتج عن قصوره في اإلدراك البصري)06

:االهتمـام بالنمـو السمعـي لـدى الطفـل الكفيـف*

تعد األذن عضو السمع إلى جانب أنها مصدر مهم لتنمية إدراك الطفل الكفيف 

بصورة واضحة وقدراته، فهي ذات أهمية بالغة بالنسبة إلى نموه؛ حيث إن السمع يؤثر 

على االستكشاف لما يحيط به في البيئة، ويزيد من معارفه، لذا يجب على األم االهتمام 

بتدريب حاسة السمع في وقت مبكر؛ حتى ينمو الطفل الكفيف قادرا على استخدام سمعه 

.بطريقة صحيحة، تساعده على اإلدراك والتفاعل مع المحيطين به

خاللتعرف األصوات المختلفة التي تحيط بالطفل، يتم تدريب حاسة السمع من و 

صوت األم وأصوات المحيطين به، وعلى األم أن تزيد من مدركات السمع لدى :مثل

صوت  -وت المياه عند االستحمامص:(الطفل من خالل تعريفه باألصوات المختلفة، مثل

.)...كالقطة والكلب والدجاج :أصوات الحيوانات المختلفة -واءعال

م في ذلك ببعض شرائط الكاسيت، وعلى األم أن تتأكد من إدراك عين األوتست

ما هذا الصوت؟ قلد صوت القطة؟ :ن تكثر من األسئلة مثلأالطفل الكفيف لما يسمع، ب

.إلخ...ماذا تأكل القطة؟

على األم أن تعمل على تدريب الطفل الكفيف على التفرقة بين األصوات 

(العصفور والقطة(الفرق بين صوت:المسموعة مثل )الخ..الطفل -المرأة -الرجل)

(إلى جانب التفرقة بين شدة الصوت والتعبيرات الصوتية المختلفة مثل -الحزن:

إلى جانب تعرف الخامات المختلفة من خالل أصوات )الغضب -الضحك -السرور

).الخ...-الزجاج -المعادن -الخشب(رنينها، مثل صوت الطرق على 

ريب حاسة السمع في تعرف األماكن المختلفة التي تساعده على كما يتم تد

تحديد المسافات بتعريف األصوات، واالتجاه نحو المحيطين به في :سهولة التنقل، مثل

تقوم األم واإلخوة باللعب مع الطفل لتحديد المسافات فيدرك :مختلف االتجاهات، فمثال

بعد من أوأن صوت األم )ماأل(أقرب من صوت )األخ(الطفل الكفيف أن صوت 

مثال، وهكذا يمكن له إدراك الصوت القريب والبعيد، ثم تنتقل األم إلى )األخ(صوت 

يمين، ويقوم الطفل بإدراك  -شمال -أعلى -أسفل:تعريف الطفل باالتجاهات

.االتجاهات وجهة إصدار الصوت وتدربه أيضا على االتجاه إلى الصوت



طرق تدريس املعاقني بصرياطرق تدريس املعاقني بصريا::اخلامساخلامسالفصل الفصل 

222

لربط بين السمع وبعض الحركات البسيطة المصاحبة على األم أن تقوم بعملية ا

ألغاني الطفل، إلى جانب تشجيع الطفل على حفظ ونطق الكلمات بصورة جيدة وبلغة 

.سليمة

:في حاالت اإلعاقة البصرية التأهيلية االعتبارات*

في العمل من فئة إلى أخرى إال  ال تختلفإن الجوانب الفنية في عملية التأهيل 

من حيث المحتوى حيث يتحدد ذلك بطبيعة العجز الحادث والحاجات المشتركة التي 

ويمكن أن تحدد الخطوط اآلتية باعتبارها خطوطاً أساسية في العمل التأهيلي .يفرضها

:مع المعوقين بصرياً

التأهيل من جملة تأتي حاالت اإلعاقة البصرية إلى مراكز :مصادر الحاالت-1

وأقسام الرمد )مستشفيات العيون(مصادر منها عيادات أطباء العيون ومستشفيات الرمد 

وفصول )معاهد النور(في المستشفيات العامة ومعاهد التربية الخاصة للمكفوفين 

ضعاف البصر والهيئات األهلية وبرامج الضمان االجتماعي في الوحدات االجتماعية، 

ون من تلقاء أنفسهم لطلب هذه الخدماتوكذلك من يتقدم

:الدراسة والتقويم-2

ويحتاج الكفيف أو المعوق بصرياً إلى ثالثة أنواع من الدراسة :التقويم الطبي -أ

.حالة السمع-.حالة اإلبصار-.الحالة الصحية العامة-:الطبية

الكفيف وقد ذكرنا من قبل أنه من المفاهيم الخاطئة والشائعة بين عموم الناس أن 

لديه قدرة سمعية خارقة، ولكن الواقع أن هناك فروقاً فردية كبيرة نحتاج معها أن 

إذا تبين أن لديه نقصاً  ،نتعرف على حالة السمع لدى الكفيف لنساعده بالصورة المناسبة

.في السمع

قد نحتاج إلى التعرف على القدرات وخاصة القدرة الذهنية :التقويم النفسي -ب

وكذلك الميول وبعض جوانب الشخصية، وألن اإلعاقة البصرية تفرض على )الذكاء(

لهذا أصبح من الضروري .صاحبها قيداً في وصول المعلومات البصرية والتعامل معها

تي التعتمد أساساً على استخدام االختبارات النفسية التي تناسب هؤالء األفراد، وال

.المعلومات البصرية مثل القراءة والكتابة والتعرف على األشكال وغيرها
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وقد ظهرت جهود كثيرة الستنباط اختبارات مناسبة للمعوقين بصرياً أو إعداد 

كما أن استخدام .بعض االختبارات بطريقة برايل لتناسب من يستخدمون هذه الطريقة

الذي يعتمد عليه عن استخدام االختبارات األدائية، ومن  االختبارات اللفظية هو

وهو اختبار خاص معدل  )هايزر بينيه(االختبارات المناسبة في ذلك الصدد اختبار 

كما يستخدم كثير من الباحثين  ،ليناسب المكفوفين ويستنبط من مقياس استانفورد بينيه

.فال المكفوفينالجزء اللفظي من مقياس ويكسلر لذكاء األطفال مع األط

بإعداد اختبار لالستعدادات التعليمية للمكفوفين 1964عام نيوالند كذلك فقد قام  

The Blind Aptitude Test [BLAT] والذي يتضمن قياس قدرة الطفل على

استخدام حاسة اللمس وهو مايعطي قيمة لالختبار، حيث تعتبر حاسة اللمس ذات أهمية 

.خاصة في تعليم البرايل

ويمكن استخدام مجموعة كبيرة من المقاييس المستخدمة مع المبصرين إذا 

طورنا تعليماتها وطريقة اإلجابة عليها بما يناسب المكفوفين، سواء بإعدادها بالكتابة 

أو في صورة مادة مسموعة على أشرطة كاسيت، وبحيث تكون )البرايل(البارزة 

.اإلجابة بالبرايل أو على تسجيل

ويتم هذا النوع من التقويم كما سبق اإلشارة إليه بعدة أساليب منها :المهني التقويم -ج

عينات العمل وهو أسلوب يناسب المكفوفين، ويساعد في نفس الوقت على تنمية 

.مهارات التوافق لديهم

يحتاج المكفوفون إلى مجموعة مـن الخـدمات   :الخدمات الطبية-، الخدمات التأهيلية-

:منهاالطبية التأهيلية 

.المعينات البصرية لمن يحتاجون إليها)1

.المعينات السمعية لمن يحتاجون إليها)2

خدمات طبية رمدية دورية لفحص حالة العين ووصف العالجات المناسبة أو إجراء )3

.الجراحات المناسبة

.خدمات العالج الطبيعي، وذلك لتصحيح عيوب القوام والتشوهات الجسمية المختلفة )4

.الطبية العامة مثل الرعاية الطبية وخدمات األسنانالخدمات )5
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ويمكن االعتماد في جانب من هذه الخدمات أو كلها على البرامج الطبية 

الموجودة في المستشفيات مع ضرورة توفير خدمات إسعاف داخلية لمواجهة الحوادث 

.الطارئة

سواء منه الجانب من الضروري توفير خدمات مناسبة لإلرشاد :الخدمات اإلرشادية-

المهني أو الجانب الخاص بالتوافق الشخصي، حيث يمكن من خالل اإلرشاد إعداد 

.خطة مناسبة باالشتراك مع العميل

يمكن للمكفوفين القيام بمجموعة كبيرة من األعمال بدءاً من األعمال :الخدمات المهنية-

والوعظ وحتى األعمال المتصلة التي تعتمد على الكالم والجوانب الذهنية، مثل التعليم 

وقد أمكن تأهيل المكفوفين .بالصناعات والتي يعتمد بعضها على مهارات عالية

صناعة البالستيك، :والكفيفات في مصر على مجموعة كبيرة من الحرف نذكر منها

صناعة السجاد، النجارة، صناعة األحذية، صناعة أدوات النظافة، تعبئة األدوية، بعض 

.ي الصناعات المعدنية، السويتش، العزف الموسيقي وغيرهاالمراحل ف

هناك مجموعة كبيرة من الخدمات التي تدخل في هذا :خدمات التوافق الشخصي-

الجانب والتي تساعد المعوق بصرياً على التعامل المناسب مع البيئة من حوله، ولعل 

.التنقل والحركةأهمها بالنسبة للمكفوفين مايتصل بالكتابة والقراءة ومايتصل ب

:الكتابة والقراءة-أ

الطريقة البديلة للقراءة والكتابة العادية هي طريقة الكتابة البارزة المعروفة 

بطريقة برايل، نسبة إلى مبتكرها لويس برايل وهي تعتمد على تكوين الحروف 

يجعلها ، مخراز(الهجائية من مجموعة أقصاها ست نقط، تكتب باستخدام سن مدبب 

فهي تكتب من اليمين .على الوجه اآلخر حيث يمكن قراءتها في االتجاه العكسي تبرز

إلى اليسار، ولكنها تقرأ على الوجه اآلخر من الورقة باستخدام حاسة اللمس لألصابع 

.من اليسار إلى اليمين

وقد أظهرت تطويرات كثيرة في األدوات واآلالت التي يمكن استخدامها في 

في هذا المضمار بل أنه )الحاسب اآللي(دثها استخدام الكمبيوتر كتابة برايل ومن أح

أصبح بوسع الكفيف الكتابة بطريقة برايل وتصحيح مايكتبه بها على حين يمكن 

للكمبيوتر أن ينتج له نفس الكالم مكتوباً أيضاً بالكتابة العادية األمر الذي يسهل 
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على سواء مع االحتفاظ  بين الكفيف وغيره من المبصرين والمكفوفين االتصال

.بخصوصيته

:الحركة والتنقل-ب

تعتبر مشكلة التنقل في البيئة من المشكالت األساسية في حياة المكفوفين، 

ويتوقف على التعامل مع هذه المشكلة ومواجهتها بالشكل المناسب الكثير من جوانب 

.حياة الكفيف، سواء مايتصل بتعليمه أو عمله أو حياته بصفة عامة

وهناك مجموعة كبيرة من الوسائل التي يمكن أن يلجأ إليها الكفيف، ومنها 

أو العصا اإللكترونية )عصا هوز(االعتماد على العصا العادية أو العصا البيضاء 

الحديثة التي تعطي إشارات تنبه الكفيف إلى وجود عوائق أو استخدام الكالب المرشدة 

ومع وجود كل هذه الوسائل ، )دليل(ن البشر أو استخدام مرافق م)الكالب الباصرة(

المساعدة فإنه من الضروري تدريب الكفيف على مهارات التنقل معتمداً على نفسه 

وقد أصبح من المعتاد أن تشتمل برامج تأهيل المكفوفين على برنامج خاص .أساساً

.للتدريب على التنقل

نح ميزات للمكفوفين بأن ومما يذكر أن وسائل المواصالت بما فيها الطائرات تم

.واحدتجعل أجرة سفره وسفر المرافق بأجر شخص 

)http://www.gulfkids.com(.

ة الوسائل التعليمية المناسب(امناهج وطرق تدريس المعاقين بصري-اـالثــث

:)للمعاقين بصريا

:)التعليمتقنيات(لتالميذالمعاقينبصريالالوسائاللتعليمية-1

:تعريفالوسائاللتعليمية-أ

عرفَّعبدالحافظسالمةالوسائاللتعليميةعلىأنهاأجهزةوأدواتومواديستخدمهاالمعلملتحس

:منهاوقدتدرجالمربونفيتسميةالوسائاللتعليميةفكانلهاأسماءمتعددة.والتعلمينعمليةالتعليم

.لتعليميةالوسائاللمعنية،الوسائاللسمعية،الوسائاللبصرية،الوسائالإليضاح،وسائال
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وأحدثتسميةلهاتكنولوجياالتعليمالتيتعنيعلمتطبيقالمعرفةفياإلغراضالعلميةبطريقةمنظ

مةوهيبمعناهاالشاملتضمجميعالطرقواألدواتواألجهزةوالتنظيماتالمستخدمةفينظامتعليميبغر

.ضتحقيقأهدافتعليميةمحددة

:أنواعالوسائاللتعليمية.ب

الخ...مضغوطةأقراص،وسائلتعليميةسمعيةمثاللشرح،أشرطةمسجلة)01

وسائاللكتابةالخاصةبطريقةب،أجهزةالعرض:وسائلتعليميةبصريةمثاللسبوراتبأنواعها)02

.الخ...أدواتالهندسةالخاصةبالمكفوفين،لواحالحسابالفرنسيةأ،رايل

الخرائطالبارز:الحاسوبالناطق،العروضالعلمية،مثاللتلفاز:وسائلتعليميةسمعيةبصرية)03

.الخ....ة،المجسمات

:دورالوسائاللتعليميةفيتحسينعمليةالتعليموالتعلم-ج

.يمكنللوسائاللتعليميةإنتلعبدوراًهاماًفيالنظامالتعليمي

:ويمكنأننلخصالدورالذيتلعبهالوسائاللتعليميةفيتحسينعمليةالتعليموالتعلمبمايلي

منحيثتوسيعخبراتالمتعلموتيسيربناءالمفاهيموتخطيالحدودالجغرافيةوالطبيعي:إثراءالتعليم

ةوالريبأنهذاالدورتضاعفحالياًبسببالتطوراتالتقنيةالمتالحقةالتيجعلتمنالبيئةالمحيطةبالمدرسةت

شكلتحدياًألساليبالتعليموالتعلمالمدرسيةلماتزخربههذهالبيئةمنوسائالتصالمتنوعةتعرضالرس

.رقةوجذابةائلبأساليبمثيرةومش

منحيثالوقتوالجهدويقصدبذلكجعلعمليةالتعليماقتصاديةبدرجةأكبرمنخالل:اقتصاديةالتعليم

.زيادةنسبةالتعلمإلىتكلفته

فالهدفالرئيسللوسائاللتعليميةتحقيقأهدافتعلمقابلةللقياسبمستوىفعالمنحيثالتكلفةفيالوقتوالجهدو

.المصادر

يأخذالتلميذمنخالالستخدامالوسائاللتعليميةالم:استثارةاهتمامالتلميذوإشباعحاجتهللتعلم

ختلفةبعضالخبراتالتيتثيراهتمامهوتحقيقأهدافهوكلماكانتالخبراتالتعليميةالتييمربهاالمتعلمأقربإ

لىالواقعيةأصبحلهامعنىملموساًوثيقالصلةباألهدافالتييسعىالتلميذإلىتحقيقهاوالرغباتالتييتو

.قإلىإشباعها
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وصإلليهالتلإذاهذااالستعدادالذي:مايجعلهأكثراستعداداًللتعلمتساعدعلىزيادةخبرةالتلميذم

ومثالعلىذلكمشاهدةفيلمسينمائيحولبعضالموضوعاتالدراسيةتهي،ميذيكونتعلمهفيأفضلصورة

.ؤالخبراتالالزمةللتلميذوتجعلهأكثراستعداداًللتعلم

في تساعدالوسائاللتعليمية

التعليميؤديإلىترسيخوتعميقهذاالتعلّمإنّاشتراكجميعالحواسفيعمليات:اشتراكجميعحواسالمتعلم

، والوسائاللتعليميةتساعدعلىاشتراكجميعحواسالمتعلّم

.ويترتبعلىذلكبقاءأثرالتعلم، وهيبذلكتساعدعلىإيجادعالقاتراسخةوطيدةبينماتعلمهالتلميذ

ر:تساعدالوسائاللتعليميةعـلىتـحاشيالوقوعفياللفظيةوالمقصودباللفظيةاستعمااللمد

اعندالتلميذالداللةالتيلهاعندالمدرسواليحاولتوضيحهذهاأللفاظالمجردةبوسائلماسألفاظاليستله

، ديةمحسوسةتساعدعلىتكوينصورمرئيةلهافيذهنالتلميذ

ولكنإذاتنوعتهذهالوسائلفإناللفظيكتسبأبعاداًمنالمعنىتقترببهمنالحقيقةاألمرالذييساعدعلىزياد

.لتلميذةالتقاربوالتطابقبينمعانياأللفاظفيذهنكلمنالمدرسوا

يؤديتـنويعالوسائاللتعليميةإلىتكوينمفاهيمسليمة:

تساعدفيزيادةمشاركةالتلميذااليجابيةفياكتسابالخبرة:

تنميالوسائاللتعليميةقدرةالتلميذعلىالتأملودقةالمالحظةوإتباعالتفكيرالعلميللوصوإللىحال

وهذااألسلوبيؤديبالضرورةإلىتحسيننوعيةالتعلم.لمشكالت

ورفعاألداءعندالتالميذتساعدفيتنويعأساليبالتعزيزالتيتؤديإلىتثبيتاالستجاباتالصحيحة)

)نظريةسكنر

تساعدعلىتنويعأساليبالتعليملمواجهةالفروقالفرديةبينالمتعلمين

فترةممكنةألطولتؤديإلىترتيبواستمراراألفكارالتييكونهاالتلميذ

تـؤديإلىتعـدياللسلوكوتكويناالتجاهاتالجديدة.

يمكن حصرها في:الوسائـل التعليميـة المناسبـة للكفيـف-د

.العينات والنماذج بأنواعها)01

الخرائط البارزة والطبيعية، السياسية، االقتصادية، اإلحصائية، الجيروموثلوجية )02

).توضيح األنهار والسهول والسطوح المائية(

.الخرائط الصماء)03
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.خرائط الحائط)04

.الكرة األرضية البارزة)05

.الرمل صندوق)06

.اإلذاعة والبرامج)07

.التسجيالت الصوتية)08

.التمثيليات)09

.الزيارات والرحالت)10

.المعارض والمتاحف المدرسية)11

).الحقائب التعليمية(مكتبة الوسائل التعليمية )12

:الوسائـل التقنيـة الالزمـة للكفيـف-ج

:إن قيمة الوسيلة التعليمية للكفيف تكون بمايلي

.المعالجة اللفظية)01

.التعليم بالغ األثرجعل )02

.اإليجابية وإثارة االهتمام)03

.إثارة النشاط الذاتي)04

.جودة التدريس)05

.تنمية اإلدراك الحسي)06

.تسهيل عملية التفكير)07

.تنمية المهارات)08

.تنمية االتجاهات والقيم)09

:القواعـد التربويـة في استخـدام الوسيلـة التعليميـة-

.تحديد الغرض)01

.تجربة الوسيلة واختيارها)02

.االستعداد)03

.استخدام الوسيلة في الوقت المناسب)04

.استخدام الوسيلة في المكان المناسب)05
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.المتابعة)06

.تكرار استخدام الوسيلة)07

:أما الوسائل التي يستخدمها الكفيف في تعليمه الحركة فهي

.الدليل المبصر)01

.الكالب المرشدة)02

.العصا البيضاء)03

)125-2006:124ماجدة السيد عبيد، (النظارة الصوتية )04

وهي:الوسائل المساعـدة لتعليم المكفوفين القـراءة والكتابة-

الخاصة  )(إن اختراع آلة الكتابة:طريقـة برايل للقـراءة والكتابـة.1

بالمكفوفينأكمل النقص الذي يعانيه نظامهم التعليمي، حيث أصبح بواسطته الكفيف أن 

عبد (.يمارس القراءة والكتابة كغيره من األشخاص العاديين وإن اختلفت الطريقة

)153، ص 2009¡1الحافظ محمد سالمة ط

من وتقوم طريقة برايل على تحويل الحروف الهجائية إلى نظام حسي ملموس 

النقاط البارزة والتي تشكل بدية لتلك الحروف الهجائية وتعتبر الخلية هي الوحدة 

:األساسية في تشكيل النقاط البارزة حيث تتكون الخلية من ست نقاط على الشكل التالي

)( الطريقة البديلة للقراءة والكتابة العادية هي طريقة الكتابة البارزة المعروفة بطريقة برايل، نسبة إلى مبتكرها

دبب لويس برايل وهي تعتمد على تكوين الحروف الهجائية من مجموعة أقصاها ست نقط، تكتب باستخدام سن م

فهي تكتب من اليمين إلى اليسار، .يجعلها تبرز على الوجه اآلخر حيث يمكن قراءتها في االتجاه العكسي(مخراز(

وقد أظهرت  .ولكنها تقرأ على الوجه اآلخر من الورقة باستخدام حاسة اللمس لألصابع من اليسار إلى اليمين

الحاسب (تطويرات كثيرة في األدوات واآلالت التي يمكن استخدامها في كتابة برايل ومن أحدثها استخدام الكمبيوتر 

في هذا المضمار بل أنه أصبح بوسع الكفيف الكتابة بطريقة برايل وتصحيح مايكتبه بها على حين يمكن )اآللي

يضاً بالكتابة العادية األمر الذي يسهل اإلتصال بين الكفيف وغيره من للكمبيوتر أن ينتج له نفس الكالم مكتوباً أ

)(http://www.gulfkids.comنقال عن موقع المبصرين والمكفوفين على سواء مع االحتفاظ بخصوصيته

4..1

5..2

6..3

خليـة 
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)الخالياالممثلةللحروفالهجائيةولألرقاموفقطريقةبرايل(7شكل رقم 

)2000:128ماجدة السيد عبيد،(:وطريقة برايل نقوم على األسس التالية 

 يضع الكفيف الورقة بين فكي مفصلة لها فرع علوي عبارة عن مسطرة معدنية

ومفرغة وكل خانة مقسمة إلى ست أقسام تمثل أرقاما  ،مقسمة إلى خانات على صفوف

والتي بها يكون الكفيف جميع الحروف وللمفصلة فرع سفلي مقسم إلى  ،6-1:من

خانات غير مفرغة في المسطرة مقابل الخانات الستة على المسطرة العليا، ويفضل 

.الكفيف المفصلة على الورقة

ثم يضع الكفيف القلم على وضع تتحرك هذه المسطرة على لوحة خشبية عريضة ،

ثم يضغط بالقلم على  ،رأسي مبتدءا بالخانة األولى على الصف األول من على اليمين

ويستمر بهذا الشكل حتى تنتهي من حتى ينتهي  ،6على رقم  1الورقة متحركا من رقم 

ى من الكتابة على الورقة كلها، أما القراءة فتتم بتمرير الطفل الكفيف بأصابعه عل

).2000:277ماجدة السيد عبيد، (النقطة البارزة على الورقة من اليسار إلى اليمين 

يعتبر المعداد الحسابي من اآلالت اليدوية القديمة في إجراء :Abacusاألبكـس .2

العمليات الحسابية، فقد ظهرت هذه اآللة في دول شرق آسيا والصين واليابان ومازالت 

مستعملة حتى اآلن، وقد طورت هذه اآللة لتساعد المعاقين بصريا على إجراء العمليات 

اد والكسور، كذلك حساب الجذر الحسابية كالجمع والطرح والضرب والقسمة لألعد

)2000:129ماجدة السيد عبيد،(التربيعي 

يتكون هذا الجهاز من ، 1971ظهر هذا الجهاز عام:optaconاألوبتكـون .3

جهاز بحجم آلة التسجيل الصغيرة به فتحة تسمح ، وكاميرا صغيرةوشاشة صغيرة

على قراءة المواد  مهمة هذا الجهاز مساعدة الكفيفو ،بدخول أصبع السبابة فيه

حيث تقوم .)1998:131فاروق الروسان،(الجرائدو المطبوعة والكتب والمجالت

ذلك باستخدام كاميرا صغيرة و ،هذه األداة على تحويل الكلمة المطبوعة إلى بديل لمسي

يضع يده األخرى في و المادة المكتوبة التي يود قراءتها بأحد يديهعلى يحركها المكفوف

خزات خفيفة و على اآللة حيث يحس بالذبذبات الكهربائية التي تؤدي إلىمكان محدد 

).179-2000:178، ماجدة السيد عبيد(.على السبابة
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برايل في و االختالف بين طريقة تيلر في الحساب:لـوح أو طريقـة تيلـر.4

الوحدة الكتابةهو اختالف في شكل الوحدة األساسية للطريقة وعلى طريقة الكتابة تتكون 

من ستة نقاط، أما على طريقة تيلر للحساب فتتكون من تخمر ذات ثماني زوايا يمكن 

عن طريق الضعف على مواضع مختلفة من هذه النخبة أن تحصل على تكوينات أو 

)2000:283ماجدة السيد عبيد،(تركيبات مختلفة ككل منها مدلول سالي 

تبة العادية من قبل األطفال الذين يعانون يمكن استخدام اآللة الكا:اآلالت الكاتبـة.5

من ضعف بصري وال يستطيعون الكتابة يدويا بشكل مقروء وواضح، ويمكن تدريب 

.األطفال المكفوفين على استخدامها للكتابة

هناك أجهزة خاصة إلعداد نسخ مسجلة من الكتب أو المجالت :الكتـب الناطقـة.6

.فون إلى قراءتهاالمختلفة التي يحتاج الطالب المكفو

أصبحت هذه الوسيلة مستخدمة على نطاق واسع :الدائـرة التلفزيونيـة المغلقـة.7

هي تشمل عرض و ،في تعليم األطفال المعوقين بصريا على السنوات القليلة الماضية

سوسن شاكر (المعلومات أو المواد المطبوعة على شاشة التلفزيون من أجل قراءتها 

)2008:117،مجيد

بعد أن يتقن الكفيف استخدام آلة برايل وبعد أن تتطورلديه :اآللـة الكاتبـة .8

وخاصة إذا رغب في تأدية  ،المهارات اليدوية الكافية قد ينتقل إلى استخدام اآللة الكاتبة

الواجبات المدرسية أو إذا أراد مخاطبة اآلخرين برسائل شخصية تساعد على اختصار 

تحويل النص المكتوب بطريقة برايل إلى الكتابة العادية، الذي ينقضي على  ،الوقت

وتعتبر الكتابة على اآللة الكاتبة من المهارات األساسية التي يجب أن يتقنها المعاق 

:2000،ماجدة السيد عبيد(.بصريا سواء كانوا مكفوفين كليا أو مبصرين جزئيا

179(

دقيقة الرأس تستخدم للضغط على المرقم هو أداة :آلـة بـرايل المرقـم واللـوح.9

وتشير هذه ، الفتحات المثقوبة في اللوح حيث تؤدي عملية الضغط إلى نقاط بارزة

رقة برايل داخل اللوح و إذ يضع الكفيف ،العملية عملية الكتابة بالقلم على الورقة

إلى ويثبتها ثم يبدأ بعملية الكتابة عن طريق الضغط على النقاط المطلوبة من اليمين 
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ماجدة السيد (.بعد انتهاء من الكتابة تقلب الصفحة وتقرأ النقاط البارزةو ،اليسار

)2000:128عبيد،

وهو جهاز يحول المادة المكتوبة إلى مادة مسموعة :جهـاز كرزويـل للقـراءة.10

)2008:118،سوسن شاكر مجيد(وهو يستخدم عادة للقراءة 

غير ذلك من منهاج و لخرائط اللمسيةوهناك أدوات أخرى كالحاسب الناطق وا

كما ينبغي على المعلم أن يضع في ذهنه حاجات الطلبة العامة ،األطفال المعوقين بصريا

وحاجات الطلبة المعوقين بصريا وهي نفس الحاجات مع مراعاة االختالف على طريقة 

Kirk)تنفيذ عملية التعليم  2003).

:بصريا، المهارات األساسية التاليةيتضمن منهاج األطفال المعوقين و -

مهارة استعمال ما تبقى من القدرة البصرية، الكتب المطبوعة بحروف كبيرة، )01

.النظارات

.مهارة القراءة والكتابة بطريقة برايل)02

.مهارة القراءة بطريقة األوبتكون)03

).األبكس(مهارة العمليات الحسابية بطريقة المعداد الحسابي )04

.مهارة االستماع)05

.هارة الحركةم)06

وتعتبر مكونات المنهج الدراسي مهمة وضرورية لألطفال المعوقين بصريا، إذ 

.أنهم بحاجة إلى أنشطة تعليمية وتدريبية خاصة

:تتمثل عناصر هذا المنهاج فيو ويطلق على هذه األنشطة المنهاج اإلضافي 

.الكفاية الشخصية ومهارات الحياة اليومية)1

.مهارات التواصل)2

.الحركة والتنقل)3

.اإلثارة البصرية)4

.اللمسيةو اإلثارة السمعية)5
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إن طبيعة اإلعاقة البصرية تحدد نوع ومدى الخدمات الخاصة التي يحتاجها 

حيث يدرس وضع العين لتحديد ما إذا كانت الحالة ثابتة أم من صورة أم في  ،الفرد

تحسن ويؤثر ذلك على طبيعة الخدمات التربوية، لذلك يعتبر التقييم ضروريا في كل 

مراحل البرامج التربوية، التخاذ القرارات المالئمة، وهذا يعني أن الطفل ال يوضع في 

:المختلفة مكان ثابت أثناء المراحل الدراسية

االقتراحات التالية للمعلمين في المدارس )2003(ويقدم هاالهان وكوفمان 

.العادية عند التعامل مع األطفال المعوقين بصريا

.االعتماد على الذات.أ

.المرشد الدليل من األطفال المبصرين.ب

.معاملته كغيره من األطفال العاديين.ج

.ينالتفاعل بين األطفال المبصرين وغير المبصر.د

)219-2006:218خولة أحمد يحي،(المشاركة في األنشطة .ه

وبالنسبة للمنهاج فعند اختيار المعلومات والمهارات الدراسية على المعلم أن 

يضع على ذهنه حاجات الطلبة العامة حاجات الطلبة المكفوفين خاصة، إن الطلبة 

االختالف في طريقة تنفيذ المكفوفين لديهم نفس حاجات الطلبة المبصرين مع مراعاة 

.عملية التعلم

تحتاج الكثير من المواد إلى تعديالت على طريقة عرضها أو األدوات و 

والوسائل المستخدمة فيها حسب حالة الطالب نفسه، فمثال مادة الرياضيات يمكن 

المكعبات، البطاقات، الموازين،  :االستعانة باألدوات المتوافرة على المدرسة مثل

.الخ...الخرز

ويمكن للطفل ضعيف البصر من استخدام  ،وقد تكون عملية العد شفوية أو كتابية

السبورة وأوراق واضحة األسطر وأقالم رصاص غليظة، وتسعين المعلم باألشياء 

).2000:156خليل المعايطة وآخرون ،(الخ ...الملموسة، واألجهزة المناسبة للكتابة

إال أنه يمكن القول بأن هناك  ،حاجاته الخاصةومع أن لكل فرد معوق بصريا 

عدم لمن أهمها الحاجة إلى تعلم القراءة والكتابة بطريقة برايل وذلك  ،حاجات مشتركة

.قدرته على القراءة والكتابة بالطريقة العادية
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 ،ومن أهمها حاستي السمع واللمس ،وكذلك الحاجة إلى تدريب الحواس األخرى

ولقد أسهم التقدم العلمي والتكنولوجي بابتكار  ،والتدريب على األنشطة الحياتية المختلفة

سواء في مجال  ،العديد من الوسائل التعليمية واألدوات واألجهزة التكنولوجية للمكفوفين

مجاالت الحياة المختلفة مما سهل عليهم التكيف والعيش في عالم  فيالتعليم أو 

).2010:181يمان شواهين وآخرون، خير سل(المبصرين 

 هيعبارةعنآلةحاسبةمزودةبجهازلتسجياللعملياتالحسابيةو :اآللةالحاسبةالناطقة–11

التي و بذلكيتمكنالمعاقبصرياًمنإجراء جميعالعملياتالحسابيةعلىهذهاآللة،و نطقها فوراً،و

قدتزودهذهاآللة و تقومبإعطائهالنتائجفوراًبمجرداالنتهاءمن إجراءالعملية الحسابية،

.بسماعةأذنيةتستخدمإذاأرادالمعاقبصرياً القيامبعملياتحسابيةيسمعهاهوفقطدون اآلخرين

12–

ويقصدبهاتنميةمهارةاستخدامالحاسوبفيالحصولعلىالمعلوماتمن :مهارةاستعمااللحاسوب

بدأقسمالحاسوبفيجامعةواليةمتشجان 1975فيعامو قباللمعاقينبصرياً،

األمريكيةبالعملفيمشروعاللغةالصناعيةأومايسمىباللغةالمنطوقةأو 

ويهدف ،إلىحدكبيرللغةالعاديةالطبيعيةبههيتشو المكتوبةباستعمااللحاسوب،

ليساعد ،المشروعإلىتطويرنظامصوتيبديلعننظاماإلنسانالصوتيالطبيعي

كالمكفوفينوالصم ،االتصالمعاآلخرينفياألفرادذويالمشكالتالبصرية

.نبالشلاللدماغيوذويالمشكالتالتعبيريةاللغويةوالمعاقي

:اًــاقينبصريــاهجالمعــاصرالرئيسيةلمنـــالعن-2

تشتملمناهجالمعاقينبصرياًإضافةإلىاألهدافالتربويةالتييتوخىتحقيقهافيتربيةاألطفال،

:أهدافاًإضافيةخاصةاليحتاجإليهااألطفااللمبصرون،وهذهاألهدافاإلضافيةهي

.تنميةاالستعدادللدراسة)1

.استثمارالقدراتالبصريةالمتبقية)2

.تطويرمهارةاالستماع)3

.تطويرمهارةالحركةوالتنقل)4

.تنميةالمهاراتالحياتيةاليوميةومهاراتالعنايةبالذات)5

.استخداماألدواتوالمعداتالخاصة)6
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.تطويرمهاراتالتواصل)7

قاملطفيبركاتبوضعبرنامجيمكناالحتذاءبهكمايمكن قد و

:تنفيذهمعاألطفااللمعوقينفيالوطنالعربي،ويتكونالبرنامجمنالخطوط الرئيسيةالتالية

–أ

، كيفيرتديمالبسه،وكيفيرتديحذائهبطريقةصحيحةمعالقيامبربطهوفكه:مساعدةالمعوقلنفسه

بطريقةصحيحة،وكيفيضعمالبسهفيأماكنهاالخاصةوكيفيعتنيبصحتهوكيفيستخدمفرشاةاألسنا

.نوغيرها

–ب

كيفيةالمحافظةعلىمدرسته،فصله،وكيفيعدمائدةالطعام،وينظفالمائدةقبلوبعداأل:التدريبالعملي

.كل،وكيفيضعاألطباقفيأماكنها،ويحافظعلىحجرتهونظافته

–ج

كيفيتعلمأسماءاألشخاصواألشياءالمرتبطةوالغريبةعنه،كيفينطقبطريقةسليمة:التدريباللغوي

.،كيفيستمعإلىالقصصويردعلىاألسئلة

تعلمأساسياتالكتابةوالقراءةوالحسابوالعلوممع :البرامجالدراسية-د

:وضعفياالعتباراألساسياتالتالية

.حالةالمعوقمنحيثمناسبةقدراتهللمهاراتالتييجبتعلمها-

مراعاةأنقدرةالمعوقعلىاالنتباهمحدودة،وليسفيإمكانهالتركيزسوى -

.دقائقبسيطة،كماأنإدراكاتهالحسيةضيقة،وقدراتهعلىالفهمواالستيعاب بطيئة

تعلماحترامالعاداتوالتقاليدالسائدةوآدابالسلوكوالحديثواالستماع :لتطبيعاالجتماعيا–ه

.والمحافظةعلىملكيةاآلخرين،وتحماللمسئوليةوالوفاءبالوعد

منحيثحرارتها ،التعرفعلىاألشياءحولهمنحيثخطورتهاوأمنها:األمان–و

اد وبرودتها،وخشونتهاونعومتها،والتعرفعلىأدواتالكهرباءالبوتاجاز،والمو

.واآلالتالحادة،وعالماتالخطرق، السامة،كيفيةعبورالطري

التعرفعلىاألمراضالمعدية،معتعلمبعضالعاداتالصحيةالسليمة، :الصحة–ز

.وآدابوأماكنالتبولواإلسعافاتاألولية،ونظافةالجسموالمسكنوالعنايةبها
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تعلماأللعابالتيتتطلبتآزراًبينأجزاءالجسموطريقةالمشي :المهاراتالحركية–ح

.الصحيحة،الجري،الصعودوالهبوطعلىالسلم،واستخدامالدراجة

التمييزبيناأللوانواألشكال،عملخطاباتالتلوينورسمالصور :اإلدراكالحسي–ط

.والتعرفعلىالوزنوالحجمواألرقاموالزمنوالمسافاتواألطوال

مثاللقراءةوالكتابةوالحسابوالعلوموالدراساتاالجتماعيةواألنشطة :المهاراتاألساسية–ك

.عبيريةالمختلفةالت

á–هذهمسئوليةمشتركةبينالمعلموأخصائيالتدريبلتعلمكيفيةإخراج :إصالحعيوبالنطقوالكالم

واستثمارالعمليةالتعليميةداخل ،الحروفومراعاةالوضوحفيالكالممعالمعوق

الفصلوخارجهإلثارةتفكيرهومساعدتهفياستخداماألجهزةواللعبالتعليميةفي 

.تنميةالعملياتالعقليةالعليا

:بعضاألمثلةالتيتساعدفيتحقيقأهدافهذاالبرنامج*

:العنايةالعمليةبالصحةوالنظافة–1

وإتاحة ،وذلكعنطريقالتعلمغيرالمقصودبالقدوةوتقليداآلخرينحوله

وتعويدهالعاداتالطبية ،الفرصةلهللممارسةالفعليةوتقديمالمساعداتالمختلفةله

.المتعلقةبالصحةوالنظافة

:األنشطةالتعبيرية–2

سماعاألصواتالمختلفة و يجبأنيتاحللمعوقينفرصاللعبالتلقائي

.ذاتالنبراتالواضحةوالقوية

:المهاراتالحركية–3

وتستهدفتنميةالمهاراتالحركيةلدىالمعوقينمعإصالحعيوب 

.علىأنتزودالمدرسة باألجهزةالمناسبةلذلك،أجسامهموالتغلبعلىالتوتراتالنفسيةالتيتعترضهم

:النمواللغويوإدراكالمعاني–4

:منالوسائاللتييجبمراعاتهاواألخذبهافيتنميةاللغةوإدراكالمعاني عندالمعوقينهي

.توفيرالوسائاللثقافيةالمختلفةلزيادةخبراتالمعوقينوأفكارهم.أ

.إتاحةالفرصالمتعددةللمعوقينللكالممعاآلخرين.ب
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.سردالقصصعلىالمعوقينوتشجيعهمعلىإعادتها.ج

www.pdffactory.com.

:اــاقين بصريـــالمخصصة للمعةــرامجالتربويـــالب-3

:بصرياًمراكزاإلقامةالكاملةللمعاقين-أ

حيثيتوافرفيهاهيئةالتدريسالمتخصصةواألدبصريا،وهيمنأقدمالبرامجالتربويةللمعاقين

وتكون مثل ،بصرياواتوالوسائلواألجهزةالمعينةالمناسبةللمعاقين

، لمعاقينبصرياًامدارسالمبصرينفيجميعالمراحلمعتعديلبسيطيتالءممعظروف

ويقبلفيهذاالقسمالطالبصغارالسنوالذيناليقلسنالواحدمنهمعنالخامسةواليتجاوزالثامنةعشروت

سنواتيتخرجبعدهاالطالبحاصالعلىشهادةالدراس5ستمرالدراسةفيالمرحلةاالبتدائيةفيهذاالقسم

، ثميتابعتحصيلهفيالقسمالمتوسط.عليمالعامةاالبتدائيةالمماثلةلشهادةالت

.ثمالقسمالثانويحيثينالشهادةالبكالورياالمماثلةلشهادةالتعليمالعام

أمامناهجالدروسفتسيرتماماكمناهجالدروسفيمدارسالتعليمالعاممعاعتمادمدارسالمكفو

يدرسفيهذاالقسممدرسون ، وفيالقراءةوالكتابة)برايل(فينعلىالتعليمبطريقة

).برايل(نيتـقـنونطريقةأخصائيو

:ولهذاالنوعمنالمراكزمزاياوعيوبيمكنأننوجزهافيالتالي

:اـــالمزاي*

تعتبرالمكانالمناسبلتقديمالخدماتالتربويةوالنفسيةلألطفااللمعوقينبصريا .1

.حيثتتبعفيهاطرقاتربويةخاصةوتتوافربهااإلمكانياتالخاصةالالزمةللطفاللمعاقبصريا

تتوفرفيهااإلقامةلألطفااللذينيأتونمنقرىومدنبعيدةعنمعاهدالنور،وبهذاتجنبهممشكلةالموا.2

.اليوميةصالت

إنجوهذهالمراكزومايتوافرفيهامنتوجيهسليموخدماتتربويةونفسيةللطفاللمعاقبصريايوفرلل.3

أسرته و طفل

هالطفاللمعوخاصةألنالكثيرمناألسرالتكونعلىدرايةكافيةمنالوعيبتربيةوتوجيالمتاعبالكثيرة،

.بصريااق

تتاحللطفاللمعاقبصرياالفرصالمناسبةللتعاملمعرفاقهمنالمعاقينبصرياممايحررهمنالشعور.4

.ويجعلهيقبلعاهتهوعجزهويرضىعننفسه،بالخجألوالنقصأوالدونية



طرق تدريس املعاقني بصرياطرق تدريس املعاقني بصريا::اخلامساخلامسالفصل الفصل 

238

:وبــــالعي*

.العاديينمجتمعهوأقرانهو تعزاللطفاللمعوقعنأسرته.1

.تؤديإلىانعكاساتنفسيةسالبةعلىالمعوقينوعلىتكيفهمالشخصيواالجتماعي.2

.ارتفاعتكاليفهابالنسبةللمدرسةالخارجية.3

النتائجالمتحصلعليهامنقباللمعوقينالمعزولينفيمدرسةداخليةليستأفضلمنالتييحصلعليهاالمع.4

.وقينالمندمجينفيمدارسعاديةأوفيمجتمعالعاديينالذيتتيحهالمدرسةالخارجية

-ب

دمجالمعوقينبصريافيالصفوفالخاصةالملحقةبالمدرسةالعادية،أوفيالصفوفالعاديةفيالمدرس

:ةالعادية

االهتماممؤخراًفيدواللعالمالمختلفةبالتوجهنحوتعليماألطفااللمعوقينمعاألطفااللعزدادا

.وقدعرفهذاالتوجهبمبدأالبيئةاألقلتقييداً،الممكناديينفيالبيئةالتربويةالعاديةإلىالحداألقصى

:وقدانبثقتحركةاالهتمامبالدمجنتيجةجملةمنالعواملمنأهمها

، وتغيراتجاهاتالمجتمعنحواإلعاقة، والتشريعات، جهودلجانالدفاععنحقوقالمعوقين

، وجهوداآلباءواألمهات

والتيأشارتإلىع،"دراساتالجدوى"ونتائجالدراساتالتقويميةفيميدانالتربيةالخاصةالمعروفةباسم

، دمفاعليةتدريساألطفااللمعوقينفيالمدارسوالمؤسساتالخاصة

، منىصبحيالحديدي(.وعدمقدرةهذهالمدارسوالمؤسساتعلىاستيعابجميعاألطفااللمعوقين

1998:182(

وفيدواللعالمالمختلفةكانالمعوقينبصرياًاألوفرحظاًبينذوياإلعاقاتالمختلفةمنحيثتوافرال

، اديميدمجاألك

ولكنالطفليتركفص،فإمايتموضعالمعاقينبصريافيفصولذاتتجهيزاتخاصةملحقةبالمدارسالعادية

لهمنحينآلخرأثناءاليومالمدرسيليشاركزمالءهالمبصرينفينشاطهمالذياليحتاجإلىمجهودبص

حيثيسمحللطفاللم،أويتموضعالمعاقينبصريافيفصولعاديةلألسوياءذاتتخطيطتربويخاص،ري

اللعادي عاقبصرياأنيتركالفص
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.ويذهبإلىفصلخاصيزاولفيهالنشاطالتربويالمحتاجإلىاستعمالدقيقللبصر

ويقومهذاالرأيعلىزيادةإدماجالطفاللمعاقبصريامعالمبصرينومساعدتهعلىإبرازماعندهمنقد

)1975:418، سيدعبدالحميدمرسي (.راتوميولوتقويتها

نشير هنا إلى و

، ناتخاذمثلهذهالخطوةيتطلبالدراسةالواعيةلكاللمتغيراتوالعواماللتيتضمننجاحهاأ

.ويقفعلىرأسهذهالعوامالتجاهاتالمعلمينوالطالبنحوالمعوقينبصريا

Baumanففيدراسةمقارنةأجراهابومان 1964

تقيمإقامةداخليةفيإحدىالمدارسالداخليةالخاصةبالمعا،مجموعةبينمجموعتينمنالمعاقينبصرياً

.وأخرىتتعلمفيالمدارسالنهارية، بصرياًقين

أيأندرجةالتواف،وجدبومانأنهناكفروقاًفيالتوافقاالنفعاليلصالحالمعاقينبصرياًفيالمدارسالنهاريةف

قاالنفعاليللمقيمينإقامةداخليةمنالمعاقينبصرياًأقلمندرجةالتوافقالتيأحرزهاأقرانهمفيالمدارسالن

.هارية

، ويظهرمنهذهالدراسةأثرالتفاعلبينالمعاقبصرياًوأسرتهمنناحية

، فيتنميةالجوانبالمختلفةلشخصيته، وتفاعلهمعالمبصرينفيالمجتمعمنناحيةأخرى

، علىاآلخريناالعتماديةوفيالحدمن

ممايساعدعلىتنميةقدراتهالذاتيةممايؤديإلىالزيادةفيتوافقهاالنفعاليمقارنةبأقرانهالمقيمينفيالم

.ليةالذينالتتاحلهمفرصةالتفاعلمعالمبصرينفياألسرةوالمجتمعدارسالداخ

)1997:82، كمالسالمسيسالم(

:ةالتاليالنقاط يمكنأننوجزهافي،جمزاياهوعيوبهادمولهذاالنوعمناإل

:اـــالمزاي-

1.

تسمحلألطفااللمعاقينبصرياباالندماجفيالحياةالعاديةمعالعاديينباستمرارومعزمالئهمالعاديينب

.صفةخاصة

2.

عمليةالدمجالتحرماألطفااللمعاقينبصريامنالتمتعباستمرارالعالقاتاالجتماعيةوممارستهافيالم

.نزلوالمجتمع
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3.

ومحاول،تتيحللطفاللمعاقبصرياباالختالطمعزمالءهالمعاقينبصرياوكذلكمعزمالءهاألسوياء

.ةمجاراتهمفيتحصياللخبراتواإلسهامفياألنشطةوهذايعتبرغايةكلعملتربويوتأهيلي

4.

