
تشريعاث التربيت الخاصت بالىالياث المتحذة 

 األمريكيت وإمكانيت االستفادة منها في مصر

 إعداد
 أ . فاطمة عبد الحفيظ عبد العليم

 مقذمت:

تشاااريعات ذ ال ايحتيا اااات الهاماااة اىتماماااا   بيااارا  لاااد    أثاااارت ة اااية ح ااا   
،  اعترافاا  ت الهاماةذ ال ايحتيا االا ريماةمان حيااة  ىذه التشاريعات ؛ لما ت فلو المعنيين

نسااني تيمب رام يانة  يفياة ما،   يم مماالح يمماد  الا عب بح ا ةمان  وتع سالماا    ،تيم ا 
 .(1)ت اىات اإلي ابية نح ىماي  أي ا  ا تع س ىذه الح   ،  تنظيم تلك الممالح،  م

بنظارة الم تمعاات إلاب أبنا ياا مان  ا   ثي ا ا   د ارتبطت تشريعات التربية الهامة ارتباطاف
ال ايحتيا ااات الهامااة، ففااب الم تمعااات ال ديمااة  ااان ايت اااه السااا د ىاا  ايت اااه الساالبب ذ  

نح ىم،  علب ذلك  انت شريعة التهلص من ىؤيء األطفال ىب ال ان ن السا د،  فاب العما ر 
ال سااطب أي ااا  اتساامت ات اىااات الم تماا  بالساالبية نحاا ىم إلااب أن ظياارت الااديانات السااما ية 

ريعات التب تدع  إلب المسا اة باألطفال العاديين،  ةاد ظال األمار  اذلك حتاب حين ذ ظيرت التش
منتمف ال رن الحالب، حيث ظيرت ايت اىات اإلي ابياة نحا ىم،  ير ا  الف ال فاب ذلاك إلاب 

 .(2)يماليي ات الد لية  العربية التب نادت ب ر رة حماية ح  ة
يد العالمب  العربب  المحلب عالمعلب تشريعات التربية الهامة بىتمام اي ربما ير   

 العالمية المحة منظمة إحماءات تشيرحيث  ايحتيا ات الهامةإلب تزايد أعداد ذ ال 
World Health organization (WHO)،   من س ان العالم 15إلب أنو يتعايش نح %

ي ن مل 44ح الب عدد ذ ال اإلعاةة فب العالم العربب يبلغ    ،(3)م  ش ل من أش ال اإلعاةة
(4)شهص

( فردا  من 475.576بلغ عدد األفراد ذ   ايحتيا ات الهامة )ف د فب ممر أما ، 
لتعداد الس ان لعام  ذلك  ف ا  ، فردا   (72.798.431إ مالب عدد الس ان  الذال بلغ )

أما  ف ا  للت دير السن ال ، . % فرد ذال إعاةة من  ملة الس ان65أال بما يعادل  ،(5)م2446
يترتب من المفترض أنو    ،(6)ملي ن نسمة %87.9م ف د بلغ عدد الس ان 2415 للس ان لعام

 علب ىذه الزيادة الس انية ارتفاع أعداد ذ ال ايحتيا ات الهامة المرتبط بزيادة عدد الس ان.
 

 مشكلت البحث:
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ة ية ذ ال ايحتيا ات الهامة ة ية ح    نمت عليياا األدياان الساما ية،  تعد
 رغاام مااا ت ليااو  مي ريااة مماار  ،(7)الد ليااة،  شااملتيا دساااتير الااد ل أةرتيااا المنظمااات 

، حياث العربية من أىمية  بار  ل  اية اإلعاةاة  ح ا   األطفاال ذ ال ايحتيا اات الهاماة
 ،(8)أماادرت ماان التشااريعات المتعل ااة بياام مااا ي  ااح ح اا ةيم،  يبااين د ر الد لااة ت اااىيم

ذ ال اإلعاةاة، الاذين يطلا  علاييم األطفاال  رغم أن ةا انين التعلايم تؤ اد علاب أن األطفاال 
، إي أن (9)ي ب أن يتل  ا تعليما  مناسبا  يم نيم من النم   المشار ة بفاعلية فب م اتمعيم

المرا عااة الت ييميااة لمشاا لة اإلعاةااة فااب البلاادان العربيااة،  ماان بينيااا مماار تؤ ااد ةماا ر 
، حياث أمابح ةما ر (14)ةالتشريعات التب تؤمن ح     متطلبات ذ ال ايحتيا ات الهام

التشريعات الهامة بح    ذ ال ايحتيا اات الهاماة  رعاايتيم المت املاة مان أبارز معاالم 
  .(11)تربية ذ ال ايحتيا ات الهامة ب مي رية ممر العربية

 مااا أشااارت أي ااا  نتااا د بعااض الدراسااات الساااب ة  األدبيااات فااب ىااذا الم ااال إلااب 
بتربياة  تعلايم ذ ال ايحتيا اات الهاماة، مماا يترتاب  التشريعات المتعل ة    د ةم ر فب

 عليو من ةم ر فب مست   الهدمات الم دمة.
التشريعات إلب أن  (2444ف د أشارت نتا د دراسة )ر ا عبد البدي  السيد عطية 

المتعل ااة بااذ ال ايحتيا ااات الهامااة عبااارة عاان ةاارارات  زاريااة مااادرة، بااد ن أال مشااار ة 
ىناااك مااع بة فااب تح ياا  بعااض   مااا أن  ال ايحتيا ااات الهامااة،فعالااة ماان المعنيااين بااذ

التشريعات المتعل ة بذ ال ايحتيا ات الهامة عمليا ، إما لعدم  اةعيتيا أ  ل  ا د مع ةاات 
 .(12)تماعية أ  اةتمادية تع   التنفيذا 

( إلاب أناو ي ت  ااد 2443 ماا أشاارت نتاا د دراسااة )محماد محما د محماد العطااار 
أساار األطفااال ذ ال اإلعاةااة بماافة عامااة  ذ ال اإلعاةااة الع ليااة بماافة هامااة ةاا انين تلاازم 

علااب الت  ااو إلااب مؤسسااات رعايااة  تعلاايم األطفااال ذ ال اإلعاةااة، ف اا   عاان ناادرة   اا د 
 .(13)تشريعات تتعل  باألطفال ذ ال اإلعاةة فب مرحلة ما ةبل المدرسة

اإلعاةاااة احتيا اااات   ماااا أن تنظااايم التعلااايم لاااذ ال ايحتيا اااات الهاماااة ي يراعاااب
ال اا انين  اللا ا ح التاب تحاد ماان ةادرة المسا  لين علاب تحسااين األداء،  يفارض العدياد مان 

 .(14)د ت يدىم بمزيد من األعباء ال ظيفية التب تعرةل سير العمل  تيدر ال ةت  ال ي
 

 تساؤالث البحث:
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 تتحدد مش لة البحث فب التساؤيت التالية:
 بية الهامة بال ييات المتحدة األمري ية؟ما  اة  تشريعات التر  :1س
 ما  اة  تشريعات التربية الهامة بممر؟ :2س
مااا ىااب أ  ااو الشاابو  ايهاات ف بااين تشااريعات التربيااة الهامااة بال ييااات المتحاادة  :3س

 األمري ية  ممر؟
 يف يم ن ايستفادة من تشريعات التربية الهامة بال ييات المتحادة األمري ياة فاب  :4س

 ير اإلطار التشريعب للتربية الهامة فب ممر؟تط  
 هذف البحث:

ال يياات المتحادة  ييدف البحث إلب رمد تط ر تشريعات التربية الهامة ب ال مان
األمري ياااة  ممااار،  ال ةااا ف علاااب أ  اااو الشااابو  ايهااات ف فيماااا بينيماااا،  تحدياااد أ  اااو 

ير اإلطار التشاريعب للتربياة لتط   ال ييات المتحدةتشريعات التربية الهامة بايستفادة من 
 الهامة فب ممر،  ذلك بما يتناسب م  ظر ف الم تم  الممرال.

