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جامعة كربالء  /كمية التربية البدنية وعموم الرياضة
تقدم خدمات التربية الخاصة لجميع فئات الطالب الذين يواجيون صعوبات تؤثر سمبياً عمى قدرتيم عمى

التعمم ،كما أنيا تتضمن أيضاً الطالب ذوي القدرات والمواىب المتميزة وتحت شعار (التربية لمجميع ،التعميم
لمتميز ،التميز لمجميع) وىوحق لكل البشر بغض النظر عن أية معوقات قد تحول دون تعمميم .سواء كانت

جسدية أم عقمية مع إتاحة الفرص لمطاقات الكامنة لدى البشر لمظيور والرياد ،والتربية الخاصة تؤكد عمى

ضرورة االىتمام بذوي اإلحتياجات الخاصة ،وتكييف المناىج ،وطرق التدريس الخاصة بيم ،بما يتواءم
واحتياجاتيم ،وبما يسمح بدمجيم مع ذوييم من التالميذ العاديين في فصول التعميم العام ،مع تقديم الدعم

العممي المكثف لمعممي التربية الخاصة ومعممي التعميم العام ،بما يساعدىم عمى تنفيذ استراتيجيات التعميم
سواء لمطالب الموىوبين أو ذوي اإلعاقات المختمفة.

وقد شيد العقد الحالي تطو ارً ىائالً في مجال االىتمام باإلعاقة .ونشطت الدول المختمفة في تطوير

برامجيا في مجال اإلعاقة ألن االستجابة الفعالة لمشكمة اإلعاقة يجب أن تتصف بالشمولية ،بحيث التيتم

ببعض الجوانب المتعمقة بيذه المشكمة وتغفل جوانب أخرى ،وبشكل يكون فيو لبرامج الوقاية من اإلعاقة
اء مبك ارً يقمل إلى حد كبير من وقوع اإلعاقة ويختصر الكثير من الجيود
أىمية متميزة نظ ارً ألنيا تمثل إجر ً
المعنوية والمادية الالزمة لبرامج الرعاية والتأىيل

ومن وجية نظر المتخصصين في ىذا المجال والتي تسعى لتحديد مفيوم التربية الخاصة ،فإنو يمكن

القول بأن التربية الخاصة تعني مجموعة الخدمات التربوية والتعميمية واالجتماعية والنفسية والمينية التي

تقدم خصيصا لفئة من فئات الخواص أو ذوي اإلعاقة مراعية خصائص كل فئة عمى حدا ،وذلك بيدف

مساعدتيا عمى إحداث أفضل مستوى من النمو في بقية جوانب الشخصية التي لم تُصب بخمل ،بما يمكنيم
من إحساسيم بوجودىم والشعور بإنسانيتيم ،فضال عن تدريبيم تدريبا مناسبا يمكنيم من اكتساب مينة
تجعميم يشعرون بأن ليم دو ار في الحياة تقدره الجماعة.

ومن خالل ما سبق يمكن ان نعرف التربية الخاصة بأنيا نمط من الخدمات والبرامج التربوية تتضمن تعديالت

اء في المناىج أو الوسائل أو طرق التعميم استجابة لمحاجات الخاصة لمجموع الطالب الذين ال
خاصة سو ً
يستطيعون مسايرة متطمبات برامج التربية العادية.
وعميو ،فإن خدمات التربية الخاصة تقدم لجميع فئات الطالب الذين يواجيون صعوبات تؤثر سمبياً عمى

قدرتيم عمى التعمم ،كما أنيا تتضمن أيضاً الطالب ذوي القدرات والمواىب المتميزة .