وهذايجنبالطالبالمعوقكذلكالنظرة،كماإنهاتجنبالطفاللمعاقبصرياالعزلةاالجتماعيةالتييشعربها

واتجاهاتالتمييزوالرفضو،واألحكامالقبليةالتييفرضهامجتمعالعاديينمنحوله،التشاؤميةلقدراته

)1986:38نحسن،عبد المؤممحمد(.تشغيلهمالحواجزالنفسيةضدالمعوقينوخاصةعند

:وبـــالعي-

التتوافرفيالمدرسةأوالفصواللخارجيةالملحقةبالمدارسالعاديةاإلمكانياتالمطلوبةلهذهالفئة.1

، منالمعوقينكماهوالحالفيمعاهدهمالخاصةبهم

.والتيتتبعنظامالدراسةالداخليةأواإلقامةالكاملةوالبرنامجالشامل

 إنتنظيمالمدرسةالعاديةبوسائلهاوأنشطتهاومكتبتها.2

الذييحتاجإلىمدرسةمننوعخا،معاملهاوغيرذلكاليتناسبمعحالةوإمكانياتالطفاللمعاقبصرياو

.صوتنظيمخاصتوفرلهحريةالحركةوالنشاط

نالمدرسةالعاديةتضععبًأكبيراعلىأولياءاألمورفيتوفيرالمواصالتالالزمةيأفضالعلى

.فضالعنضرورةتفرغمرافقخاصبهباستمرار، ومياللطفاللمعوقبصرياذهاباوعودة

).1986:38نحسن،عبد المؤممحمد(

:ولكيتنجحفكرةالدمجفالبدمنتوفرالعديدمنالعواماللتيتعملعلىإنجاحفكرةالدمجومنها

، توفيرالتسهيالتواألدواتالالزمةإلنجاحفكرةالدمج.1

، والتيقدتظهرعلىشكلغرفةالمصادرفيالمدرسةالعادية

والموادالدراسيةالمكتوبةبطريقةبحيثيتوفرفيهذهالغرفكالألدواتالالزمةللمعاقينبصرياًمثاللكتب

، وآالتطباعةتلكالكتببطريقةبرايل، والكتبالناطقة، برايل

.وكذلكتوفراألخصائيأومعلمالتربيةالخاصةالمؤهلللتعاملمعهذهالموادالمكتوبة

وذلكبمشاركتهمفياتخاذالقرارالخاالدمج،إعداداإلدارةالمدرسيةوالمدرسينواآلباءلتقبلفكرة.2

، بحيثتكونفكرةالدمجمقبولةلدىالجميعبالدمج،ص
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وبحيثتتوفراالتجاهاتاإليجابيةلدىإدارةالمدرسةوالمدرسينوالطلبةوآباءالطلبةالعاديينوالمعاقين

.بصرياًنحوفكرةالدمج

آخذينبعيناالعتبارعالواحد،تحديدأعدادالطلبةالتييمكندمجهمبحيثالتزيدعنثالثةطلبةفيالصف.3

ةالصفومستواهالدراسيددالطلبةالعاديينفيالصفالعاديومساح

واالعتمادعلىالقوانينالتيتكفلحقالحمايةوالرعايةاالدمج،االعتمادعلىاألساسالقانونيفيقضية.4

المجردشالمعاقين،بحيثتستندفكرةالدمجعلىأساسحقوقللمعاقين،لصحيةواالجتماعيةوالتربوية

.عليهمفقةأومنة

تمعمليةالتقييمبشكلموضعمعاييرذاتيةوجمعيةلتقييمفكرةالدمجمنحيثنجاحهاأوفشلهاوبحيثت.5

)48-1998:47، فاروقالروسان.(ستمروذلكإلثراءعمليةالدمجوتصويبها

وقدطبقتالوزارةالمكلفةبالشؤوناالجتماعيةفيالجزائرأسلوبتعليمالطالبالمعاقبصرياًمعز

، ميلهالمبصرفيالمدرسةالعادية

سعيالألخذباألساليبالتربويةاإليجابيةفيمجالتعليمالفئاتالخاصةوتطويرللبرامجالتعليميةالقائمةف

.يتعليمالمعاقينبصرياًبوجهخاص

نهاليستطيعمجاراة،ألتهدفالوزارةمنأسلوبالدمجإلىإزالةشعورالقلقلدىالمعاقبصرياًو

والمساعدةفيإبرا،فةوالمشاركةفيمجاالتالنشاطالمختل،زميلهالمبصرفيتحصياللخبراتوالمعرفة

.زوتقويةقدراتواستعداداتومهاراتالطالبالمعاقبصرياًللتعلم

و،وبالتاليإضعافمايحيطبهمنمالبساتمعوقهممايكفللهفرصاأكبرللنموالثقافيواالجتماعي

ممايس،تنميةالمهاراتالشخصيةوالحياتيةاليوميةللطالبالمعاقوإقامةالعالقاتاالجتماعيةالمشتركة

.واالجتماعينفسيعلىتحقيقالتوافقالهاعد

لنشاطاالجتماعلوتقععلىكاهاللمسئولينواألخصائيينوالجهاتذاتالعالقةكالمديريةالعامة

، يفيوزارةالتضامنالوطني

مسئوليةوطنيةللعملبكالألساليبالتيم،ووسائالإلعالمالمختلفةالمرئيةمنهاوالمسموعةوالمكتوبة

، نشأنهاتحسيناتجاهاتأفرادالمجتمعوخصوصاالمدرسينوالمرشدينوالطالبنحوالمعوقينبصريا

.حيثتمثالتجاهاتهمودرجةتقبلهملعمليةالدمجأحداألسسالمهمةفينجاحهاوتحقيقأهدافها



طرق تدريس املعاقني بصرياطرق تدريس املعاقني بصريا::اخلامساخلامسالفصل الفصل 

242

:لــاتمة الفصـــــخ

بصريا يتصفون بخصائص معينة من خالل ما سبق يتضح لنا أن المعوقين 

تشمل الجوانب التي المبصرين،وتعد معرفتنا بهذه الخصائص غيرهم من تميزهم عن

تخاذ العامال مهما ،العقليةو الحركيةو اللغويةو الكالميةو االجتماعيةو االنفعالية

كل اإلجراءات  اتخاذعلى المسؤولين  تفرضو ،التربوية المالئمةو القرارات التعليمية

ما يخص بطرق و،والتعديالت المناسبة خاصة على مستوى تكييف المناهج التربوية

ما نسميه بالتربية الخاصة أي ،التربوية األنشطةومختلف  ،وأساليب ووسائل التدريس

.المالئم لكل معاق بصريو التي تهدف إلى االندماج الطبيعي

هذا ما سنراه في و االحتياجاتهذه و يتالءملذلك يتم تكييف المناهج التربوية بما 

.الدراسة الميدانية



اإلجراءات المنهجية 

  للدراسة

.منهج الدراسة-أوال

.مجـاالت الدراسـة-ثانيا

.كيفيـة اختيارهاو عينـة الدراسـة-ثالثا

.أدوا ت جمـع البيانـات-رابعا
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إن الهدف األساسي من هذا الفصل هو كشف وعرض اآلليات المنهجية التي تم 

اعتمادها من قبل الباحثة في كل من الدراسة النظرية والتطبيقية والميدانية، حيث تم 

ى هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره األنسب للحصول االعتماد عل

على إجابات لتساؤالت الدراسة التي وضعت بهدف الوصول إلى الكشف عن ما إذا 

كان المنهاج المكيف للمعاقين بصريا يرقى إلى طموحات وتطلعات هذه الفئة من 

ج في هذا المجال لذلك قمنا الناحية التعليمية واالجتماعية ومدى كفاية هذه المناه

.باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي مستخدمين في ذلك كال من استمارة والمقابلة

:ج الدراسةــــمنه -أوال

تحصيل المعرفة التقنية التي تفسر الظواهر المختلفة  إلىيسعى الباحث  ثحي

وتكشف حقيقتها، فإنه يتبع خطة عمل متكاملة، تتألف من مجموعة مترابطة من 

وقد اصطلح العلماء .العمليات العقلية واإلجراءات العملية حتى يصل إلى هذه الحقيقة

وهي في  ،Méthodeعلى تسمية الخطة التي يستخدمها الباحث لكشف الحقيقة بالمنهج 

، عبد الكريمبوحفص (.معناها اللغوي تعني الطريق الذي يؤدي إلى الهدف المقصود

2011:29(

وما من عمل أو فعل يقوم به اإلنسان إالويكون بإتباع خطة معينة أو طريق أو 

ولوال تلك الخطة أو ذلك السبيل لما وصلت البشرية  ،سبيل واضح يسلكه لتحقيق أهدافه

إلى ما وصلت إليه من تقدم ورقي، كذلك األمر ينطبق على العمل البحثي أو البحث 

ذلك البحث الطبي يعني مجموعة العمليات والخطوات التي يتبعها الباحث بغية  ،العملي

)2002:119، رشيدزرواتي (.تحقيق بحثه

من طرف الباحث يقوم بها لإلجابة على سؤال خاص كما أنه يمثل محاولة 

واختبار المنهج المستخدم يتوقف على  )2004:350،رشيد أحمدطعيمة(.بظاهرة معينة

أهداف الدراسة، وتساؤالت االنطالق التي تحمل في ثناياها طبيعة الموضوع 

وبناءا على  ،"تكييف المناهج التربوية بما يتالءم واحتياجات الفئات الخاصة"،المدروس

.ذلك اعتمدت دراسة هذا الموضوع على المنهج الوصفي التحليلي
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:المنهـج الوصفـي التحليلـي*

يعرف عمار بوحوش المنهج على أنه عبارة عن مسح شامل للظواهر الموجودة 

بحيث يحاول الباحث كشف ووصف  ،ووقت محدد ،وفي مكان معين ،في جماعة معينة

، عماربوحوش (.بما يصل إليه في التخطيط للمستقبل أوضاع القائمة واالستعانة

1995:130(

وأهم ما يميز البحث الوصفي عنايته برصد الحقائق المتعلقة بالظاهرة موضوع 

البحث رصدا واقعيا دقيقا، ويقود أهمية هذا المنهج إلى أن الوصف يمثل ركنا أساسيا 

بغية اإلجابة  ،وتحليلها وتفسيرهافي البحث العلمي، وذلك بجمع المعلومات والبيانات 

بوحفص  (.وإيجاد الحلول للمشكلة التي تعترضه ،عن األسئلة التي يطرحها الباحث

)2011:235،عبد الكريم

ويقوم المنهج الوصفي بتشخيص المعطيات وتحليلها وتفسيرها على اعتبار أنه 

ويعرف  ،)2004:94، رشيدزرواتي  (كفاءة في حقيقة الظاهرة، وإبراز خصائصها

طريقة من طرق التحليل ":نهأصالح الدين شروخ المنهج الوصفي التحليلي فيقول 

والتفسير بشكل علمي للوصول إلى أغراض محددة لوصفية اجتماعية معينة، أو هو 

طريقة وصف الظاهرة المدروسة وتصويرها كميا عن طريق جمع معلومات مقننة عن 

:2003، صالح الدينشروخ (."ا للدراسة الدقيقةوتصنيفها وتحليلها وإخضاعه ،المشكلة

150(

بناءا على ذلك استخدمنا هذا المنهج من خالل جمعنا للبيانات المراد الحصول 

عليها من مجتمع البحث، باستخدام أدوات جمع البيانات المتمثلة في المالحظة، استمارة 

البيانات المجتمعة، بهدف الوصول االستبيان والمقابلة، ثم قمنا بعد ذلك بتحليل وتفسير 

.إلى إجابة تتميز بالدقة العلمية والموضوعية إلشكالية البحث
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:أدوات جمـع البيانـات -ثانيـا

:المالحظـة -1

هي معايشة الموضوع المراد دراسته ومشاهدته عن "تعرف المالحظة بأنها 

جماعات اإلنسانية محل الو العالقات الموجودة بين األفرادو قرب واالستعانة بالصور

الحصول على و تعرف كذلك على أنها عبارة عن معاينة للمواضيع السلوكيةو ،الدراسة

ينصح باإلكثار من استعمالها في البحوث و ،معلومات وفهمها في المواقف الطبيعية

)2000:59، بلقاسمسالطنية(.الميدانية في الوقت الحالي

كما أنها  ،ما لها من أهمية علميةلتعد المالحظة من أهم أدوات جمع البيانات 

كما تستخدمها للوقوف  ،الوقوف على التغيرات التي تحدثو تستخدم في متابعة الظاهرة

)2007:178، أحمد مصطفىخاطر (.على نتائج العمل التجريبي لبعض البحوث

وتكون المجموعة البشرية التي ندخل في وسطها من أجل دراستها ميدانا 

معظم الدراسات الميدانية تجري في األماكن التي يعيش أو يعمل أو يسكن فللدراسات، 

-186:)ب،س(،ت بوزيد صحراوي وآخرون ،موريس انجرس(.فيها األشخاص

187(

توجب علينا استخدام هذا النوع من األدوات التي  ،ونظرا لطبيعة الموضوع

تساعدنا كثيرا في فهم واستيعاب وتفسير الكثير من السلوكات والمعلومات التي تحصلنا 

أي  المباشرةوقد تم استخدام المالحظة  ،عليها من خالل استخدام األدوات األخرى

ون أدوات الضبط المالحظة على الواقع مباشرة وفي الظروف العادية للمواقف وبد

)2007:180أحمد مصطفى ،خاطر (.والتحكم

:االستبيـان ستمارةا-2

وهي أكثر األدوات استخداما في جميع البيانات، وهي مؤشرات يمكن عن 

طريقها اكتشاف أبعاد الظاهرة المدروسة عن طريق االستقصاء التجريبي أي إجراء 

وهي وسيلة االتصال الرئيسية بين الباحث  ،بحث ميداني على جماعة معينة من األفراد

وهي مجموعة من األسئلة تخص القضايا التي نريد جمع المعلومات عنها  ،والمبحوث

وبناءا على ذلك اعتمدت الدراسة استمارة االستبيان التي وزعت على  .من المبحوث
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اقشة بعد من نحيث تم تطبيق االستبيا ،كل المربين المختصين والمعلمين المتخصصين

.مجموعة من األساتذة حتى يتماشى مع أغراض الدراسةو أسئلته مع المشرف

)1انظر ملحق رقم :(حيث احتوى االستبيان على محورين هما

المستوى :والذي احتوى على ،البيانات الشخصية :الموسوم بـ:المحـور األول-

.والخبرة المهنية ،التعليمي، المادة المدرسة

:المحـور الثانـي-

من خالله حاولنا معرفة الوسائل التي وطرق ووسائل التدريس،  :الموسوم بـ 

وهل تساعد ،يتم اعتمادها من قبل المعلمين المتخصصين أثناء قيامهم بالعملية التعليمية

وما  ،هذه الوسائل واألدوات في إيصال المعلومة وبالشكل المطلوب للمعاقين بصريا

 حدفي للوصول إلى أقصى ،مستعملة مع هذه الفئةهي الطرق المالئمة والمناسبة ال

، بلقاسمسالطنية (.عاقين بصرياتعلمين الموبالطرق الصحيحة للم ،إيصال المعلومات

)2004:282، حسانالجياللي 

 ،متخصص تعليم معلم 20اإلشارة هنا إلى أن االستمارة طبقت على بنا وتجدر 

وهو العدد اإلجمالي للمعلمين المتخصصين العاملين في مدرسةطه حسين لصغار 

وهم أي المعلمين المتخصصين المعنيين بهذه األسئلة دون غيرهم من  ،المكفوفين

ألننا ومن خالل هذا االستبيان أردنا الوصول إلى الوسائل والطرق  ،المتخصصين

وكذا الصعوبات التي تقف  ،التربويالتدريسية المعتمدة في توصيل محتوى المنهاج 

وكذا الكفاءات التي يود المعلمون المتخصصون الوصول إليها من  ،حائال أمام ذلك

.المعاقين بصريا نعلميتخالل الم

ية والوسائل سهم األقدر على إجابتنا فيما إذا كانت الطرق التدريكونكذلك 

ة التي يقومون بها ويعملون على المستعان بها في العملية التعليمية واألنشطة التربوي

ليمية للمتمدرسين المعاقين تتالءم وتلبي االحتياجات التع ،تطبيقها بالنسبة لهذه الفئة

.بصريا، أم ال

:ابلةــــالمق-3

األدوات الرئيسية لجمع المعلومات والبيانات عند دراسة األفراد وهي من 

كما أنها تعد من أكثر وسائل جمع المعلومات شيوعا وفعالية في  ،والجماعات اإلنسانية
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:1999، محمد محمودالذينبات ، عماربوحوش (.الحصول على البيانات الضرورية

75(

وللحصول على  ،فرادمجموعة مناأل لدراسة سلوك فرد أو المقابلة وتستخدم

وسة للتفاعل الجماعي استجابة لموقف معين أو ألسئلة معينة، ولمالحظة النتائج المحس

)1982:181، خير اهللاعصار (.أو االجتماعي

ألن أسئلتها تمزج بين اإلجابات  ،المفتوحةووقد تم االعتماد على المقابلة المقفلة 

).والمحددة بنعم أو ال ،غير المحددة(المتنوعة 

األصلح للحصول و وقد تم االعتماد على هذا النوع من المقابالت ألنه األمثل

قد تم تطبيق و ،بيانات تفيدنا في اإلجابة على التساؤل الثاني لدراستناو علىمعلومات

أنظر (أسئلة من النوع المقفل والمفتوح )8(ثمانية هذا النوع من المقابلة التي تضمنت

هم و ،أفراد عاملين بمدرسة طه حسين لصغار المكفوفين 6على طبقتو ،)2ملحق رقم 

 ،نالمختصين البيداغوجييو ،المربين المختصينو ،فسانيينموزعون بين األخصائيين الن

النشاطات الرياضية في هذه  عن هو في نفس الوقت مسؤولو واحد ممرضو

.المؤسسة

 ،قربها من المتمدرسين المعاقين بصرياو وقد تم اختيار هذه العينة لخصوصيتها

العادات االجتماعية التي تسمح لهم  وتدريبهم على مهمين عن تعلوألنهم المسئولو

.االجتماعي اإليجابي دماجنباال

على  ةجابمساعدتنا في اإلتستطيع هذه العينة  ولألسباب المذكورة أعاله وبالتالي

هذه  معالمعتمدة و فيما إذا كانت المناهج التربوية المكيفة المقدمة :تساؤلنا المطروح

.؟المعاقين بصريا علمينللمتاالحتياجات االجتماعية و الفئة تتالءم
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:مجـاالت الدراسـة-الثاـــث

:المجـال المكانـي.1

مدرسة طه حسين لصغار  فيأجريت الدراسة التي نحن بصدد انجازها 

م يوهي مؤسسة خاصة بتعل ،متواجدة بشارع حكيم سعدان بمدينة بسكرةال المكفوفين

ت بموجب المرسوم رقم ئأنش ،الطورين األول والثاني فياألطفال المعاقين بصريا 

.1976وتم افتتاحها الستقبال المتعلمين في الفاتح أكتوبر سنة  80/59

قدرة االستيعاب الحقيقية وتتبع هذه المؤسسة النظامين الداخلي ونصف الداخلي، 

نصف داخلي، بالنسبة للقدرة النظرية لالستيعاب  10و اداخلي امتمدرس 53و اتلميذ 63

نصف داخلي، هذه المؤسسة تابعة لوزارة  20و داخلي 80تلميذ بينهم  100فهي 

2م1700منها  2م30.000:التضامن الوطني واألسرة وهي تتربع على مساحة تقدر بـ

سريرا، مطبخ ومطعم،  80و مراقد 3غير مستغلة تتوفر على 2م28.300و مبنية

.الخ...مخزنينو

ة طه حسين لصغار المكفوفين على بالنسبة للهياكل البيداغوجية تتوفر مدرس

:قاعات متخصصة موزعة كالتالي

.تالميذ 10قاعات بيداغوجية كل قاعة تتسع لـ  9-

.قاعات نشاط 03-

.قاعة مطالعة-

.قاعة طباعة-

.تالميذ 10قاعتين متخصصتان للجلسات النفسية بقدرة استيعاب لـ  -

6وعلى  2م100تحتوى كذلك فيما يخص بالمساحات الخضراء على ساحة بمساحة -

.2م1000بساتين على مساحة 

.2م27.200األراضي الصالحة للزراعة واحدة بمساحة  -

.لرياضةخاصة بالنشاطاتا مساحة -

بتعليم المعاقين بصريا كمجال  وقد تم اختيار هذه المدرسة المتخصصة

تستقطب المتعلمين من نفس  ذج األمثل على اعتبار أنهاالنمو ألنهاتنا،للدراس
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فهي من  ،طول خدمتها في هذا الميدانو لعراقتها ،الواليات المجاورة لهاوالوالية

.على مستوى التراب الوطني األولىالمدارس 

:المجـال البشـري.2

ستمارة على مجتمع بحث هذه الدراسة االالمقابلة و داتيأبما أننا قمنا بتطبيق 

فقد تم تقسيم مجتمع البحث إلى صنفين من أجل الحصول على إجابات لتساؤالت ،

.االستمارة من جهة والمقابلة من جهة أخرى

 ا من أساتذةوأستاذ امعلم)20(عشرين وبالتالي فقد تم تطبيق االستمارة على

أساتذة مدرسة طه حسين لصغار و هو العدد اإلجمالي لمعلميو التعليم المتخصص

.المكفوفين

من أفراد العينة موزعين بين مختصين )6(ستة المقابلة على داةأتم تطبيق قد و

.ننفسانيين ومربين متخصصين ومختصين بيداغوجيي

:المجـال الزمنـي.3

¡2006انطلقت دراسة هذا الموضوع منذ بداية تسجيلنا لهذه األطروحة سنة 

.والتي ترتبط وتخدم الموضوع،حيث قمنا بجمع المادة العلمية النظرية بمختلف أشكالها

بعدها قمنا بالذهاب إلى مدرسة طه حسين لصغار المكفوفين لمحاولة البحث عن 

ومن خالل ذلك استطعنا ،الوثائق واألشخاص الذين يستطيعون إفادتنا في هذا الموضوع

قابلة التي تم إجراؤها في الفترة الممتدة من جانفي وضع أسئلة كل من االستمارة والم

حيث قمنا وخالل هذه الفترة بداية بتطبيق أداة .2013إلى بداية شهر مارس  2012

ثم قمنا ،تعديلها حسب نوع اإلجاباتقمنا بم ،ثاالستمارة بشكل تجريبي لمدة أسبوع

.أستاذ تعليم متخصص ومعلم تعليم متخصص 20بتطبيقها على 

عمال موزعين بين أخصائيين نفسانيين  6قمنا بتطبيق أسئلة المقابلة على  بعدها

.ومربين متخصصين وأخصائيين بيداغوجيين
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:عينـة الدراسـة وكيفيـة اختيارهـا-رابعا

فقد كانت العينة  ،تبعا لطبيعة الموضوع المطروح والمجتمع األصلي للدراسة

معلم وأستاذ التعليم المتخصص وهو  20حيث طبقت على  ،بالنسبة لالستمارةحية مس

 ه القلة فيعود هذتو .العدد اإلجمالي الموجود في مدرسة طه حسين لصغار المكفوفين

عددهم وهي فئة المعاقين بصرياف ،مل معهاالفئة التي يتم التعالخصوصية  المعلمين عدد

.محدود وقليل مقارنة بنظرائهم المبصرين

دد تم تطبيق أداة االستمارة على جميع معلمي وأساتذة التعليم ونظرا لقلة الع

وألننا وضعناها في األصل لإلجابةعلى التساؤل الثاني من  ،المتخصص بالنسبة للمقابلة

 بالنسبة الحتياجات االجتماعيةلالمناهج التربوية مدى مالئمة الذي يعالج وهو،اإلشكالية

.للمعاقين بصريا

مربين مختصين ومختص  )3(ثالثتصين نفسانيين وقد تم إجراؤها مع مخو

.المؤسسة ذات بيداغوجي مسؤول عن النشاطات الرياضية والثقافية في

حيث وفي  ،تشارك في انجاز مهامهميوما يالحظ على هذه المؤسسة أن الجميع 

فالكل يحاول بقدر اإلمكان  ،ولكل عمله ،كثير من األحيان ال تحس أن لكل تخصصه

الوصول إلى إرضاء وتلبية الحاجات التعليمية والنفسية والصحية واالجتماعية لهذه 

.الفئة

جد المختصين النفسانيين يقومون بأعمال ن،حيث وعلى سبيل المثال ال الحصر

كذلك بالنسبة للمربين المختصين  المتخصص، تدخل في اختصاص الممرض أو المعلم

عمل المعلمين وأساتذة التعليم  يسر وبشكل كبيرون بنشاطات تعليمية وترفيهية تفهم يقوم

 لهذا السببوتوفر شطر كبير من مجهوداتهم المبذولة في حجرة الدرس، ،المتخصص

المتخصص واألساتذة المتخصصين  التعليم كانت عينة الدراسة موزعة بين معلمي

.المختصين البيداغوجيينواألخصائيين النفسانيين والمربين المختصين و



تحليل بيانات و  عرض

  نتائجهاو  الدراسة

.تفسيرهاو عرض البيانات-أوال

.عرض نتائج الدراسة-ثانيا
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تفسيرهاو عرض البيانات

:عرض بيانات االستمارة

6

11

2

1

9

2

2

2

2

2

1

2

3

4

بیانات عامة حول المبحوثین:08الشكل رقم 

الخبرة المھنیة المادة المدرسة الممسنوى التعلیمي

::السابعالسابعالفصل الفصل 

عرض البيانات:أوال

عرض بيانات االستمارة-1

13

الشكل رقم 

الممسنوى التعلیمي
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 نالحظ أن أغلب المبحوثين متحصلين على شهادة الليسانس )8(رقممن الشكل

هذا يرجع لتوافق هذا المستوى مع المتطلبات التعليمية لمرحلتي ، و)11(عددهم و

هذا بسبب متطلبات االلتحاق و.المعاقين بصريا خاصةلفئة و ،المتوسطو االبتدائي

ألن المعلم الحامل لهذه الشهادة يكون ، وبسلك التعليم المتخصص في الوقت الحالي

يستطيع التحكم في مجريات ، وعلمي مع تالميذهو قادرا على التعامل بشكل أكاديمي

من شهادة الليسانس  لذلك ال يستطيع من يحمل أقل، بطريقة أفضلو العملية التدريبية

الثاني تبعا و سواء العامأو المتخصص في الطورين األول، االلتحاق بقطاع التعليم

.التعليمو لقوانينقطاع التربية

هم معلمي التعليم المتخصص و.)06(لمعلمين الحاملين لشهادة البكالورياماليهي

لتحاقهم بهذه المدرسة تم او سنة 20للطور األول الذين تتجاوز خدمتهم في هذه المهنة 

.هم متكونين في مركز خاص بالمعلمين الموجهين لمثل هذه الفئةو مع بداية عملها

كانت رغبة المتعلمين من أبناء الوالية ضئيلة فيما يخص و حيث كان عددهم قليل جدا

.االلتحاق بمثل هذا التخصص

ما يعادل لكي  وبالتالي كانوا مضطرين لتكوين من يحملوا شهادة البكالوريا أو

مهندس دولة و شهادة ماستر يأما بالنسبة لحامل، يستطيعوا البدء في تعليم هذه الفئة

هم يعملون في هذه المؤسسة بصفة مؤقتة ضمن مشروع و.)03(فكانت كالتالي 

اإلدماج المهني الذي قامت به الدولة فهم يخضعون لتكوين لمدة شهر واحد في نفس 

.المؤسسة

تعود إلى المعلمين المتخصصين في )09(د المدرسة نالحظ أن بالنسبة للموا

ألنهم يقومون بتدريس كل المواد مثلما هو جار في المدارس االبتدائية ، الطور األول

فهم ، ما يميز معلمي التعليم المتخصص أنهم إضافة إلى تدريس كل المواد نلك، العامة

.يدرسون مادة تعليم لغة البرايل

 الرياضيات:مثل،متساوية بالنسبة لمعلمي وأساتذة المواد األخرىكانت النسب و

أي أن المتمدرسين المعاقين ، الخ...االنجليزيةو الفرنسيةو العلومو الفيزياءو األدبو

تعلم ، ويدرسون جميع المواد إضافةإلى اإلعالم اآللي المكيف .بصريا مثل المبصرين

.هذا ما نسميه بتكييف المناهج التربويةولخصوصية هذه الفئةراجع هذاو لغة البرايل
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كانت النسبة الغالبة للمعلمين المتخصصين الذين تمتد 

هذا يدل على أن الطاقمالذي يعمل في 

هم يتمتعون من جهة أخرى و

نسبة البينما تقل ب، إضافة لظروف مثل هذه الفئةالخاصة

)04( عددهمو سنة 30أكثر من 

التقاعد هذا من جهة إضافة إلى انتقال آخرين 

من خالل هذا الشكل نالحظ جليا أن أهم الوسائل المعتمدة من طرف المعلمين 

 القلمو في جميع المواد يعتمدون وبشكل أساسي على لوحة البرايل

باإلضافة إلى لوحة الحساب بنسبة 

الخ، ثم تأتي ...الطبيعةو الفيزياء

األدوات الهندسية، العجين، الخرائط البارزة، الحاسبة 

.)%22(الخ بنسبة ...

المدرسة وتحكم األستاذ في 

ها بالشكل غير الصحيح والمطلوب قد يؤدي إلى نتائج عكسية 

22

10%

7%

22%

یوضح الوسائل التعلیمیة المستخدمة في 
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كانت النسبة الغالبة للمعلمين المتخصصين الذين تمتد  دقفبالنسبة للخبرة المهنية 

هذا يدل على أن الطاقمالذي يعمل في و ،)13(سنوات 10و،خدمتهم للمدة ما بين العام

وسلك التعليم المتخصص يتمتع بخبرة مهنية كافية من جهة

إضافة لظروف مثل هذه الفئةالخاصة¡بالحيوية نظرا لصغر سنهم

أكثر من و )03( وعددهمسنة 30و 21من تتراوح خدمتهم بين 

التقاعد هذا من جهة إضافة إلى انتقال آخرين  إلىهذا راجع لخروج عمال هذا القطاع 

.أخرى أو في قطاعات أخرىإلى العمل في مناصب 

من خالل هذا الشكل نالحظ جليا أن أهم الوسائل المعتمدة من طرف المعلمين 

في جميع المواد يعتمدون وبشكل أساسي على لوحة البرايل

باإلضافة إلى لوحة الحساب بنسبة  ،ةوسيلو لكل) 22%(ذلك بنسبة و الكتاب المكيف

الفيزياءو الرياضيات: للمواد العلمية مثلبالنسبة 

األدوات الهندسية، العجين، الخرائط البارزة، الحاسبة و األدوات األخرى كالمجسمات

...المساميرو الخشيبات، الخيوطو الناطقة، الحاسوب المكيف،

ويتوقف استعمال هذه األدوات على طبيعة المادة

ها بالشكل غير الصحيح والمطلوب قد يؤدي إلى نتائج عكسية ألن استعمال

.وسلبية على المتعلم المعاق بصريا

22%

17%

22%

یوضح الوسائل التعلیمیة المستخدمة في :9الشكل رقم 
العملیة التعلیمیة

القلم+لوحة البراي

لوحة الحساب

الكتاب المكیف

المجسمات

االدوات الھندسیة 

الحاسبة ,الخرائط البارزة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

بالنسبة للخبرة المهنية 

خدمتهم للمدة ما بين العام

سلك التعليم المتخصص يتمتع بخبرة مهنية كافية من جهة

بالحيوية نظرا لصغر سنهم

من تتراوح خدمتهم بين ل

هذا راجع لخروج عمال هذا القطاع و

إلى العمل في مناصب 

من خالل هذا الشكل نالحظ جليا أن أهم الوسائل المعتمدة من طرف المعلمين 

في جميع المواد يعتمدون وبشكل أساسي على لوحة البرايلو المتخصصين

الكتاب المكيفو

بالنسبة )17%(

األدوات األخرى كالمجسمات

الناطقة، الحاسوب المكيف،

ويتوقف استعمال هذه األدوات على طبيعة المادة

ألن استعمال،استخدامها

وسلبية على المتعلم المعاق بصريا

الشكل رقم 

الخرائط البارزة,العجین(اخرى 
),,,,,,  +الناطقة
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تؤثردرجةالفقدانالبصريفيمدىاستفادةالمعاقينبصرياًمنأساليبالتعليمووسائله،وقد و

العميانأنالحظتالباحثةمنخاللتعاملهامعالتالميذفيمركزالنور،

يتعلمون -كلياًووظيفياً-

وفقاًلمناهجالتعليمالعام،معاستبعادالموضوعاتالتيتحتاجإلىقدراتبصرية،عداذلك؛فهم 

 برايالليدوية،"يتعلمونبواسطةحواسبديلةكالحاسةاللمسيةوالسمعية،وذلكمنخاللطريقة

اآللةالكاتبة،وطريقةتيلر،والعدادات،والنماذجالمجسمة،والكتب،والخرائطالبارزة، و

.وشرائطالكاسيتوغيرها

فالتختلفطرقتعليمهمفيالمقرراتالدراسيةكثيراًعمايستخدممع أماضعافالبصر

العكة (.كالنظاراتالمبصرينإالفيطبيعةالوسائلوالموادالتعليمية،مستعينينفيذلك؛معيناتبصرية

، حيث نجد أن لوحة البرايل والكتاب المكيف )47-2004:46، سعيدمنال رشدي 

ألن لوحة البرايل هي الوسيلة الوحيدة بالنسبة للتلميذ والتي  ،يأخذان الحصة األكبر

تساعده على كتابة جل المعلومات ومحتوى المنهاج بالشكل الذي يستطيع به فهم 

.ومراجعة دروسه دونأي عائق يذكر

أن هناك وسائل أخرى للكتابة مثل الحاسوب المكيف  إلى وتجدر اإلشارة هنا

إال أن مثل هذه الوسائلغير متاحة لجميع ،)9(شكل رقمالنظر ي، واآللة الكاتبة بالبرايل

كل مكان يذهب إليه المتعلم المعاق بصريا  فيالمتعلمين إضافة إلى صعوبة حملها 

.عكس لوحة برايل فهي سهلة الحمل واالستعمال

 ،نسبة للكتابة ويعتمد المتعلمون كذلك على الكتاب المكيف في الدراسةهذا بال

فقط يكون مكتوبا  المبصرينعلمين توالكتاب المكيف يكون مطابقا للكتاب الموجه للم

الدراسة بالشكل العادي مثله مثل التالميذ  )(بالبرايل لكي يستطيع المتعلم المعاق بصريا

.العاديين

)( إذ 85منالقانونرقم89ريفالمعوقفينصالمادةوردتع:تعريفالمعوقفيالتشريعالجزائري ،

.إمانقصنفسيأوفيزيولوجي:يعدشخصامعوقاكلطفألومراهقأوشخصبالغأومسنمصاببمايلي

جعيجع سعاد، (."وإماعاهةتحولدونحياةاجتماعيةعاديةأوتمنعها.وإماعجزعنالقيامبنشاطتكونحدودهعاديةللكائنالبشري

2004:34(
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أن أغلب الكتب المكيفة يتم طبعها وكتابتها على مستوى  وتجدر اإلشارة هنا إلى

وبمجهودات معلميها المتخصصين  ،المراكز والمدارس المخصصة للمعاقين بصريا

وبالشكل  ،ألنهم األقدر على ترجمة محتويات المناهج التربوية العادية إلى لغة البرايل

لى لوحة الحساب التي ، هذا إضافة إ)%100(الذي يسمح بنقل محتوى المنهاج بنسبة 

نظر ي(يستخدمها المتعلم المعاق بصريا في المواد العلمية وخاصة مادة الرياضيات، 

واألدوات ، )%10(، إضافة إلى الوسائل األخرى المتمثلة في المجسمات)3ملحق رقم

والعجين، الخرائط البارزة والحاسبة الناطقة والحاسوب المكيف )%7(الهندسية

الكثير من األدوات التي يتم اختراعها من قبل المعلمين المختصين والخشيبات وهناك 

.حسب حاجة الدرس

ففي بعض المواقف يضطر المعلم المتخصص إلى االستعانة بأكواب المواد 

فمن خالل الشكل أعاله نالحظ ، النقودو الغذائية والمسامير والخيوط والحبوب الجافة

يستعينون بها كل حسب حاجته إليصال من المعلمين المتخصصين )%22(أن نسبة 

فمثال لكي يميز المتعلم بين أحجام األجسام بين الخشن بعض المعلومات للمتعلمين،

ثم  ،والمتوسط والرقيق يلجأ المعلم إلى استعمال األكواب المثقوبة بأحجام مختلفة

جام يقومون بغربلة الرمل في هذه األكواب وهكذا يستطيع المتعلمون التمييز بين أح

.الحصى الرملية

أنواع الخضر والحبوب بواسطة لمس هذه الحبوب والتعرف  بينفرقون كذلك ي

عليها من خالل شكلها كذلك يستعين المتعلمون بالخرائط البارزة للتعرف على 

وهناك قاعات خاصة بالحواسيب الناطقة  ،تضاريس األرض وأشكال الطبقات األرضية

تياجات المتعلمين يشرف عليها أستاذ متخصص ت حسب احضعأو المكيفة والتي و

يعمل على تعليم الطالب كيفية استعمالها واالستعانة بها في جميع المواد الدراسية من 

.خالل االستعانة بالحاسوب المكيف في القيام بالبحوث المدرسية والوظائف األسبوعية

وطة تحتوي ة الناطقة التي تتوفر على أقراص مضغبكذلك توفر المدرسة المكت

صص لألطفال وأناشيد لك كتاب ديزي ناطق للمكفوفين فيهقكذ ،على تسجيل صوتي

ودروس باللغة العربية والفرنسية تساعد المتعلمين في فهم أوسع للمعلومات التي 

وإثراء البحوث التي يقومون بها والتي تطلب منهم  ،حجرات الدرس فيتحصلوا عليها 
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المصحف الشريفيتم االستماع للقرآن الكريم إما بشكل 

نشير هنا أن هناك وقت محدد للذهاب للمكتبة الناطقة وهو إجباري على كل 

يمكن إضافة بعض وسائل اإليضاح األخرى مثل الخضر، 

، أدوات رسم خاصة بالمكفوفين، 

أسالك توصيل، أوراق األشجار، اآللة الراقنة، مساطر خاصة بالمكفوفين،األلعاب 

التركيبية، علبة ألواح، عجالت، ملح، سكر، زيت، نقود، رافعة، مكعبات وفي بعض 

ية من خالل تشكيل المربع والمثلث والدائرة 

بالنسبة لألدوات الهندسية تتمثل في الجرار، المدور، الكوس، واألشكال الهندسية 

المعروفة وفي هذا اإلطار يجمع المعلمونالمتخصصون على أن البرنامج القديم أسهل 

¡يعتبرالمعلمالركيزةاألساسيةاألوليفيعمليةالتعليموخصوصاًفيالمراحالألساسيةالدنيا

وهو حجرالزاويةلمالهمندورمهمفيتأثيرهعلىالتالميذفهوالمرشدوالموجهالتربويوهوالناقل 

-2004:47منال رشدي سعيد 

70

یوضح توزیع المبحوثین حسب تكوینھم 
على استخدام الوسائل التعلیمیة
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المصحف الشريفيتم االستماع للقرآن الكريم إما بشكل كذلك نجد ، من طرف المعلمين

.فردي أو جماعي

نشير هنا أن هناك وقت محدد للذهاب للمكتبة الناطقة وهو إجباري على كل 

يمكن إضافة بعض وسائل اإليضاح األخرى مثل الخضر، و المتعلمين المعاقين بصريا،

، أدوات رسم خاصة بالمكفوفين، البرامج الناطقة، القريصات، لوحة المسامير، الكرتون

أسالك توصيل، أوراق األشجار، اآللة الراقنة، مساطر خاصة بالمكفوفين،األلعاب 

التركيبية، علبة ألواح، عجالت، ملح، سكر، زيت، نقود، رافعة، مكعبات وفي بعض 

ية من خالل تشكيل المربع والمثلث والدائرة يكون التالميذ أنفسهم وسائل تدريس

.وكل األشكال الهندسيةبواسطة التالميذ أنفسهم

بالنسبة لألدوات الهندسية تتمثل في الجرار، المدور، الكوس، واألشكال الهندسية 

المعروفة وفي هذا اإلطار يجمع المعلمونالمتخصصون على أن البرنامج القديم أسهل 

.تكييفا من الحديث

يعتبرالمعلمالركيزةاألساسيةاألوليفيعمليةالتعليموخصوصاًفيالمراحالألساسيةالدنيا

وهو حجرالزاويةلمالهمندورمهمفيتأثيرهعلىالتالميذفهوالمرشدوالموجهالتربويوهوالناقل 

منال رشدي سعيد العكة (.تالميذهاألساسيلموضوعاتالمقررالدراسيإلىعقول

30%

70%

یوضح توزیع المبحوثین حسب تكوینھم :10الشكل رقم 
على استخدام الوسائل التعلیمیة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

من طرف المعلمين

فردي أو جماعي

نشير هنا أن هناك وقت محدد للذهاب للمكتبة الناطقة وهو إجباري على كل و

المتعلمين المعاقين بصريا،

البرامج الناطقة، القريصات، لوحة المسامير، الكرتون

أسالك توصيل، أوراق األشجار، اآللة الراقنة، مساطر خاصة بالمكفوفين،األلعاب 

التركيبية، علبة ألواح، عجالت، ملح، سكر، زيت، نقود، رافعة، مكعبات وفي بعض 

يكون التالميذ أنفسهم وسائل تدريساألحيان 

وكل األشكال الهندسيةبواسطة التالميذ أنفسهم

بالنسبة لألدوات الهندسية تتمثل في الجرار، المدور، الكوس، واألشكال الهندسية 

المعروفة وفي هذا اإلطار يجمع المعلمونالمتخصصون على أن البرنامج القديم أسهل 

تكييفا من الحديث

يعتبرالمعلمالركيزةاألساسيةاألوليفيعمليةالتعليموخصوصاًفيالمراحالألساسيةالدنيا

وهو حجرالزاويةلمالهمندورمهمفيتأثيرهعلىالتالميذفهوالمرشدوالموجهالتربويوهوالناقل 

األساسيلموضوعاتالمقررالدراسيإلىعقول

48(.

الشكل رقم 

نعم

ال
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كما يوضح 20المتخصصين وتعدادهم  أن غالبية المعلميننجد )10(في الشكلف 

لم يتلقوا تكوينا في استخدام األدوات المستخدمة والمعينة في العملية  ،)4ملحق رقم (

ونخص هنا لوحة البرايل والكتاب المكيف  ،)%70(حيث بلغت نسبتهم  ،التعليمية

.ولوحةالحساب

في نفس المؤسسة التعليمية وهي  استعمالهم لهذه األدوات كانو حيث أن تكوينهم

حيث ،ولمدة ال تتجاوز الشهر في أكثر األحيان ،مدرسة طه حسين لصغار المكفوفين

.تماكتسابهم لهذه التقنيات عن طريق الممارسة الفعلية على أرض الواقع

ويجمع غالبية المعلمين المتخصصين أنه ليس بالشيء الصعب تعلم الكتابة أو 

جهود العاملين في مدرسة طه حسين  تضافروالفضل الكبير يعود إلى ،القراءة بالبرايل

وكانت نسبتهم قليلة  ،لصغار المكفوفين الذين كان لهم الحظ وتكونوا في مراكز مختصة

فنجد أن المعلمين المتخصصين الذين تتجاوز مدة عملهمالعشر  ،)%30(جدا حيثبلغت 

صصين كيفية الكتابة والقراءة بالبرايل هم الذين يقومون بتعليم المعلمين المتخ ،سنوات

.بشكل مثير لالنتباه

كذلك نجد أن الطاقم اإلداري من مستشاري التوجيه والمعلمين المتخصصين 

وهذا ألن الكتب  ،وفي كل المواد يقومون بتكييف الكتب المدرسية بمجهودهم الخاص

ويجد  ،المتوفرة من وزارة التربية ال تلبي االحتياجات التعليمية بالشكل المطلوب

وبالتالي فهم يقومون ، المعلمين والمربين المتخصصين صعوبة في التعامل معها

.بكتابتها بالبرايل وبطريقة سريعة باالستعانة بجهاز الحاسوب المكيف

إيصال محتوى المنهاج بشكل صحيح ومكيف  وهكذا يستطيع المعلم المتخصص

مهارات معلم  أساسهن تكييف المنهاج أل،حسب احتياجات المتعلمين المعاقين بصريا

التعليم المتخصص، وبواسطة الحاسوب المكيف يتم كتابة كل المواد المدرسة والكتب 

ين حتى يتم إيصال محتوى المنهاج للمتعلمين المعاق ،وفي كل التخصصات بالبرايل

والهدف األساسي هنا هو أن يجعل المعلمون ، بصريا مثلهم مثل المتعلمين العاديين

المتخصصون هذه الوسائل واألدوات تتالءم مع االحتياجات التعليمية لهذه الفئة من 

.المتعلمين
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نالحظ أن غالبية المعلمين المتخصصين ال يجدون صعوبة في 

وهذا يعود ألن هذه ، )95%(

¡ت في األساس لكي تسهل اكتساب المعلومات لفئة المعاقين بصريا

وكذلك تعاملهم مع هذه الفئة يدفعهم إلى ضرورة التعامل واالنسجام مع هذه الوسائل 

.التي تعد ضرورية الكتساب المعلومات والمهارات بالنسبة للمعاقين بصريا

هذا السياق على سهولة تعلم لغة البرايل

تختلف قدرة الطالب الكفيف عن زميله 

حيث أثبتت الدراسات أن سرعة الطالب المبصر في القراءة تبلغ 

ذلك ألن الكفيف يعتمد على حاسة اللمس عند قراءة 

خالل حيث يستطيع اإللمامبعددكبير من الكلمات 

يحتاج إلى وقت طويل عندما يلمس جميع حروف 

وجدنا أن استخدام هذه  ،فمن خالل تعاملنا مع المعلمين والمربين المختصين

وبالتالي فهي شيء روتيني بالنسبة لهم وما 

سهل يوهذا ما  ،دام استخدام الوسائل واألدوات يعتمد على اللمس بالدرجة األولى

فالبد من التعود واالستخدام الجيد لهذه 

یوضح ما إذا كانت توجد صعوبة في 
إستخدام الوسائل واالدوات التعلیمیة
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نالحظ أن غالبية المعلمين المتخصصين ال يجدون صعوبة في )11(في الشكل 

(و األدوات التعليمية وبلغت نسبتهم استخدام هذه الوسائل أ

ت في األساس لكي تسهل اكتساب المعلومات لفئة المعاقين بصريا

وكذلك تعاملهم مع هذه الفئة يدفعهم إلى ضرورة التعامل واالنسجام مع هذه الوسائل 

التي تعد ضرورية الكتساب المعلومات والمهارات بالنسبة للمعاقين بصريا

هذا السياق على سهولة تعلم لغة البرايل فييجمع المعلمين المتخصصين 

تختلف قدرة الطالب الكفيف عن زميله و.  "القراءة في الكتاب المكيفو

حيث أثبتت الدراسات أن سرعة الطالب المبصر في القراءة تبلغ ¡القراءة

ذلك ألن الكفيف يعتمد على حاسة اللمس عند قراءة و ،ضعف سرعة الطالب الكفيف

حيث يستطيع اإللمامبعددكبير من الكلمات ¡الحروف بينما المبصر يستخدم العين

يحتاج إلى وقت طويل عندما يلمس جميع حروف بينما الطالب الكفيف

http://www.gulfkids.com(

فمن خالل تعاملنا مع المعلمين والمربين المختصين

وبالتالي فهي شيء روتيني بالنسبة لهم وما ¡الوسائل تقع ضمن تخصصهم

دام استخدام الوسائل واألدوات يعتمد على اللمس بالدرجة األولى

فالبد من التعود واالستخدام الجيد لهذه  ،بصرياالمعاقين العملية التعليمية على المتعلمين 

5%

95%

یوضح ما إذا كانت توجد صعوبة في :11الشكل رقم 
إستخدام الوسائل واالدوات التعلیمیة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

في الشكل 

استخدام هذه الوسائل أ

ت في األساس لكي تسهل اكتساب المعلومات لفئة المعاقين بصرياضعاألدوات و

وكذلك تعاملهم مع هذه الفئة يدفعهم إلى ضرورة التعامل واالنسجام مع هذه الوسائل 

التي تعد ضرورية الكتساب المعلومات والمهارات بالنسبة للمعاقين بصريا

يجمع المعلمين المتخصصين و 

لوحة الحسابو

القراءةالمبصر في 

ضعف سرعة الطالب الكفيف

الحروف بينما المبصر يستخدم العين

بينما الطالب الكفيف، فترة وجيزة

http://www.gulfkids.com(.الكلمات

فمن خالل تعاملنا مع المعلمين والمربين المختصين

الوسائل تقع ضمن تخصصهمو األدوات

دام استخدام الوسائل واألدوات يعتمد على اللمس بالدرجة األولى

العملية التعليمية على المتعلمين 

الشكل رقم 

نعم

ال
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ألدوات ألنها الوسيط بين المعلم والمتعلم إليصال أو بهدف توصيل محتوى المنهاج 

ما دام الكليجمع ماعدا واحد منهم على عدم إيجاد صعوبة تذكر في التعامل 

فهذا يدل على أن المعلمين المتخصصين ال يجدون صعوبة 

توىالمنهاج للمتعلمين وهذا يساهم في تلبية االحتياجات التعليمية 

أن غالبية المعلمين المتخصصين يجمعون على أن 

تساعدهم في توصيل المعلومة 

.صعوبةكانت لديهم  همفقط من

حيث يتم كتابة  ،هذا يدل على كفاية الوسائل واألدوات المستخدمة أثناء التدريس

هذه األدوات ،المعلومات الملقاة بلوحة البرايل والقراءة بطريقة برايل وبلوحة الحساب

 والتعاون،،والتنظيم،والسرعة¡

¡وماإلىذلكمنالقيمالمرغوبةالتيتساعدعلىبناءالشخصية

، تناسقاألشكااللهندسيةو

وكذلك .تعزيزاتجاهاتهنحوتعلمها

10%

یوضح ما إذا كانت األدوات والوسائل 
التعلیمیة تساعد المعلم المتخصص في توصیل المعلومة

عرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجهاعرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجها
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ألدوات ألنها الوسيط بين المعلم والمتعلم إليصال أو بهدف توصيل محتوى المنهاج 

.بالطريقة األمثل واألنسب

ما دام الكليجمع ماعدا واحد منهم على عدم إيجاد صعوبة تذكر في التعامل 

فهذا يدل على أن المعلمين المتخصصين ال يجدون صعوبة ¡مع وسائلوأدوات التدريس

توىالمنهاج للمتعلمين وهذا يساهم في تلبية االحتياجات التعليمية في إيصال مح

.للمتعلمين المعاقين بصريا بطريقة سهلة وعملية

أن غالبية المعلمين المتخصصين يجمعون على أن  نالحظفي هذا الشكل 

تساعدهم في توصيل المعلومة  دريسعملية التفي  لتعليمية المستعملةاألدوات والوسائال

فقط من)%10(و،)%90(وذلكبنسبة والمتوقع،المطلوب 

هذا يدل على كفاية الوسائل واألدوات المستخدمة أثناء التدريس

المعلومات الملقاة بلوحة البرايل والقراءة بطريقة برايل وبلوحة الحساب

¡لدقةا :اكتسابقيمإيجابيةمثلالتي تساعد في 

وماإلىذلكمنالقيمالمرغوبةالتيتساعدعلىبناءالشخصية¡الموضوعيةفيالحكمعلىالمواقف

 ،لالستمتاعالمعاقبصرياإعطاءفرصةللتلميذ

األلغازالرياضية،واأللعابألعداد،ذلكمنخاللدراستهلتسلسال

تعزيزاتجاهاتهنحوتعلمهاو غرسحبمادةالرياضياتلدىالتلميذالمعاقبصرياً،

90%

%

یوضح ما إذا كانت األدوات والوسائل :12الشكل رقم 
التعلیمیة تساعد المعلم المتخصص في توصیل المعلومة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

ألدوات ألنها الوسيط بين المعلم والمتعلم إليصال أو بهدف توصيل محتوى المنهاج ا

بالطريقة األمثل واألنسب

ما دام الكليجمع ماعدا واحد منهم على عدم إيجاد صعوبة تذكر في التعامل و 

مع وسائلوأدوات التدريس

في إيصال مح

للمتعلمين المعاقين بصريا بطريقة سهلة وعملية

في هذا الشكل 

األدوات والوسائال

المطلوب  بالشكل

هذا يدل على كفاية الوسائل واألدوات المستخدمة أثناء التدريس

المعلومات الملقاة بلوحة البرايل والقراءة بطريقة برايل وبلوحة الحساب

التي تساعد في 

الموضوعيةفيالحكمعلىالمواقفو

إعطاءفرصةللتلميذك

ذلكمنخاللدراستهلتسلسالو

غرسحبمادةالرياضياتلدىالتلميذالمعاقبصرياً،ل

الشكل رقم 
التعلیمیة تساعد المعلم المتخصص في توصیل المعلومة

نعم 

ال
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، منال رشدي سعيدالعكة (.تقديردورالرياضياتكلغةاتصالعالميةلألفكاروالمعلوماتالمختلفة

إضافة إلى استخدام المجسمات والخرائط البارزة التي تعتمد على حاسة اللمس 

المعلم إلى االستعانة بحاسة الشم والسمع لتمييز بعض األشياء 

وطبعا هنا المدرسة تحاول توفير كل ما يساعد 

.المتعلم في تلقي أكبر كم من المعلومات وبطريقة علمية موضوعية ومقنعة

ألن اختياره  ،التعليميةالمعلم المتخصص هنا يلعب دورا متميزا في العملية 

للوسائل المناسبة والتي تتالءم وطبيعة الدرس من جهة وخصائص المتعلمين من جهة 

وما دام استخدام هذه  ،يساعد كثيرا في إيصال المحتوى بالشكل المطلوب

فإن هذا ساعد وبشكل كبير في 

واألدوات في إيصال المعلومات ومحتوى المنهاج بالشكل 

نجد المعلمين ،حيث الحديثةو

المتخصصين يعتمدون على كليهما في العمل التعليمي ألن األدوات سواء كانت تقليدية 

ويتوقف استعمالها على طبيعة الدرس من جهة 

80

یوضح ما إذا كان المتعلمین المعاقین 
بصریا یجدون صعوبة في التعامل مع الوسائل التعلیمیة 
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تقديردورالرياضياتكلغةاتصالعالميةلألفكاروالمعلوماتالمختلفة

إضافة إلى استخدام المجسمات والخرائط البارزة التي تعتمد على حاسة اللمس 

.بالنسبة للمعاق بصريا

المعلم إلى االستعانة بحاسة الشم والسمع لتمييز بعض األشياء يلجأ

وطبعا هنا المدرسة تحاول توفير كل ما يساعد للمتعلم،وإيصال بعض المعلومات 

المتعلم في تلقي أكبر كم من المعلومات وبطريقة علمية موضوعية ومقنعة

المعلم المتخصص هنا يلعب دورا متميزا في العملية 

للوسائل المناسبة والتي تتالءم وطبيعة الدرس من جهة وخصائص المتعلمين من جهة 

يساعد كثيرا في إيصال المحتوى بالشكل المطلوب

فإن هذا ساعد وبشكل كبير في ¡الوسائل يدخل ضمن تخصص المعلمين المتخصصين

واألدوات في إيصال المعلومات ومحتوى المنهاج بالشكل مساهمة هذه الوسائل 

.الصحيح والكامل

ونشير هنا إلى نوعين منالوسائل التعليميةالتقليدية

المتخصصين يعتمدون على كليهما في العمل التعليمي ألن األدوات سواء كانت تقليدية 

ويتوقف استعمالها على طبيعة الدرس من جهة أو حديثة ضرورية أثناء إلقاء الدرس 

.وطبيعة المتعلمين من جهة أخرى

20%

80%

یوضح ما إذا كان المتعلمین المعاقین :13الشكل رقم 
بصریا یجدون صعوبة في التعامل مع الوسائل التعلیمیة 

::السابعالسابعالفصل الفصل 

تقديردورالرياضياتكلغةاتصالعالميةلألفكاروالمعلوماتالمختلفة

2004:44(.

