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 تواجه احلياة يف �قصٍ مل يعطى األطفال املعاقني اهتماماً كاالهتمام الذي تعطيه اليوم املؤسسات الرتبوية يف معظم أقطار العامل هلذه الشرحية اليت كتب القدر عليها أن
. سواء جاء ذلك موروثاً منذ الوالدة، أو تعرض البعض اآلخر منهم ملشاكل حياتية أدت إىل ذلك اخللل أو العوق.. أو خلل يف وظائف أجهزةٍ أو أعضاء معينة من أجسامهم

هلو دليل رائع على تلك االهتمامات، حيث فكّر ) ذوي االحتياجات اخلاصة(لح وباإلضافة لالهتمامات املادية والربامج واملعينات التعليمية والتدريبية فإن إطالق مصط
العلماء واملربون أن يبدأوا بإطالق مصطلح له وقع وتأثري �فسي إجيابي على أفراد هذه الشرحية ال خيدش شخصياهتم وال يوقع يف �فوسهم أي أثر سليب، كذلك الذي توقعه 

ملعوقني واملقعدين، ومن هنا �رى أن هذه الثقافة الرتبوية جاءت متاشياً مع املنطلقات السيكولوجية واإل�سا�ية، وخففت الكثري من عليهم املصطلحات القدمية من مثل ا
هتم والعمليات ومن اجلدير اإلشارة له هنا أن من املهم وقبل أن �فكر يف ماذا �قدم لذوي احلاجات اخلاصة؛ علينا أن �تعرف على شخصيا. مشكالت أفراد هذه الشرحية

النفسية اليت تتفاعل بدواخلهم، ومم ترتكّب الظروف السيكولوجية هلؤالء، سواء كا�ت اخلارجية احمليطة هبم أو الداخلية اليت تكون يف احملصلة شخصياهتم وتدفعهم أما 
الكثري من أعضائه بدالً من استغالل طاقات اجلميع خلدمته وتقدمه واستمرار ملواجهة احلياة والتقدم إىل األمام، أو الوقوف واملراوحة باملكان �فسه، وبذلك خيسر اتمع 
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ورغم ذكر هذا التصنيف ووجود غيره من التصنيفات إال أن عدد آخر 
من العلماء يميلون إلى عدم محاولة تصنيف اإلعاقات إلى فئاٍت مختلفة 

 .وإعطاء جميع األفراد وصفاً عاماً موحداً

وألجل مساعدة هؤالء األطفال بغض النظر عن التصنيف الذي ينتمون 
التربية الخاصة في دول العالم المتقدمة تهدف إلى إليه، فإن برامج 

مساعدتهم لبلوغ أخطر غايات القدرة الذاتية والنجاح األكاديمي لتتناسب مع 
كل فئة من هذه الفئات، ومن هنا جاءت أهمية التصنيف لكي تتالئم 

وكذلك تحديد برامج تدريب . البرامج مع ظروف واحتياجات كل فئة
 . كل فئة من تلك الفئاتللمعلمين لتتناسب حالة

 ةــات الخاصــات ذوي االحتياجــة لفئــص السيكولوجيــالخصائ .3
 عملية تشخيص اإلعاقات بين الجسمية الواضحة للعيان الممكن تختلف

تحديدها بمجرد فحص الطفل الذي يعاني منها، وبين اإلعاقات التي 
 سلوكات يصعب تشخيصها ألنها غير واضحة العيان، بل يستدل عليها من

.)التأخر العقلي، وصعوبات التعلم، واالضطرابات السلوكية(معينة، ومنها 

 ة؟ـــات الخاصــم ذوي االحتياجــن هــم .1 
يستخدم المربون مصطلحات عدة لإلشارة إلى األطفال أو األفراد من 

 أو exceptionalالطفل غير العادي "ذوي االحتياجات الخاصة، ومنها 
 ".handicappedالمعاق "أو " disabledغير القادر "

 يطلق على الطلبة الذين يزيد تحصيلهم "الطفل غير العادي"فمصطلح 
الدراسي أو يقل عن مستوى التحصيل العادي بشكل ملحوظ، حيث يتطلب 
وضعهم في عناية خاصة، وتضم هذه الفئة كالً من الطلبة المتفوقين من 

 )الطفل غير القادر(أما .  أخرىجهة والطلبة المتخلفين بشكٍل حاد من جهٍة
بصرية، حركية، (فيقصد به الطفل الذي حددت لديه فاعلية حسية معينة 

 فهو اصطالح يشير إلى الصعوبات التي يواجهها )المعاق(وأما . )سمعية
الطلبة غير العاديين بسبب النقص الفسيولوجي الموجود عندهم والذي يعيق 

