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Abstract: As the title indicates, this study has sought to build a paradigm for special education in Palestine to serve people 

with mental health disabilities in line with international trends and standards. To that end, the researchers first made a 

review of relevant theoretical literature, such as articles, theses and dissertations, related to curricula and special needs and 

traits of mentally disabled persons. This is in addition to societies and institutions which cater to their needs. Then based on 

collected data, the researchers developed a paradigm for special education in the light of contemporary trends and 

standards in line with official educational policies in Palestine and in harmony with the social, cognitive and skillful 

frameworks of the mentally disabled individuals. In addition to the proposed paradigm, the researchers have suggested a set 

of skills and guidelines for school teachers in accordance with the curriculum paradigm. The researchers recommend 

adoption of the proposed special education paradigm and make it a basis for production of educational manuals, school 

textbooks and extracurricular activities in order to raise the quality of education provided to the mentally disabled people. 
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 التربية الخاصة لذوي اإلعاقات الذهنية في فلسطين ملنهاج مقترحأنموذج 

 في ضوء املعايير والتوجهات العاملية 

 سهيل حسين صالحة

 سالم راض ي البسطامي

 || فلسطين جامعة النجاح الوطنية||  ة العلوم التربوية وإعداد املعلمينكلي

، لذوي اإلعاقات الذهنية في فلسطين في ضوء املعايير والتوجهات العاملية هدفت هذه الدراسة لتقديم مقترح لتصميم منهاج: خلخ امل

واملؤسسات ، باملناهج وحاجات ذوي اإلعاقة الذهنية وخصائصهمهتم الباحثان بمراجعة اإلطار النظري والدراسات ذات الصلة اولذلك 

الباحثان التوجهات واملعايير في مجال مناهج ذوي اإلعاقة  ىكما تقص   ، والجمعيات التي تعمل على رعايتهم وتنمية مستوى تعلمهم

زمة من اإلرشادات للمعلمين وفق تصميم املنهاج ح ح  ااقتر  وتم، ماعي واملعرفي واملهاري لذوي اإلعاقة الذهنيةجتوفق اإلطار ال ، الذهنية

مكن أن  ابتبني التصميم املقترح واعتباره أساس  وأوصت الدراسة ، املتوقع للبناء في األدلة التعليمية والكتب املدرسية واألنشطة التي ي 

 . ترفع من جودة تعليم ذوي اإلعاقة الذهنية

 .العامليةالتوجهات ، املعايير، الذهنيةاإلعاقات ، املنهاج: الكلمات املفتاحية
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  م2020 مايو ــ سابع عشرالالعدد  ــ رابعالالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 

أنموذج مقترح لمنهاج التربية الخاصة لذوي اإلعاقات الذهنية 

 في فلسطين في ضوء المعايير والتوجهات العالمية
 البسطاميصالحة,  (140) 

 

 : املقدمة

والحق لكل البشر للتعلم بغض النظر عن أية ، والتميز للجميع، والتعليم للتميز، تتيح نداءات التربية للجميع

سواء كانت جسدية أم عقلية مع إتاحة الفرص للطاقات الكامنة لدى البشر على ، معوقات قد تحول دون ذلك

 بما يعزز وجوب تقديم تعليم جيد لكافة الفئات والشرائح رغم اختالفها.، والريادةالظهور 

ا من مبدأ تكافؤ الفرص والذي يقتض ي تساوي فرص التعليم لكل فرد بما يتناسب مع قدراته
 
فقد ، وانطالق

ة التربوية أصبحت قضية تعليم األشخاص ذوي الحتياجات الخاصة واحدة من أهم القضايا املطروحة على الساح

ا وعاملي   ، تربوية) قضايا التربية الخاصة التي لها جوانب متعددة وأبعاد مختلفة إحدى. وتعد اإلعاقة الذهنية امحلي 

وهذه األبعاد تتداخل مع بعضها البعض. األمر الذي يجعل هذه املشكلة ، ومهنية(، وتأهيلية، ماعيةاجتو ، ونفسية

ا في التكوين والتربية انموذج    (.2013، عبد امللك) والهتمام بفئة ذات حاجات معينة ومختلفة فريد 

وتكييف املناهج وطرق التدريس ، وتؤكد التربية الخاصة على ضرورة الهتمام بذوي الحتياجات الخاصة

وبما يسمح بدمجهم مع ذويهم من التالميذ من غير ذوي اإلعاقة في فصول ، بما يتواءم واحتياجاتهم، الخاصة بهم

بما يساعدهم على ، مع تقديم الدعم العلمي املكثف ملعلمي التربية الخاصة ومعلمي التعليم العام، ليم العامالتع

 شحيح  خاصة اإلعاقة الذهنية والتي تلقى اهتمام  ، لذوي اإلعاقات املختلفة راتيجيات التعليماستتنفيذ 
 
 ةمقارن   اا

  (.2015، محمود) بغيرها من اإلعاقات

وهذه اإلعاقة تتميز ، ( اإلعاقة الذهنية بأنها قصور جوهري في الوظائف العقلية2004) ويعرف بوشيل

، ويرتبط هذا القصور بالنشاط الذي يقوم به الفرد، بمعدلت ذات دللة تظهر في الوظائف العقلية ونسبة الذكاء

ماعية جتوكذلك الوظائف ال  ،التصال العقلي والعناية الشخصية: وهما، ا على أهم وظيفتين عقليتينويكون مؤثر  

 .للطفل العادي الطبيعيوالصحة. ويشير هذا التعريف إلى أن الوظائف العقلية تقل عن املعدل 

بحيث ، أهم اإلعاقات الخفية التي تعوق األداء املدرس ي لدى الطلبة وتعطله إحدىوتعد إعاقات التعلم 

جل مساعدتهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية من أ، تصبح خدمات التربية الخاصة ضرورية لهؤلء الطلبة

كما ل يتوفر منهاج ، وإعادة تأهيلهم ليتواصلوا مع عاملهم بغض النظر عن مدى العجز أو اإلعاقة املوجودة لديهم

 (.2009، بلجون ) خاص بهم أو أدلة تعليمية مساعدة على كيفية التعامل معهم

وعلوم  النفس علم في املختصين من كبير باهتمام تحظى اليات التياإلشك من الذهنية اإلعاقة موضوع ويعد

قاسم وبن ) كبير جهد إلى وتحتاج الجوانب ومتعددة معقدة ظاهرة كونه، النفسية والصحة ماعجتال  وعلم التربية

 (.2017، زعموش

 مرض كونها حيث من وعائلته الطفل منها يعانى مشكلة تمثل الذهنية ( أن اإلعاقة2018) حسينرى تو 
 
 أصاب ا

 يعيش الذى املجتمع ونحو، نحو نفسه لياتؤو ومس وعالقات دور  له املجتمع في كعضو وطاقاته، قدراته من فحد الطفل

، من قدرات لديه ما تنمية على الهتمام تركز املوارد البشرية من كمورد ذوي اإلعاقة للطفل املستدامة التنمية إن. فيه

  ماعي.جتالبناء ال  في مكانه ألخذ املجتمع في إدماجه إلعادة ماعيجتال  التدريب طريق عن ذلك ويتم

( أن ذوي اإلعاقة الذهنية يختلفون في Hamers, Festen & Hermans, 2018) ويرى هامرز وفستين وهيرمانز

 قد يساعدهم في، ولذلك فإن إعداد مسارات تعليمية خاصة بهم، خصائصهم النفسية والتعليمية عن اآلخرين

 تحسين تعلمهم وإعدادهم للحياة.
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أنموذج مقترح لمنهاج التربية الخاصة لذوي اإلعاقات الذهنية 

 في فلسطين في ضوء المعايير والتوجهات العالمية
 البسطاميصالحة,  (141) 

 

 : الدراسة مشكلة

 ثقافتها اختالف على املجتمعات اهتمت فقد، مجتمع ألي التطوير مقومات أهم أحد التعليمي النظام يعد

وهناك تزايد متسارع في الهتمامات العاملية بتحقيق ، بقضية البرامج التعليمية والرتقاء بمستوى الطالب وأدائهم

 اإلعاقة األطفال ذوي  تعليم بضرورة الحديثة العاملية التجاهات تناديو ، ة لذوي الحتياجات الخاصةأقص ى رعاي

، وامللبس، التغذية مثل األساسية الذاتية الرعاية على املعتمدة البرامج وتقديم للحياة أجل إعدادهم من، الذهنية

 وكذلك، العلمية وربطها باملفاهيم اليومية الحياة مهارات على املتنوعة والتدريبات، الشخصية النظافة على والتدريبات

، لهم اليومية بالحياة وربطها العلمية بتلك املفاهيم املرتبطة املتنوعة واألنشطة، بالخبرات الغنية التعليمية البيئة توفير

((American Council On Special Education (ACSE), 2010 
 
، من التوجه نحو التعليم الدامج في فلسطين ا. وانطالق

ملا أصدرته وزارة  اومن الحقوق املنصوص عليها في القانون الفلسطيني لألطفال ذوي الحتياجات الخاصة. ووفق  

تنص  2019 لعام( في املسودة الرابعة لقانون األشخاص ذوي اإلعاقة 51) ماعية في فلسطين فإن املادةجتالتنمية ال 

 : يعلى ما يل

 : لألشخاص ذوي اإلعاقة الحق في

م من مرحلة الطفولة املبكرة وملدى الحياة -1
 
على ، وجميع مستوياته، في مختلف أنواع ومسارات التعليم، التعل

 قدم املساواة مع األشخاص من غير ذوي اإلعاقة.

