
 

    قراءة واقع التجربة الجزائرية في مجال التربية الخاصة
 كواش منيرة .أو  كواش زهرة. د

 قسم التربية البدنية و الرياضية جامعة بسكرة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :مقدمة

م على تقدي ةفي كل دول العالم قائم العناية بفئة ذوي االحتياجات الخاصةزال ت الو  تكان
عن  همأدى إلى عزلمما  ،خاصة أي معاهد خاصة للمعاقين خدماته ضمن مؤسسات تعليمية

دون مشاركة اآلخرين نتيجة و مما أثر في نفوسهم وأصبحوا ال ي ،هفي غرباء وأصبحوامجتمعهم 
عامًا  كذلك إحساسهم بأن لديهم نقصًا وقصوراً  ،والنظرة السلبية لهم من قبل أفراد المجتمع الجحود
يستطيعون أن  نهم الأو  ،سواء الجسمية أو الحسية أو النفسية أو االجتماعية مختلفة نواحيفي 

( الصم)لمعاقين سمعيًا ا وبالتالي شكلوا مجتمعهم الخاص بهم مثل ،يتعايشوا مع أفراد مجتمعهم
 .(المكفوفين)والمعاقين بصريًا 

وفلسلللفة حديثلللة للتربيلللة  أواخلللر القلللرن العشلللرين مصلللطلحاً  ظهلللر مفهلللوم اللللدم  فلللي بالمقابللللو 
 ،ذاتله وكيانله ويزيلد شلعورن بانتمائله لمجتمعلهبالمعلا  ويحسسله  واللذي يضلع مكانلة للطفلل ،الخاصة

مثل ح  المساواة في التعليم والعمل وغيرها  ،وأن له حقوقًا يجب أن يتمتع بها وأنه ليس غريبًا عليه
 المجتمع، ومن خالل الشعار الذيالخدمات األخرى وعليه واجبات يجب أن يؤديها كعضو في  من

 تتجهللا ،لألشللخاص وهللو حلل  التعللليم والعمللل مللن خللالل منظمللة اليونسللكو طرحتلله األمللم المتحللدة
الدم  للطالب المعاقين بكل فئاتهم فلي الملدارس العاديلة ضلمن  أغلب دول العالم إلى تطبي  برام 

التللالي نكللون قللد نجحنللا فللي رفللع يشللمل الللدم  جانللب العمللل والمجتمللع وب ومللن ثللم ،أقللرانهم األسللوياء
 ،أسرة الطفل المعا  بأن أبنها يتعلم ويعمل جنبًا إلى جنب مع بقية أفراد مجتمعه المعاناة عن كاهل

فلي مما سيجعله عضلوا فعلاال وكذلك زيادة إحساس الفرد المعا  بذاته وبالتالي تفاعله مع مجتمعه  
مللللن عللللزلتهم الطويلللللة عللللن  جللللات الخاصللللةذوي االحتياقللللد أخرجنللللا  مللللن هنللللا نكللللونهللللذا المجتمللللع و 

 حتلى أن أفلراد المجتملع تزيلد ،غيرهموأصبحوا يتعلمون ويعملون في مجتمعهم مثلهم مثل  مجتمعهم

  .تفاعلوا جنبًا إلى جنب معهمياتجاهاتهم اإليجابية نحو المعاقين حين 

 :فيما يلي مفاهيم حول اإلعاقة و التربية الخاصة و الدم و 
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الطفلل :" اإلنسلان المعلا  بأنله( 741ص ،0891 ،عبلد الملنعم حنفلي)علر  ي :تعريف اإلعاقةة
أو الللذي بلله عيللب أو نقللص تشلللريحي أو  ،أو الفللرد الللذي يملللك مللن القللدرات مللا هللو دون المسللتوى

أمللا ". و قللد تكللون اإلعاقللة عقليللة أو نفسللية أو بدنيللة. وظيفللي يجعللله غيللر قللادر علللى منافسللة أقرانلله
هلو كلل شلخص يعلاني ملن نقلص :" فيعر  المعا  قلائال  (Norbert,1991, p124)نوربار سيامي 

