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 ملخص:

تيتم الدولة بممف اإلعاقة واألشخاص ذوى االحتياجات الخاصة، وتعمل عمى تقديم الرعاية 
الالئقة بيم، والتوجيو بضرورة قيام جميع أجيزة الدولة بالتكامل وتوجيو كافة الجيود بالتعاون 

مزم مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجية تمك القضية كقضية مجتمعية ي
مواجيتيا ، وكذلك بالتعاون مع األشخاص ذوى اإلعاقة أنفسيم. كما أن مدارس التربية 
الخاصة وكذلك برامج الدمج المعنية بتعميم وتربية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة تتنوع فيما 
بينيا بين مدارس بيا إقامة كاممة من مبيت ومعيشة، وبين فصول ممحقة بالمدارس العادية 

 قًا من مبدأ المساواة كحق أصيل.انطال
النظم الييكمية والتعميمية لمؤسسات التربية الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة وىناك 

بإعاقاتيم الثالث؛ سواء اإلعاقة البصرية ومدارسيا "مدارس النور" أو اإلعاقة السمعية 
الدولة  وتتجوالفكرية"، اإلعاقة العقمية ومدارسيا "مدارس التربية  وأومدارسيا "مدارس األمل" 

العاديين بمدارس التعميم  نحو مد مظمة التربية الخاصة نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع
مدارس وفصول التربية الخاصة عدم إمكانية قبول تعدد ب، ولكن يؤخذ عمى شروط القبول العام

 والرعاية.، مما ييدر حقيم في التعميم الطالب الذي يحمل أكثر من إعاقة العوق أو
دفع المسئولين بالتربية الخاصة بالدولة لالىتمام بذوي االحتياجات وىدفت الدراسة الحالية 

رس التربية الخاصة مثل بقية األطفال العاديين في المجتمع، من خالل تطوير تعميميم بمدا
ال من منظور  لممعاقين االىتمام والعون فيي تقدم الدراسة الحاليةأىمية . كما برزت الخاصة

واستخدم الباحث في ىذه  إنساني فحسب بل من منظور اجتماعي واقتصادي وتربوي أيضًا.
 .الدراسة المنيج الوصفي من أجل جمع وتحميل المعمومات حول موضوع الدراسة

رؤية لتربية ذوي االحتياجات الخاصة، وذلك من خالل  قدم الباحثوفي نياية ىذه الدراسة 
لتطوير برامج تربية ذوي االحتياجات الخاصة مع توفير أليات التنفيذ. تبني مشروع شامل 

والعمل عمى إيجاد الحمول العممية لمشكالتيم التي تمثل عوائق وقيود تمنعيم من ممارسة 
الحياة المنتجة في مجتمعاتيم، لذلك فمن الميم بل األكثر أىمية أن ُيعاد النظر في عممية 

ة، حتي يحقق تعميم ذوي االحتياجات الخاصة في مصر أىدافو، تربية ذوي االحتياجات الخاص
 وتشعر الدولة أنيا وفَّت بواجباتيا التربوية تجاه ىؤالء األطفال المعاقين.
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 الجزء األول

 اإلطار التمهٌدي للدراسة
 مقدمة: 

مساواة كل األديان السماوية حتى الوضعية منيا، كفمت مبدأ المساواة بين البشر، وال
ن في الحقوق والواجبات، لذلك فمن حق األطفال من ذوي يتعني أن يكون الناس متساو 

االحتياجات الخاصة أن ينعموا بتعميم جيد مثميم مثل األطفال العاديين، والتعميم الجيد بالنسبة 
ًا بدون تخطيط جيد لممدارس يلألطفال ذوي االحتياجات الخاصة ال يمكن أن يكون واقع

 ترعاىم تربيًة وتعميمًا. والمؤسسات التي
ن اختمفت النظرة من عصر آلخر  ولقد ُوِجَد ذوي االحتياجات الخاصة في كل العصور، وا 
تبعًا لمظروف والمتغيرات، ففي العصور الرومانية نادى الرومان واإلغريق بضرورة التخمص 

مدينة من ذوي االحتياجات الخاصة لكونيم عالة عمى المجتمع، فقد ذكر أرسطو صاحب ال
الفاضمة "أن الطفل األصم األبكم غير ُمجٍد تعميمو" وذلك لعدم قدرتو عمى الكالم، كما نادى 
أفالطون صاحب الجميورية بضرورة إقامة مجتمع خالي من العجزة والمشوىين، أما في روما 
ًا فكانوا يغرقون العميان في نير"التيبر" العتقادىم أن المعاق يحمل في جنباتو شيطان أو روح

  (.ٜ٘، صٜٚٙٔ)سيد خير اهلل، ولطفي بركات، شريرًة أو أنو عقاب من اآللية 
وتبعت المرحمة السابقة مرحمة التأىيل والتدريب، والتي بدأت مع القرن التاسع عشر 
الميالدي في فرنسا ثم امتدت إلى عدد من الدول األوربية، ثم انتقمت إلى الواليات المتحدة 

ثم مر ذوي االحتياجات الخاصة بمرحمة الدمج، وتتميز ىذه المرحمة  (..Jean, Gاألمريكية )
نما  بتفيم وتقبل أكثر لذوي االحتياجات الخاصة فمم تعد اإلعاقة مشكمة لدى الفرد المعاق وا 
ىي نتيجة لعالقة تبادلية يمكن نجاحيا بين الفرد وبيئتو المنظمة لتأىيمو لالنخراط في 

ومن خالل ىذا القانون تم االىتمام بتعميم  (.Weintraub, F.2005.p98)المجتمع 
األطفال المعاقين في فصول التعميم العام بناًء عمى أنيم جزء من مجتمعيم وعمييم أن 

 (..Florence, J , 2005, p176)يتفاعموا معو وعميو أن يتقبميم 
كما أن موضوع ذوي االحتياجات الخاصة من الموضوعات التي شغمت اىتمام عمماء 

نفس واالجتماع والتربية حيث ال يكاد يخمو مجتمع من المجتمعات ميما بمغت درجة تحضره ال
من مظاىر االىتمام بيذه الفئة، فيناك نسبة كبيرة من ذوي االحتياجات الخاصة في العالم، 
لذلك بدأت العديد من دول العالم االىتمام بفئة ذوي االحتياجات الخاصة والعمل عمى إيجاد 
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عممية لمشكالتيم التي تمثل عوائق وقيود تمنعيم من ممارسة الحياة المنتجة في الحمول ال
أن ُيعاد النظر في منظومة تربية وتعميم ذوي االحتياجات الخاصة حتي  فالبدمجتمعاتيم، لذلك 

يحقق تعميميم في مصر أىدافو، وتشعر الدولة أنيا وفَّت بواجباتيا التربوية تجاه ىؤالء 
 ن.األطفال المعاقي

 مشكلة الدراسة:

والمعدة  األغمبية من مدارس التربية الخاصة وبرامج الدمج ال تجد الكوادر المؤىمةأن 
الذين يستطيعون التعامل بشكل داريين اإلمعممين و الو بشكل جيد من المشرفين التربويين 

بالشكل أفضل مع جميع أقطاب العممية التعميمية داخل مدارس التربية الخاصة وبرامج الدمج 
فضاًل عن القصور الواضح في المناىج  الذي يحقق اليدف المنشود من العممية التعميمية.

 التعميمية والموائح المنظمة لمعمل بميدان التربية الخاصة. واألبنية
 تحددت مشكمة الدراسة الحالية في النقاط التالية :  لذلك
  ومدارس النور واألملداخل مدارس التربية الفكرية  ذوي االحتياجات الخاصةكثير من 

والذين يستطيعون التعامل والتدريس  جيدال يجدون الكوادر المؤىمة بشكل  وبرامج الدمج
ليم بفاعمية ونجاح، وتحويميم إلى أفراد ناجحين في المستقبل. وأن من يقوم بالتدريس 

ن بالشكل الذي يغير متخصصىم معممون  ،في الوقت الراىن في مصر ليؤالء األطفال
 بشكٍل فعاٍل. ذوي االحتياجات الخاصةيمكنيم من القيام بدورىم في تعميم وتربية 

  قصور التجييزات واإلمكانات المتاحة في مدارس التربية الخاصة التي يتم فييا تربية
  والالزمة لتربيتيم التربية السميمة. ذوي االحتياجات الخاصة

  في  من ذوي االحتياجات الخاصةضعف االىتمام باالكتشاف المبكر عن األطفال
 مؤسسات التربية الخاصة، والذي يساعد في تقديم الخدمات التربوية المناسبة ليم.

  التعميم العام دون توفير داخل فصول  ذوي االحتياجات الخاصةكثيرًا ما يتم دمج
، بالرغم أن ليم ما يميزىم من ناسب لطبيعتيم االحتياجات الالزمة لتربيتيم بالشكل الم

 والتي تستمزم رعاية وتربية من نوع خاص. العاديينخصائص وأعراض تختمف عن 
  عمى قصور بعض التشريعات والقوانين التي تيتم بتربية ذوي االحتياجات الخاصة

 اختالف إعاقاتيم.
ال يجدون  ت الخاصةذوي االحتياجاومن ىنا تحددت مشكمة الدراسة الحالية في أن 

الرعاية المناسبة كما أن الخدمات التربوية المقدمة تتسم بالقصور، بجانب ندرة الكوادر 
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، والذين ذوي االحتياجات الخاصةالبشرية المدربة والمعدة اإلعداد التربوي الالزم لمتعامل مع 
ذوي ىتمام بتربية يستطيعون تربية ىؤالء األطفال وبالتالي فيناك احتياج شديد إلى زيادة اال

 .واالستفادة من الخبرات والتجارب العالمية الحديثة في ىذا المجال االحتياجات الخاصة
 تساؤالت الدراسة:

 سعت الدراسة الحالية لإلجابة عمى التساؤل اآلتي: 
 ما أىم برامج تربية وتعميم ذوي االحتياجات الخاصة في مصر؟.