 أهميت البحث:

 يستمد البحث أىميتو من عدة اعتبارات ىب:
 اديرة بالرعاياة الا إل اء ال ا ء علاب ح ا   تربياة  تعلايم ف اات ذ ال ايحتيا اات الهاماة 

  ايىتمام،
المحارك األساساب لتطا ير بمثاباة التاب تعاد  ياة الهاماةتشاريعات الترب ا إل اء ال  ء علاب

  هدمات التربية الهامة،
ذ ال مااان هااا ل مااانح  المعانااااه،  رفااا  عاةاااة،السااالبية لإ اآلثاااار محا لاااة التهفياااف ماااناااا 

 ، افة ح  ةيم الترب ية  مزيد من ايمتيازات، ايحتيا ات الهامة 
تشااريعات التربيااة  ال اا ء علااب إل اااء م ااال ماان هاا لالفااب م ح ااة التطاا رات ال اريااة ااا 

إحد  الد ل المت دمة "ال ييات المتحدة األمري ية" فب محا لاة ل ساتفادة منياا الهامة ب
 فب تط ير تشريعات التربية الهامة فب ممر،

تشاريعات التربياة الهاماة لسااب ة  البحا ث التاب تؤ اد ةما ر ا است ابة لنتا د الدراسات ا
 ، من ثغرات،  محا لة التغلب علييا بيال ة ف علب ما ،  من ثم ابممر

ا ت  يو أنظار ال ا مين علب تربية  تعليم ذ ال ايحتيا ات الهاماة،   اذلك ال اا مين علاب 
تربياة  تعلايم ذ ال الهااص ب سن التشاريعات إلاب  ار رة إعاادة ىي لاة اإلطاار التشاريعب

 ،تحسين أ  اعيم التعليميةمما يترتب عليو ؛ ايحتيا ات الهامة
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ذ ال ايحتيا ااات الهامااة فاا  در ااة  عااب  اال ماان مؤسسااات  أفااراد الم تماا  المحلااب  أساار ااا ر 
 الحم ل علييا. سبلأىمية      ،ىذه الف اتبح    

 منهج البحث:

الااذال يسااعب إلااب دراسااة الظاااىرة  مااا  يعتمااد البحااث الحااالب علااب الماانيد ال ماافب
ءمتاو لطبيعاة البحاث؛ حياث ،  مان ثام م (15)ت  د فب ال اة ،  ييتم ب مفيا  مافا  دةي اا  

استعراض تاريخ تط ر تشريعات التربياة الهاماة ب ال مان ال يياات المتحادة األمري ياة  يتم
 ممر، يلب ذلك تحديد أ  و التشابو  ايهت ف فيما بينيا،  أهيارا  تحدياد أ  او ايساتفادة 

لتشاريعب للتربياة من تشريعات التربية الهامة بال ييات المتحدة األمري ية لتط ير اإلطار ا
 الهامة فب ممر.

 حذود البحث:

تشااريعات التربيااة الهامااة بال ييااات  دراسااة تتمثاال الحااد د الم  اا عية للبحااث فااب
 المتحدة األمري ية  ممر.

 الذراساث السابقت:

دراساة   اان اليادف الر يساب: Briseno, K. 2001) (16)  ( ااثلين بريسان اا دراساة 1
علاب مبنياا   لهامة،  من ثم تطبي  إطار عمل سياسب ة الالهلفية التاريهية للتربية ا

 ماا تبحاث ىاذه الدراساة   ا د السالطات ة، تشريعات  أنظماة ايتحااد الفيادرالب  ال ييا
دهال تعدي ت علاب التشاريعات  اللا ا ح ايتحادياة،  ةا انيين   الم حيات فب إنشاء  ا 

 ال يية  الل ا ح المرف ة.
 ال ماافب ماان هاا ل تحلياال بعااض  تشااريعات التربيااة  ةااد اتبعاات الدراسااة الماانيد 

 لين ال. يالهامة ايتحادية  ل ا ح  ة انيين  يية إ
 ةد ت ملت نتا د ىذه الدراسة إلب أن النظام متس  يعزز  ي امن ح ا   الطلباة 
ذ ال اإلعاةااة علااب ةاادم المسااا اة  الحمايااة بساابب الدةااة  الفياام الم حااد  تفسااير ال اا انين 

 ايتحادية.
ىااذه  ماان  ااان الغاارض: (17) (DiFulgo J. R, 2004)   زيااف ر باارت دراسااةا  2

الدراسة ى  ت ييم الت دم المحارز  اسات ابة ال لياات الاث ث  العشارين التاب ت ا   امن 
 the Virginia Community)ب يياة فر ينياا  المحلاب الم تما   أنظماة  لياات

College System) (VCCS)  دماة الطا ب ذ ال تشاريعات التربياة الهاماة  هل
 اإلعاةة ه ل الع د الما ب.
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 ةااد اسااتهدمت الدراسااة الماانيد ال ماافب ماان هاا ل المرا عااة المتعم ااة ل دبيااات 
المتاحااة ذات الماالة،  ةااد تاام إعااداد اسااتبيان تاام إرسااالو إلااب رؤساااء ث ثااة  عشاارين ماان 

 .(VCCS)ب يية فر ينيا  المحلب الم تم   أنظمة  لياتال ليات التب ت    من 
أنظمااة  ليااات  ليااات التااب تشاا ل الث ثااة  عشاارين ماان  تسااتعرض ىااذه الدراسااة بيانااات 

،   امتثاليااا للبنااد   بطبيعااة باارامد اإلرشااد( فيمااا يتعلاVCCS)ب يياة فر ينيااا  المحلااب الم تما  
 .(ADA) ( من ةان ن إعادة التأىيل  ةان ن األمري يين ذ ال اإلعاةة544)

 :ما يلبمرا عة األدبيات، تم الت مل إلب  علب أساس تحليل البيانات   
ازدادت بشاا ل  مااا  ،يا ااات طاا ب ال امعااات ذ ال اإلعاةااةىناااك اىتمااام  بياار لتلبيااة احت ااا

 فب الع د الما ب،برامد  هدمات ال امعات الم دمة للط ب ذ ال اإلعاةة ملح ظ 
الهاادمات التعليميااة ياتم ت ااديم  افااة البارامد    وأ باار للتأ ياد علااب أناا تبااذل ال لياات  ياا دا   اا

 .الم دمة للط ب غير المع ةين أي ا للطلبة من ذ ال اإلعاةة فب ال    األ ثر ت ام   
ا الحا ة الماساة إلاب المزياد مان البحا ث حا ل أماا ن اإلةاماة  الهادمات  مسات   الادعم الم ادم 

 للط ب ذ ال اإلعاةة النسبية،  التمييز بين مع بات التعلم  غيرىا من اإلعاةات.
تشاريعات  إلب استعراض ىذه الدراسة ىدفت :(18)(2445)أحمد عباس عبد اهلل  ا داسة 3

رعاية ذ ال ايحتيا ات الهامة فب ال ييات المتحدة األمري ياة مان ها ل تحليال ماد  
تااأثير ة ااايا المحااا م علااب ظياا ر تلااك التشااريعات،  بيااان اثااار ىااذه التشااريعات علااب 

 تط ر ميدان التربية الهامة.
ات الم  ا ع لتح يا  أىاداف التحليلاب النظارال لمعطيا د اعتمدت الدراسة علاب المانيد ة
 Individuals  ال ااااان ن الهاااااص بتربيااااة ذ ال ال ماااا ر أ  المااااع بات يعااااد ، الدراسااااة