 .تعاملهم مع البيئة

أنه ورغم هذه المصطلحات فهي قد ال تنحصر في ومن الضروري 
فئة محددة، بل تتجاوز الفئات في كثير من االحتياجات حيث يتداخل بعض 
األفراد أو الطلبة من فئٍة إلى أخرى، فالطالب غير القادر يمكن أن يكون 

فمثالً الطالب الذي . معاقاً في موقٍف ما لكنه ليس معاقاً في موقٍف آخر
ي المتحرك لعدم قدرته على السير بشكل طبيعي، قد ال يكون يستخدم الكرس

كأن (معاقاً في حالة اشتراكه بنقاٍش معين؛ وقد يكون الطفل معاقاً سمعياً 
 . لكنه متقن وفنان في رسم اللوحات أو األشخاص وغير ذلك)يكون أصم

 ةـــات الخاصــــال ذوي االحتياجـــف األطفـــتصني .2
يفاً أجمع عليه غالبية المختصين في  تصن)1999(يستخلص عدس 

مجال االحتياجات الخاصة، حيث قد يصنف الطفل إلى واحد أو أكثر من 
 :الفئات التالية
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 .على التعلم وإحداث التغير السلوكي المطلوب   
 مهارات  بشكل مستمر، وخاصةً عند تطور)التعزيز( استخدام .5

العمل باستقالل إلنجاز الوظائف وإنهائها في الموعد (التعلم مثل 
 .)المحدد

ضرورة قيام المعلم بتقويم مستوى أداء األطفال المتخلفين بشكل  .6
مستمر بحيث يمكن إحداث تغيرات في األهداف وطرق التدريس 

 .والتدريب التي يستخدمها
إعداد برامج ويقترح باحثون ُأخر بعض االقتراحات الخاصة ب .7

التأهيل المهني لهؤالء األطفال تشمل تقديم الخدمات المهنية 
كاإلرشاد والتوجيه والتدريب والتشغيل، ولتحقيق الكفاية 
االقتصادية للمعوق عن طريق العمل واالرتباط بمهنة أو حرفة أو 

على أن يقوم بعملية التأهيل فريق . وظيفة معينة واالستمرار بها
ددون األعمال التي تتناسب مع إمكانات الفرد من المتخصصين يح

أبو فخر، (. وعمره واستعداده وفق مبادئ تربوية نفسية محددة
 ).145، ص2004

 

  Learning Disabilities مـــات التعلـــصعوب .3.2

نجد في أحياٍن كثيرة طفل ال يعاني من إعاقة عقلية أو اضطراباً 
لكنه ومع ذلك ال يمكنه أن سلوكياً، ولديه قدرات سمعية وبصرية عادية، 

يقرأ أو يجري علمياٍت حسابية، حيث تُفسر حالة هذا الطفل بأنه يعاني من 
 . صعوبات تعليمية محددة

ويالحظ في أدبيات صعوبات التعلم عدم وجود تعريف موحد متفق 
 Cartwright(عليه من ِقبل الباحثين، إذ أشار كارترايث وكارترايث وورد 

Cartwright & Word, 1981( إلى وجود )تعريفاً مختلفاً لهذا 38 
 : بعضها كما يأتي)2001البيلي (بطرح . )المصطلح

 Slow Learningبطء التعلم     .أ 
 Brain injuryاإلصابة المخية أو الدماغية  .ب 
 Neurological Handicapاإلعاقة العصبية  .ج 
 Educational Handicapاإلعاقة األكاديمية  .د 

 

ة المخية أو الدماغية أول مصطلح حاز على لقد كان مصطلح اإلصاب
قبوٍل عام، ولكن الفحوصات لم تظهر وجود إصابة دماغية لدى الكثير من 
الحاالت، وتبين عدم مناسبته للتخطيط التربوي، وقد تعرض إلى نقد 
وهجوم الكثير من المتخصصين، وحين تمت إعادة تعريف هؤالء األطفال 

ياً بسيطاً واجه ذلك المصطلح أيضاً نقداً على أن لديهم خلالً وظيفياً مخ
مشابهاً للمصطلح السابق، وأدى التحول للبعد التربوي في تعريف مصطلح 

 الذي برر واضعيه جوانب قوة وضعف الفرد دون )صعوبات التعلم(
السرطاوي (الحاجة إلثبات وجود خلل في النظام العصبي المركزي 

 .)24، ص2001وآخرون، 

في أمريكا تعريف " ن تعليم جميع األطفال المعاقينقانو"وقد ورد في 
اضطراب في واحدة أو أكثر من العمليات : " ِليشير إلى)صعوبات التعلم(

. النفسية األساسية الالزمة لفهم أو استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة
ويظهر على نحو قصوٍر في اإلصغاء أو التفكير أو النطِق أو القراءِة أو 

.)189ص 2001البيلي وآخرون، ("  أو الكتابِة أو العمليات الحسابيةالتهجئِة

ويتضمن هذا المفهوم أيضاً حاالت التلف الدماغي واالضطرابات في 
اإلدراك والخلل الوظيفي في الدماغ وعسر القراءة أو حبسية الكالم، بينما 