إضافة إلى استخدام المجسمات والخرائط البارزة التي تعتمد على حاسة اللمس 

بالنسبة للمعاق بصريا

يلجأكذلك 

وإيصال بعض المعلومات 

المتعلم في تلقي أكبر كم من المعلومات وبطريقة علمية موضوعية ومقنعة

المعلم المتخصص هنا يلعب دورا متميزا في العملية ف

للوسائل المناسبة والتي تتالءم وطبيعة الدرس من جهة وخصائص المتعلمين من جهة 

يساعد كثيرا في إيصال المحتوى بالشكل المطلوب ،أخرى

الوسائل يدخل ضمن تخصص المعلمين المتخصصين

مساهمة هذه الوسائل 

الصحيح والكامل

ونشير هنا إلى نوعين منالوسائل التعليميةالتقليدية

المتخصصين يعتمدون على كليهما في العمل التعليمي ألن األدوات سواء كانت تقليدية 

أو حديثة ضرورية أثناء إلقاء الدرس 

وطبيعة المتعلمين من جهة أخرى

الشكل رقم 
بصریا یجدون صعوبة في التعامل مع الوسائل التعلیمیة 

نعم

ال
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نالحظ أن المتعلمين مثلهم مثل المعلمين المتخصصين ال )13(رقم في الشكل

ألنها تساعدهم  ،)%80(بنسبة و يجدون صعوبة في استعمال الوسائل المخصصة لهم

إضافة إلى  ،توفر لهم الكثير من الوقتوبشكل كبير على االستيعاب األمثل للمعلومات و

ارة باقي الحواس كاللمس والشم والتذوق ثوتعمل على تكوين واستنمي أن هذه الوسائل ت

.والسمع

كذلك في المرحلة االبتدائية يتم التركيز على تعليم المتعلمين الصغار الكتابة 

يجعلهم قادرين على هذا ، وبلوحة البرايل والقراءة بالبرايل واستخدام لوحة الحساب

وبالتالي  ،)(التحكم وبشكل محكم في الوسائل واألدوات األساسية في العملية التعليمية

تسهيل العملية التعليمية على المعلم المتخصص من جهة وعلى المتعلمين من جهة 

.أخرى

ن المتعلمين أ-وحسب تصريحات المعلمين المتخصصين-وتجدر اإلشارة هنا 

لكن وفي  ،في البداية)%20(في كيفية التعامل مع هذه األدوات بنسبةيجدون صعوبات 

وقت قصير يعتادون على استخدامها وبالشكل المطلوب والسريع، خاصة لوحة برايل 

إضافة  ،وكيفية استخدام لوحة الحساب في العمليات الحسابية المختلفة ،والكتاب المكيف

.إلى تكوينهم على الحاسوب الناطق

سائل وأدوات تسخر للمتعلمين المعاقين بصريا لتتالءم واحتياجاتهم هذه كلها و

لكي يتم إيصال محتوى المنهاج بالشكل الذي يصل فيه إلى المتعلمين ، والتعليمية

.العاديين وهذا هو بيت القصيد

)( التعليممنالحقوقاألساسيةالتيجاءاإلعالنعنهافيمختلفالمواثيقالدولية،كاإلعالنالعالميلحقوق

وكذلكجاءالتأكيدعلىهذاالحقفيالسياساتالعامةومختلف ، اإلنسانواإلعالنالعالميلحقوقالطفل

وتزدادأهميةالحصولعلىهذاالحقعندمايتعلقاألمربالمعوقين، ، النصوصالتشريعيةفيأغلبدواللعالم

ليسفقطألنمظهرهالخارجيأوسلوكهغيرمالئمولكن ، رامايجدالمعوقنفسهمعزوالعناآلخرينفكثي

أيضاألنهاليستطيعمشاركةاآلخرينخاصةفيأفكارهمومشاعرهمأوفيالتمتعبصفاتتتكافأمعأيحالة 

وهذا ، فياألخذوالعطاءوهوغالبامايعانيمنحرجفياالتصالويشعروكأنهشخصخارجيغريب

.وانعكاسهذاعلىسلوك، إلىعدمتوفرضماناتلسالمةالمعوقينالشعوريشجعاآلخرينعلىرفضهإضافة

(المعوقالذيقديسلكسلوكاانسحابياأوعدوانياكعمليةتعويضية )2004:111جعيجع سعاد ،.
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الذي يبين فيما إذا كان المعلمون المتخصصون يستخدمون 

 ،الخ...الوسائل الحديثة في التدريب كالحاسوب الناطق إضافة إلى الحاسبة الناطقة

أنهم ال يعتمدون وال يستخدمون 

وغير ضرورية في إيصال وهذايرجع إلى أنهم ال يحتاجونها في التدريس 

ومن جهة أخرى أنهم لم يتلقوا تكوينا 

.هذا يجعلهم غير قادرين على التعامل معها وبالشكل الصحيح

هم الحظنا أنهم غير احتكاكنا ب

 ،والحاسبة الناطقة ،والمكتبة الناطقة

ألنهم يرون أن األدوات الكالسيكية أو التقليدية تجعل المتعلم أكثر اقترابا من المعلومة 

ضرورة تنمية حاسة السمع والشم والذوق واللمس لدى المتعلم

.الحديثةوالتي تعوض حاسة البصر لديهم وهذا ما ال توفره الوسائل 

وهكذا فالوسائل التقليدية مثل لوحة برايل والكتاب المكيف ولوحة الحساب هي 

إضافة  ،من الدرس ةاألنسب في إيصال محتوى المنهاج والوصول إلى األهداف المتوخا

بينما الوسائل  ،درين على اقتناءها

75%

یبین إستخدام المعلمین المتخصصین 
للوسائل التعلیمیة الحدیثة في التدریس
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الذي يبين فيما إذا كان المعلمون المتخصصون يستخدمون )14(في الشكل

الوسائل الحديثة في التدريب كالحاسوب الناطق إضافة إلى الحاسبة الناطقة

أنهم ال يعتمدون وال يستخدمون )%75(أوضح غالبية المعلمين المتخصصين وبنسبة 

وهذايرجع إلى أنهم ال يحتاجونها في التدريس 

ومن جهة أخرى أنهم لم يتلقوا تكوينا ¡المعلومات للمتعلمين بالشكل الصحيح من جهة

هذا يجعلهم غير قادرين على التعامل معها وبالشكل الصحيح¡على هذه الوسائل

احتكاكنا بوعلى العموم فإن غالبية األساتذة ومن خالل 

والمكتبة الناطقة ،كالحاسوب ،الوسائل الحديثة لالستعما

ألنهم يرون أن األدوات الكالسيكية أو التقليدية تجعل المتعلم أكثر اقترابا من المعلومة 

ضرورة تنمية حاسة السمع والشم والذوق واللمس لدى المتعلمحرسا على

والتي تعوض حاسة البصر لديهم وهذا ما ال توفره الوسائل 

وهكذا فالوسائل التقليدية مثل لوحة برايل والكتاب المكيف ولوحة الحساب هي 

األنسب في إيصال محتوى المنهاج والوصول إلى األهداف المتوخا

درين على اقتناءهاإلى أن تكلفة الوسائل الحديثة تجعل الطلبة غير قا

25%

یبین إستخدام المعلمین المتخصصین :14الشكل رقم 
للوسائل التعلیمیة الحدیثة في التدریس

::السابعالسابعالفصل الفصل 

في الشكل

الوسائل الحديثة في التدريب كالحاسوب الناطق إضافة إلى الحاسبة الناطقة

أوضح غالبية المعلمين المتخصصين وبنسبة 

وهذايرجع إلى أنهم ال يحتاجونها في التدريس  ،هذه الوسائل

المعلومات للمتعلمين بالشكل الصحيح من جهة

على هذه الوسائل

وعلى العموم فإن غالبية األساتذة ومن خالل 

الستعمامتحمسون 

ألنهم يرون أن األدوات الكالسيكية أو التقليدية تجعل المتعلم أكثر اقترابا من المعلومة 

.ومن األداة

حرسا علىوهذا 

والتي تعوض حاسة البصر لديهم وهذا ما ال توفره الوسائل ،المعاق بصريا

وهكذا فالوسائل التقليدية مثل لوحة برايل والكتاب المكيف ولوحة الحساب هي 

األنسب في إيصال محتوى المنهاج والوصول إلى األهداف المتوخا

إلى أن تكلفة الوسائل الحديثة تجعل الطلبة غير قا

الشكل رقم 

نعم

ال
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وهناك من المعلمين المتخصصين من يستخدمها 

من خالل الشكل أعالهيتبين لنا أن المتعلم المعاق بصريا يواكب التطورات 

حيث بلغ استخدام المعلمين لهذه 

 لآللة الحاسبة الناطقة) 38%

وأهم  ،بطريقة مكيفة تتالءم وخصوصيات المعاق بصريا

لصغار المكفوفين قاعة وفر مدرسة طه حسين 

من أجل ) االنترنت(ة المعلوماتية 

.مساعدة المتعلم المعاق بصريا على قيامه بالبحوث الواجبات المدرسية

لكي يستطيع االندماج داخل المجتمع بشكل 

ولتأهيله بشكل يجعله قادر على مواصلة دراسته واحتالله 

ا وكما ذكرنا سابقا أجهزة الحاسوب مكيفة 

وكذا المعلمين  ،بما يتالءم وخصوصيات واحتياجات المتعلمين المعاقين بصريا

يثة التي يستخدمها المعلمون في عملياتهم التدريبية 

فهي مكيفة بحيث  ،وهي تشبه اآللة الحاسبة العادية لكنها ناطقة

12%

38%

یبین الوسائل التعلیمیة الحدیثة المستخدمة 
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وهناك من المعلمين المتخصصين من يستخدمها ¡التقليدية معقولة وسهل الحصول عليها

. وهذا لألسباب المذكورة أعاله) %25(لكن بنسبة قليلة 

من خالل الشكل أعالهيتبين لنا أن المتعلم المعاق بصريا يواكب التطورات 

حيث بلغ استخدام المعلمين لهذه  ،يا مثله مثل الطالب العاديالحديثة ويستخدم التكنولوج

(الوسائل في تدريسهم النسب التالية 38( لالنترنت) 50%:

بطريقة مكيفة تتالءم وخصوصيات المعاق بصرياو ،للمكتبة الناطقة

وفر مدرسة طه حسين تحيث  ،هذه الوسائل نجد االنترنت

ة المعلوماتية لشبكمتخصصة ومجهزة بالحواسيب الناطقة مزودة با

مساعدة المتعلم المعاق بصريا على قيامه بالبحوث الواجبات المدرسية

لكي يستطيع االندماج داخل المجتمع بشكل ¡كذلك اإلطالع على كل ما هو جديد

ولتأهيله بشكل يجعله قادر على مواصلة دراسته واحتالله ¡تلقائي وبدون أي صعوبات

ا وكما ذكرنا سابقا أجهزة الحاسوب مكيفة نطبعا ه .لمناصب عمل دون خوف أو عائق

بما يتالءم وخصوصيات واحتياجات المتعلمين المعاقين بصريا

.والمربين المختصين المعاقين بصريا

يثة التي يستخدمها المعلمون في عملياتهم التدريبية كذلك من أهم الوسائل الحد

وهي تشبه اآللة الحاسبة العادية لكنها ناطقة¡اآللة الحاسبة الناطقة

50%

%

یبین الوسائل التعلیمیة الحدیثة المستخدمة :15شكل رقم 
في التدریس

اآلنترنت

االلة الحاسبة الناطقة

المكتبة الناطقة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

التقليدية معقولة وسهل الحصول عليها

لكن بنسبة قليلة 

من خالل الشكل أعالهيتبين لنا أن المتعلم المعاق بصريا يواكب التطورات 

الحديثة ويستخدم التكنولوج

الوسائل في تدريسهم النسب التالية

للمكتبة الناطقة)%12(و

هذه الوسائل نجد االنترنت

متخصصة ومجهزة بالحواسيب الناطقة مزودة با

مساعدة المتعلم المعاق بصريا على قيامه بالبحوث الواجبات المدرسية

كذلك اإلطالع على كل ما هو جديد

تلقائي وبدون أي صعوبات

لمناصب عمل دون خوف أو عائق

بما يتالءم وخصوصيات واحتياجات المتعلمين المعاقين بصريا

والمربين المختصين المعاقين بصريا

كذلك من أهم الوسائل الحد

اآللة الحاسبة الناطقة

شكل رقم 

اآلنترنت

االلة الحاسبة الناطقة

المكتبة الناطقة
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تجعل المتعلم المعاق بصريا يقوم بجميع العمليات الحسابية وحل المسائل الرياضية دون 

ن طرف المعلمين المتخصصين لكن وكما نرى فإن استعمالها م ،أي مشكلة في ذلك

 هتحتوي على مربعات فيها مكعبات وكل مكعب في التي قليل مقارنة بلوحة الحساب

يقوم باستخدامها المعاقون بصريا في عمليات  ،مجموعة من النقاط على جميع جوانبه

.)3نظر ملحق ي(الخ ...الجمع والطرح والقسمة

المتخصصين إلى أن لوحة الحساب والسبب في ذلك يعود حسب رأي المعلمين 

هذه الحاسة التي تعوض حاسة البصر  ،تساعد على تنمية حاسة اللمس لدى المكفوف

يفهم ويستوعب العمليات الحسابية ويدركها بشكل أحسن  هوتجعل ،لدى المعاق بصريا

.بكثير من اآللة الحاسبة الناطقة

لهم على المكتبة ون في جزء من عمدمعتكذلك نجد المعلمين المتخصصين ي 

الناطقة التي تحتوي على أقراص مضغوطة والتسجيل يكون صوتي، كذلك كتاب ديزي 

أناشيد ودروس باللغة العربية وناطق خاص بالمكفوفين يحتوي على قصص لألطفال 

.تساعدهم في إثراء بحوثهم وفي جميع المواد،والفرنسية

ونجد  ،كتب بالبرايلعلى مصاحف ومجالت دورية تكذلك تحتوي هذه المكتبة 

ولهذه المكتبة  ¡)3نظر ملحق ي(فيها كذلك أجهزة تشبه أجهزة التسجيل مزودة بسماعات

دور كبير في مساعدة المتعلمين المعاقين بصريا على مأل وقت فراغهم من جهة وفي 

.القيام بواجباتهم المدرسية وإثراء معارفهم من جهة أخرى



عرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجهاعرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجها

األسباب تعددت لعدم استعمال الوسائل الحديثة 

فهناك من يرجع سبب عدم استخدامها إلى عدم 

حيث بلغت  ،توفرها بشكل يسمح لها أن تكون في متناول جميع الطالب المتمدرسين

لكنه ال  ،بويةاألثمان يتوفر في المؤسسة التر

وهكذا فإن المعلم يفضل استخدام أو االكتفاء 

وهناك من يرجع السبب إلى كفاية الوسائل الكالسيكية والمتعارف 

حيث نجد أن غالبية المعلمين المتخصصين يجدون في لوحة برايل 

الكفاية في وصول ، فالخ...والكتاب المكيف المكتوب بالبرايل ولوحة الحساب والعجين

متعلم بطريقة تسمح للجميع باالستيعاب ورسوخ 

تقليدية تعتمد على حاسة ألن جميع هذه الوسائل ال

.اللمس وتعمل على تنميتها مما يجعلها أكثر فائدة من غيرها

إضافة إلى أنها غير معقدة وبسيطة للطرفين معا المعلم والمتعلم وسهلة الحمل 

مقارنة ببعض الوسائل الحديثة كاآللة 

26%

11%

یبین أسباب عدم استعمال الوسائل 
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األسباب تعددت لعدم استعمال الوسائل الحديثة من خالل هذا الشكل نالحظ أن 

فهناك من يرجع سبب عدم استخدامها إلى عدم ¡من طرف المعلمين المتخصصين

توفرها بشكل يسمح لها أن تكون في متناول جميع الطالب المتمدرسين

األثمان يتوفر في المؤسسة التر ظفهناك من األدوات ما نجده باه

وهكذا فإن المعلم يفضل استخدام أو االكتفاء ¡يتوفر لدى المتمدرسين في البيت

وهناك من يرجع السبب إلى كفاية الوسائل الكالسيكية والمتعارف ¡باألدوات التقليدية

حيث نجد أن غالبية المعلمين المتخصصين يجدون في لوحة برايل ¡)%

والكتاب المكيف المكتوب بالبرايل ولوحة الحساب والعجين

متعلم بطريقة تسمح للجميع باالستيعاب ورسوخ للالمعلومات ومحتوى المنهاج 

ألن جميع هذه الوسائل الالطالب،كل المعلومات في أذهان 

اللمس وتعمل على تنميتها مما يجعلها أكثر فائدة من غيرها

إضافة إلى أنها غير معقدة وبسيطة للطرفين معا المعلم والمتعلم وسهلة الحمل 

مقارنة ببعض الوسائل الحديثة كاآللة ¡بالنسبة للمتعلم نظرا لخفة وزنها وشكلها الصغير

.يلالراقنة الكاتبة بالبرا

37%

26%

%

یبین أسباب عدم استعمال الوسائل :16الشكل رقم 
التعلیمیة الحدیثة

عدم توفرھا

كفایة الوسائل الكالسیكیة

نقص التكوین في ھذا اإلطار

أخرى

::السابعالسابعالفصل الفصل 

من خالل هذا الشكل نالحظ أن 

من طرف المعلمين المتخصصين

توفرها بشكل يسمح لها أن تكون في متناول جميع الطالب المتمدرسين

.)%37(النسبة 

فهناك من األدوات ما نجده باه

يتوفر لدى المتمدرسين في البيت

باألدوات التقليدية

%26(عليها بنسبة

والكتاب المكيف المكتوب بالبرايل ولوحة الحساب والعجين

المعلومات ومحتوى المنهاج 

المعلومات في أذهان 

اللمس وتعمل على تنميتها مما يجعلها أكثر فائدة من غيرها

إضافة إلى أنها غير معقدة وبسيطة للطرفين معا المعلم والمتعلم وسهلة الحمل 

بالنسبة للمتعلم نظرا لخفة وزنها وشكلها الصغير

الراقنة الكاتبة بالبرا

الشكل رقم 

عدم توفرھا

كفایة الوسائل الكالسیكیة

نقص التكوین في ھذا اإلطار
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كذلك يرجع بعض المعلمين المتخصصين سبب عدم استعمالهم للوسائل الحديثة 

الخ وذلك ...لعدم تلقيهم تكوينا في كيفية استخدامها مثل الحاسوب المكيف االنترنت

 ،التكوين في حيث وجدنا المعلمين المتخصصين يعانون فعال من نقص

فال يوجد دورات تكوينية أو مدربين يأتون إليهم ويقدمون لهم دروسا في هذا اإلطار 

هذا جعلهم ينفرون من استعمال هذه الوسائل ويبقون في 

فعلى مستوى مدرسة طه حسين لصغار المكفوفين مثال يوجد معلم واحد 

قاعة االنترنت والحواسيب الناطقة وهذا غير كافي مقارنة مع 

وفي كل المواد ) %100(نجد أن كل المعلمين المتخصصين

يعتمدون على الوسائل الكالسيكية في تدريسهم خاصة منها لوحة وقلم برايل لوحة 

الدار  ،األبواب...المجسمات، العجين، الحبوب الجافة

.)3نظر ملحق رقم 

فحتى لو تمت االستعانة بالوسائل الحديثة إال أنه ال يستطيع أي من المعلمين 

األمثل المتخصصين أو المتعلمين االستغناء عن هذه األدوات التقليدية ألنها تبقى 

ألنها  ،واألسهل في إيصال محتوى المنهاج بالطريقة السهلة والبسيطة وبنسبة كبيرة

یوضح فیما إذا كان المعلمون 
المتخصصون یعتمدون على الوسائل التعلیمیة الكالسیكیة
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كذلك يرجع بعض المعلمين المتخصصين سبب عدم استعمالهم للوسائل الحديثة 

لعدم تلقيهم تكوينا في كيفية استخدامها مثل الحاسوب المكيف االنترنت

حيث وجدنا المعلمين المتخصصين يعانون فعال من نقص

فال يوجد دورات تكوينية أو مدربين يأتون إليهم ويقدمون لهم دروسا في هذا اإلطار 

هذا جعلهم ينفرون من استعمال هذه الوسائل ويبقون في ¡ولو مرة واحدة في الشهر

.إطار الوسائل التقليدية

فعلى مستوى مدرسة طه حسين لصغار المكفوفين مثال يوجد معلم واحد 

قاعة االنترنت والحواسيب الناطقة وهذا غير كافي مقارنة مع متخصص ومسئول على 

.عدد التالميذ المعاقين بصريا

نجد أن كل المعلمين المتخصصين)17(في الشكل

يعتمدون على الوسائل الكالسيكية في تدريسهم خاصة منها لوحة وقلم برايل لوحة 

المجسمات، العجين، الحبوب الجافةالحساب، والكتاب المكيف، 

نظر ملحق رقم ي(.الخ.... المساميرو الخيوط البسيطة،

فحتى لو تمت االستعانة بالوسائل الحديثة إال أنه ال يستطيع أي من المعلمين 

المتخصصين أو المتعلمين االستغناء عن هذه األدوات التقليدية ألنها تبقى 

واألسهل في إيصال محتوى المنهاج بالطريقة السهلة والبسيطة وبنسبة كبيرة

100%

0%

یوضح فیما إذا كان المعلمون :17الشكل رقم 
المتخصصون یعتمدون على الوسائل التعلیمیة الكالسیكیة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

كذلك يرجع بعض المعلمين المتخصصين سبب عدم استعمالهم للوسائل الحديثة 

لعدم تلقيهم تكوينا في كيفية استخدامها مثل الحاسوب المكيف االنترنت

حيث وجدنا المعلمين المتخصصين يعانون فعال من نقص)%26(بنسبة

فال يوجد دورات تكوينية أو مدربين يأتون إليهم ويقدمون لهم دروسا في هذا اإلطار 

ولو مرة واحدة في الشهر

إطار الوسائل التقليدية

فعلى مستوى مدرسة طه حسين لصغار المكفوفين مثال يوجد معلم واحد 

متخصص ومسئول على 

عدد التالميذ المعاقين بصريا

في الشكل

يعتمدون على الوسائل الكالسيكية في تدريسهم خاصة منها لوحة وقلم برايل لوحة 

الحساب، والكتاب المكيف، 

البسيطة،الكهربائية 

فحتى لو تمت االستعانة بالوسائل الحديثة إال أنه ال يستطيع أي من المعلمين 

المتخصصين أو المتعلمين االستغناء عن هذه األدوات التقليدية ألنها تبقى 

واألسهل في إيصال محتوى المنهاج بالطريقة السهلة والبسيطة وبنسبة كبيرة

المتخصصون یعتمدون على الوسائل التعلیمیة الكالسیكیة

نعم

ال
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فهي سهلة االستعمال  ،تلعب دور الوسيط بين المعلم المتخصص والمتعلم المعاق بصريا

اللمس والسمع  إضافة إلى أن جميع هذه األدوات تعتمد وبشكل كبير على حاسة

باه وهذا من أهم والشم والتذوق وهي تساعد في تنمية هذه الحواس بشكل ملفت لالنت

وهي تنمية في الحواس األخرى وجعلها 

فهي تلعب دور البديل لفقدان 

ال يحس المعاق بصريا بالعجز أو االتكالية على اآلخرين وبالتالي 

اإلحساس باالستقاللية وإثبات الذات والقدرة على تجاوز كل العقبات التي تقف حائال 

أمام اندماجه بالشكل الطبيعي داخل مجتمعه سواء من الناحية االجتماعية أو التأهيلية 

للمتعلمين  يبين مدى توفر األدوات المساعدة في العملية التعليمية

والتي تلعب دور  ،من المعلمين المتخصصين توفرها

.)%20(الوسيط بين المعلم المتخصص والمتعلم المعاق ماعدا القلة القليلةبنسبة

ن ووقوفنا على الوسائل ومن خالل ذهابنا لمدرسة طه حسين لصغار المكفوفي

واألدوات المستعملة من طرف المعلمين الحظنا أنها متوفرة وبشكل مثير لالنتباه وفي 

0%
20

یبین مدى توفر االدوات و الوسائل 
التعلیمیة  لدى معلمي التعلیم المتخصص
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تلعب دور الوسيط بين المعلم المتخصص والمتعلم المعاق بصريا

.والتعلم عليها بسيط وال يستغرق وقت طويل

إضافة إلى أن جميع هذه األدوات تعتمد وبشكل كبير على حاسة

والشم والتذوق وهي تساعد في تنمية هذه الحواس بشكل ملفت لالنت

وهي تنمية في الحواس األخرى وجعلها ، م بالنسبة للمعاقين بصريايتعلغايات وأهداف ال

فهي تلعب دور البديل لفقدان ¡تحل محل حاسة البصر في التعامل مع الوسط الخارجي

ال يحس المعاق بصريا بالعجز أو االتكالية على اآلخرين وبالتالي 

اإلحساس باالستقاللية وإثبات الذات والقدرة على تجاوز كل العقبات التي تقف حائال 

أمام اندماجه بالشكل الطبيعي داخل مجتمعه سواء من الناحية االجتماعية أو التأهيلية 

يبين مدى توفر األدوات المساعدة في العملية التعليمية)18(الشكل

من المعلمين المتخصصين توفرها)%80(حيث أكد 

الوسيط بين المعلم المتخصص والمتعلم المعاق ماعدا القلة القليلةبنسبة

ومن خالل ذهابنا لمدرسة طه حسين لصغار المكفوفي

واألدوات المستعملة من طرف المعلمين الحظنا أنها متوفرة وبشكل مثير لالنتباه وفي 

80%

20%

یبین مدى توفر االدوات و الوسائل :18الشكل رقم 
التعلیمیة  لدى معلمي التعلیم المتخصص

::السابعالسابعالفصل الفصل 

تلعب دور الوسيط بين المعلم المتخصص والمتعلم المعاق بصريا

والتعلم عليها بسيط وال يستغرق وقت طويل

إضافة إلى أن جميع هذه األدوات تعتمد وبشكل كبير على حاسة

والشم والتذوق وهي تساعد في تنمية هذه الحواس بشكل ملفت لالنت

غايات وأهداف ال

تحل محل حاسة البصر في التعامل مع الوسط الخارجي

.البصر

ال يحس المعاق بصريا بالعجز أو االتكالية على اآلخرين وبالتالي  وهكذا 

اإلحساس باالستقاللية وإثبات الذات والقدرة على تجاوز كل العقبات التي تقف حائال 

أمام اندماجه بالشكل الطبيعي داخل مجتمعه سواء من الناحية االجتماعية أو التأهيلية 

).المهنية(

الشكل إن

المعاقين بصريا

الوسيط بين المعلم المتخصص والمتعلم المعاق ماعدا القلة القليلةبنسبة

ومن خالل ذهابنا لمدرسة طه حسين لصغار المكفوفي

واألدوات المستعملة من طرف المعلمين الحظنا أنها متوفرة وبشكل مثير لالنتباه وفي 

الشكل رقم 

نعم

ال

نوعا ما
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حيث وجدنا على سبيل المثال ال الحصر مجسمات  ،)3(جميع المواد انظر ملحق رقم

ألنواع النباتات واألوراقوطبقات األرض وجسم اإلنسان ومكونات بالتفصيل بشكل 

رحم، وسائل خاصة بمادة الرياضيات والفيزياء خرائط بارزة، مكتبة األجنة في ال

.الخ .....اآللة الراقنة الحواسب المكيفة -خاصة بالكتب المكيفة

بطريقة تسهل على المتعلمين التنقل بين  بنيكذلك الحظنا أن هيكل المدرسة قد  

ال توجد حواجز الخ، حيث تشبه المتاهة ف...حجرات الدرس ومختلف المكاتب والمكتبة

والحظنا  ،بين حجرات الدرس أو المكاتب لكي ال يصطدم المتعلم بأي عائق في المبنى

كذلك أن المتعلمين هم من يقوم بجلب األدوات الالزمة للدرس من المكان الخاص لها 

.دون أي صعوبة تذكر

توفر هذه األدوات التي بدونها ال يستطيع المعلم إيصال محتوى المنهاج  و

علميه يدل على اهتمام الدولة بهذه الفئة من المجتمع فالدولة الجزائرية من الدول لمت

الرائدة في االهتمام بهذه الشريحة وإعطائها مكانة متميزة داخل المجتمع وجعلها تنال 

حقها في التعلم مثلها مثل العاديين لكي تستطيع االندماج داخل المجتمع بشكل طبيعي 

لتمهين وبالتالي تصبح عامل في تطور المجتمع ال عائق وعالة تترقى في سلم اووالئق 

.عليه
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الشكل أعاله يبين عدم تلقي المعلمين المتخصصين تكوينا على مستوى األدوات 

فكما نرى أن كل المعلمين ¡

وهذا يعود حسبهم إلى  ،هذا المجال

اإلطالع على كل ما هو جديد 

اإلطالع على عدم فيما يخص الوسائل والطرق التدريبية للوصول إلى أفضل النتائج و

لمجال والذين يقومون بزيارات ميدانية من 

مجال تربية وتعليم المعاقين في 

ويبقى استخدام األدوات الحديثة في التدريس مسألة اجتهادات شخصية من 

في طرف المعلمين المختصين طبعا مسألة عدم تلقي المعلمين المختصين تكوينا 

الوسائل الحديثة والتي تساعدهم على نقل محتوى المناهج بطريقة أفضل إلى المتعلمين 

المعاقين بصريا تبقى عائقا أمام تقديم األفضل بالنسبة للمعاقين بصريا ويجب االهتمام 

.بهذا الجانب ألنه ضروري في إدماج المعاقين بصريا في المجتمع بطريقة طبيعية

یبین ما إذا كان لدى المعلمین المتخصصین 
.تكوینا على مستوى األدوات التعلیمیة الحدیثة
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الشكل أعاله يبين عدم تلقي المعلمين المتخصصين تكوينا على مستوى األدوات 

¡)%100(والوسائل الحديثة حيث بلغت النسبة في ذلك 

هذا المجالوالمربين المختصين ال يستفيدون من التكوين في 

اإلطالع على كل ما هو جديد عدم نقص الدورات التكوينية الخاصة بإعادة الرسكلة و

فيما يخص الوسائل والطرق التدريبية للوصول إلى أفضل النتائج و

.تجارب اآلخرين سواء في الداخل أو في الخارج

لمجال والذين يقومون بزيارات ميدانية من إضافة إلى نقص المؤطرين في هذا ا

في حين إلى آخر لهذه المراكز إلطالعهم على كل ما جد 

ويبقى استخدام األدوات الحديثة في التدريس مسألة اجتهادات شخصية من 

طرف المعلمين المختصين طبعا مسألة عدم تلقي المعلمين المختصين تكوينا 

الوسائل الحديثة والتي تساعدهم على نقل محتوى المناهج بطريقة أفضل إلى المتعلمين 

المعاقين بصريا تبقى عائقا أمام تقديم األفضل بالنسبة للمعاقين بصريا ويجب االهتمام 

بهذا الجانب ألنه ضروري في إدماج المعاقين بصريا في المجتمع بطريقة طبيعية

0%

100%

یبین ما إذا كان لدى المعلمین المتخصصین :19الشكل رقم 
تكوینا على مستوى األدوات التعلیمیة الحدیثة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

الشكل أعاله يبين عدم تلقي المعلمين المتخصصين تكوينا على مستوى األدوات 

والوسائل الحديثة حيث بلغت النسبة في ذلك 

والمربين المختصين ال يستفيدون من التكوين في 

نقص الدورات التكوينية الخاصة بإعادة الرسكلة و

فيما يخص الوسائل والطرق التدريبية للوصول إلى أفضل النتائج و

تجارب اآلخرين سواء في الداخل أو في الخارج

إضافة إلى نقص المؤطرين في هذا ا

حين إلى آخر لهذه المراكز إلطالعهم على كل ما جد 

.بصريا

ويبقى استخدام األدوات الحديثة في التدريس مسألة اجتهادات شخصية من 

طرف المعلمين المختصين طبعا مسألة عدم تلقي المعلمين المختصين تكوينا 

الوسائل الحديثة والتي تساعدهم على نقل محتوى المناهج بطريقة أفضل إلى المتعلمين 

المعاقين بصريا تبقى عائقا أمام تقديم األفضل بالنسبة للمعاقين بصريا ويجب االهتمام 

بهذا الجانب ألنه ضروري في إدماج المعاقين بصريا في المجتمع بطريقة طبيعية

الشكل رقم 
تكوینا على مستوى األدوات التعلیمیة الحدیثة

نعم

ال
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ما إذا كان المعلمون المتخصصون يستفيدون في عملهم 

أخذوا ) %90(من خبرات من سبقهم في ميدان تعليم المعاقين بصريا حيث نجد أن نسبة

فحسب رأيهم ضروري جدا األخذ من تجارب 

خاصةمن جانب طرق التدريس األنسب واالستعمال الصحيح للوسائل واألدوات 

فليس ، محتوى المنهاج وبالتالي تحقيق األهداف المسطرة

المهم توفر جميع األدوات واإلمكانيات والوسائل الخاصة بالمكفوفين بقدر ما هو 

ألن عدم استخدامها بالشكل الصحيح 

ستخدمها في المواد العلمية كالرياضيات 

ي المتعلمين المعاقين بصريا إذا 

كذلك هناك بعض المجسمات واألشكال الهندسية إذا لم 

قد  المعاق بصريا يتعلم المعلم المختص كيف يوصل حيثياتها بالطريقة الصحيحة للمتعلم

.يفهمها بالشكل الخطأ ألن المعاق بصريا يعتمد على حاسة اللمس بدرجة كبيرة

يصف لك من خالل مالحظتنا لبعض الطالب في المدرسة وجدنا أن هناك من 

شكل القط على انه دجاجة وهناك من المتعلمين من ال يعرف مكونات جسمه فال 

10%

یوضح ما إذا كان المعلمون المتخصصون 
یستفیدون من خبرات من سبقوھم في استعمال الوسائل 
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ما إذا كان المعلمون المتخصصون يستفيدون في عملهم يوضح الشكل أعالهفي

من خبرات من سبقهم في ميدان تعليم المعاقين بصريا حيث نجد أن نسبة

فحسب رأيهم ضروري جدا األخذ من تجارب ¡من تجارب من سبقهم في هذا المجال

الضالعين في هذا المجال

خاصةمن جانب طرق التدريس األنسب واالستعمال الصحيح للوسائل واألدوات 

محتوى المنهاج وبالتالي تحقيق األهداف المسطرة شرحالتي تعين األستاذ في 

المهم توفر جميع األدوات واإلمكانيات والوسائل الخاصة بالمكفوفين بقدر ما هو 

ألن عدم استخدامها بالشكل الصحيح ، تضروري كيفية التحكم في استعمال هذه األدوا

.يؤدي إلى الكثير من المخاطر مادية كانت أو معنوية

ستخدمها في المواد العلمية كالرياضيات نفمثال هناك بعض األدوات التي 

ي المتعلمين المعاقين بصريا إذا ذوالفيزياء تكون حادة أو خشنة الملمس وبالتالي قد تؤ

كذلك هناك بعض المجسمات واألشكال الهندسية إذا لم ¡لم نوجههم بالشكل الصحيح

يتعلم المعلم المختص كيف يوصل حيثياتها بالطريقة الصحيحة للمتعلم

يفهمها بالشكل الخطأ ألن المعاق بصريا يعتمد على حاسة اللمس بدرجة كبيرة

من خالل مالحظتنا لبعض الطالب في المدرسة وجدنا أن هناك من 

شكل القط على انه دجاجة وهناك من المتعلمين من ال يعرف مكونات جسمه فال 

90%

%

یوضح ما إذا كان المعلمون المتخصصون :20الشكل رقم 
یستفیدون من خبرات من سبقوھم في استعمال الوسائل 

.  التعلیمیة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

يوضح الشكل أعالهفي

من خبرات من سبقهم في ميدان تعليم المعاقين بصريا حيث نجد أن نسبة

من تجارب من سبقهم في هذا المجال

الضالعين في هذا المجال

خاصةمن جانب طرق التدريس األنسب واالستعمال الصحيح للوسائل واألدوات 

التي تعين األستاذ في 

المهم توفر جميع األدوات واإلمكانيات والوسائل الخاصة بالمكفوفين بقدر ما هو 

ضروري كيفية التحكم في استعمال هذه األدوا

يؤدي إلى الكثير من المخاطر مادية كانت أو معنوية

فمثال هناك بعض األدوات التي 

والفيزياء تكون حادة أو خشنة الملمس وبالتالي قد تؤ

لم نوجههم بالشكل الصحيح

يتعلم المعلم المختص كيف يوصل حيثياتها بالطريقة الصحيحة للمتعلم

يفهمها بالشكل الخطأ ألن المعاق بصريا يعتمد على حاسة اللمس بدرجة كبيرة

من خالل مالحظتنا لبعض الطالب في المدرسة وجدنا أن هناك من و

شكل القط على انه دجاجة وهناك من المتعلمين من ال يعرف مكونات جسمه فال 

الشكل رقم 
یستفیدون من خبرات من سبقوھم في استعمال الوسائل 

نعم

ال
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غير ذلك وبالتالي ضروري جدا االستفادة من 

في استعمال هذه األدوات لكي ال يتم الوقوع في نفس األخطاء 

األساس الذي يعتمده المعلم المتخصص في اختيار الوسيلة 

من ) %57(حيث وجدنا وكما هو موضح 

كل  ستعمالاأي  ،المعلمين المتخصصين يختارون األداة على أساس متطلبات الدرس

لقي وهو المتعلم الوسائل واألدوات والطرق التي تبلغ وتوصل محتوى الدرس إلى المت

المعاق بصريا حيث تبلغ وتوصل محتوى الدرس إلى المتلقي وهو المتعلم المعاق 

حيث يحس ويتيقن المعلم بأن المعلومة قد تم استيعابها من طرف المتعلمين 

37%

3% 3%

یوضح األساس الذي یتبعھ معلموا التعلیم 
المتخصص في إختیار الوسیلة التعلیمیة المناسبة للدرس
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غير ذلك وبالتالي ضروري جدا االستفادة من ويميزاألصابع من األنف ومن الفم 

في استعمال هذه األدوات لكي ال يتم الوقوع في نفس األخطاء  همخبرات من سبقو

األساس الذي يعتمده المعلم المتخصص في اختيار الوسيلة  أعاله يبين الشكل

حيث وجدنا وكما هو موضح ¡المناسبة في شرح محتوى المنهاج الدراسي

المعلمين المتخصصين يختارون األداة على أساس متطلبات الدرس

الوسائل واألدوات والطرق التي تبلغ وتوصل محتوى الدرس إلى المت

المعاق بصريا حيث تبلغ وتوصل محتوى الدرس إلى المتلقي وهو المتعلم المعاق 

حيث يحس ويتيقن المعلم بأن المعلومة قد تم استيعابها من طرف المتعلمين 

.

57%

%

یوضح األساس الذي یتبعھ معلموا التعلیم :21الشكل رقم 
المتخصص في إختیار الوسیلة التعلیمیة المناسبة للدرس

متطلبات الدرس

قدرات المتعلم وسھولة الوسیلة بالنسبة 

أن تكون الوسیلة مألوفة للمتعلم

قدرة األستاذ في التحكم في اآلداة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

يميزاألصابع من األنف ومن الفم 

خبرات من سبقو

. مستقبال

يبين الشكل

المناسبة في شرح محتوى المنهاج الدراسي

المعلمين المتخصصين يختارون األداة على أساس متطلبات الدرس

الوسائل واألدوات والطرق التي تبلغ وتوصل محتوى الدرس إلى المت

المعاق بصريا حيث تبلغ وتوصل محتوى الدرس إلى المتلقي وهو المتعلم المعاق 

حيث يحس ويتيقن المعلم بأن المعلومة قد تم استيعابها من طرف المتعلمين ، بصريا

.المعاقين بصريا

الشكل رقم 
المتخصص في إختیار الوسیلة التعلیمیة المناسبة للدرس

قدرات المتعلم وسھولة الوسیلة بالنسبة 
لھ

أن تكون الوسیلة مألوفة للمتعلم

قدرة األستاذ في التحكم في اآلداة
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يعتمد في اختيار األدوات والوسائل على قدرات المتعلم  من )%37(هناك و 

المعاق بصريا وسهولة الوسيلة بالنسبة إليه فال يستطيع المعلم فرض وسيلة أو أداة 

تفوق قدرات المتعلم الجسدية أو الفكرية ألنها تصبح في هذه الحالة عائقا أمام استيعابه 

.للدرس أكثر من معين بالنسبة له

ك هناك نسبة قليلة من يرجع اختيار الوسيلة أو األداة المناسبة إلى إضافة إلى ذل

أن تكون األداة مألوفة و قدرة المعلم المتخصص على التحكم في الوسيلة من جهة

مدى تعوده و لقدرة المعلم المتخصص)%3(بالنسبة للمعلم من جهة أخرى تبقى نسبة 

.على استخدام الوسيلة المناسبة

ن يإلى المجهودات الكبيرة التي يبذلها المعلم هنا نشير طبعا ال ننسى أنو 

الوسائل التي تعينهم في شرح الدرس بطريقة تلبي و توفير األدوات من أجلالمتخصصين

.وتالءم االحتياجات التعليمية للمعاقين بصريا

اختراع وسائل بإمكانيات بسيطة جدا للوصول  إلىيذهبون في أحيان كثيرة فهم

تسهيل الفكرة للمتعلمين المعاقين بصريا خاصة في من أجلو ،أشملوإلى فهم أعمق

قوانينه إلى و المواد العلمية التي تتطلب جهدا كبيرا من المعلم في إيصال أفكاره

هذا طبعا يعود ، وقتا طويال في شرح فكرة تبدو لنا بسيطة ذلك يستغرق، وهلمتعلمي

.لخصوصية هذه الفئة
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على ضرورة ) %100(بنسبة

األخذ بعين االعتبار عند اختيار الوسيلة أو الوسائل المستعملة في شرح دروسهم 

ضرورة األخذ بخصائص المتعلمين وهذا حسب رأيهم راجع لمجموعة أسباب يعود 

المعلم كما كان سابقا في المنهاج 

يلعبالمتعلمدوراًبارزاًفيالعمليةالتعليميةويعدالمحورالثانيبعدالمعلممنحيثاألهميةالفعلية 

فيالمرحلةاألساسيةالدنياحيثكاللجهدوالعبءيقععلىالمتعلموماعلىالمتعلمإالأنيستقبل 

بويةأنطبيعةالمتعلمأحدأسباب 

العكة منال رشدي (صعوباتتعلمالرياضياتوفيدراسةالعنيزيأمالرياضالتيهدفتإلىمعرفةأسباب

یوضح في ما إذا كان المعلمون 
المتخصصون یأخذون خصائص المتعلمین المعاقین بصریا 

في االعتبار عند إختیار الوسیلة المناسبة للدرس
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بنسبةوفي هذا الشكل يجمع كل المعلمين المتخصصين 

األخذ بعين االعتبار عند اختيار الوسيلة أو الوسائل المستعملة في شرح دروسهم 

ضرورة األخذ بخصائص المتعلمين وهذا حسب رأيهم راجع لمجموعة أسباب يعود 

المعلم كما كان سابقا في المنهاج أهمها إلى أن المتعلم هو محور العملية التعليمية وليس

يلعبالمتعلمدوراًبارزاًفيالعمليةالتعليميةويعدالمحورالثانيبعدالمعلممنحيثاألهميةالفعلية 

فيالمرحلةاألساسيةالدنياحيثكاللجهدوالعبءيقععلىالمتعلموماعلىالمتعلمإالأنيستقبل 

بويةأنطبيعةالمتعلمأحدأسباب المادةالتعليميةويتفاعلمعهاومعذلكبينتالدراساتالتر

صعوباتتعلمالرياضياتوفيدراسةالعنيزيأمالرياضالتيهدفتإلىمعرفةأسباب

46.(

100%

0%

یوضح في ما إذا كان المعلمون :22الشكل رقم 
المتخصصون یأخذون خصائص المتعلمین المعاقین بصریا 

في االعتبار عند إختیار الوسیلة المناسبة للدرس

::السابعالسابعالفصل الفصل 

في هذا الشكل يجمع كل المعلمين المتخصصين 

األخذ بعين االعتبار عند اختيار الوسيلة أو الوسائل المستعملة في شرح دروسهم 

ضرورة األخذ بخصائص المتعلمين وهذا حسب رأيهم راجع لمجموعة أسباب يعود 

أهمها إلى أن المتعلم هو محور العملية التعليمية وليس

.التقليدي

يلعبالمتعلمدوراًبارزاًفيالعمليةالتعليميةويعدالمحورالثانيبعدالمعلممنحيثاألهميةالفعلية و

فيالمرحلةاألساسيةالدنياحيثكاللجهدوالعبءيقععلىالمتعلموماعلىالمتعلمإالأنيستقبل 

المادةالتعليميةويتفاعلمعهاومعذلكبينتالدراساتالتر

صعوباتتعلمالرياضياتوفيدراسةالعنيزيأمالرياضالتيهدفتإلىمعرفةأسباب

2004:46، سعيد

الشكل رقم 
المتخصصون یأخذون خصائص المتعلمین المعاقین بصریا 

في االعتبار عند إختیار الوسیلة المناسبة للدرس

نعم

ال
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:صعوبات تعلمالرياضياتفيالمرحلةاالبتدائيةكانأحدأسبابهذهالصعوباتيرجعإلىً

.ضعفمستوىالتالميذفيالصفوفالستةاألولي-

.عدماستعدادالتالميذللتفكيرفيحاللمسائلألنهماعتادواعلىاألسئلةالمباشرة-

.بعضالفصوليعوقتحقيقالعمليةالتربويةفي كثافةعددالتالميذ-

، العكة منال رشدي سعيد(.للدروسأوالًبأوَلتهمعدماكتراثبعضالتالميذوعدممذاكر-

2004:46.(

كذلك هناك خصوصية التالميذ الذين هم فاقدون لبصرهم وبالتالي يجب  

، تعويض هذا النقص بأشياء أخرى من بينها الوسائل المناسبة في تبليغ المعلومات

كذلك يجب األخذ ، ودون األخذ بخصائص التالميذ ال يمكن الوصول إلى أي نتيجة

ال يستطيع المعلم حيث مين هؤالء المتعلسن بعين االعتبار الوسيلة التي تناسب 

.المتخصص فرض الوسائل التي ال تتناسب وأعمار المتعلمين

كذلك نأخذ بالحسبان مجاالت اهتمام المتعلمين وميولهم الشخصية واحتياجاتهم  

التعليمية وما يتالءم وهذه االحتياجات ألن العملية التعليمية بأكملها هي من أجل تلبية 

.لمعاق بصريااالحتياجات التعليمية ل

اختيار الوسائل المناسبة  دوإذا لم نأخذ في الحسبان خصائص المعاقين بصريا عن

لذلك يجب مراعاة خصائص ، في شرح محتوى المناهج فال فائدة منها في األساس

المتعلمين من جوانب عديدة كرغباتهم وميوالتهم واستعداداتهم الجسمية والنفسية 

.دوات وعدم االكتفاء فقط بمتطلبات الدرسوالمهارية في استعمال هذه األ

خاصة في المواد العلمية يلجأ إلى استعمال أكثر و الحظنا أن المعلم المتخصصو

من أداة واحدة وأكثر من طريقة واحدة في الدرس الواحد وإذا تحتم عليه األمر نجده 

في مادة ف، يبتكر وسائل من أفكاره الخاصة إليصال معلومة أو فكرة أو قانون معين

الرياضيات مثال نجد المعلم المتخصص يلجأ إلى جعل المتعلمين أنفسهم وسيلة من 

ألنه ، الخ...الضرب والطرحو الوسائل المعينة في شرح العمليات الحسابية كالجمع

وجدها األنسب الستيعاب العمليات الحسابية بشكل بسيط وسهل وممتع في نفس 

بصريا سريع االنفعال والملل والقلق وبالتالي عند  فنحن نعلم أن التلميذ المعاق،الوقت
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ية يجب األخذ بعين االعتبار كل هذه األمور 

فلكل إمكاناته العقلية كذلك ) الفروق الفردية

ال يستطيع التحصل عليها لغالئها

هنا نوضح مدى استفادة المعلمين المتخصصين من الوسائل المستخدمة في 

من المعلمين يستفيدون من األدوات 

ذه أجابت بعدم االستفادة من ه

األدوات، فيما يخص المعلمين الذين يستخدمون األدوات العادية أغلبهم معلمي المواد 

¡العلمية حيث نجدهم يستخدمون المنقلة، المدور، الجرار، العجين، الدارة الكهربائية

بينما معلمي المواد األدبية يعتمدون في األغلب على الكتاب المكيف ولوحة 

وقلم برايل لذلك ال يستعينون بالوسائل العادية في إيصال محتوى المنهاج ألنها ال 

المعلمين التي إذا رجعنا إلى نتائج هذا الجدول فسنالحظ أن النسبة الكبيرة من 

تستخدم الوسائل المستعملة مع الطالب العاديين تدل على أن المتعلم المعاق بصريا مثله 

30%

یوضح إستفادة المعلمین المتخصصین 
من الوسائل التعلیمیة المستخدمة في التدریس العادي 
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ية يجب األخذ بعين االعتبار كل هذه األمور ر األدوات المعينة والطرق التدريس