Disabilities Education Act (IDEA) with  .مح ر ىذه الدراسة 
ة ذ ال ايحتيا اااات  ةاااد ت مااالت ىاااذه الدراساااة إلاااب نتي اااة ىاااب التأ ياااد علاااب أن رعايااا

 الهامة لن ت  ن رعاية م دية إي من ه ل سن التشريعات  هل  اليات تفعيل ال  انين.
 مد  عن ال شف إلب الدراسة ىذه ىدفت: (19) (2447ال حطانب  مفرح علب محمد)ا دراسة 4

 المتعل اة التنظيمياة بال  اعاد التربياة الف رياة  معاىاد ببارامد العااملين  التازام معرفاة
 اإلحماا ية الديلاة الفار   ذات  معرفاة الريااض، مدينة فب الفردية الترب ية بالهطة

م ان  ال ظيفة، التدريسية، الهبرة الدراسب، المؤىل "العمر،  الدراسة متغيرات   ء فب
 التنظيمياة بال  اعاد  ايلتازام المعرفاة د ن تحا ل ةاد التاب الع امال  تحدياد العمال"
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 التربياة  معاىاد ببارامد العااملين نظار   ياة مان الفردياة ةبالهطاة الترب يا المتعل اة
 الدراساة أداة بتماميم  ةاام التحليلاب، ال مافب المنيد استهدم  الباحثةد    الف رية،

 التربية  معاىد برامد فب العاملين من م تمعيا أفراد  مي  الدراسة  شملت ايستبانة،
 الرياض، فب مدينة الف رية

 :لدييم أن علب العاملين فا ات إلب الدراسة  هلمت 
   ا د عان النتاا د  شافت الفردياة،  ةاد الترب ياة بالهطاة المتعل اة التنظيمياة بال  اعاد معرفاةاا 

 در اة علاب الحامالين لماالح الدراساب المؤىال متغيار بااهت ف ديلاة إحماا ية ذات فار  
 ال ظيفاة متغيار بااهت ف إحما ية ديلة ذات فر      د   الهامة، فب التربية الب ال ري س

  الهبارة العمار، بااهت ف متغيار دالاة فار   ت  اد ي حين فب الهامة، التربية معلمب لمالح
 ،العمل  م ان التدريسية،

   ا د عادم عان النتاا د  شافت  ةاد الفردياة، بالهطة الترب ية المتعل ة التنظيمية بال  اعد التزاما 
 ،الدراسة اتمتغير  اهت ف إلب تعز  ديلة إحما ية ذات فر  

 الترب ياة بالهطاة المتعل اة التنظيمياة بال  اعاد  التازاميم معارفتيم د ن تحا ل ةاد ع امالا 
ال  اعاد  ت  اح عمال  رش   ا د عادم" ىاب الع املىذه أ ثر  أن النتا د  بينت الفردية

  ،"هاص بش ل الفردية الترب ية  الهطة عام بش ل الهامة للتربية التنظيمية
 عدد من الت ميات. الباحث ةدم الدراسة إلييا ت ملت التب النتا د   ء  فب 

ىاذه الدراساة   ىادفت :(24) (2449)م سب بان إباراىيم حريازال، عباد الفتااح أباب م لا د  ا دراسة5
إلااب م ارنااة أ  اااع ذ ال الحا ااات الهامااة بأ  اااع أمثاااليم فااب الااد ل المت دمااة لتحسااين 

الم تما  ظيمية المتعل ة بح ا ةيم   ا بااتيم ت ااه أ  اعيم الحياتية،  ت عيتيم بال  انيين التن
،  ارشاااد عمليااة ايدماااج ب يفيااة التعاماال السااليم معياام الم تماا الااذال يعيشاا ن فيااو،  ت عيااة 

 .يتيم المحية،  النفسيةرعا يييا، ف    عن الني ض بمست    ت  
ماادرة ها ل الللم ارنة بين التشريعات األمري ية   ةد استهدمت الدراسة المنيد الم ارن

 14،  عااددىا م1978إلااب ساانة م  1958الرباا  الثالااث ماان ال اارن العشاارين أال ماان ساانة 
الماادرة فاب الربا  األهيار ت ريباا   ال زا رية لذ ال الحا ات الهاماة بعض التشريعات تشري ،  

 .م2443إلب سنة م  1984من ال رن العشرين أال من سنة 
ا رية لذ ال ايحتيا اات الهاماة تتمتا  ب ثيار  ةد ت ملت النتا د إلب أن التشريعات ال ز 

ماان المنط يااة  المع  ليااة فااب تنظيميااا،  ل اان الاان ص ةااد اعتراىااا ماان ةباال المساا  لين عاان 
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 ةاد  شافت ىاذه الدراساة عان أن ممارساة ايرشااد النفساب آلبااء تطبي يا  تنفيذىا فب ال اة ، 
ايااة المااحية  ال شااف المب اار لاام ةليلااة م ارنااة بأىميتااو،  مااا أن الرع ذ ال ايحتيا ااات الهامااة

 يل يا ايىتمام ال افب.
حمار  ىادفت الدراساة إلاب: (21)(Zaretsky, J.D. ,2010  ان دارلين زارتسا ب ) ا دراسة6

البرناامد    دياد،اليمتثاال للتشاري  االتما رات الهاماة بماديرال المادارس فاب محا لاة 
  ،الترب ال الم  م المعدل

The Appropriate Educational Programming Amendment (AEPA) 
أ رياات م اااب ت ماا   حيااث ،اتبعاات الدراسااة الماانيد  ال ماافب،  اعتماادت علااب الم ابلااة

مااديرال الماادارس فااب شاامال مانيت بااا بشااأن   يااات نظاارىم فيمااا يتعلاا  ب اادراتيم علااب ماان  15
 ية ال ندياة لادعم  يتم  م  البيانات سن يا فب بعض ال يياات ال  اا،  ييتيم التشريعيةلايمتثال 

   المساءلة المحلية فب تلبية ايحتيا ات لط بيا ذ ال األحتيا ات الهامة.
 تحليااال   ت شاااف ىاااذه الدراساااة عااان بعاااض ال  اااايا مااان   ياااة نظرماااديرال المااادارس

غيار يم ب مفيا تحديات فب تغيير األد ار  السل  يات،  ما هلمات ىاذه الدراساة إلاب أن تتم رات
مديرال المدارس فب م ال تا فير البارامد علب امة يفرض مسؤ ليات  ديدة التربية اله اتتشريع

التعليميااة المناساابة ل مياا  الطاا ب،  ةااد تاام اهتيااار مااديرال الماادارس فااب شاامال مانيت بااا بساابب 
 التحديات التب ي ا ي نيا فب محا يتيم لتنفيذ ىذا التشري  ال ديد.