خلف يستثنى من ذلك األطفال الذين لديهم مشكالت في التعلم ناتجة عن الت
العقلي أو تدني المستوى الثقافي واالجتماعي أو الصعوبات البصرية أو 

 ويعتقد بعض الباحثين أن التعريف السالف .السمعية أو الحركية أو االنفعالية

وسنحاول في الصفحات القادمة تحديد بعض الخصائص الجسمية 
اً مع والسيكولوجية لثالث من فئات ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك تماشي

 .أهداف هذه الورقة

 Mind Retardي ـــر العقلــــالتأخ .3.1
 AAMD (American(عرفت الجمعية األمريكية للتخلف العقلي 

Association for Mind Disabled قدرة " هذا النوع من اإلعاقة على أنه
ذكائية عامة تحت المتوسط بشكل ملحوظ، ناتجة عن، أو مرتبطة مع، 

التكيفي، بحيث يكون ظاهر خالل فترة نقص مصاحب في السلوك 
 ".التطور

ويالحظ أن هذا التعريف يضع معيارين أن توافر يعتبر الطفل متخلف 
 النقص في )2( القدرة العقلية تحت مستوى المتوسط، و)1(:عقلياً، وهما

والبد من . )أي تعامل الفرد مع متطلبات البيئة المحيطة به(السلوك التكيفي 
ى أن المستوى العقلي دون المتوسط يعني إجرائياً حصول اإلشارة هنا إل

 في اختيارات الذكاء، وقد عملت ) فأقل70(الفرد على معامل ذكاء مقداره 
AAMD بسيط، ومتوسط، وشديد(: على تصنيف التخلف العقلي إلى(. 

فالبسيط، يشير إلى فئة األطفال والمراهقين الذين ينظر إليهم المربون 
قابلون للتعلم، وأن غالبيتهم يمكن أن يصبحوا مستقلين وأن أحياناً بأنهم 

من ناحية أخرى يالحظ . يتعلموا القراءة والكتابة ومبادئ الحساب األساسية
أن جانباً هاماً من تعريف التخلف العقلي يرتبط بتأثير السلوك التكيفي، 

ة متدنية على اختبار الذكاء ويكون لديه درجفشخص معين قد يحصل على 
وهذه السلوكات تكون في العادة . في الوقت ذاته سلوك تكيفي مقبول

األكل، استخدام الحمام، استخدام النقود، (خاصة باألعمار والمواقف مثل 
، ويوجد العديد من مقاييس السلوك )مهارات الشراء، والتطور اللغوي

، وهو الذي طورته AAMD Adoptive behavior scale: التكيفي، منها
 .ة األمريكية للتخلف العقلي وغيره من المقاييسالرابط

، فقد ال تكون  والشديدأما حاالت التخلف العقلي من النوع المتوسط
أسبابه معروفة، ويعتقد األخصائيون النفسيون بأن تأثير البيئات الفقيرة 
اجتماعياً وثقافياً في وقت مبكر من حياة األطفال يمكن أن تؤدي إلى تطور 

 يهتم الباحثون بدراسة أثر نوعية التغذية وبعض التأثيرات التخلف، لذلك
 على تشوهات الجنين )تناول الكحول، المخدرات، التدخين(الوالدية مثل 
 .ونموه العقلي

األورام، األسباب الفيزيقية (بعض األسباب ومنها  AAMDوقد أبرزت 
ومنها ، التغذية، أمراض الدماغ "الحوادث قبل أو أثناء الوالدة وبعدها"
، العدوى، اإلصابة بالحصبة األلمانية التي قد تصيب األم "أورام الدماغ"

وهي حامل خالل األشهر الثالثة األولى يمكن أن تتسبب بإعاقة بصرية أو 
 .سمعية أو تخلف عقلي، إضافة إلى تشوهات خلقية لدى الطفل

ويعتقد باحثون آخرون أن أكثر الصفات شيوعاً والتي يمكن مالحظتها 
بين الطلبة الذين يعانون من درجات متفاوتة من التأخر العقلي هي 
مشكالت اجتماعية وأكاديمية، لذلك يحتاجون إلى تدريب وخبرة أكثر من 

وقد أورد كل من كوفمان وهاالن . الطلبة العاديين من فئة أعمارهم
)Kauffman & Hallahan, 1988( عدد من اإلرشادات للمعلم الذي يقوم 

 :دد من الطلبة المتأخرين عقلياً ومنهابتدريس ع

تقسيم المادة التعليمية إلى خطوات صغيرة ترتب بشكل مناسب،  .1
 .لكي يقوم المعلم بتعليم كل مهارة منها على حدة