اإلجابة عن مجموعة من التساؤالت الفرعية البد من عن التساؤل الرئيس لمدراسة  ولإلجابة
 :اآلتية
 ؟.األبعاد: ما مفيوم التربية الخاصة؟، وما أىم ٔس
 : ما الييكل التنظيمي لتعميم ذوي االحتياجات الخاصة؟.ٕس
 ما مقومات تربية ذوي االحتياجات الخاصة في مصر؟. :ٖس
 ؟.في مصر االحتياجات الخاصةالرؤية المقترحة لتطوير برامج تربية ذوي ما : ٗس

 أهداف الدراسة:

 تحددت أىداف الدراسة الحالية في النقاط التالية:
  في مصر بشكل تربوي يحّسن البيئة الدراسية  ذوي االحتياجات الخاصةالتمييد لتربية

 .العاديينويضمن تكافؤ فرص تعميمية ليؤالء األطفال مثل 
  لذوي االحتياجات الخاصةالتوصل إلى تشريعات وقوانين تضمن بيئة تعميمية. 
 ( ذوي االحتياجات دفع المسئولين بالتربية الخاصة بالدولة لالىتمام بيذه الفئة الميممة

 ( مثل بقية األطفال.الخاصة
  في  مورعايتي ذوي االحتياجات الخاصةتحديد الصعوبات والمعوقات التي تواجو تربية

 .مصر والتعرف عمى سبل مواجية تمك الصعوبات
  بشكل يضمن الحد المناسب من  ذوي االحتياجات الخاصةوضع تصور مقترح لتربية

  الفرص التعميمية، ويمبي احتياجاتيم الخاصة.
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 أهمٌة الدراسة:

 -نبعت أىمية الدراسة والحاجة إلييا من عدة جوانب ىي:
 فال تزال ىذه الفئة من المعاقين في الخاصة ذوي االحتياجاتموضوع تربية  أىمية ،

حاجة إلى مزيد من االىتمام والعون ال من منظور إنساني فحسب بل من منظور 
 اجتماعي واقتصادي وتربوي أيضًا.

  دراك ذوي االحتياجات الخاصةمواكبة الدراسة الحالية لالىتمام العالمي اآلن بتربية ، وا 
 .ىؤالء األطفالوكيفية رعاية  اإلعاقةوخطورة مشكمة الدول والمجتمعات المختمفة لحجم 

 في مصر بحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث التي  ذوو االحتياجات الخاصة
ومساعدتيم عمى التكيف مع المجتمع  ليمتستيدف تطوير العممية التعميمية ليم، خدمًة 

 وتحويميم إلى طاقة منتجة ال مستيمكة.
  فئة موجودة في أي مجتمع ال يمكن إغفاليا أو إىمال  الخاصةذوو االحتياجات يمثل

حقوقيا في الحصول عمى مختمف الخدمات التربوية واالجتماعية التي تناليا الفئات 
 .العادية

 يمكن أن تسيم الدراسة الحالية في زيادة وعى المسئولين عن التربية الخاصة 
دراك دورىم فيوالمؤسسات التربوية واالجتماعية  ذوي االحتياجات الخاصةتربية  ، وا 

 .ليمواالرتقاء بالخدمات التعميمية المقدمة 
  يمكن أن تسيم نتائج الدراسة الحالية في زيادة وعى فئات مينية وبحثية عديدة يمكن

ليا أن تترجم ىذه النتائج إلى واقع فعمى يسيم في تطوير البرامج التربوية والدراسية 
 .مصرفي  لذوي االحتياجات الخاصة

  برزت أىمية ىذه الدراسة في كونيا تأتي استجابة لمتطمبات الواقع الذي تعيشو مصر
والذي يتطمب حشد كافة الطاقات والجيود الالزمة لمعمل واإلنتاج، وتجاوز كافة العقبات 

 .ذوي االحتياجات الخاصةالتي تقف في طريق العمل والبناء ومن بينيا مشكمة 
 منهج الدراسة:

المنيج الوصفي باعتباره أسموب إليضاح أعتمد الباحث في الدراسة الحالية عمى 
خصائص الظاىرة أو حالة معينة، كما ىي كائنة في الواقع وتفسيرىا وتحديد عالقاتيا، 
والمتغيرات المحيطة بيا باإلحداثيات  التي تقود إلى تعميمات متباينة وسيتم استخدام المنيج 
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ر النتائج وتحميميا في عبارات واضحة ومحددة لموصول إلى الوصفي في وصف وتفسي
 .تعميمات والتوصل إلى حمول لممشكمة

 -وتم  استخدام المنيج الوصفي من خالل الدراسة الحالية فيما يأتي:
  في مصر تطوير برامج تربية ذوي االحتياجات الخاصةلمدراسة عن إعداد اإلطار النظري 

 لمتعددة. وأبعاد ىذه الدراسة وفصوليا ا
  يقوم الباحث بتطبيق أداة البحث عمى عينة البحث وىم؛ مدارس اإلعاقة العقمية )مدارس

اإلعاقة السمعية  التربية الفكرية(، ومدارس اإلعاقة البصرية )مدارس النور(، ومدارس
 ، واإلدارات التربوية والتعميمية لمتربية الخاصة.)مدارس األمل(

 في عبارات واضحة لموصول إلى تعميمات والتوصل إلى  وصف وتفسير النتائج وتحميميا
 حمول لممشكمة.

  في مصر. برامج تربية ذوي االحتياجات الخاصةلتطوير  الرؤيةوضع 
 حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة عمى مدارس اإلعاقة العقمية ) مدارس التربية الفكرية(، ومدارس 
اإلعاقة البصرية )مدارس النور(، ومدارس اإلعاقة السمعية )مدارس األمل(، وبرامج الدمج، 
واإلدارات التربوية والتعميمية لمتربية الخاصة في محافظة سوىاج كنموذج لمحافظات الوجو 

 .كنموذج لمحافظات الوجو البحريواإلسكندرية افظة القاىرة القبمي، وكذلك مح
 الدراسة: أداة

عمى المقابالت الغير مقننة مع القائمين عمى تربية ذوي في ىذه الدراسة الباحث  اعتمد 
االحتياجات الخاصة ببرامج التربية الخاصة بوزارة التربية والتعميم بكل من محفظات مصر 

 واالسكندرية وسوىاج.الثالث ؛ القاىرة 
 مصطلحات الدراسة:

 ذوو االحتياجات الخاصة
االحتياجات الخاصة بأنيم األطفال الذين يختمفون عن أقرانيم العاديين في  ويعرف ذو 

واحدة أو أكثر من الخصائص التي تؤثر عمى عممية التعمم فتحول دون قدرتيم عمى تعمم 
حساب( بنفس مستوى أقرانيم، أو قد يتميزون بقدرات  –كتابة  –الميارات األكاديمية )قراءة 
ات بصورة تفوق أقرانيم، وفي ىذه الحالة يتحتم إجراء بعض عالية في تعمم ىذه الميار 
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التعديالت في البرامج التربوية والخدمات المقدمة ليؤالء األطفال، أي في برامج التربية 
 .(ٛٔم، صٕٗٓٓعبد العزيز السيد الشخص، )الخاصة

يعانون في ىذه الدراسة باألطفال الذين إجرائيًا ذوي االحتياجات الخاصة الباحث  وعرف
من إعاقة بصرية أو إعاقة عقمية أو إعاقة سمعية والمسجمين بالمدارس الحكومية في 

 جميورية مصر العربية.
 :خطة السٌر فً الدراسة

 لإلجابة عن أسئمة الدراسة الحالية وتحقيق أىدافيا، سارت الدراسة وفقًا لإلجراءات اآلتية: 
تناول الباحث مشكمة الدراسة وأسئمتيا وأىميتيا وأىدافيا ومنيجيتيا ومصطمحاتيا  أواًل:

 ".اإلطار التمييدياألول من الدراسة بعنوان " الجزءوحدودىا وذلك من خالل 
ما مفيوم التربية الخاصة؟، وما أجاب الباحث عن السؤال األول من أسئمة الدراسة:  ثانيــًا:

وأىم  التربية الخاصة من الدراسة بعنوان " البند األولمن خالل تخصيص  ؟.األبعادأىم 
 ".األبعاد

ما الييكل التنظيمي لتعميم ذوي أجاب الباحث عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة:  ثالثًا:
الييكل  من الدراسة بعنوان: " الثاني البندمن خالل تخصيص  االحتياجات الخاصة؟.
 ".االحتياجات الخاصة التنظيمي لتعميم ذوي 

ما مقومات تربية ذوي االحتياجات أجاب الباحث عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة:  رابعًا:
مقومات  من الدراسة بعنوان: " الثالث البندمن خالل تخصيص   الخاصة في مصر؟.