ىاادفت الدراسااة إلااب التعاارف علااب أىاام  :(22)(2412ساايام رم ااان محماا د السااارال ) ااا دراسااة7
، ذال اإلعاةااةالح اا   التااب ت فليااا التشااريعات  ال اا انين  ال ثااا   الد ليااة  المحليااة للطفاال 

فاب مادارس  ذال اإلعاةة  ذلك التعرف علب أبرز هبرات بعض الد ل فب تلبية ح    الطفل 
تلبياة ح ا   الطفال التربية الهامة، ف    عن تعرف  اة  د ر مدارس التربية الهاماة فاب 

ذال فب محافظة البحيرة،  السبل  اإل اراءات التاب تسايم فاب تفعيال تمتا  الطفال  ذال اإلعاةة
 بح  ةو داهل مدارس التربية الهامة فب ممر. اإلعاةة

 ما ت امنت عيناة الدراساة م م عاة مان  . اعتمدت الدراسة علب المنيد ال مفب
اي تماااعيين،  م م عااة ماان أ لياااء األماا ر المعلمااين  المااديرين  األهمااا يين النفساايين   
 بمدارس التربية الهامة بمحافظة البحيرة، 
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 ةد انتيت الدراسة إلب     م م عة من السبل  اإل راءات التب تسيم فب تفعيل 
 :بح  ةااااااو داهاااااال ماااااادارس التربيااااااة الهامااااااة  مااااااا يلااااااب ذال اإلعاةااااااةتمتاااااا  الطفاااااال 

 را عة ىذا البرنامد بم رة مستمرة،إعداد برنامد تعليم فردال يناسب  ل طفل،  م ا

 ،ذ ال اإلعاةة    مناىد هامة ت  م احتيا ات األطفال ا 
 ،  ت فير طبيب بالمدرسة،ذ ال اإلعاةةال شف الطبب الد رال الشامل علب األطفال  ا 
 ، أسرىم ذ ال اإلعاةةتفعيل د ر األهما ب النفسب لتح ي  الت يف النفسب ل طفال  ا 

 شطة ال مفية م  األطفال العاديين لتح ي  الدمد ال ز ب،ا تنظيم بعض األن
 ،ذال اإلعاةة    نظام لمحاسبة العاملين بالمدرسة عند اإلساءة للطفل  ا

  ا ت فير األما ن ال زمة للعب  الترفيو  تز يد المدارس باأللعاب المتن عة  ال ذابة،
 مصطلحاث البحث:

  تتحدد ممطلحات البحث فيما يلب:
 :Legislation التشري 

بااو أي ااا  ساان ال  اعااد  ي مااد ، (23)التشااري  ىاا  م م عااة ة اعااد تتعلاا  بم  اا ع هاااص
م م عااة ال  اعااد العامااة الم ااردة الملزمااة المااادرة عاان الساالطة العامااة  التااب تمثاالال ان نيااة، 

، بعباارة أهار  ىا  (24)المهتمة فب الد لة التب تبيح أ  تحظر أ  تانظم حا  أ  م م عاة ح ا  
 .(25)اعدة ةان نية تمدر عن السلطة المهتمة فب  ثي ة م ت بة ل ة

 :Special Educationالتربية الهامة 
التربية الهامة ىب "م م عة البرامد الترب ية المتهممة التب ت دم ل طفال غير 
العاديين الذين ينحرف ن انحرافا  ملح ظاا  عان األطفاال العااديين فاب نما ىم الع لاب  الحساب 

مما يستدعب ت ديم برامد  مناىد  أسااليب تادريس هاماة مان أ ال مسااعدتيم  ال سمب 
 .(26)علب تنمية ةدراتيم إلب أةمب حد مم ن  مساعدتيم علب الت يف"

 ىاااب العلااام الاااذال يياااتم بف اااات ذ ال الحا اااات الهاماااة،  ذلاااك مااان حياااث ت يااايم 
عداد البرامد الترب ياة  أسااليب  أد ات التادريس المناسابة لياذه   تشهيص ىذه الحا ات  ا 

 .(27)الف ات
 ما تعرف التربية الهامة أي اا  بأنياا نماط مان الهادمات  البارامد الترب ياة تت امن 
تعدي ت هامة سا اء فاب المنااىد أ  ال ساا ل أ  طار  التعلايم اسات ابة للحا اات الهاماة 

فإناو ت ادم لم م ع الط ب الذين ي يستطيع ن مسايرة متطلبات برامد التربية العادية،  عليو 
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هاادمات التربيااة الهامااة ل مياا  ف ااات الطاا ب الااذين ي ا ياا ن مااع بات تااؤثر ساالبيا  علااب 
ةدرتيم علب التعلم،  ما أنيا تت من أي اا  الطا ب ذ ال ال ادرات  الم اىاب المتميازة،  يطلا  
امااط حا  علااب تلااك الف ااات مفياا م ذ ال ايحتيا ااات الترب يااة الهامااة،  يشاامل ذلااك علااب 

 :(28)الف ات الر يسية، منياالط ب فب 
 ،Visual Impairmentا اإلعاةة البمرية 
 ،Hearing Impairmentا اإلعاةة السمعية 
 ، Mental Retardationا اإلعاةة الع لية 
 ،Learning Disabilityا مع بات التعلم 

 ،Physical and Healthا اإلعاةات ال سمية 
 ، Disorders Communicationا ا طرابات الت امل 
 ،Behavior Disordersا ا طرابات السل ك 
 .Giftednes and Talentsا الم ىبة  التف   

م م عة التربية الهامة بأنيا: تشريعات  فب   ء ما سب  تعرف الباحثة 
الهدمات ذ ال ايحتيا ات الهامة فب الحم ل علب  ال  اعد ال ان نية التب تنظم ح 

نتي ة لما احتيا اتيم التعليمية،  ذلك   تلبية متطلباتيمت فير لالترب ية المعدة هميما  
 التب ةد تح ل د ن   ،الحسية أ  الع ليةال سمية أ  يعان نو من ةم ر فب ال ظا ف 

 .نيم العاديينةدرتيم علب ايستفادة من البرامد  الهدمات الترب ية الم دمة ألةرا
 اإلطار النظري للبحث:

،  ذلك فب إطار األهيرة  نة را  ملح ظا  فب اآلطشيدت تشريعات التربية الهامة ت
من أحداث  تغيرات متعاةبة انع ست علب ح     اإلةليمب ما يشيده الم تم  الد لب 

بعض  ت لب ةد ترتب علب ذلك  اإلنسان عامة،  ح    ذ ال ايحتيا ات الهامة هامة، 
ذ ال ايحتيا ات يم تربية  تعل الد ل المت دمة مر ز المدارة فب م ال تنظيم تشريعات

 علب رأسيا ال ييات المتحدة األمري ية. الهامة
تعد رعاية األفراد ذ ال اإلحتيا ات الهامة فب ال يياات المتحادة األمري ياة محمالة حيث 

بادأ الت ا اب المتعلا  بتعلايم ذ ال ايحتيا اات الهاماة يظيار   ةادسلسلة من ال  ايا ال ان نية، 
عا ال ال  ااا ية د را  بااارزا  فااب تطاا ير التشااريعات ال ا مااة حاليااا ، فااب السااتينيات،  لعباات تلااك الااد

 تمه ت عنيا ة انين ت من الهدمات التعليمية لذ ال ايحتيا ات الهامة مان ها ل التعادي ت 
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الدسات رية  ةاارارات ال ا ن رس،  مااا أ بارت علااب ت  اايح الم اماد ال ان نيااة مان هاا ل تفساايرىا 
 .(28) اء،  المح مة العليا لل ييات المتحدةفب محا م الد لة،  محا م األحي

تتباا  تطاا ر تشااريعات التربيااة الهامااة ب اال ماان ال ييااات لااذا ت اادر اإلشااارة إلااب  
،   ااذلك فيمااا بينيمااا تحديااد أ  ااو الشاابو  ايهاات فيلااب ذلااك المتحاادة األمري يااة  مماار، 

تطا ير تشاريعات ل تشاريعات التربياة الهاماة بال يياات المتحادة أ  و ايساتفادة مانتحديد 
 ،  ذلك من ه ل المحا ر التالية.رالتربية الهامة بمم

 المح ر األ ل ا تط ر تشريعات التربية الهامة بال ييات المتحدة األمري ية:
ذ ال ايحتيا ااات أن األفااراد مفاداىااا فلساافة إلااب  التربيااة الهامااةتسااتند تشااريعات 
 افاة أنظمتاو باأن ييياف  افاة الظار ف الم تما  ب ةمطالببح  الالهامة ىم م اطن ن ليم 