الحق في توفير التعليم بيئة تعليمية دامجة تكفل لهم الوصول إلى حقهم في التعليم والتمتع بممارسته ولهم  -2

بأنسب اللغات ووسائل التواصل وتيسير التعلم بها في بيئات تعليمية توفر الخدمات املساندة والداعمة 

  ماعي.جتوتسمح لهم بتحقيق أقص ى قدر من النمو األكاديمي وال 

بد من أن تتبنى  أن املدارس ل  Maturana, Mendes, Capellini, 2019) ) يوكابيلين ومينديسماتورانا  ويرى 

 وذلك من منطلق الحق في التعليم واملساواة. ، سياسات تربوية جديدة لتضمين الطلبة ذوي اإلعاقات الذهنية

ويجتهد ، ول يتوفر في فلسطين أدلة تعليمية أو كتب تهتم بكيفية تعليم الطلبة ذوي اإلعاقات الذهنية

فة ومتنوعة في محاولة لتقديم خدمات تربوية تتناسب معهم. التربويون بين الحين واآلخر في تصميم فعاليات مختل

، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية أمام كل األطفال، توفير التعليم الجيد للجميع ضرورة( 2017) ويرى محمد

ر وذلك بعد حدوث الكثي، حيث تزايد أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة في العالم بشكل ملحوظ خاصة في اآلونة األخيرة

وقد برز الهتمام الكبير بفئات ، وتفش ي العوامل غير الصحية واملسببة لإلعاقة، من التغييرات الديموغرافية في الحياة

 .ليوتزايدت نسبتهم مع بداية القرن الحا، األشخاص ذوي اإلعاقة على كافة املستويات

 لعمل
 
  ونظرا

 
والحتكاك املباشر باألفراد من ذوي ، ذوي اإلعاقة الذهنية تأهيلفي مجال يتعلق ب ينالباحث

إضافة إلى ، فقد لحظا عدم وجود منهاج لألشخاص من ذوي اإلعاقات الذهنية، الحتياجات الخاصة بصورة عامة

 .سليمةمرار عن نوعية وطريقة التعليم ألبنائهم لكي نضمن لهم رعاية وتعليم وصحة استتساؤلت األهل ب

التربية الخاصة لذوي اإلعاقات الذهنية في فلسطين  ملنهاج مقترحنموذج  جودلو ولذلك تظهر حاجة حقيقية 

 في ضوء املعايير والتوجهات العاملية.

 : أسئلة الدراسة

 : األسئلة اآلتية فيالدراسة تتحدد مشكلة 

 ما أبرز املعايير والتوجهات العاملية في مناهج التربية الخاصة لذوي اإلعاقة الذهنية؟ -1

 التي تعيق وجود منهاج خاص لذوي اإلعاقات الذهنية في فلسطين؟ما املشكالت  -2
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أنموذج مقترح لمنهاج التربية الخاصة لذوي اإلعاقات الذهنية 

 في فلسطين في ضوء المعايير والتوجهات العالمية
 البسطاميصالحة,  (142) 

 

 ما مالمح منهاج ذوي اإلعاقات الذهنية في ضوء املعايير والتوجهات العاملية؟ -3

 : أهداف الدراسة

 : الدراسة الحالية إلى هدفت

 ة.تحديد أبرز املعايير والتوجهات العاملية في مناهج التربية الخاصة لذوي اإلعاقات الذهني -1

 وجود منهاج خاص لذوي اإلعاقات الذهنية في فلسطين.من تقص ي املشكالت واملعيقات التي تحد  -2

 ملنهاج لذوي اإلعاقات الذهنية في ضوء املعايير والتجاهات العاملية. إعداد تصور مقترح -3

 : أهمية الدراسة

ا ذوي اإلعاقة الذهنيةتستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية رعاية ذوي الحتياجات الخاصة  من ، وتحديد 

 : وبذلك يؤمل الباحثان أن تفيد الدراسة كاآلتي، خالل حقهم في التعليم واملساواة مع الفئات األخرى في املجتمع

مكن ال  قد تفيد في -1  .عليمية لذوي الحتياجات الخاصةعانة به في عمل األنشطة التستتوفير تصميم منهاج ي 

والباحثين في ترجمة املعارف واملهارات التي ، أمام وزارة التربية والتعليم االباب واسع  تفتح هذه الدراسة قد  -2

ستفاد منهما في عمليات تأليف الكتب أو في إجراء أبحاث  سوف يتضمنها التصميم املقترح إلى حقيقة وواقع ي 

 .اوتجريب   اودراسات أكثر عمق  

 : حدود الدراسة

 ملنهاج التربية الخاصة لذوي اإلعاقات الذهنية في ضوء املعايير والتوجهات  أنموذج مقترح: املوضوعية الحدود

 العاملية

 الذهنية اإلعاقات ذوي  من األشخاص: البشرية الحدود.  

 غزةالضفة الغربية وقطاع  ؛ فيألراض ي الفلسطينيةا: الحدود املكانية. 

 2019 -2020العام الدراس ي : الزمانية الحدود. 

 : اآلتية املصطلحات الدراسة هذه تتبنى: مصطخلحات الدراسة

الدليل التشخيص ي اإلعاقة الذهنية بموجب وتعرف الجمعية األمريكية للطب النفس ي : اإلعاقات الذهنية -

على سبيل املثال في  محدودية في األداء الفكري : بأنها 2013عام  (v -dsm) اإلحصائي لالضطرابات العقلية

م األكاديمي، والحكم، والتفكير املجرد، والتخطيط، املشكالتوحل ، نتاجستال 
 
، والتعلم من التجربة، والتعل

ا إلى التقييم السريري است التي تنعكس في  واملحدودية في األداء التكيفي، واختبارات الذكاء الفردية والقياسية، ناد 

 ماعية. جتلشخص ي واملسؤولية ال قالل استماعية لال جتعدم القدرة على تلبية املعايير التنموية وال 

موجهات أو خطوط مرشدة مصاغة بشكل وصفي تحدد الصورة التي نبغي أن تتوفر في الش يء الذي : املعايير -

ء املتخصصين تحدد الصورة ار وهي متفق عليها من قبل مجموعة من الخب، أو التي نسعى إلى تحقيقها، توضع له

 (.2019، رضا) لذي توضع له املعاييراملثلى التي ينبغي ان تتوفر في الش يء ا

ا، منظومة فرعية من منظومة التعليم: املنهاج - ا ومتكاملة وظيفي  وتسير ، تتضمن مجموعة عناصر مرتبطة تبادلي 

التي من شأنها تحقيق ، يتم عن طريقها تزويد الطالب بمجموعة من الفرص التعليمية، وفق خطة عاملة شاملة

 (.2011، علي) للمتعلم الذي هو الهدف األسمى والغاية األعم للمنظومة التعليميةالنمو الشامل املتكامل 

 رتقاء بالجانب التعليمي.حدثت بالدول املتقدمة لال استالبرامج واألساليب والطرق التي : التوجهات العاملية -
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 في فلسطين في ضوء المعايير والتوجهات العالمية
 البسطاميصالحة,  (143) 

 

 والدراسات السابقة اإلطار النظري  -2

 
ا
 : اإلطار النظري  -أول

من أكثر املشكالت التي تشغل الفكر اإلنساني باعتبارها مشكلة إنسانية تعد مشكلة اإلعاقة الذهنية 

وتحتاج لتضافر الجهود ، سلبي على األسرة بصفة خاصة واملجتمع بصفة عامة تأثير ماعية ذات اجتواقتصادية و 

 ااملعاقين ذهني  وقد تعددت املسميات املستخدمة في اإلشارة إلى هؤلء األفراد مثل ، للعمل على التخفيف من تأثيرها

 .(2017، محمد) أو ذوي الحتياجات الخاصة

خاصة بعد  وقد تزايد أعداد األشخاص ذوي اإلعاقة في العالم بشكل ملحوظ خاصة في اآلونة األخيرة

وقد برز ، وتفش ي العوامل غير الصحية واملسببة لإلعاقة، في الحياة الديموغرافيةحدوث الكثير من التغييرات 

بير بفئات األشخاص ذوي اإلعاقة على كافة املستويات. وتزايدت نسبىتهم مع بداية القرن الحادي الهتمام الك

 ويبلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في العالم حوالي،  %15ومن املمكن أن تصل إلى %13.5والعشرين قدرت بحوالي 

 (.2017، محمد) منهم يعيشون في الدول النامية %80و، ( مليون معاق900)

رى الباحثان أن هذه النسبة جديرة بالهتمام والرعاية ملساعدة هؤلء األفراد على الندماج باملجتمع وي

بحيث يصبح هؤلء األفراد دعامة انتاج ل عالة ، فادة من طاقاتهم وقدراتهم مهما كانت محدودةستوال ، بصورة فعلية

 على املجتمع.