 ".تربية ذوي االحتياجات الخاصة في مصر
ما الرؤية المقترحة لتطوير من أسئمة الدراسة:  الخامسأجاب الباحث عن السؤال  :خامساً 

 الخامس البندمن خالل تخصيص   برامج تربية ذوي االحتياجات الخاصة في مصر؟.
ة ذوي االحتياجات الخاصة في الرؤية المقترحة لتطوير برامج تربي من الدراسة بعنوان: "

  ".مصر؟
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 الجزء الثانً
 اإلطار النظري للدراسة

 :باإلجابة عن أسئمة الدراسة من خالل اإلطار النظري التالييقوم الباحث 
 :األبعاد وأىم : مفيوم التربية الخاصةأوالً 
 (مفيوم التربية الخاصةٔ)

فُيقَصد بالتربية الخاصة، أنيا مجموعة البرامج والخطط واالستراتيجيات المصممة 
وتشتمل عمى طرائق تدريس خصيصًا لتمبية االحتياجات الخاصة باألطفال غير العاديين، 

عبد العزيز الشخص، ) وأدوات وتجييزات ومعدات خاصة، باإلضافة إلى خدمات مساندة
ينظران إلى "ٜٛ،صمٖٕٓٓ"حسن شحاتو، وزينب النجار، بينما  .(٘ٙ،ص ٕٜٜٔوآخرون، 

التربية الخاصة عمى أنيا نظام ييتم بتربية األفراد الذين ينتمون إلى فئات تختمف في 
المستوى العادي، سواء كان ىذا االختالف في الخصائص الجسمية أو العقمية، ومن أمثمة 

 ىذه الفئات الصم والبكم والمكفوفون والمتفوقون عقميًا وكذلك ضعاف العقول.
عمى أساس أن المجتمع يتكون من فئات متعددة، وأن يقوم مصطمح الفئات الخاصة أما 

بخصوصية معينة، وال يشتمل ىذا المصطمح عمى أي كممات من بين تمك الفئات فئات تـتـفرد 
)عبد العزيز الشخص، وعبد الغفار عبد الحكيم  تشير إلى سبب تمك الخصوصية

. أما ذوو االحتياجات الخاصة فيقوم ىذا المصطمح عمى أساس أن (ٓٚ، صٕٜٜٔالدماطي،
ح السبب في ذلك إلى أن في المجتمع أفرادًا يختمفون عن عامة أفراد المجتمع، ويعزو المصطم

ليؤالء األفراد احتياجات خاصة يتفردون بيا دون سواىم، وتتمثل تمك االحتياجات في برامج 
أو خدمات أو طرائق أو أساليب أو أجيزة وأدوات أو تعديالت تستوجبيا كميا أو بعضيا 

 .منيم ظروفيم الحياتية، وتحدد طبيعتيا وحجميا ومدتيا الخصائص التي يتسم بيا كل فرد
أن مفيوم ذوي االحتياجات الخاصة يمتد ليشمل عموم األطفال الغير عاديين،  وىذا يعني

وغير عاديين تشمل جميع المعاقين بإعاقة حسية أو عقمية أو حتى التفوق العقمي والموىبة، 
إال أن الباحث يركز في مفيوم ذوي االحتياجات الخاصة عمى المعاقين بإعاقات حسية من 

اإلعاقة البصرية والسمعية والعقمية باعتبار أن مثل ىذه اإلعاقات  وىي ؛بين اإلعاقات الثالث
 ، وكذلك فصول ممحقة بالمدارس العادية في مصر.ليم يتم تخصيص مدارس تربية خاصة
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 أىداف التربية الخاصة (ٕ) 
تيدف التربية الخاصة إلى تربية وتعميم ذوي االحتياجات الخاصة وتدريبيم الكتساب 

"سعيد محمد السعيد،  ويرىالميارات المختمفة التي تساعدىم عمى التكيف مع الواقع. 
 أن أىداف التربية الخاصة تتمثل في اآلتي: "٘ٔ، صمٕٙٓٓ

 عدة األفراد ذوي االحتياجات تحقيق الكفاءة الشخصية: فتسعى التربية الخاصة إلى مسا
 .وجيو الذاتي واالعتماد عمى النفسالخاصة عمى الحياة االستقاللية واالكتفاء والت

  تحقيق الكفاءة االجتماعية: وذلك بغرس وتنمية الخصائص واألنماط السموكية الالزمة
 .لمتفاعل وبناء العالقات االجتماعية المثمرة مع اآلخرين

  المينية: من خالل إكساب ذوي االحتياجات الخاصة بعضًا من الميارات تحقيق الكفاءة
 واستعداداتيم. اليدوية والخبرات الفنية المناسبة لطبيعة إعاقتيم

 فمسفة التربية الخاصة (ٖ) 
وتكمن فمسفة التربية الخاصة لممعاقين في فمسفة التربية السائدة والمستمدة من فمسفة 

النظام التعميمي وما يقدمو من سياسات موجية نحو تحقيق المجتمع، والتي تنعكس في 
أىداف المجتمع، إال أنيا تركز بشكل رئيسي عمى دراسة وتفعيل التغير السموكي لألفراد 

 .(.Joan, d. 2002, p121)المعاقين
كسابيم المعرفة  والميارات  وبالتالي تمكينيم من الوصول إلى مستويات نجاح عالية، وا 

بة ليصبحوا أعضاء مسئولين في مجتمع ديمقراطي، حيث تقوم فمسفة التربية والقيم المتطم
الخاصة عمى أن لكل طفل قدرات يجب أن تنمى قدر اإلمكان، ففمسفة العمل مع المعاقين تقوم 
عمى حقيقة أنو رغم وجود بعض العجز في قدرات األفراد المعاقين، إال أن ىذا العجز ال يحرم 

مكاناتو بل قد يكون ىناك بعض التعويض في قدرات أخرى تظير عند الفرد من كل قدراتو وا  
 .(ٕٛم، صٕ٘ٓٓ)كمير فييم،  الفرد ويتفوق فييا إلى حٍد كبير

 أىمية التربية الخاصة (ٗ) 
لمتربية الخاصة أىمية كبيرة في أي مجتمع لما تقوم بو من وظيفة قومية من حيث 

ذوي االحتياجات الخاصة لما توفره ليم من  االىتمام بقطاع عريض من المجتمع وىم األطفال
أن التربية  خدمات تربوية تسيم في تربية وتعميم ىذه الفئة والتي كانت ميممة لفترة كبيرة، كما

العربية ومصر إال في وقت متأخر وخاصة بعدما ثبت  الدولفي  الخاصة لم تظير أىميتيا
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ا وفعاليتيا وخصوصًا في الدول التي لمتربويين المتخصصين في مجال التربية الخاصة أىميتي
 .كان ليا األسبقية مثل الدول األوربية

 ولقد حظيت التربية الخاصة في اآلونة األخيرة باىتمام كبير لعدة أسباب وىي كاآلتي:
 .حاجة المعاقين لمرعاية النفسية والصحية إلشعارىم بأنيم أفراد نافعون في المجتمع 
  الجيل أحيانًا بأحوال المعاقين، وباألعمال التي من الممكن أن يؤدوىا والتأكيد عمى عدم

 .غمرىم بالشفقة 
 وفير بيئة غنية بالمثيرات لممعاقين.ت 
  شتى المجاالت. فينقل المعاقين من الحالة التي ىم فييا إلى وضع أفضل 
 اية الذاتية واالجتماعية حاجة المعاقين إلى تنمية قدراتيم االعتيادية، وتحقيق الكف

 المينية واالقتصادية.
  حاجة المعاقين إلى اإلحساس بالرضا والمتعة في الحياة دون أن تعمل اإلعاقة عمى

 شعورىم باليأس.
  التي تتناسب  المتعددةحاجة المعاقين إلى مساىمتيم في الحياة االجتماعية والنشاطات

مكاناتيم المختمفة.  وا 
 من تكوين عالقات  يق التوافق الشخصي بحيث يتمكن كل منيمجة المعاقين إلى تحقاح

 .اجتماعية سميمة
  من مجموع  ٝ ٕٔتزايد أعداد ذوي االحتياجات الخاصة حتى وصمت نسبتيم إلى حوالي

 .(مٕٛٓٓوابة الخدمات اإللكترونية، )وزارة التربية والتعميم، ب سكان العالم
 االحتياجات الخاصة في مصر: الييكل التنظيمي لتعميم ذوي ثانياً 

إن تعميم ذوي االحتياجات الخاصة في مصر يركز بشكل واضح عمى اإلعاقات الرئيسية 
"نجدة  فن  صَ وتُ الثالث البصرية والذىنية والسمعية وخصوصًا في المؤسسات الحكومية،  