 م، ممااا ي علياايم ميااارات يمالنفسااية  اي تماعيااة  التعليميااة  ايةتمااادية يسااتثمار ةاادرات
 .(34)يمعبء علب م تمع  ا ي يمبح مبحياتي  ايستمتع

ماا   األمري يااة ت باال لتربيااة األفااراد ذ ال اإلعاةااةالمتحاادة أظياارت م تمعااات ال ييااات ةااد   
مناذ منتماف ال ارن العشارين  –،  تم ن أىالب األطفال ذ ال اإلعاةاة التاس  عشر نيايات ال رن

مااان تنظااايم أنفسااايم للمطالباااة بح ااا ةيم  ح ااا   أطفااااليم،  ى اااذا بااادأت ح  ماااات ال يياااات  –
   .(31) الح  مة ايتحادية من إظيار الدعم لبرامد التربية الهامة من ه ل التشريعات

عالميااة الثانيااة ال ثياار ماان الفاارص ل مياا  األمااري يين،  ةااد حماال إعاا ن نيايااة الحاارب ال
األمر الذال شا   علاب منامارة األشاهاص ذ ال اإلعاةاة ها ل السابعينات، ف اد تعاملات المحاا م 

اإلعاةااة  ة ااايا المعاملااة غياار العادلااة ل طفااال ذ الفااب المحااا م ماا  ة ااايا التمييااز،  مااا أثياارت 
من ايستثناء  الحرمان من أبساط الفارص التعليمياة ،  بعد مر ر سن ات  عدم ةدرتيم علب التعلم

للطاا ب ذ ال اإلعاةااة أهااذ اإل ماااع يتزايااد علااب أىميااة   اا د ةااان ن ح اا   مدنيااة  طنااب إلزامااب 
   .(32)ي من  م ل ىؤيء الط ب لنظام التعليم

م( تحاديا  لممارساة نظاام 1954)برا ن  د م لاس التربياة عاام   يةةد ش لت ة  
مدرت المح مة العليا فب ال ييات المتحدة ح ما  ي  اب بتا فير التربياة العزل العنمرال،  أ

لم تماا  األطفااال  اامن مباادأ ت ااافؤ الفاارص،  علااب الاارغم ماان أن ىااذه ال  ااية ي تاارتبط 
ارتباطااا  مباشاارا  باألطفااال ذ ال ايحتيا ااات الهامااة إي أنيااا تعتباار إحااد  المعااالم ال ان نيااة 

حر اة تطا ير التربياة الهاماة،  ةاد ت الات ل ن طة انطا   دتع ما اليامة فب ىذا الميدان، 
 .(33)ال  ايا التب تعاملت معيا المحا م،   انت نتا د ةراراتيا ميمة للغاية
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 ااد اساات اب مااانع  السياسااة ال طنيااة ل  ااايا الظلاام التااب عر اات فااب المح مااة ف
ةاا انين ال ييااات بساان ال اا انين التااب تحمااب الح اا   المدنيااة ل فااراد ذ ال اإلعاةااة،  تعتباار 

 ال  انين الفيدرالياة طري اة ل امان ح ا   ىاؤيء األفاراد،  تر از بعاض ال ا انين ف اط علاب 
  .(34)ح    األطفال فب التعليم، بينما تر ز ة انين أهر  علب الح    المدنية 

بدأ التف ير فب التغيير فب أ اهر الستينيات  السبعينيات مان ال ارن العشارين،   ةد
ظيرت ال  انين  ةد  ،(35)    اإلنسان فب ال ييات المتحدةاية منذ دعم حر ة ح  انت البد

 التشااريعات الهامااة بااذ ال اإلحتيا ااات الهامااة فااب ال ييااات المتحاادة األمري يااة نتي ااة 
للمشاا  ت الترب يااة  المااحية  اي تماعيااة التااب عااان ا منيااا ىاام  ذ يياام،  نتي ااة ل ياا د 

اع  ال ااان ن  الاادين،   ااذلك نتي ااة لل ااغ ط التااب مارساايا علماااء الاانفس  التربيااة  اي تماا
اباء  أميات ذ ال اإلحتيا ات الهامة،  نتي ة لل يا د الرسامية التاب مارساتيا الح  ماات 

التب  ل اإلع نات  ال  انين شتلك التشريعات م ال،  ةد أهذت ىذا ال اليي ات الد لية فب 
 اات الهاماة  غيارىم،  التاب  فلات ح ا ةيم نظمت أش ال الع ةاة باين األفاراد ذ ال اإلحتيا

  .(36) الترب ية  المحية  اي تماعية
سعب منامر  ة ية ذ ال ايحتيا ات الهامة مناذ ع اد الساتينيات إلاب هلا    ةد

د ر للح  مة الفيدرالية فب ال ييات المتحدة فاب تا فير ال ياادة  الادعم لت اديم تربياة عاماة 
 Free and Appropriate publicاةااات )م انيااة م  مااة ل طفااال ذ ال اإلع

Education - FAPE م، 1966( فاتهذ ال  ن رس الهط ة األ لب فاب ىاذا الت ااه عاام
( ل ااان ن الماادارس ايبتدا يااة 6تحاات المااادة رةاام ) ةعناادما أنشااأ م تبااا  لتربيااة ذ ال اإلعاةاا

(،  ما  ESSA( )Elementary and secondary school , ACT الثان ياة )
تم  م   تنظيم البرامد تحت ةان ن  احد،  ةد يم تب أ مب بأن ىذا الالبرامد فإن  انتشار

    Education of The)م  1974ظيار نتي اة لاذلك ةاان ن تربياة المعااةين عاام 
(EHA) Handicapped, Act) (37) (91/234)ال ان ن العام باسم ،  يعرف  . 

 ن إعاادة التأىيال الميناب ( مان ةاان544م أةر ال  ن رس البند )1973 فب عام 
فااب  ة(،  الااذال ىاادف إلااب مناا  التمييااز  ااد األفااراد ذ ال اإلعاةاا93/112)ال ااان ن العااام 

البرامد التب تتل ب تم ي   فيدراليا ،  ةد ميد ىذا ال اان ن الطريا  أماام العدياد مان ال ا انين 
 العديااد ماان  فااب التعلاايم العااام ةالتااب ت فاال مزيااد ماان الحمايااة لح اا   الطاا ب ذ ال اإلعاةاا

   .(38)األح ام الهامة بمشار تيم فب الم تم   م ان العمل 
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)ال اان ن العاام  ة مي  األطفال ذ ال اإلعاةالتربية الم ظير ةان ن 1975 فب عام 
94/142()EHA()Education of All Handicapped children,ACT,1975 )
 .(39)سنة 21 ات إلب سن 5من عمر  ةتربية األطفال ذ ال اإلعاةعلب مياغتو  ر زت  

 ةد عمل ىذا ال ان ن علب ت اديم الهادمات الترب ياة ل ميا  األطفاال ذ ال اإلعاةاة،  اذلك 
ت ااديم الهاادمات الترب يااة فااب بي ااة أةاال ت يياادا ، ف اا   عاان أن ت اا ن الهاادمات فرديااة  م انيااة 

مان ح اا    مناساابة ل مياا  األطفااال،  يترتااب علااب عاادم ايلتاازام بال ااان ن إ ااراءات ةان نيااة ل اا
طلب تطبي  ىذا ال ان ن من المدارس األمري ية أل ل مرة أن ي ادم ا تعلايم  ت ،(44)األطفال  ذ ييم

مان  ال إدارة مان اإلدارات الترب ياة تعرياف  تشاهيص أي ا  طلب  ما ت، (41)عام حر  مناسب ليم
 .(42)األطفال ذ ال اإلعاةة  تحديد طر    سا ل التشهيص