 من األطفال يحتاجون لنوع متخصص من التعليم يحل محل ( أن املعاقين ذهني(Lovell, 2006ويرى لوفيل 
 
ا

 
 
 أو جزئيا

 
راجع للنظام التعليمي ، على التعلم قدرتهمفقد يكون العيب أو السبب الرئيس ي لعدم ، التعليم العادي كليا

 وليس لقدرات الفرد.

 : وتصنف اإلعاقات حسب درجة اإلعاقة إلى أربعة أقسام هي كاآلتي

ممكن أن يستفيد ، (55 -70) ويطلق عليهم القابلين للتعلم نسبة الذكاء لديهم بين: البسيطةاإلعاقة العقلية  -

إذ يستطيعون تعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب. ، أطفال هذه الفئة من البرامج التعليمية العادية

 Moore) في القراءةوتظهر لديهم صعوبات رئيسية في مجال التحصيل األكاديمي خاصة ، والتقدم عندهم بطيء

,2002.) 

ويطلق ، ( درجة على اختبارات الذكاء50 -40) وتتراوح نسبة الذكاء لهذه الفئة ما بين: اإلعاقة العقلية املتوسطة -

وتتميز هذه الفئة بخصائص جسمية وحركية قريبة من مظاهر ، على هذه الفئة مصطلح القابلين للتدريب

ومشكالت في السلوك التكيفي مثل مهارات ، كالت في املش ي والوقوفلكن أحيانا يصاحبها مش، النمو العادي

 اجتوظهور ما يسمى بالسلوكيات الالتكيفية غير مقبولة ، الحياة اليومية
 
لذلك يجب تعليم هذه الفئة ، ماعيا

 (.2006، يحيى) ومهارات مهنية، ماعية وشخصيةاجتومهارات ، ومهارات التصال، عدة مهارات كالعناية بالذات

 ( على درجة اختبارات الذكاء25 -39) وهم األفراد الذين تتراوح نسبة الذكاء لديهم بين: اإلعاقة الشديدة -

. ويحتاج هؤلء بسبب طبيعتهم الجسمية والعقلية والعاطفية إلى برامج حياتية يومية (2003، كوافحة)

 قاللية والعتماد على النفس.ستال للوصول بهم إلى كفاءة عملية وحياتية تساعدهم على ، ماعية ونفسيةاجتو 

على  25تقل عن اوهم األفراد الذين يحصلون على نسبة ذكاء متدنية جد  : ااإلعاقة العقلية الشديدة جد   -

والتآزر ، تدهور في الحالة الصحية ا. ويصاحب اإلعاقة العقلية الشديدة جد  (2003، كوافحة) اختبارات الذكاء

ويحتاج ، ماعيةجتولديهم عجز في الكفاءة الشخصية وال ، الالزم للغة والكالمعداد ستوقصور في ال ، الحركي

 هؤلء إلى رعاية وإشراف بشكل مستمر.



  م2020 مايو ــ سابع عشرالالعدد  ــ رابعالالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 

أنموذج مقترح لمنهاج التربية الخاصة لذوي اإلعاقات الذهنية 

 في فلسطين في ضوء المعايير والتوجهات العالمية
 البسطاميصالحة,  (144) 

 

االتربوي و  التصنيف وهناك تصنيف آخر وهو  حسب اإلعاقة العقلية فئات تقسيم يمكن التصنيف هذال تبع 

 : اآلتية تربوية إلى الفئات خدمات من تقديمه يمكن ما

 بين ما تقع الفئة وهذه مقياس الذكاء على درجة (55 – 75 ) بين ما ذكائهم نسبة تتراوح من وهم: للتعلم ن القابلو  -

  واملتخلفين التعلم بطيئي
 
 كالقراءة املهارات األكاديمية بعض تعلم يستطيعون  من وهم، بسيطة بدرجة عقليا

 .والحساب والكتابة

 املهارات تعلم على قادرة غير الفئة وهذه، درجة (25 – 55) بين ما الفئة هذه ذكاء نسبة وتتراوح: للتدريب القابلون  -

 العناية مثل األساسية املهارات القيام ببعض على تدريبهم يمكن ولكن، والحساب والكتابة القراءة مثل األساسية

  ذكاء تتطلب التي البسيطة باألعمال والقيام واللباس بالنفس
 
 .بسيطا

 ويطلق، درجة ( 19 -0) الحاد أو الشديد العقلي التخلف ذوي  من األفراد وهم: وحماية رعاية إلى يحتاجون  من -

 في النفس على كالعتماد األساسية املهارات حتى تعلم على القادرين غير وهم عتماديون ال  عليهم األشخاص

 (.2003، كوافحة) دائمة ورعاية متابعة إلى يحتاجون  وهؤلء، ذلك وغير، اللباس

املسودة ( في 51) تنص املادة، وبالنظر للقانون الفلسطيني لألشخاص ذوي اإلعاقة فيما يتعلق بالتعليم

 : ( على ما يلي2019) لقانون األشخاص ذوي اإلعاقة الرابعة

 : لألشخاص ذوي اإلعاقة الحق في

م من مرحلة الطفولة املبكرة وملدى الحياة -1
 
على ، وجميع مستوياته، التعليمفي مختلف أنواع ومسارات ، التعل

 قدم املساواة مع األشخاص من غير ذوي اإلعاقة.

فرص للتعليم متكافئة وعادلة ومناسبة لطبيعة اإلعاقة ونوعها ضمن جميع املؤسسات التعليمية األكاديمية  -2

مل ذلك الحق ويش، واملهنية ورياض األطفال وتعليم الكبار والتعليم املستمر وذلك ضمن إطار التعليم الجامع

 في الوصول للمؤسسات التعليمية والبرامج والخدمات في أماكن قريبة من سكنهم ومجتمعاتهم.

مما يعزز التمييز ، ول يزال األشخاص ذوي اإلعاقة يعيشون حالة من النظرة السلبية وقلة التقبل املجتمعي

على ) شخاص ذوي اإلعاقة وفي مجالت عدةوتشير التوجهات واملمارسات السلبية تجاه األ، املجتمعي السلبي ضدهم

نه بحاجة إلى رعاية واهتمام أسبيل املثال يتم اعتبار الشخص ذوي اإلعاقة كعائق أمام تعلم باقي زمالئه على اعتبار 

مع الطلبة ذوي  التعاملوالقضية الثانية مرتبطة ومرهونة بمواقف املعلمين من خالل توجهاتهم السلبية في ، أكثر(

ن تندرج تحت مفاهيم أو ، ة أو في توفير إمكانيات خاصة بهم مثل التربية والتوجهات املرهونة بمفاهيم اإلعاقةاإلعاق

 ن الدمج في املدارس مرهون بتقرير طبي.أطبية و 

، التكيف النفس ي القابلين للتعلم والتكيف يمكنهم الذهنية اإلعاقة ذوي  التالميذ أن (2008) الهجرس ي وتذكر

حسن ما إذا واملنهي، ماعيجتوال 
 
، مرتين سيخسر نفسه املجتمع نإبرعايتهم ف يعن املجتمع لم إذا أما، وتعليمهم توجيههم أ

 من لهم إهماله ثمن املجتمع يدفع عندما والثانية، عليه عالة يعيشون  متوافقين غير كأفراد يخسرهم عندما األولى

 في الصحيح التوجيه توجيههم لعدم نتيجة منهم فئة انحراف جنتائ ويتحمل املجتمع، أسرهم حياه في وشقاء بؤس   حالت

 املناسب. الوقت

( أن الهدف من تعليم ذوي الحتياجات الخاصة في املدارس العادية مع أقرانهم 2012) ويرى منصور وعواد

، لالنخراط في نظام التعليم وفق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم إتاحة الفرصة لهم أو ، إعدادهم للعملهو  األصحاء

وبذلك يهدف الدمج بشكل عام إلى مواجهة الحتياجات التربوية الخاصة بأطفال ذوي الحتياجات الخاصة ضمن 

 ا لألساليب ومناهج ووسائل دراسية تعليمية يشرف على تقديمها جهاز تعليمي متخصصإطار املدرسة العادية ووفق  

 إضافة إلى محاور التعليم في املدرسة العامة.
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 : الحاجات التربوية لذوي اإلعاقة الذهنية

والعتماد ، قالليةستال وهي األساسية  املهارات على على املعلمين واملدربين التركيز الشديدة تفرض اإلعاقات

فادتهم من البرامج األكاديمية استة والتواصل مع اآلخرين. ألن هذه الفئ، والتنقل، والعناية بالذات، على النفس

 وبرامج التربية الخاصة تكون ضعيفة.