الفروق الفردية(لية قعلنفسية والأي الخصائص الجسمية وا

ال يستطيع التحصل عليها لغالئهااستعمال وسائل قد على جبر المتعلم ي

.أو لشيء غير ذلك

هنا نوضح مدى استفادة المعلمين المتخصصين من الوسائل المستخدمة في 

من المعلمين يستفيدون من األدوات )%70(التدريس العادي حيث وجدنا أن نسبة 

أجابت بعدم االستفادة من ه)%30(المستخدمة في التدريس العادي بينما نسبة 

األدوات، فيما يخص المعلمين الذين يستخدمون األدوات العادية أغلبهم معلمي المواد 

العلمية حيث نجدهم يستخدمون المنقلة، المدور، الجرار، العجين، الدارة الكهربائية

.الخإضافة إلى األدوات الخاصة...المجسمات

بينما معلمي المواد األدبية يعتمدون في األغلب على الكتاب المكيف ولوحة 

وقلم برايل لذلك ال يستعينون بالوسائل العادية في إيصال محتوى المنهاج ألنها ال 

الطالب المعاقين بصرياوخاصية تتالءم مع طبيعة

إذا رجعنا إلى نتائج هذا الجدول فسنالحظ أن النسبة الكبيرة من 

تستخدم الوسائل المستعملة مع الطالب العاديين تدل على أن المتعلم المعاق بصريا مثله 

70%

یوضح إستفادة المعلمین المتخصصین :23الشكل رقم 
من الوسائل التعلیمیة المستخدمة في التدریس العادي 

::السابعالسابعالفصل الفصل 

ر األدوات المعينة والطرق التدريساختيا

أي الخصائص الجسمية وا

ياالقتصادية فال 

أو لشيء غير ذلك

هنا نوضح مدى استفادة المعلمين المتخصصين من الوسائل المستخدمة في 

التدريس العادي حيث وجدنا أن نسبة 

المستخدمة في التدريس العادي بينما نسبة 

األدوات، فيما يخص المعلمين الذين يستخدمون األدوات العادية أغلبهم معلمي المواد 

العلمية حيث نجدهم يستخدمون المنقلة، المدور، الجرار، العجين، الدارة الكهربائية

المجسمات، الخشيبات

بينما معلمي المواد األدبية يعتمدون في األغلب على الكتاب المكيف ولوحة 

وقلم برايل لذلك ال يستعينون بالوسائل العادية في إيصال محتوى المنهاج ألنها ال 

تتالءم مع طبيعة

إذا رجعنا إلى نتائج هذا الجدول فسنالحظ أن النسبة الكبيرة من و 

تستخدم الوسائل المستعملة مع الطالب العاديين تدل على أن المتعلم المعاق بصريا مثله 

الشكل رقم 
من الوسائل التعلیمیة المستخدمة في التدریس العادي 

نعم

ال
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يذهبون إلى حد  نمثل المتعلم العادي كما يؤكد على ذلك المعلمون المتخصصون الذي

التحكم في األدوات و القول أنه في بعض األحيان يستطيع المعاق بصريا التعامل

عدم ووهذا يرجع إلى حب إثبات الذات 

طي اإلعاقة غاستعمال الحواس األخرى وإجادتها بحيث ت

وطبعا استفادة المعلمين من الوسائل المتداولة في التدريس العادي يكون تبعا 

ص الطالب من جهة أخرى وهذا ما يأخذه 

.المعلمون المتخصصون دائما بعين االعتبار ويجعلونه في المقام األول

یوضح إستفادة المعلمین المتخصصین من 
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مثل المتعلم العادي كما يؤكد على ذلك المعلمون المتخصصون الذي

القول أنه في بعض األحيان يستطيع المعاق بصريا التعامل

وهذا يرجع إلى حب إثبات الذات ¡عدة أحسن من المتعلم العادي

استعمال الحواس األخرى وإجادتها بحيث ت فيالشعور بالنقص واإلرادة 

وطبعا استفادة المعلمين من الوسائل المتداولة في التدريس العادي يكون تبعا 

ص الطالب من جهة أخرى وهذا ما يأخذه لمتطلبات الدرس من جهة ومواءمتها لخصائ

المعلمون المتخصصون دائما بعين االعتبار ويجعلونه في المقام األول

10%

90%

یوضح إستفادة المعلمین المتخصصین من :24الشكل رقم 
الندوات الجھویة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

مثل المتعلم العادي كما يؤكد على ذلك المعلمون المتخصصون الذي

القول أنه في بعض األحيان يستطيع المعاق بصريا التعامل

عدة أحسن من المتعلم العاديوالوسائل المسا

الشعور بالنقص واإلرادة 

.البصرية

وطبعا استفادة المعلمين من الوسائل المتداولة في التدريس العادي يكون تبعا 

لمتطلبات الدرس من جهة ومواءمتها لخصائ

المعلمون المتخصصون دائما بعين االعتبار ويجعلونه في المقام األول

الشكل رقم 

نعم

ال
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يوضحان مدى استفادة المعلمين المتخصصين من 

 حيث ن،التعليم الموجه لفئة المعاقين بصريا

جدنا أن الغالبية من المعلمين ال يستفيدون من الندوات الجهوية التي لها عالقة بطرق 

.)%90(ذلك بنسبة

إلى عدم وجود  أواليرجع ذلك 

تكون غير ذات فائدة وغير 

فهي حسب رأيهم تبقى على مستوى التنظيم 

وهذا يقلل من قيمتها فقط وبعيدة كل البعد عندما يجري فعليا على حجرات الدراسة 

.في هذا المجال

)%22(دة من الندوات الجهوية إلى غياب اإلعالم

ال نسمع و فهم يقولون أن هناك من الندوات التي تقام على مستوى المراكز المتخصصة

.بها إال متأخرين مما يجعلنا غير قادرين على االستفادة منها

كل المعلمين المتخصصين عدم مقدرة 

هذا كله يؤدي إلى عدم وجود اتصال 

ال يسمح بتبادل و الوطني

22%

22%

یوضح سبب عدم إستفادة المعلمین 
المتخصصین من الندوات الجھویة
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يوضحان مدى استفادة المعلمين المتخصصين من )25-24(رقم  هذين الشكلين

التعليم الموجه لفئة المعاقين بصرياو الندوات الجهوية التي تعالج قضايا التربية

جدنا أن الغالبية من المعلمين ال يستفيدون من الندوات الجهوية التي لها عالقة بطرق 

ذلك بنسبةو -)24(الشكل–توصيل المناهج التربوية للمعاقين بصريا 

يرجع ذلك )25نظر الشكل رقمي(فحسب تصريحات المعلمين

تكون غير ذات فائدة وغير وإذا وجدت ) %52(مثل هذه الندوات وذلك بنسبة

فهي حسب رأيهم تبقى على مستوى التنظيم )%22(وال تتوافق مع ما هو عملي

فقط وبعيدة كل البعد عندما يجري فعليا على حجرات الدراسة 

في هذا المجالعلمين المتخصصين أو الذين يتكونون

دة من الندوات الجهوية إلى غياب اإلعالمكذلك يرجع سبب عدم االستفا

فهم يقولون أن هناك من الندوات التي تقام على مستوى المراكز المتخصصة

بها إال متأخرين مما يجعلنا غير قادرين على االستفادة منها

عدم مقدرة و اب أخرى كبعد المسافةإضافة إلى أسب

هذا كله يؤدي إلى عدم وجود اتصال ¡خاصة المعلمات لكثرة انشغاالتهم

الوطنيو بين مختلف المدارس على المستوى الجهوي

52%

4%

یوضح سبب عدم إستفادة المعلمین :25الشكل رقم 
المتخصصین من الندوات الجھویة

غیر موجودة

غیر مفیدة وغیر مالئمة 

غیاب اإلعالم

آخرى

::السابعالسابعالفصل الفصل 

هذين الشكلين

الندوات الجهوية التي تعالج قضايا التربية

جدنا أن الغالبية من المعلمين ال يستفيدون من الندوات الجهوية التي لها عالقة بطرق و

توصيل المناهج التربوية للمعاقين بصريا 

فحسب تصريحات المعلمين

مثل هذه الندوات وذلك بنسبة

وال تتوافق مع ما هو عمليمالئمة

فقط وبعيدة كل البعد عندما يجري فعليا على حجرات الدراسة 

علمين المتخصصين أو الذين يتكونونبالنسبة للم

كذلك يرجع سبب عدم االستفا

فهم يقولون أن هناك من الندوات التي تقام على مستوى المراكز المتخصصة

بها إال متأخرين مما يجعلنا غير قادرين على االستفادة منها

إضافة إلى أسب

خاصة المعلمات لكثرة انشغاالتهم على التنقل

بين مختلف المدارس على المستوى الجهوي

الشكل رقم 

غیر موجودة

غیر مفیدة وغیر مالئمة 

غیاب اإلعالم



عرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجهاعرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجها

التجارب بين المعلمين المتخصصين في مختلف المراكز المنتشرة عبر التراب 

المتخصصين من الملتقيات التي تنظم 

التي تختص بطرق توصيل المناهج التربوية للمعاقين 

على عدم ) %90(هي نفس نتائج الشكلين السابقين حيث أجمع الكل وبنسبة 

بنسبة وصلت و يعود السبب حسب رأي الكل

یبین سبب عدم إستفادة المعلمین 
المتخصصین من الملتقیات العلمیة

یوضح فیما إذا كان المعلمون المتخصصون یستفیدون من 
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التجارب بين المعلمين المتخصصين في مختلف المراكز المنتشرة عبر التراب 

المتخصصين من الملتقيات التي تنظم يبينان مدى استفادة ) 26-27(

التي تختص بطرق توصيل المناهج التربوية للمعاقين و لصالح هذه الفئة من المجتمع

هي نفس نتائج الشكلين السابقين حيث أجمع الكل وبنسبة 

يعود السبب حسب رأي الكلو االستفادة من مثل هذه الملتقيات

100%

یبین سبب عدم إستفادة المعلمین :27الشكل رقم 
المتخصصین من الملتقیات العلمیة

10%

90%

یوضح فیما إذا كان المعلمون المتخصصون یستفیدون من :26الشكل رقم 
الملتقیات العلمیة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

التجارب بين المعلمين المتخصصين في مختلف المراكز المنتشرة عبر التراب والخبرات

.الوطني

(الشكلين 

لصالح هذه الفئة من المجتمع

هي نفس نتائج الشكلين السابقين حيث أجمع الكل وبنسبة و بصريا

االستفادة من مثل هذه الملتقيات

الشكل رقم 

ال یوجد

الشكل رقم 

نعم

ال
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هو عدم وجود ملتقيات تهتم بذوي الحاجات الخاصة 

نبين عدم استفادة المعلمين المتخصصين من البحوث 

الوسائل المساعدة على توصيل محتوى المناهج 

تقر بعدم ) %75(احتياجات المعاقين بصريا حيث وجدنا نسبة 

20%

20

یبین سبب عدم إستفادة المعلمین 
المتخصصین من البحوث العلمیة في ھذا المجال

75

یبین ما إذ كان المعلمون المتخصصون 
یستفیدون من البحوث العلمیة التي لھا عالقة بطرق 
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هو عدم وجود ملتقيات تهتم بذوي الحاجات الخاصة و إلى سبب واحد

.مستوى طرق توصيل المناهج التربوية

نبين عدم استفادة المعلمين المتخصصين من البحوث )29-28(في الشكلين 

الوسائل المساعدة على توصيل محتوى المناهج و العلمية التي لها عالقة بطرق التدريس

احتياجات المعاقين بصريا حيث وجدنا نسبة و بما يتالءم

60%

20%

یبین سبب عدم إستفادة المعلمین :29الشكل رقم 
المتخصصین من البحوث العلمیة في ھذا المجال

عدم االطالع

نقصھا 

لیست مكتوبة بالبرایل

25%

75%

یبین ما إذ كان المعلمون المتخصصون :28الشكل رقم 
یستفیدون من البحوث العلمیة التي لھا عالقة بطرق 

التدریس للمعاقین بصریا

::السابعالسابعالفصل الفصل 

إلى سبب واحد)%100(إلى

مستوى طرق توصيل المناهج التربويةعلى

في الشكلين 

العلمية التي لها عالقة بطرق التدريس

بما يتالءم التعليمية

الشكل رقم 
المتخصصین من البحوث العلمیة في ھذا المجال

عدم االطالع

نقصھا 

لیست مكتوبة بالبرایل

الشكل رقم 
یستفیدون من البحوث العلمیة التي لھا عالقة بطرق 

نعم

ال
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التي أجريت على  ءاسوانتماءها و االستفادة من البحوث العلمية باختالف درجاتها

تكوين إطارات المدارس المخصصة للمعاقين لمستوى الجامعات أو المراكز المخصصة 

 باستفادتها)%25(يةبينما أجابت نسبةسواء كانت البحوث الوطنية أو األجنبو ،بصريا

.اطالعها على مثل هذه البحوثو

ووجدنا أن السبب الرئيسي يعود إلى عدم إطالع المعلمين المتخصصين على  

هذا ما و ال تطلع عليها)%60(مثل هذه البحوث فكما هو موضح أعاله وجدنا نسبة 

أكثر ألن البحوث العلمية  يجعلهم يكتفون فقط بخبراتهم الشخصية وال يحاولون التوسع

.إيجاد الحلول إن أمكن ذلكو وضعت لكي تبحث عن سبب المشكلة ووصف الظاهرة

 من يرجع عدم االستفادة من البحوث العلمية إلى نقصها)%20(وهناك 

إلى عدم كتابتها بخط برايل ألن غالبية المعلمين المتخصصين من فئة المعاقين )%20(و

قاموا بالبحوث العلمية فما دام البحث العلمي حول أو موجه  هذا يؤخذ على منو بصريا

إلى المعاقين بصريا البد أن نكيفه بحيث يتالءم وخصوصية هذه الفئة من المجتمع كي 

.تكون الفائدة حقيقية وتعم الجميع

من خالل ما سبقنالحظ أن المعلمين المتخصصين ال يستفيدون بالشكل المطلوب 

من الندوات والملتقيات والبحوث العلمية وهي أدوات كلها تصب في اإلطالع على 

تجارب اآلخرين وإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض المربي أثناء قيامه بتدريس 

لتدريس المالئمة والمناسبة المعاقين بصريا من حيث استعمال الوسائل وطرق ا

.الحتياجات التعليمة لهذه الفئةل

وكذلك إفادة اآلخرين بتجاربهم ألن مدرسة طه حسين من المدارس القليلة على  

النتائج الجيدة و مستوى الجزائر التي تحظى بسمعة طبية من حيث التسيير اإلداري

 فيها أقدمو رة لوالية بسكرةجاوت تستقطب العديد من الواليات الملتالميذها ألنها كان

هذا الميدان حيث تتجاوز  فيأقدر المعلمين المختصين الذين يتميزون بالخبرة الطويلة و

على اآلخرينال بد من االطالع واطالع  مع هذاو سنوات 10خبرتهم في هذا المركز 

هذه التجارب واكتساب كل ما هو جديد ومستحدث فيما يخص الوسائل وطرق التدريس 

.تلفةالمخ
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يعتمدون ) %100(بنسبةو في هذا الشكل نجد أن جميع المعلمين المتخصصين

وهذا ،في اختيارهم لطريقة وأسلوب تنفيذ الدرس على مشاركة التالميذ المعاقين بصريا 

اختيار الوسائل  في يرجع حسب التصريحات التي أدلوا بها إلى ضرورة إشراك الطالب

وهذا يرجع في األساس إلى أن المتعلم هو أساس العملية التربوية في المنهاج 

الحديث عكس المنهاج القديم أو التقليدي الذي يعتبر المعلم هو محور العملية التربوية 

المعاق بصريا تجعل المعلم يأخذ دائما 

ميوالت الطالب عند تدريسهم ألن ذلك مهم جدا في تبليغ 

وتوصيل محتوى المناهج التربوية بالشكل المطلوب والذي يتالءم واحتياجاتهم 

حسبانه قدرات المتعلم المعاق 

به في المادة وفي تلقي ببصريا بحيث ال يجهده ويبحث دائما عن الطريقة التي تح

رض التالميذ أثناء تعتالمعلومات بسهولة ويسر وتبسيط وتسهيل كل العقبات التي 

المستطاع إلى أذهان  درالعملية التعليمية وهذا بهدف تحبيب المادة العلمية وتقريبها ق

یوضح فیما إذا كان  اسلوب تنفیذ الدرس 
یعتمد على المعلم المتخصص وحده أو یتم بمشاركة 
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في هذا الشكل نجد أن جميع المعلمين المتخصصين

في اختيارهم لطريقة وأسلوب تنفيذ الدرس على مشاركة التالميذ المعاقين بصريا 

يرجع حسب التصريحات التي أدلوا بها إلى ضرورة إشراك الطالب

.المناسبة للدرس والطريقة المالئمة لتبليغ المحتوى

وهذا يرجع في األساس إلى أن المتعلم هو أساس العملية التربوية في المنهاج 

الحديث عكس المنهاج القديم أو التقليدي الذي يعتبر المعلم هو محور العملية التربوية 

المعاق بصريا تجعل المعلم يأخذ دائما  ة المتعلميومن جهة أخرى خاص

ميوالت الطالب عند تدريسهم ألن ذلك مهم جدا في تبليغ و الحسبان رأي ورغبات

وتوصيل محتوى المناهج التربوية بالشكل المطلوب والذي يتالءم واحتياجاتهم 

حسبانه قدرات المتعلم المعاق في كذلك يجب على المعلم المتخصص أن يضع 

بصريا بحيث ال يجهده ويبحث دائما عن الطريقة التي تح

المعلومات بسهولة ويسر وتبسيط وتسهيل كل العقبات التي 

العملية التعليمية وهذا بهدف تحبيب المادة العلمية وتقريبها ق

.المتعلمين المعاقين بصريا

0%

100%

یوضح فیما إذا كان  اسلوب تنفیذ الدرس :30الشكل رقم 
یعتمد على المعلم المتخصص وحده أو یتم بمشاركة 

التلمیذ فیھ

علیك وحدك

بمشاركة التالمیذ فیھ

::السابعالسابعالفصل الفصل 

في هذا الشكل نجد أن جميع المعلمين المتخصصين

في اختيارهم لطريقة وأسلوب تنفيذ الدرس على مشاركة التالميذ المعاقين بصريا 

يرجع حسب التصريحات التي أدلوا بها إلى ضرورة إشراك الطالب

المناسبة للدرس والطريقة المالئمة لتبليغ المحتوى

وهذا يرجع في األساس إلى أن المتعلم هو أساس العملية التربوية في المنهاج 

الحديث عكس المنهاج القديم أو التقليدي الذي يعتبر المعلم هو محور العملية التربوية 

ومن جهة أخرى خاص ،هذا من جهة

الحسبان رأي ورغبات

وتوصيل محتوى المناهج التربوية بالشكل المطلوب والذي يتالءم واحتياجاتهم 

. التعليمية

كذلك يجب على المعلم المتخصص أن يضع 

بصريا بحيث ال يجهده ويبحث دائما عن الطريقة التي تح

المعلومات بسهولة ويسر وتبسيط وتسهيل كل العقبات التي 

العملية التعليمية وهذا بهدف تحبيب المادة العلمية وتقريبها ق

المتعلمين المعاقين بصريا

الشكل رقم 
یعتمد على المعلم المتخصص وحده أو یتم بمشاركة 

علیك وحدك

بمشاركة التالمیذ فیھ
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ضافة إلى أن المعلم المتخصص يأخذ دائما بعين االعتبار الفروق الفردية الموجودة 

ألن  ،أو من الناحية البصرية

فهناك  .هناك درجات في اإلعاقة البصرية كما الحظنا في القسم النظري من هذا البحث

هذا كله يتطلب جهد و المتوسطة

كبير من طرف المعلمين المختصين في إرضاء جميع هؤالء الطالب المعاقين بصريا 

احتياجاتهم و توصيل محتوى المنهاج التربوي بما يتالءم

الوسط االجتماعي بالشكل  بما يساعدهم في المستقبل من أجل االندماج داخل

تطور مجتمعهم ال عائق في 

في هذا الشكل نجد أن غالبية المعلمين المتخصصين يؤكدون على قدرتهم في 

التربوية  التحكم في األوقات المخصصة للنشاطات التي تكون تابعة لمحتوى المناهج

، ألن النشاط في المناهج الحديثة أصبح من العناصر 

األساسية المكونة للمنهاج كجزء من طرق ووسائل التدريس التي هي مهمة جدا بالنسبة 

. بين الطالب العاديينو هي نقطة االختالف الوحيدة بينهم

25%

یوضح مدى تحكم المعلم المتخصص في 
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ضافة إلى أن المعلم المتخصص يأخذ دائما بعين االعتبار الفروق الفردية الموجودة 

أو من الناحية البصرية) الذكاء(بين الطلبة سواء من الناحية النفسية أو الذهنية 

هناك درجات في اإلعاقة البصرية كما الحظنا في القسم النظري من هذا البحث

المتوسطةو تتراوح إعاقتهم بين البسيطة هناك من

كبير من طرف المعلمين المختصين في إرضاء جميع هؤالء الطالب المعاقين بصريا 

توصيل محتوى المنهاج التربوي بما يتالءمو والهدف هنا هو تبليغ

بما يساعدهم في المستقبل من أجل االندماج داخل

تطور مجتمعهم ال عائق في و الذي يجعل منهم أفراد مساهمين في تنمية

.وجه التنمية االجتماعية

في هذا الشكل نجد أن غالبية المعلمين المتخصصين يؤكدون على قدرتهم في 

التحكم في األوقات المخصصة للنشاطات التي تكون تابعة لمحتوى المناهج

، ألن النشاط في المناهج الحديثة أصبح من العناصر )%75(حيث بلغت نسبتهم

األساسية المكونة للمنهاج كجزء من طرق ووسائل التدريس التي هي مهمة جدا بالنسبة 

هي نقطة االختالف الوحيدة بينهمو ،للطالب المعاقين بصريا

75%

یوضح مدى تحكم المعلم المتخصص في :31الشكل رقم 
الوقت الالزم لكل نشاط

::السابعالسابعالفصل الفصل 

ضافة إلى أن المعلم المتخصص يأخذ دائما بعين االعتبار الفروق الفردية الموجودة إ

بين الطلبة سواء من الناحية النفسية أو الذهنية 

هناك درجات في اإلعاقة البصرية كما الحظنا في القسم النظري من هذا البحث

هناك منو المكفوف كليا

كبير من طرف المعلمين المختصين في إرضاء جميع هؤالء الطالب المعاقين بصريا 

والهدف هنا هو تبليغ

بما يساعدهم في المستقبل من أجل االندماج داخلو التعليمية

الذي يجعل منهم أفراد مساهمين في تنميةو المطلوب

وجه التنمية االجتماعية

في هذا الشكل نجد أن غالبية المعلمين المتخصصين يؤكدون على قدرتهم في 

التحكم في األوقات المخصصة للنشاطات التي تكون تابعة لمحتوى المناهج

حيث بلغت نسبتهم

األساسية المكونة للمنهاج كجزء من طرق ووسائل التدريس التي هي مهمة جدا بالنسبة 

للطالب المعاقين بصريا

الشكل رقم 

نعم

ال
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طريقة التقويم هي نفسها المطبقة بين الطالب و توىحيث نجد أن األهداف والمح

نقصد هنا الوسائل و يختلفون في طريقة التدريسو المبصرينو المعاقين بصريا

التي تتوقف على و النشاطات الخاصة بكل درسو الطريقة المعتمدةو المستخدمة

.خصائص الطالب المعاقين بصريا

لى التحكم في الوقت الالزم لكل والجيد هنا أن المعلمين المتخصصين قادرين ع

 فيوي نالبرنامج الس إنهاءألن ذلك يلعب دور كبير ويساعد على  ،في كل درسو نشاط

.ن بصريا عن أقرانهم المبصرينيبالتالي ال يتأخر الطالب المعاقو الوقت المحدد

يكون اإلدماج المدرسي الذي تقوم به مدرسة طه حسين مع باقي  هكذاو 

تكون عملية و يد جدا بالنسبة للمعاقين بصريافالمدارس العادية في بعض األحيان م

دون أن تخلف عقدة نقص بالنسبة للمعاقين بصريا و اإلدماج ناجحة بنسبة كبيرة

تدريس وقدرات الطالب الوسائل المعتمدة في الوالتحكم في النشاطات علىويساعد ،

وخبرة المعلم المتخصص التي تجعل من النشاطات عامل مهم وحاسم ،المعاقين بصريا 

في تسريع توصيل المحتوى إلى أذهان المتعلمين ألن النشاطات تلبي دائما ميوالت 

ورغبات المتعلمين وتأخذ في عين االعتبار خصائصهم الفيزيولوجيةوالفروق الفردية 

.مالموجودة بينه

من المعلمين المتخصصين الذين ال يتحكمون في توزيع وقت )%25(ونجد نسبة

يعود السبب حسب رأيهم إلى خصوصية الفئة التي يتعاملون و الحصة بسبب األنشطة

.الصبر بسبب إعاقتهمو معها فاألنشطة مع المعاقين بصريا تتطلب الكثير من الوقت
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هذا الشكل يوضح مدى اعتماد معلم التعليم المتخصص أثناء العملية التدريسية 

حيث وجدنا أن كل المعلمين 

يعتمدون على ذلك من أجل إيضاح المعلومات التي يصعب 

ب لبعض المتعلمين المعاقين بصريا 

.ون في كثير من األحيان إلى اللجوء إلى مثل هذا األسلوب

توصيلها له بطريقته الخاصة التي 

هذا يعود لتقارب السن بين 

بالتالي فهم األقرب و من جهة أخرى ألنهم يشتركون في اإلعاقة

المالئمة فيما بينهم لتوصيل 

شيء بل زيادة على الفهم  في

وفهم الغير واالبتعاد  ،فهو يربي فيهم التعاون والتضامن

هم في التعلم والمادة والمعلم وبالتالي اإلدماج 

والصحيح دون الخوف من ردود فعل قد تصاحب المعاق بصريا في 

یوضح إعتماد المعلم المتخصص على 
تبادل المعلومات بین التالمیذ في إیصال المعلومة 

عرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجهاعرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجها

286

هذا الشكل يوضح مدى اعتماد معلم التعليم المتخصص أثناء العملية التدريسية 

حيث وجدنا أن كل المعلمين ¡على تبادل المعلومات بين التالميذ المعاقين بصريا 

يعتمدون على ذلك من أجل إيضاح المعلومات التي يصعب )100%

ب لبعض المتعلمين المعاقين بصريا تبليغها بالشكل الكامل أو المطلوو

ون في كثير من األحيان إلى اللجوء إلى مثل هذا األسلوبفهم يلجأ

توصيلها له بطريقته الخاصة التي و هو أن يوضح التلميذ المعلومة إلى زميله

هذا يعود لتقارب السن بين و ،أسهلو يفهمها بشكل أفضلو تجعل زميله يقتنع بها

من جهة أخرى ألنهم يشتركون في اإلعاقةو ،من جهة

المالئمة فيما بينهم لتوصيل و ويختارون الطرق المناسبة،إلى فهم بعضهم البعض 

. احتياجاتهمو المعلومات بما يتالءم

فيهذا ال ينقص من عمل المعلمين المتخصصين 

فهو يربي فيهم التعاون والتضامن ،للمعلوماتاألسهل 

هم في التعلم والمادة والمعلم وبالتالي اإلدماج ويحبذ،ن العزلة والقلق واالرتباك 

والصحيح دون الخوف من ردود فعل قد تصاحب المعاق بصريا في س

.ميةكل مراحل حياته االجتماعية والمهنية والتعلي

100%

0%

یوضح إعتماد المعلم المتخصص على :32الشكل رقم 
تبادل المعلومات بین التالمیذ في إیصال المعلومة 

::السابعالسابعالفصل الفصل 

هذا الشكل يوضح مدى اعتماد معلم التعليم المتخصص أثناء العملية التدريسية 

على تبادل المعلومات بين التالميذ المعاقين بصريا 

100(المتخصصين

عليهم توصيلها

فهم يلجأوبالتالي ،

هو أن يوضح التلميذ المعلومة إلى زميلهو 

تجعل زميله يقتنع بها

من جهةالطالب 

إلى فهم بعضهم البعض 

المعلومات بما يتالءم

هذا ال ينقص من عمل المعلمين المتخصصين 

األسهل و الكبير

ن العزلة والقلق واالرتباك ع

ساالجتماعي السل

كل مراحل حياته االجتماعية والمهنية والتعلي

الشكل رقم 
تبادل المعلومات بین التالمیذ في إیصال المعلومة 

نعم

ال
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ية تساهم إلى حد كبير في تلبية االحتياجات 

.االجتماعية التي يبقى أهمها بالنسبة للمعاق بصريا وهو اإلدماج االجتماعي

يهتم المعلمون المتخصصون بتطوير مهارات المتعلمين المعاقين بصريا اهتماما 

34-33(ى المكفوفين وهذا ما يوضحه الشكلين

یبین إھتمام المعلم المتخصص بتطویر 
مھارات التلمیذ أثناء التخطیط للدرس

11%

16

یوضح نوعیة ھذه المھارات

عرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجهاعرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجها

287

ية تساهم إلى حد كبير في تلبية االحتياجات هذا يجعل من العملية التدريس

االجتماعية التي يبقى أهمها بالنسبة للمعاق بصريا وهو اإلدماج االجتماعي

يهتم المعلمون المتخصصون بتطوير مهارات المتعلمين المعاقين بصريا اهتماما 

ى المكفوفين وهذا ما يوضحه الشكلينألنها تعوض حاسة البصر لد

100%

0%

یبین إھتمام المعلم المتخصص بتطویر :33الشكل رقم 
مھارات التلمیذ أثناء التخطیط للدرس

37%

36%

16%

یوضح نوعیة ھذه المھارات: 34الشكل رقم 

::السابعالسابعالفصل الفصل 

هذا يجعل من العملية التدريسإن 

االجتماعية التي يبقى أهمها بالنسبة للمعاق بصريا وهو اإلدماج االجتماعي

يهتم المعلمون المتخصصون بتطوير مهارات المتعلمين المعاقين بصريا اهتماما 

ألنها تعوض حاسة البصر لد، كبيرا

الشكل رقم 

نعم

ال

اللمس

السمع

السرعة

آخرى 
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استخدام مهارات و بتطوير)%100(الذين يبينان اهتمام جميع المعلمين المتخصصين)

.التالميذ المعاقين بصريا أثناء القيام بعملية التدريس

هذا راجع ألن هذه المهارات هي أحد الوسائل المهمة التي يستخدمها التالميذ  

عدم االهتمام بتنمية هذه المهارات من و ،ويات المناهج التربويةلفهم واستيعاب محت

من المتخصصين طرف المعلمين يعود بالضرر على المتعلمين من جهة والمعلمين 

وتؤدي ،ألنها تقف حائال وعائقا حقيقيا في سبيل نجاح العملية التعليمية  ،جهة أخرى

االحتياجات التعليمية التي هي هدف العملية إلى فشلها وبالتالي عدم الوصول إلى تحقيق 

.التربوية في األساس

يوضح نوع هذه المهارات التي يعمل المعلمون  )34(الشكل أعالهو

المتخصصون على تنميتها واالهتمام بها لما لها من أهمية في تعويض حاسة البصر 

.لدى المتعلمين

على )%36(و )%37(وتأتي في المقام األول حاستي اللمس والسمع بنسبة  

التوالي ألن جميع األدوات والوسائل المستعلمة في التدريس تحتاج إلى حاسة 

طبعا الوسائل تلعب دور الوسيط بين المعلم و ،بين أشكالهاو اللمسللتمييز بينها

منهاج التربوي فإن استعمال المتعلم المعاق بصريا في إيصال محتوى الو المتخصص

يعتبر استعمال مادة و ،المعلم للعجينمثال في الدرس ينمي حاسة اللمس لدى المكفوف

.*العجين من بين النشاطات المستقلة

 كذلك يقوم المعلم بإعطاء المتعلم المكفوف بعض المواد ويطلب منه تسميتها

هي و الجرس أو الطاولةوذلك باستخدام حاسة الشم أو يقوم بدق ،التعرف عليها و

 ،السمع حاسة طريقة يستعملها المعلم في تعليم الحروف للمتعلمين الجدد وبالتالي تنمية

.التركيز،السرعة في الحركة، الدقة، إضافة إلى تنمية مهارات أخرى مثل التذوق

)%16(وبلغت النسبة هنا ، الخ..

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

التركيبية،األناشيد،الموسيقى،التدريب  التشكيل بالعجين،التركيب باستعمال األلعاب:النشاطات المستقلة *

.إلخ.....على الرقص،

االهتمام بها من و لمهارة السرعة بحيث تنمية هذه المهارات)%11(ونسبة 

المتعلمين يؤدي إلى تسهيل العملية التعليمية على المعلم المتخصص و طرف المعلمين

.صريا من جهة أخرىوتلبية االحتياجات التعليمية للمتعلمين المعاقين ب،من جهة 

إذن فالمعلم المتخصص مطالب إضافة إلى التدريس االهتمام باستثارة وتحفيز 

تنمية هذه و ،وض النقص في األبصار لدى المكفوفالمهارات األخرى التي تع

(الخامسة المهارات السابقة الذكر وهي مهارات التواصل بالنسبة للمكفوفين تبدأ من سن

المتعلم المعاق بصريا بالحضانة التابعة لمدرسة طه حسين لصغار عندما يتصل )5

.المكفوفين أي في الطور التحضيري

وهنا يبدأ اهتمام المربين والمعلمين المتخصصين بتنمية مهارات التواصل  

حيث وحسب تصريح ،السمعي التي تحتل المركز األولفي العملية التعليمية واإلدماجية 

لبيداغوجية نجد أن تعلم اللغة والنطق والكالم والقراءة والكتابة كلها األخصائية النفسية ا

.تتوقف على إيجاد مهارة االستماع

ولعل تداخل هذه المهارات ينمي عمليات التواصل المعرفي من خالل تنمية 

وجمع هذه المهارات في المواقف الطبيعية الواقعية أو الحياتية يسهل على المعاق  ،اللغة

لية اإلدماج االجتماعي وهنا نالحظ وبشكل جلي ما للمناهج التربوية المكيفة بصريا عم

من دور في تلبية وضمان االحتياجات التعليمية من جهة واالحتياجات االجتماعية من 

.جهة أخرى
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الذي بحثنا فيه عن األساس الذي يعتمده المعلمون 

التي هي جزء أساسي من طرق ووسائل 

جدنا أن اإلجابات أغلبها إن لم نقل كلها التف حول متطلبات الدرس

ما يتطلبه من و وهذا تبعا لمحتوى المنهاج التربوي

.أنشطة لتبليغه بالشكل المطلوب والمفيد للمتعلمين المعاقين بصريا

البرنامج الدراسي  ءنهاإلا المعلمون المتخصصون مربوطون بوقت محدد 

النظام  فيالتعليم مثلهم مثل التالميذ المتمدرسين 

المحددة سواء كانت و كذلك اختيار األنشطة يتوقف على األهداف الموضوعة

وهذا  ،المقرر ككل أو أهداف كل درس

هو تلبية هذه و يبقى أهم هدف بالنسبة لهم

االحتياجات (النشاطات لالحتياجات التعليمية لهذه الفئة إضافة إلى احتياجات أخرى 

هذا طبعا ألجل إدماج هذه الفئة داخل مجتمعهم بشكل طبيعي دون أي آثار قد 

أرض  علىهذا ما نجده فعال 

المدرسة وجدنا أنهم يقومون 

من أمثلتها توجد العديد من البيوت 

22%

یوضح األساس الذي یعتمده المعلم 
المتخصص في إختیار األنشطة التعلیمیة
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الذي بحثنا فيه عن األساس الذي يعتمده المعلمون و )35(بالنسبة للشكل

التي هي جزء أساسي من طرق ووسائل و المرافقة المتخصصون في اختيار األنشطة

جدنا أن اإلجابات أغلبها إن لم نقل كلها التف حول متطلبات الدرس

وهذا تبعا لمحتوى المنهاج التربوي¡)%78(البرنامج ككل بنسبة 

أنشطة لتبليغه بالشكل المطلوب والمفيد للمتعلمين المعاقين بصريا

ا المعلمون المتخصصون مربوطون بوقت محدد 

التعليم مثلهم مثل التالميذ المتمدرسين و وزارة التربية طرف

كذلك اختيار األنشطة يتوقف على األهداف الموضوعة

المقرر ككل أو أهداف كل درسطويلة أو قصيرة المدى أي أهداف البرنامج أو 

يبقى أهم هدف بالنسبة لهمو.  مهم جدا بالنسبةللمتعلمين المعاقين بصريا

النشاطات لالحتياجات التعليمية لهذه الفئة إضافة إلى احتياجات أخرى 

.)الخ... االجتماعية، الصحية، النفسية

هذا طبعا ألجل إدماج هذه الفئة داخل مجتمعهم بشكل طبيعي دون أي آثار قد 

هذا ما نجده فعال و ،على المتعلمين المعاقين بصرياتكون سلبية مستقبال 

المدرسة وجدنا أنهم يقومون في من خالل مالحظتنا لهؤالء التالميذ 

من أمثلتها توجد العديد من البيوت و متبعةد األنشطة التابعة لطرق التدريس ال

78%

یوضح األساس الذي یعتمده المعلم : 35الشكل رقم
المتخصص في إختیار األنشطة التعلیمیة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

بالنسبة للشكل

المتخصصون في اختيار األنشطة

جدنا أن اإلجابات أغلبها إن لم نقل كلها التف حول متطلبات الدرسو ،التدريس

البرنامج ككل بنسبة و

أنشطة لتبليغه بالشكل المطلوب والمفيد للمتعلمين المعاقين بصريا

ا المعلمون المتخصصون مربوطون بوقت محدد وطبع

طرف المسطر من

كذلك اختيار األنشطة يتوقف على األهداف الموضوعة ،العادي

طويلة أو قصيرة المدى أي أهداف البرنامج أو 

مهم جدا بالنسبةللمتعلمين المعاقين بصريا

النشاطات لالحتياجات التعليمية لهذه الفئة إضافة إلى احتياجات أخرى 

االجتماعية، الصحية، النفسية

هذا طبعا ألجل إدماج هذه الفئة داخل مجتمعهم بشكل طبيعي دون أي آثار قد و 

تكون سلبية مستقبال 

من خالل مالحظتنا لهؤالء التالميذ و حيث،الواقع 

د األنشطة التابعة لطرق التدريس اليبعد

حسب البرنامج

قدرات التلمیذ
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التي تحتوي على أنواع كثيرة من النباتات تم زرعها من قبل ، البالستيكية في المدرسة

الفواكه مثلهم و الخضرو المتمدرسين الذين يستطيعون التمييز بين أنواع الحبوب الجافة

كذلك ، مراحل نموهاوإضافة إلى التمييز بين أنواع أوراق النباتات ،مثل المبصرين

.الخ...نجدهم يقومون بصناعة الدارة الكهربائية بأنفسهم

أن األنشطة التي تكون ضمن طرق وأدوات التدريس  إلىتجدر اإلشارة هنا و 

أي أنها تخضع لخصائص المتعلم  ،هي بالضرورة مكيفة مثلها مثل الكتاب المدرسي

المعاق بصريا ويقوم بها إضافة إلى المتعلمين المتخصصين داخل الحجرات الدراسية 

كذلك هناك من األنشطة التي تكون ضمن وتابعة للبرنامج الدراسي من يقوم بها 

المربون المختصون واألخصائيون النفسانيون والمسئولون عن النشاطات المدرسية مثل 

، ت العلمية والذهاب إلى المتاحف مثل متحف المجاهدين لتدعيم دروس التاريخالرحال

القيام بتمثيل المسرحيات التي يتعلم من خاللها المعاق بصريا ضرورة وكيفية االعتناء 

وكيف يتعامل ويتواصل مع األخر وكيفية التعبير عن ، بصحته والحفاظ على نظافته

شاطات كلها تأتي في صالح المتعلم المعاق بصريا ه واحتياجاته وطموحاته وهي نرأفكا

تلقائية وبسهولة فهي تساعده بألنها إضافة إلى أنها تساعده على االندماج داخل مجتمعه 

.على اإلحساس بالثقة وتنقص من اعتماده على األخيرين وشعوره باالستقاللية

التعليمية من جهة  المناهج التربوية المكيفة تساعد في تلبية االحتياجاتوبالتالي ف

.واالجتماعية والصحية والنفسية من جهة أخرى

فمن خالل مالحظتنا لواقع االتصال بينهم وبين المربين والمعلمين المختصين 

وكل عمال المدرسة نجد أن التواصل اللغوي بين المتعلمين المعاقين بصريا وباقي 

أنك تنسى في كثير من  العمال سواء المعاقين بصريا أو العاديين جيد جدا لدرجة

وفي جميع  في تعامالتهم المختلفة األحيان أنهم معاقون بصريا للثقة التي يتميزون بها

.المواقف

كذلك إذا ما رجعنا إلى عملية التقويم وهي عنصر هام من العناصر المكونة  

للمنهاج التربوي نجد أن األنشطة المطبقة من قبل المعلمين المختصين هي مختارة بما 
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تعارف عليه ملية والسنوية وطبعا ال

أصبحت تدخل ضمن العناصر التي يتم تقييم الطالب 

وبالتالي فالمعلمين المتخصصين البد عليهم عند اختيارهم لألنشطة أن يكون 

طبعا لكي تكون عملية التقويم 

من المعلمين المتخصصين يضيفون إلى البرنامج 

ا ألن الطالب المعاق بصريا مثله 

.مثل الطالب المبصر فقط يحتاج إلى طرق مكيفة حسب إعاقته

يوضح هذا الشكل فيما إذا كان المعلمون المتخصصون يفضلون العمل الفردي 

أن  أعالهحيث وكما هو مبين في 

حيث وجدنا أن  ،لكل منهما

المعلمين المتخصصين يعتمدون على العمل الفردي وعلى الجماعي معا، فحسب رأيهم 

.كليهما مهم بالنسبة للمتعلم المعاق بصريا من الناحية التعليمية واالجتماعية

50%

یوضح إعتماد المعلم المتخصص في 
األنشطة التعلیمیة على العمل الفردي أو الجماعي
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لية والسنوية وطبعا الفصونقصد هنا االمتحانات ال،يتناسب وعملية التقويم 

أصبحت تدخل ضمن العناصر التي يتم تقييم الطالب في المنهاج الحديث أن األنشطة

.على أساسها وهذا ما يدعمه البرنامج التربوي

وبالتالي فالمعلمين المتخصصين البد عليهم عند اختيارهم لألنشطة أن يكون 

طبعا لكي تكون عملية التقويم ¡األساس في ذلك هو البرنامج التربوي المكيف

من المعلمين المتخصصين يضيفون إلى البرنامج )%22(موضوعية وكما نرى فإن نسبة

ا ألن الطالب المعاق بصريا مثله نهو موضح ه اقدرات التلميذ لكن بدرجة قليلة جدا كم

مثل الطالب المبصر فقط يحتاج إلى طرق مكيفة حسب إعاقته

يوضح هذا الشكل فيما إذا كان المعلمون المتخصصون يفضلون العمل الفردي 

حيث وكما هو مبين في ¡اعي عند قيامهم باألنشطة التربوية والتعليمية

لكل منهما)%50(النسب متساوية بين العمل الفردي والجماعي

المعلمين المتخصصين يعتمدون على العمل الفردي وعلى الجماعي معا، فحسب رأيهم 

كليهما مهم بالنسبة للمتعلم المعاق بصريا من الناحية التعليمية واالجتماعية

50%

یوضح إعتماد المعلم المتخصص في :36الشكل  رقم 
األنشطة التعلیمیة على العمل الفردي أو الجماعي

::السابعالسابعالفصل الفصل 

يتناسب وعملية التقويم 

في المنهاج الحديث أن األنشطة

على أساسها وهذا ما يدعمه البرنامج التربوي

وبالتالي فالمعلمين المتخصصين البد عليهم عند اختيارهم لألنشطة أن يكون 

األساس في ذلك هو البرنامج التربوي المكيف

موضوعية وكما نرى فإن نسبة

قدرات التلميذ لكن بدرجة قليلة جدا كم

مثل الطالب المبصر فقط يحتاج إلى طرق مكيفة حسب إعاقته

يوضح هذا الشكل فيما إذا كان المعلمون المتخصصون يفضلون العمل الفردي 

اعي عند قيامهم باألنشطة التربوية والتعليميةأو الجم

النسب متساوية بين العمل الفردي والجماعي

المعلمين المتخصصين يعتمدون على العمل الفردي وعلى الجماعي معا، فحسب رأيهم 

كليهما مهم بالنسبة للمتعلم المعاق بصريا من الناحية التعليمية واالجتماعية

الشكل  رقم 

العمل الفردي

العمل الجماعي
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االستقاللية والثقة بالنفس واالعتماد على روح فالعمل الفردي يساعد على تنمية  

كذلك هناك من  ،ردي مهم في اختيار أفكار التالميذ بشكل فرديالذات كذلك العمل الف

المعلمين المتخصصين من يرون أنه البد من المرور على العمل الفردي للذهاب إلى 

.العمل الجماعي أي االنتقال من الجزء إلى الكل

فهي  يةالفرديةالخطةالتربوسوف نبين هنا خصائص و 

.اجاتالخاصةعلىحدايطفلمنذوياالحتةكلعامدراسيلكليمكتوبةتعدمعبداوثيقة

.تشملنقاطالقوةونقاطالضعفللطفل-

.لهتالمناسبةاالخدمتقديمتحفظحقالطفلفي-

.األسرةمھبمنفیلتحقيقأهدافهتضمنتفاعلمجموعةمناألفرادذويالعالقةبالطفل-

.الطفلمعوالعاملينالمعلمأداءميمالمسبقللطفلكماتقييةالتقـملمدىفعالييلةتقيوس-

.الطفلأسرة  معاألخصائيين  امجموعةمنھإعدادشتركفيي-

ةيةواالجتماعيرةالمدىالفرديلةوقصياجاتالطفلطويتحتويكافةاحت-

.جهاحتايالطفلوالخدماتالمساندةالتيبه  لتحقيتحددالمكانالتربويالمناسبالذيس-

.نموذج لمثل هذه األعمال )7و 6الملحق رقم(وفيالطفاللفرديمنهاجيھباختصار

بالنسبة للعمل الجماعي مهم ألنه ينمي روح الجماعة بين هذا عن العمل الفردي 

وهذا مهم في  ،المتعلمين المعاقين بصريا ويسهل عمليات التواصل اللغوي والمعرفي

ويسهل بشكل كبير عمل المتعلمين المتخصصين من خالل ،التعلميةالعملية التعليمية 

متطلبات و ذا ما يتماشىفي شرح وتبليغ محتوى المنهاج التربوي المكيف وه هممساعدت

ل طرق التدريس المنهاج الحديث الذي يشجع على العمل الفردي والجماعي من خال

طريقة ، ة في المنهاج الحديث منها طريقة التدريس بالكفاءاتالمختلفة والمتبع

.الخ...المشروعات وطريقة حل المشكالت
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ين يشجعون تخصصمن المعلمين الم

من خالل البحوث التي ،المتعلمين المعاقين بصريا على اكتشاف المعلومات بأنفسهم

¡يقومون بها باالستعانة طبعا إما بالمكتبة الناطقة أو الذهاب إلى قاعة الحواسيب المكيفة

الذهاب إلى المكتبات الخارجية، قاعات 

الواجبات المدرسية من جهة و

كذلك ليعتمد المتعلم المعاق بصريا 

كذلك القيام بالبحوث بنفسه يرسخ المعلومات أكثر في ذهنه ويستوعبها بشكل 

.يتعلم التعامل مع األجهزة الحديثة كاالنترنت بصورة أفضل

واهم ما يتمكن الوصول إليه من خالل القيام بالبحوث تعزيز مهارات التواصل 

خاصة مهارات التواصل السمعي والتواصل المعرفي 

فقيام المتعلم المعاق بصريا 

بالبحوث العلمية يشبع حاجاته التعليمية ويساعد في اندماجه اجتماعياإضافة إلى تحسين 

كذلك يساعد القيام بالبحوث المعلمين المختصين في تذليل 

.لمكيفالكثير من الصعوبات التي تعيقهم في إيصال وتبليغ محتوى المنهاج التربوي ا

یوضح فیما إذا كان المعلم المتخصص 
یشجع تالمیذه على إكتشاف المعلومات بأنفسھم
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من المعلمين الم)%100(في هذا الشكل نجد أن نسبة

المتعلمين المعاقين بصريا على اكتشاف المعلومات بأنفسهم

يقومون بها باالستعانة طبعا إما بالمكتبة الناطقة أو الذهاب إلى قاعة الحواسيب المكيفة

الذهاب إلى المكتبات الخارجية، قاعات و إضافةإلى االستعانة بمرافق خارج المدرسة

و هذا من أجل القيام بالبحوث، والخ... لمتاحف

كذلك ليعتمد المتعلم المعاق بصريا  الخارجي،ومن جهة أخرى لالندماج مع الوسط 

.على نفسه وبالتالي تزيد ثقته بنفسه

كذلك القيام بالبحوث بنفسه يرسخ المعلومات أكثر في ذهنه ويستوعبها بشكل 

يتعلم التعامل مع األجهزة الحديثة كاالنترنت بصورة أفضل

واهم ما يتمكن الوصول إليه من خالل القيام بالبحوث تعزيز مهارات التواصل 

خاصة مهارات التواصل السمعي والتواصل المعرفي ¡المتعلمين المعاقين بصريا

فقيام المتعلم المعاق بصريا وبالتالي ،بواسطة تنمية تعلم اللغة إال الذي ال يكون 

بالبحوث العلمية يشبع حاجاته التعليمية ويساعد في اندماجه اجتماعياإضافة إلى تحسين 

كذلك يساعد القيام بالبحوث المعلمين المختصين في تذليل ، السنويةو

الكثير من الصعوبات التي تعيقهم في إيصال وتبليغ محتوى المنهاج التربوي ا

100%

0%

یوضح فیما إذا كان المعلم المتخصص :37الشكل رقم
یشجع تالمیذه على إكتشاف المعلومات بأنفسھم

::السابعالسابعالفصل الفصل 

في هذا الشكل نجد أن نسبة

المتعلمين المعاقين بصريا على اكتشاف المعلومات بأنفسهم

يقومون بها باالستعانة طبعا إما بالمكتبة الناطقة أو الذهاب إلى قاعة الحواسيب المكيفة