م، 1975( لعااام 94/142م،  ال اان ن )1973( لعااام 93/112 يعتبار ال اان ن )
تشريعين ر يسيين أثرا فب نشر الهدمات التعليمية ل مي  ف ات اإلعاةة،  ةد حرماا التميياز 

م 1975( لعااام 94/142ةااان ن )باال إن  ،(43)فااب التعلاايم ذ ال اإلعاةااةفااب المعاملااة ت اااه 
بياة الهاماة  الاذال يعتبار ح ار يعد ال ان ن األ ل الاذال غيار مساار التعلايم فاب م اال التر 

 .   (44)الزا ية للتربية الهامة
 ةااااد  ةاااا  الاااار يس األمري ااااب الساااااب  ر نالااااد ري ااااان علااااب ال ااااان ن الح اااا مب 

م، الذال أ د علب أىمية التدهل المب ر ل طفال، حياث ناص علاب 1986( لعام 99/457)
ذا ال اان ن بتا فير مانح سامح ىا حيث، (45)منذ ال يدة ذ ال اإلعاةةت ديم الهدمات ل طفال 

مالية للبرامد المهممة ل طفال الذين يظير ن مظاىر اإلعاةة د ن الهامسة من العمر، 
 childrenأ  الذين يم ن أن ي  ن ا معر ين للتأهر النما ب،  الذين يطل  علييم أحيانا  )

at riskذ ال  فاال(،   ان اليدف من ىذه المانح المالياة تا فير بارامد التادهل المب ار ل ط
  .(46)فب سن مب ر لت نب     العديد منيم فب الفم ل الهامة اإلعاةة

 ذ ال اإلعاةاة ت من ىذا ال ان ن العديد من الح     اإل راءات ال ةا ياة ل طفاال 
من سن المي د إلب سن الهامساة،  ف  ات السالطات المحلياة فاب ت اديم التربياة الهاماة 

م، أماا األطفاال  91 – 94دءا  من العام الدراساب سن ات ب 5 – 3ل مي  األطفال من سن 
ةبل سن الثالثة فتت لب األسرة رعايتيم مان ها ل بارامد التعلايم الفاردال ل ال طفال  معا ناة 

باارامد التاادهل المب اار تر ااز بال اار رة علااب   ماان ثاام فااإن؛ (47)فرياا  متااداهل التهممااات
الاتعلم  ف اا  لماا يعارف بالهطاة تط ير ميارات أ لياء األم ر لمساعدة أطفاليم علب النم    
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 ت فر للطفل التبحيث ي ب  تابة برنامد عا لب فردال للهدمات ، (48)الفردية لهدمة األسرة
مساندتيا،  تهتلاف األسااليب الت  ييياة بشا ل  بيار فاب التربياة الهاماة، سا اء لالعا لة   

   .(49)فب التمنيف ال احد، أ  فيما بين التمنيفات
س  ال اان ن الفيادرالب فاب تحدياد متطلباات ا تشااف األطفاال م ت  1986 منذ عام 

ساان ات،  ى ااذا تحساانت الهاادمات الم دمااة ل طفااال فااب فتاارة مااا ةباال  5إلااب  3ماان ساان 
المدرسة،  ةد ش عت ال  انين الفيدرالية  ل  يياة لل ياام ب  ا  البارامد  تط يرىاا ل طفاال 

  .(54)شير 36الذين لدييم إعاةات منذ ال يدة حتب 
م ةام ال  ن رس باتهاذ إ راءات أ ثار مارامة مان ها ل   ا  ةاان ن  1994 فب عام 

(، حياث  ةا  الار يس با ش ةاان ن األماري يين الاذين يعاان ن 336 – 141 ديد )ال اان ن العاام 
الااذال يمناا  التمييااز فااب  Americans With Disabilities Act (ADAماان إعاةااات )

( تطبي و علاب  ميا    اناب الحيااة، ADA ي من ةان ن )الت ظيف   سا ل الن ل  ايتمايت، 
 مااا يلتاازم بتاا فير الهاادمات الترب يااة للطاا ب ذ ال اإلعاةااة،  بالنساابة للطاا ب الااذين يسااتعد ن 
ل نت ال من المدرسة إلب حياة البالغين ينبغب أن تساعدىم التحساينات فاب تا فير العمال لتح يا  

(،  ةااان ن األمااري يين المعاااةين 544 اال ماان البنااد ) المشااار ة الح ي ااة فااب م تمعاااتيم،  يعتباار
(ADAح    مدنية  ة انين  د التمييز )(51).   

 (ADA(،  ةاان ن األماري يين المعااةين )544 ال مان البناد ) مما ى   ادير بالاذ ر أن 
( ماان ةااان ن إعااادة 544)حيااث أن البنااد  ةااد تطرةااا إلااب التعلاايم ال ااامعب للطاا ب ذ ال اإلعاةااة.

التمييااز علااب أساااس اإلعاةااة فااب أال برنااامد أ   ، بماايغتو المعدلااة يحظاارم1973عااام التأىياال ل
لماادارس ا لمساااعدة تعطااب  زارة التعلاايم األمري يااة منحااا ماليااة   نشاااط يتل ااب التم ياال ايتحااادال،

ال امعااات  ال ليااات ي ااب أن ت اا ن هاليااة ماان فااإن  ال ليااات  بعااض ال يانااات األهاار ، باهتمااار 
 طلابال ياام بطا ب ذ ال اإلعاةاة لل ي ا ز،  ماا (52)ةبا ل،  عا ج الطا ب  ، اباساتيعالتمييز فب 

تعاادي ت،  اإلةامااة، أ  ال سااا ل المساااعدة التااب تم اانيم ماان المشااار ة  ايسااتفادة ماان الإ ااراء 
 .(53) مي  البرامد  األنشطة التعليمية لما بعد المرحلة الثان ية

ةاان ن يم األمري ية الباب الثاانب مان فرض م تب الح    المدنية فب  زارة التعل ي
(ADA) (54)ال ليات  ال امعات الح  ميةبما يتعل  ل. 

 ( تشاااترط علاااب  ااالADA)  ال اااان ن (544)بم  اااب البناااد  تأىيااالمتطلباااات ال  ماااا أن
 .(55)مؤى  للهدمات ذ ال اإلعاةة إذا  ان الفردما تحدد أن مؤسسة من مؤسسات التعليم العالب 
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 فاب اإلعاةاة ذ ال الطا ب مانفاراد ل  التعليمياة ماا ن ل محاددةشار ط الال من ثام 
 ةااان ن تحات ايتحادياة التشاريعات مان بت لياف تتماةاد  الثاان ال التعلايم بعاد ماا مؤسساات
 .(56)م1994 لسنة المع ةين األمري يين

 ةد ات ح لل  ن رس أن أ ثر من نماف األطفاال الاذين يعاان ن مان إعاةاات أ  ةما ر 
هاادمات ترب يااة مناساابة،  أن ملي نااا  ماان ىااؤيء األطفااال ةااد تاام عاازليم بماا رة ي يحماال ن علااب 

 ليااة عاان نظااام التربيااة العاديااة، علااب  اا ء ذلااك أ ااد ال اا ن رس "إنااو ماان المماالحة ال  ميااة أن 
ت اا م الح  مااة الفيدراليااة بمساااعدة ال ييااة  ال ياا د المحليااة لتاا فير الباارامد الم  مااة للحا ااات 

 .(57)"لذين يعان ن من إعاةات أ  ةم ر،  ذلك ل مان ت افؤ الحماية ال ان نيةالترب ية ل طفال ا
( EHA( )94/142) ذ ال اإلعاةااةم تاام تعااديل ةااان ن  مياا  الطلبااة 1994 فااب عااام 