مللن خللالل التعلريفين يبللدو أن هنللاك ". جسلمي أو عجللز عقللي يمنعلله مللن القيلام بللأداء وظيفللي علادي
 :ثالثة محكات رئيسية ذات داللة واضحة لتحديد مفهوم اإلعاقة و هي

   القدرات وعالقتها باألداء الوظيفي المنخفضاالستعدادات و ضع. 
 أشكال القصور العضوي أو النفسي و عالقته بالسلوك التكيفي. 

 الفترة النمائية من حياة الفرد. 

إن مصطلح األداء الوظيفي يشير إلى ضرورة تحديد القدرات العقلية و الحسية و الحركيلة     
واء حيل  أنله كلملا انخفلض األداء اللوظيفي سل ،و العقالنية لمعرفة مدى استعدادات و قدرات الطفل

انخفضلللت درجلللات التوافللل  و اضللللطربت  ،كلللان عقليلللا أو حسللليا أو حركيلللا أو اجتماعيللللا أو انفعاليلللا
و مللللن ثللللم يصللللبح التكيلللل  و التوافلللل  معيللللارين أساسلللليين لتقريللللر حللللاالت  ،أشللللكال السلللللوك التكيفللللي

أعاقللة  ،إعاقللة حركيللة ،إعاقللة عقليللة: تصللني  أنللواع اإلعاقللة إلللى مللا يلللي و عليلله يمكللن ،اإلعاقللة
 .إعاقة في الجوانب االجتماعية و االنفعالية ،إعاقة بصرية ،ةسمعي

 :تعريف التربية الخاصة
التربيلللللة الخاصلللللة حسلللللب ملللللدلولها فلللللي ( 03ص،2891 ،فتحلللللي السللللليد عبلللللد اللللللرحيم)يعللللر   

أن مصطلح التربية الخاصة يستخدم للداللة عللى تللك المظلاهر فلي العمليلة :" االستخدام حين يقول
دم ملع األطفلال ذوي االحتياجلات الخاصلة أو األطفلال الموهلوبين و ال تسللتخدم التعليميلة التلي تسلتخ

و يفسر هذا التعري  التربية الخاصة على أسلاس ". عادة مع الغالبية العظمى من األطفال العاديين
 .إحصائي في حدود انحرافين معياريين سالبين

يلللة الخاصلللة عنلللدما فيلللذهب بعيلللدا فلللي تعريفللله للترب  (Mises،1971،p254)أملللا ميلللزس   
أنهللا مجموعللة مللن اإلجللراءات  و األسللاليب التعليميللة معدلللة و مكيفللة حسللب كللل درجللة مللن :"يقللول

درجللللات اإلعاقللللة التللللي تميللللز كللللل طفللللل مللللن األطفللللال وفقللللا لميللللزاتهم و قللللدراتهم    و إمكانيللللاتهم و 
أسلاس الخلدمات  لقد عر  ميزس التربية الخاصة عللى ،"احتياجاتهم المعرفية و السلوكية و النفسية
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و انطالقلللا ملللن الدراسلللة المعمقلللة  ،التلللي تقلللدمها المؤسسلللة المتخصصلللة للللذوي االحتياجلللات الخاصلللة
و مللن ثللم بنللاء برنللام  تربللوي خللاص  ،لشخصللية المعللا  بهللد  الكشلل  عللن نللواحي قوتلله و ضللعفه

 .لحمايته
 : الدمج تعريف

 للتأكيد كإجراءتعليم الخاص نظام ال في لالنخراطالمعوقين  لألطفالالفرص  إتاحةالدم  هو    
 التربويةمواجهة االحتياجات  إلىو يهد  الدم  بشكل عام  ،الفرص في التعليمتكافؤ على مبدأ 
تعليمية  دراسيةومناه  ووسائل  ألساليبوفقا  ،العادية المدرسة إطارللطفل المعو  ضمن  الخاصة
 العامة المدرسةالتعليم في  تإطارا إلى إضافةجهاز تعليمي متخصص  تقديمها يشر  على خاصة

لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في أقل البيئات تقييدًا وهذا  هو إجراء لتقديم خدمات خاصةو . 
العاديين، وأن يتلقى خدمات خاصة في فصول عادية، وأن يتفاعل  يعني أن يوضع مع أقرانه
 .عاديين بشكل متواصل مع أقران

  :بعض الدراسات أوضحتهاكما   الدم  بسياسة  الخاصةو في ما يلي نقدم بعض التعاري  
  :   least restrictiveعزال األقل البيئة  -

وذلك بدمجهم  الخاصة تاالحتياجاذوى  األطفالمن عزل  اإلمكانبقدر  التقليليقصد بها 
 .العاديةالفصول والمدارس  فيالعاديين  فاللباألط

 Mainstreaming  :  الدم  -

 األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس والفصول العادية مع أقرانهم دم  هيقصد ب

 .المساندةالعاديين مع تقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات 

  Regular Education Initiative  : العاديةمبادرة التربية  -

ياجات الخاصة االحت المدارس العادية بتعليم األطفال ذوي معلميبهذا المصطلح أن يقوم  يقصد
والمدارس العادية مع تقديم االستشارات  خصوصًا ذوي اإلعاقات البسيطة والمتوسطة في الفصول

 .الخاصةمن المختصين في التربية 

  Inclusion  :العام الدم  الشامل -

النظر عن  ضلبغ ،المصطلح لوص  الترتيبات التعليمية عندما يكون جميع الطالب يستخدم هذا  
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م العاديين لمع أقرانه ألعمارهم ة اإلعاقة التي يعانون منها  يدرسون في فصول مناسبةنوع أو شد
 .المدارسن الدعم لهم في هذ في مدرسة الحي إلى أقصى حد ممكن مع توفير

 : الدمج أنواع

بالبناء المدرسي  العامة التربيةمع مدارس  الخاصة التربية ةاشتراك مؤسس وهو: الدم  المكاني -0
بها  خاصة تعليمية ةتدريب وهيئ وأساليب الخاصة الدراسيةخططها  ةتكون لكل مدرس ينماب  ،فقط

 .ةموحد اإلدارةتكون  أن وممكن

قي  اديينلالعالب لمع الطذوي االحتياجات الخاصة الطالب  إشراك: التربوي الدم  التعليمي  -2
ود اختال  في لدرسي مع وجللموضمن البرنام  ا ،التعليمية الهيئةعليها نفس  تشر  ةواحد ةمدرس

 اصليتضمن البرنام  التعليمي ص  عادي و ص  خو . األحيانفي بعض  المعتمدة المناه 
 العاديين أقرانهمع  الخاصةهو ما يقصد به دم  الطالب ذوى االحتياجات  أو.مصادر ةلوغرف

 يدرسها التي يةالدراسللطالب العاديين ويدرس نفس المناه   المخصصة الدراسيةل الفصول لداخ
 .الخاصة من جهة أخرى التربيةمع تقديم خدمات  اديلالع الطالب

 المدرسية باألنشطة العامة والمعوقين بالصفو   األطفالالتحا  بمعنى  :االجتماعي الدم   -7
 طةلواألنشوحصص الفن والموسيقى  والنشاطات الرياضة العلمية و الترفيهية كالرحالت ،ةتلفخالم

الدم  حي  ال يشارك الطالب ذوى االحتياجات  وأشكال أنواعبسط أهو و . األخرى ةيلاالجتماع
نما ،الدراسية فقطداخل الفصول  الدراسة في العاديرن لنظي الخاصة  فيعلى دمجه  كذلك وا 
 المدرسية والجماعات ةالفسح وأوقات الفنية والتربية الرياضية التربيةمثل  المختلفة التربوية األنشطة
 .ت والمعسكرات وغيرهاوالرحال