 اليياكل الرئيسية لتعميم ذوي االحتياجات الخاصة كاآلتي: "ٛٛ،صمٕٓٓٓإبراىيم عمي، 
 خاصة بالمعاقين بصريًا:[ المدارس والفصول الٔ] 
 مدارس النور لممكفوفين: ( أ) 
 ( ٙالحمقة االبتدائية من التعميم األساسي لممكفوفين؛ ومدة الدراسة بيا)سنوات. 
 سنوات(ٖالدراسة بيا ) الحمقة اإلعدادية من التعميم األساسي لممكفوفين؛ ومدة.  
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 ( ٖالمرحمة الثانوية لممكفوفين؛ ومدة الدراسة بيا )سنوات. 
 ( مدارس وفصول المحافظة عمى البصر )ضعاف البصر(:ب)  
 ( ٙالحمقة االبتدائية من التعميم األساسي لضعاف البصر؛ ومدة الدراسة بيا)سنوات.  
 سنوات(ٖ؛ ومدة الدراسة بيا )الحمقة اإلعدادية من التعميم األساسي لضعاف البصر.  
 ( ٖالمرحمة الثانوية لضعاف البصر؛ ومدة الدراسة بيا )وزارة التربية والتعميم، سنوات(

 ..(ٕٔم، صٕٚٓٓ
 شروط القبول بمدارس وفصول التربٌة البصرٌة: 

 الحمقة االبتدائية من التعميم األساسي لذوي اإلعاقات البصرية:( أ)
يقبل األطفال بالصف األول بيذه المدارس والفصول األطفال المكفوفين الذين يبمغ سنيم 

تحدد الجية الطبية المتخصصة و  .سنوات( ٛسنوات(، وال يتجاوز ) ٙ)في أول أكتوبر 
مواعيد الكشف الطبي لكل مدرسة ، عمى أن يتم الكشف عمى جميع المتقدمين قبل بدء 

 كاٍف. الدراسة بوقتٍ 
حاالت فقد البصر الكمي واألطفال الذين تقل حدة  ت التي تقبل بيذه المدارس ىي:والحاال

تالميذ مدارس التعميم العام أو فصول . و ( بالعينين معًا أو بالعين األقوىٓٙ/ٙإبصارىم عن )
لون إلى مدارس النور وَّ حَ المحافظة عمى البصر الذين يفقدون بصرىم كميًا وجزئيًا ويُ 

ون بشرط تقرير طبي عمى أن تنظم ليم دراسة خاصة في تعميم طريقتي مُ قبَ يُ  ،لممكفوفين
ل بيذه المدارس األطفال المكفوفون الذين لدييم إعاقات أخرى جسمية قبَ ال يُ و  "برايل" و"بتمر".

 أو عقمية أو جسدية أو حسية تقررىا الجية الطبية أو النفسية المختصة.
 الحمقة اإلعدادية من التعميم األساسي لذوي اإلعاقات البصرية: (ب)

ل بيا الناجحون في امتحانات النقل بحيث ال يزيد سن الطالب في أول أكتوبر عن ُيقبَ 
النقل من الحمقة االبتدائية بمدارس التعميم  امتحاناتيقبل كذلك الناجحون في و  .سنوات( ٚٔ)

( بالعينين معًا، أو بالعين ٓٙ/ٙو تقل حدة إبصارىم عن )العام الذين يفقدون البصر كميًا أ
األقوى بعد التصحيح بنظارة، عمى أن تنظم ليم الدراسة لتعمم طريقتي "برايل" و"بتمر" حتى 
يتسنى ليم مواصمة الدراسة مع التالميذ المكفوفين، ويجوز قبول تالميذ جدد في الصفين 

 قة بزيادة سنة عن السنة المقررة لكل صف.الثاني والثالث متى استوفوا الشروط الساب
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 المرحمة الثانوية لذوي اإلعاقات البصرية: (ج)
يقبل بيا الطالب الحاصمون عمى شيادة إتمام الدراسة بمرحمة التعميم األساسي 

يقبل المحولون من و  سنة( في أول أكتوبر. ٕٔلممكفوفين بحيث ال يزيد سن الطالب عن )
أثناء الدراسة أو الذين تقل حدة  بالتعميم العام إذا أصيبوا بفقد البصر كميةً المدارس الثانوية 

( بالعينين معًا، أو بالعين األقوى بعد التصحيح بنظارة، عمى أن تنظم ٓٙ/ٙإبصارىم عن )
ليم الدراسة لتعمم طريقتي "برايل" و"بتمر" وكيفية استخدام العداد الحسابي حتى يتسنى ليم 

 (.ٜٕم، صٕٚٓٓ)وزارة التربية والتعميم،  مع التالميذ المكفوفينمواصمة الدراسة 
أن يكون قد مضي عام عمى عمى ويجوز قبول طالب جدد بالصفين الثاني والثالث 

حصوليم عمى شيادة إتمام الدراسة لمتعميم األساسي إذا كانوا متقدمين لمصف الثاني الثانوي، 
النقل في  امتحانأن يكونوا قد اجتازوا  أو انوي.وسنتان إذا كانوا متقدمين لمصف الثالث الث

أحد الدورين إلى الصف الذي يتقرر إلحاقيم بو وكذلك امتحان النقل في المواد التي انتيت 
 .(.ٖٓم، صٕٚٓٓ)وزارة التربية والتعميم،  دراستيا في الصف الدراسي السابق

 البصر(:شروط القبول بمدارس وفصول المحافظة على البصر )ضعاف  

 الحمقة االبتدائية من التعميم األساسي لضعاف البصر:)أ(  
يقبل و  سنوات( وتسير الدراسة بيا عمى النظام الخارجي المشترك. ٙمدة الدراسة بيا )

لون من مدارس الحمقة االبتدائية من التعميم األساسي ممن ال يستطيعون متابعة وَّ حَ بيا المُ 
ل زيادة ضعف إبصارىم إذا مَ حتَ التعميم العام، كذلك الذين يُ الدراسة مع زمالئيم بمدارس 

يجوز قبول أطفال غير ممتحقين و  استمروا في المدرسة العادية بقرار من الطبيب المختص.
 بالحمقة االبتدائية من التعميم األساسي عمى أن يتم فحصيم لبيان مدى استيفائيم لمشروط.

( طبقًا لما يقرره ٓٙ/ٙ( وال تقل عن )ٕٗ/ٙم عن )يجوز قبول تالميذ ال تزيد حدة إبصارىو 
أخصائي العيون المختص ويجوز لمديري المديريات واإلدارات التعميمية قبول تالميذ جدد 

سنوات(  ٛبالتجاوز عن شروط السن المقررة في حدود سنة بالزيادة عن الحد األعمى وىو )
 .(.ٖٖم، صٕٚٓٓة والتعميم، )وزارة التربي بالصف األول مع إضافة سنة لكل صف تالي

 الحمقة اإلعدادية من التعميم األساسي لضعاف البصر:)ب(   
ل قبَ يُ و  سنوات( وتسير الدراسة بيا عمى النظام الخارجي. ٖمدة الدراسة بيذه المرحمة )

ل بيا المحولون من المدارس الرسمية أو قبَ بيا التالميذ الناجحون في امتحان النقل، كما يُ 
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بالحمقة اإلعدادية من التعميم األساسي متى ثبت استيفائيم لمشروط الطبية الخاصة الخاصة 
يجوز لممديريات واإلدارات التعميمية التجاوز عن شرط السن في حدود و  بضعاف البصر.

 ٚٔسنتين بالزيادة عن الحد األعمى المقرر بالصف األول اإلعدادي بشرط ال يزيد السن عن )
يجوز قبول تالميذ جدد بالصفين الثاني والثالث بالحمقة اإلعدادية و  سنة( في أول أكتوبر.

)وزارة التربية والتعميم، متى استوفوا الشروط الطبية المقررة لمدارس المحافظة عمى البصر
 (.ٖٗم، صٕٚٓٓ

 )ج( المرحمة الثانوية لضعاف البصر:
يقبل بيا و  .سنوات وتسير الدراسة بيا عمى النظام الخارجي (ٖمدة الدراسة بيا )

التالميذ الحاصمون عمى شيادة إتمام الدراسة بمرحمة التعميم األساسي من مدارس وفصول 
المحافظة عمى البصر، مع إعفائيم من شروط الدرجات المقررة لتنسيق القبول بالمرحمة 

خاصة لون من المدارس الثانوية بأنواعيا رسمية كانت أو وَّ حَ ل التالميذ المُ قبَ كما يُ  الثانوية.
دارات التعميمية يجوز لممديريات واإلو  متى استوفوا الشروط الطبية الخاصة بضعاف البصر.