 .ة في التعليمدضرورة استخدام التدريب واإلعا .2
الطلب من األطفال مراجعة ما تعلموه بشكل شفهي، إذ أن هذا  .3

  .كرتهماألسلوب قد يساعد ذا
م ـومشجعة لمساعدته  المتعلمين وفق خطة مدروسة دافعيةإثارة  .4
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 راءةـــالق. أ
 .يفقد المكان الذي وصل إليه ويعيد الكلمات أثناء القراءة -
 .ال يقرأ بطالقة -
 .يخلط بين الكلمات والحروف المتشابهة -
 .متابعةيستخدم إصبعه لل -
 .ال يقرأ من تلقاء نفسه -

 التهجأة. ب
 .يستخدم ترتيباً غير صحيح للحروف في الكلمات -
 .يجد صعوبة في ربط صوت الحرف برسمه -
 .يعكس الحروف والكلمات -

 ةــــ الكتاب.جـ
 .يخرج عن السطر في الكتابة -
 .يجد صعوبة في النقل من اللوح -
 .يكتب بطريقة غير سليمة -
 .لكتابيبطيء في إكمال العمل ا -
يستخدم أشكال مختلفة من الخط في نفس الواجب  -

 .الكتابي

 ظــــاللف. د
 .يتلعثم عندما يتكلم -
 .تعبيراته اللغوية ضعيفة مقارنةً بغيره -

 ابــــ الحس.هـ
 .يجد صعوبة في ربط العدد بالرمز -
 .ال يستطيع تذكر الحقائق الحسابية -
 .ال يستطيع إدراك المفاهيم الحسابية -
 .ي المسائل التي على شكل قصةلديه مشكلة ف -

 ةـــور الحرآيـــاألم. و
 .يظهر تآزراً ضعيفاً -
 .لديه مشكلة في حفظ التوازن -
 .يخلط بين اليمين والشمال -
 .ينقصه االتساق في الحركة -
 .يعاني من ضعف في قوة عضالته -

وأخيراً البد من إعطاء بعض اإلرشادات التي يحسن بالمعلم الذي 
 : الطلبة ممن يعانون من صعوبات التعلم، ومنهايدرس صفاً فيه بعض

حدد أهدافاً معقولة لعملية التدريس؛ فبما أن بعض الطلبة قد يكون   .1
معامل ذكائهم عالياً؛ فإنك قد تكون مياالً لالفتراض بأنهم 
يستطيعون أن ينجزوا أكثر مما تمكنهم قدراتهم في الواقع من 

ون في الغالب صعوبة ذلك؛ وبما أن األطفال ذوي الصعوبات يجد
 .في تحمل الفشل، لذلك عليك أن توفر لهم فرص العمل بنجاح

وفّر للطلبة تعليمات واضحة، وضع في اعتبارك أن مثل هذه  .2
التعليمات قد ال تكون واضحة للبعض منهم؛ وكن حذراً من أن 

هم هؤالء األطفال قد يظهرون بأنهم يفهمون ما تدرسه لهم، بينما 
 .ا كذلكفي الواقع ليسو

  الذين يعانون من ة لبعض األطفالـة مناسبـ وفّر ظروفاً فيزيقي .3

السالف الذكر يعكس االتجاهات الطبية القديمة للموضوع والتي كانت 
اإلعاقة ناتجة عن اضطرابات في العمليات العقلية، وهو تفترض أن هذه 

تعريف وقد ظهر . نفس االتجاه الذي يسلكه علماء النفس في الوقت الحاضر
أحدث من ذلك وضع من ِقبل أهالي الطلبة المعنيين واألخصائيين في 

 National Joint Committee in(القومية لصعوبات التعلم /الرابطة الوطنية
Learning Disabilities, 1989(شير إلى أن صعوبات التعلمالذي ي  :

مصطلح عام يعود إلى مجموعة غير متجانسة من االضطرابات تظهر "
لى هيئة صعوبات حادة في التحصيل واالستيعاب واالستماع والكتابة ع

وتعد هذه االضطرابات داخلية في الفرد نفسه ". والتحليل والقدرات العقلية
ويفترض أنها ناتجة عن خلل وظيفي في الجهاز العصبي المركزي، 

ويعتبر هذا التعريف ذو صلة . ويمكن أن تحدث خالل فترة حياة الفرد
التلف الدماغي أو الخلل (يات العقلية، بينما يتحاشى استخدام مصطلح بالعمل

، ويدل أيضاً على أن هذه المشكالت قد تحدث خالل )الوظيفي الدماغي
وتتفق معظم التعريفات على أن الطلبة ذوي صعوبات . فترة من حياة الفرد

التعلم هم في المتوسط من الذكاء ولكنهم يعانون من مشكالت حادة في 
 .لجوانب األكاديمية ويكون أدائهم أقل مما هو متوقع بدرجة واضحةا