 أنشطةلالندماج في مختل   ذوي االحتياجات الخاصةالفرص ل إعطاء :المجتمعيالدم    -4
فاعلين ويضمن لهم ح  العمل  أعضاء واكوني أنوتسهيل مهمتهم في  وفعاليات المجتمع

 .التنقل والتمتع بكل ما هو متاح في المجتمع من خدمات مع حرية ةباستقاللي
 أكثر أو دراسية ةماد في الخاصةويقصد به دم  الطالب ذوى االحتياجات   :الجزئي الدم ل 5
 .ةالعادي يةفصول الدراسالمن العادين داخل  أقرانهمع 

 :الدمج أهداف

م لاوي مع غيرهلوالمتس المتكافئللتعليم  الخاصةذوى االحتياجات  األطفال الفرص لجميع إتاحة 1 -
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 .األطفالمن 

 علتفاعل ملوال العاديةياة للالنخراط في الح الخاصةذوى االحتياجات  لألطفال ةالفرص إتاحة  2 -
 .اآلخرين

ات لذوى االحتياج األطفالللتعر  على  الخاصةغير ذوى االحتياجات  لألطفال إتاحة الفرصة 3 -
 .الحياةقرب وتقدير مشاكلهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات  عن الخاصة

مؤسسات  إلىوالتخفي  من صعوبة انتقالهم  المحليةوقين في بيئتهم المع األطفالخدمة 4 - 
 الريفيةمن المناط   األطفالوينطب  هذا بشكل خاص على  ،أسرهمعن بيتهم وخارج  ومراكز بعيدن

 .ةلالخاص التربيةز كعن مؤسسات ومرا يدةلوالبع

م فرص لين ال تتوفر لديهالذ الخاصةتياجات لذوى االح األطفالمن  ةممكن ةكبر نسبأاستيعاب  5 -
 .للتعليم

من مدراء ومدرسين  العامةوبالذات العاملين في المدارس  المجتمع أفرادتعديل اتجاهات 6 - 
  .واألولياء

  .المتخصصة التربيةلمراكز  العالية التكلفةمن  التقليل  -1

فل وأسرته من والنفسية بين األطفال أنفسهم وتخليص الط التقليل من الفوار  االجتماعية8 -
 .وجودن في المدارس الخاصة التي يمكن أن يخلقها (الوصمة)

أكاديميًا  لينمو نموا أحسن فرصة أفضل ومناخا  الخاصةذوى االحتياجات ء الطفل إعطا 9 -
إلى جانب تحقي  الذات وزيادة دفعه نحو التعليم ونحو تكوين عالقات  ،واجتماعيا ونفسيا سليما
 .نحون وتعديل اتجاهات األسرة وأفراد المجتمع غيراجتماعية سليمة مع ال

من ذوي االحتياجات الخاصة من كونها اتجاهات  وكذلك المعلمون وتوقعاتهم نحو الطفل 10 -
 ايجابية تميل إلى السلبية إلى األخرى أكثر

ال العادية كبقية األطف كما يح  لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة تلقي التعليم في المدارس 11 -
واالجتماعية التي حدثت عبر العالم وان  العاديين حي  يعتبر الدم  جزءا من التغيرات السياسية

تجنب عزل الطفل عن أسرته والذين قد يكونون  التربية الخاصة في المدارس العادية تساعد علي
 مقيمين في مناط  نائية

الحتياجات الخاصة في المدارس المهارات اللغوية للطفل من ذوي ا ىبشكل أعم  عل التركيز 12 -
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نما يعتمد بشكل كبير عل ،ن تعلم اللغة ال يتم بالصدفةأحي   العادية حي   ،العوامل البيئية ىوا 
اليومية مع  يسهل نجاحهم من خالل التفاعالت إذيعتبر النمو اللغوي مهما جدا لألطفال المدمجين 