إضافةإلى االستعانة بمرافق خارج المدرسة

لمتاحفا، االنترنت

ومن جهة أخرى لالندماج مع الوسط 

على نفسه وبالتالي تزيد ثقته بنفسه

كذلك القيام بالبحوث بنفسه يرسخ المعلومات أكثر في ذهنه ويستوعبها بشكل 

يتعلم التعامل مع األجهزة الحديثة كاالنترنت بصورة أفضل كذلك ،أفضل

واهم ما يتمكن الوصول إليه من خالل القيام بالبحوث تعزيز مهارات التواصل 

المتعلمين المعاقين بصريا دعن

الذي ال يكون 

بالبحوث العلمية يشبع حاجاته التعليمية ويساعد في اندماجه اجتماعياإضافة إلى تحسين 

النتائج الفصلية

الكثير من الصعوبات التي تعيقهم في إيصال وتبليغ محتوى المنهاج التربوي ا

الشكل رقم
یشجع تالمیذه على إكتشاف المعلومات بأنفسھم

نعم

ال
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هذا الشكل يوضح لنا جملة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المتعلمين المعاقين 

صين تخصمن المعلمين الم) %

ماعدا الكتب  ،على أن العائق الرئيسي يتمثل في عدم توفر الكتب المطبوعة بخط برايل

ا تكتب على مستوي مدرسة طه حسين لصغار المكفوفين والتي 

.)5ملحق رقم  نظري(تبعا للدليل الوطني الرسمي لكتابة برايل 

أما خارج المؤسسة وعند الذهاب إلى المكاتب الخارجية أو دور الثقافة ومختلف 

وبالتالي ،فئة المعاقين بصريا 

وهذا ما ، يضطر المتعلم المعاق بصريا إلى إيجاد مرافق دائم يعينه في قراءة الكتب

يعاني منه المتعلمين المعاقين بصريا حيث نجد وحسب ما هو موضح في الشكل أعاله 

من المعلمين المتخصصين ومن خالل تعاملهم الدائم مع هذه الفئة يالحظون 

ألن المرافق المبصر للطفل المعاق بصريا ال يستطيع 

مالزمته في كل مكان يذهب إليه وفي كل مكان يذهب إليه وفي كل كتاب يقرؤه 

.العملية وبالتالي ال يستطيع التفرغ له في كل وقت يحتاجه إليه

وهذا ما ،تب الناطقة في كل المجاالت 

الحظناه في المكتبة الناطقة الخاصة بالمؤسسة فهناك بعض المواد التي ال تتوفر 

25%

34%

یوضح نوع الصعوبات التي تواجھ 
المتعلمین المعاقین بصریا أثناء البحث
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هذا الشكل يوضح لنا جملة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المتعلمين المعاقين 

%41(بصريا أثناء قيامهم بالبحوث العلمية وهنا تؤكد نسبة

على أن العائق الرئيسي يتمثل في عدم توفر الكتب المطبوعة بخط برايل

ا تكتب على مستوي مدرسة طه حسين لصغار المكفوفين والتي المدرسية التي نجده

تبعا للدليل الوطني الرسمي لكتابة برايل ، جداكيفت بشكل جيد 

أما خارج المؤسسة وعند الذهاب إلى المكاتب الخارجية أو دور الثقافة ومختلف 

فئة المعاقين بصريا بالمراكز الثقافية ال نجدها تتوفر على أجنحة خاصة 

يضطر المتعلم المعاق بصريا إلى إيجاد مرافق دائم يعينه في قراءة الكتب

يعاني منه المتعلمين المعاقين بصريا حيث نجد وحسب ما هو موضح في الشكل أعاله 

من المعلمين المتخصصين ومن خالل تعاملهم الدائم مع هذه الفئة يالحظون 

ألن المرافق المبصر للطفل المعاق بصريا ال يستطيع ¡عاناتهم في هذه النقطة بالذات 

مالزمته في كل مكان يذهب إليه وفي كل مكان يذهب إليه وفي كل كتاب يقرؤه 

العملية وبالتالي ال يستطيع التفرغ له في كل وقت يحتاجه إليهو النشغاالته اليومية

تب الناطقة في كل المجاالت هو عدم توفر الكو هناك سبب آخر

الحظناه في المكتبة الناطقة الخاصة بالمؤسسة فهناك بعض المواد التي ال تتوفر 

41%

%

یوضح نوع الصعوبات التي تواجھ :38الشكل رقم 
المتعلمین المعاقین بصریا أثناء البحث

عدم توفر الكتب المكتوبة 

عدم توفر الكتب الناطقة

عدم وجود مرفق دائم لقراءة 

::السابعالسابعالفصل الفصل 

هذا الشكل يوضح لنا جملة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المتعلمين المعاقين 

بصريا أثناء قيامهم بالبحوث العلمية وهنا تؤكد نسبة

على أن العائق الرئيسي يتمثل في عدم توفر الكتب المطبوعة بخط برايل

المدرسية التي نجده

كيفت بشكل جيد 

أما خارج المؤسسة وعند الذهاب إلى المكاتب الخارجية أو دور الثقافة ومختلف 

المراكز الثقافية ال نجدها تتوفر على أجنحة خاصة 

يضطر المتعلم المعاق بصريا إلى إيجاد مرافق دائم يعينه في قراءة الكتب

يعاني منه المتعلمين المعاقين بصريا حيث نجد وحسب ما هو موضح في الشكل أعاله 

من المعلمين المتخصصين ومن خالل تعاملهم الدائم مع هذه الفئة يالحظون )%34(أن

عاناتهم في هذه النقطة بالذات م

مالزمته في كل مكان يذهب إليه وفي كل مكان يذهب إليه وفي كل كتاب يقرؤه 

النشغاالته اليومية

هناك سبب آخر

الحظناه في المكتبة الناطقة الخاصة بالمؤسسة فهناك بعض المواد التي ال تتوفر 

الشكل رقم 

عدم توفر الكتب المكتوبة 
بالبراي

عدم توفر الكتب الناطقة

عدم وجود مرفق دائم لقراءة 
الكتب
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المعلمين المختصين على حد سواء

كان المتعلمون المتخصصون يقيدون المتعلمون 

الواجبات المدرسية و عناصر محددة أثناء قيامهم بالبحوث

يحبذون تقييد المتعلمين ) 80%

يد نوع هذا يرجع حسبهم إلى أن تحد

ذلك لكي ال يخرج عن إطار 

 معينو عدم تشتت أفكاره فيضع نفسه داخل إطار محدد

كذلك لكي يستفيد أكثر فتحديد المعلومات يجعله دائما يبحث في لب

هي قليلة جدا من المعلمين المتخصصين الذين 

يرون في ذلك ترك مجال للمتعلم 

من خاللها المعاق بصريا للتعبير عن أفكار جديدة أو آمال أو وجهات نظر مختلفة يعبر

20

یبین تحدید المعلم المتخصص للمعلومات 
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المعلمين المختصين على حد سواءو إحراج بالنسبة للمتعلمينو هذا يشكل عائق

).%25(قد بلغت اإلجابات في هذا اإلطار نسبة 

كان المتعلمون المتخصصون يقيدون المتعلمون  يبين فيما إذا) 39

عناصر محددة أثناء قيامهم بالبحوثو المعاقون بصريا بمعلومات

80(بنسبةو صينتخصحيث وجدنا أن أغلب المعلمين الم

هذا يرجع حسبهم إلى أن تحدو المعاقين بصريا بعناصر معينة في بحوثهم

ذلك لكي ال يخرج عن إطار و المعلومات يساعد المتعلم المعاق بصريا كثيرا في عمله

عدم تشتت أفكاره فيضع نفسه داخل إطار محددو يتعلم التركيز

كذلك لكي يستفيد أكثر فتحديد المعلومات يجعله دائما يبحث في لب¡

هي قليلة جدا من المعلمين المتخصصين الذين و )%20(وهناك نسبة، صميم الموضوع

يرون في ذلك ترك مجال للمتعلم و يحبذون عدم تحديد المعلومات أو عناصر البحث

المعاق بصريا للتعبير عن أفكار جديدة أو آمال أو وجهات نظر مختلفة يعبر

.على طموحاته وميوال ته وتجعلنا نكتشف مواهبه

80%

20%

یبین تحدید المعلم المتخصص للمعلومات :39الشكل رقم 
المطلوبة في البحث

::السابعالسابعالفصل الفصل 

هذا يشكل عائقوعليها

قد بلغت اإلجابات في هذا اإلطار نسبة و

39(الشكل 

المعاقون بصريا بمعلومات

حيث وجدنا أن أغلب المعلمين الم¡

المعاقين بصريا بعناصر معينة في بحوثهم

المعلومات يساعد المتعلم المعاق بصريا كثيرا في عمله

يتعلم التركيزو ،الموضوع

¡واضح المعالمو

صميم الموضوعو

يحبذون عدم تحديد المعلومات أو عناصر البحث

المعاق بصريا للتعبير عن أفكار جديدة أو آمال أو وجهات نظر مختلفة يعبر

على طموحاته وميوال ته وتجعلنا نكتشف مواهبه

الشكل رقم 

نعم

ال
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من المعلمين المتخصصين يشجعون تالميذهم 

من خالل و نهألحسب رأيهم 

اإلبداع نترك لهم فسحة من الوقت للتعبير عن ميوال تهم

يجول في خاطرهم هذا من معرفة ما 

یوضح مجاالت اإلبداع لدى المتعلمین 

40%

یوضح تشجیع المعلمین المتخصصین 
للمتعلمین المعاقین بصریا على اإلبتكار واإلبداع
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من المعلمين المتخصصين يشجعون تالميذهم )%60(نجد نسبة ) 40(الشكل

حسب رأيهم و ذلكو ،اإلبداع في مجاالت مختلفةو

اإلبداع نترك لهم فسحة من الوقت للتعبير عن ميوال تهمو تشجيعهم على االبتكار

معرفة ما و مواهبهمو الكشف عن اهتماماتهم

یوضح مجاالت اإلبداع لدى المتعلمین :41الشكل رقم 
المعاقین بصریا

كتابة الشعر

التعبیر الشفوي والكتابي

خارج المقررمثل الرسم 
صنع دائرة كھربائیة 

),,,مشاریع علمیة

60%

یوضح تشجیع المعلمین المتخصصین :40الشكل رقم 
للمتعلمین المعاقین بصریا على اإلبتكار واإلبداع

::السابعالسابعالفصل الفصل 

الشكلفي 

و على االبتكار

تشجيعهم على االبتكار

الكشف عن اهتماماتهمو رغباتهمو

الشكل رقم 

التعبیر الشفوي والكتابي

خارج المقررمثل الرسم (أخرى
صنع دائرة كھربائیة ,اللصق ,
مشاریع علمیة,ألعاب ,

الشكل رقم 

نعم ال



عرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجهاعرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجها

يستطيعون و ن في مجتمعهميمن جهة أخرى فهم بذلك يحسون بأنهم أعضاء فاعل

النجاح في تدريسه من خالل اختيار 

الحتياجات التعليمية للمتمدرسين 

.كذلك يساعد هذه الفئة في االندماج االجتماعي من باب الثقة بالنفس

من المعلمين المتخصصين ال يتحمسون كثيرا لهذه 

التي تمنعها من و هذا يعود حسب رأيهم إلى الظروف الصعبة لهذه الفئة

هي و اإلبداعو مجاالت االبتكار

الكتابي، الرسم، اللصق، صنع دارة 

االعتماد على الذات وهذا له و

وهذا يؤثر على الصحة النفسية 

.للمتمدرسين ويجعلهم قابلين لالندماج االجتماعي بالشكل اإليجابي

56%

یوضح الطرق المعتمدة في توصیل 
.محتوى المنھاج التربوي المكیف

عرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجهاعرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجها
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من جهة أخرى فهم بذلك يحسون بأنهم أعضاء فاعل

. الثقة في أنفسهم أكثر فأكثرو ،االعتماد على أنفسهم

النجاح في تدريسه من خالل اختيار  علىهذا يساعد المعلم المتخصص 

الحتياجات التعليمية للمتمدرسين او التي تتالءمو األنسباألنشطة و الوسائل

كذلك يساعد هذه الفئة في االندماج االجتماعي من باب الثقة بالنفس¡

من المعلمين المتخصصين ال يتحمسون كثيرا لهذه )%40(نجد بالمقابل نسبة

هذا يعود حسب رأيهم إلى الظروف الصعبة لهذه الفئة

مجاالت االبتكار)41(لة إبداعاتها،بالمقابل نوضح في الشكل 

الكتابي، الرسم، اللصق، صنع دارة و تتراوح بين كتابة الشعر، التعبير الشفوي

و مشاريع علمية أخرى، كلها تعزز الثقةو كهربائية، العاب

وهذا يؤثر على الصحة النفسية  ،كل اإليجابيدور كبير في بناء شخصية المتعلم بالش

للمتمدرسين ويجعلهم قابلين لالندماج االجتماعي بالشكل اإليجابي

44%

یوضح الطرق المعتمدة في توصیل :42الشكل رقم
محتوى المنھاج التربوي المكیف

::السابعالسابعالفصل الفصل 

من جهة أخرى فهم بذلك يحسون بأنهم أعضاء فاعل، وجهة

االعتماد على أنفسهم

هذا يساعد المعلم المتخصص كل 

الوسائلو الطرق

¡المعاقين بصريا

نجد بالمقابل نسبةو 

هذا يعود حسب رأيهم إلى الظروف الصعبة لهذه الفئةو الفكرة

لة إبداعاتها،بالمقابل نوضح في الشكل مواص

تتراوح بين كتابة الشعر، التعبير الشفوي

كهربائية، العاب

دور كبير في بناء شخصية المتعلم بالش

للمتمدرسين ويجعلهم قابلين لالندماج االجتماعي بالشكل اإليجابي

الشكل رقم

التدریس 
باألھداف
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بطرق التدريسيوضح الطرق المعتمدة في توصيل 

حيث نجدهم ال  ،محتوى المنهاج التربوي المكيف من قبل المعلمين المتخصصين

هذا طبعا و طرق التدريس في

47%

19%

یبین أساس إختیار الطریقة التعلیمیة 

یبین فیما إذا كان المعلم المتخصص یركز 
على نتائج التالمیذ في إتباع أسلوب تدریسي معین
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بطرق التدريسيوضح الطرق المعتمدة في توصيل  الخاص )42(في الشكل 

محتوى المنهاج التربوي المكيف من قبل المعلمين المتخصصين

فين التدريس مع طريقة واحدة بل ينوعو

34%

یبین أساس إختیار الطریقة التعلیمیة :43الشكل رقم 
المناسبة

المقرر

قدرات المتعلم

وصول 
النشاط 

95%

5%

یبین فیما إذا كان المعلم المتخصص یركز :44الشكل رقم 
على نتائج التالمیذ في إتباع أسلوب تدریسي معین

::السابعالسابعالفصل الفصل 

في الشكل 

محتوى المنهاج التربوي المكيف من قبل المعلمين المتخصصين

التدريس مع طريقة واحدة بل ينوعو يتعاملون في

الشكل رقم 

المقرر

قدرات المتعلم

وصول (أخرى
النشاط ,المعلومة

),,الوسائل,

الشكل رقم 

نعم

ال
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كذلك على  ،النشاطات المطبقةو على الوسائل المتوفرةو يتوقف على متطلبات الدرس

على خصائص المتعلمين المعاقين بصريا إما العلمية أو و إمكانيات المعلم المتخصص

إيصال محتوى و هو تبليغو احدالهدف وو ،رغباتهمو ميوالتهمو قدراتهمو إمكانياتهم

.المنهاج التربوي المكيف بما يتالءم واالحتياجاتالتعليمية لهذه الفئة

يستخدمون طريقة التدريس بالمقاربة )%56(فمن خالل هذا الشكل نجد أن  

هذا راجع لخصوصية المناهج التربوية الحديثة التي تشجع هذه الطريقة لما و بالكفاءات

على مستوى المتعلمين خاصة من جهة ومن جهة أخرى لخصوصية لها من إيجابيات 

إضافة إلى  ،المتعلمين المعاقين بصريا والذي يكون تعليمهم في األغلب بشكل فردي

أنهم يعتمدون كثيرا على المشاريع والنشاطات إما الفردية أو الجماعية ويلعب هنا 

.عليميةالت يةالعمل ةداآالمعلم دور الموجه والمتعلم هو 

التي تهتم و )%44(كذلك يستخدمون طريقة التدريس باألهداف وذلك بنسبة  

نستطيع تبيين األساس الذي يتم من خالله اختيار )43(وفي الشكل  ،بالنتائج خاصة

الطريقة المناسبة في التدريس المعتمدة من طرف المعلمين المتخصصين حيث نجدها 

¡)%34(متطلبات البرنامج الدراسيو)%47(تتراوح بين قدرات وخصائص المتعلم

.)%19(أدوات التدريسو وسائلو كذلك حسب طبيعة النشاطات

المعلومات و كذلك يتوقف اختيار الطريقة المالئمة على كيفية توصيل المحتوى

كذلك هناك عناصر أخرى يعتمدها المعلمون المتخصصون ، للمتعلم بشكل يخدمه

 ،تي تتالءم مع خصائص المتعلمين المعاقين بصرياالو الختيار طريقة التدريس المناسبة

هذا ما يوضحه الشكل و ،هي النتائج التي يحققها التالميذ أثناء الموسم الدراسيو

يركزون ويأخذون بعين االعتبار عند )%95(حيث نجد أن جل األساتذة وبنسبة)44(

النتائج المحققة اختيارهم ألسلوب معين في تبليغ محتوى المنهاج التربوي المكيف على 

ألنها وحسب رأي المعلمين  ،من قبل المتمدرسين المعاقين بصريا في كل موسم دراسي

المتخصصين هي التي تحدد نوعية المعلومات التي يجب تقديمها للمتعلمين وكذلك 

بالتالي النتائج و هي التي تحدد مستوى التقويم الذي يجب إتباعه مع هذه الفئة )النتائج(

تقويمه  بتقويم ما يجو باعه أثناء الدرستاألسلوب المناسب الذي يجب إتعبر عن 

.للوصول إلى توافق األسلوب مع احتياجات المتعلم المعاق بصريا التعليمية
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في هذا الشكل نجد مجموع الكفاءات التي يريد ويطمح المعلمون المتخصصون 

من المعلمين يجمعون  %29بة 

إجادة الكتابة والقراءة  يعلى أن أهم كفاءة يجب أن تتوفر في كل متعلم معاق بصريا ه

بالبرايل ألنها البوابة للذهاب بعيدا في مشواره التعليمي وبدونها ال يستطيع مواصلة 

ك يأتي في كذل. وبالتالي ال يستطيع تحقيق آماله وطموحاته العلمية والتعليمية

هذا و للمتعلم المعاق بصريا)

هو االندماج داخل و األساسي من دخول هذه الفئة إلى هذا المركز

من خالل اكتسابهم لمهنة أو حرفةتجعلهم عنصرا فعاال في المجتمع ال عائق 
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16%

21%

7%

یوضح الكفاءات التي یرید المعلم 
المتخصص تحقیقھا على مستوى المكفوفیین
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في هذا الشكل نجد مجموع الكفاءات التي يريد ويطمح المعلمون المتخصصون 

بة حيث نجد نس ،إلى تحقيقها مع المتعلمين المعاقين بصريا

على أن أهم كفاءة يجب أن تتوفر في كل متعلم معاق بصريا ه

بالبرايل ألنها البوابة للذهاب بعيدا في مشواره التعليمي وبدونها ال يستطيع مواصلة 

وبالتالي ال يستطيع تحقيق آماله وطموحاته العلمية والتعليمية

)%27(بنسبة  *المرتبة الثانية تحقيق اإلدماج االجتماعي 

األساسي من دخول هذه الفئة إلى هذا المركزو هو الهدف الرئيسي

من خالل اكتسابهم لمهنة أو حرفةتجعلهم عنصرا فعاال في المجتمع ال عائق 
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27%

29%

یوضح الكفاءات التي یرید المعلم :45الشكل رقم 
المتخصص تحقیقھا على مستوى المكفوفیین

األدماج االجتماعي والمھني

القراءة والكتابة بالبراي

النجاح الدراسي

اإلعتماد على الذات

تطبیق ما ھو نظري في الواقع 
)تجاوز الصعوبات 

::السابعالسابعالفصل الفصل 

في هذا الشكل نجد مجموع الكفاءات التي يريد ويطمح المعلمون المتخصصون 

إلى تحقيقها مع المتعلمين المعاقين بصريا

على أن أهم كفاءة يجب أن تتوفر في كل متعلم معاق بصريا ه

بالبرايل ألنها البوابة للذهاب بعيدا في مشواره التعليمي وبدونها ال يستطيع مواصلة 

وبالتالي ال يستطيع تحقيق آماله وطموحاته العلمية والتعليمية ،دراسته

المرتبة الثانية تحقيق اإلدماج االجتماعي 

هو الهدف الرئيسي

من خالل اكتسابهم لمهنة أو حرفةتجعلهم عنصرا فعاال في المجتمع ال عائق  ،المجتمع

.في وجهه
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الشكل رقم 

األدماج االجتماعي والمھني

القراءة والكتابة بالبراي

تطبیق ما ھو نظري في الواقع (أخرى
تجاوز الصعوبات ,الحساب ,
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نقال  يةبالمدرسة العاددمج المعوقين بصريا في الصفوف الخاصة الملحقة 

هي االعتماد على الذات كما هو مبين 

فاالعتماد على الذات يشعر المتعلم المعاق بصريا 

الذي يعتبر من هذا العامل يؤثر في النجاح الدراسي 

كذلك تطبيق ما هو  ،الكفاءات المهمة التي يريد المعلمون المتخصصون الوصول إليها

هي كلها تصب و المعيقاتو

 الصحيةو االجتماعيةو في تالؤم المناهج التربوية مع االحتياجات التعليمية

بين مساعدة أدوات التدريس في التكوين العلمي للمتمدرسين كميا أو 

إجماع بووسائل التدريسو كما نالحظ في الشكل أعاله أن استخدام أدوات

50%

یبین فیما إذا كان  إستخدام الوسیلة التعلیمیة 
یساعد في التكوین العلمي كمیا أو كیفیا
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دمج المعوقين بصريا في الصفوف الخاصة الملحقة ويبدأ اإلدماج االجتماعي ب

http://www.gulfkids.com(

هي االعتماد على الذات كما هو مبين و وهذا يتوقف على تحقيق أهم نقطة كذلك

فاالعتماد على الذات يشعر المتعلم المعاق بصريا ¡)%21(ذلك بنسبة 

هذا العامل يؤثر في النجاح الدراسي و ،الثقة بالنفس

الكفاءات المهمة التي يريد المعلمون المتخصصون الوصول إليها

تعلم كيف نتجاوز الصعوباتو نظري على أرض الواقع

في تالؤم المناهج التربوية مع االحتياجات التعليمية

.

بين مساعدة أدوات التدريس في التكوين العلمي للمتمدرسين كميا أو يشكل 

كما نالحظ في الشكل أعاله أن استخدام أدوات

50%

یبین فیما إذا كان  إستخدام الوسیلة التعلیمیة :46الشكل 
یساعد في التكوین العلمي كمیا أو كیفیا

::السابعالسابعالفصل الفصل 
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ويبدأ اإلدماج االجتماعي ب*

http://www.gulfkids.com(.عن

وهذا يتوقف على تحقيق أهم نقطة كذلك

ذلك بنسبة و أعاله

الثقة بالنفسو بالمسؤولية

الكفاءات المهمة التي يريد المعلمون المتخصصون الوصول إليها

نظري على أرض الواقع

في تالؤم المناهج التربوية مع االحتياجات التعليمية

.الخ...النفسيةو

شكل هذا ال

كما نالحظ في الشكل أعاله أن استخدام أدواتو كيفيا حيث

الشكل 

كمیا 

كیفیا
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نجد أن استخدام هذه الوسائل يساعد من الناحية  %100بنسبة و المعلمين المتخصصين

.النوعية معاو الكمية

 أي أن استخدام الوسائل الخاصة بالمعاقين بصريا كلوحة برايل ولوحة الحساب 

اكتساب المتعلمين المعاقين بصريا  فيالتي ذكرناها سابقا تساعد ، والخ...المجسماتو

 هي تتماشىو ،خصائصهم كذلكو التي تتماشىو أيسر الطرقو للمعلومات بأسهل

مع المتمدرسين العاديين وبنفس الكم محتوى البرنامج الدراسي بحيث يتم إنهاءه و

.بنفس المستوىو المعلوماتي

التي تفوق في و لدليل على ذلك النتائج المدرسية المحققة من قبل المتمدرسيناو 

بعض األحيان نتائج المتمدرسين العاديين ألن االختالف الوحيد بين المناهج التربوية 

 وسائل التدريسو ديين يكمن في طرقالموجهة لفئة المعاقين بصريا المتمدرسين العا

.األنشطة المرافقةو

يتعرضون لنفس طريقة التقويم لكن و نفس المحتوىو حيث نجد نفس األهداف

 المالحظ أن لهذه الفئة إرادةو خصائصهم كمعاقين بصرياو بطريقة مكيفة تتالءم

يجارون  تجعلهمو بصيرة ال نظير لها تغنيهم في الحقيقة عن اإلبصارو عزيمة قويةو

 طريقة المعاملةو األخالقو النظامو المتمدرسين العاديين في كل شيء من حيث النظافة

هذا يدل على أن و المبصرينفي بعض األحيان أحسن بكثير من ، والتفوق الدراسيو

اإلدماج (االجتماعيةو تتالءم مع االحتياجات التعليميةو المناهج التربوية المكيفة تخدم

.)المهني
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:عرض بيانات المقابلة-2

خاصة المتمدرسين منهم في اإلنتاج و قين بصرياعالالستفادة من جهود فئة الم

للوصول ، وفي حالة تحقيقه يوفر العديد من الطاقات اإلنتاجية في المجتمعو الذي هو

إشباعها التي يرغبون في و إلى تحقيق ذلك البد من توفير الحاجات األساسية لهذه الفئة

.إمكانياتهمو أساليب تتفق مع قدراتهمو بوسائل

هي الحاجات  وأكثرها تأثيرا في مختلف جوانب حياتهم أهم هذه الحاجاتو

 الظروف التي يمر بها المتمدرس المعاق بصريا نجدهو فبسبب اإلعاقة، االجتماعية

يا يشعر على ألن الفرد المعاق بصر، في أمس الحاجة إلى إشباع حاجاته الخاصة دائما

 القلقو الدوام بأنه محروم من إشباع هذه الحاجات مما يؤدي به إلى اإلحساس بالتوتر

.ضرورة المساعدة من الغيرو

لتجاوز هذا الشعور المحبط البد من تلبية الحاجات االجتماعية للمعاق بصريا و 

التواصل  لكي يستطيع، والتي ال يستطيع االستغناء عنها لمواصلة حياته بشكل طبيعي

بالتالي يصبح فردا و ،يخدم مجتمعهو يندمج داخل المجتمع بما يخدمهو مع اآلخرين

.إفادة مجتمعه ال عالة عليهو فعاال قادرا على تحمل مسؤولياته

ومن خالل أسئلة المقابلة التي وضعناها سوف نحاول تسليط الضوء على أهم  

فيما إذا كانت و االحتياجاتاالجتماعية التي البد من تحقيقها للمتعلمين المعاقين بصريا،

.المناهج التربوية والبرامج الدراسية تساعدهم وتتالءم مع احتياجاتهم االجتماعية خاصة
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نالحظ أن خمسة من أفراد العينة أكدوا على أن المتمدرسين 

 ،وآداب وأماكن التبول،المعاقين بصريا قادرون على تعلم العادات الصحيحة السليمة 

ومن ، اجات األخرىإن احتياجات المعوق الصحية ال تقل أهمية عن بقية االحتي

والحصول على األجهزة التعويضية الالزمة 

محمد  غباري("كذلك احتياجاتهم لخدمة العالج الطبي

مؤسسة طه حسين لصغار  في

األخصائيين و المشرفينالبيداغوجيين

ف جهودهم لتعليم هذه الفئة كل العادات الصحية السليمة من خالل 

كيفية المشي بحيث ال يؤذون 

نعم

أحیانا

0

1

2

3

4

5

6

ن
ثی
حو

مب
ال

قدرة المتعلمین المعاقین بصریا على تعلم 
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نالحظ أن خمسة من أفراد العينة أكدوا على أن المتمدرسين )47(في الشكل 

المعاقين بصريا قادرون على تعلم العادات الصحيحة السليمة 

. ونظافة الجسم والمسكن والعناية بها ،اإلسعافات األولية

إن احتياجات المعوق الصحية ال تقل أهمية عن بقية االحتي

والحصول على األجهزة التعويضية الالزمة ¡احتياجاته الصحية استعادة اللياقة البدنية

كذلك احتياجاتهم لخدمة العالج الطبيو احتياجاتهو لكل منهم حسب حالته

فيهكذا نجد كل الفريق العامل و .)2003

المشرفينالبيداغوجيينو المكفوفين خاصة منهم المربين المختصين

ف جهودهم لتعليم هذه الفئة كل العادات الصحية السليمة من خالل ت

كيفية المشي بحيث ال يؤذون و طريقة اللباسو نظافة الهندامو تعويدهم على االغتسال

یمثل : 1الشكل رقم 

5

1

قدرة المتعلمین المعاقین بصریا على تعلم :47الشكل رقم 
العادات الصحیة السلیمة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

في الشكل 

المعاقين بصريا قادرون على تعلم العادات الصحيحة السليمة 

اإلسعافات األوليةو

إن احتياجات المعوق الصحية ال تقل أهمية عن بقية االحتي"

احتياجاته الصحية استعادة اللياقة البدنية

لكل منهم حسب حالته

2003:69، سالمة

المكفوفين خاصة منهم المربين المختصين

تتتكا، النفسانيين

تعويدهم على االغتسال

. أنفسهم

الشكل رقم 



عرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجهاعرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجها::السابعالسابعالفصل الفصل 

306

 دهدف توجيههم عنبوزمان في كل مكانو باستمراروذلك هم يقدمون بمراقبتهم ك

األطباء نجدهم يلفتون انتباه و فحتى الممرضين، ارتكابهم ألي خطأ مهما كان نوعه

، حالة عدم إقفال مآزرهم أو اتساخها بضرورة تنظيفها فيالتالميذ المعاقين بصريا 

هونهم لضرورة باألطفال الذكور لشعر رأسهم فهم ين تقصيركذلك في حالة عدم 

من خالل أوقات والنفسانيين و نجد المربين المختصين، واإلسراع في التقصير منه

يعلمونهم ويدربونهم على بعض العادات الصحية  التي يستفيدون منها الفراغ

أغلب ألنترتيب غرفة النوم و كيفية غسل الوجه بالصابون وغسل األسنانك،السليمة

كيف يذهبون  كذلك،المتعلمين المعاقين بصريا يستفيدون من النظام الداخلي للمؤسسة

في حالة وقوع أي  يعلمونهم اإلسعافات األولية، ويعلمونهم آداب الغسلو إلى المرحاض

كيفية الحفاظ على نظافة و كذلك كيفية اللباس بشكل صحيح، حادث لهم أو لزمالئهم

عدم ، كيفية وضع منديل األكلو الشوكةو لعقةاب مسك المكيف يأكلون أي آد، جسمهم

.القلق االبتعاد عنو األدعيةالتنقل بشكل صحيح داخل الحيز،تعلم ، الكالم أثناء األكل

فإن األدوية أصبحت مزودة بكتابة برايل لتسهل على المعاق  اآلن كما نالحظو 

 تحرصكذلك، المبصريناالستعانةب بصريا التعرف على نوع األدوية دون اللجوء إلى

، في كل وقتو مدرسة طه حسين لصغار المكفوفين على توفير كافة الخدمات الصحية

.نظرا لحاجتهم الماسة إلى ذلك،في أوقات منتظمة و فهي توفر لهم فحص مبكر

المعلمين المتخصصين و تجدر اإلشارة هنا إلى أن البرنامج المدرسي المكيفو 

حيث يعلمون المتمدرسين المعاقين بصريا كيفية ، بيرا في هذا المجاليلعبون دورا ك

 الطمأنينةو باألمن اإلحساسإشباع هذه الحاجة له دور كبير في ، والغسلو الوضوء

.نوع العالقة التي ستجمعهم باآلخرين على يتوقف على ذلكو االستقرار النفسيو

أكد على أنه في بعض األحيان هناك فرد واحد من أفراد عينة المقابلة الذي و 

نرى ذلك و يكون المتعلمون المعاقون بصريا قادرون على تعلم العادات الصحية السليمة

يجسد على أرض الواقع خاصة على مستوى البنات الالتي يحسن االهتمام بنظافتهن 

لكن في بعض األحيان األخرى نجد المعاق بصريا غير قادر  ،أحسن لكثير من الذكور
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يرجع ذلك ، والتي هو في أمس الحاجة إليها

.األولياء

فالمربين المختصين من خالل األنشطة التي يقومون بها مع التالميذ المعاقين 

المختصون و سانيونمن خالل الجلسات التي يقومون بها المختصون النف

تعلمون كيف يعتنون يو نجد المعاقين بصريا يتعلمون كل شيء تقريبا

خاصة في العطل و بمجرد رجوع المتمدرسين إلى أسرهم

يتخلون عن كل ما تعلموه لذلك نجدهم في أحيان كثيرة غير قادرين 

المعوق و الثقة بالنفس مهمة جدا بالنسبة لجميع الناس

شخصيته كما هي و يشعر الطفل المعاق بحاجته إلى أن يتقبل ذاته

إشعاره و يتركز دور الوالدين هنا في تدريب الطفل على تقبل ذاته

على اآلخرين في المجاالت األخرى حتى ال يعاني في المستقبل عدم الرضا

كما يجب أن يدرب الوالدان الطفل على تقبل 

من خالل النشاطات

التعوید والتكرار
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التي هو في أمس الحاجة إليهاو علم كل العادات الصحية السليمة

األولياءو حسب رأيه إلى عدم تكامل العمل بين المؤسسة التربوية

فالمربين المختصين من خالل األنشطة التي يقومون بها مع التالميذ المعاقين 

من خالل الجلسات التي يقومون بها المختصون النف

نجد المعاقين بصريا يتعلمون كل شيء تقريبا

بمجرد رجوع المتمدرسين إلى أسرهمو ،بشكل جيد

يتخلون عن كل ما تعلموه لذلك نجدهم في أحيان كثيرة غير قادرين و

.في هذا المجال على االحتفاظ بما تعلموه

الثقة بالنفس مهمة جدا بالنسبة لجميع الناسو إن الحاجة إلى االستقالل

يشعر الطفل المعاق بحاجته إلى أن يتقبل ذاته"بصفة خاصة، حيث 

يتركز دور الوالدين هنا في تدريب الطفل على تقبل ذاتهو بما فيها من عيوب،

على اآلخرين في المجاالت األخرى حتى ال يعاني في المستقبل عدم الرضا

كما يجب أن يدرب الوالدان الطفل على تقبل ¡الرهبة لذاته وحقده على اآلخرين

2

6

2

6

كیف تعمل المدرسة المتخصصة على تنمیة :48الشكل رقم  
الشعور باالستقاللیة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

علم كل العادات الصحية السليمةعلى ت

حسب رأيه إلى عدم تكامل العمل بين المؤسسة التربوية

فالمربين المختصين من خالل األنشطة التي يقومون بها مع التالميذ المعاقين 

من خالل الجلسات التي يقومون بها المختصون النفو بصريا

نجد المعاقين بصريا يتعلمون كل شيء تقريبا ،البيداغوجيين

بشكل جيدو بصحتهم

الصيفية ينسون

على االحتفاظ بما تعلموه

إن الحاجة إلى االستقالل

بصفة خاصة، حيث 

بما فيها من عيوب،

على اآلخرين في المجاالت األخرى حتى ال يعاني في المستقبل عدم الرضابتميزه 

الرهبة لذاته وحقده على اآلخرينو

الشكل رقم  
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اآلخرين بما يحملونه من عيوب ومحاولة التكيف معهم اجتماعيا حتى يحظى بحياة 

.)2001:32،رونأسماء وآخ محمد مصطفى("سعيدة بعيدا عن الخالفات

وهذا ما تحاول المدرسة بالتعاون مع األولياء الوصول إليه حيث وعند سؤالنا 

االعتماد على و عن الطريقة التي تعمل بها المدرسة على تنمية الشعور باالستقاللية

تؤكد على أهمية التكرار )48(النفس كانت اإلجابات كلها وكما هو مبين في الشكل 

بصريا على القيام بالكثير من األعمال التي تخصه بنفسه وهنا أكد  وتعويد الطفل المعاق

الكل على ضرورة تعويد الطفل المعاق بصريا على ممارسة أعماله وحاجاته الشخصية 

مثال تركه يذهبلمختلف األماكن لوحده كالمرحاض، الحمام، الذهاب إلى المطعم  ،بمفرده

قواعد الجلوس، آداب األكل ، هنوم لوحدال ةكذلك القيام بترتيب غرف ،والجلوس لوحده

الخ، مع مراقبته عن بعد هذا كله يأتيبعد ...والشرب، كيف يلبس وكيف يقفل األزرار

عملية التوجيه فكما نالحظ من خالل هذا الشكليؤكد الجميع على أهمية عملية التوجيه 

 ،سليموذلك لكي يتعلم العادات السلوكية بشكل صحيح ويمارس أعماله على أساس 

.وبالتالي ترافقه هذه التوجيهات في بقية حياته

العمليات والممارسات  إضافة إلى أن عملية التوجيه لها دور كبير في تسهيل

المختصين و اليومية التي يقوم بها المتعلم المعاق بصريا،فللمربين المختصين

هذه ، واضحةالبيداغوجيين واألخصائيين النفسانيين طرقهم القائمة على أسس علمية 

فمثال  ،المعاق بصرياالمتعلم الحياة اليومية قدر اإلمكان على  الطرق أساسها تسهيل

يستطيع الذهاب من غرفة النوم إلى الحمام دون الذهاب إلى مكان آخر أو إيذاء نفسه 

.بواسطة حساب الخطوات بين المكانين

ي كيفية اللباس كذلك يوجهونهم في كيفية استعمال العصا البيضاء، توجيههم ف 

كذلك يوجهونهم من الناحية التعليمية بواسطة التعلم ،بحيث يكون بالشكل الصحيح 

والحفظ عن طريق عدد الدقات على الطاولة، كيفية المشي بشكل صحيحبحيث ال يؤذي 

ال يحس باإلحراج مع غيره من  بطريقة تجعله نفسه واآلخرين، كيف يأكل

.الخ...المبصرين
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وهنا يلعب المختصون البيداغوجيون والمربون المختصون دورا كبيرا عن  

ن بصريا على توفير حاجياتهم يالمعاقالمتعلمين طريق التوجيهات التربوية وتعويد 

.يالنظام الداخل يالضرورية بأنفسهم طوال فترة التمدرس ألن أغلب المدارس تحو

المعاق على ممارسة أعماله بنفسه للنجاح في عملية التوجيه وتعويد الطفل و 

من  له البد من االهتمام بخاصية التعزيز فالطفل المعاق بصريا مثل المبصر البد

تحفيزات حتى يكرر العمل الحسن الذي قام به أو تعلمه سواء كان ذلك بطريقة معنوية 

 حيث الحظنا مثال بعض األخصائيين النفسانيين والمختصين البيداغوجيين، أو مادية

وعند قيام التالميذ  غيرها،و المشروباتيضعون في مكاتبهم أنواع كثيرة من الحلويات و

إذا أبلوا بالءا حسنا في أعمالهم  هاالمتمدرسين بالذهابإليهم فإنهم يتحصلون على بعض

أو استحسان من التعزيزالذي نتحدث عنه وهذا نوع،ونشاطاتهم ونتائجهم الدراسية 

.الخ...عند قدومهما وشكر التلميذ عند والديه

كذلكوجدنا أن المدرسة تنمي الشعور باالستقاللية عند التلميذ المعاق بصريا عن 

طريق التقنيات الخاصة بالقدرات النمائية وذلك بواسطة النشاطات التربوية التعليمية 

من بين و، والترفيهية وهي من اختصاص المربي المختص كما يوضح الشكل أعاله

وترك لهم فسحة للقيام بمواهبهم  ،لقيام برحالت خارج الوالية أو داخلهاهذه النشاطات ا

كذلك ،الخاصة والتعبير عن أفكارهم وما يجول بخاطرهم دون التدخل في ذلك

المؤسسة كالقيام بالمسرحيات وكتابة الشعر وتكوين  مستوى النشاطات التي تقام على

ء من ابتكارهم فرق رياضية كفريق رياضة كرة الجرس كذلك صنع أشيا

.الخ...الخاص

ينمي قدراتهم وإمكانياتهم ويجعلهم يثقون في أنفسهم ويقدرون قيمة ما  كله هذا

يقومون به ويحسون باالستقاللية والمسؤولية عن أعمالهم، كذلك فاألخصائي النفسي له 

جعل المعاق بصريا يعلى أساليب علمية  وباالعتماددور كبير في هذا اإلطار ألنه 

س بحالة التوازن الداخلي التي تساعده في التأقلم واالندماج االجتماعي بشكل عادي يح

في اإلعداد للنشاطات التربوية  بنفسه إضافة إلى أن األخصائي النفسي يشارك،جدا 

الجسدية المعاق بصريا سواء النفسية أو  المتعلم التعليمية والترفيهية التي تخدم صحة

.أوغيرها
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المختص البيداغوجي حيث وعن طريق التوجيهات 

البيداغوجية التي يعطيها للمتمدرسين المعاقين بصريا تجعلهم قادرين على 

فالمختص  ،في أعمالهم خاصة على مستوى المدرسة

عله البيداغوجي يوجه ويراقب من بعيد ويقوم سلوك المتمدرس المعاق بصريا مما يج

.كفء وقادر على القيام بأعماله بنفسه دون الحاجة إلى مساعدة أي كان

االستقالل  إلىكلما سبق يؤكد على أن إشباع حاجة الطفل المعاق بصريا 

بحريته في التعبير عن آرائه دون خوف، وكذلك شعوره 

البسيطة في بعض األعمال من خالل طاعة األوامر 

وحرمان الطفل من إشباع هذه الحاجة قد يؤدي 

لآلخرين واهتزاز الشخصية والعجز عن اتخاذ 

الكفيف بصورة كبيرة ومهمة على تفاعله مع 

.اآلخرين ومدى قدرته على التواصل مع غيره من المبصرين بشكل إيجابي وبناء
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المختص البيداغوجي حيث وعن طريق التوجيهات وهنا يظهر دور 

البيداغوجية التي يعطيها للمتمدرسين المعاقين بصريا تجعلهم قادرين على 

في أعمالهم خاصة على مستوى المدرسة لينتحمل مسؤولياتهم ومستق

البيداغوجي يوجه ويراقب من بعيد ويقوم سلوك المتمدرس المعاق بصريا مما يج

كفء وقادر على القيام بأعماله بنفسه دون الحاجة إلى مساعدة أي كان

كلما سبق يؤكد على أن إشباع حاجة الطفل المعاق بصريا 

بحريته في التعبير عن آرائه دون خوف، وكذلك شعوره  هواالعتماد على النفس يشعر

من خالل طاعة األوامر (بقدرته على تحمل المسؤولية 

وحرمان الطفل من إشباع هذه الحاجة قد يؤدي ، مما يشعره بأهميته¡

لآلخرين واهتزاز الشخصية والعجز عن اتخاذ  بعيةإلى معاناته في المستقبل من الت

.)2001:32،وآخرون أسماءىمحمد مصطف

الكفيف بصورة كبيرة ومهمة على تفاعله مع يتوقف الدمج االجتماعي للطفل 

اآلخرين ومدى قدرته على التواصل مع غيره من المبصرين بشكل إيجابي وبناء

5

1

مدى قدرة المتعلمین المعاقین بصریا :49الشكل رقم 
على التواصل مع األخرین

::السابعالسابعالفصل الفصل 

وهنا يظهر دور 

البيداغوجية التي يعطيها للمتمدرسين المعاقين بصريا تجعلهم قادرين على والتربوية

تحمل مسؤولياتهم ومستق

البيداغوجي يوجه ويراقب من بعيد ويقوم سلوك المتمدرس المعاق بصريا مما يج

كفء وقادر على القيام بأعماله بنفسه دون الحاجة إلى مساعدة أي كان

كلما سبق يؤكد على أن إشباع حاجة الطفل المعاق بصريا 

واالعتماد على النفس يشعر

بقدرته على تحمل المسؤولية 

¡)المنزلية السهلة

إلى معاناته في المستقبل من الت

محمد مصطف(.القرارات

يتوقف الدمج االجتماعي للطفل 

اآلخرين ومدى قدرته على التواصل مع غيره من المبصرين بشكل إيجابي وبناء

الشكل رقم 
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وهذا ما لمسناه من خالل المقابلة التي أجريناها مع المربين المختصين 

حيث ومن خالل الشكل أعاله نجد ،النفسانيين والمختصين البيداغوجيين  نواألخصائيي

أنخمسا من أفراد العينة أكدوا لنا إيجابية المتمدرسين المعاقين بصريا من حيث 

وذلك من خالل إرسال المعاق بصريا رسائل  ،التواصل مع غيرهم من المبصرين

.إيجابية لآلخرين بأنه شخص طبيعي يدرك ويفهم ويميز مثلهم تماما

فيه من حيث  كذلك المعاق بصريا قادر على التموضع بشكل يوازي اآلخرين

تبادل المصالح والعالقات االجتماعية وهذا دليل وكما يقول أفراد العينة على تقبل 

حيث يشعر "،المعاقين بصريا لذاتهم وإعاقتهم من جهة ومن جهة أخرى تقبله لآلخرين 

ركز دور تالطفل بحاجة إلى أن يتقبل ذاته وشخصيته كما هي بما فيها من عيوب، وي

دريب الطفل على تقبل ذاته وإشعارهبتميزه على اآلخرين في الوالدين هنا في ت

وكراهيته لذاته  على نفسه عدم الرضامن  المجاالت األخرى حتى ال يعاني في المستقبل

وحقده على اآلخرين، كما يجب أن يدرب الوالدان الطفل على تقبل اآلخرين بما 

بحياة سعيدة بعيدا عن يحملونه من عيوب ومحاولة التكيف معهم اجتماعياحتى يحظى 

.)2001:33،وآخرون أسماء ىمحمد مصطف("الخالفات

من المربين  كل ويكمل دور الوالدان هنا وعلى مستوى المؤسسات التربوية

الخ ...المختصين واألخصائيين النفسانيين واألخصائي البيداغوجي والمعلم المتخصص

.إن لم نقل كل عمال المؤسسة يلعبون دورا كبيرا في ذلك

كذلك نجد المكفوف قادر على التواصل مع اآلخرين عندما يحتك ويتفاعل معهم 

وري بمساعدة المربين حيث تقوم وبشكل د، وهذا ما توفره المؤسسة التربوية

المختصين والنفسانيين وبالتعاون مع المؤسسات التربوية األخرى بحصص إدماجية 

نفس حجرة  فيوضع األطفال المعاقين بصريا مع أقرانهم من المبصرين بوذلك 

مع وسائل خاصة ويذهبون لتناول الطعام معهم ويلعبون مع األطفال  الدراسة

وهذا يساعد على  ،االحتكاك والتفاعل مع غيرهم كل هذا يساعدهم على ،المبصرين

.التواصل االجتماعي بشكل إيجابي ومفيد

المختصون أن تفاعل هذه الفئة مع غيرها من المبصرين يتوقف على  هنا يؤكدو 

فإذا كان انعزالي  ،حالة الطفل المعاق في عائلته أو بمعنى آخر يتوقف على شخصيته
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النسبة له صعبة جدا وكذلك إذاكان مزاجيا وهي من 

مع  يبنيهاتأثير كبير على نوع العالقة التي 

وهنا يلعب األخصائيون النفسانيون والمربون المختصون دورا كبيرا في 

ما عدا  . أعاله كلجعل األطفال المعاقين بصريا اجتماعيين وهذا ما تبينه نتائج الش

واحد فقط من أكد لنا أن الطفل المعاق بصريا ليس قادرا دائما على التواصل مع 

اآلخرين ففي أحيان كثيرة ال يستطيع االندماج مع اآلخرين وال يكون اجتماعيا وحسب 

 نظرةالرأيه دائما يرجع ذلك إلى صفة المزاجية لدى المعاق بصريا من جهة وإلى 

أن المتمدرسين  الترفيهيةو التربوية

علمية متنوعة و المعاقين بصريا يستغلون أوقات فراغهم في القيام بنشاطات تربوية

الكيفية التي حيث وعند سؤالنا ألفراد العينة عن 

بها المتمدرسون أوقات الفراغ داخل المدرسة أكدوا لنا على أهمية قيام التالميذ 

تنمية قدراتهم العقلية والجسمية والتربوية والتعليمية وحتى 

االجتماعية والنفسية والصحية، لذلكفقد اهتموا بتنظيم نشاطات المتصاص أوقات الفراغ 

القیام بالنشاطات

الذھاب إلى المتخصص 
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النسبة له صعبة جدا وكذلك إذاكان مزاجيا وهي من وانطوائي تكون عملية التواصل ب

تأثير كبير على نوع العالقة التي  لذلكسوف يكون فالمعاقين بصريا 

وهنا يلعب األخصائيون النفسانيون والمربون المختصون دورا كبيرا في 

جعل األطفال المعاقين بصريا اجتماعيين وهذا ما تبينه نتائج الش

واحد فقط من أكد لنا أن الطفل المعاق بصريا ليس قادرا دائما على التواصل مع 

اآلخرين ففي أحيان كثيرة ال يستطيع االندماج مع اآلخرين وال يكون اجتماعيا وحسب 

رأيه دائما يرجع ذلك إلى صفة المزاجية لدى المعاق بصريا من جهة وإلى 

.من جهة أخرى المجتمع من طرف لهذه الفئة

التربويةأوضح المختصون والقائمون على النشاطات

المعاقين بصريا يستغلون أوقات فراغهم في القيام بنشاطات تربوية

حيث وعند سؤالنا ألفراد العينة عن )50(وهذا ما يوضحه الشكل رقم

بها المتمدرسون أوقات الفراغ داخل المدرسة أكدوا لنا على أهمية قيام التالميذ 

تنمية قدراتهم العقلية والجسمية والتربوية والتعليمية وحتى لالمعاقين بصريا بالنشاطات 

االجتماعية والنفسية والصحية، لذلكفقد اهتموا بتنظيم نشاطات المتصاص أوقات الفراغ 

.دى المعاقين بصريا

6

الذھاب إلى المتخصص 
3

استغالل أوقات الفراغ لدى المتعلمین :50الشكل رقم 
المعاقین بصریا داخل المدرسة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