ويحدد األدب التربوي العديد من الصفات التي تميز الطلبة الذين 
 Tarver and(يعانون من صعوبات التعلم، حيث أورد تارفر وهالهان 

Hallahan, 1986(قائمة من عشر صفات هي : 

 .النشاط الزائد .1
 . حركية–إعاقة إدراكية  .2
 .اضطراب عاطفي .3
 .نقص عام في القدرة على التآزر .4
 .اضطراب في القدرة على االنتباه .5
 .االندفاعية .6
 .اضطراب في الذاكرة والتفكير .7
 .اضطرابات أكاديمية نوعية .8
 .اضطرابات في الكالم والسمع .9

 .إشارات عصبية متضاربة .10
 

ويعتبر الطفل يعاني من صعوبات في التعلم إذا ظهر عليه واحدة أو 
ثر من الصفات السابقة، مع مالحظة أن الطفل الذي تظهر عليه واحدة أك

أو أكثر من تلك الصفات وكان تحصيله األكاديمي من النوع العادي فإنه 
 .يصنف بأن لديه صعوبة في التعلم

 دليالً يفيد المعلم داخل الصف )Summers, 1977(وقد وضع سومرز 
 :بات التعلم، وكما يأتيفي التعرف على الطفل الذي يعاني من صعو

 يـــوك الصفـــالسل .2
 .يتحرك باستمرار داخل الصف -
 .يجد صعوبة في البدء بالمهمات وفي إنهائها -
 .غالباً ما يكون كسوالً أو غائباً -
 .في العادة هادئ أو منسحب -
 .يجد صعوبة في التعامل مع األقران -
 .فوضوي -
 .يسهل تشتيت انتباهه -
 .هناك عدم انتظام في سلوكه -
 .و أنه ال يفهم التعليمات الشفويةيبد -

 ةـــراض األآاديميـــاألع .3
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 بل إن األعقد منها هي اإلعاقة االجتماعية والنفسية الناشئة عن افتقاد
وإذا ما آمنا أن اللغة هي نشاط . التواصل مع األفراد المحيطين بالطفل

سمع في وظيفته الرمزية اللغوية يثري حياة اإلنسان بشكل رمزي، فإن ال
يجعل التواصل ممكن وسهل، وبالتالي فإن فقدان الشعور بالعالقِة مع العالم 
الخارجي هو السبب الرئيسي للشعور المعروف بالموت عند الشخص 

 .)13، ص2004حنفي وآخرون، (العادي، وباألزمة عند المعاق سمعياً 

، )ضعف السمع(، أو الجزئي )الصمم(ية بنوعيها الكلي واإلعاقة السمع
 :تلقي بضاللها على شخصية المعاق سمعياً بخصائص بارزة أهمها

 الفرد ليس من السمع فحسب، بل من اللغة المنطوقة وما حرمان .1
 .ينشأ عنها من اضطرابات النطق والكالم

 المعاق سمعياً إلى االنسحاب من المجتمع، وبذلك ينقصه يميل .2
 .لنضج االجتماعي بدرجٍة كافيةا

 المعاق سمعياً العقلية تتأثر سلبياً نتيجة إصابته بالصم قدراتإن  .3
وذلك بسبب نقص تفاعله مع المثيرات الحسية في البيئة، مما 
يترتب عليه قصور في مدركاته ومحدودية في مجاله المعرفي، بل 

 .أحياناً تأخر في نموِه العقلي مقارنة بأقرانه العاديين
فقدان أو تعثر النطق والكالم، فالطفل الذي ال يسمع الكلمة ال  .4

يستطيع أن ينطقها، وال يستطيع تمييز أو تصحيح األصوات التي 
 .مكتملة لديهتصل إليه ألن دائرة التواصل بينه وبين اآلخرين غير 

 المعاق سمعياً العديد من المشكالت النفسية أهمها يعاني .5
الي الذي من نتائجه االنطوائية لدى االضطراب النفسي واالنفع

 .أغلب الصم
يعاني المعاق سمعياً من صعوبة إقامة عالقات اجتماعية مع  .6

 .أقرانه العاديين
يعاني المعاق سمعياً من التقدير المنخفض للذات، القلق الدائم،  .7

الخوف المستمر الناشئ عن عدم قدرته على تحديد مصادر الخطر 
دم قدرته على سماع األصوات من ميزات محيطه به بسبب ع

الصادرة عنها أو اإللمام بمعلومات مهمة عنها من اآلخرين بسبب 
 .صعوبة التواصل معهم

 سمعياً يظهر عجزاً يشير بعض المتخصصين إلى أن المعاق .8
 .واضحاً في قدرته على تحمل المسؤولية

ةــة السمعيــر اإلعاقــرات ومظاهــبعض مؤش .3.3.1
 الـــدى األطفــل

      