التهجئة والكالم  والكتابة و لغة كالقراءةن عملية تكيي  الجوانب المرتبطة بالإلذا ف.. اآلخرين
 .واالستماع تعد مطالب ضرورية لنجاح دمجهم

ن األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في فصول الدم  أأشارت العديد من الدراسات إلى  وقد 13 -
للتعبير  يظهرون قدرة أفضل ،تقدم لهم مناه  معدلة وبرام  تربوية فردية في المهارات اللغوية التي

المناسبة لتحسين  ن الدم  يزود األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة بالفرصأعن أنفسهم، كما 
بشكل  بعضهما ببعض كل من مفهوم الذات والسلوكيات االجتماعية التي وجد بأنهما مرتبطان

 .كبير
التعلر  العلاديين يسلاعد هلؤالء فلي  دمل  الطفلل ذوي االحتياجلات الخاصلة ملع األطفلال إن 14  -

احتياجلاتهم الخاصلة وبالتلالي تعلديل اتجاهلاتهم  وكلذلك تقلدير ،هذن الفئة من األطفال عن قرب ىعل
والمدرسة من أفراد العائالت األخرى ومن غيلر  ،األطفال اآلخرين وتقليل آثار الوهم السلبية من قبل

تلوفر تعليمللًا فرديللًا قلل تكلفللة و أاألطفللال فلي ظللرو  ومنلام تعليمللي أكثلر إدماجللًا و  ووضللع ،المعلاقين
 دم  األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العامة من الناحية االقتصادية يكون حي  أن

 اقل تكلفلة مملا للو وضلعوا فلي ملدارس خاصلة لملا تحتاجله تللك الملدارس ملن أبنيلة ذات مواصلفات

 .أخرىوجهاز متخصص من العاملين باإلضافة إلى خدمات 
من ذوي  األطفالأذهاننا بأن الدم  قد ال يكون الحل األمثل لكل  عنيجب أن ال يغيب  15 -

من ذوي االحتياجات الخاصة قد ال يتمكنون من  األطفالبل إن بعض  ،االحتياجات الخاصة
 دم لهم في تلكلالدم  المختلفة لتباين حاجاتهم وعدم فعالية الخدمات التي قد تق النجاح في أوضاع

األفراد من ذوي االحتياجات  قد يكون حلمًا وأماًل يتمنان الكثير من أنهحين في . اع الدراسيةللاألوض
من سلبيات في عملية التطبي  ال يتم  قد يكون كارثة للبعض اآلخر لما قد يطرأ كما الخاصة

 .بقًا أو االستعداد لهالواؤها مسلاحت

 . والثقافية األخالقيةالدم  متسقا ومتوافقا مع القيم  يعتبر 16 -
مكاناتهم وصية أقرأنهمحول خص الخاطئة األفكار عمنليخلص دم  العاديين  17 - وقدراتهم من  وا 

 .الخاصة ذوى االحتياجات



 نظرة اجملتمع لرياضة ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجلزائر: حول الثالث أعمال امللتقى الوطين ـــــــــــــــــــ 

ــــــــــــ جامعة حممد خيضر ببسكرة -الراهنة املسألة الرتبوية يف اجلزائر يف ظل التحديات دفاتر خمرب  025  ـ

المعيقات  أنواع من جميع الخاصةالمدى تخليص ذوى االحتياجات  ةالدم  بعيد أهدا من  18 -
 .ةالحيا نواحيجميع  فيتحد من مشاركتهم  التي  المعنوية أو الماديةسواء 

 : في عملية الدمج المجتمع دور

عات التي لها احتكاك االمجتمع هم مجموعة من األفراد واألشخاص والجم الشك أن عناصر
  :والمقصود بالمجتمع هو( ذوي االحتياجات الخاصة)الفئة من المجتمع  هذنبمباشر 

ن في جو أسري يتكون من األب واألم واألخوة واألخوات الذين يعيشو  المجتمع األسري عادة-  
  .يحتضنهم البيت