( أن البرامج التربوية الفردية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يجب أن 2012) ويرى الخطيب والحديدي

 : تشتمل على العناصر اآلتية

بية الخاصة عن مواطن القوة ويتم في ضوء املعلومات التي يجمعها فريق التر : تحديد مستوى األداء الحالي -1

واملهارات ، والضعف لدى الطفل من حيث التحصيل األكاديمي. واملهارات الحياتية اليومية واملهارات الحركية

 ماعي. جتوال  والتكيف النفعالي، املعرفية والقدرات، اللغوية

 : تحديد األهداف السنوية -2
 
ما يتوقع من الطفل  وهي تصف، عامة كونها طويلة املدى االتي تضمن أوصاف

 تحقيقه في مجال ما من مجالت النمو في نهاية السنة الدراسية.

وهذه األهداف يتم  صياغة األهداف التعليمية قصيرة املدى التي تقود إلى تحقيق الهدف السنوي املأمول. -3

وهو ما ، مهارات جزئيةما يتم تحويلها إلى  اتجزئتها إلى أهداف سلوكية قابلة للقياس املباشر والتدقيق. وغالب  

 يعرف باسم تحليل املهارات.

 والخدمات املساندة واألدوات واملواد التعليمية والتدريبية.، تحديد الخدمات التربوية الخاصة -4

واملواعيد ، وتحديد موعد البدء بتنفيذ البرنامج ومدة تنفيذه، تحديد البدائل التعليمية املناسبة للطفل -5

 (.Alber, 2000; Gargiulo,2002) لنظر في محتوياتهلتقييمه وإعادة ا ةالدوري

 : منهاج ذوي اإلعاقة الذهنية

يمتاز بخصائص تحدث طفرة نوعية في نواتج التعلم للطالب ويمتاز  اتهدف العملية التربوية إلى بناء منهج  

الكبير يكمن في بناء  ذلك أن العمل األساس ي للنمو العلمي، بخصائص ومميزات ترقى به إلى مستوى الكفاية في بنائه

ا بنمط علمي جديد فيه ليصبح إنسان  ، أن يتعلم من خالل عملية التربية الجديدة منهج مدرس ي يستطيع فيه كل فرد

النمر  يرى  الصدد هذاوفي  .(2009، محمود) تالءم واضح بين التربية السائدة خارج املدرسة وتلك التي تكون داخلها

 : هات في اختيار محتوى املنهاج وتحديد مقدار ما يجب تقديمه منها الى املنهج( أن هناك اتجا2010) والكوفحي

فتقديم املعرفة للطالب من غير ، اختيار املحتوى العلمي املناسب للطلبة وأعمارهم الزمنية والعقلية وإعاقاتهم -

ويراعى حاجات ، لكفيفالطالب ا أو، اذوي اإلعاقة غير تقديم املعرفة للطالب األصم او الطالب املتأخر عقلي  

 وهنا يشترك مجموعة من الخبراء واملختصين في اختيار املحتوى املناسب.، البيئة املحيطة

ن إتقان املادة الدراسية ليس إل نتيجة واحدة من نتائج أحيث ، مناسبة املحتوى لألهداف الكثيرة املتنوعة -

واكساب ، الجديدة وتنمية طرق التفكير السليمةج الفعال يمكن من اكساب التلميذ املعارف اواملنه، التعلم

 الطفل القيم والعادات واملهارات املطلوبة.

( إن تصميم املنهاج لفئة األطفال ذوي الحتياجات الخاصة ينبغي أن يراعي ما 2007) وسميرويذكر سالمة 

 : يلي

 تحديد األهداف العامة طويلة املدى واألهداف قصيرة املدى. -1

 اع الخبرات التعليمية.تحديد طبيعة وأنو  -2

 اختيار املحتوى. -3
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 تنظيم الخبرات واملحتوى وضمان تكاملها. -4

 تقييم مدى شمولية ومالءمة األهداف والخبرات واملحتوى. -5

 اا حيوي  وتكوينها في أذهان املتعلمين وإدراكاتهم أمر  ، ويجب أن يستند املنهاج على أرضية قوية من املفاهيم

جابات ستلال  مقارنتها في لألشياء املألوفة جابةستلال  تقويم عملية املفاهيم بتكوين دويقص، لتحقيق أهداف املناهج

  املوجودة
 
 ، املحتوى  في فعال

 
 للتعلم الذهنية القابل اإلعاقة ذي التلميذ على يصعب أنه (Ozmen, 2011) زمينويرى أ

 الحسية املفاهيم خداماستإلى  للتعلم القابل الذهنية اإلعاقة وذ التلميذ ويميل، املجردة اللفظية املفاهيم تكوين

 .والرسومات

خدام استإلى  يميل ل للتعلم القابل الذهنية اإلعاقة ذي التلميذ أن(Martin, 2012) ويرى مارتين

 ثم ومن منظمة بطريقة غير املعلومات اختزانإلى  يؤدي مما، الجديدة املواقف من الكثير في التنظيمية جياتيراتستال 

 .الجديدة املواقف في لتعميمها جديد من تجميعها صعوبة

 التعليمية اللغةإلى  يحتاجون  للتعلم القابلين الذهنية اإلعاقة ذوي  التالميذ أن (2010) ويذكر محمد

 ذوي  التالميذ قدرة ضعف وذلك بسبب للخبرات اللغوي  التعبيرعلى  القدرة ضعف على القائم الحتياج وهو، البسيطة

 اإلدراكية والقدرة القصيرة الحسية بسبب الذاكرة، اللغوية املفردات اكتسابعلى  للتعلم القابلين الذهنية اإلعاقة

 .وبين اآلخرين بينهم التصال على القدرة وضعف، املحدودة

 اءحركي أثن أداء إلى يحتاجون  للتعلم القابلين الذهنية اإلعاقة ذوي  فيرى أن التالميذ (Patton, 2011) أما باتون 

، املختلفة املواقف في في أجسامهم التحكم في وضعف، الحركية املهارات تأخر على مبني احتياج وهو، التدريس عملية

 في املقترح الوظيفي املنهج بناء عند ذلك من فادةستوتم ال ، الحركي البصري  التآزر  على تعتمد التي املهارات قلة وكذلك

 األشياء كحمل، اليومية الحياة بمواقف املرتبطة الحركية املهارات خبرات تنمية املنهج هذا يتضمن بأن للتالميذ العلوم

على  للحفاظ وذلك سليمة بطريقة الرياضة أللعاب ممارسة أو الجري  أو، صحيحة بطريقة مكان آلخر من ونقلها

 .صحتهم

أن منهاج األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يختلف عن مناهج فئات اإلعاقة  (2010) ويرى النمر والكوفجي

يتم التركيز ، ج األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنيةاففي منه، من حيث كمية املادة الدراسية وكيفيتها وهدفها النهائي

اءة والكتابة والحساب وتعليم مبادئ القر ، قاللية والتي تؤدي إلى خدمة الفرد لنفسهستبشكل أساس ي على املهارات ال 

، حتى يستطيع الشخص ذو اإلعاقة الذهنية تعلم مهنة مناسبة لقدراته العقلية خاصة اإلعاقة البسيطة واملتوسطة

 حتى يتمكن من إعالة نفسه.