، على استخدام أساليب )الطبية والنفسية والتربوية(تركّز معظم البرامج 
استكشافية لتحديد أو تشخيص األطفال المعاقين سمعياً لدى أطفال ما قبل 
المدرسة االبتدائية، على أساس أن السنوات الثالث أو الخمس األولى من 

تدريبية أو العمر لها أثر حاسم على النمو اإلنساني، وأن الخبرات ال
العالجية أو الوقائية المناسبة تُحسن بشكل واضح من فرص النمو والتعلم 

ومما الشك فيه أن اآلباء واألمهات والمعلمين والمعلمات هم . لديهم
المصدر األولي الهام للمعلومات التي قد توحي بوجود إعاقة سمعية لدى 

 :ثين ما يأتياألطفال، ومن أهم هذه المؤشرات التي يؤكدها الباح

 .الشكوى من وجود ألم في إحدى ُأذنيه -
يطلب من اآلخرين رفع صوتهم بشكل عالي أو إعادة  -

 .الحديث
 .إمالة الرأس نحو المتكلم -
 .عدم االنتباه لألصوات -
 .غياب أو تأخر النطق -

التشتت وأولئك الذين لديهم نشاط زائد، كأن تضع مقعد الطالب      
أو أن تحيط بمقعده بعض الحواجز في زاوية من زوايا الصف، 

 .حتى ال يسهل تشتيته
حاالت من عدم (توقع أن يصدر عن بعض الطلبة ثورات عاطفية  .4

، ولذلك حدد لهم قواعد السلوك المرغوب، )االتزان االنفعالي
 . وساعدهم في التوصل إليه وتحقيقه

ويقترح مجموعة من الخبراء استخدام ثالثة استراتيجيات تربوية 
 :مل مع األطفال ذوي صعوبات التعلم وهيللتعا

يفترض المؤيدون  : التدريب القائم على تحليل المهمة وتبسيطها.أ
الستخدام هذه االستراتيجية عدم وجود خلل أو عجز نمائي لدى 
األطفال من ذوي صعوبات التعلم، بل أن ما ينقصهم هو التدريب 

ستراتيجية على وتنطوي هذه اال. والخبرة في المهمة التي يتعلموها
 بشكل يسمح للطفل بأن يتقن عناصر المهمة )تحليل المهمة(أسلوب 

البسيطة، ومن ثم يقوم بتركيب هذه العناصر بما يساعد على تعلم 
ومن الممكن أن يطبق هذا . وإتقان المهمة بأكملها وفق تسلسل منظم

القراءة والرياضيات أو (األسلوب في موضوعات أكاديمية مثل 
، حيث يتم تبسيط المهمة المعقدة مما يساعد على إتقان مكوناتها )الكتابة

 .بشكل مقبول

يفترض في هذا  : التدريب القائم على العمليات النمائية أو النفسية.ب
األسلوب وجود عجز نمائي محدد لدى الطفل، فإذا لم يتم تصحيح ذلك 

كّز هذا وير. العجز فمن الممكن أن يستمر في كبح عملية التعلم لديه
األسلوب على تدريب القدرات النمائية كجزء من مرحلة ما قبل 
المدرسة االبتدائية، حيث تعتبر مهارات االستعداد ضرورية للتعلم، 
وعلى المدرس أن يأخذ بعين االعتبار المهارات السابقة المطلوبة 
إلتقان عملية التعلم الالحقة، وأن يحاول تنمية وتطوير المتطلبات 

للمهارة الجديدة، فإذا كان الطفل بحاجة إلى تمييز الشكل، فإن السابقة 
على المدرس أن يركّز على تميز الشكل في تلك المهمة، بحيث يكون 
غرض التدريب في مثل هذه الحالة تحسين القدرة على التمييز في 

 .المهارة المقترحة

:ة التدريب القائم على تحليل المهمة والعمليات النمائية والنفسي.ج
تركّز هذه االستراتيجية على تدريب ذوي صعوبات التعلم على دمج 
المفاهيم األساسية لكل من أسلوب تحليل المهمة واألسلوب القائم على 

وبذلك ال يوجه النظر إلى العمليات . تحليل العمليات النمائية والنفسية
النفسية على أنها قدرات منفصلة بل ينظر إليها على أنها سلسلة من 
العمليات والسلوكيات المتعلمة التي يمكن قياسها والتدريب عليها بهدف 

 مثالً على شكل )التمييز البصري(تنميتها وتحسينها، فبدالً من تدريس 
رموز بصرية عليه أن يدرس هذا األسلوب القائم على تحليل المهمة 
والعمليات النمائية والنفسية باستخدام الحروف والكلمات، وبذلك يدمج 

، ويمكن )معالجة الخلل الوظيفي للعملية مع المهمة التي سيتم تعلمها(
 :االستنتاج بأن هذا األسلوب يشمل ثالث مراحل وهي