التجاوز عن شرط السن في حدود سنتين بالزيادة عن الحد األعمى المقرر لمقبول بالصف 
م، ٕٚٓٓ)وزارة التربية والتعميم،  في أول أكتوبر سنة( ٕٔاألول بشرط أال يزيد السن عن )

 .(.ٖ٘ص
  [ المدارس والفصول الخاصة بالمعاقين سمعيًا:ٕ]

 تتضمن مدارس وفصول التربية السمعية ما يأتي:
ويقبل بيا األطفال الصم وضعاف السمع  مرحمة رياض األطفال لمصم وضعاف السمع:)أ(  

 .سنوات( ٗ:ٙمن )
 ٛ)ومدة الدراسة بيا  التعميم األساسي لمصم وضعاف السمع:بالحمقة االبتدائية )ب(  

  .سنوات(
 (.سنوات ٖومدة الدراسة بيا ) المرحمة اإلعدادية المينية لمصم وضعاف السمع: )ج(

)أحالم  ومدة الدراسة بيا ثالث سنوات المرحمة الثانوية الفنية لمصم وضعاف السمع: )د( 
 (.ٖٗ٘م،صٖٕٓٓرجب عبد الغفار، 
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  شروط القبول بمدارس وفصول التربٌة السمعٌة:

 القبول بيذه المرحمة فيما يأتي:وتتحدد شروط 
ويطمق عمييا مرحمة )ما قبل المدرسة(  مرحمة رياض األطفال لمصم وضعاف السمع:)أ(   

سنوات( فتقبل  ٗ:ٙومدة الدراسة بيا عامان ويقبل بيا األطفال في سن الروضة من )
الطفل حاالت الصمم بجميع أنواعو، وتقوم ىذه المرحمة عمى مستويين أول وثاني يتعرف 

من خالليا عمى خبرات عديدة تيدف إلعداده في مرحمة مبكرة ىي األفضل لو ولممجتمع 
ة قد اكتسبوا في نياية مرحمة رياض األطفال يكون ذوي اإلعاقات السمعيو  مستقبالً 

المفاىيم المنطقية ) كالتصنيف حسب المون، الشكل، الحجم،  ميارات عديدة منيا:
والترتيب والتسمسل واألشكال اليندسية )الجزء والكل(  النوع( والتعرف عمى األعداد

والقدرة عمى  وأسموب حل المشكالت )المتاىة( مع مراعاة المرونة والتكامل في التنفيذ.
التآزر بين العين واليد وتكوين مشاعر إيجابية نحو الكتابة وزيادة المحصول المغوي 

تاحة الفرصة لمتعبير بالتدريب عمى تنمية قدرة و  النطق أواًل ثم اإلشارة. والمعموماتي، وا 
خراج حروف وكممات بسيطة. تنشيط جياز الكالم عن و  الطفل عمى التمييز البصري، وا 

تزويده و  ، وتعريف الطفل لذاتو وجنسو ومكونات جسمو وبيئتو.سِ فَ طريق تدريبات النَ 
الخاصة(، )وزارة التربية والتعميم )مكتب مستشار التربية ببعض الميارات المغوية 

 .(٘ٔ-ٚم، ص صٕٚٓٓ
سنوات( والتعميم  ٛومدة الدراسة بيا ) الحمقة االبتدائية بمرحمة التعميم األساسي لمصم:)ب(   

فييا مشترك، وىي تسير عمى النظام الداخمي ويمكن قبول التالميذ عمى النظام الخارجي 
سنوات( في  ٙ:ٚ)إذا رغب ولي األمر في ذلك، ويقبل التالميذ في ىذه المرحمة من سن 

أول أكتوبر ويجوز لممديريات واإلدارات التعميمية قبول أطفال جدد في الصف األول في 
حدود سنتين بالزيادة عن السن المقررة إذا وجدت أماكن خالية، ويجوز قبول طالب 
محولين من المدارس العادية في الصفوف المناسبة ألعمارىم ومستواىم التحصيمي بقرار 

 .الفنيةمن المجنة 
حاالت الصمم بأنواعو: وتشمل الذين تتراوح عتبة  بل بيذه المدارس الحاالت اآلتية:وتق

حاالت الضعف السمعي و  ( ديسبل في أي األذنين بعد العالج.ٓٚ:ٕٓٔسمعيم بين )
في أقوى األذنين بعد  ديسبل( ٓ٘:ٓٚالشديد: وتشمل الذين تتراوح عتبة سمعيم )

العالج، ولدييم ذكاء متوسط وليست لدييم حصيمة لغوية مناسبة لاللتحاق بمدارس 
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فصول ضعاف السمع، وال يقبل بمدارس الصم وضعاف السمع األطفال الذين لدييم 
 قصور عقمي تقرره العيادات النفسية.

( سنوات ٛومدة الدراسة بيا ) الحمقة االبتدائية بمرحمة التعميم األساسي لضعاف السمع: )ج(
والتعميم فييا مشترك، وىي تسير عمى النظام الداخمي ويمكن قبول التالميذ عمى النظام 

( ٙ:ٛالخارجي إذا رغب ولي األمر في ذلك، ويقبل التالميذ في ىذه المرحمة من سن )
الصف  سنوات في أول أكتوبر ويجوز لممديريات واإلدارات التعميمية قبول أطفال جدد في

 .مقررة إذا وجدت أماكن خاليةاألول في حدود سنتين بالزيادة عن السن ال
أن تتراوح عتبة السمع ما بين عمى ويقبل كل المحولين وغير المقيدين بالمدارس االبتدائية 

ولدييم ذكاء فوق المتوسط وحصيمة لغوية مناسبة ليذه الفصول،  ديسبل( ٓ٘:٘ٚ)
وال يقبل بيذه المدارس  ويتم الكشف الطبي والسمعي والكالمي عمى جميع المتقدمين.

والفصول من لدييم قصور عقمي تقرره الجيات المتخصصة، ويكون الحد األقصى لسن 
 .سنة( ٚٔوضعاف السمع ) المقررة بالحمقة االبتدائية من التعميم األساسي لمصم

ومدة  الحمقة اإلعدادية المينية من مرحمة التعميم األساسي لمصم وضعاف السمع: )د(
سنوات( وتسير الدراسة فييا عمى النظام الداخمي والخارجي، ويقبل بيا ٖالدراسة بيا )

من أتموا الدراسة بالحمقة االبتدائية بمدارس وفصول الصم وضعاف السمع بعد نجاحيم 
في امتحان النقل من الحمقة االبتدائية لمصم وضعاف السمع، ويكون الحد األقصى 

) وزارة التربية  (سنةٚٔلمقبول بالصف األول اإلعدادي الميني لمصم وضعاف السمع )
 (.ٖٙم، صٕٚٓٓوالتعميم، 

سنوات(، وتسير ٖومدة الدراسة بيذه المدارس ) )ىـ( المرحمة الثانوية لمصم وضعاف السمع:
الدراسة فييا عمى النظام الخارجي، ويجوز قبول طالب فييا عمى النظام الداخمي إذا رأت 

يشترط لمقبول اإلدارة العامة لمتربية الخاصة والمديرية التعميمية المختصة ضرورة لذلك، و 
الحصول عمى شيادة إتمام الدراسة اإلعدادية المينية من مرحمة التعميم ؛ بيذه المرحمة
يجوز و  سنة في أول أكتوبر.( ٕٕأال يزيد السن عن )و  م وضعاف السمع.األساسي لمص

قبول طالب المدارس العادية والفنية الذين أصيبوا بإعاقة سمعية بشرط حصوليم عمى 
يجوز قبول الطالب الذين أصيبوا بصمم أثناء و  شيادة إتمام الدراسة لمتعميم األساسي.

يمتحقون بالصف األول من المرحمة الثانوية الفنية مرحمة التعميم الثانوي العام بحيث 
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 ين سمعيًا ومثميم الطالب الذين أصيبوا بصمم أثناء مرحمة التعميم الثانوي الفني.معاقلم
ال يتم القبول بيذه المرحمة إال بعد إجراء الفحوص الطبية الكاممة بدنيًا وعقميًا وسمعيًا و 

اسة كما تشكل لجنة من مدير المدرسة لتقرير درجة اإلعاقة ومناسبتيا ليذه الدر 
، وعضوين من ىيئة التدريس أحدىما ثقافي واآلخر ن النفسي واالجتماعييْ واألخصائيَّ 

ميني وتحت إشراف اإلدارة العامة لمتربية الخاصة لدراسة استيفاء شروط القبول، 
ضل أن وتصنيف المقبولين، وتوزيعيم عمى التدريبات المينية المناسبة لقدراتيم، ويف

يكون ذلك امتدادًا لممجاالت التي أتموا دراستيا خالل سنوات دراستيم في الحمقة 
 (.ٖٙ، صم، مرجعٕٚٓٓتربية والتعميم، ) وزارة ال اإلعدادية المينية ما أمكن

 [ مدارس وفصول المعاقين عقميًا:ٖ]
لمتربية توفر الدولة لممعاقين عقميًا من البدائل التربوية والتي تشمل مدارس وفصول 

 الفكرية، وتسير الدراسة لمتعميم األساسي لذوي اإلعاقات العقمية كاآلتي:
  فترة تييئة: ومدتيا سنتان وخطة الدراسة فييا عبارة عن تدريبات حسية وعقمية وفنية

 ورياضية، وموسيقية.
 ( ٙالحمقة االبتدائية: ومدتيا )( ٖسنوات تتضمن حمقتين كل منيما ) سنوات وخطة

 تضمن المواد الثقافية البسيطة والمواد العممية المناسبة.الدراسة ت
 ( ٖاإلعداد الميني: ومدة الدراسة بيا ) سنوات وخطة الدراسة تتضمن التدريبات المينية

 .بما يتناسب وميول وقدرات التالميذ والبيئة المدرسية
 شروط القبول بمدارس وفصول اإلعاقة العقلٌة:

الذين يتم تحويميم إلييا من المدارس االبتدائية أو ممن لم  قبل األطفال المعاقين عقمياً ي
سنة وال يجوز بقاء التمميذ بيذه المدارس بعد ( ٕٔ-ٙيمتحقوا بالمدارس االبتدائية من سن )

 سنة في أول أكتوبر من العام الدراسي.( ٛٔبموغو سن )
أن ومنيا؛ رس يجب أن تتوفر في التمميذ الشروط الطبية والنفسية لمقبول بيذه المداو 

أال يكون لدى المقبولين إعاقات و  ( درجة ذكاء.ٓ٘:ٓٚتتراوح نسبة ذكاء المقبولين بين )
يوضع و  أخرى غير الضعف العقمي تحول دون استفادتيم من البرنامج التعميمي الخاص بيم.