حتاج إلى تهيئة طويلة ت( فيرى أن األهداف التربوية لتعليم الطفل ذوي العاقة الذهنية 2010) أما بطرس

 : ولكي تتحقق األهداف التربوية يجب مراعاة ما يلي، ات لديهلتنمية املهار 

وتهيئة األنشطة ، النظر إلى الطفل ذي اإلعاقة الذهنية على أن له نفس الحاجات األساسية للطفل السوي  -1

 مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية.، املناسبة لتحقيق وإشباع هذه الحاجات

 عداداته.استرحلة العمرية واملستوى التعليمي للطفل بمعرفة امكانياته وقدراته و تقدير امل -2

ومقارنته بنفسه وبتقدمه من يوم ، بزميله داخل حجرة املدرسة اإلعاقة الذهنية يعدم مقارنة الطفل ذ -3

 مع الهتمام بالتشجيع والتعزيز.، آلخر

 تعلم الطفل لبعض املفاهيم. التكرار والتنوع في عرض الصور واألشكال الالزمة لتثبيت -4

، من األبعاد واملهارات ايجب أن يتضمن عدد  ، ( أن منهاج ذوي اإلعاقة الذهنية2007) وسميرويرى سالمة 

 : واملتمثلة في املادة التعليمية
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املهارات و ، واملهارات املهنية، واملهارات اللغوية، واملهارات األكاديمية، واملهارات الحركية، قالليةستال  املهارات

 واملهارات القتصادية.، ومهارات األمن والسالمة، ماعيةجتال 

 : ويرى الباحثان أن محتوى املنهاج التعليمي لألشخاص الذين لديهم إعاقات ذهنية باختالف الدرجات

 يجب ان يتسم بالشمول والتنوع والترتيب املنطقي. -1

وتكون مناسبة لقدراته ، املنهاج تثير دوافع الطالب للتعلميجب أن تكون األنشطة التعليمية التي يشتمل عليها  -2

 من حيث الكم والكيف.

 يجب أن يكون املنهاج التعليمي متوافق مع ما وصل إليه التطور العلمي في التربية الخاصة. -3

، واألهداف التعليمية، ( أن عناصر العملية التعليمية مثل املحتوى وطريقة العرض2015) ويرى الرنتيس ي

 : يجب أن تكون وفق ما يلي، ووسائل التقييم، واألنشطة والوسائل املستخدمة، ائق التدريسوطر 

 : األهداف التعليمية

 املعرفية واملهارية والوجدانية(.) يجب أن تحتوي األهداف على املجالت الثالثة -

والصور ، والرسوم البيانية، ضرورة انبثاق املحتوى عن األهداف بحيث يكون وفق مصادر التعلم كالنص املقروء -

 واألنشطة.، والتدريبات، والخرائط، واألشكال

 . للتعلم القابلةإضافة مهارات وسلوكيات ذات مستوى عال  بحيث تتناسب مع الحالت  -

 صياغة األهداف السلوكية بطريقة إجرائية تساعد على التأكد من تحقيقها وقياسها. -

 : طرائق التدريس

 خدام التمثيل واملسرحيات التعليمية.استتبسيط األهداف التعليمية من خالل  -

 خدام األلعاب التعليمية والترفيهية والتركيز على التعليم التعاوني والتشاركي.است -

 خدام الحاسوب في التعليم واأللعاب اللكترونية والتنويع باملثيرات.است -

 : الوسائل التعليمية

 واملحسوسة.، والبصرية، لتعليمية السمعيةالتنويع في الوسائل ا -

 والفيديوهات.، وأجهزة الصوت، (LCD) خدام وسائل العرض املختلفة كجهازاست -

 : وسائل التقويم

 للجوانب املعرفية واملهارية والوجدانية. -
 

ا وشامال  يجب أن يكون التقويم متنوع 

 وتكون ضمن املحتوى التعليمي. ،تكون مناسبة ملستويات وقدرات الطلبة وتراعي الفروق الفردية -

 وضرورة توفير تغذية راجعة لألهل.، توفير نماذج امتحانات لألهل ليساعدوا األبناء في املراجعة -

، ( أنه يجب تكييف محتوى مناهج القراءة والكتابة والحساب لذوي اإلعاقة الذهنية2010) ويرى بطرس

 : على النحو اآلتي

 خالل التدريب الحركي والسمعي والبصري. تحسين مهارات التوافق الحركي من -

 تنمية الحصول اللغوي من خالل املحادثات. -

 ثم قراءة األعداد وكتابتها. -
 
 تعليم العد اول

 تدريب الطفل على صحة النطق والكالم السليم. -
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، للطفلوضعف املحصول اللغوي ، مع األخذ بعين العتبار مراعاة الفارق بين العمر الزمني والعقلي للطفل

 والبطء والتدرج من السهل إلى الصعب والدقة في تنفيذ البرامج.

 
ا
 : الدراسات السابقة -ثانيا

( هدفت هذه الدراسة إلى تحليل Maturana, Mendes, Capellini, 2019) دراسة ماتورانا ومينديس وكابيلينا

شارك ستة من أفراد  ذوي اإلعاقة الذهنية وأفراد األسرة بشأن نقل املدارس للطالباملهنيين في املدارس  ظر وجهات ن

الباحثون البيانات  حلل، األسرة وعشرة من العاملين في املدارس في الدراسة. حضر جميعهم مقابالت شبه منظمة

توقعات و ، عداد للنقلستقلة ال و ، نقص الدعمو ، قلة اإلعداد واملعلوماتو ، تدريب املعلمين: بتحديد خمسة محاور 

الدراسة إلى أن السياسات  توصلت التعلم واألداء.و ، صة فيما يتعلق بالخصائص السلوكيةبخصوص الطالب خا

في املدارس  إلى زيادة التحاق الطالب ذوي الحتياجات التعليمية الخاصة أدت دمج املدارسالهادفة إلى التعليمية 

تؤكد نتائج البيانات و ملدارس العادية. ونتيجة لذلك هناك زيادة في التحويالت من املؤسسات املتخصصة إلى ا، العادية

مما يشير إلى أن مفاهيم املعلمين واملديرين واألسر ، املستقاة من البحوث بتنفيذ التعليم الخاص في بيئات شاملة

 .املتعلقة باإلدماج تعتمد على شدة إعاقة الطالب وعلى مهارات ومواقف املهنيين

خدام منظور تعليم الرياضيات لألشخاص استحول  تركزت يالت(Tan,Thorius, 2018) وثوريوسدراسة تان 

كشاف ستنتائج ال  أشارت فقد، ماعية في بناء اإلعاقة في تعليم الرياضياتاجتيوفر هذا املنظور زاوية ، ذوي اإلعاقة

 الفكرية قدراتهم وإهمال بةذوي اإلعاقات الذهنية تركز بشكل كبير على عجز الطل لبةإلى أن األبحاث حول الط

القائمة على و ، على سبيل املثال) السياسية -ماعيةجتماعية والثقافية أو ال جتفي حين أن البؤر ال ، ةالتجريدي

اإلنصاف( سائدة في الرياضيات املعاصرة في التعليم. وقد كانت هذه البؤر غائبة إلى حد كبير في األبحاث التي شملت 

إننا نحدد سمات العديد من املقالت التي يمكن أن تخبرنا باملستقبل ذوي اإلعاقات الذهنية. ومع ذلك ف لبةالط

ماعي السياس ي وبحوث تعليم الرياضيات املتعلقة باألفراد ذوي اإلعاقات الذهنية. هذه امليزات ضرورية للنهوض جتال 

 املستمر للمعرفة الجديدة واملمارسات العادلة.

 خدام لعبة ذكيةاست( دراسة حول  Ekin, Çiğdem, Kursat, 2018)  وكورسات سيجديمو  قدم إيكون و 

(Smart Animalsالتي توفر بيئة مختلطة لألطفال مع اإلعاقة الذهنية ) (Smart Animals) ، اللعبة مساحة  تتضمنو

ومساحة حقيقية بما في ذلك ، خدام الحاسوب واألصوات والشخصياتاستافتراضية بما في ذلك الرسوم املتحركة ب

( مع سياق مرن يقود األطفال لتعلم مفاهيم الحياة اليومية Smart Animals) قبال.ستولوحة ال ، يكيةستالبال األلعاب 

( أطفال يعانون من 6) قام الباحثون بأخذ عينة، ((Smart Animalsهذه اللعبة  خداماستلختبار قابلية ، بسهولة

ئج الدراسة إلى أن األلعاب الذكية يمكن أن تكون مفيدة ( وأربعة معلمين تعليم خاص. أشارت نتاID) اإلعاقة الذهنية

الذين لديهم تركيز محدود. وهذا اإلجراء يمكن األطفال من التعلم السهل والسريع. ، لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية

ا على أداء األطفال بطريقة إيجابية.  وتؤثر األلعاب الذكية أيض 

كيف يشارك  الدراسة هذه بينت( Ferreira, Mäkinenb, Amorima, 2016) ماوماكينب وأمور  فيريادراسة 

 الباحثون ذلك على نموهم. قام  وأثار ، األطفال ذوو اإلعاقة الذهنية في أنشطة مع أقرانهم من خالل اللعب التظاهر

وتم تحليل تسجيالت الفيديو الخاصة بلحظات اللعب ، واللعب األنشطة خالللحظات تفاعلية ل فيديوتسجيالت ب

املعاملة باملثل في : كشفت النتائج عن ثالثة عناصر مهمةو املشترك(. ) دف تحديد كيفية بناء لوائح وأنظمة السلوكبه

إمكانية قيام الطفل ذي و ، وتطويره من خالل التفاعل مع اآلخرين هيكل اللعبتحسين و ، ديناميات تنظيم السلوك



  م2020 مايو ــ سابع عشرالالعدد  ــ رابعالالمجلد  ــالتربوية والنفسية مجلة العلوم  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث 

أنموذج مقترح لمنهاج التربية الخاصة لذوي اإلعاقات الذهنية 

 في فلسطين في ضوء المعايير والتوجهات العالمية
 البسطاميصالحة,  (149) 

 

الجوانب املعرفية ليست هي النقاط املرجعية الرئيسية لألطفال مما يدل على أن ، اإلعاقة الذهنية بقيادة املسرحية

 للمشاركة في أنشطة مشتركة / جماعية.