الموجودين داخل فناء  يشمل الهيئة اإلدارية والهيئة التدريسية والطالبو  المدرسي المجتمع-  
  .المدرسة

 .السكان المحيطين بسكن الطالب  يتعدى و المجتمع المحيط بالطفل على نطا  أوسع-  

ردود المجتمع النفسية تجان ذوي  التي تساعد في التوعية في تخفي  من العناصر األساسيةو  
 :والتقليل قدر المستطاع من االتجاهات السلبية لهذن الفئة من االحتياجات الخاصة

عليها الوقو  معه ليتحق  له القدرة  اعتزاز األسرة بأن لديها طفل ذوي احتياجات خاصة وأن1 -
 ،التدريب وعدم تهميشهفاعل ال ينقصه سوى  واالستطاعة في مسايرة أبناء المجتمع وأنه عضو

  .المجتمع الكبير و األسري والبعد عن النظرة الدونية له من قبل المجتمع

  .والتربية على نطا  األسرة والمجتمع تهيئة الجو المناسب له ليأخذ حقه من التعليم2 - 

من ذوي االحتياجات الخاصة عن طري   يجب أن نوصل رسالة عملية عبر هذن الفئة3 -
  .عمليًا لكل من ينظر إلى هذن الفئة نظرة سلبية وأفعالهم وتصرفاتهم االجتماعية وأبرزها سلوكياتهم

رسالة زمامها غرس الجانب  نشرب ةوالمرئي ةوالمسموع ءةالمقرو  وسائل اإلعالم اهتمام4 -
  .اآلثار النفسية تجان هذن الفئة د عناعتبإلاإليجابي وا

الفئة حقها من االهتمام كسائر فئات المجتمع مع توافر  إعطاء هذنعلى المثابرة والتأكيد  5 -
  .الجهود من جميع فئات المجتمع

التأكيد على احترام هذن الفئة من المجتمع  دور فعال في لمسجد في هذا المقاملالشك أن   6 -
لهم حقو  ووجبات يجب أن تتمتع بها هذن الفئة من المجتمع وأن رسالة  ومعرفة الجميع بأن

األثر الفعال بح  الناس على تحقي  ما لهذن الفئة من حقو  وأنهم جزء ال يتجزأ  يكون لهاالمسجد 
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  .المجتمع وأنها رسالة يجب أن تصل إلى أذهان المجتمع من هذا

عند تصميم المباني والطرقات ودورات  يراعتوالمؤسسات أن  يجب على الجهات الحكومية7 -
تسهل عملية التنقل و الزمة والضرورية والحيوية لهذن الفئة لكي التجهيزات ال الميان والمراف  العامة

  .المجتمع حقوقهم كسائر أفراد بالتالي ممارسة

حو  ودراسات بب  يجب على الباحثين والدارسين ومؤسسات البح  ومراكز البحو  أن تقوم8 -
  .عن هذن الفئة وتفعيل نتائ  هذن البحو  والدراسات

 :في مجال التربية الخاصة واقع التجربة الجزائرية
 ،لقد استفادت الجزائر من مختل  الجهود العلمية و العملية التلي اعتملدت فلي اللدول المتطلورة

 Boucebci) و نالحللظ مللن خللالل دراسللات. مللع مراعللاة الخصوصللية الثقافيللة للمجتمللع الجزائللري

يتهم مللن مختللل  أن نظللام التربيللة الخاصللة اتجللان المعللاقين فللي الجزائللر يهللد  علللى حمللا (1984
وذللك بتلقيلنهم وتعلليمهم  ،وتطوير قدراتهم من جهة أخرى ،األخطار الخارجية التي تهددهم من جهة

فلكللل طفللل الحلل  فللي الحصللول علللى فرصللة للتعللليم والتكفللل . مختللل  المعللار  والمفللاهيم األساسللية
 .راته بهد  تحقي  الصحة النفسيةطبقا لما تسمح به قد