 جميع التالميذ تحت المالحظة لمدة ال تقل عن أسبوعين ويتم إعداد تقرير عن حالة كل تمميذ
ال يتم القيد النيائي بالمدرسة إال و  أثناء المالحظة يرفق بأوراق التحويل إلى العيادة النفسية.
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بعد إجراء االختبارات النفسية والفحوص التي تقوم بيا الجيات المختصة وذلك بعد أن يتم 
 .((ٛٚٔ(، مادة )ٖٚٔ)وزارة التربية والتعميم، قرار وزاري رقم )استيفاء الشروط السابقة
التعميمية لمؤسسات التربية الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة  اليياكليتضح مما سبق 

بإعاقاتيم الثالث؛ سواء اإلعاقة البصرية "مدارس النور" أو اإلعاقة السمعية "مدارس األمل" 
، كذلك يتضح اتجاه الدولة نحو مد مظمة التربية "واإلعاقة العقمية "مدارس التربية الفكرية

 .نحو دمج ذوي االحتياجات الخاصة مع العاديين بمدارس التعميم العامالخاصة 
 فً مصر مقومات تربٌة ذوي االحتٌاجات الخاصة: ثالثا  

 كاآلتي:مقومات تربية ذوي االحتياجات الخاصة في مصر أبرز وسيتناول الباحث 
 اإلدارة التربوية لذوي االحتياجات الخاصة:(ٔ)

م، توزيع االختصاصات ٜ٘ٛٔ/ٕٔ/ٖٕ( بتاريخ ٛٙٔينظم القرار الوزاري رقم )
والمسئوليات عمى أجيزة الديوان العام لوزارة التربية والتعميم ومن بينيا اإلدارة العامة لمتربية 

تحديد مواصفات المعينات التربوية )الكتب ؛  كاآلتيوىي الخاصة والتي تقوم بعدد من الميام 
اقتراح الخطط والمناىج الخاصة بكل فئة من فئات المعاقين في و  فئات المعاقين.وغيرىا لكل 

عداد الدراسات المقارنة عن نظم وأساليب تعميم المعاقين في البالد و  ،مختمف المواد الدراسية ا 
عداد النشرات والقرارات الالزمة لتنفيذ الخطط و  قتراح الموازنات السنوية لممدارساو ، المختمفة ا 

عداد ونشر التوجييات الفنية و  ح نظم االمتحانات وتقييم نتائجيااقتراو  ،والمناىج المقررة ا 
القيام بعمميات التوجيو الفني وتقييم المدارس و  ،الالزمة لتعميم كل فئة من فئات المعاقين

اقتراح الخطط و  ابعة الخرجين وتوفير فرص عمل ليممتوكذلك  وأعضاء ىيئة التدريس.
اقتراح الخطط والمناىج التدريبية الالزمة و  ،خاصة بإعداد المعممين والمعمماتوالمناىج ال

اقتراح البعثات الالزمة في التخصصات المختمفة في و  ،لمعاممين في مجال التربية الخاصة
تحديد األعداد الالزمة لممدارس والفصول من أعضاء ىيئة التدريس و  مجال التربية الخاصة.
عداد المشروعات الخاصة بالتوسع في إنشاء مدارس وفصول و  ،واألخصائيين وغيرىم ا 

 .م.(ٜ٘ٛٔ)وزارة التربية والتعميم،  قتراح الكتب المناسبة لمدارس التربية الخاصةاو  ،المعاقين
 (معمم ذوي االحتياجات الخاصة:ٕ)

ال يمكن ألي جيد تربوي يستيدف اإلصالح والتطوير أن يقمل من أىمية دور المعمم ألنو 
ن توافرت مباني دالمأحد  خالت الرئيسية في توجيو التطوير التربوي، وىذا يعني أنو حتى وا 
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مدرسية ومناىج ووسائل وتقنيات حديثة فإنيا لن تستطيع أن تحدث التطوير المطموب دون 
معمم لو الشخصية المينية التي تمكنو من إحداث نوع من التكامل بين ىذا كمو وترجمتو إلى 

يدة، فيعتبر إعداد وتأىيل معمم التربية الخاصة ضروري لمساعدة ورفع أداء مواقف تعميمية ج
ذوي االحتياجات الخاصة وعميو فإن مجال توفير الخبرة الممتدة والتنمية المينية بجانب 

م، ٕ٘ٓٓ)زينب محمود شقير،  التأىيل ىم حجر الزاوية التي تدعم أساليب التطوير
 ..(ٜٚٔص

لممعممين من الفئات الحاصمين عمى البعثة الداخمية إلعداد وتكون أفضمية الترشيح 
معممي المرحمة اإلعدادية والثانوية بمدارس وفصول المعاقين بصريًا ومدتيا عام لمحصول 
عمى شيادة الدراسات التخصصية في تربية وتعميم المكفوفين وضعاف البصر. وتحدد وزارة 

تقدم من أن يكون الم: لبعثة الداخمية ومن أىمياممين باالتربية والتعميم شروطًا لقبول المع
أن . و تكون أفضمية الترشيح لألصغر سناً و  أو التأىيل التربوي. الحاصمين عمى مؤىل جامعي

أن يجتاز المتقدم االختبار و  يكون المرشح من العاممين بمدارس أو فصول التربية الخاصة.
أن و  مل في ميدان التربية الخاصة.الشخصي الذي تعقده الوزارة لمتحقق من صالحيتو لمع

يتعيد باالنتظام في الدراسة والعمل بمدارس وفصول التربية الخاصة مدة ال تقل عن 
سنوات(، ويتقاضى المعمم راتبو أثناء البعثة الداخمية، والمقر الوحيد لمبعثة لجميع العاممين ٖ)

، مٖٕٓٓباس الزىيري، )إبراىيم ع بالمحافظات بمدينة نصر، ويوجد سكن داخمي لممعممين
 ..(ٖٖٚص
 المبنى المدرسي لذوي االحتياجات الخاصة: (ٖ) 

لممبنى المدرس أىمية خاصة في تربية وتعميم ذوي االحتياجات الخاصة، وعمى الرغم من 
م، بشأن عدم المساس بماني وفصول التربية ٜٛٛٔ( لسنة ٖٛوجود النشرة العامة رقم )

م جمع إعاقتين معًا مع االىتمام بصيانتيا وتجديدىا وعدالخاصة أو شغميا بنوعيات أخرى، 
فيما يخص الفصول الدراسية لمتربية الخاصة الممحقة بالمدارس العامة و . في مبنى واحد

 ( أمتار وأن تكون التيوية جيدة واإلضاءة كافية.٘×ٗيراعي أال تقل مساحة الفصول عن )
لتعميم الكتابة عمى اآللة الكاتبة بالخط إعداد فصل تعميمي بمدارس النور يخصص وضرورة 

تزويد جميع و  البارز بداية من الصف الرابع االبتدائي وتزويده بالمناضد والمقاعد المناسبة.
استكمال المعدات و  فصول ومدارس النور لممكفوفين بدواليب لحفظ اآلالت الكاتبة "برايل".
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االىتمام و  سمع والتربية الفكرية.والخامات لورش المجاالت بمدارس األمل لمصم وضعاف ال
)وزارة التربية والتعميم، والمناىج الحديثة  يتالءمبمعامل العموم والحرص عمى تزويدىا بما 

 .(ٛٗم، صٕٛٓٓ
 تمويل التعميم لذوي االحتياجات الخاصة: (ٗ) 

يعتبر تمويل التعميم أحد مدخالت التعميم اليامة باعتباره األداة الرئيسية لكفل الموارد 
البشرية والمادية، ويعتبر اإلنفاق عمى التعميم أحد أكبر مجاالت اإلنفاق االجتماعي بمصر 
باعتباره من عوامل تحقيق كفاءة التعميم وتطويره، فبدون التمويل الالزم ال يفي التعميم 

ق أىدافو، وتمعب السياسة العامة لمدولة دورًا ميمًا في تحديد ما يخصص لمتعميم من بتحقي
الموازنة العامة وتمارس وزارة المالية نفوذًا كبيرًا عمى ميزانيات الوزارات المختمفة، ومنيا وزارة 
 التربية والتعميم والتي يخضع ليا نظام تعميم ذوي االحتياجات الخاصة فتضع شروطًا وقيوداً 
معينة عمى كيفية الصرف ويتحتم عمى وزارة التربية والتعميم أن ترجع إلييا ألخذ موافقتيا عمى 
التصرف في بعض بنود الموازنة أو نقل أموال من باب آلخر، ويواجو تمويل التعميم المصري 

م، ٕ٘ٓٓ)عقيل محمود رفاعي، في الوقت الرىن بشكل عام العديد من اإلشكاليات 
 ..(ٔٙٗص
 اإلشراف التربوي والمتابعة والتقويم:( ٘) 