وانطوائي تكون عملية التواصل ب

المعاقين بصريا  صفات

وهنا يلعب األخصائيون النفسانيون والمربون المختصون دورا كبيرا في  ،اآلخرين

جعل األطفال المعاقين بصريا اجتماعيين وهذا ما تبينه نتائج الش

واحد فقط من أكد لنا أن الطفل المعاق بصريا ليس قادرا دائما على التواصل مع 

اآلخرين ففي أحيان كثيرة ال يستطيع االندماج مع اآلخرين وال يكون اجتماعيا وحسب 

رأيه دائما يرجع ذلك إلى صفة المزاجية لدى المعاق بصريا من جهة وإلى 

لهذه الفئة القاصرة

أوضح المختصون والقائمون على النشاطات

المعاقين بصريا يستغلون أوقات فراغهم في القيام بنشاطات تربوية

وهذا ما يوضحه الشكل رقم

بها المتمدرسون أوقات الفراغ داخل المدرسة أكدوا لنا على أهمية قيام التالميذ  ييمض

المعاقين بصريا بالنشاطات 

االجتماعية والنفسية والصحية، لذلكفقد اهتموا بتنظيم نشاطات المتصاص أوقات الفراغ 

دى المعاقين بصريال

الشكل رقم 
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خالل مالحظتنا لواقع مدرسة طه حسين لصغار المكفوفين وجدنا أنهناك  فمن

خاصية هذه و معدة حتى تتالءم ورشات خاصة باألعمال اليدوية وأخرى فنية

كذلك يوفرون لهم مجال للنشاطات الذهنية والبرامج الترفيهية التي يعبرون من الفئة،

.ورغباتهم واستعداداتهم كل حسب رغبتهخاللها على ميوالتهم 

كذلك ومن خالل مالحظتنا وجدنا أن ساعات الفراغ التي تكون بين الحصص 

جرات الدراسة حيستغلها المتمدرسون في التجوال والمشي في ساحة المدرسة وبين 

وعندما سألنا عن الفائدة من ذلك أكد لنا األخصائيون النفسانيون أن ،ومكاتب الموظفين

جوال في فناء المدرسة دور كبير في المحافظة على اتزان شخصية المعاقين بصريا للت

.وهذا يعود لخصوصية إعاقتهم فالمعاقون بصريا كثيرو الحركة وبشكل ملفت لالنتباه

كذلك يستغل المعاقون بصريا مثل غيرهم من المبصرين أوقات فراغهم في  

من الناحية التعليمية، وكما  هاحاجة إليالذهاب إلى دروس الدعم أو االستدراك ألنهم ب

يوضحه الشكل أعاله نجد المعاقون بصريا خاصة بين الحصص يذهبون إلى 

حيث ،طرح انشغاالتهم النفسية والتعليمية وحتى األسرية منها لاألخصائيين النفسانيين 

 نيالمعاق ينيأخذون بآراء المختصين النفسانيين الذين يحاولون دائما جعل المتمدرس

الدراسي، وعالقاتهم  منفسي ألن ذلك يؤثر على مردوده اتزانبصريا في حالة 

.االجتماعية

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن النشاطات التي يقوم بها المتعلمون والتي تكون تحت 

إشراف وتوجيهات المختصين قد تكون موجهة أو نصف موجهة حسب قدرات 

ن بصريا الذين هم بحاجة دائمة وماسة يقاألطفال المعا ميوالتو ورغبات واستعدادات

إلى إشباع حاجتهم من اللعب والحركة واالستمتاع بأوقاتالفراغ، وحرمان الطفل من 

أسماء محمد مصطفى(.ذلك يشعره بالقلق والملل والتوتر بصفة مستمرة

.)2001:34،وآخرون
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كما رأينا سابقا الطفل المعاق بصريا قادر على التواصل مع اآلخرين بشكل 

حيث أكد لنا ) 51(إيجابي وبدون أي صعوبة وهذا ما نؤكده من خالل نتائج الشكل رقم

الجميع على أن المتعلمين المعاقين بصريا ال يجدون أي صعوبة في التعامل مع من 

وضحه الشكل أعاله حسب سلوك غيره 

والمربون  نالبيداغوجييحيث أوضح األخصائيون النفسانيون و

¡المختصون أن األطفال المكفوفين مثلهم مثل العاديين تماما فكل فعل يقابلونه برد فعل

.إال إذا قوبل من اآلخرين من منطلق سلبي فهنا سيجد صعوبة في ذلك

يتوقف تعامله مع اآلخرين على نوع الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه 

عموما فهو يتعامل بسهولة ويسر مع الجميع ويحس أنه في محيطه العادي ويتعامل 

بشكل طبيعي جدا وهذا يدل على أن كل الطاقم العامل في المؤسسة يلعب دور كبير في 

شعر بحاجته إلى ييعلمون أن الطفل 

أن يكون موضع احترام وتقدير اآلخرين ال أن يكون موضع إهاناتهم وسخريتهم 

.وحرمان الطفل من هذه الحاجة قد يؤثر على تقديره لنفسه في المستقبل

حسب سلوك من حولھ 
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كما رأينا سابقا الطفل المعاق بصريا قادر على التواصل مع اآلخرين بشكل 

إيجابي وبدون أي صعوبة وهذا ما نؤكده من خالل نتائج الشكل رقم

الجميع على أن المتعلمين المعاقين بصريا ال يجدون أي صعوبة في التعامل مع من 

وضحه الشكل أعاله حسب سلوك غيره ويتوقف ذلك على نقطة هامة وكما ي

حيث أوضح األخصائيون النفسانيون و¡من المبصرين تجاهه 

المختصون أن األطفال المكفوفين مثلهم مثل العاديين تماما فكل فعل يقابلونه برد فعل

إال إذا قوبل من اآلخرين من منطلق سلبي فهنا سيجد صعوبة في ذلك

يتوقف تعامله مع اآلخرين على نوع الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه 

عموما فهو يتعامل بسهولة ويسر مع الجميع ويحس أنه في محيطه العادي ويتعامل 

بشكل طبيعي جدا وهذا يدل على أن كل الطاقم العامل في المؤسسة يلعب دور كبير في 

يعلمون أن الطفل ألنهم  ،جعل المتمدرسين المعاقين بصريا إيجابيين

أن يكون موضع احترام وتقدير اآلخرين ال أن يكون موضع إهاناتهم وسخريتهم 

وحرمان الطفل من هذه الحاجة قد يؤثر على تقديره لنفسه في المستقبل

حسب سلوك من حولھ  3
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صعوبات تعامل المتعلمین المعاقین :51
بصریا مع غیرھم من المبصرین

::السابعالسابعالفصل الفصل 

كما رأينا سابقا الطفل المعاق بصريا قادر على التواصل مع اآلخرين بشكل 

إيجابي وبدون أي صعوبة وهذا ما نؤكده من خالل نتائج الشكل رقم

الجميع على أن المتعلمين المعاقين بصريا ال يجدون أي صعوبة في التعامل مع من 

ويتوقف ذلك على نقطة هامة وكما ي،حولهم 

من المبصرين تجاهه 

المختصون أن األطفال المكفوفين مثلهم مثل العاديين تماما فكل فعل يقابلونه برد فعل

إال إذا قوبل من اآلخرين من منطلق سلبي فهنا سيجد صعوبة في ذلك

يتوقف تعامله مع اآلخرين على نوع الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه كذلك 

عموما فهو يتعامل بسهولة ويسر مع الجميع ويحس أنه في محيطه العادي ويتعامل 

بشكل طبيعي جدا وهذا يدل على أن كل الطاقم العامل في المؤسسة يلعب دور كبير في 

جعل المتمدرسين المعاقين بصريا إيجابيين

أن يكون موضع احترام وتقدير اآلخرين ال أن يكون موضع إهاناتهم وسخريتهم 

وحرمان الطفل من هذه الحاجة قد يؤثر على تقديره لنفسه في المستقبل

51الشكل رقم 
بصریا مع غیرھم من المبصرین
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وبالتالي فهم يعملون ومن خالل النشاطات التربوية والترفيهية الموجهة ونصف  

وتقويم ممارسات المعاقين بصريا من طرف األخصائيين في  الموجهة وكذا توجيه

البيداغوجيا وعلم النفس يعملون على تزويد الطفل المعاق بصريا بالثقة في و التربية

.نفسه وقدراته لجعل التعامل واالندماج مع غيره من المبصرين شيء عادي جدا

النفسانيين هذه النقطة بالذات نجد أن المربين المختصين والمختصين وفي 

يؤكدون على ضرورة تشجيع األطفال المعاقين بصريا وتحسيسهم بقيمتهم وأنهم 

وأنهم  ،يستطيعون القيام بكل شيء بأنفسهم دون الحاجة إلى أي مساعدة من اآلخرين

أفراد نحبهم ونقدرهم ويتمتعون بكامل حقوقهم ويجب أن يقوموا بواجباتهم مثلهم مثل 

.غيرهم من المبصرين

والمربين  البيداغوجياو فسلوك وطريقة معاملة المختصين في علم النفسإذن 

 المكفوفين لصغار صين وكل عمال مؤسسة طه حسينصختالمختصين والمعلمين الم

.دور كبير في سلوك وتعامل المعاق بصريا مع من حوله يلعب

وكما نالحظ ومن خالل هذا الشكلنجد أن المبحوثين يؤكدون على أن المتعلمين  

حيث أشادوا بلباقتهم في  ،المعاقين بصريا ال يجدون صعوبة في التعامل مع من حولهم

الكالم وأسلوبهم المميز في المعاملة وقدراتهم الكبيرة على اإلقناع وما يتمتعون به من 

من خالل ردود ،وقادرين على جعل اآلخر يحترمهم ن يصفات حميدة تجعلهم محبوب

.في المواقف الحياتية المختلفة مسلوكاتهو أفعالهم وتصرفاتهم

ال وكما الحظنا في المؤسسة وعلى أرض الواقع ال يجدون صعوبة في الكالم و

وأكثر شيء يتميزون به هو احترامهم للنظام في المؤسسة ،المشي فيفي التركيز وال 

وحبهم الكبير لعمال المؤسسة حيث تجدهم قريبين منهم في كل وقت  وهدوء طبعهم

وهذا ما ساعد في جعل المتمدرسين  ،أنك في عائلة حقيقية فيها إلى درجة تحس،

.المعاقين بصريا يتمتعون بكل صفات الشخص المبصر دون اإلحساس بأي نقص
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وواجباته وااللتزام يحتاج الطفل في مراحل الطفولة األولى إلى معرفة حقوقه 

حرمان الطفل من هذه ، وبالمواعيد وطاعة األوامر وعدم تكرار الخطأ أو التمادي فيه

ال تتحمل وإلى أن يصبح شخصية فوضوية غير منضبطة 

ومن هذا المنطلق يعمل األخصائيون البيداغوجيون والمربون المختصون 

المعلمون المتخصصون على ضرورة تحلي المتمدرسين 

المعاقين بصريا بصفة االنضباط ألنها حاجة هامة وضرورية للمتمدرسين المعاقين 

بين إجابات المبحوثين فيما إذا كان المردود 

أفراد يؤكدون على أن  6من أصل 

النتائج التي يتحصل عليها المتعلمون المعاقون بصريا كل سنة جد كافية وتعبر على 

إرادة وعزيمة كبيرة لدى المعاقين بصريا من جهة وعلى المجهودات الكبيرة لكل 

وتوفر اإلمكانيات  المكيفة دراسية

 فيوعدم وجود صعوبة أو عائق يقف أمام المتمدرسين 
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يحتاج الطفل في مراحل الطفولة األولى إلى معرفة حقوقه 

بالمواعيد وطاعة األوامر وعدم تكرار الخطأ أو التمادي فيه

إلى أن يصبح شخصية فوضوية غير منضبطة  به

ومن هذا المنطلق يعمل األخصائيون البيداغوجيون والمربون المختصون 

المعلمون المتخصصون على ضرورة تحلي المتمدرسين واألخصائيون النفسانيون و

المعاقين بصريا بصفة االنضباط ألنها حاجة هامة وضرورية للمتمدرسين المعاقين 

.التعليمية خصوصاو عموما االجتماعيةبصريا في حياتهم 

بين إجابات المبحوثين فيما إذا كان المردود يالذي و) 52(الشكل  هذا ومن خالل

من أصل 4وجدنا أن  ،الم ين بصريا كاف أ

النتائج التي يتحصل عليها المتعلمون المعاقون بصريا كل سنة جد كافية وتعبر على 

إرادة وعزيمة كبيرة لدى المعاقين بصريا من جهة وعلى المجهودات الكبيرة لكل 

دراسيةوعلى مالئمة المواد ال ،طه حسين مدرسة

وعدم وجود صعوبة أو عائق يقف أمام المتمدرسين ¡المادية والمعنوية لهذه الفئة

4

2

مدى كفایة المردود المدرسي للمتعلمین :52الشكل رقم 
المعاقین بصریا

::السابعالسابعالفصل الفصل 

يحتاج الطفل في مراحل الطفولة األولى إلى معرفة حقوقه 

بالمواعيد وطاعة األوامر وعدم تكرار الخطأ أو التمادي فيه

الحاجة سيؤدي

.المسؤولية

ومن هذا المنطلق يعمل األخصائيون البيداغوجيون والمربون المختصون 

واألخصائيون النفسانيون و

المعاقين بصريا بصفة االنضباط ألنها حاجة هامة وضرورية للمتمدرسين المعاقين 

بصريا في حياتهم 

ومن خالل

ين بصريا كاف أالمدرسي للمعاق

النتائج التي يتحصل عليها المتعلمون المعاقون بصريا كل سنة جد كافية وتعبر على 

إرادة وعزيمة كبيرة لدى المعاقين بصريا من جهة وعلى المجهودات الكبيرة لكل 

مدرسةالعاملين في 

المادية والمعنوية لهذه الفئة

.هذا المجال

الشكل رقم 
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كل عام وهذه  %100حيث نجد أن نسبة النجاح في هذه المؤسسة تبلغ نسبة  

وتبقى مسألة المعدالت ، نسبة عالية ومحققة آلمال المربين والقائمين على هذه المؤسسة

الفروق الفردية الموجودة بين التالميذ وليست  يرجع في األساس إلىو فهذا يتوقف

.اإلعاقة في حد ذاتها

أنهم ال يجدون صعوبة كبيرة في  المتخصصون ويؤكد هنا المربون والمعلمون

ضافة إلى إ،تعليم المعاقين بصريا ألنهم يتحلون بالجدية واالنضباط والرغبة في التعلم 

 أعالهتوفر الوسائل والطرق المناسبة لتعليم هذه الفئة ماعدا اثنين وكما نرى في الشكل 

وهذا  ،المعاقين بصريا كاف علمينيريان أنه أحيانا ال يكون المردود المدرسي للمت

ألن  ،يرجع وحسب نتائج المقابلة إلى تقصير الوالدين في القيام بواجبهم في هذا المجال

ذي تقوم به المؤسسة ال يكون كاف دون اهتمام الوالدين ورعاية ابنهما والسؤال العمل ال

تلك  الدراسة من أجل تداركنتائجه وسبب نجاحه أو فشله في تتبع و عن أحواله

.األخطاء وتشجيعه على العمل والمواظبة أكثر

يؤكدون على أن أغلب  نلكن الجميع تقريبا من مربين ومختصين نفسانيي 

وال يبالون في أغلب ،ء ال يقومون بعملهم وال يتابعون نتائج أبناءهم بجدية األوليا

ولكي ينجح المكفوف في تعليمه البد له من وسط  ،األحيان بذلك إال القلة القليلة منهم

وإذا توفر ذلك في  ،من بينها التعليميةو حاجياتهو تلبية كل متطلباته علىاجتماعي يعمل 

المدرسة ولم يتوفر في األسرة فلن يستطيع إكمال دراسته أو النجاح في مسيرته 

أذهان المتمدرسين المعاقين بصريا  فيألن ما تعمل المدرسة على ترسيخه ،التعليمية 

وبالتالي فالطفل يحتاج في هذه المرحلة خاصة ،األسرة بقلة اهتمامها والمباالتها  تمحوه

عور بالنجاح، سواء فيما يفعله من أعمال أو على المستوى االجتماعي كشعوره الش إلى

ويتمثل دور الوالدين في هذه الحالة في إشعار الطفل بنجاحه  ،"بالتفوق على اآلخرين

مكن من توتكليفه في البداية بأعمال بسيطة ي ى ذلكفي أداء ما يؤمر به ومكافأته عل

كذلك يجب أن يتعلم الطفل كيف يواجه  ،ة بنفسهليكتسب بذلك الثق،سهولة بأدائها 

)2001:33،وآخرونأسماءمحمد مصطفى("الفشل
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 تنامعوالذي يجيب على التساؤل الذي طرحناه في مقابل

ما إذا كان المتمدرسون المعاقون بصريا يلحون في 

المبحوثين يؤكدون على إلحاح المعاقين بصريا في 

هذا سببه كما أجابوا يرجع بالدرجة األولى إلى طبيعة اإلعاقة التي 

يحتاج "تجعلهم يلحون في طرح األسئلة على األشياء التي ال يستطيعون إدراكها حيث 

قد ، وجميع األشياءاإلطالع على 

االستفسارات إلى و يدفعهم هذا الفضول المعرفي إلى توجيه كم هائل من األسئلة

انتهاز هذه الفرصة و الكبار،لذلك يجبعلى الوالدين تلبية حاجات الطفل إلى المعرفة

عن األشياء المحيطة به و عن اآلخرين

حرمان الطفل من إشباع هذه الحاجة يعوق تنمية معارفه

تفاعال مع و إشباع الحاجات السابقة لدى الطفل يجعله أكثر سعادة

محمد مصطفى ("من ثم فإن الطفل السعيد يكون أكثر حماسا للتعلم من غيره

بشكل أساسي على تعرف المعاق بصريا 

من هو و لخصائص الحيوانات ليعرف أنواعها من هوالخطير

نعم

حسب الموضوع 
واالھتمام بھ
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إلحاح المتعلمین المعاقین بصریا في 
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والذي يجيب على التساؤل الذي طرحناه في مقابل)53(في الشكل

ما إذا كان المتمدرسون المعاقون بصريا يلحون في  حول الذي كان يدور

المبحوثين يؤكدون على إلحاح المعاقين بصريا في وجدنا أن خمسة من 

هذا سببه كما أجابوا يرجع بالدرجة األولى إلى طبيعة اإلعاقة التي و

تجعلهم يلحون في طرح األسئلة على األشياء التي ال يستطيعون إدراكها حيث 

اإلطالع على و األطفال بشكل خاص إلى استكشاف البيئة من حولهم

يدفعهم هذا الفضول المعرفي إلى توجيه كم هائل من األسئلة

الكبار،لذلك يجبعلى الوالدين تلبية حاجات الطفل إلى المعرفة

عن اآلخرينو الكتساب الطفل العديد من المعلومات عن نفسه

حرمان الطفل من إشباع هذه الحاجة يعوق تنمية معارفه، وط وسهل

إشباع الحاجات السابقة لدى الطفل يجعله أكثر سعادةو

من ثم فإن الطفل السعيد يكون أكثر حماسا للتعلم من غيره

2001:33(

بشكل أساسي على تعرف المعاق بصريا و يساعد اإللحاح في طرح األسئلة

لخصائص الحيوانات ليعرف أنواعها من هوالخطيروعلى البيئة المحيطة به 

5

1

إلحاح المتعلمین المعاقین بصریا في :53الشكل رقم 
طرح األسئلة

::السابعالسابعالفصل الفصل 

في الشكل

الذي كان يدورو ،المبحوثين

وجدنا أن خمسة من ، طرح األسئلة

و ،طرح األسئلة

تجعلهم يلحون في طرح األسئلة على األشياء التي ال يستطيعون إدراكها حيث 

األطفال بشكل خاص إلى استكشاف البيئة من حولهم

يدفعهم هذا الفضول المعرفي إلى توجيه كم هائل من األسئلة

الكبار،لذلك يجبعلى الوالدين تلبية حاجات الطفل إلى المعرفة

الكتساب الطفل العديد من المعلومات عن نفسه

ط وسهلفي أسلوب مبس

و تنوع خبراتهو

من ثم فإن الطفل السعيد يكون أكثر حماسا للتعلم من غيرهو اآلخرين،

،وآخرونأسماء

اإللحاح في طرح األسئلةو 

على البيئة المحيطة به 

الشكل رقم 
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كما تساعده األسئلة في التعرف على األعضاء 

إعاقته  يحس بأنه قادر على تجاوز

 ،غيرهاو االستكشافيةو وطبعا طرح األسئلة يساعد كثيرا من الناحية التعليمية

وهناك واحد من المبحوثين من أكد على أن اإللحاح في طرح األسئلة لدى التالميذ 

ارج فإذا كان الموضوع خ ،المعاقين بصريا يتوقف على أهمية الموضوع بالنسبة إليهم

تعليمهم ال يلحون في طرح األسئلة بالنسبة له مثلهم مثل غيرهم من 

الذي بين قدرة المعاقين بصريا على استشعار الخطر 

وجود يكون قادرا على اإلحساس ب

 على استعداداتهيتوقف كذلك 

وهنا نالحظ أهمية استعمااللحواس األخرى لدى المعاق بصريا وهذا ما يهتم 

 نالبيداغوجييو نمن المربين واألخصائيين النفسانيي

فهم يولون أهمية بالغة لتدريب التالميذ المعاقين بصريا على 

عند استعمال حواسھ

حسب الموقف
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قدرة المتعلمین المعاقین بصریا على 
إستشعار الخطرمن حولھم
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كما تساعده األسئلة في التعرف على األعضاء ¡األليف لكي يتجنب أخطارها مستقبال

يحس بأنه قادر على تجاوزو بالتالي يدرك ذاته بشكل أفضلو

.بواسطة استخدام الحواس األخرى

وطبعا طرح األسئلة يساعد كثيرا من الناحية التعليمية

وهناك واحد من المبحوثين من أكد على أن اإللحاح في طرح األسئلة لدى التالميذ 

المعاقين بصريا يتوقف على أهمية الموضوع بالنسبة إليهم

تعليمهم ال يلحون في طرح األسئلة بالنسبة له مثلهم مثل غيرهم من و دوائر انشغاالتهم

الذي بين قدرة المعاقين بصريا على استشعار الخطر  و) 54(بالنسبة للشكل رقم

يكون قادرا على اإلحساس ب عاق بصريالنا كل المبحوثين أن المضح 

يتوقف كذلك و ،حوله عند استعمال حواسه األخرى

.ايدرك الخطر مبكر كل ذلك يجعلهبالبصيرة 

وهنا نالحظ أهمية استعمااللحواس األخرى لدى المعاق بصريا وهذا ما يهتم 

من المربين واألخصائيين النفسانيي كل وحسب تصريحات

فهم يولون أهمية بالغة لتدريب التالميذ المعاقين بصريا على  ،صينص

6

1

قدرة المتعلمین المعاقین بصریا على :54الشكل رقم 
إستشعار الخطرمن حولھم

::السابعالسابعالفصل الفصل 

األليف لكي يتجنب أخطارها مستقبال

المكونة لجسمه

بواسطة استخدام الحواس األخرى

وطبعا طرح األسئلة يساعد كثيرا من الناحية التعليمية

وهناك واحد من المبحوثين من أكد على أن اإللحاح في طرح األسئلة لدى التالميذ 

المعاقين بصريا يتوقف على أهمية الموضوع بالنسبة إليهم

دوائر انشغاالتهم

.المبصرين

بالنسبة للشكل رقم

ضح من حولهم و

حوله عند استعمال حواسه األخرىالخطر من 

بالبصيرة  تمتعهمدىو

وهنا نالحظ أهمية استعمااللحواس األخرى لدى المعاق بصريا وهذا ما يهتم 

وحسب تصريحات ،به

صختلموالمعلمين ا

الشكل رقم 
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تنمية حواسهم خاصة حاستي السمع واللمس من خالل النشاطات التربوية التي يقومون 

لتعليمهم كالدق على الطاولة  األصواتإصدار مجموعة من كالتعلم بواسطة  ،بها

كذلك اكتشاف أشكال ،السمع  حاسة على هنا نجدالتركيزوالحروف أو العمليات الحسابية

الحيوانات والنباتات بواسطة حاسة اللمس والتعرف وعلى الروائح واألذواق بواسطة 

.حاسة الشم والتذوق

وما الحظناه ولمسناه في مدرسة طه حسين أن االهتمام بتنمية حواس الطفل  

بسيطة كالعجين  بواسطة نشاطات ترفيهية وبواسطة وسائل اتبدأ مبكر المعاق بصريا

وبذلك تعد تنمية الحواس لدى  ،الخ...األوراق والمسامير والخيوطو والحبوب الجافة

نظرا ألهمية الحواس في إكسابه  المنوطة بالمربين الطفل الكفيف من أهم الواجبات

من االتصال ببيئته  المعاق بصرياكذلك في تمكين ، ومهارات التكيف االجتماعي

فإنه يتمكن  معاق بصريامن خالل الحواس المتبقية لدى الطفل الوكما أنه، هالمحيطة ب

ومن ثم ،لها  واالستجابةوتلقي المثيرات المختلفة وفهمها ، من اكتساب الخبرة والمعرفة

.تكوين المفاهيم والمعاني

ستجيب لها الطفل الكفيف من يألن جميع المثيرات التي كان من المفترض أن و 

لذلك كانت أهمية رعاية الحواس المتبقية أثناء ، ال وجود لهاخالل اإلدراك البصري 

والكشف ، مراحل نموها في مرحلة الطفولة المبكرة، من خالل التدريب المبكر للحواس

.الدوري عليها وهذا ما وجدناه في مدرسة طه حسين لصغار المكفوفين

ومن بين الذين أجرينا معهم المقابلة عامل في قطاع شبه طبي والمسئول عن  

النشاطات في هذه المؤسسة والذي أكد لنا على االهتمام الذي يولونه فيما يخص رعاية 

وفي اكتشاف  معاق بصرياال متعلمألهميتها في العملية التعليمية لل نظرا الحواس المتبقية

.وأهميتها في اندماجه االجتماعي بشكل طبيعي ،خرينما حوله وفي عالقاته مع اآل

فحاسة اللمس تعد من أهم الحواس بالنسبة إلى الطفل الكفيف كما أنها تعد 

بطريقة برايل لذلك فإن تدريب اليد على اللمس  المعاق بصرياالمدخل األساسي لتعليم 

مها بوظيفتها والفحص واكتساب الخبرة من مصادرها مباشرة له أهمية بالغة في قيا

في االتصال بالعالم  معاق بصرياكإحدى الحواس الرئيسية التي يعتمد عليها ال

.الخارجي، وفي حياته بصفة عامة
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حيث يرتبط الصوت الذي يصدره شيء ، وتتكامل حاسة السمع مع حاسة اللمس"

ى تحسسه لهذا الشيء مما يساعده علو ما بالصورة التي يكونها الطفل الكفيف عند لمسه

ما يحدث عكما تعطي األذن للكفيف معلومات ، إدراك خصائص هذا الشيء بشكل كلي

من انطباعاته  %75قد أثبتت الدراسات أن الكفيف يستقبل ، وفي البيئة المحيطة به

الحسية عن طريق األذن كما أنه عن طريق األذن يرشد الكفيف نفسه فمثال من خالل 

وتبدأ حاسة السمع ، يتمكن من معرفة طريقهلصدى صوت العصا الخاصة بالمكفوفين 

في النمو خالل األسابيع األولى لوالدة الطفل، فهو يستجيب استجابات مختلفة تبعا لنوع 

نمو هذه الحاسة حتى يصل إلى درجة النضج في سن  يستمرو )عال أو هادئ(الصوت 

محمد ("ةرات الصوتيثحيث يصبح الطفل قادرا على تمييز الكثير من المؤ، السابعة

)38-2001:37أسماء وآخرون، مصطفى

هنا يبين لنا المربون المختصون واالختصاصيون البيداغوجيون والنفسانيون و 

طرق تدريب الطفل الكفيف على تنمية حاسة السمع لديه من خالل عدة مراحل نوجزها 

:كما يلي

 الخ...تالدراجاو توجيه اهتمامه إلى التمييز بين األصوات كأصوات السيارات

كذلك بين األصوات المختلفة في  ،هذا يساعده على المشي خارج المدرسة بكل سهولةو

وتدريبه على االستماع للتسجيالت ، الخ...أصوات الرعد والرياح والمطركمحيطنا 

والقيام بالبحوث بشكل ، الصوتية ألنها مهمة جدا لالستفادة مما تحويه المكتبة الناطقة

ار مدى قدرة الطفل على التمييز بين األصوات عن طريق بأفضل مع ضرورة اخت

المربين ولكي تكون النتائج جيدة فال بد من القيام بهذا التدريب  كل األسئلة من طرف

.المعاق بصريا في المراحل المبكرة من عمر الطفل

فالشم كالسمع ، التي تلعب دورا مهما في حياة الكفيف"كذلك هناك حاسة الشم  

 كمعرفة تفاصيل البيئة من بعيد أو دون احتكاو الكفيف من إدراك المالحظاتيمكن 

حاسة الشم يستطيع الطفل الكفيف إدراك تفاصيل الشارع أثناء 'مباشر، فعن طريق

سيره فيه، على سبيل المثال يستطيع أن يدرك مروره بمحل البقالة، أو مروره بالحديقة 

ترتبط حاسة التذوق بحاسة اللمس من حيث أو المخبزة من خالل حاسة الشم، كذلك 

وتنمو حاسة التذوق مع الطفل منذ ، ا بمصدر الخبرة بشكل مباشر لتعرفهاماتصاله
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وخاصة الطعم ، حيث يستطيع التمييز بين األطعمة المختلفة، األسابيع األولى من عمره

أسماء مصطفىمحمد .(الحلو والطعم المالح ويستجيب لكل منها بتعبيرات وجه مختلفة

)40-2001:39،وآخرون

نجد المعلمون المتخصصون وفي هذا المجال يقومون بعدة أنشطة لتنمية حاسة و 

.الخ...التذوق لدى المكفوف من خالل التمييز بين المأكوالت والخضروات

على تفادي أخطار البيئة  المعاق بصرياللحواس أهمية بالغة في تدريب الطفل و 

ستطيع أن يحدد المسافة بينه وبين يمثال عن طريق حاسة السمع  ،حولهمن 

كذلك الحواس ، الخ...وعن طريق حاسة الشم قد نتنبه لوجود خطر حريقالسيارات،

وهناك واحد من المبحوثين ربط استشعار  ،مهمة في التعلم الذاتي عند الطفل الكفيف

.أحيانا أخرى الحسب الموقف فأحيانا يشعر بالخطر وبالخطر عند المكفوف 
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:نتائج الدراسة ومناقشة عرض-ثانيا

:التساؤل األول عرض نتائج-

من خالل التراث النظري ودراستنا الميدانية واحتكاكنا بمعلمي التعليم 

توصلنا إلى أن المتمدرس المعاق بصريا  ،المعاقين بصرياالمتعلمين المتخصص لفئة 

الموجود في  ونفس المحتوى يتعلم نفس المعلومات ومثله مثل غيره من المبصرين فه

حيث نجد نفس األهداف ونفس المحتوى ونفس  ،المنهاج التربوي الموجه للمبصرين

المعاقين بصريا لكن  المتعلمين طرق التقويم التي يتعرض لها المبصر هي مطبقة على

المنهاج التربوي الموجه إلى المعاقين بصريا يكون مكيفا بما يتالءم وخصوصية 

.اإلعاقة البصرية

ف على مستوى طرق ووسائل التدريس حيث يتم توفير يويكون هذا التكي 

 ،التي تتالءم واالحتياجات التعليمية لهذه الفئة*مجموعة من الوسائلواألدوات التعليمية

لك األنشطة التربوية تكون مكيفة بما يتالءم وخصوصية هذه الشريحة المهمة من كذ

وسوف نبين هنا أهم الطرق والوسائل التي يتم بواسطتها تكييف المناهج ،المجتمع 

حيث وجدنا أن الوسائل التي يعتمد  ،التربوية الموجهة للمتمدرسين المعاقين بصريا

ى المنهاج كثيرة ومتعددة كل حسب المادة عليها المعلم المتخصص في إيصال محتو

سيلتين هامتين ال ضرورة وجود ولكن األغلبية يتفقون على أهمية و ،التي يدرسها

برايل والكتاب المكيف  قلمو هما لوحة ،اميستطيع أي متعلم معاق بصريا االستغناء عنه

لغة مون حيث وصلت نسبة المعلمين المتخصصين الذين يتعل،أي المطبوع بلغة برايل 

.لكل وسيلة %22إلى نسبة  برايل

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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مادة أو قطعة أو نظام منتج أو شيء معدل أو مصنوع وفقا للطلب بهدف زيادة الكفاءة هي أي :الوسيلة التعليمية *

إن الوسائل التعليمية عموما تعين على نقل خبرة المعلم إلى المتعلم بطريقة .الوظيفية لذوي االحتياجات الخاصةو العلمية

ية أو ثانوية وإنما هي وسائل ضرورية جدا في مباشرة ومبسطة إذ تعتبر جزءا هاما وبالتالي فهي ال تعتبر أدوات كمال

)1994:115حشمت قاسم،(.التعليم

هذا يبين أهمية لوحة برايل والكتاب المكيف بالنسبة للمعلم المتخصص والمتعلم 

ألنها تلعب دور الوسيط الذي ال يمكن االستغناء عنه في إيصال  ،المعاق بصريا

.محتوى المنهاج التربوي

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الكتاب المكيف بالرغم من أن وزارة التربية تعمل  

مدرسة طه حسين وبمجهودات عمالها ومعلميها على توفيره بلغة برايل، إال أن 

 ،المختصين يقومون بطبع هذه الكتب بواسطة أجهزة الحاسوب على مستوى المدرسة

 من أجل يساعد المعلمين المتخصصينخصوصية التالميذ وما و وهذا حسب ما يتالءم

.إيصال محتوى المنهاج إلى أقصى حد ممكن بكل عناصره للمتعلمين المعاقين بصريا

باإلضافة إلى لوحة  )03(رقم الملحقكما هو موضح في و هناك وسائل متعددة

برايل والكتاب المكيف وهي لوحة الحساب التي يستخدمها معلمي الرياضيات 

كذلك المجسمات التي تستخدم لتوضيح مختلف ، وغيرها من المواد العلمية...والفيزياء

األشكال للمعاقين بصريا ليميزوا بين مختلف األشياء المحيطة بهم باستعمال حاسة 

العجين ، كذلك هناك األدوات الهندسية المستعملة خاصة في مادة الرياضيات، اللمس

واسطته يتعرفون على أشكال الحيوانات إلى وهو مادة أساسية بالنسبة للمعاقين بصريا فب

هناك الخرائط البارزة التي تجعل المتعلم المعاق و ،غيرها من األمور المحيطة بنا

بصريا يستطيع التعرف على التضاريس الموجودة على سطح األرض، كذلك هناك 

).3ينظر ملحق(الخ ...ة الناطقة، الحاسوب المكيفبالحاس

الوسائل واألدوات التي يقوم المعلمون المتخصصون وهناك مجموعة من 

الخ، وهذا محاولة منهم ...بصنعها بأنفسهم من علب المواد الغذائية والخيوط والمسامير

كذلك  ،قدر اإلمكان بصريا تعلم المعاقلشرح الدرس بطريقة بسيطة ومفهومة للم

، يرها من المواديستخدمون بعض المواد الطبيعية من حبوب جافة وأوراق األشجار وغ
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تعرف على أشكال وصفات هذه المواد وذلك من أجل تمكين المتعلم المعاق بصريامن ال

 ،وهنا يعتمد اعتمادا كبيرا على حاسة اللمس وعلى حاسة السمع ،ويستطيع التمييز بينها

ز بين ملمس األشياء واألصوات المختلفة والروائح وربطها يوالشم والتذوق للتمي

.الخ...والتذوق للتمييز بين الحار والحلو والمالح ،ي تمثلهاباألشياء الت

 ،كذلك تضع مدرسة طه حسين المكتبة الناطقة تحت تصرف المعاقين بصريا 

وهي مكتبة مزودة بأشرطة كاسيت وكتب ناطقة مدعمة للبرنامج الدراسي وقصص 

.مكتوبة بالبرايل وأقراص مضغوطة تحتوى على تسجيل صوتي

تحتوي هذه الكتب على وكذلك تتوفر على كتب ديزي الناطق للمكفوفين 

لغة لانصوص وقصص باللغة العربية والفرنسية تدعيما لدروس األدب العربي و

إضافة إلى وجود قاعة مخصصة لإلعالم اآللي واستخدام االنترنت طبعا هذه  ة،الفرنسي

إضافة إلى  ،ة للمعاقين بصرياالتعليمي واالحتياجاتحسب المتطلباتبب مكيفة يالحواس

مجموعة كبيرة من األدوات والوسائل التي ال يمكن حصرها لتنوعها واختالفها 

.باختالف المواد المدرسة والنشاطات التربوية التابعة لكل مادة

بالنسبة لتكوين المعلمين المتخصصين في كيفية استخدام هذه الوسائل ونخص  

يل والكتاب المكيف ولوحة الحساب وجدنا أنا نسبة منها األهم هنا وهي لوحة البرا

بل  ،من المعلمين المتخصصين لم يتلقوا تكوينا متخصصا في مراكز خاصة 20%

تكونوا على استعمالها في نفس المدرسة من قبل معلمين سبقوهم في هذا المجال حيث 

األمر أوضح لنا المعلمون المتخصصون أن التعلم على استخدام هذه الوسائل ليس ب

الصعب وكما هو متصور بل يحتاج إلى نوع من التركيز في مدة ال تتجاوز اغلب 

.األحيان مدة الشهر

 فيمن تلقوا تكوينهم  %30صين وتبلغ نسبتهم صختلكن هناك من المعلمين الم

سنوات وهم  عشرةمراكز متخصصة وأغلبهم تجاوزت مدة عملهم في هذا المجال 

%95وهنا نجد أن نسبة  عليمية،عملية التالبدورهم يقومون بتكوين اإلطارات الجدد في 

 ،من معلمي التعليم المتخصص ال يجدون صعوبة في استخدام هذه الوسائل واألدوات

وذلك ألنها موجهة إلى فئة خاصة وتحتاج إلى المساعدة وبالتالي يجب أن تتوفر هذه 



عرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجهاعرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجها::السابعالسابعالفصل الفصل 

326

هذه الميزات جعلت  ،من بينها البساطة واالبتعاد عن التعقيد الوسائل على خصائص

صين ال يجدون صعوبة في التعامل معها فهي تحتاج إلى إتقان صختالمعلمين الم

.مس خاصةللاحاسة  استغالل

ويؤكد المعلمون هنا على سهولة تعامل المكفوفين مع هذه الوسائل وفي مدة 

أهمية كبيرة لتدريب  عملهم ألنهم أي المعلمون المتخصصون يولون في بداية ،قصيرة

وخاصة حاستي اللمس والسمع  ،معاق بصرياوتنمية الحواس المتبقية لدى الطفل ال

 بعدها يتعاملون معهم بواسطة هذه الوسائلو ،ان جدا في العملية التعليميةتالمهم

المتمدرس و ين معلم التعليم المتخصصاألدوات المساعدة التي تلعب دور الوسيط بو

هذا و ،بسيطة سواء على المعلم أو المتعلمو بالتالي تكون العملية سهلة، والمعاق بصريا

من المعلمين المتخصصين يجمعون  %90حيث نجد أن  12ما يوضحه الشكل رقم 

توصيل و األدوات ألنها تساعد بشكل كبير في تبليغو على ضرورة استخدام الوسائل

.مقنعة من جهة أخرىو بسيطة من جهةو محتوى المنهاج بطريقة سهلة

تساعد المعلمين على توصيل التعليمية وهذا يدل إلى جانب كون الوسائل  

المعلومة بالشكل المطلوب للمتمدرسين المعاقين بصريا كميا وكيفيا وهذا يعود الهتمام 

 كذلكعلى تساعد تعليميةفهي أي الوسائل ال، المسؤولين على مستوى هذه المؤسسة

 حب التعلمة تتسمبمتوازن بناء شخصية تعملعلى قيم إيجابيةلالمعاق بصريااكتساب

روح المسؤولية من خالل الثقة بالنفس التي يكتسبها و االنضباط وتقدير الذاتو

إزاحة الكثير من و ،مساعدة هذه الوسائل لهم في التعلموذلكبالمعاقون بصريا 

يستخدم المعلمون المتخصصون مجموعة من و همسهم في تدريالصعوبات التي تعيق

.والحديثة الكالسيكيةالوسائل واألدوات بنوعيها 

أن هذه الوسائل بنوعيها  المتخصصين من المعلمين %80نسبتهقد بين ما و

ألنها تساعدهمعلى ، التقليدي والحديث مساعدة ومالئمة جدا للتالميذ المعاقين بصريا

بين المعلم و تجعل من عملية التواصل بينهم، وواستخدام باقي حواسهم وتنميتهااستغالل 

المتخصص من جهة وبين بعضهم البعض من جهة أخرى عملية فعالة وبسيطة 

.وإيجابية
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لذلك كان لزاما على معلمي التعليم المتخصص مواكبة كل التطورات الحاصلة 

ص الوسائل واألدوات المساعدة في في هذا المجال واإلطالع على كل جديد فيما يخ

.تقريب المعلومة أكثر للمتمدرسين المعاقين بصريا

من المعلمينال يعتمدون في عملهم على  %75تهنسب ما وفي هذا المجال وجدنا

حسبما صرحوا به لنا فإنهم ليسوا بحاجة إليها لكفاية الوسائل ف، األدوات الحديثة

 ألنها ،أن الوسائل التقليدية عملية أحسن من الحديثةيعتبرون ، والكالسيكية وبساطتها

التقليدية تعمل على تنمية الحواس المتبقية للمكفوف عكس الحديثة التي تعمل على  أي

والكثير من هذه  ،إضافة إلى أنها ليست في متناول جميع الطالب، االتكاليةإكسابه صفة 

حة وقلم برايل والكتاب المكيف عكس لو ،الوسائل ال يستطيع الطالب حملها أينما ذهب

.وزنها ةأو لوحة الحساب التي تمتاز بصغر حجمها وخف

ورغم هذا حاولنا التعرف على أهم الوسائل الحديثة المتوفرة في المدرسة 

وقد حصرناها في االنترنت  المتخصصين، من المعلمين %25والمستخدمة من قبل 

واجباتهم و بصريا في انجاز وإثراء بحوثهمألنها تساعد الطلبة المعاقين %50بنسبة 

لآللة الحاسبة الناطقة وهي تسهل الكثير من العمليات الحسابية  %38كذلك ، المدرسية

لذلك جعل المسؤولين ساعات الفراغ لدى ، مكتبة الناطقةلل%12تجاوز توبنسبة أقل ال 

طقة لما لها من المتمدرسين المعاقين بصريا يقضونها وبشكل إجباري في المكتبة النا

.أهمية

لكن وكما ذكرنا سابقا  ،وهكذا فالوسائل الحديثة مهمة بالنسبة للمعاق بصريا

 ،هناك مجموعة من األسباب التي تجعل المعلم المتخصص ال يستخدمها بشكل كبير

من المعلمين يرجعون السبب الرئيسي إلى عدم توفرها بشكل يسمح  %37حيث وجدنا 

كذلك هناك من يرجع سبب  ،جميع المتمدرسين المعاقين بصرياتكون في متناول بأن 

.إلى كفاية الوسائل الكالسيكية لألسباب المذكورة سابقا %26عدم استعمالها وبنسبة 

كذلك نقص تكوين المعلمين المتخصصين في هذا اإلطار الذين أجمعوا وبنسبة 

 فإن عدم استعمالها أحسنبالتالي ، وعلى عدم تلقيهم ألي تكوين في هذا المجال100%

بطريقة خاطئة سوف يؤدي بالتأكيد  التعليمية وسيلةالألن استخدام  ،من استعمالها بكثير
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من جهة المتخصص المعلمعلى و من جهة إلى نتائج سلبية وعكسية على المتمدرس

وبالتالي نجد نسبة  ،نقص اإلطارات المتخصصة في هذا المجالإضافة إلى ،أخرى

مين المتخصصين يفضلون استخدام الوسائل الكالسيكية وذلك لتوفرها من المعل 100%

وهذا ما الحظناه على أرض الواقع حيث  ،من المعلمين المتخصصين%80هما يؤكدك

تحاول الجهات المختصة توفير قدر اإلمكان كل الوسائل واألدوات المناسبة والتي 

ن في المجتمع بشكل يتتالءم وخصوصية هذه اإلعاقة من أجل دمج هؤالء المتمدرس

.التأهيل المهني من جانب يخدمهم في المستقبل خاصة

التحكم في استعمال هذه األدوات والوسائل  ولكي يستطيع المعلم المتخصص

%90حيث أكد لنا ،التعليمية البد من االستفادة من خبرات العاملين في هذه المؤسسة 

من معلمي التعليم المتخصص استفادتهم من خبرات من سبقوهم في هذا المجال وذلك 

.من أجل إفادة وتوصيل المعلومات بشكل أفضل للمتمدرسين المعاقين بصريا

وهناك مجموعة من األسس التي يعتمدها المعلمون في اختيار الوسائل التعليمية 

إضافة إلى قدرة المتعلم ، %57المناسبة تأخذ فيها متطلبات الدرس القسط األوفر بنسبة 

وهي أسس واضحة وضروري األخذ بها لتتم  %37على التحكم في الوسيلة بنسبة 

ستطيع نكذلك هناك أساس ال ، التعليمية لهذه الفئةالعملية التعليمية وفق االحتياجات 

المعاق  متعلمتجاهله أبدا عند اختيار الوسيلة المناسبة أثناء التدريس وهو خصائص ال

حيث يلح جميع المعلمين المتخصصين على أهمية هذه النقطة في العملية ،بصريا

البد من اختيار الوسائل  متعلمينألنه ونتيجة اإلعاقة البصرية لهؤالء ال ،التعليمية

 والتي المعاقين بصريا واألدوات التي تعتمد على الحواس المتبقية لدى المتمدرسين

وحرصا على حب المادة  ،وذلك من أجل إدراك أكبر للمعلومات،عمل على تنميتها يتمال

.من طرف هؤالء المتمدرسين ليتم تقبلها دون انزعاج أو تذمر منهم

وهذا يعني عدم  ،تعوض حاسة البصر بالنسبة للمعاق بصريا التعليميةفالوسائل 

ها من قبلماستخديتمإ االستعانة ببعض الوسائل المستخدمة مع التالميذ المبصرين حيث

ويستفيدون من هذه الوسائل ألنها تتماشى  ،من معلمي التعليم المتخصص 70%
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التعليمية التي تحتاج إلى استخدام حاسة اللمس أو السمع أو  بصريا واحتياجات المعاقين

.غيرحاسة البصر األخرى الخ من الحواس...الشم أو التذوق

ولمعرفة مدى إطالع معلمي التعليم المتخصص للبحوث والدراسات في هذا  

لون أهمية ومن معلمي التعليم المتخصص ال ي %90و %75الشأن وجدنا أن ما بين 

الجهوية والملتقيات وال حتى للبحوث العلمية التي تجرى حول هذه الشريحة للندوات 

عدد بين عدم وجودها وغياب اإلعالم بالنسبة ترهم في ذلك تاعذأو، المهمة من المجتمع

وأنها تكون في غالب األحيان بعيدة عن الواقع وأنها ، للندوات الجهوية والملتقيات

25ة وغير مالئمة كما هو موضح في الشكل رقم مجرد تنظير وبالتالي تكون غير مفيد

معاقون وبالنسبة للبحوث العلمية فهم قليلو اإلطالع عليها ألن غالبيتهم ، 29و 27و

.في هذا المجال شحيحةوهي أي البحوث العلمية غير مكتوبة بالبرايل و بصريا

وعند تطرقنا إلى األسلوب المتبع من قبل المعلمين في إلقاء الدروس وفيما 

 ،المناسبالتعليمي يخص مشاركة المتمدرسين المعاقين بصريا في اختيار األسلوب 

أن مشاركة التالميذ المعاقين بصريا أمر مهم )%100(جميع المعلمين  ضحو

وإذا أردنا  ،ية في المنهاج الحديثألن المتعلم هو محور العملية التعليم، وضروري جدا

، ية البد من إشراك المتعلم في اختيار الوسائل المناسبة للدرسعليمالنجاح في العملية الت

ألن المتعلم هو األساس والغاية من  ،والطريقة واألسلوب المناسب في تبليغالمحتوى

ل ورغبات وقدرات العملية التعليمية وبالتالي يجب األخذ بعين االعتبار متطلبات وميو

هذا معناه ، المتعلم المعاق بصريا بما يتالءم واحتياجاته التعليمية خاصة

ما جاء كتوفيرالظروفالنفسيةواالجتماعيةالمناسبةللمتمدرسين المعاقين بصرياداخاللصف

محمد في دراسة 

مساعدةالطفلعلىتنميةاتجاهاتسليمةنحونفسهتساعدهعلىإدراكالصعوباتالتييعانى ":قتيبة

-السماحللطفلبالمشاركةفيجميعالنشاطات-مراعاةالفروقالفرديةبينضعافالبصر-منها

)2007:22، محمد محمد قتيبة .("تشجيعالتفاعالتاإليجابيةبينالتالميذضعافالبصر

وعند استعمال الوسائل واألدوات بالشكل الصحيح والمالئم هذا يساعد بشكل 

، على التحكم في الوقت الالزم لألنشطة التربوية المرافقة التعليم المتخصص كبير معلم
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من معلمي التعليم المتخصص قدرتهم على التحكم في  %75حيث وضح لنا ما يقارب 

نظرا ألن استخدام األنشطة التربوية  ،الوقت المخصص للنشاط بالرغم من صعوبة ذلك

بحيث يتطلب ، عاقةلطبيعة اإل تبعاصعوباته و مع المعاقين بصريا له خصوصياته

النشاط وقتا ليس بالهين مع المعاقين بصريا مقارنة مع غيرهم من المبصرين الختالف 

.الوسائل المعتمدة في األنشطة وتغير األساليب والطرق المعتمدة

المعلم المتخصص التحكم في وقت نشاطه يستطيعبالرغم من كل هذاونلك 

كذلك ،للوسائل المستخدمة في التدريس  في ذلك االختيار المناسب هالتربوي ويساعد

قدرات التالميذ المعاقين بصريا وخبرة المعلم المتخصص التي تجعل من النشاطات 

إضافة إلى كونها أي النشاطات ، التربوية عامل مهم في توصيل محتوى المنهاج

إبراز قدراتهم ومواهبهموتنمي علىالتربوية تسمح للمتمدرسين المعاقين بصريا 

 من اكتشاف الفروق الفردية بين المتخصص إضافة إلى أنها تمكن المعلم، استعداداتهم

وتقويمهم على أساس صحيح كل وصفاته التي تميزه عن  المتعلمين المعاقين بصريا

.باقي زمالئه وهذا مهم في عملية التعلم

ار كذلك يعتمد المعلم المتخصص في كثير من األحيان على تبادل اآلراء واألفك

من معلمي التعليم  %100حيث وجدنا أن نسبة  ،بين التالميذ إليصال محتوى الدرس

ففي بعض ، الدراسي تبليغ محتوى البرنامجمن أجل المتخصص يعتمدون هذا األسلوب 

ونظرا لخصوصية اإلعاقة البصرية نفسه عاجزا عن  المتخصص األحيان يجد المعلم

ات لبعض المتمدرسين المعاقين بصريا فيلجأ إيصال بعض المعاني والمفاهيم والمعلوم

إلى توصيل هذه المعلومات من خالل زمالئهم وبأسلوبهم الخاص ألنهم األقرب إلى 

بعضهم ويختارون الطرق المالئمة فيما بينهم لتوصيل المعلومات بما يتالءم 

.واحتياجاتهم التعليمية

االجتماعي مستقبال للمعاقين هذه الطريقة تساعد كثيرا في عمليات اإلدماج 

بصريا بحيث يتعلمون من خاللها العديد من القيم االيجابية في حياتهم كالتعاون 

وبالتالي تلبية  ،والتضامن واالبتعاد عن العزلة وضرورة تقديم المساعدة لمن يحتاجها

.في نفس الوقت واالجتماعيةاالحتياجات التعليمية 
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ريا البد من االهتمام بتنمية وتطوير المهارات ولضمان تعليم جيد للمعاقين بص