 .تقييم مواطن القوِة والضعف لدى الطفل .1
 .تحليل المهارات التي يفشل فيها الطفل .2
الجمع بين المعلومات الخاصة بمواطن القوِة والضعف لدى الطفل  .3

ات بهدف إعداد الخطط التدريسية والمواد التربوية وتحليل المهم
 .التي سيتم تقديمها لألطفال بشكل فردي

 ةــــة السمعيــــاإلعاق .3.3
إن فقدان االتصال مع اآلخرين ينشأ من مصادر عوٍق ِعدة لعلَّ أهمها 

، والشك أن هذه اإلعاقة ال تشكِّل إعاقةً جسدية مادية فقط )اإلعاقة السمعية(
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إجاباتهم على البيانات خاصة لهذا الغرض تلعب دوراً جوهرياً في 
الزريقات، (تالفي اإلعاقة السمعية ألبنائهم في كثير من الحاالت 

  .)97، ص2003

 ةـــــــخـاتـمـ .4
تضمنت الورقة عرضاً مبسطاً للخصائص السيكولوجية لألطفال ذوي 

حتياجات الخاصة بشكل عام مع التركيز على اإلعاقات األكثر ظهوراً اال
وبالتحديد ثالثة من أهم . بين األطفال سواء قبل المرحلة االبتدائية أو بعدها

، كما )اإلعاقة العقلية، وصعوبات التعلم، واإلعاقة السمعية(اإلعاقات وهي 
التي أشار إليها تم استعراض مختصر لالستراتيجيات واألساليب التربوية 

الباحثون والمتخصصون عند تدريس هذه الشريحة التي تستحق كل رعاية 
واهتمام، على اعتبار أنهم من الشرائح االجتماعية الواجب رعايتها 
واالستفادة منها في إطار التنمية االجتماعية واالقتصادية التي تتطلع لها 

 .المجتمعات البشرية

 اتـــــالتوصي .5
راض الذي تضمنته الدراسة الحالية للخصائص في ضوء االستع

السيكولوجية لألطفال ذوي االحيتاجات الخاصة بشكل عام، والتركيز 
اإلعاقة العقلية، (الخاص على اإلعاقات األكثر ظهرواً بينهم السيما 

، وعلى الرغم من ذكر التوصيات )وصعوبات التعلم، واإلعاقة السمعية
 مع تلك اإلعاقات فإن الباحثين يقدمان واالستراتيجيات الخاصة للتعامل
 :التوصيات التالية استكماالً للفائدة

 )المراكز الصحية والمستشفيات(ضرورة تعاون المؤسسات الصحية  .1
 والعائلة في التشخيص المبكر لذوي )المدارس(والتربوية 

 ألن هذا ،)المعاقين عقلياً أو معرفياً أو سمعيا(االحتياجات الخاصة 
مكن أن يساعد في تدارك تفاقم اإلعاقة من جهة، التشخيص ي

والتبكير في وضع البرامج المساعدة على تكيف المعاق مع البيئة 
 .المادية واالجتماعية من جهة أخرى

مثل وزارة التنمية االجتماعية، ( المؤسسات الرسمية اهتمام .2
بتقديم جميع أنواع الدعم المادي ) ووزارة التربية، ووزارة الصحة

عنوي للطفل المعاق، لمساعدته في التكيف مع البيئة، ورعايته والم
 .كمواطن له الحق في إشباع حاجاته المادية واالجتماعية

مثل مراكز (ضرورة استمرار المؤسسات التربوية العربية  .3
 )البحوث، والجامعات، ووزارات التربية، واتحاد الجامعات العربية

ية الفعالة في تربية في وضع وتجريب وتطوير البرامج التربو
وتعليم األطفال المعوقين وإعطاء الموضوع أهمية السيما برامج 
دمج األطفال المعوقين مع أقرانهم العاديين بما في ذلك االهتمام 
بإعداد معلمي ذوي االحتياجات الخاصة وفق برامج عالية وتربوية 

 . تتماشى مع االتجاهات العالمية الحديثة إلعدادهم
 اإلعالم وبكافة مصادرها المقروءة والمسموعة قيام وسائل .4

والمرئية بإعطاء أهمية أكبر للبرامج التثقيفية واالجتماعية، والتي 
تبرز أهمية االستفادة من هذه العناصر البشرية لتأخذ دورها في 
الحياة من جهة، وفي البناء والتطور االجتماعي وفقاً لقدراتها 

 .المحدودة من جهة أخرى

 ادرــــالمص 
 .مطبعة دار الكتاب: دمشق. التربية الخاصة بالطفل). 2004(أبو فخر، غسان  -1

.علم النفس التربوي وتطبيقاته) 2001(البيلي، محمد عبد اهللا وآخرون  -2
 .مكتبة الفالح: الكويت