قلللرار كاتلللب الدوللللة للشلللؤون  2890جلللانفي  10جزائريلللة رسلللميا يلللوم وقلللد اعتملللدت الحكوملللة ال
و الللذي يحتللوي علللى برنللام  انتقللالي يتضللمن  ،االجتماعيللة لللدى وزارة التخطلليط و التهيئللة العمرانيللة

مراكللز طبيللة  7و ،مللدارس للمكفللوفين 9و ،مدرسللة إضللافية لصللغار الصللم الللبكم 21بنللاء و تجهيللز 
 ،ة وطنيللة لتكللوين المسللتخدمين المتخصصللين بهللذن المؤسسللاتباإلضللافة إلللى إنشللاء مدرسلل ،تربويللة

وتقوم برسكلة العاملين بالقطاع االجتماعي الذين يقوملون بمهلام التعلليم و التربيلة و إعلادة التربيلة و 
 .كذا المتخصصين االجتماعيين بالمؤسسات المتخصصة

اقلة فلي المجتملع تنتشلر اإلع ،2880اللوطني لححصلاء فلي شلهر جلانفي  نوفقا ألبحا  اللديوا
و فيمللا يلللي عللرض لمختللل  النسللب المئويللة حسللب طبيعللة   ،% 2.1الجزائللري بنسللبة مئويللة قللدرها 

  اإلعاقة في الجزائر
 

 .جدول يبين النسب المئوية حسب طبيعة اإلعاقة
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 النسبة المئوية نوعية اإلعاقة

  %77.09 اإلعاقة الحركية

 % 24.85 اإلعاقة العقلية

 % 16.50 اإلعاقة البصرية

 % 14.71 اإلعاقة السمعية

 % 6.58 المصابين بتعدد اإلعاقات

(04ص،0884-0887الدليل الوطني الخاص بالنشاط االجتماعي)  

 
تتوزع المؤسسات المتخصصة لذوي االحتياجات الخاصة من حي  عددها و الموظفين و  

 :المتخصصين الذين يشتغلون بها في الجدول التالي
اإلطارات  طاقة االستيعاب العدد المؤسسات المتخصصة

 المتخصصة

المراكز الطبية التربوية لألطفال 

 المعاقين ذهنيا

54 5583 950 

المراكز الطبية التربوية لألطفال 

 المعاقين حركيا

30 073 09 

 440 5233 17 مدارس صغار الصم

 120 1333 21 مدارس خاصة بالمكفوفين
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 (01ص،0884-0887تماعيالدليل الوطني الخاص بالنشاط االج)
مركللزا خاصللا  41تجهيزهللا إلللى أن وصلللت إلللى إلللى سللتمرت الجهللود فللي إنشللاء المراكللز و ا   

باإلضللافة إلللى إنشللاء ديللوان وطنللي ألعضللاء المعللوقين االصللطناعية  ،2111 ةبالمعللاقين ذهنيللا سللن
  .مركلللللزين وطنيلللللين لتكلللللوين المسلللللتخدمين المتخصصلللللين فلللللي مختلللللل  أنلللللواع اإلعاقلللللةو  ،ولواحقهلللللا

قلد يعتقلد اللبعض علدم أهميلة   :الرياضية في دمج  ذوي االحتياجات الخاصةالبدنية و  ةدور التربي
لكللن  ،أو نفسليا أو اجتماعيلا أو كونهلا ضلارة لهلم بللدنيا  ذوي االحتياجلات الخاصللةلل  التربيلة البدنيلة

ا المختلفللة لهللا فالتربيللة البدنيللة وأنشللطته ،الدراسللات واألبحللا  العلميللة والتجريبيللة أثبتللت عكللس ذلللك
ملن جميلع  ذوي االحتياجلات الخاصلةقد تفو  في أغلب األحيان أهميتها بالنسبة ل  للمعاقين  أهمية