م، من ةبل ال  ن رس من مسمب "ةان ن تربياة  ميا  الطلباة المعااةين" إلاب "ةاان ن  1975لعام 
 ,Individuals with Disabilities Educationما ر )تربياة األفاراد ذ ال اإلعاةاات أ  ال 

Act الذال يرمز إلياو باالرمز  ،)(IDEA) ةاد احاتفظ ال اان ن ب ميا  أح اام ال اان ن السااب  إي  ،
أنااو ت اامن إ ااافات ميمااة منيااا إ ااافة ف تااين  دياادتين إلااب ف ااات اإلعاةااات أ  ال ماا ر،  مااا 

   .(58)ىداف الم   عة ليات من التعديل ال ديد مياغة أ ثر ة ة لتح ي  األ
 يعااد ، (59)م 1994لعااام  (476-141 يطلاا  علااب ىااذا ال ااان ن )ال ااان ن العااام 

م، 1986( لعااام 99/457م ،  )1975( لعااام 94/142امتااداد لل ااان نيين )ىااذا ال ااان ن 
  .(64)حيث  اء ىذا ال ان ن ليدمد عنامر  ل من ال ان نيين من ةان ن  احد

م، 1994( لعاام 141/476)ال اان ن العاام (IDEAال دياد )  ل د أةر ىذا ال ان ن
" ثانيااااا ، أال األفااااراد أ  Disabilityأ ي  ثاااام اإلعاةااااة " ""Individualاسااااتهدام الشااااهص 

،  ما نص ال اان ن علاب أن تشامل التربياة الهاماة  ميا  األطفاال ذ ال اإلعاةةاألشهاص 
   .(61)سنة 21الذين يعان ن ةم را  أ  إعاةات منذ المي د إلب سن 

 (، فيما يلب: IDEA) تربية ذ ال ال م ر أ  اإلعاةات  ان نل  تتمثل المبادئ األساسية
 تتااحأن علاب ل اان ن ايتحاادال يانص ا :(zero Rejectالمبادأ األ ل ا الارفض المطلا  )

 ،(62)علب أساس اإلعاةة يستثنب أحدعلب ةدم المسا اة  ي   مي  األطفاللفرص التعليم 
 Nondiscriminatory)) "غياااار التمياااازال" ثااااانب ا الت اااا يم الم  اااا عبالمباااادأ ال

Evaluation تيادف عملياة الت ا يم  ،(63)متعدد التهمماتفري  : ي ر  عملية الت  يم 
التب ي  م بيا ىذا الفري  إلب تحديد ماا إذا  اان الطفال يعاانب مان إعاةاة أم ي،  ماا يحادد 
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تربياة الهاماة  الهادمات المسااندة، ف ا   عان أنو بسبب اإلعاةة فإن الطفل بحا ة إلاب ال
 .(64)تحديد ن ع التربية الهامة  الهدمات المساندة التب يحمل علييا الطفل

 Free, Appropriate Public) الم  ماةالعاماة الم انياة المبادأ الثالاث ا التربياة 

Education) (FAPE)بة ي من تل ب الطلبة الهدمات الترب ياة العاماة المناسا : حيث
مباااااادأ فااااااب تفريااااااد التعلاااااايم ال يتمثاااااال ىااااااذا  فااااااب أةاااااال البي ااااااات ت ياااااادا ،  الم انيااااااة 

"Individualization( يت ااامن ةاااان ن  ،"IDEA :مفيااا مين أساسااايين للتفرياااد، األ ل )
( سانة،  يسامب ىاذا النا ع البرناامد التربا ال 21إلب  3للط ب الذين تترا ح أعمارىم من )

، أمااا البرنااامد الثااانب: "IEP" (Individualized Education program)الفااردال 
فم  و ل طفال منذ المي د إلب سن الثانية،  يطل  عليو )هطة الهادمات األسارية الفردياة 

 .IFSP" (65)" (Individualized Family services plan)أ  الهامة: 
أماابحت هاادمات التربيااة الهامااة بال ييااات المتحاادة تعتمااد دا مااا  علااب  ىنااا ماان 

    .(66)تيا ات الفردية للتلميذ  عا لتوايح
 :"LRE" (Least Restrictive Environment)المبادأ الرابا  ا البي اة األةال ت يادا  أ  عازي    

 يعنب ىذا المبدأ أن الط ب ذ ال اإلعاةات ي ب أن يحمل ا علب التعليم إلاب أةماب حاد مناساب 
 مماا، (67)عدات  الهادمات الت ميلياة المناسابةالمادارس العادياة ما  المسااالعاديين فب م  أةرانيم 

ذ ال  أىاادافيا إتاحااة الفاارص التعليميااة ال املااة ل افااة األطفااال أحااديتطلااب ماان ال ييااات أن ي اا ن 
 ةاد أد  ىاذا المبادأ إلاب ظيا ر عادد مان ، (68)،       د ل زمناب لتح يا  ىاذا اليادفاإلعاةة

، أ  الاادمد  Normalizationالتعلاايم )ت حيااد مسااار المماطلحات التااب تؤ ااد علااب الاادمد منياا 
Integration  أ  الادمد الشاامل ،(Inclusion(69)، العاديااة   علايم مااا ظيار مماطلح مبااادرة الت

"Regular Education (REI )" Initiative  الذال يعد بمثاباة هطا ة أةارب للادمد المدرساب 
   .(74)الشامل

 procedural due) ح اا   األفااراد  المبادأ الهااامس ا اإل ااراءات ال ان نيااة ل اامان حمايااة
(process ي مد بو م م عة اإل اراءات ال ان نياة مان ةبال الد لاة أ  ال يياة ل امان حماياة  :

عناادما تفشاال المدرسااة فااب تنفيااذ أال ماان عناادما يل ااأ ن إلااب المحااا م، ف ح اا   األفااراد  حااريتيم
أ حاا  المطالبااة ي يااز لل الاادين ايلتزامااات ال ان نيااة الهامااة بتعلاايم الطفاال ذال اإلعاةااة، فااإن مبااد

ذا لم تتم ن إ راءات الت سط مان ال ما ل إلاب Mediationالده ل فيما يسمب باا )الت سط(  ،  ا 
يحا  للمدرساة أ    ، due processحل ير ب الطرفين فإن الهط ة التالياة ىاب حا  المطالباة 
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ذا هسر أال مان الطارفين ة ايتو يم ناو ال ل ا ء إلاب   الاة التربياة ال الدين ايستعانة بمحامين،  ا 
ذا هسااار  ااا   مااان الطااارفين ة ااايتو فااإن لاااو الحااا  باااالل  ء إلاااب مح ماااة ال يياااة أ   المحليااة،  ا 

 .(71) المح مة الفيدرالية لت ديم طلب استماع  ديد
 يعاااد السااابب الر يساااب  راء الااادع   ال  اااا ية التاااب  فلياااا ال اااان ن الفيااادرالب 

(IDEA( )141/476 لعااام )اله فااات التااب ةااد نشااأت بااين المدرسااة  م فااب عاا ج1994
 .(72) أسرة الطالب ح ل الت ييم  البي ة التعليمية المناسبة

يتعلا   :parent-student participation) المبدأ السادس ا مشاار ة ال الادين  الطالاب ) -
 لل الااادين حااا  بمطالباااة المدرساااة باااأالفىاااذا المبااادأ بللياااة المشاااار ة فاااب اتهااااذ ال ااارار التربااا ال، 

تع ي ات مالية تم دفعيا ل مان التربية المناسبة  الهدمات المساندة عندما تهفا  المدرساة فاب 
ت فيرىااا،  مااا  فاار ىااذا المباادأ الحاا  لل الاادين فااب الحماا ل علااب نسااهة ماان الت اا يم  ال ثااا   
الهامة بالطالب للحم ل علب التربية الهامة،  ذلك يح  لل الادين الحما ل علاب ت اارير حا ل 