ينظم عمميات اإلشراف الفني والتوجيو وتقويم ىيئات التدريس بمدارس وفصول التربية  
عمى المستويين قواعد م  وفق ٜٜ٘ٔ/ٜ/ٕٔ( بتاريخ ٖٖٔالخاصة القرار الوزاري رقم )

الخاصة بالوزارة عمى المستوى المركزي: تقوم اإلدارة العامة لمتربية المركزي والمحمي، ف
باإلشراف الفني والتوجيو والتقويم والمتابعة الفنية بمدارس التربية الخاصة عمى المستوى 

عمى أما  المركزي كما تتولى تقييم األخصائيين النفسيين بيذه المدارس والفصول الممحقة.
نصاب المستوى المحمي: حيث تدخل مدارس وفصول التربية الخاصة باإلدارة التعميمية في 

موجيي األقسام وموجيي المواد الدراسية بالتعميم األساسي والمرحمة الثانوية ويشترك 
 ية كل حسب تخصصو في مجال اإلعاقةالمتخصصون منيم في حالة توفرىم باإلدارة التعميم

 .(ٖٚٗم(، صٕٕٔٓ-مٕٛٓٓ)وزارة التربية والتعميم، )
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 مناىج ذوي االحتياجات الخاصة:(ٙ)
تعميم ذوي االحتياجات الخاصة من الفمسفة التعميمية التي يتبناىا النظام تنطمق مناىج 

ميم ذوي االحتياجات الخاصة التعميمي المصري ومبادئو الخاصة تمثل توجيات أساسية لتع
اعتبار تعميم ذوي االحتياجات الخاصة حق تكفمو الدولة وليس من قبيل الشفقة : ومنيا

تفريد التعميم بحسب و  أقرانو من العاديين وفقًا لقدراتو.ويتساوى في ىذا الحق المعاق مع 
مكانات واستعدادات ذوي االحتياجات الخاصة األمر الذي يتطمب التنوع في تقديم  قدرات وا 

تبنى المنيج مبدأ تكامل و  الخبرات التربوية والتعميمية وطرق التدريس واألنشطة المختمفة.
شمولية الخبرات بحيث و  من خالل مواقف حياتيو. وتوظيفياالخبرات التعميمية والتربوية 

تتابع الخبرات بحيث تبدأ من المحسوس إلى المجرد مع و  تتناول جوانب الشخصية المختمفة.
مكانات ذوي االحتياجات الخاصة.  ضرورة تنوعيا وذلك في حدود قدرات وا 

 :مستخلص وتعقٌب على اإلطار النظري

حث مع مشرفي التربية الخاصة، وكذلك معممي ومن خالل المقابالت التي أجراىا البا
التربية الخاصة وىيئات اإلدارة ببرامج التربية الخاصة في محافظات مصر الثالث؛ سوىاج 

عمى  واأن جميع من تم إجراء مقابمة معيم أجمعوالقاىرة واإلسكندرية توصل الباحث إلي 
والذي  االحتياجات الخاصة في مصربرامج تربية ذوي القصور في وجود العديد من نواحي 

 :ما يأتي اكان من أبرز نواحي القصور فيي
 .عدم توافر مدارس متخصصة في مصر تغطي جميع األطفال المعاقين 
  ذوي االحتياجات ىناك دور سمبي لوسائل اإلعالم فيما يتعمق بالتغطية الالزمة لقضية

 .الخاصة
 والتعرف االحتياجات الخاصة  ذويالكشف المبكر عن  قصور في وزارة الصحة في

 .عمييم
  وعدم توفيرىا من قبل ذوي االحتياجات الخاصة قمة األماكن الترفييية التي تناسب

 الدولة.
  ذوي االحتياجات الخاصةقمة البرامج التعويضية التربوية والتعميمية الالزمة والمفيدة. 
 .ىناك قصور في التواصل بين المدرسة واألسرة  
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  لذوي االحتياجات ال يوجد تواصل بين الوزارات المصرية المختمفة فيما يقدم الفائدة
 .الخاصة

  ذوي االحتياجات القصور في دور المدرسة في إقامة ندوات تثقيفية ألسر أطفال
 .الخاصة

  ذوي االحتياجات الخاصةحول طبيعة  توعية الجماىيرضعف دور الجمعيات األىمية في. 
 فيما يفيداالستفادة من األبحاث والدراسات التي تنتجيا الجامعات ومراكز األبحاث  قمة 

 .ذوي االحتياجات الخاصة
  بكميات التربية في لذوي االحتياجات الخاصة كافية متربية الخاصة لعدم وجد أقسام

 .مصر
 بمدارس التربية الخاصة القصور في برامج تدريب المعممين أثناء الخدمة. 
  ذوي االحتياجات الخاصةي الدقة في اختيار المعممين المناسبين لمتدريس عدم تحر. 
 ذوي االحتياجات مع مبدأ الفروق الفردية بين  يتنافىالتعميم الجماعي بما  التركيز عمى

 الخاصة.
  لدى إدارة لذوي االحتياجات الخاصة ىناك قصور في التخطيط لمبرامج التعميمية

 المدرسة.
  لدى إدارة التربية ذوي االحتياجات الخاصة عدم توافر الرؤية الواضحة حول تربية

 الخاصة.
  وعدم التنوع في استخدام األساليب المعاقين عقمياً  معاالعتماد عمى التدريس الجماعي. 
  برامج التربية الخاصة.عدم التركيز بشكل واضح عمى الخطة التربوية والتعميمية داخل 
 ية مثل الرسم ن قبل مدارس التربية الخاصة عمى الميارات الفنعدم التركيز م

 .والموسيقى
 .القصور في المرافق الترفييية داخل المدارس 
 .عدم مناسبة معظم فصول التربية الخاصة لممقاييس العالمية 
  ذوي االحتياجات تربية لال تيتم إدارة التربية الخاصة باالستفادة من التطبيقات الحديثة

 .الخاصة
  بما يناسب قدراتيم وميوليم.لذوي االحتياجات الخاصة عدم االىتمام بالتدريب الميني 
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  ذوي االحتياجات الخاصةعدم االستفادة من خبرات بعض الدول في مجال. 
 ذوي االحتٌاجات الخاصة:برامج تربٌة الرؤٌة المقترحة لتطوٌر : رابعا  

الباحث رؤية واضحة لتطوير برامج تربية ذوي االحتياجات  يقدموفي نياية ىذه الدراسة 
والعمل عمى إيجاد الحمول العممية لمشكالتيم التي تمثل عوائق وقيود تمنعيم من  الخاصة.

ممارسة الحياة المنتجة في مجتمعاتيم، لذلك فمن الميم بل األكثر أىمية أن ُيعاد النظر في 
تي يحقق تعميم ذوي االحتياجات الخاصة في مصر عممية تربية ذوي االحتياجات الخاصة، ح

 أىدافو، وتشعر الدولة أنيا وفَّت بواجباتيا التربوية تجاه ىؤالء األطفال المعاقين.
 كما يمي: التربوي لذوي االحتياجات الخاصة لتطوير اإلشرافيمكن تنفيذ الجوانب المقترحة و 
  بالشكل المطموب والمتبع عالميًا يحتاج  ذوي االحتياجات الخاصةالتأكيد عمى أن تربية

بالشكل تيم العقبات التي تقف في سبيل تربيإلى مزيد من الوقت والجيد والتغمب عمى 
 الجيد.

  التنمية الشاممة لممجتمع المصري ال تتم إال بخمق جيل مبدع قادر عمى مواكبة التغيرات
ذوي االحتياجات لناك إىمال الحديثة والمتالحقة، لذلك ال يمكن تحقيق ىذه التنمية وى

 الخاصة في ىذا المجتمع.
  االطالع عمى الخبرات العالمية الحديثة في مجال تربية ذوي االحتياجات الخاصة

واالستفادة من خبرات العديد من الدول اإلقميمية والغير إقميمية التي تسبق مصر في ىذا 
  .المجال واالقتباس من ىذه الخبرات

 انات العممية المصرية في المجال التربوي في صياغة منظومة االستفادة من اإلمك
 ذوي االحتياجات الخاصة وفق إمكانيات المجتمع المصري المادية والبشرية.لتعميمية 

  ذوي االحتياجات الخاصة.لتوفير بيئة تعميمية مناسبة 
 مع  تطوير وتحسين أداء كافة العاممين بمجال التربية الخاصة وذلك لتييئتيم لمتعامل

 ذوي االحتياجات الخاصة.
  ذوي االحتياجات الخاصة.لتوفير الدعم المادي والمعنوي الذي يكفل تعميم مناسب 
 ممشاركة االيجابية في تربية ذوي االحتياجات لالمؤسسات المجتمعية  تضافر جيود

 الخاصة.
  الخاصة.دفع األسرة الن تكون شريك في ذوي االحتياجات و تفعيل دور أولياء األمور 
 .تفعيل دور المنظمات المجتمعية لممشاركة في برنامج تربية ذوي االحتياجات الخاصة 
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  تطوير عممية التدريب الميني لمييئة اإلدارية القائمة عمى تربية ذوي االحتياجات
 الخاصة.

  وفق آليات عممية ذوي االحتياجات الخاصة توعية مؤسسات المجتمع بأىمية تربية
 حديثة.

  ذات أىداف ذوي االحتياجات الخاصة دفع المخططين والمختصين إلى وضع خطط لتربية
 قصيرة وطويمة األمد.