تعرف على فعالية املنهج الوظيفي في العلوم في جعل للهذه الدراسة  هدفت (Wilson, 2013) ويلسون  دراسة

وقد اعتمدت الدراسة ، يندمجون في املجتمعالتالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية القابلين للتعلم يعتمدون على أنفسهم و 

وقد قامت ، ( تالميذ ذوي إعاقة ذهنية قابلين للتعلم بإنجلترا10) وتكونت عينة الدراسة من، على املنهج التجريبي

الباحثة بإعداد منهج وظيفي في العلوم يتضمن موضوعات علمية ترتبط بحياة التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية 

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية املنهج الوظيفي في العلوم في جعل التالميذ ذوي اإلعاقة ، القابلين للتعلم

 أنفسهم ويندمجون في املجتمع الذي يعيشون فيه.على  الذهنية القابلين للتعلم يعتمدون 

ياضيات إلى هدفت الدراسة إلى تنمية بعض املفاهيم قبل األكاديمية في الر  (2010) وفي دراسة للغامدي 

خدام الحاسوب لألطفال ذوي استجانب تحسين السلوك التكيفي من خالل تصميم برنامج تدريبي للتدخل املبكر ب

 املنهج التجريبي ملجموعتين تجريبية 20) وقد تكونت عينة الدراسة من .اإلعاقة العقلية البسيطة
 
 مستخدما

 
( طفال

البرنامج التدريبي املستخدم في الدراسة في تنمية بعض املفاهيم ما وأشارت النتائج بوجه عام إلى فاعلية ، وضابطة

 بعيد قريب...(.، فوق تحت، يمين شمال، طويل قصير، كثير قليل، كبير صغير) قبل األكاديمية في الرياضيات

، خدام الحاسوب واأللعاب الذكية والرسوم املتحركةاست على ركزت الدراسات معظم أنالباحثان  ويرى 

 ومدى، يكية لتعليم األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية الكثير من املعارف واملهارات والعمليات الحسابيةستواأللعاب البال 

 ودراسة، ( (Ekin, Çiğdem, Kursat, 2018دراسة  مثل، الذكية على أداء األطفال بطريقة إيجابية األلعابتأثير 

Ferreira, Mäkinenb, Amorima, 2016 .)البرامج  وتصميمالتدخل املبكر  أهمية فبينت( 2010) الغامدي دراسة اأم

 لتعليم (Wilson, 2013) ودراسة (Tan,Thorius, 2018) دراسة وأشارتالحاسوب.  خداماستب ألطفاللالتدريبية 

 ويندمجون  أنفسهم على يعتمدون  الذهنية اإلعاقة ذوي  التالميذ وجعل، يم الرياضية ومهارات الحياة اليوميةاملفاه

 .باملجتمع

 : ذوي اإلعاقة الذهنية التصميم التعليمي ملنهاج

لكي يتالءم مع ، حتاج إلى الحيطة والحذريالتعليم للطلبة من فئة ذوي اإلعاقة الذهنية  إن تصميم

 : ن يراعى في تعليم هؤلء األطفال مايليأخصائصهم واحتياجاتهم وقدراتهم. ويجب 

 العمل واألداء. التأكيد على التعلم عن طريق -

 تنمية معلومات املتعلم عن طريق اإلدراك وتدريب الحواس. -

 يجب أن تكون التعليمات واضحة وبسيطة. -

حتى يصل الفرد مستوى تحصيلي ، ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة ذوي الحتياجات الخاصة -

 لقدراته وإمكانياته.، ومنهي ممكن
 
 وفقا

أي التدرج من السهل إلى األكثر ، بحيث يقدم املحتوى التعليمي وفق ترتيب منطقي، تتابع الخبرات املقدمة -

 
 
 ومن املحسوس إلى املجرد.، تعقيدا

 نجاح الطالب في تعلمه.على تقديم املادة التعليمية في خطوات مع التأكيد في جميع الخطوات  -

ومواد تعليمية ، أساليب مختلفةخدام استبل التنوع في ، سلوب تدريس واحدأخدام استعلى  عدم القتصار -

 (.2009، سويدان والجزار) متنوعة
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها -3

، إلى تصميم منهاج مقترح لذوي اإلعاقة الذهنية في ضوء التوجهات واملعايير العاملية الحالية هدفت الدراسة

خلصا في استو ، طفال ذوي اإلعاقة الذهنيةبتقص ي التوجهات العاملية باأل ، لهدف الدراسة فقد قام الباحثان اوتحقيق  

وفيما يأتي نتائج ، وذلك بعد التعرف على أهم املشكالت التي تواجههم في فلسطين، ضوئها معالم منهاج مقترح لهم

 لتسلسل أسئلتها
 
 : الدراسة وفقا

ة لذوي اإلعاقة ما أبرز املعايير والتوجهات العاملية في مناهج التربية الخاصإجابة السؤال األول؛ ونصه:" -1

 الذهنية؟

 بدعم األشخاص ذوي اإلعاقة يلقد تبنت الجمعية األمر 
 
 مطالبا

 
كية لإلعاقات الذهنية والتطورية موقفا

، والحياة املنزلية، والتربية والتعليم، النمو اإلنساني: الذهنية بأنشطة خاصة في تسعة مجالت أساسية على األقل وهي

والحماية والدفاع عن النفس. ومن ، ماعيجتوالنمو ال ، والسلوك، والصحة والسالمة، والعمل، والحياة املجتمعية

 (.2006، الخطيب(الذهنية  الطبيعي أن الحاجة للدعم في هذه املجالت تصبح أقل كلما انخفضت شدة اإلعاقة

 : ومن أهم النظريات التي اهتمت برعاية األطفال ذي اإلعاقة الذهنية

وتنمية مهاراته الحركية ، وركز فيه على تدريب حواس الطفل اان برنامج  وضع سيج: نظرية سيجان -

 ومساعدته على اكتشاف البيئة التي يعيش فيها.

، يؤكد دسكدرس على أهمية عمليات تدريب الحواس والنتباه لألطفال ذي اإلعاقة الذهنية: نظرية دسكدرس -

 ولكي يتم تعليمهم يتم توجيه النتباه لألمور الحسية.

، لتعليم األشخاص من ذوي اإلعاقة الذهنية عن طريق التفكير امللموس اوضع دنكان برنامج  : رية دنكاننظ -

 يةحتعليم القراءة والنشاطات الترويلوأعطى اهتمام  واملالحظة واللمس والسمع ةعن طريق املمارس أي

 (. 2017، سالم)

ماعية والتأهيلية لألطفال ذوي اإلعاقات الذهنية في جتويرى الباحثان أن توفير برامج الرعاية التربوية وال 

عدادات والقدرات واملهارات الخاصة بهم. ومن املهم الكشف ستورائعة في تنمية ال فاعلة  يسهم بصورة سن مبكرة

 .اقبالية والتعبيرية للطفل من ذوي اإلعاقة الذهنية في سن مبكرة جد  ستعن املهارات اللغوية وال 

 : ية في مناهج اإلعاقة الذهنيةالتوجهات العامل

مهمة في  ملا لها من أبعاد، تعد قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية من القضايا املهمة في عصرنا الحالي

هؤلء األشخاص بحاجة إلى الهتمام املتواصل من األسرة واملدرسة أن إذ ، مجال التربية والتنمية على حد سواء

في السنوات األخيرة سواء من ناحية البحوث  امتزايد   انال مجال اإلعاقة اهتمام  ونتيجة لذلك ، واملجتمع ككل