وهذا ما لمسناه حيث أكد جميع معلمي التعليم المتخصص ، المختلفة للمعاقين بصريا

اهتمامهم بتنمية واستغالل المهارات والحواس المتبقية للمعاقين بصريا وهذا ألنها تعتبر 

.أهم وسيلة للوصول إلى توصيل المعلومات وبالشكل المطلوب

األدوات والوسائل المساعدة يتوقف على مهارة استخدام الحواس  إن استعمال

لدى المكفوف فاالعتناء بها سوف يؤدي إلى نجاح العملية التعليمية وبالتالي تلبية 

وحاسة السمع بنسبة  %37وأهم هذه المهارات اللمس بنسبة  .االحتياجات التعليمية

.وهما أهم الحواس بالنسبة للمعاقين بصريا 36%

ويبدأ االهتمام بتحفيز واستثارة هذه الحواس وتنميتها ابتداءا من الطور  

حيث يهتمون في البداية بحاسة السمع وتنمية مهارات ،التحضيري في المدرسة 

رة مهاالن التواصل السمعي التي تحتل المركز األول في العملية التعليمية واإلدماجية 

االستماع تتوقف عليها باقي المهارات األخرى التي يحتاجها المعاقون بصريا في 

وبالتالي فلتكييف المناهج التربوية دور كبير في الوصول إلى تلبية ،العملية التعليمية 

االحتياجات التعليمية من جهة واالحتياجات االجتماعية من جهة أخرى ألنها تساعد في 

.اعيعملية اإلدماج االجتم

وبالعودة إلى األنشطة التربوية التي تحتل مكانة هامة في المنهاج التربوي فهي 

من معلمي التعليم المتخصص  %78تجعله أكثر حيوية وغير ممل وجدنا أن نسبة 

يعتمدون على خصائص البرنامج ومتطلباته في اختيار األنشطة التربوية المرافقة 

ين وهذا يرجع إلى التزامهم بضرورة إكمال على قدرات المتمدرس %22وبنسبة أقل 

ولكي ال يتخلف المعاقون بصريا عن غيرهم ، محتوى المنهاج التربوي في آجال محددة

من المبصرين وتحقيق أهداف المنهاج التربوي المسطرة من وزارة التربية الوطنية 

 وطبعا أهداف، هداف خاصة بالدرس أو كانت أهداف بعيدة المدىاألسواء كانت 

هذه الفئة لالبرنامج أو المنهاج التربوي كلها تصب في تلبية االحتياجات التعليمية 

.وبطريقة مكيفة ومساعدة
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التربوية فهم  األنشطةوهنا وعند تطبيق معلمي التعليم المتخصص لهذه  

فحسب  36يعتمدون على العمل الفردي والجماعي معا كما هو موضح في الشكل 

.نوعية النشاط يتم اختيار الطريقة واألسلوب المناسبين

فهناك نوع من األنشطة تحتاج إلى العمل الفردي ألن هذا األخير يساعد المعلم 

عملية تقويمهم إضافة إلى ويساعده في ، في اكتشاف الفروق الفردية بين التالميذ

اعتمادهم على ذواتهم وإحساسهم بالمسؤولية كذلك العمل الجماعي يساعد في تنمية 

وإذكاء روح الجماعة بين المتعلمين المعاقين بصريا ويدربهم على التكافل والتضامن 

من معلمي التعليم المتخصص  %100وهنا وجدنا أن نسبة ،هم للعمل الجماعيحبو

ذهم على حب اكتشاف المعلومات بأنفسهم لما لذلك من أهمية في يشجعون تالمي

كذلك اعتمادهم على أنفسهم والثقة فيها وترسيخ أكثر  ،إدماجهم مع وسطهم الخارجي

ويساعدهم كذلك في تسريع وإيجابية عمليات  ،في أذهانهم يكتشفونهاللمعلومات التي 

تساعد في التخفيف من عبء  التواصل مع اآلخرين وإشباع الحاجات التعليمية التي

.المسؤولية الملقاة على عاتق المعلمين المتخصصين

لكن هناك مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي تقف حائال أمام المتعلمين  

أول هذه الصعوبات عدم توفر الكتب المطبوعة بالبرايل وتقصد هنا و ،المعاقين بصريا

الكتب الناطقة وعدم وجود مرافق دائم  كذلك عدم توفر،%41الكتب الخارجية بنسبة 

للمتعلم المعاق بصريا يساعده في قراءة مختلف الكتب التي يحتاجها عند قيامه بالبحوث 

.والواجبات المنزلية

يد المتعلمين المعاقين يمن المعلمين المتخصصين تق %80وفي هذا الشأن يفضل 

ال يخرجوا عن إطار  بصريا وتحديد نوع المعلومات المطلوبة منهم وهذا لكي

 يجلبونهاالستفادة من المعلومات التي لويتعلموا االنضباط والتركيز كذلك  ،الموضوع

.وعدم الهدر في الوقت

المتعلمين المعاقين كذلك وجدنا في هذا اإلطار تشجيع معلمي التعليم المتخصص 

تفريغ كل مواهبهم  فيألن ذلك يساعدهم  ،%60على االبتكار واإلبداع بنسبة  بصريا

وطاقاتهم وإبداعاتهم ويعبروا على ميوالتهم ورغباتهم وحتى انشغاالتهم من خالل 
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من أهم وأكبر مجاالت اإلبداع لدى وحيث وجدنا  ،المجاالت المتعددة في هذا اإلطار

كذلك التعبير الشفوي %57المتعلمين المعاقين بصريا موهبة كتابة الشعر بنسبة 

إضافة إلى مجموعة أخرى من المجاالت كالرسم ومختلف  %29والكتابي بنسبة 

.ديد طاقاتهمجوهذا يساعدهم كثيرا في ت،المشاريع العلمية 

كذلك ترك فسحة للمتمدرسين المعاقين بصريا إلبراز مواهبهم وقدراتهم يساعد 

 بشكل كبير في السير الحسن للعملية التعليمية خاصة في مجال األنشطة التربوية، وهنا

نتوقف عند نقطة مهمة جدا وهي نوعية األساليب والطرق التي يعتمدها معلم التعليم 

ووجدنا  ،المتخصص في توصيل محتوى المنهاج التربوي للمتمدرسين المعاقين بصريا

ة بالكفاءات صصين يعتمدون طريقة التدريس بالمقاربالمتخ من المعلمين %56نسبة  هنا

كذلك تتالءم  ،ريقة تتالءم والمنهاج التربوي الحديثمنها أن هذه الط ،ألسباب عديدة

ة بالكفاءات بالمقاربن التدريس ألهذه الطريقة وخصوصية اإلعاقة البصرية وهذا 

في حجرة الدراسة واألخذ بعين االعتبار الفروق الفردية  لمتعلمينمنا يتطلب عدد قليل

.بين التالميذ

وهذا ما نجده في مدرسة طه حسين حيث ال يتجاوز عدد المتعلمين في أغلب  

وبالتالي يستطيع المعلم المتخصص تطبيق هذا األسلوب بكل ، األحيان العشرة تالميذ

تعلمهم على األنشطة  فيإضافة إلى أن المعاقين بصريا يعتمدون ، إيجابيةو سهولة

فإن أحسن أسلوب هو المقاربة بالكفاءات وبالتالي ،التربوية األقرب إلى خصوصيتهم 

إضافة إلى ،حيث يلعب المعلم دور الموجه ويجعل من المتعلم محور العملية التعليمية 

.النتائجباستخدامهم لطريقة التدريس باألهداف والتي تركز وتهتم أكثر شيء 

عليم هنا نجد األساس الذي يتم به اختيار الطريقة التعليمية من قبل معلمي التو

ومتطلبات البرنامج )%47(المتخصص يتراوح بين قدرات وخصائص المتعلم بنسبة

كذلك حسب طبيعةالنشاطات وأدوات ووسائل التدريس بنسبة  ،)%34(الدراسي بنسبة

وهنا نجد أن معلمي التعليم المتخصص يهتمون كثيرا عند اختيارهم ألسلوب ،19%

وقدرات المتعلم المعاق بصريا وهذا لخاصية تدريسهم ألي مادة كانت على استعدادات 
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ككل هو تلبية االحتياجات  التعليمية وألن الهدف األساسي من العملية، اإلعاقة من جهة

.من جهة أخرى التعليمية لهذه الفئة

وبالتالي فإن اختيار الطريقة التدريسية يكون حسب مالءمتها الحتياجاتهم  

بالشكل وسبة التي يتم بها إيصال محتوى المنهاج والكيفية المنا، وتطلعاتهم العلمية

إضافة إلى مجموعة أخرى من األسس كطبيعة الوسائل المستخدمة، نوعية  ،المطلوب

.الخ...النشاط التربوي المعتمد

المهمة التي يأخذها المعلم في الحسبان عند استخدامه  واألسس كذلك من األمور

الفئة وتوصيل محتوى المنهاج التربوي ألسلوب أو طريقة معينة في تدريس هذه 

وذلك من أجل  ،ةينتائجهم السنوية والفصل هي المكيف إلى المتعلمين المعاقين بصريا

الكيفية المناسبة والتي و وتحديد نوعية المعلومات قويم،اختيار الطريقة المالئمة في الت

 ج مثلهم مثلتتالءم وخصوصية هذه الفئة من جهة وتساعدهم في تحقيق أحسن النتائ

وبالتالي النتائج الدراسية للمتعلمين المعاقين ،المبصرين من جهة أخرى  غيرهم من

بصريا مهمة جدا في اختيار الطريقة المناسبة والتي تتالءم وتتوافق مع االحتياجات 

 ىوإذا بلغنا هذا الهدف فإننا نستطيع تحقيق العديد من الكفاءات عل ،التعليمية لهذه الفئة

.مستوى هذه الفئة

وأهم هذه الكفاءات وفي المقام األول هو إجادة الكتابة والقراءة بالبرايل بنسبة 

لمعاقين التعليم المتخصصل ويأتي اختيار هذه الكفاءة من قبل أغلب معلمي 29%

للذهاب  ،ألن التمكن من القراءة والكتابة بالبرايل مهمة جدا للمعاقين بصريا ،بصريا

، وارهم العلمي وتجعلهم يحسون بالثقة في النفس واالعتماد على الذاتبعيدا في مش

وهو من الكفاءات التي يطمح  ،بشكل إيجابيووبالتالي تحقيق اإلدماج االجتماعي 

معلمي التعليم المتخصص لتحقيقها على مستوى المعاقين بصريا وهذا هو همهم 

أن  يجب م القراءة والكتابةإلى جانب تعلف،األساسي والهدف من تدريسهم لهذه الفئة

يكونوا أعضاء فاعلين ومنتجين ويستطيع المجتمع االعتماد عليهم مثلهم مثل غيرهم من 

.المبصرين

إضافة إلى جملة من الكفاءات كاالعتماد على الذات والشعور بالمسؤولية والثقة 

في النفس واالستفادة مما يقدمونه لهم على المستوى النظري في حياتهم 
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ويتعلمون كيف يتجاوزون الصعوبات والمعيقات التي تصادفهم في حياتهم وهذا ،وميةالي

.هو الهدف األساسي من العملية التعليمية ككل

 خصص على تكييف المناهج التربويةتيحرص معلمي التعليم الم من أجل كل هذا

الطرق التدريسية والنشاطات  التعليمية واختيار ل الوسائلكمن خالل توفير  وذلك

.النجاح في حياتهم االجتماعيةوبالتالي  ،التربوية التي تتوافق مع احتياجاتهم التعليمية

لذلك تهتم ،التدريس التكييف هنا يتم على مستوى الوسائل التعليمية وطرق و 

م مدرسة طه حسين لصغار المكفوفين بتوفير جل الوسائل واألدوات التي تمكن المتعل

المعاق بصريا ومعلمي التعليم المتخصص من القيام بالعملية التعليمية على أحسن وجه 

.ممكن

ويؤكد في هذا اإلطار معلمي التعليم المتخصص وبإجماع على أن الوسائل 

فهي توفر ، واألدوات التعليمية توفر التعليم الكمي والكيفي للمتعلمين المعاقين بصريا

المعلومات ومحتوى المنهاج التربوي المكيف ألنها تتماشى السهولة والبساطة في نقل 

.وخصائص إعاقتهم

 على إنهاء البرنامج في الوقت المحدد المتخصص كذلك هي تساعد المعلم

هذا و ،بالتالي يكون المتعلم المعاق بصريا في نفس المستوى مع غيره من المبصرينو

 الوسائل التعليمية تم توضيح أهمية حيث ،فصل اإلعاقة البصريةما تم توضيحه في 

(ما يلي تؤدي إلى على اعتبار أنها -اقتصاديةالتعليماستثارة-إثراءالتعليم:

-تساعدعلىزيادةخبرةالتلميذممايجعلهأكثراستعداداًللتعلم-اهتمامالتلميذوإشباعحاجتهللتعلم

-تساعدالوسائاللتعليميةعلىاشتراكجميعحواسالمتعلم

-لىتـحاشيالوقوعفياللفظيةتساعدالوسائاللتعليميةعـ

-يؤديتـنويعالوسائاللتعليميةإلىتكوينمفاهيمسليمة

-تساعدفيزيادةمشاركةالتلميذااليجابيةفياكتسابالخبرة

 تنميالوسائاللتعليميةقدرةالتلميذعلىالتأملودقةالمالحظة

.إتباعالتفكيرالعلميللوصوإللىحاللمشكالتو

-رفعاألداءعندالتالميذو هذااألسلوبيؤديبالضرورةإلىتحسيننوعيةالتعلمو
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-)نظريةسكنر(تساعدفيتنويعأساليبالتعزيزالتيتؤديإلىتثبيتاالستجاباتالصحيحة

-تساعدعلىتنويعأساليبالتعليملمواجهةالفروقالفرديةبينالمتعلمين

-فترةممكنةألطولتؤديإلىترتيبواستمراراألفكارالتييكونهاالتلميذ

).ـاهـاتالجديدةتـكـويــــناالتـجو تـؤديإلـىتعـدياللــسـلوك

كل هذا أدى إلى وصول نسبة النجاح لدى المتعلمين المعاقين بصريا إلى نسبة 

 الذي يتم على مستوى طرقو هذا يدل على أن تكييف المناهج التربوية، و100%

 وسائل التدريس بما فيهم األنشطة التربوية هو تكييف يخدم مصالح المعاقين بصرياو

من جهة  غيرها من االحتياجاتو احتياجاتهم التعليمية يتوافق معو يتالءمو من جهة

طريقة المعاملة التي تتوافق و األخالق الحسنةو النظامو حيث يتعلمون االنضباط، أخرى

.وخصائص المجتمع

في بعض األحيان أحسن و إضافة إلى تفوق هذه الفئة في مشوارها الدراسي 

يتوافق ويخدم و ناهج التربوية يتالءموهذا يدل على أن تكييف الم،بكثير من العاديين 

هنا نقصد اإلدماج و أخرى من جهةاالجتماعيةو االحتياجات التعليمية من جهة

 االعتناء بها تساهمو إذا أحسنا تعليمهاو االجتماعي لهذه الفئة الهامة من المجتمع التي

لتجربة عند عرضه  ميرة ياسينهذا ما يؤكده و،تساعد كثيرا في التنمية االجتماعيةو

يعود ارتفاع نسبة تغطية الحاجيات بالنسبة لتمدرس ":الجزائر في هذا المجال في قوله

إلكمالي إلى كون الجزائر قد عملت منذ فجر او المكفوفين في أطوار التعليم االبتدائي

.استقاللها على ضمان الشروط الموضوعية لالندماج المدرسي للمكفوفين

عمومية متخصصة ضمنت إلى حد كبير جدا الحق ولهذا الغرض فتحت مدارس 

المشروع والدستوري للمكفوفين في التمدرس، علما أنالتمدرس بالجزائر إجباري حتى 

والتعليم المتوسط )سنوات 5(نهاية التعليم األساسي الذي يشمل كال من التعليم االبتدائي 

)سنوات 4(أو اإلكمالي 

مؤسسة متخصصة تكفل تمدرس )15(وفي هذا السياق، تم تأسيس خمسة عشر 

المكفوفين حتى نهاية التعليم اإلجباري المذكور آنفا، وقد أنيطت بهذه المؤسسات 

.التعليمية مسؤولية ومهمة ضمان التمدرس الناجع والناجح للتالميذ المسجلين بها
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مختلف مناطق البالد وهي تتضمن إلى حد  فيتتنوع المدارس المذكورة أعاله 

بالمقارنة مع ، اف التي استخدمت من أجلها رغم أن الضعف النسبي لعددهابعيد األهد

حنان ومساعدة عائالتهم غالبية المكفوفين المتمدرسين من يحرم، شساعة مساحة البالد

ميرة ("لكونهم مضطرين إلى اإلقامة الدائمة بالمدارس حتى نهاية كل أسبوع على األقل

ونشيد بقدرة معلمي التعليم المتخصص على وهنا ننوه ¡)4-3-2002:2،ياسين

تكييف أساليب التدريس وتعديلها تبعا للحاجات التربوية والتعليمية الخاصة بالمتمدرسين 

.المعاقين بصريا

:التساؤل الثاني  عرض نتائج-

بالرجوع إلى القسم النظري من هذه الدراسة وفيما يختص بعنصر االحتياجات 

 االحتياجاتهناك مجموعة من  ياجات الخاصة ذكرنا أناالجتماعية لذوي االحت

هذه الشريحة من المجتمع لكي تحس باالستقرار االجتماعية التي ال بد من توفيرهال

وبما أننا ال نستطيع  ،النفسي واالجتماعي وتندمج بشكل إيجابي وسريع داخل المجتمع

االحتياجات االجتماعية فقد اخترنا أهم  ،كل االحتياجات االجتماعية لهذه الفئة رحص

عن وجودها والتي لها صلة بالمناهج التربوية  االستغناءالتي ال يستطيع المعاق بصريا 

.على وجه الخصوص المكيفة

والتحدث مع كل من المربين المختصين  االستشارةهذا االختيار كان بعد 

الذين هم أقرب إلى المتمدرسين المعاقين بصريا  نالبيداغوجييو واألخصائيين النفسانيين

طبعا لإلجابة على التساؤل أعاله فقد استخدمنا أداة و .تاوقاألويقضون معهم أكبر ،

في هذا  صينصختعمال م وعددهم ستةالمقابلة وطبقناها على عينة من هؤالء العاملين 

.لألسباب سابقة الذكر المجال

قابلة والذي خصصناه للصحة باعتبارها أهم حاجة فبالنسبة للسؤال األول من الم 

مدرسة طه حسين (لحظة من حياته حيث وجدنا هذه المؤسسة  كل فيوللمعاق بصريا 
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شبه طبيين و كل اإلمكانيات الصحية الالزمة من أطباء وفرتهتم وت)لصغار المكفوفين

.ابصريمعاقينال فئةووسائل ومعدات خاصة ب

بالكشف الدوري لكل المتمدرسين من إن الجهاز الطبيوالمتواجد في المؤسسةيقوم 

 أنبلقناعتهم  ذلكو ،أجل االطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة كل التطورات بجدية

 ،المعاق بصريا يحتاج إلى نوع من العناية الخاصة والتكفل العاجل والمبكر المتعلم

السير  لضمانوذلك ،يؤثر على جهازه البصري  خاصة من الناحية البصرية وكل ما

.من هذه الناحية هالحسن لتعلم

سؤالنا عن مدى قدرة المتمدرسين المعاقين بصريا على تعلم العادات  دوعن 

أماكن التبول واإلسعافات األولية ونظافة الجسم والمسكن و الصحية السليمة وآداب

من خالل والمتعلمين المعاقين بصريا  أنأكد لنا خمسة من المبحوثين على، والعناية بها

هذا المجال لكن بعد مدة من  فيأكدوا لنا أن لهم كل القدرة  ،تعاملهم اليومي معهم

حيث تم تعليمهم بواسطة كل العاملين في هذه المؤسسة وهذا ما  ،المدرسةدخولهم 

حيث وجدنا أن من أبسط عامل في المؤسسة إلى المسؤول األول إلى  ،الحظناه

كل ، واإلداريين نالبيداغوجييصين والمربينواألخصائيين النفسانيين وصختالمعلمين الم

تعليم المتعلمين المعاقين بصريا أهم قواعد  فيحسب خبرته في هذا المجال يساعد 

إلى النقائص التي يغفلون عنها وكيف حيث يتم تنبيههم ، سالمة الجسم وآداب النظافة

.يعتمدون على أنفسهم لالعتناء بها

أن طول الشعر بالنسبة للذكور قد زاد عن  ارأوفمثال ينبهونهم في حالة ما إذا  

نظافة مالبسهم وكيفية ضرورة كذلك يقومون بغلق مآزرهم وتنبيههم لذلك ول، حده

والعبء في هذا المجال يقع على عاتق ،إلخ......االعتناء بأحذيتهم ونظافة جواربهم

ألن معظم المتمدرسين ،المربين المختصين الذين يرافقون المعاقين بصريا إلى المراقد 

.المعاقين بصريا يستفيدون من النظام الداخلي للمؤسسة

المعاقين بصريا  المتعلمين وعند تقربنا من المربين المختصين صارحونا بأن 

 منها تكونيفي أول دخولهم إلى المؤسسة الكثير منهم ال يعرف حتى األعضاء التي 

ال كيف يمشط شعره أو يلبس ثيابه فما بالك بنظافتها، ثم وتحت إشراف و هجسم
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صين صختوالمعلمين الم نالبيداغوجييالمربين المختصين واألخصائيين النفسانيين و

وخاصة االعتماد على  ،تعليمهم كل العادات الصحية السليمةتتكاتف جهود كل هؤالء ل

.االعتناء بصحتهم كيفية فيالنفس 

فالمعلمين المختصين ومن خالل ساعات التدريس التي يقضونها معهم يحاولون  

التي يالحظونها عليهم، كذلك ومن خالل البرنامج ص دائما تنبيههم إلى كل النقائ

فهم يتطرقون إلى مواضيع  ،يعتمدها المعلمون المختصونالدراسي والنشاطات التي 

وضرورة الحفاظ على نظافة الجسم  ،النظافة واآلداب المتعلقة بقضاء الحاجة ث علىتح

هذه الفئة خاصة من الناحية همية النظافة بالنسبةلألخاصة لفئة المعاقين بصريا وذلك 

النوم والحفاظ على نظافتها،  ترتيب غرفةككذلك المساهمة في نظافة المسكن  ،البصرية

كيفية الوضوء والصالة وما للوضوء من دور في الحفاظ على نظافة جسم اإلنسان 

كل المواضيع التي نجدها في المواد الدراسية والمتعلقة والخ، ...وكيفية الغسل األكبر

.بالحث على النظافة وآدابها

كذلك نجد المربين المختصين يكملون دور المعلم المختص في هذا المجال  

نجدهم يعلمونهم كيفية اللباس بشكل  ،حيث وبمرافقتهم للمعاقين بصريا إلى المراقد

كذلك كيف يذهبون إلى  ،صحيح وسليم، كيف يمشطون شعرهم ويلبسون مآزرهم

وأن كل هذه ،بصحة أسنانهم الحمام ويقومون بقضاء حاجتهموغسل وجوههم واالعتناء 

كذلك  ،نظافته ونساهمفي األعمال يجب أن تكون داخل الحمام الذي يجب أن نحافظ

.يعلمونهم كيف يرتبون غرفهم ويحافظون على تهوئتها

تجهيزات نجدها من المؤسسة  ما في هنا نؤكد على أن هذه المراقد وكل و

مامات مجهزة بما يتالءم حيث نجد الح،مكيفة حسب طبيعة اإلعاقة البصرية 

حيث بنيت هذه المؤسسة  ،ف وقاعات التدريسغرواحتياجات المعاقين بصريا كذلك ال

 علمومن جهة أخرى فهي تجعل من المت ،بطريقة تتالءم وخصوصية هذه الفئة من جهة

وهذا  ،من خاللها مع أي مكان في المحيط الخارجيوالمعاق بصريا يستطيع التعامل 

.لهذه الفئةمكسب بالنسبة 
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بالنسبة لألماكن المخصصة لألكل نجد أن المربين المختصين واألخصائيين  

النفسانيين يرافقون المتمدرسين المعاقين بصريا إلى المطعم وهنا يحاولون مساعدتهم 

 ،على االعتماد على النفس في األكل فيعلمونهم ضرورة غسل اليدين قبل وبعد األكل

ة والشوكة، الطريقة الصحيحة للجلوس على مائدة لعقلمالطريقة الصحيحة في حمل ا

كل الضرورية التي تجعل من المتعلمين المعاقين بصريا ال الطعام وكل آداب األ

كل مع غيرهم من المبصرين وال يشعرون بالنقص أو األيشعرون بالحرج في حالة 

.الحرج

كذلك فهم يساهمون أي المتمدرسين المعاقين بصريا في الحمالت التنظيفية  

داخل المدرسة وذلك إلدماجهم في األعمال العامة التييقوم بها األشخاص المبصرون، 

كذلك يقوم المختصون البيداغوجيون بنشاطات رياضية والتي تدخل ضمن البرنامج 

لبدنية من جهة ولتعلم اللعب الجماعي من الدراسي هذه النشاطات للحفاظ على اللياقة ا

.دون أن يؤذوا أنفسهم أو غيرهم

وهنا نالحظ ومن خالل ما سبق أن كل العاملين في مؤسسة طه حسين لصغار  

المكفوفين وخاصة منهم األطباء والمربين المختصين واألخصائيين النفسانيين 

.باالعتماد خاصة على أنفسهم ن يحاولون تعليمهم العادات الصحية السليمةيوالبيداغوجي

من خالل السؤال الثاني في المقابلة التي أجريناها والمتعلق بالكيفية التي تعمل 

بها المدرسة لتجعل المتمدرس المعاق بصريا قادر على الشعور باالستقاللية واالعتماد 

أن  نييالبيداغوجوأكد لنا كل المربين المختصين واألخصائيين النفسانيين  ،على الذات

هذه المسألة هي من أولويات عمل المؤسسة التي تسعى إلى تخريج المتعلمين المعاقين 

وهذه النتيجة ال ،ن على الشعور باالستقاللية وعدم التبعية ألي كان يبصريا وهم قادر

ستطيع الوصول إليها حسب قولهم إال بواسطة تعويد الطفل المعاق بصريا على أن ن

نشاطات التي تخصه وتهمه بمفرده وباالعتماد على نفسه والثقة يقوم بكل األعمال وال

.بها

 ونصصختالم ونوالمعلم ونولكي نصل إلى هذه النتيجة يجب أن يتسم المرب 

فعندما يأتي  ،ألن ذلك يكون صعبا في البداية ،بصبر كبير ونالبيداغوجيونوالنفساني
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 فيالمتعلم المعاق بصريا إلى المؤسسة في بداية األمر ال يستطيع االعتماد على نفسه 

وهذا راجع للحماية الزائدة للوالدين على اعتبار أن هذا الطفل هو بحاجة  ،أبسط األمور

وفي الحالتين ، أو إلى اإلهمال المفرط نظرا لنبذ الوالدين لهذا الطفل ،ماسة إلى عونهما

.فالطفل المعاق بصريا ال يستطيع االعتماد على نفسه

وهنا يقوم المربي المختص واألخصائي النفساني بمرافقة هذا الطفل في كل  

ثم محاولة تعويد الطفل على القيام بهذه األعمال لوحده من  ،بداية األمر عندأعماله 

مه بالطريقة السليمة خالل تقديم النصائح والتوجيهات في البداية لكي يقوم بإنجاز مها

ثم تكرار هذه العملية لمرات عدة مع المالحظة عن بعد وتوجيهه إذا أخطأ ،والصحيحة 

فهم أي المربون والمختصون ، ماديا أو معنوياذلك حتى يتعلم مع التعزيز سواء كان 

مهم الذهاب إلى حجرات الدراسة، يالبيداغوجيون يحرصون على تعلو النفسانيون

لجلوس في الصحيحةل كيفيةتعويدهمال كذلك،الخ بمفردهم ...ام، المطعمالمرحاض، الحم

 للباسالكيفية الصحيحة آداب األكل والشرب وو،إلخ....قاعات الدراسة والمطعم

ترتيب الوسائل المستخدمة في  كذلك تعويدهم على ضرورةترتيب غرف النوم،و

معرفة أماكن المكاتب ، وضع الكتب في أماكنها، بعد االنتهاء من الدرس التدريس

األساسية التي البد من تمكن المتعلمين المعاقين من الوظائف  الخ...اإلدارية والمكتبة

.بصريا من إجادتها

وهنا الحظنا كيف أن المتمدرسين يقومون بجلب األدوات والوسائل المساعدة في 

وهذا يعود إلى ،التدريس من المكتبة بمفردهم وبشكل مثير لالنتباه دون القيام بأي خطأ

تعويدهم وتكرار العملية من طرف المتعلمين المعاقين بصريا تحت توجيهات ومراقبة 

.والمعلمين المختصين نالبيداغوجييالمربين المختصين واألخصائيين النفسانيين و

من خالل التحليل السابق لمعطيات المقابلة مدى أهمية عملية وما الحظنا كف 

في القيام و ،جابي في اعتماد المتعلم المعاق بصريا على ذاتهإيو التوجيه بشكل صحيح

.بجل األعمال والوظائف التي تخصه على أساس صحيح

خبرات سابقة ألن قضية الشعور و طبعا هذه التوجيهات قائمة على أسس علمية 

، باالستقاللية ال تأتي إال من االعتماد على الذات في القيام بكل ما يخص المعاق بصريا
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على أسس واضحة وصريحة  قائم الوصول إلى هذه النتيجة نوكبالتالي يحبب أن يو

.وعلمية وعملية

يتوقف عليه مستقبل ومصير المعاق بصريا و ن الشعور باالستقاللية أمر حاسمإ

ألن المجتمع يحتاج إلى من يأخذ بيده  ،في نجاحه أو فشله في عملية إدماجه اجتماعيا

وهو محتاج إلى جميع فئاته بما في ذلك فئة ، مستدامةو ةللوصول إلى تنمية حقيقي

ونحن نعلم ، المعاقين بصريا الذين تتوفر فيهم شروط الفرد المساهم في العملية التنموية

أن فاقد الشيء ال يعطيه فإذا لم نستطع تعليم وتعويد الطفل المعاق بصريا على االعتماد 

.ة المجتمععلى ذاته فكيف ننتظر منه المساهمة في تنمي

الشعور باالستقاللية يأتي من اإلحساس بالثقة في النفس وهنا يلعب و 

المتعلمين  األخصائيون النفسانيون والمعلمون دور كبير في هذا اإلطار من خالل تحفيز

والجلسات النفسية الدورية التي يقوم بها األخصائيون النفسانيون ،المعاقين بصريا 

للتعبير عن انشغاالتهم والصعوبات التي  يوميااستقبالهم حيث يتم ، لصالح هذه الفئة

.وكيف يتجاوزونها، يتلقونها في حياتهم اليومية

بالذكر أن عملية التعزيز مهمة جدا في تجديد الثقة بالنفس لدى الطفل  جديرو 

حيث يقوم األخصائيون النفسانيون والمربون المختصون بذكر مزايا ،المعاق بصريا 

.األعمال التي قام بها األطفال عند أوليائهم عند حضورهم إلى المؤسسةومحاسن 

الخ من األمور التي ...كذلك تكريمهم في المناسبات واألعياد بهدايا رمزية 

.تجعلهم يكررون ما قاموا بهو يستحسنها األطفال

أن مدرسة طه حسين لصغار المكفوفين وعن طريق النشاطات  كذلك وجدنا 

وعن طريق كل هذه التقنيات الخاصة  ،الترفيهية المكملة للبرنامج الدراسيالتربوية و

فهي تساهم بشكل كبير في ، )النشاطات التربوية والتعليمية والترفيهية(بالقدرات النمائية 

فهي تقوم بتنظيم الرحالت ، ضرورة االعتماد على الذات واالستقالليةباألطفال  ستحسي

تنظيم نشاطات مناسباتية تحوي ، تكوين فرق رياضية، فالعلمية كالذهاب إلى المتاح

محمد قتيبةهذه النتيجة تدعمها ما توصلت إليه دراسة ، الخ...على الشعر، المسرحيات

:ما يلي التي تقول بضرورة
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.الصحيحةتتوجهالطفلنحوالسلوكياو تعزيزالسلوكاالجتماعيالمقبولداخاللمدرسة -

.يستمتعوابهاو عدمحرمانضعافالبصرمنالنشاطاتالرياضيةالتييمكنأنيتعلموها-

-معمراعاةتكييفماهوغيرمناسبحسبحاجته-

.توضيحالتغييرالحادثفيداخاللصفأوخارجهتجنباًللمخاطر

.التنسيقمعالمرشدالنفسيفيالمدرسةللتأكدمنمتابعةتقديمالخدماتالنفسيةبالشكاللسليم-

-

محمد .(وتعليمهمتىيطلبالمساعدةوكيفيطلبهاإناقتضىاألمرذلكالتأكيدعلىاستقالليةالطفل

)2007:22،قتيبةمحمد 

 كشف من خاللها المتمدرسون المعاقون بصريا عن مواهبهميهذه كلها نشاطات 

من إبداعات وابتكارات على أرض  خيلتهميجسدون ما في مو قدراتهمو أفكارهمو

كل ، الواقع

 يقدرون قيمة ما يقومون بهو ،بما يفعلونو هذا يساعدهم في الثقة بأنفسهم

بشكل  يبالتالي يحسون بحالة من التوازن الداخلي تساعدهم في االندماج االجتماعو

.إيجابي وعملي

وهنا يظهر دور األخصائي النفساني الذي يتدخل في اختيار كل النشاطات 

اإلحساس بالثقة في النفس علىالترفيهية التي تساعد المعاق بصريا و التعليميةو التربوية

والتوجيه في حالة الخطأ أو الحاجة إلى  ،والشعور باالستقاللية مع المراقبة عن بعد

والهدف من كل هذا هو أن يشعر الطفل المعاق بصريا بحريته وقدرته على ، المساعدة

ستطيع االعتماد على يإلى أن  ،تحمل مسؤوليته بدءا بالمساعدة في األعمال البسيطة

وبالتالي  لآلخرداخل المجتمع وعدم تبعيته  تههذا يشعره بأهمي، ه بنسبة كبيرةنفس

.إيجابيته داخل المجتمع واندماجه بشكل يفيده ويفيد مجتمعه

التي أجريناها  ومن خالل تحليلنا للمعطيات التي تحصلنا عليها من خالل المقابلة

لم نقل كلهم إلى إيجابية  اتوصلنا وبتأكيد من أغلبية المبحوثين إذ مع المبحوثين

 ،المتمدرسين المعاقين بصريا فيما يخص تواصلهم وتفاعلهم مع اآلخرين من زمالئهم
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حيث يؤكد المتمدرسين المعاقين بصريا ،ومع عمال المؤسسة وغيرهم من المبصرين 

المناهج التربوية المكيفة والمختصين  ومن خالل صينصختالمعلمين الم وبمساعدة

في قدرتهم على  ،المربين المختصين واألخصائيين البيداغوجيين وغيرهمو نالنفسانيي

التواصل والتفاعل الطبيعي واإليجابي مع غيرهم من خالل إرسال رسائل إيجابية 

وأنه قادر على التموقع ،لآلخرين بأنه شخص طبيعي يدرك ويفهم ويميز مثلهم تماما 

.العالقات االجتماعيةو المصالح والتموضع بشكل يوازي اآلخرين فيه من حيث تبادل

يتوقف كل هذا على الرسائل التي يتلقاها المعاق بصريا من غيره حيث يجب و 

 ،الفعل ةأن تكون واضحة ومفهومة وإيجابية بالنسبة له كي يكون إيجابيا بدوره في رد

على ضرورة أن يعامل المعاق  البيداغوجياو وهنا يؤكد المختصون في علم النفس

ويجب ، فهو يفهم ويحس ويشعر بكل ما يدور حوله ،غيره من المبصرينبصريا ك

.مراعاة كل ذلك عند التعامل مع المتعلمين المعاقين بصريا

ومن أهم األشياء التي يجب اإلشارة إليها هنا هو المجهودات التي تقوم بها هذه 

ألدوات التي ألنها بواسطة الوسائل واإلمكانيات وا ،المؤسسة في هذا المجال بالذات

توفرها والمجهودات التي يبذلها العاملون في مجال تكييف المناهج التربوية على 

وما توفره من إمكانيات بشرية من أجل التكفل بمثل هذه الفئة هي ، مستوى المدرسة

بحيث  ،التوافق مع غيرهم من أفراد المجتمعو بشكل كبير في التكيفو تساعدهم

بإيجابية إعاقتهم ويتكيفون و م مثلهم مثل غيرهم يتقبلونتجعلهم يدركون أنهو تحسسهم

كذلك يتقبلون غيرهم بما فيهم من إيجابيات ، من ميزات وعيوب كل ما يحملونمعها ب

.سلبياتو

المجال إلبراز المواهب واالبتكارات التي يقوم بها المتمدرسون  حفسكذلك

اآلخرين في مجاالت عدة وبالتالي  نتجعلهم يشعرون بتميزهم ع ،المعاقون بصريا

ب أن يلعب جوهنا ي،ولآلخرين ملذاته مبه وحبه ونإلى الرضا عنما يقوم مالوصول به

.الوالدان دورهم إلى جانب المدرسة

جهدا كبيرا من  العاملين في المؤسسة يبذل المختصون في علم النفس كذلك

على الظروف األسرية التي  خالل اتصالهم بأولياء المعاقين بصريا ومحاولة التعرف

إضافة  ،على أسس واضحة وعلمية بالطفلويتم التكفل الجيد ليعيش فيها المعاق بصريا 
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إلى أنهم يقومون بتعليم وتدريب الوالدان على الكيفية الصحيحة في التعامل مع أبناءهم 

ثق في اوالتدخل المبكر لجعل من هذا الطفل شخصية سوية يحترم ذاته واآلخرين و

.دراته بشكل يجعله يدمج اجتماعيا بشكل طبيعي دون أي آثار سلبيةق

صين دوريا صختالمعلمين المو المختصين النفسانيينو كذلك يقوم المربين 

حصص إدماجية بحيث يذهب  ببرمجةباالشتراك مع المؤسسات التربوية العادية 

غيرهم من  المتمدرسون المعاقون بصريا إلى هذه المؤسسات ويتلقون تعلمهم مع

صين ويسمح لهم باللعب صختالمبصرين بوسائل ومعدات مكيفة وبمساعدة المعلمين الم

.الخ...في فترات الراحة مع غيرهم من المبصرين واألكل معهم في المطعم

في التواصل مع غيرهم من المبصرين  المتعلمين المعاقين بصريا هذا يساعدكل 

وهنا يجب أن نشير إلى نقطة هامة ركز عليها المختصون في  ،بشكل طبيعي وعملي

حيث يتوقف إدماجهم بهذه الطريقة على نوع شخصيتهم حيث البيداغوجيا،علم النفس 

يصعب التواصل على الذين يتميزون باالنعزالية واالنطوائية وعلى المزاجيين التي هي 

حاسم في جعل هؤالء  صفة يمتاز بها المعاقون بصريا وهنا يلعب المختصون دور

المتمدرسين يتجاوزون مثل هذه الصعوبات ويتغلبون عليها طبعا بالتعاون مع األولياء 

.وهذا ما نجده واضحا في نتائج المقابلة

إن تواصل المتمدرسين المعاقين بصريا مع غيرهم من المبصرين مهم جدا من 

تنمية مجتمعهم لذلك تعمل جعلهم أعضاء فاعلين مساهمين في و أجل إدماجهم اجتماعيا

من و المساعدة لهذه الفئةو الوسائل التعليمية المناسبةو المدرسة من خالل توفير األدوات

خالل تكييفهم للمناهج التربوية على جعل المتمدرسين المعاقين بصريا يتلقون تعلمهم 

ي بالتال، وبين المبصرينو مثل غيرهم لكي ال يحسوا أو يشعروا بوجود فرق بينهم

فعال دون آثار و بشكل طبيعيو بين غيرهم من دون معوقاتو يكون التواصل بينهم

.سلبية سواء على المتعلمين المعاقين بصريا أو على غيرهم من المبصرين

كما هو موضح في تحليل اإلجابات و بالنسبة ألوقات الفراغ لدى المعاقين بصريا

لدى المتمدرسين المعاقين بصريا في  السابقة توصلنا إلى أهمية استغالل أوقات الفراغ



عرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجهاعرض وحتليل بيانات الدراسة ونتائجها::السابعالسابعالفصل الفصل 

346

، الخ...الجسميةوالتربوية والتعليمية والصحيةو أعمال تساهم في تنمية قدراتهم العقلية

تسطير بنالبيداغوجيومن أجل ذلك يهتم المربون المختصون واألخصائيون النفسانيون و

حيث يتم مجموعة من البرامج والنشاطات لمأل أوقات الفراغ لدى المعاقين بصريا 

تخصيص ورشات خاصة ومجهزة بالوسائل واألدوات الالزمة لهذه الفئة والتي تتالءم 

.نون قدراتهمومواهبهم وابتكاراتهمييبدعون فيها ويب،خصوصيتهم  عم

التربوية و البرامج الترفيهيةو كذلك يوفرون المجال لمختلف النشاطات الذهنية 

 انشغاالتهمو رغباتهمو خاللها على ميوالتهم يعبرون منو التي يتم تنظيمها بشكل منتظم

في ، والمدرسيةو شكل عائق أمامهم في حياتهم اليوميةيصدورهم أو  ختلجفيكل ما يو

هذا الصدد نشير إلى أن المسؤولين عن تنظيم مثل هذه النشاطات يحاولون دائما العمل 

ات فائدة على أن تكون هذه النشاطات باالشتراك مع مؤسسات خارجية كي تكون ذ

التواصل بشكل إيجابي مع و تساعد المعاقين بصريا على االنفتاح على الغير، وأكبر

غيرهم سواء المعاقين بصريا أو المبصرين، كذلك يتركون لهم أكبر األوقات للتجوال 

كذلك  ،داخل محيط المدرسة وهذا ألن القيام بذلك يساعدهم من الناحية النفسية

راسي الجيد من خالل ساعات الدعم أو االستدراك في في التحصيل الد ونهميساعد

.المكتبة الناطقة في ساعات الفراغ إلىأوقات فراغهم وإلزامية الذهاب 

ومن خالل مالحظتنا للطالب داخل المدرسة وجدنا أنهم كثيرو الذهاب ما بين 

المكاتب الخاصة باألخصائيين النفسانيين حيث يتم  إلىالحصص وفي ساعات الفراغ 

لتكفل بهم من الناحية النفسية حيث يدعمونهم من الناحية النفسية من خالل تقديم ا

وانشغاله ليحافظوا على اتزانهم  كل النصائح واإلرشادات وفي مختلف المواضيع

.النفسي وعالقاتهم األسرية واالجتماعية

عموما يقوم المتمدرسون المعاقون بصريا في مدرسة طه حسين بالعديد من  

ات التربوية والتعليمية والترفيهية الموجهة ونصف الموجهة حسب طبيعتها من النشاط

البتعاد عن من أجل ا،أجل إشباع حاجتهم من اللعب والحركة واالستمتاع بكل أوقاتهم 

والتمتع بشخصية متوازنة تستطيع التواصل مع غيرها دون وجود  ،القلقوالملل واإلحباط

معوقات أو صعوبات كما وضحناه في اإلجابات التي قمنا بتحليلها عن الصعوبات التي 
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ووجدنا وحسب تأكيد الجميع لنا من  ،توجد لدى المكفوف في التعامل مع من حوله

 نم المتخصص الذييالتعلومعلمي  نبيداغوجييو ننفسانيي نمربين مختصين وأخصائيي

أكدوا لنا أن اتصال المعاقين بصريا مع غيرهم ونجاح هذه العملية يتوقف على سلوك 

.كذلك على المحيط االجتماعي الذي يعيشون فيه ،غيرهم من المبصرين اتجاههم

حاجة التواصل مع الغير لها أهمية بالغة لدى المكفوف ويتوقف عليها نجاحه و 

ه اجتماعيا لذلك فإن كل العاملين والمختصين في المدرسة يعملون أو فشله في اندماج

ومحاولة التغلب على كل الصعوبات في هذا  ،وبشكل إيجابي على التواصل معهم

اإلطار من خالل إقناع المتمدرسين المعاقين بصريا بأن غيرهم من المبصرين هم 

ونتعامل معها  ،لها كما هيولهم عيوبهم التي يجب أن نتقب تهمإيجابيا لهم مثلهم تماما

 ،بحكمة وسالسة حتى نستطيع التكيف بشكل إيجابي داخل الوسط االجتماعي من جهة

ومن جهة أخرى التأكيد على ضرورة إيمانهم بقدراتهم وبما يمتلكونه من إبداعات 

ومواهب تجعلهم متميزين مثل غيرهم من المبصرين تبقى فقط مسألة إرادة وعزيمة 

.وباإلمكانيات الداخلية التي يمتلكها كل متعلم معاق بصرياوإيمان بالذات 

وعن سؤالنا للمبحوثين عن مدى كفاية المردود المدرسي وكيف هو بالنسبة  

وكان الهدف من هذا السؤال هو معرفة مدى انضباط ،للمتمدرسين المعاقين بصريا 

أن المتمدرسين  حيث وجدنا ،المتمدرسين المعاقين بصريا ومدى تحملهم لمسؤولياتهم

المعاقين بصريا يمتازون باالنضباط واإلحساس بالمسؤولية واحترامهم لذواتهم من 

.خالل النتائج التي يتحصلون عليها كل سنة

وهذه  ،كل سنة %100حيث بلغت نسبة النجاح لدى المعاقين بصريا نسبة  

النسبة هي نتيجة للعمل المتكامل لكل الجهاز المكون للمدرسة ولتوفير األجهزة 

المالئمة والمناسبة للمعاقين بصريا ولتكييف المناهج التربوية بما  التعليمية والوسائل

إضافة إلى المجهودات الكبيرة التي يبذلها خاصة ،يتالءم واحتياجات المعاقين بصريا 

البيداغوجيين والمربين المختصين و ن واألخصائيين النفسانيينالمعلمون المتخصصو

الذين يسهرون على توفير محيط مالءم ومتوازن بما يساعد على تلبية احتياجات 
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المعاقين بصريا من أجل التحصيل الجيد وإشباع حاجة الشعور بالنجاح لدى المعاق 

.بصريا

كاء ذإو رين يحبون زيادةعلمين المعاقين بصريا كغيرهم من المبصتكذلك الم

لذلك هم  ،معارفهم من خالل محاولة اإلطالع واستكشاف كل ما هو جديد وغريب عنهم

دائمو اإللحاح في طرح األسئلة وهذا ما بيناه في السؤال السابع الذي أجابنا عليه جل 

المبحوثين بأن المعاقين بصريا ملحون في طرح األسئلة وهذا راجع لخصوصية 

المعاق بصريا ونتيجة لفقدانه البصر فهو يسأل عن كل شيء  عن لمعروففا ،إعاقتهم

وهذا ما يحدث مع المتمدرسين المعاقين بصريا  ،يصادفه في حياته وال يستطيع إدراكه

.وكثيري األسئلة نمما يجعلهم فضوليي

صين ضرورة إجابتهم صختوهنا يؤكد االختصاصيين النفسانيين والمعلمين الم 

وعدم تعقيد األمور  ،تهم وبطريقة جدية ومقنعة وبأسلوب سهل وبسيطعلى كافة أسئل

كذلك التعرف على مكونات ،بهدف تعرف المعاق بصريا على كل ما يجرى من حوله 

وهذا ضروري لكي يستطيع المحافظة على صحته واالعتناء بنفسه ويدرك ما  مهجس

كي يندمج دون خوف الخ ل...من نباتات وأشجار وحيوانات ونباتات هيوجد في محيط

لذلك مهم جدا تلبية هذه الحاجة للمتمدرسين المعاقين بصريا لكي  ،أو نقص في مجتمعه

إمكانياتهم بثقة باالعتماد على أنفسهم و اينجحوا في جميع مجاالت حياتهم ويستطيعو

.وبالتالي الشعور باالستقاللية وعدم التبعية تامة،

وجود أخطار من حوله لكي بمن المهمجدا للمعاقين بصريا الشعور المبكر و 

وهذا ما وضحه لنا المبحوثون عند محاولتنا ،يستطيع التعامل معها في الوقت المناسب 

حيث وضح لنا كل من  ،معرفةمدى قدرة المكفوف على استشعار الخطر من حوله

الذين هم أقرب إلى  نداغوجييلبيا األخصائيين النفسانيين وو المربين المختصين

 في حالةأن هذه الفئة قادرة على اإلحساس بالخطر  ،المتمدرسين المعاقين بصريا

.بصري لحواسه األخرىالاستعمال المعاق 

يلعب المعلم المتخصص والمربي المختص واألخصائي  في هذا المجالو 

من خالل عمليات النفساني دور كبير في جعل المتمدرس المعاق بصريا ينمي حواسه 
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ة السمع التي تحتل سكذلك استعمال حا ،التدريب على السرعة في االنتباه أثناء الدرس

أهمية كبيرة لدى المعاق بصريا ومثيلتها من حاسة اللمس حيث يقوم المعلم المتخصص 

خالل  ذلك منو بتوصيل الكثير من المعلومات والبرامج التربوية بواسطة هذه الحاسة

ق بصريا على التعرف على مختلف األشياء التي تحيط به بواسطة لمسها تدريب المعا

حيث يعتمدون كثيرا على مادة العجين في صنع أشكال ،والتعرف على شكلها 

الحيوانات والنباتات ومختلف األشياء ويتم تفحصها من قبل المعاق بصريا بيديه 

إلى استعمال  ليتعرف على خصائصها وفيما إذا كانت تشكل خطرا عليه إضافة

.الخ...وتوظيف الحواس األخرى من شم وتذوق

فبواسطة استعمال الحواس يستطيع المكفوف إدراك كل األشياء التي تحيط به 

لذلك مهم جدا للطفل المعاق ، الخ...أصواتها ،ملمسها،رائحتها،أشكالهامن خالل 

ذلك بواسطة ها وونمبصريا إعطاء األهمية لرعاية الحواس المتبقية لديه أثناء مراحل 

عمليات التدريب المبكر للحواس واالهتمام بالكشف الدوري عليها وهذا ما يقوم به 

الصحة والمعلمين والمربين المختصين في مدرسة طه حسين لصغار  فيالمختصون 

.ص بالسؤال الثامنتما وضحناه عند تحليلنا لمعطيات المقابلة وفيما يخ ذاوه ،نالمكفوفي