  إلزام إدارات التربية الخاصة بعمل دورات تدريبية لمعاممين بمجال التربية الخاصة حول
 .ىؤالء األطفالوكيفية التعامل مع  تربية ذوي االحتياجات الخاصة

  المجتمعية من خالل قرارات حكومية من وزارة التربية والتعميم تفعيل أنشطة المدارس
 .المدرسة والمجتمع المحمي المحيط تضمن من خالليا عممية دمج مجتمعي بين

 ذوي االحتياجات الخاصةلتربية  ربية الخاصة بكميات التربية بمصرتعميم أقسام الت. 
  كميات التربية والمراكز البحثية عمى إجراء البحوث العممية ومنيا حث الجامعات المصرية

 ذوي االحتياجات الخاصة من أجل التغمب عمى مشكالت ىؤالء األطفال.بذات الصمة 
  أمام الجماىير ذوي االحتياجات الخاصة  تغطية وسائل اإلعالم بشكل جيد قضية

 عمى األقل.المصرية، وعرض وسائل الوقاية من ىذه اإلعاقة أو الحد منيا 
  قيام وزارة الصحة بدور فّعال كشريك أساسي في الكشف المبكر عن حاالت ذوي

 االحتياجات الخاصة وخاصة في إجراءات قبول التالميذ في بداية كل عام.
  إعداد مشروعات قوانين من المجان االستشارية بوزارة التربية والتعميم تكفل تعميم جيد

وعرض مشروعات القوانين عمى البرلمان المصري  ذوي االحتياجات الخاصةلومناسب 
، وتشمل أيضًا يم ذوي االحتياجات الخاصة في مصرضمن مشروع إعادة ىيكمة تعم

 مع العاديين بالشكل المالئم لطبيعة إعاقتيم.ذوي االحتياجات الخاصة كيفية دمج 
  بكل محافظة  دارة التربية الخاصة باالشتراك مع كمية التربيةإلاإلعداد لمؤتمر ثانوي

 .ذوي االحتياجات الخاصةلتوعية المواطنين والعاممين بمجال التربية الخاصة بطبيعة 
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 :خاتمة

قدم الباحث في ىذا البحث " واقع برامج تربية وتعميم ذوي االحتياجات الخاصة في 
ض عمى دور التربية الخاصة تاريخيًا في مصر" نشأة وتطور التربية الخاصة في مصر وتعرَّ 

مصر، ثم عرض الباحث الفمسفة الخاصة بالتربية الخاصة، ثم وضح مفيوم التربية الخاصة، 
وأىميتيا، وأىدافيا، وأسسيا ومبادئيا، ووضح الباحث أىم فئات ذوي االحتياجات الخاصة، 
وأنماط وأطر تربيتيم وتعميميم في مصر، وكذلك وضح الباحث أىم مقومات تربية األطفال 

، كما قدم الباحث في نياية الدراسة مرتكزات لمتصور لخاصة في مصرذوي االحتياجات ا
  المقترح حول تربية ذوي االحتياجات الخاصة في مصر.
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 المراجع
ــة  ــدى المعــاقين ســمعيًا فــي ضــوء فمســفة التربي إبــراىيم عبــاس الزىيــري، "االرتقــاء بفعاليــة االتصــال ل

ــين اإلقميميــة الخاصــة"،  ــي ب ــوطن العرب ــي ال ــيم ف ــوان مســتقبل التعم ــع، بعن المــؤتمر العممــي الراب
 م.ٜٜٙٔ، كمية التربية، جامعة حموان، (أبريلٕٔ – ٕٓفي الفترة من ) والعالمية،

، القــاىرة: دار الفجــر لمنشـــر الرعايــة التربويـــة لــذوي االحتياجــات الخاصـــةعبـــد الغفــار،  أحــالم رجــب
 م.ٖٕٓٓوالتوزيع،

، القاىرة: الدار المصرية المبنانية، معجم المصطمحات التربوية والنفسيةحسن شحاتو، وزينب النجار، 
 م.ٖٕٓٓ

 التأىيـل المتكامـل(، -المبكـرالتـدخل  –خدمات ذوي االحتياجات الخاصة )الـدمج زينب محمود شقير، 
 م.ٕ٘ٓٓالقاىرة: مكتبة النيضة المصرية، 

، القـاىرة: عـالم برامج التربيـة الخاصـة ومناىجيـا بـين الفكـر والتطبيـق والتطـويرسعيد محمد السعيد،  
 م.ٕٙٓٓالكتب، 

المصـرية، ، القـاىرة: مكتبـة األنجمـو سـيكولوجية الطفـل الكفيـف وتربيتـوسيد خير اهلل، ولطفي بركات، 
 م.ٜٚٙٔ

ـــال ذوو االحتياجــات الخاصــة وأســاليب رعايتيـــمعبــد العزيــز الســيد الشــخص،  ، القــاىرة: مكتبــة األطف
 .ٕٗٓٓالطبري، 

، القـاىرة: مكتبـة قاموس التربية الخاصة وتأىيل غير العـاديينالشخص، وآخرون،   السيد عبد العزيز
 م.ٕٜٜٔاألنجمو المصرية، 

عقيــل محمــود رفــاعي، "اســتراتيجية مقترحــة لتمويــل التعمــيم العــام واإلنفــاق عميــو فــي مصــر فــي ضــوء 
المــؤتمر القــومي الثــاني عشــر، بعنــوان تطــوير أداء الجمعيــات االتجاىــات العالميــة المعاصــرة"، 

، ( ديسـمبرٜٔ-ٛٔ، في الفترة ما بين )العربية في ضوء معايير الجودة الشاممة ونظم االعتماد
 م.ٕ٘ٓٓ
ـــر فيـــيم،  ـــاء ذوي االحتياجـــات الخاصـــةكمي ـــة األبن ـــاب، رعاي ـــة المصـــرية العامـــة لمكت ، القـــاىرة: الييئ
 م.ٕ٘ٓٓ

 م.ٕٓٓٓ، القاىرة: الشمس لمطباعة، نظم التعميم في التربية الخاصةنجدة إبراىيم عمي، 
ــــــيم،  ــــــة والتعم ــــــة لمــــــدارس وفصــــــول اوزارة التربي ــــــة والتعميمــــــات اإلداري لتربيــــــة التوجييــــــات الفني

ـــة  م،ٕٚٓٓ/ٕٙٓٓالخاصـــة ـــيم األساســـي، اإلدارة العامـــة لمتربي ـــة لمتعم القـــاىرة: اإلدارة المركزي
 م.ٕٚٓٓالخاصة، 

-مٕٛٓٓالخطة االستراتيجية القومية إلصالح التعميم قبل الجامعي في مصـر )وزارة التربية والتعميم، 



 .  واقع برامج تربٌة وتعلٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة فً مصر

- ٖٖٔٔ - 

 .م(ٕٕٔٓ
في شان توزيـع االختصاصـات والمسـئوليات بـاإلدارة ، (ٛٙٔالقرار الوزاري رقم )وزارة التربية والتعميم، 

 م.ٜ٘ٛٔالعامة لمتربية الخاصة، القاىرة، 
وزارة التربية والتعميم، تقرير اإلدارة العامـة لمتربيـة الخاصـة حـول الطفـل ذي االحتياجـات الخاصـة بـين 

، فـي الفتـرة ولالمؤتمر العممي الرابع، بعنوان الطفـل المعـاق بـين الواقـع والمـأمالواقع والمأمول، 
 م.ٜٜٙٔ، معيد الدراسات العميا لمطفولة، جامعة عين شمس، ( مارسٕٔ – ٜٔمن )

م. ٕٗٔٓ، تقريــر حكــوميوزارة التربيــة والتعمــيم، جيــود الدولــة فــي رعايــة ذوي االحتياجــات الخاصــة، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط:  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت عم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اإلنترن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح عم ومت

http://www.masrawy.com/News/News_Egypt/details/20 
، فـي شـأن الالئحـة التنظيميـة لمـدارس وفصـول التربيـة (ٖٚٔقـرار وزاري رقـم ) ارة التربية والتعميم،وز 

 م.ٜٜٓٔ/ٔ/ٕٛالخاصة،  بتاريخ 
( مــن القــرار ٕٙم بتعــديل المــادة )ٖٜٜٔ/ٗ/ٚ، بتــاريخ (ٙٛقــرار وزاري رقــم )وزارة التربيــة والتعمــيم، 

 م.ٜٜٓٔ/ٔ/ٛٔ( بتاريخ ٖٚالوزاري رقم )
ــة  ــدى المعــاقين ســمعيًا فــي ضــوء فمســفة التربي إبــراىيم عبــاس الزىيــري، "االرتقــاء بفعاليــة االتصــال ل

ــين اإلقميميــة الخاصــة"،  ــي ب ــوطن العرب ــي ال ــيم ف ــوان مســتقبل التعم ــع، بعن المــؤتمر العممــي الراب
 م.ٜٜٙٔ، كمية التربية، جامعة حموان، (أبريلٕٔ – ٕٓفي الفترة من ) والعالمية،

، القــاىرة: دار الفجــر لمنشـــر الرعايــة التربويـــة لــذوي االحتياجــات الخاصـــةعبـــد الغفــار،  أحــالم رجــب
 م.ٖٕٓٓوالتوزيع،
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