جهزة التعليمية التي ساعدت بشكل والدراسات العملية أو من ناحية التقدم التكنولوجي الهائل في ابتكار وتصميم األ 

 .2009، )شعبان) كبير ذوي الحتياجات الخاصة على الندماج باملجتمع مثل بقية األشخاص الطبيعيين

، وعلى مجال املناهج وطرق التدريس خاصة، أثرت على ميدان التربية عامة ومن التجاهات الحديثة التي

واملناهج ، والتعليم كمنظومة كبرى  ويتوفر العديد من الشواهد الواضحة التي تدل على عوملة التربية، عوملة املناهج

تم تطوير املناهج بما يتناسب وأفكار العوملة وتوجهات املجتمعات حيث ي، وطرق التدريس كجزء من هذه املنظومة

 .(2011، علي) ثمار في اإلنسانستوال 
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 : شخاص من ذوي العاقة الذهنيةومن التجاهات العاملية الحديثة فيما يتعلق باأل

 كلما أمكن ذلك. االتأكيد على ضرورة الكتشاف املبكر وتقديم كافة أشكال الرعاية مبكر   -1

 ضرورة إشراك الوالدين في برامج الرعاية كعنصر أساس ي لنجاحها. -2

  ادمج  من غير ذوي اإلعاقة التجاه إلى دمج ذوي الحتياجات الخاصة مع األشخاص  -3
 
في مختلف مراحل  كامال

 (.2009، شلبي) تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم

عرفية ذات أبعاد مهارية تواصلية ولذا فإن تصميم منهاج لذوي اإلعاقة الذهنية يتطلب تكوين قاعدة م

 بتضافر جهود املربين واملجتمع املحلي والوالدين على وجه التحديد.، ماعيةاجت

 American Association on Intellectual And) الذهنية لإلعاقة األمريكية الجمعية أوصت وقد

Development , (AAID), 2010) على تعمل، للتعلم القابلين الذهنية عاقةاإل  ذوي  للتالميذ خاصة مناهج وجود بضرورة 

 وذكر .املختلفة الحياتية األمور  في أنفسهم على اعتمادهم وزيادة، فيه يعيشون  الذي املجتمع مع مهارات التكيف زيادة

 تعلم أصل هي العلوم ن مناهجأ، للتعلم القابلين الذهنية اإلعاقة ذوي  للتالميذ العلوم مناهج حول  األمريكي التقرير

 فالنشاط، فعال تعليم يوجد أن يمكن ل في العلوم وظيفية مناهج فبدون  للتعلم القابلين الذهنية اإلعاقة ذوي  التالميذ

 لهم. الصالحة واملواطنة، الحياتية واملواقف والنفسية، والصحية ماعيةجتال  الحياة في دور  له العلمي

وجود منهاج خاص لذوي اإلعاقات الذهنية في ما املشكالت التي تعيق إجابة السؤال الثاني؛ ونصه:" -2

 ؟"فلسطين

أنها تؤسس ملنهاج واحد وتنفذه باعتقاد أنه يلبي جميع احتياجات ، قد يؤخذ على أنظمة التعليم املركزية

فهم لهم ، ولعل  هذا األمر ل يتحقق مع الطلبة ذوي اإلعاقات الذهنية، ويلبي ميولهم وتطلعاتهم، جميع املتعلمين

نا وه، أساسية ومهارات لبد من العمل على توفيرها لهم والسير بها وفق تقدمهم ووفق مستوى النمو العقليحاجات 

ومن جهة أخرى فإن نقص التدريب للمعلمين أو العاملين في مجال ، املشكلة التي تعيق وجود منهاج خاص بهم تظهر 

عالوة على ذلك فإن نظرة املجتمع لهم لم ترتقي ، نيةعلى وجود منهاج لذوي اإلعاقة الذه االتربية الخاصة يؤثر سلب  

وبالتالي ، وأن  وجود مكان لهم يرعاهم هو العتقاد بأن  ذلك يكفيهم، بعد لكي يكونوا فئة لها حقها في التعلم والتعليم

 ل يوجد داعي لتوفير مناحي تربوية إلعدادهم وتهيئتهم للحياة والعمل.

 مسؤولية تقديم خدمات تربوية تعليمية لألشخاص ذوي ل تتبني وزارة الت وفي فلسطين
 
ربية والتعليم رسميا

 واملراكز األهلية والجمعيات املحلية واألجنبية. أما وزارةماعية جتإذ إن املسؤولية من مهام وزارة الشؤون ال ، العاقة

 ومية. الحكضمن املدارس  مبدمجه البسيطةاألشخاص ذوي العاقة فتعنى بالتربية والتعليم 

 ما مالمح منهاج ذوي اإلعاقات الذهنية في ضوء املعايير والتوجهات العاملية؟إجابة السؤال الثالث؛ ونصه:" -3

يصف هذا املنهاج اإلطار املعرفي واملهاري لألطفال ذوي اإلعاقات الذهنية من الصف األول إلى الصف الرابع 

لتربويين وخاصة املعلمين التخطيط لها وممارستها وتقويمها بحيث يتناول املوضوعات واألنشطة التي يمكن ل، األساس ي

 األهداف العامة لتدريس طلبة ذوي اإلعاقة الذهنية، أثناء تعليم الطلبة من ذوي اإلعاقة الذهنية
 
، كما يتناول أيضا

، الصحيحويتضمن القضايا األساسية التي يجب تدريب املعلمين عليها من أجل ضمان تنفيذ إعداد املنهاج بالشكل 

مع التأكيد على وظيفية املنهاج كي يرتقي ، وكذلك دور األهل في تنفيذ املنهاج واملشاركة به حتى تتحقق أهدافه

 ,Kregel) وقد أوضح كريجل، ويدمجهم في سياقات حقيقية، مستوى األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية إلى األفضل

 وأهمية ارتباط موضوعات املنهج الوظيفي بحياة، لذهنيةخدام املنهج الوظيفي لذوي اإلعاقة ااستأهمية  (2011

عالج بعض عيوب على  وضرورة احتواء املنهج الوظيفي على برامج عالجية تعمل، التالميذ ذوي اإلعاقة الذهنية
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، خبرات الحياة في املنزل على  وأثبتت ضرورة أن يحتوي املنهج الوظيفي، والسلوكيات غير السليمة، الكالم والتصال

 والصحة والعتناء بالنفس وقراءة الالفتات واإلرشادات املرورية واألسعار والبيع والشراء.، واألمان، واملجتمع

وهذه ، ( أن مناهج ذوي اإلعاقة الذهنية يجب أن تحافظ على أعمدة التربية األربعة2003، الزواوي ) وأورد

 ويتعلم ليكون.، لعيش مع اآلخرينويتعلم ل، ويتعلم ليعمل، يتعلم ليعرف: األعمدة هي أن الطفل

ماعية التي جت( أن منهاج ذوي اإلعاقات الذهنية يشتمل على املواد األكاديمية واملهارات ال 2011) ويرى محمد

قد يكون ، وعندما يفتقدها الطالب أو يفتقد جزء منها، يفكر فيها معظم الناس عندما يفكرون في مخرجات املدرسة

 جيد في املدرسة أو الحياة.غير قادر على األداء ال

أما في مجال املعرفة فيجب أن يحتوي املنهاج على املهارات الدراسية ومهارات التعلم واملضامين املعرفية التي 

 وهذه املهارات التي يحتاجها الطالب ليتعلم في املدرسة.، تستند عليها املهارات

لتحسين  البحوث إلجراء بحاجة ل تزال الذهنية اإلعاقة فئة ( أن مناهج2017) بن زعموشو  ويرى قاسم

 فالقائمين بالذات؛ العناية بمهارات والتكفل قالليةستال  مهارات خاصة وبصفة ماعيةجتوال  والنفسية املهارات الصحية

ت بالذا العناية مجال في ذهنيا املعاق الطفل رعاية كيفية عن ويبحثون  ذهنيا يتساءلون  املعاقين وتعليم تربية على

 قاللية.ستوال 

ألن جميع العناصر ، ( أن األهداف التعليمية هي العنصر األساس ي من عناصر املنهاج2016) ويرى الدين

 
 
ا اترتبط بها ارتباط ويقصد بها النتاجات التعليمية املخططة التي يسعى املجتمع والنظام التعليمي واملدرسة إلى ، وثيق 

وبما تسمح به قدرات وإمكانات املؤسسة ، الذي تسمح به إمكاناته وقدراتهمساعدة املتعلم على بلوغها بالقدر 

 التعليمية.