أن المعلمين المتخصصين يحاولون دائما تدريب المعاق  إلى وتجدر اإلشارة هنا

بطريقة متوازنة تسمح له باالندماج  المعاق بصريا بصريا على استعمال حواس

فمثال يدربون المعاق بصريا ،ت المجتمع االجتماعي بما يتوافق واحتياجاته واحتياجا

من آداب  ألنهعلى الكيفية الصحيحة الستخدام حاسة السمع والكالم بصوت غير مرتفع 

التحدث عدم رفع الصوت إلى غيرها من األمور التي يحتاجها الطفل المعاق بصريا في 

ثم يكون  بحيث يتلقى المثيرات المختلفة ويفهمها ويستجيب لها ومن ،حياته اليومية

من خالل تدريبه على االستعمال الصحيح  هذا كل، لكل ما يحيط به المعانيو المفاهيم

ومهمة كذلك  ،والسليم لباقي الحواس ألنها مهمة جدا في التعلم الذاتي عند الطفل الكفيف

في إحساسه بوجود خطر وهذا ما وضحناه في السابق وبأمثلة عديدة وبالتالي الوصول 

.ما يدور في محيطه وهذا يؤدي إلى الشعور باألمان والطمأنينةبه إلى إدراك 
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إذن يمكن القول أن المناهج التربوية المكيفة على مستوى مدرسة طه حسين 

مع االحتياجات االجتماعية للمتمدرسين و تتوافق مع متطلباتو لصغار المكفوفين تتالءم

:وقد ركزنا هنا على أهم هذه االحتياجات االجتماعية وهي ،المعاقين بصريا

.الحاجة إلى الصحة -

.الحاجة إلى االتصال والتواصل -

.الحاجة إلى الترفيه وشغل أوقات الفراغ -

.الحاجة إلى الشعور بالنجاح -

.االستكشافو الحاجة إلى المعرفة -

.الحاجة إلى األمن والطمأنينة -

 ،لمحيطه هراكبإد المعاق بصريا لهذه االحتياجات ال يتأتى إالإن إشباع المتعلم 

حيث  ،جعيجع سعادهذا ما يتفق مع نتائج دراسة و .وكيفية التعامل مع ما يدور حوله

 أنإشباعالعديدمنالحاجاتالنفسيةللمعوقيتوقفعلى تحقيقجاء في الفصل الخامس 

.الصحيو الخدماتاالجتماعيةاألخرىفيكلمنالمجاليناالجتماعيتوفيرو

فالحاجةللشعورباالنتماءيمكنإشباعهامنخاللحصواللمعوقعلىحقهفيالتأهيللعمليتناسبمع 

.منخاللعالقتهمعزمالئهفيالعمألوفيالمدرسة، وقدراته

 أسرتهو دخلهو الحاجةإلىالشعورباألمنتشبععندمايطمئنالمعوقعلىصحتهو 

.مركزه االجتماعيو مستقبلهو

 الوجدانييتمإشباعهامنخاللوجودهفيبيئتهالطبيعيةوهيأسرتهالحاجةإلىالشعوربالحبوالتناغمو

 الجماعاتالتييتفاعلمعهافيعملهو مجتمعهو

الجهودالتيتقدملهمنطرفالمرشدالنفسيفيالمؤسسةالتي و

 تمعلمجأماالحاجةإلىاحترامالذاتفيشبعهاالمعوقعندمايجدنفسهعضوامنتجافيا.بهايتواجد

.يحظىباحترام اآلخرينو

، وأماالحاجةإلىاالستقاللوالثقةبالنفس

، فتشبعأيضاعندمايمكنللمعوقاالعتمادعلىنفسهفيكسب رزقهوتدبيرشؤونه

.واشتراكهفيمواجهةالصعوباتالتيتعترضه

وقدأشارالمشرعمنخاللقانونحمايةالصحةوترقيتهابأنهيجبأنتتسماألعمااللتيتكونفيفائدة 
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جعيجع (.ةكرامتهموحساسيتهمالخاصةاألشخاصالمعوقينواحترامشخصيتهماإلنسانيةومراعا

)2004:60،سعاد

:عرض نتائج التساؤل العام

خالل عرض نتائج التساؤل األول والذي حاولنا فيه الوصول إلى معرفة  من

مدى مواءمة المناهج التربوية المكيفة مع االحتياجات التعليمية للمتعلمين المعاقين 

التدريسية من  واألساليباختيار الطرق  بصريا وجدنا وتبعا لمؤشرات هذا التساؤل أن

واحتياجات المتعلمين المعاقين بصريا قبل معلمي التعليم المتخصص تتم وفقا لمتطلبات 

وبما يتناسب وخصوصية هذه الفئة حيث يتم إشراك المتعلمين المعاقين  ،التعليمية

المناسبين في تبليغ محتوى البرنامج الدراسي  واألسلوببصريا في اختيار الطريقة 

الهدف و دائما بميول ورغبات وحسب قدرات المتعلم المعاق بصريا ألنه الغاية واألخذ

.األساسي من العملية التعليمية

يأخذ المعلم المتخصص على عاتقه مسؤولية تنمية وتحفيز الحواس المتبقية  وهنا

حيث وجدنا أن المعلم  ،ا أثناء العملية التعليميةبصريا لكي يتم إستخدامهلدى المعاق 

لمس والسمع لدى المتخصص يركز دائما على ضرورة إتقان إستخدام حاستي ال

التعليمية  واألدواتالمكفوف أثناء العملية التعليمية،هذا إضافة إلى توفير الوسائل 

التعليمية بالشكل  احتياجاتهمالمكيفة التي تساعد المتعلمين المعاقين بصريا على تلبية 

وهذا يدل على  األولسناه في عرض نتائج التساؤل المطلوب وااليجابي وهذا ما لم

.المناهج التربوية المكيفة مع االحتياجات التعليمية للمعاقين بصريا مالئمة

بالنسبة لنتائج التساؤل الفرعي الثاني من هذه الدراسة والذي خصصناه 

بداية أن متها مع المناهج التربوية المكيفة وجدنا ئاللالحتياجات االجتماعية ومدى م

المتعلمين المعاقين بصريا وبعد دخولهم المدرسة المتخصصة يتعلمون الكثير من 

العادات الصحية السليمة التي تساعدهم في الحفاظ على صحتهم فهم يتعلمون كيف 

ونظافة الجسم  واإلسعافاتاألوليةيعتنون بنظافتهم من خالل آداب وأماكن التبول 

االعتماد على أنفسهم لالعتناء بها وذلك من والمسكن والمحيط الذي يعيشون فيه وكيفية 

خالل ساعات التدريس والنشاطات التربوية التي يتطرقون من خاللها إلى مواضيع 
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 واألخصائيختص متحث على النظافة وآدابها ويكمل دور المعلم هنا كل من المربي ال

.النفسي

المتمدرس أولويات مدرسة طه حسين لصغار المكفوفين هو جعل  كذلك من

المعاق بصريا قادر على الشعور باالستقاللية والثقة بالنفس واالعتماد على الذات وهذا 

 انتظارالنشاطات الخاصة به وبمفرده ودون و األعمالمن خالل تعويده على القيام بكل 

.متعلم المعاق بصرياله وتحبيب هذا الجانب لدى ال اآلخرينمساعدة 

ع المبحوثين أن المناهج كذلك وجدنا ومن خالل معطيات المقابلة التي أجريناها م

 التربوية المكيفة تساعد المتعلمين المعاقين بصريا وبمساعدة المختصين النفسانيين

المربين المختصين وغيرهم على التواصل والتفاعل االيجابي لهذه الفئة مع غيرها مما و

لى االندماج الطبيعي لهذه الفئة وذلك بمساعدة النشاطات التربوية التي تجعل من يؤدي إ

مع الغير ودون أي عقدة حرجالتجاوب التلقائي دون و المعاق بصريا قادر على التفاعل

.نقص

وتوفر المناهج التربوية المكيفة للمتعلمين المعاقين بصريا ومن خالل النشاطات 

المبرمجة الموجهة ونصف الموجهة فرصة إشباع حاجة المتعلمين المعاقين بصريا من 

اللعب والحركة وشغل أوقات الفراغ كما يجب واالبتعاد عن كل ما يؤدي إلى القلق 

إشباع  علىوهذا طبعا يؤثر .خصيتهم متوازنةوبالتالي تكون ش واإلحباطواالكتئاب 

رغبتهم في الشعور بالنجاح وهذا ما لمسناه من خالل النتائج التي توصلنا فيها إلى أن 

المعاقين بصريا يمتازون بروح المسؤولية واالنضباط الذي توج بالنتائج الجيدة 

.للمتعلمين المعاقين بصريا

تلبية حاجة العاقين بصريا فيما  كذلك نجد المعلمين المختصين حريصين عل

التي  األسئلةحب االستكشاف لديهم من خالل إجابتهم على كل يخص 

كل  إدراكاستعمال الحواس التي تحل محل حاسة البصر في  علىتعويدهم ويطرحونها

وبالتالي فالمناهج .باألمنوالطمأنينةما يحيط بهم من أشياء لكي يشبعوا حاجة الشعور 

فة تتالءم وحاجات المعاقين بصريا التي في حال إشباعها نستطيع التربوية المكي

.صول بالمعاقين بصريا إلى االندماج االجتماعي الطبيعيالو
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:ةـــالخاتم

الحالي تطورا هائال وحاسما في مجال الرعاية واالهتمام باإلعاقة لقد شهد العقد 

ألن  ،ونشطت الدول المختلفة في تطوير برامجها في مجال اإلعاقة ،والمعاقين

االستجابة الفعالة لمشكلة اإلعاقةيجب أن تتصف بالشمولية وتلم بكل الجوانب المتعلقة 

ذه الجوانب المتعلقة بداية باالهتمام بهذه المشكلة دون أن تغفل أو تهمل أي جانب من ه

فهو يقلل إلى حد كبير ،ببرامج الوقاية من اإلعاقة ألنها تمثل إجراء غاية في األهمية 

ختصر الكثير من الجهود المعنوية والمادية الالزمة لبرامج الرعاية يمن وقوع اإلعاقة و

.والتأهيل

النضر عن أي معوقات قد وبما أن التربية والتعليم هي حق لكل البشر بغض 

اء كانت جسدية أم عقلية مع إتاحة الفرص للطاقات الكامنة وتحول دون تعلمهم س

.تنمية المجتمعات فيالريادة للمساهمة وبفعالية و الموجودة لدى البشر على الظهور

وهنا تؤكد التربية الخاصة على ضرورة االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة 

وتكييف المناهج التربوية ،اقين بصريا وهم محور هذه الدراسة خاصة منهم فئة المع

احتياجاتهم وبما يسمح بدمجهم و وطرق ووسائل التدريس الخاصة بهم بما يتواءم

.اجتماعيا مع تقديم الدعم العلمي المكثف لمعلمي التربية الخاصة

 أهمية ودور تكييف المناهج تبيينوقد حاولت هذه الدراسة وضمن هذا اإلطار

التربوية في اإللمام واحتواء كافة االحتياجات الخاصة بالمعاقين بصريا وذلك من خالل 

مواءمة هذه المناهج لالحتياجات مدى ما محاولة اإلجابة عن تساؤل رئيس وهو 

سواء  ه االحتياجاتذألن تلبية ه ؟التعليمية واالجتماعية للمتمدرسين المعاقين بصريا

يجعل من هذه الشريحة المهمة في المجتمع تساهم  ماعيةواالجتمنهاأ التعليميةكانت 

.في التنمية االجتماعية واالقتصادية للبالد وتكون عنصرا فعاال

وقد وجدنا ونظرالخصوصية اإلعاقة البصرية فان المتمدرس المعاق بصريا لديه 

حيث نجد أن المنهاج  ،احتياجات تعليمية ال تختلف عن المتمدرس المبصر أو العادي

التربوي المقدمللتالميذ المبصرين هو نفسه الذي يقدم للمتمدرسين المعاقين بصريا مع 

.تكييفه بطرق ووسائل وأساليب تجعله يتالءم وخصوصياتهم وطبيعة إعاقتهم
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وقد بينت الدراسة ومن خالل اتخاذنا لمدرسة طه حسين كنموذج للمدارس 

في  خدمتهاالمتخصصة الموجودة على مستوى التراب الوطني وذلك لعراقتها وطول 

توفر مجمل الوسائل التعليمية الكفيلة بتوصيل محتوى المناهج للطلبة  ،هذا المجال

.نيلتالميذ المبصرعلملي ما ماماتماثلوت وعملية المعاقين بصريا بصورة ايجابية

 ،ضافة إلى توفيرها لكوادر من معلمين وأساتذة التعليم المتخصصهذاباإل

كلهم يعملون من أجل تلبية  ،بيداغوجيينوين نفسانيين يومربين مختصين واختصاص

جدنا أن أهم هذه االحتياجات و حيث،االحتياجات التعليمية للمتمدرسين المعاقين بصريا

 بالبرايل إجادة القراءة والكتابة ضرورةيتمثل في متعلمين المعاقين بصريا بالنسبة لل

االندماج بصورة بالتالي و ،ألنهما مفتاح مواصلة المشوار التعليمي بالنسبة لهذه الفئة

.ودون اإلحساس بالنقص أو الدونية داخل المجتمع ايجابية

توفر جميع الوسائل  طه حسين لصغار المكفوفين نجد مؤسسة في هذا المجالو

حيث توفر أهم وسيلة بالنسبة للمكفوفين في مجال الكتابة وهي ،بنوعيها القديم والحديث 

كذلك يتم تعليم األطفال المعاقين بصريا كيفية الكتابة  ،لوحة وقلم برايل لكل متمدرس

والقراءة منذ دخولهم أي في الطور التحضيري والسنة األولى من المدرسة وتكون 

معلمي التعليم .(نفس المؤسسة معلمين مختصين في الكتابة بالبرايل فيذلك و ألجل

)المتخصص

 كذلك نجد من أهم الوسائل التي يحتاجها التلميذ المعاق بصريا الكتاب المكيف

 حيث تشرف وزارة التربيةبكتاب المدرسي مطابقللهو و هو كتاب مطبوع بالبرايلو

كذلك تعمل مدرسة طه حسين على طباعة  ،البرايلالتعليم على طبع الكتب المدرسية بو

الكتب المدعمة للبرنامج الدراسي على مستواها بواسطة و الكثير من الكتب المدرسية

من أجل توفير الكتاب المدرسي  ،وذلكالمتخصصين في الكتابة بالبرايلو معلميها

بحيث ينقل محتوى الكتب بجميع تفاصيله إلى  ،الكيفيةو المكيف من الناحيتين الكمية

.المعاق البصري كغيره من المتمدرسين العاديين

 ،ضافة إلى توفير العديد من الوسائل التعليمية األخرى مثل المجسماتباإل

والحاسوب  ،والحاسبة الناطقة ،والعجين ،والخرائط البارزة ،األدوات الهندسيةو

إلى المكتبة الناطقة المجهزة بوسائل حديثة تساعد  إلضافةباولوحة الحساب  ،المكيف
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إلخ وغيرها من األدوات التي .......آلة برايل ،وتدعم معارف ومدارك المعاق بصريا

إضافة إلى استخدام واستغالل العديد من األدوات التي ،)3(تم رصدها في الملحق رقم 

.تستخدم في التعليم العادي

يعمد معلمي التعليم المتخصص و األدوات يعملو وقبل استخدام كل هذه الوسائل 

بالتعاون مع المربين المختصين واالختصاصيين النفسانيين على تدريب المعاقين و

حيث  ،بصريا وفي مراحل مبكرة على االستخدام الجيد للحواس المتبقية للمعاق بصريا

ريا ألنها استثارة حاسة السمع واللمس والتذوق والشم لدى المعاق بص علىيعملون 

وعند إتقان المتعلماالستعمالواستغالل هذه الحواس بصفة جيدة  ،تعوض حاسة البصر

فإن ذلك يمكنه من استخدام والتمتع بايجابيات الوسائل التعليمية في التحصيل العلمي 

وبالتالي نستطيع تقويم ، %100والتعرف على محتوى المنهاج التربوي بنسبة ،الجيد

.بصريا كغيره من المبصرينالتلميذ المعاق 

إضافة إلى توفير المدرسة المتخصصة لوسائل النقل الخاصة بالمعاقين بصريا 

وكذا نجد أن مبنى المؤسسة  مكان إقامتهم،من المدرسة إلى  موالتي تتكفل بإيصاله

.مناسب ويتالءم بدرجة كبيرة مع خصوصية هذه الفئة

هذا من ناحية الوسائل التعليمية وهناك أيضا النشاطات التربوية  

 مع خصائص ةالالصفية التي يحتاجها المتمدرس المعاق بصريا خاصوالصفية

الذي تأخذ فيه األنشطة التربوية المدعمة لمحتوى المنهاج ،المنهاج الحديث ومتطلبات

قويم بالنسبة للطلبة حيث أصبحت تدخل ضمن مقاييس الت،قسطا كبيرا من االهتمام

محور العملية التعليمية أصبح يدور  ألنوكذلك أصبحت إجبارية في كل درس وهذا ،

وبالتالي  ،أصبح المعلم يلعب دور الموجه والمشرف على هذا الطالبوحول المتعلم 

يساعدها و،يتالءم وخصوصية هذه الفئة من جهةبما كان البد من تكييف هذه األنشطة 

.جاتها التعليمية من جهة أخرىفي تلبية احتيا

ف جهود كل المتخصصين على مستوى المؤسسة من أجل توفي هذا اإلطار تتكا

وتكييفها بما يتالءم وخصوصيتها  ،اختيار األنشطة التربوية المساعدة لهذه الفئة

حيث يقوم معلمي التعليم المتخصص بتسطير برامج للرحالت العلمية  ،واحتياجاتها

راضي الفالحية التي توجد داخل ألوا ،خارج المدرسة كالذهاب إلى المتاحف التاريخية
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 إليه، أو خارج المؤسسة لتقريب الطبيعة وكل ما يدور حول المتعلم المعاق بصريا

.نفسه وقدراته الذاتية وجعله يكتشف الكثير مما يدور حوله اعتمادا على

ألن تعليم المعاقين بصريا يعتمد أكثر شيء على التعليم الفردي فان هذه و

وهو ما أجمع عليه معلمي  ،ة تتالءم وتتناسب مع طريقة التدريس بالكفاءاتقالطري

 عشرةال يتجاوز  الذيو التعليم المتخصص حيث نجد أن عدد المتمدرسين في كل قاعة

حيث يسمح للمعلم باختيار  ،طريقة التدريس بالكفاءة مءيالألحيان تالميذ في أغلب ا

األنشطة المناسبة لكل تلميذ واكتشاف الفروق الفردية بين التالميذ المعاقين بصريا 

التي على أساسها يختار الطريقة واألسلوب المناسب لتوصيل محتوى المنهاج و

.بالطريقة االيجابية كميا وكيفيا

أن معلمي التعليم المتخصص يأخذون دائما ميول  إلى ال تفوتنااإلشارة وهنا 

ورغبات واهتمامات المتمدرسين المعاقين بصريا عند اختيار الوسائل والطرق المناسبة 

 ،لكي ال يحسوا بالملل أو صعوبة تلقي المعلومات ،في توصيل محتوى المنهاج التربوي

بسيطة التي تمكن المتعلم المعاق بصريا منإشباع إضافة إلى اختيار األساليب السهلة وال

.احتياجاته التعليمية

وهنا نشيد بالمجهودات التي تبذلها الدولة والمؤسسات المختصة من حيث توفير 

المؤطرين الذين يمتازون بالكفاءةمن اجل تلبية رغبات ومتطلبات المعاقين و الوسائل

حسين لصغار المكفوفين نسبة نجاح  ونتيجة لهذه المجهودات تشهد مؤسسة طه،بصريا

سنويا وهذا راجع للتكييف الجيد للمناهج التربوية سواء على مستوى %100تقدر بـ 

األساليب المناسبة لتوصيل و لوسائل والطرقاتوفير  على مستوى الكتاب المدرسي أو

.محتوى المنهاج

قين بصريا هناك إضافة إلى أهمية تلبية االحتياجات التعليمية للمتمدرسين المعا

والتي تسعى ، التعليمية تن االحتياجاعاالحتياجات االجتماعية التي ال تقل أهمية 

صة وبواسطة توفيرها لمختلف الوسائل والكوادر لتلبية هذه صختالمؤسسات الم

وهذا ما لمسناه من خالل هذه ،االحتياجات على مستوى المتمدرسين المعاقين بصريا 

.الدراسة
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باإلضافة إلى معلمي التعليم المتخصص نجد أن كل المؤطرين وحيث نجد أنه 

بيداغوجيين و نفسانيين نمختصين وأخصائيي نعلى مستوى مؤسسة طه حسين من مربي

خر كل يكمل عمل اآل، واحدة ي الصحة ومستشاري التربية كلهم يعملون بيديواختصاص

ويندمجون  عادية، حياة اجتماعيةالمتمدرسين المعاقين بصريا يعيشون  جعل من أجل

 ،مع وسطهم الطبيعي بشكل ايجابي دون وجود معيقات أو صعوبات تقف في طريقهم

 إلىالبيداغوجيون إضافة و حيث نجد المربون المختصون واالختصاصيون النفسانيون

كيف يعتمدون على  أي المتعلمين المعاقين بصريا معلمي التعليم المتخصص يعلمونهم

بواسطة تعويدهم على إتباع العادات الصحية  ،سالمة جسمهم حافظةعلىي المأنفسهم ف

وكيف  ،ونظافة الملبس والمكان الذي يقيمون فيه ،السليمة فيما يخص كيفية االغتسال

 لذهاب إلى الحمامالطريقة الصحيحةل كذلك يعلمونهم ،يرتبون غرفهم بأنفسهم

 ،مثل غيرهم من المبصرين األكل والشرب والجلوس على مائدة الطعام وآداببمفردهم

إلى غيرها من العادات الصحية السليمة ......المشي والكالم فيالطريقة الصحيحة و

من أجل إكسابهم الثقة في  ،بمراقبتهم عن بعد وجعلهم يعتمدون على أنفسهم في ذلك

.ألنها حاجة ضرورية للمعاق بصريا ،النفس

اختيار األنشطة سواء  فيالبيداغوجيون و المربون المختصون والنفسانيون مدويع

والتي يراعى فيها الخصائص والفروق الفردية ، كانت تربوية ترفيهية أو ثقافية وغيرها

القيام بكل النشاطات التي تخصه لوحده مع قيام  علىوتعويد المتعلم المعاق بصريا 

حيث يشعر  ،ما أخطأ والتعزيز إذا أصاببتقويم المعاق بصريا إذا  نالمتخصصي

وتلعب هنا ،اآلخرينالمعاق بصريا بالثقة في نفسه والرضا عن ذاته ويشعر بتميزه عن 

التلميذ المعاق  دإطارات هذه المؤسسة دورا كبيرا في تنمية الشعور باالستقاللية عن

بصريا عن طريق التقنيات الخاصة بالقدرات النمائية من خالل النشاطات التربوية 

.التعليمية والترفيهية

كذلك نجد أن المحيط المدرسي يوفر للمتمدرس المعاق بصريا فرصة االحتكاك 

حيث يعمل ، والتفاعل والتواصل مع غيره سواء المعاقين بصريا أو المبصرين

ون في هذه المؤسسة على إخراج المعاق بصريا من العزلة واالنطوائية المتخصص

من خالل تدريب الطفل على  ،والقلق وكل ما يجعل المعاق بصريا مهمشا اجتماعيا
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ال  حتىسلبياتهخر بايجابياته وكذلك تقبل اآل ،اآلخرينلى عتقبل ذاته وإشعاره بتميزه 

.مستقباليعاني 

يهية من أجل ذلك سواء كانت داخل المدرسة أو حيث تسطر برامج تربوية وترف

كإتباع أسلوب الدمج المدرسي الجزئي أو الكلي من حين  ،خارجها في مؤسسات أخرى

.يتم احتكاك وتواصل التالميذ المعاقين بصريا مع غيرهم من المبصرينلخر آل

غل أوقات الفراغ التي يحضى بها المعاق بصريا في القيام بأنشطة تستكذلك 

تسطر مجموعة من  ،ومتنوعة أو خرجات من أجل توفير الراحةواالستجمام لهم 

البرامج الترفيهية والتربوية الموجهة ونصف الموجهة يستفيد منها التالميذ المعاقون 

معاق بصريا باالنضباط بصريا دون إهمال نقطة أساسية وهي ضرورة أن يتمتع ال

فهي حاجة أساسية للمعاق بصريا من أجل التمتع بحياة طبيعية واالندماج  ،والجدية

.والمساهمة في تنميته،داخل المجتمع  جابيةيبا

التي تدل ووهذا ما لمسناه من خالل النتائج الدراسية للتالميذ المعاقين بصريا 

وااللتزام  ،هم بحقوقهم وواجباتهممعرفتو لقانون المسير للمؤسسةلعلى احترامهم 

وبالتالي يصبح المتعلم المعاق بصريا شخصية  ،إلخ.......بالمواعيد وطاعة األوامر

.ةتتحمل المسؤوليومنضبطة 

وما يالحظ وحسب نتائج هذه الدراسة أن المتعلمين المعاقين بصريا هم بحاجة 

 ل إدراك أكثر للعالممن أجوذلك ،دائمة إلى المعرفة واستكشاف الحقائقو ماسة

 ،فيه مما يجعلهم يطرحون األسئلة بصفة دائمة دون ملل أو كلل ونالذي يعيش الخارجي

.وهي ميزة شائعة لدى المعاقين بصريا

البيداغوجيا وغيرهم وي علم النفس يوهنا نجد معلمي التعليم المتخصص وأخصائ

أكبر كم ممكن من من مؤطري المدرسة ال يبخلون بإجاباتهم ومحاولة توصيل 

واكتشاف ما يدور  ،المعلومات التي تساعد المعاق بصريا في إدراك العالم الخارجي

من خالل االهتمام خاصة من ناحية  ،حوله وجعله قادرا على استشعار الخطر من حوله

معلمي التعليم المتخصص باستثارة الحواس المتبقية لدى الطفل المعاق بصريا خاصة 

 فهما يعوضان حاسة البصر ،لمس المهمتان جدا في العملية التعليميةحاستي السمع وال

.عند المعاق بصريا
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التربية  شروط المتعلمين المعاقين بصريا وتوفيرتعليم  نستطيع القول أن إجماال

أراد ذلك النظام أن ما إذا ، المناسبة لظروفهم شريان وعصب رئيس ألي نظام تربوي

ئح المجتمع كاستجابة لحقيقة كبرى من حقائق هذا يستكمل أوجه الرعاية لكل شرا

، ال وهي أن جميع المتعلمين سواء كانوا مبصرين أو معاقين بصريا أو غيرهمأالعصر 

.في الحقوق والفرص وبالتالي لهم الحق في االنتفاع بكل جوانب التربية نهم متساوو

إن وضع ذوي االحتياجات الخاصة عموما والمعاقين بصريا خصوصا على 

، مرا ضرورياأقائمة األولويات في السياسات االقتصادية واالجتماعية والتربوية أصبح 

وبناءا على ذلك كان اهتمام التربويين والمتخصصين واضحا في التأكيد على ضرورة 

مة التي تتوافق واالحتياجات المختلفة توفير كل اإلمكانيات والوسائل والطرق المالئ

.خاصة منها التعليمية واالجتماعية لمساعدة المعاقين بصريا في مجال التربية الخاصة
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.2009¡2الطبعة .دار الفكر للنشر والتوزيع، األردن، الخاصة

استراتيجيات تعليم الطلبة ذوي الحاجات ، الحديدي منى، الخطيب جمال)88

.2005التوزيع، األردن، و الخاصة، دار الفكر للنشر
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في المدارس العادية، دار  الخطيب جمال،تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة)89

.2004النشر، األردن، و وائل للطباعة

أساليب التدريس في التربية الخاصة، دار و الخطيب جمال، منى الحديدي،مناهج)90

.2009التوزيع، األردن، و الفكر للنشر

دراسات وأبحاث في التربية الخاصة، دار الفكر للطباعة ، الروسان فاروق)91

.2000األردن،، والنشر والتوزيع

سيكولوجية األطفال غير العاديين مقدمة في التربية الخاصة، ، الروسان فاروق)92

.1998¡3التوزيع ،األردن ،الطبعةو النشرو دار الفكر للطباعة

سيكولوجية األطفال غير العاديين، مقدمة في التربية الخاصة، ، الروسان فاروق)93

.1989،الناشر جمعية المطابع التعاونية، األردن

قراءات مختارة في التربية الخاصة، دار الشروق للنشر ، الزيودي محمد)94

.2008والتوزيع، األردن، 

التربية في الوطن العربي على مشارف القرن ، السنبل عبد العزيز بن عبد اهللا)95

.2003،العشرين، المكتب الجامعي الحديث، مصرو الحادي

االحتياجات الخاصة، مركز السيد خالد عبد الرازق،سيكولوجية األطفال ذوي )96

.2002،اإلسكندرية للكتاب، مصر

الصادق فاروق محمد،سيكولوجية التخلف العقلي، جامعة الملك سعود، المملكة )97

.1982¡2السعودية، الطبعة 

طرق تدريس الرياضيات لذوي االحتياجات الخاصة، ، العبسي محمد مصطفى)98

.2010ن، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، األرد

نواف أحمد سمارة، مفاهيم ومصطلحات في العلوم ، العديلي عبد السالم موسى)99

.2008التربوية، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، 

العزة سعيد حسين، المدخل إلى التربية الخاصة لألطفال ذوي الحاجات الخاصة، )100

.2009،توزيع، األردنالمفهوم، التشخيص، أساليب التدريس، دار الثقافة للنشر وال

 تحديات مطلع القرن الحاديو الفار إبراهيم عبد الوكيل، تربويات الحاسوب)101

.1998،دار الفكر العربي، العشرين، القاهرةو
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دار ، التدريس الفعال، دون طبعةو الفتالوي سهيلة محسن كاظم، المنهج التعليمي)102

.2005،التوزيع، األردنو الشروق، للنشر

محسن كاظم، هاللي أحمد، المنهاج التعليميوالتوجه  ،يلةالفتالوي سه)103

.2006،اإليديولوجي، النظرية والتطبيق، األردن

األردن، ، تصميم التدريس رؤية تطبيقية، دار الشروق، القرارعة أحمد عودة)104

2009

دار ، تربيتهمو سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة، القريطي عبد المطلب أمين)105

.2001¡2مصر، الطبعة ، للتوزيعالفكر العربي 

دار ، سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم، القريطي عبد المطلب أمين)106

.2001¡3الطبعة ، الفكر العربي، األردن

¡4الطبعة ، مكتبة النهضة المصرية، القوصي عبد العزيز، أسس الصحة النفسية)107

.1974مصر 

.2003،سة الثقافة اإلسالمية، مصرمؤس، الثقافة اإلسالمية، المليجي يعقوب)108

جهينة للنشر والتوزيع،األردن، ، أساسيات التربية الخاصة، الوقفي راضي)109

2008.

الرعاية التربوية للمكفوفين، الكتاب الجامعي، المملكة ، بركات أحمد لطفي)110

.1982العربية السعودية ،

، المؤسسة "وجيةتكوين المعلم العربي والثورة العلمية التكنول«بشارة جبرائيل )111

.1986التوزيع، لبنان و الجامعية للنشر

دار المسيرة ، خولة أحمد يحي، البرامج التربوية لألفراد ذوي الحاجات الخاصة)112

.2006الطباعة، األردن، و التوزيعو للنشر

، خولة أحمد يحي،أيمن يحي عبد اهللا،التربية الخاصة وأطفال مرض السرطان)113

.2010الطباعة، األردن، و التوزيعو دار المسيرة للنشر

¡9راجح أحمد عزت، أصول علم النفس، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة )114

.1973مصر 
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عبد الرحمان عبد اهللا، علم اجتماع التربية الحديثة، دار المعرفة الجامعية مصر، )115

.دون سنة

.2007عبد الرحمان عبد اهللا، علم اجتماع المدرسة، دار الفكر العربي، مصر، )116

التقييم النفسي التربوي على ميدان التربية الخاصة، دار ، عبدات روحي)117

.2010الطبعة العربية، ، التوزيع، األردنو اليازوري العلمية للنشر

الوسائل التعليمية على التربية الخاصة، دار صفاء للطباعة ، عبيدات ماجدة السيد)118

.2006والنشر والتوزيع األردن 

يم األطفال ذوي الحاجات الخاصة، مدخل إلى التربية عبيدات ماجدة السيد، تعل)119

.2000الخاصة، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، األردن 

الحاسوب وطرق التدريس ، الخريسات سمير عبد سالم، قطيط غسان يوسف)120

.2009دار الثقافة للنشر والتوزيع ، والتقويم

دار السحاب للنشر، مصر الوعي البيئي، و قمر عصام توفيق، األنشطة المدرسية)121

2005.

علم النفس التربوي وتطبيقاته في مجال التربية الخاصة، ، كوافحة تيسير مفلح)122

.2007¡2األردن، الطبعة ، الطباعةو التوزيع،و دار المسيرة للنشر

عمر فواز عبد العزيز، مقدمة في التربية الخاصة، دار ، كوافحة تيسير مفلح)123

.2010¡4الطبعة ، ردنالمسيرة للنشر والتوزيع، األ

ذوي و طموح األبناء العاديينو محمد علي محمد النوبي،النشأة األسرية)124

.2010النشر والتوزيع، األردن، و االحتياجات الخاصة،دار صفاء للطباعة

مروان عبد المجيد إبراهيم، الرعاية االجتماعية للفئات الخاصة، تربويا، نفسيا، )125

.2002التوزيع، األردن، و لنشررياضيا، تأهيل، مؤسسة الوراق ل

دار الراية ، أساليب تدريس العلوم، محمود محمد الجراح، مريزيق هشام يعقوب)126

.2008،،األردن

تربية الموهوبين وتنميتهم، دار ، مريزيق هشام يعقوب، قطناني محمد حسين)127

.2009،الطباعة، األردنو التوزيعو المسيرة للنشر
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:كتب المنهجية-4

الموضوعية والتحليل في البحث االجتماعي، البحوث ، عزيزبخاصي محمد )128

تقنيات، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، تونس، و مناهجو والرسائل الجامعية، قواعد

1993.

، منشورات مخبر أبحاث في LMDمنهجية البحث العلميوفق نظام ، خان محمد)129

.2011األدب الجزائري جامعة محمد خيضر بسكرة، و اللغة

تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعية، دار ، تي رشيدزروا)130

.2002هومة، الجزائر، 

 دار الهدى للطباعة، منهجية العلوم االجتماعية، سالطنية بلقاسم، الجياللي حسان)131

.2004التوزيع، الجزائر، و النشرو

طينة، سالطنية بلقاسم، محاضرات في المنهجية، مطبوعات جامعة منتوري قسن)132

.2000¡2الطبعة ، الجزائر

شروخ صالح الدين، منهجية البحث العلمي للجامعيين، دار العلوم للنشر )133

.2003والتوزيع، الجزائر، 

تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية، دار الفكر العربي، ، طعيمة رشيد أحمد)134

.2004مصر 

،تنظيماته،تطويره،دار آخرون، المنهج المدرسي المعاصر، أسسه، بناؤه و طعيمة)135

.2009¡2الطبعة ، المسيرة للنشر والتوزيع، األردن

محاضرات في منهجية البحث االجتماعي، ديوان المطبوعات ، عصار خير اهللا)136

.1982،الجامعية، الجزائر

ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، منهجية البحث العلمي في .موريس انجرس)137

.،بدون سنةدار القصبة للنشر، الجزائر العلوم اإلنسانية، تدريبات عملية،

:الدراساتو الرسائل-ثانيا

صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ المرحلة األساسية ، العكة منال رشدي سعيد)1

.2004بغزة ،، الدنيا للمعاقين بصريا بمركز النور
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اجتماع القيم الوطنية في المناهج التعليمية،رسالة ماجستير في علم "بن هدية مفتاح )2

.2009¡2008التربية، 

الخدمات االجتماعية للمعوقين في التشريع الجزائري، دراسة تحليلية ، جعيجع سعاد)3

.2004-2003،إشراف الدكتور زرواتي رشيدجامعة مسيلة

خليل أحمد، معجم المصطلحات االجتماعية، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، )4

.1995¡1ط

تياجات التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة مع التركيز االح، شقير رجاء محمد)5

.1998، رسالة ماجستير، دمشق، على المصابين بالشلل الدماغي

عيسى نور نعمان، دمج ذوي االحتياجات الخاصة في التعلم العادي، إشراف )6

،الدكتور أحمد صارم، المكتبة اإللكترونية، أطفال الخليج، ذوي االحتياجات الخاصة

2004.

الخصائص الشخصية لدى المراهقين المعاقين بصريا في مراكز ، قتيبة محمد محمد)7

مذكرة ماجستير في ، دراسة مقارنة، المراهقين المبصرينو اإلقامة الداخلية والنهارية

.2007،التربية الخاصة إشراف ميادة الناطور

:الملتقيات العلمية-ثالثا

لبرامج التعليم الخاص، تجربة المملكة إعداد إدارة المكفوفين بالمديرية العامة )1

العربية السعودية في مجال تربية وتعليم المكفوفين، وزارة المعارف، المدرية العامة 

.1985لبرامج التعليم الخاص، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، 

:.Distrالجمعيةالعامة)2 General/ األممالمتحدةA/RES/61 10624 January

لتمكين األفراد ذوي الحاجات )06منجدوالألعمال67الدورةالحاديةوالستون البند 2007

.العزلةمعاناة تاريخية طويلة من  المجتمع بعدالخاصة مناالندماج في 

تربية األطفال المعاقين، اإلدماج في المدرسة، مركز البحث  الرزاق،عمار عبد )3

قتصادية، كلية العلوم اإلنسانية والتجديد في التعلم، منظمة التعاون والتنمية اال

.1988واالجتماعية، جامعة تونس، 

التكنولوجيات الجديدة في ، تجربة الجزائر في مجال خط برايل العربي، ميرة ياسين)4

.2002خدمة االندماج المدرسي، مؤتمر تطوير وتوحيد خط برايل العربي ،الرياض،
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:المعاجم و القواميس-رابعا

قاموس التربية  ،ن عبد العزيز السيد شخص، عبد الحكيمالدماطي عبد العقار )1

أطفال الخليج  www.gulfkids.com.1992¡1الخاصة وتأهيل غير العاديين، ط

.ذوي االحتياجات الخاصة

التأهيل النفسي، دار الكتاب الجامعي، و سيسالم كمال سالم،موسوعة التربية الخاصة)2

.2002¡1مارات العربية المتحدة، طاإل

اجتماعية، (عبد الكافي إسماعيل عبد الفتاح، موسوعة مصطلحات الطفولة )3

.2005مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية، د ط، )إعالمية، تربوية، نفسية، طبية

:المجالت العلميةو الدوريات-خامسا

التعليم الخاص، تجربة المملكة إعداد إدارة المكفوفين بالمديرية العامة لبرامج )1

رية العامة يالعربية السعودية في مجال تربية وتعليم المكفوفين، وزارة المعارف، المد

.1985لبرامج التعليم الخاص، مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، 

مشروع المدرسة ، اإلنترنت في التعليم"السلطان عبد العزيز، ، الفنتوخ عبد القادر)2

.1999¡71مجلة رسالة الخليج العربي، العدد، "اإللكترونية

، إدراك حرف البرايل لدى ذوي اإلعاقة البصرية، إعاقة آخرون، وبعيبع نادية)3

بصرية كلية، مجلة تنمية الموارد البشرية تصدر عن مخبر تنمية الموارد البشرية، كلية 

، الجزء األول، اآلداب والعلوم االجتماعية جامعة فرحات عباس، سطيف، العدد الثالث

2006.

تحديث جودة التسيير في القطاع التربوي من خالل المراهنة على بن يمينة السعيد، )4

منشورات مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل ، فعالية إدارة الموارد البشرية

.2009¡4العدد ، التحديات الراهنة، جامعة محمد خيضر، بسكرة

"التربوية العربية بين متطلبات التطوير ومتطلبات التغييرالمناهج "دبلة عبد العالي، )5

العولمة والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربية، منشورات مخبر المسألة 

العدد ، التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة، جامعة محمد خيضر، بسكرة

.2005، األول، ديسمبر
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البرامج المدرسة الجزائرية،منشورات مخبر المسألة دبلة عبد العالي، بونيف حنان، )6

¡5العدد التربوية في الجزائر في ظل التحديات الراهنة، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

2009.

،مجلة العلوم اإلنسانية، )المستحيل والممكن(زمام نور الدين،عولمة الثقافة )7

.2001منشورات جامعة محمد خيضر بسكرة ،العدد األول ،

العولمة ، زين الدين، آفاق تطوير المناهج التربوية في ظل تحديات العولمةضياف )8

.2005،والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربية، العدد األول، ديسمبر

عباس جمال، رهانات رياضية ذوي االحتياجات الخاصة واألهداف المستقبلية، )9

ظل التحديات الراهنة، جامعة محمد منشورات مخبر المسألة التربوية في الجزائر في 

.2010العدد السادس جانفي ، خيضر، بسكرة

عمران محمد العتيب، اتجاهات المعاقين نحو الرعاية المؤسسية في ليبيا، دراسة )10

ميدانية، المؤسسات التربوية ودورها في التكفل بذوي االحتياجات الخاصة، مجلة تنمية 

¡2006¡1، ج3، سطيف، الجزائر، العدد الموارد البشرية، جامعة فرحات عباس

نحو إعداد معرفي فعال لمعلمي ذوي االحتياجات الخاصة، ، عواشرية السعيد)11

مجلة تنمية الموارد البشرية، تصدر عن مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية، جامعة 

.2008فرحات عباس، سطيف، الجزائر، العدد الرابع، 

الطفل األصم، مجلة كلية اآلداب والعلوم غربي صباح، دور األسرة في دمج )12

اإلنسانية واالجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، العدد السادس جانفي 

2010.

ات في تكوين معلمي األطفال ذوي االحتياجات ءمقاربة الكفا، غريب عبد الكريم)13

رد البشرية، الخاصة، مجلة تنمية الموارد البشرية، تصدر عن مخبر إدارة وتنمية الموا

.2008جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، العدد الرابع، 

ات في إدماج األطفال ذوي االحتياجات ءغريب عبد الكريم، مقاربة الكفا)14

الخاصة، مجلة تنمية الموارد البشرية تصدر عن مخبر إدارة وتنمية الموارد البشرية، 

.2006¡2الجزء، 3جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر، العدد 
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مداخالت .األشخاص المعوقين وسياسة الدمج في الجزائر -قوادرية علي )15

دار الهدى للطباعة .الملتقى الدولي للدمجاالجتماعي والمهني لألشخاص المعوقين
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:ملخص الدراسة 

-تكییف المناهج التربویة حسب احتیاجات المعاقین بصریا:تعد هذه الدراسة الموسومة بـ

واحدة من الدراسات التي تهتم بالبحث في مجال ذوي االحتیاجات -دراسة سوسیولوجیة نقدیة

تتمحور حول  و  حیث تم تسلیط الضوء في هذه الدراسة على فئة المعاقین بصریا ،.الخاصة 

هل تتواءم المناهج التربویة مع احتیاجات المعاقین بصریا حیث تم تفكیك -:تساؤل رئیس مفاده 

:هذا التساؤل إلى سؤالین فرعیین هما 

  ؟ التربویة المكیفة مع االحتیاجات التعلیمیة للمعاقین بصریا جما مدى مواءمة المناه-1

المكیفة مع االحتیاجات االجتماعیة للمعاقین بصریا ؟تتالءم المناهج التربویةهل-2

االحتیاجات االجتماعیة التي ال یمكن للمعاق بصریا هذه الدراسة علىقد تم التركیز في و         

الحاجة إلى الصحة ، : وهيفردا مندمجا بشكل طبیعي داخل مجتمعه لیكوناالستغناء عنها 

، الحاجة إلى شغل أوقات الفراغالحاجة إلى الترفیه و، التواصل و الحاجة إلى االتصال

الحاجة إلى األمن والمكانة ، الحاجة إلى المعرفة و االستكشاف ، و الشعور بالنجاح

للشعور، الحاجةبالنفسالثقة و، الحاجة إلى االستقالل الذاتاحترامإلىالحاجة،الطمأنینة

.باالنتماء 

ككل ثم عمدنا إلى في ذلك خطة دراسیة احتوت على اإلطار المنهجي للدراسة و اتبعنا

فصل  و .سوسیولوجيالمنظور البالمنهاج التربوي من تقسیم الجانب النظري إلى فصل خاص 

المنهـاج بآخر خاص  و  .بذوي اإلحتیاجات الخاصة و االحتیاجات األساسیة لهابالتعریف خاص 

.طـرق تدریـس المعاقیـن بصریـابكذلك خصص فصل خاص .الخاصـةالتربوي فـي التربیـة 

حیث احتوى على فصلین ، فصل خاص انتقلنا إلى الجانب المیداني من الدراسةبعدها

فیه بینا المنهاج المتبع في الدراسة حیث اعتمدنا على المنهج باإلجراءات المنهجیة للدراسة و

، حیث تم المالحظة المباشرة المقابلة وا كل من االستمارة واستخدمن و، الوصفي التحلیلي 

ألنهامیدانا للدراسةوالمتواجدة في والیة بسكرةاختیار مدرسة طه حسین لصغار المكفوفین 



تستقطب المتعلمین من نفس الوالیة و الوالیات المجاورة لها لعراقتها و طول خدمتها في هذا 

.المیدان

اختیار عینة الدراسة من معلمي التعلیم المتخصص و أخصائیین في علم النفس و تم  و        

.البیداغوجیا و مربین مختصین 

مع المكیفة،كفایة المناهج التربویة تم التوصل من خالل هذه الدراسة إلى مالءمة و و        

الترفیه وشغل االتصال،الصحة،(احتیاجات المعاقین بصریا سواء التعلیمیة أو االجتماعیة

)الخ.......... .المكانةالشعور بالنجاح و،الفراغأوقات 



Résumé de l'étude:

Cette étude est marqué: les programmes d'enseignement air en fonction des

besoins des personnes malvoyantes - cash étude sociologique - une des études qui

sont intéressés par le domaine de la recherche avec des besoins spéciaux. Où a été

mis en évidence dans cette étude sur la catégorie malvoyants, et centré autour du

président exprimé question: - Est-ce le programme d'enseignement aligné avec les

besoins des personnes malvoyantes, où cette question a été démantelé à deux sous-

questions:

1 - Dans quelle mesure l'harmonisation des programmes d'enseignement adaptés

aux besoins éducatifs des personnes malvoyantes?

2 - Avez-vous le programme pédagogique adapté aux besoins sociaux de la

déficience visuelle?

Et a fait l'objet de cette étude sur les besoins sociaux qui ne peuvent pas être

désactivées indispensables visuellement d'être un individu naturellement intégrée

dans la communauté: la nécessité de la santé, de la nécessité de se connecter et de

communiquer, le besoin de divertissement et de remplissage de temps libre, la

nécessité d'un sentiment de réussite et de prestige , le besoin de connaissance et

d'exploration, le besoin de sécurité et de tranquillité d'esprit, la nécessité pour l'estime

de soi, le besoin d'indépendance et de confiance en soi, la nécessité d'un sentiment

d'appartenance.

Suivez le plan de l'étude contient un cadre méthodologique pour l'étude dans

son ensemble puis Amdna de diviser le côté théorique à un chapitre programmes

d'enseignement spécial dans une perspective sociologique. Et un chapitre spécial par

définition personnes ayant des besoins spéciaux et leurs besoins de base. Et d'autres

programmes éducatifs spéciaux dans l'enseignement spécial. Ainsi que d'un chapitre

spécial consacré des moyens d'enseignement ayant une déficience visuelle.

Puis nous sommes passés à côté du champ de l'étude figurant deux chapitres, un

chapitre procédures méthodologie spéciale de l'étude et le programme Pena utilisée

dans l'étude, où nous nous sommes appuyés sur la méthode d'analyse descriptive, et

nous avons utilisé tout le questionnaire et l'interview et l'observation directe, a été

choisi comme Taha Hussein école pour jeunes aveugles et situé dans l'état de Biskra

un champ d'étude car elle attire les apprenants du même État et les États voisins pour

l'originalité et la durée du service dans ce domaine.

Et l'échantillon de l'étude a été choisi enseignants et spécialistes de l'éducation

spécialisée en psychologie et en pédagogie et éducateurs spécialistes.

Et a été atteint grâce à cette étude sur la pertinence et l'adéquation des

programmes d'enseignement adapté, aux besoins des malvoyants, qu'elles soient

scolaires ou sociales (santé, communication, divertissement et loisirs, le sentiment de

réussite et de prestige, etc ........... )



Summary of the study:

This study is tagged: Air educational curricula according to the needs of the

visually impaired - cash sociological study - one of the studies that are interested in

the field of research with special needs. Where was highlighted in this study on the

visually impaired category, and centered around the President expressed question: -

Is the educational curriculum aligned with the needs of the visually impaired, where

this question was dismantled to two sub-questions:

1 - To what extent harmonization of educational curricula adapted to the

educational needs of the visually impaired?

2 - Do you fit the educational curricula adapted to the social needs of the visually

impaired?

And has been the focus of this study on the social needs that can not be disabled

visually indispensable to be an individual integrated naturally within the community:

the need to health, the need to connect and communicate, the need for entertainment

and fill leisure time, the need for a sense of success and prestige , the need for

knowledge and exploration, the need for security and peace of mind, the need for

self-esteem, the need for independence and self-confidence, the need for a sense of

belonging.

Follow the study plan contained a methodological framework for the study as a

whole then Amdna to divide the theoretical side to a special chapter educational

curriculum from a sociological perspective. And a special chapter by definition

people with special needs and their basic needs. And other special educational

curriculum in special education. As well as a special chapter devoted ways teaching

visually impaired.

Then we moved to the side of the field of study as contained two chapters, a

special chapter procedures methodology of the study and the Pena curriculum used in

the study, where we relied on the descriptive analytical approach, and we used all of

the questionnaire and interview and direct observation, was chosen as Taha Hussein

School for young blind and located in the state of Biskra a field of study because it

attracts learners from the same state and the neighboring States for originality and the

length of service in this field.

And the study sample was selected special education teachers and specialists in

psychology and pedagogy and educators specialists.

And was reached through this study to the appropriateness and adequacy of

educational curricula adapted, with the needs of the visually impaired, whether

educational or social (health, communication, entertainment and leisure time, the

feeling of success and prestige, ........... etc. )