 .النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية
لألنشلللطة البدنيلللة فلللي أغللللب األحيلللان   المعلللاقين  فملللن الناحيلللة البدنيلللة وجلللد أن ممارسلللة غيلللر

لمصللاحبة لمعظللم احيلل  تعتبللر قلللة الحركللة مللن الصللفات  ،جيللةللمعللاقين عال  وقائيلة ولكنهللا بالنسللبة
المعللا    أو بسللبب ظلرو  ،اإلعاقلات والتلي تكللون بسلبب اإلعاقلة ذاتهللا كملا فللي اإلعاقلات الحركيلة

وقللد تللؤدي قلللة الحركللة إلللى بعللض التغيللرات الفسلليولوجية . النفسللية أو االجتماعيللة كاالنطوائيللة مللثال
 ،أكثللر عرضللة لمللا يعللر  بللأمراض نقللص الحركللة جللات الخاصللةذوي االحتيا  السلللبية التللي تجعللل

  .ومرض هشاشة العظام وغيرها وأمراض القلب التاجية ،والتي تتضمن ارتفاع ضغط الدم 
لألنشلللطة البدنيلللة تسلللاهم  ذوي االحتياجلللات الخاصلللة وقلللد أكلللدت الدراسلللات العلميلللة أن ممارسلللة

ركلة إمللا حقليلل مللن األعلراض الناجملة عللن قللة البفعاليلة فلي رفللع مسلتوى ليلاقتهم البدنيللة وبالتلالي الت
غالبا ما يعلانون ملن المشلكالت  ذوي االحتياجات الخاصةة النفسية أو االجتماعية إذ أن لمن الناحي
وقللد يللؤدي ذلللك للشللعور بالدونيللة التللي  ،ائيللا بالنسللبة لغيللر المعللوقيناالجتماعيللة أسللهل وتلقو النفسللية 
كملا قللد يصلاحب هللذا . واألصلدقاء للمعللا  عللى انلله علديم الفائللدة وء معاملللة أفلراد العائلللة ليزيلدها سل

وفقللدانا للثقلة بللالنفس ممللا ينللت  عنلله  ،وقصلورا فللي تقللدير الللذات ،الشلعور ارتفاعللا فللي مسللتوى القللل  
 .ية االتجاهات السلبية ضد المجتمعلاالنطوائية والعزلة وتنم

فلي  ذوي االحتياجات الخاصلةالنفسي لالرياضية التوازن د المشاركة في األنشطة البدنية و وتعي 
لب األحيللان وتنمللي الثقللة بللالنفس وتقللدير الللذات خصوصللا عنللدما تكللون خبللرات المشللاركة ناجحللة لأغل
ذوي االحتياجات كما توفر مشاركتهم في األنشطة البدنية الفرص المناسبة لتفاعلهم مع أقرانهم من .
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تقبلللل اآلخلللرين بعلللد تغييلللر مفلللاهيمهم مملللا يلللؤدي إللللى . ذوي االحتياجلللات الخاصلللةوغيلللر  الخاصلللة
ونظلرا لملا تقدمله بلرام  .بلدال ملن التركيلز عللى إعلاقتهم  ذوي االحتياجات الخاصلة دراتلباكتشا  ق
بعض الدول في جميع مدارسها بتقديم بلرام   تفقد التزم ذوي االحتياجات الخاصةلل  يةلالتربية البدن

 .الخاصة ذوي االحتياجاتتربية بدنية خاصة لجميع الطالب 
 :قائمة المراجع

 .0891 ،مكتبة مذبولي ،موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ،عبد المنعم حنفي -2
 .0892الكويت  ،دار القلم ،الجزء األول ،سيكولوجية غير العاديين ،فتحي السيد عبد الرحيم -2
 -0887 ،ئرالجزا،الدليل الوطني للنشاط االجتماعي ،التضامن االجتماعيوزارة العمل و  -7

0884. 
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5- Mises.r، La Cure institutionnelle des déficiences intellectuelles dysharmoniques chez 
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