دون املبالغة في التفاصيل الدقيقة كما ، فيرى أن األهداف يجب صياغتها في شكل سلوكي (2011) أما محمد

 املعرفية واملهارية والوجدانية.، تراعي الجوانب املختلفة للسلوك أن أنها لبد

موبناء عل  : فإن األهداف العامة ملنهاج األطفال ذوي اإلعاقات الذهنية تتمثل في، ى ما تقد 

، حسية، إدراكية، معرفية، ماعيةاجت، قباليةاستمهارات لغوية وتعبيرية و ) تنمية الجانب النمائي للطالب -1

 ..(.، حركية، العناية بالذات

 ة والحساب.التركيز على املهارات األساسية للمعرفة كالقراءة والكتاب -2

 ماعي مع بيئته ومحيطه وأسرته.جتتحسين مستوى الندماج ال  -3

 تكوين مفاهيم الوعي بالذات والوعي باآلخرين. -4

 تنمية مهارات التواصل بمختلف أنواعه. -5

أما محتوى املنهاج فيلزم إعداده بأسلوب منطقي ومتدرج ومتتابع ويحقق تكامل املعرفة. لذلك يتم تنظيم 

 : موضوعاته بشكل يتحقق في هذا التنظيم هدفاناملحتوى وترتيب 

 تماسك املادة وترابطها وتكاملها.: األول 

 (.2015، تمام وصالح) سهولة تعلمها من قبل املتعلم: الثاني

وإدخال مفاهيم جديدة في املنهج ترتبط بالحياة القائمة ، كما يجب تنوع املناهج بحيث تراعي البعد النساني

وتقليل حجم املواد الدراسية وزيادة األنشطة ، واألمن، والصحة، مفاهيم البيئة واملحافظة عليهامثل ، والقادمة

 : ولذلك فإن املحتوى يتمثل في، يرتبط محتوى منهاج ذوي اإلعاقة الذهنية بأهدافهاويجب أن  التربوية.

 واللغة والفهم. والوعي بالذات معارف أساسية تتعلق بالجسم -

 لفظي وغير اللفظي.مهارات التواصل ال -
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 املبادئ األولية في القراءة والكتابة والرياضيات. -

السلوكيات ، مكونات الغذاء، التقييم الغذائي، فوائد الغذاء، نظافة الغذاء، آداب الطعام) الوعي الغذائي -

 (2017، محمد) أسس التغذية السليمة.، التغذية العالجية، التربية الغذائية، الغذائية

( أن التقييم هو إعطاء قيمة أو تقدير للدرجة الخام التي 2015) فيرى تمام وصالح، ويم املنهاجتق أما عملية

 ل 
 
يحصل عليها الفرد في ضوء معيار معين. وقد يكون هذا املعيار هو متوسط أداء املجموعة أو مستوى محدد مسبقا

لنقاط القوة والضعف التي تضمنها موضوع  تحديدهو  بعبارة أخرى بد الوصول إليه لكي يحصل الفرد على تقدير ما. 

 ما أو اداء ما.

عملية  ومن ثم تكثر، في البالد األوروبية عامة وفي أمريكا بالذات تكثر ظاهرة تقويم املناهج من وقت آلخرو

من  تطوير الكتب الدراسية نتيجة لعمليات التقويم هذه. وهذا راجع إلى ما تتمتع به املناطق التعليمية بل واملدارس

 إلى ضرورة تقويم نتائجها بعد تطبيقها، من برامج ومناهج تعليمية احرية كافية في إدخال ما تراه مناسب  
 
، ويرجع أيضا

 (.2015، الرنتيس ي) ولكن هذه الظاهرة نادرة في معظم البالد العربية

 تدريب املعلمين

عالوة على مساعدتهم ، األهداف املنشودة لتنفيذ املنهاج بالصورة املثلى وتحقيق اويعد تدريب املعلمين ضمان  

وتدريج األنشطة بما يضمن تقديم محتوى معرفي وظيفي ، في فهم أفضل لخصائص األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية

 ولذا فإن إعداد دليل معلم يرافق املنهاج هو من العناصر املهمة.، ومهارات ممارسة لألطفال

داخل مؤسسات ، اومهني   ا( على ضرورة اعداد املعلم تربوي  (2015نتو ونصار وعبد الشافي أكد الباحثون 

اإلعداد قبل النخراط في املهنة. ويتمثل الجانب العملي ملعلمي التربية الخاصة الجانب التطبيقي على طرق التدريس 

 : ويهدف اإلعداد إلى ما يلي، ويسمى بالتربية العملية

 بادئها التعليمية املقدمة إليه.وم، اإلملام التام بأهداف التربية الخاصة .1

 اإلعاقة بطريقة سليمة. ذياإلملام بطرق بناء الشخص  .2

 التمكن من إعداد الشخص ذي اإلعاقة على إدراك العالقات بين الجزئيات والكليات. .3

 سب مع نوع ودرجة اإلعاقة.رة على تصميم وسائل تعليمية تتناالقد .4

امة للمعلمين تهدف إلى تسهيل عملية تعلم األشخاص ( مجموعة من التوجهات الع2007) ويعرض القمش

 : من ذوي اإلعاقة الذهنية وهي

 التدرج في املهارات التعليمية والتقليل من خبرات الفشل -1

 البدء في تعليم املهمات البسيطة ، يجب تنظيم املوقف التعليمي بحيث يتيح أكبر فرصة للنجاح
 
وينصح دائما

ن يقوم ألذلك على املعلم ، ر صعوبة. وتتضمن املهمة الواحدة في العادة مهمات فرعيةثم النتقال إلى املهمات األكث

 بتجزئة املهمة إلى أجزائها الفرعية وفق تسلسل أدائها.

 تقديم املساعدة في األداء ومن ثم تخفيفها بشكل تدريجي -2

لف طبيعة املساعدة من وتخت، جابة الصحيحةستعلى املعلم تقديم املساعدة الالزمة للطفل للتوصل إلى ال 

وفي حالت أخرى يتطلب ، أو إعادة صياغة التعليمات، ففي بعض املواقف تكون اإلشارة اللفظية كافية، موقف آلخر

ويتم تخفيف ، املوقف تقديم مساعدة جسدية في األداء مثل مسك يد الطفل أثناء الكتابة أو ارتداء املالبس

 إلى أن يتم اتقان الهدف بنجاح دون مساعدة أو بأقل درجة ممكنة. ، املساعدة بشكل تدريجي أثناء التعليم
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 جابة الصحيحةستالتعزيز لال  -3

عاقة جابة أو السلوك املرغوب فيه يؤدي إلى تعليم األشخاص ذوي اإل ستإن التعزيز أو املكافأة على ال 

أو معنوي ، حلوى مثل ال يطوهذه املكافأة قد تكون ش يء مادي بس، الذهنية بشكل أسرع مقارنة مع غياب التعزيز

 يلعب مع األصدقاء. كالسماح له بأنماعي اجتأو ، مديح أو ثناء

فهو معلم ملتعلمين يواجهون ، بأدوار متعددة مطالب الحتياجات الخاصة ويرى الباحثان إن معلم ذوي 

صعوبات تعلم بأشكال ومستويات مختلفة. ولكي يمارس املعلم دوره املتعاظم في املدرسة باعتبارها مؤسسة 

 ، ماعية لها تأثير واضح ومميز يحقق فيه املنهج وأهدافهاجت
 
فعلية أن يخطط ، ل بد من قيام املعلم بدوره كامال

وعلى املعلم ربط أهداف املادة الفنية والبدنية ، ماعية للمنهججتفلسفية والنفسية وال األسس ال التطوير املنهاج مراعي  

ألهداف  اوأن يعد معلمو التربية الفنية والبدنية أهداف ونشاط املادة تبع  ، القراءة والرياضيات() باملواد األساسية

 املواد التي سيتعلمها التالميذ في الفصل. 

 : واملقترحات التوصيات

 : بما يأتي الباحثان يوص ي، ضوء التصميم املقترح ملنهاج األطفال ذوي اإلعاقة الذهنيةفي 

  .للبناء في األدلة التعليمية والكتب املدرسية واألنشطة االتصميم املقترح واعتباره أساس   تبني -

من  الطلبةالتعامل مع  بكيفيةالتوعية  بهدفألعضاء هيئة التدريس والتربويين  وبرامجدورات تدريبية  عقد -

 ذوي الحتياجات الخاصة.

 ....العمل على بناء املقاييس والختبارات لكل فئة من فئات ذوي الحتياجات الخاصة -

للتواصل والتصال  حديثةوايجاد وسائل ، توظيف التكنولوجيا في مجال رعاية ذوي اإلعاقات الذهنية وتعلمهم -

 معهم ملواكبة تطورات العصر.

تقويم محتوى الكتب الدراسية لكل املراحل ولكل فئات ذوي الحتياجات  إلى تهدفالتي  بحوثال إجراء -

 الخاصة.
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