 .اضطراب في نطق بعض أصوات الحروف -
 .اإلجابة بما ليس له عالقة بمحور حديث اآلخرين -
والعناد واالنسحاب لعدم القدرة سيطرة مظاهر الخجل  -

 .على المحادثة في موقف التواصل
 .التركيز غير العادي على وجه المتكلم أو على فمه -

إن وعي الوالدين والمعلمين بتلك المؤشرات يسهل إحالة الطفل إلى 
المراكز المتخصصة لقياس السمع، وتوجيهه إلى البرامج التربوية 

 .ردية تتالئم مع مشكلتهالمالئمة، وإعداد خطة تربوية ف

ةـال ذوي اإلعاقــل مع األطفــات التعامـاستراتيجي .3.3.2
 ةـــالسمعي

يطرح بعض الباحثين والمتخصصين عدداً من االستراتيجيات الخاصة 
 :بتشخيص ورعاية األطفال المعاقين سمعياً ومنها

 التعرف والتشخيص المبكر لإلعاقة السمعية وتحديد استراتيجية .1
زمة للحد من اآلثار السلبية لإلعاقة على شخصية البرامج الال
 .الطفل المعاق

البسيط، المتوسط، الشديد، ( درجة الفقد السمعي تقديراستراتيجية  .2
وذلك . )توصيلي، حسي عصبي، مركزي، مختلط(، ونوعه )الحاد

من خالل طرق قياس السمع المتمثلة في قياس السمع الهوائي 
لعمر الذي حصل منه الفقد وكذلك ا. )والعظمي وضغط الهواء

 .)قبل تعلم اللغة، بعد تعلم اللغة(السمعي 
استراتيجية التدخل، والتي من خاللها يقوم األخصائي أو فريق  .3

العمل بالتعامل مع مشكلة تعوق المعاق سمعياً من تحقيق ذاته أو 
مكاناته في التكيف مع ذاته أو اآلخرين، سواء كان ذلك في مجال 

سة أو األقران، بحيث يؤدي في النهاية إلى التغلب األسرة أو المدر
على المشكلة أو التقليل من آثارها السلبية لتحقيق أفضل توافق 
ممكن بين المعوق وأسرته والمجتمع، وأن يشمل هذا التدخل 
االحتياجات النفسية والتعليمية للوالدين لمواجهة الضغوط النفسية 

 .وجود معاق سمعياً بينهم في ظل )أي الوالدين(التي يتعرض لها 
استراتيجية الدمج، وهي من االتجاهات الحديثة في رعاية ذوي  .4

االحتياجات الخاصة بشكل عام والمعاقين سمعياً بشكل خاص، 
وتتضمن هذه الطريقة أن يتم تعليم المعاقين مع أقرانهم العاديين 
في الفصول الدراسية العادية وبذلك نحقق مضمون اجتماعي 

بع من حقوق اإلنسان التي تعارض التصنيف والعزل، أخالقي نا
فضالً عن االتجاهات المجتمعية نحو رفض الوصمة االجتماعية 

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق هذه االستراتيجية الشك قد . للمعاقين
ينطوي على تحديات متنوعة ومشكالت متعددة، إال أنه باإلمكان 

عد واألسس تتضمن التوعية التغلب عليها من خالل مجموعة من القوا
بمفهوم وأهمية الدمج، وتزويد المدارس بمستلزمات تسهل عمل 
معلمي المعاقين، وتطوير المناهج الدراسية وتشجيع الطلبة المعاقين 

 .)109، ص2004حانفي، (والعاديين على التفاعل االجتماعي 
 وأخيراً البد أن نتذكر أن اآلباء واألمهات يمثلون الحجر األساس .5

في مالحظة تطور أطفالهم النمائي وخصوصاً في مجال السمع 
والكالم فهم العنصر الفعال في توفير بيئة غنية تشجيع مختلف 
مظاهر النمو حول كيفية سلوك الطفل وأدائه في مجال التواصل 
أو اكتشاف أي خلل يثير االنتباه في قدرة الطفل في هذه الحاسة 

ص الالزمة عند إحساسهم في المهمة والمسارعة إلجراء الفحو
كما أن المعلومات التي . وجود مشكلة حادةً كانت أم في بداياتها

يوفرها اآلباء واألمهات للطبيب والتي يقدمونها شفاهاً أو كتابةً في 
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 احتل المرتبة األولي في صنف "  ةــة العربيــوم النفسيـــة العلـشبك"  يسعدنا إعالمكم أن موقع
ويب األمر الذي سيميزه عن عديد و قد تم إلحاقه ضمن حيز أفضل المواقع على ال"  العلوم النفسية"مواقع 

 !!! حظ سعيد في سعيكم الدائم نحو التألق والنجاح ... المواقع المصنفة
 فريق أفضل املواقع على الويب

http://www.meilleurduweb.com 
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