دم الطالب فب تح ي  األىداف الترب ياة الفردياة،  ي يحا  ألال طارف غيار معناب اإلطا ع مد  ت 
 .(73)ي من سرية المعل مات مماعلب تلك الت ارير، 

ةباال ت ياايم الطالااب  تماانيفو  ذ ال اإلعاةااة يبااد ماان إعاا م أ لياااء أماا ر الطلبااة   
ياار لاا  لاام ي اف اا ا علااب    ااعو فااب م ااان العاا ج،  أل لياااء األماا ر الحاا  ال اماال فااب الت ر 

 فب حالة عادم معرفاة  لاب األمار ف باد مان إي ااد   يال أ  نا اب أ   لاب ، ةرارات المدرسة
    .(74)بالنيابة  ذلك حتب يتم استشاراتيم فيما يهص ت ييم الطالب      الهطة الترب ية

 :(75) من فري  عمل، فيما يلب ذ ال اإلعاةة يظير د ر اآلباء فب تربية أبنا يم 
 ،اي تشاف المب ر لإعاةة -    تطبي  البرامد فب المنزل، -األنشطة المدرسية،     -
 تهطيط  تنفيذ البرامد الترب ية الم دمة ل طفال، -      الت ييم الفردال،   -
دار  -                 .،  ت ديم الدعم المباشر إلحداث الت امل الترب الة التعليماتهاذ ال رارات،  ا 

، أن عمليااة م1975( لعااام 94/142  المعار اا ن للنظااام ال ااا م ب ااان ن ) ةااد رأ
اآلهاارين يت ةعاا ن  حيااث ي عالالتسامية  التمييااز تمثال ن طااة  ااعف للطلباة ذ ال اإلعاةااة، 

ماانيم ساال  يات غياار مأل فااة،  ت لاال ماان اساات  لية شهمااياتيم،  مااا ي لاال ماان ر حياام 
م مان 1994( لعاام IDEA( )141-476)المعن ية، لذا فإن ما أعطاه ال اان ن الفيادرالب 

ذ ال  فاراد ل بالنسابةحساسايتو ماد  اىتمام هااص لم  ا ع التمانيف  التساميات يع اس 
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ىاؤيء األفاراد، ف ا   عان أناو  لتمنيف يساعد علب معرفة احتيا ات،  ما أن ىذا ااإلعاةة
 .(76)ت فير التم يل لل ييات  من ت زيعات ىذه التمنيفاتيتم 

ن رس أنو علب الرغم مان ن ااح ال اان ن فاب  امان ح ا   األطفاال ذ ال  ل د   د ال   
ياة ىاؤيء األطفاال، م انياة  المناسابة،   اذلك تطا ير مهر اات ترباإلعاةة فب التربية الح  مية ال

( ةااد تعرةاال بساابب الت ةعااات غياار المشاا عة فيمااا يتعلاا  بباارامد IDEAإي أن تطبياا  ةااان ن )
بنياة علاب نتاا د يىتمام غير ال افب بتطبي  المنااىد الساليمة الماألطفال ذ ال اإلعاةات،   ذلك ا

م نشار الم لاس الا طنب للماع بات ت ريارا  أشاار فياو 1995،  فب عاام م الىذا الالدراسات فب 
تطبياا  ال ااان ن بحا ااة إلااب  أمااا( يزالاات مااالحة، IDEAالمبااادئ األساسااية ل ااان ن ) أن إلااب

 :(77)منيا بيذا الم ال الت رير بعض ال  ايتط ير،  ةد أ  ز ا
  مي  المدارس بالمراف  التب تسيل  م ل ذ ال ايحتيا ات الهامة إلييا، م تز دل -
 ،التعليميةتم إهراج العديد من الط ب من المدارس بسبب المش  ت السل  ية  -
 ت  يم الط ب  ان يتم لغرض التمنيف أ ثر من تحديد الهدمات الترب ية ليم، -
 ،ذ ال اإلعاةةلط ب لهدمات الم دمة متناسبة م  الحا ات الفردية لم ت ن ال -
 إن إم ح التربية العادية لم تأهذ التربية الهامة بايعتبار، -
   .لم ي ن اآلباء  األميات شر اء للترب يين فب     البرامد الترب ية ألبنا يم -

 ةات أ  الماع بات تسميو ىذا ال ان ن باسم ةان ن تربية األطفال ذ ال اإلعا  بعد
(IDEA فب عام )م 1997فب عاام ف، (78)م1997عام  أعيد تسميتو  تم تعديلوم، 1994

( المعادل  يطلا  علياو )ال اان ن العاام IDEAتم إمدار ةان ن تربياة األفاراد ذ ال اإلعاةاة )
(  الذال أ د علب  مان ح  الطلباة ذ ال اإلعاةاة فاب ايساتفادة ماا أم ان مان 148/446

يااة العامااة  المشااار ة فااب اهتبااارات ال ييااة  المنط ااة  تطبياا  ال اا انين علااب مناااىد الترب
ال مي ، ف    عن زيادة الفرماة أماام األشاهاص ذ ال اإلعاةاة  أسارىم  معلماييم  غيارىم 

 .(79)من األهما يين للمشار ة فب األنشطة التعا نية
ييات المتحادة فاب ( فب ال  IDEA تظير أىمية ةان ن تربية ذ ال اإلعاةات أ  ال م ر )

مااد  تفاعاال الم تمااا  معااو، بااال إن الاابعض أطلااا  علااب عملياااة مااياغة ىاااذا ال ااان ن "الثااا رة 
 لعل ىذا ال ان ن يعد أ ثر ة انين التربية الهامة شم ي   اتساعا ، حياث ةاام ال ا ن رس ، الياد ة"

را او  سياساات بت ز تو إلب عدة أ ازاء؛ ال ازء )أ( ي  اح أما را  مثال مباررات سان ال اان ن،  أغ
ال  ن رس التب يريد تطبي يا من ه ل سن ال ان ن، أما ال زء )ب(،  ال ازء )ج( فيتناا ي ح ا   
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مان  (D) اان أحاد أىاداف األنشاطة الد لياة لل ازء ،   (84)األطفال ذ ال اإلعاةة  من ىذا ال اان ن
ات الفعالاة فاب ( تط ير الد لة للمنح التب من شأنيا تحسين تط ير تطبي  الممارساIDIAةان ن )

 .(81)ال طاعات التعليمية
سياسااات  ا  ااراءات فعالااة ل اامان   يياااتال   اا ن لااديأن ( IDIAتطلااب ةااان ن ) ف ااد

  education"  Public "free appropriate  (FAPE) ت فير تعلايم عاام م اانب  مناساب
تم يال سن ات، حتب ت ا ن مؤىلاة للحما ل علاب  5 – 3ل مي  األطفال ذ ال اإلعاةات من سن 

 .(82)مالب فب إطار برنامد المنح لمرحلة ما ةبل المدرسة
 ماااا أةااار ال ااا ن رس المنحاااة المالياااة الفيدرالياااة لل  اااايت علاااب مسااات   ال يياااة 

ذ ال علاااب تااا فير التربياااة المناسااابة ل طفاااال تيا  المسااات   المحلاااب المهمماااة لمسااااعد
ال  ااايت المحليااة،  ال ييااة ماان ساان المااي د إلااب ساان الحاديااة  العشاارين، إي أن  اإلعاةااة

ي فإنو لن تحمل علب الدعم المطل ب     .(83)ي ب أن ت اف  علب تطبي  مبادئ ال ان ن  ا 
( ت اديم مانح ت ديرياة ل بحااث ذات المالة بتربياة األطفاال IDEA ما أةار ةاان ن )
( EHAالتعدي ت الهامة ب ان ن تربياة المعااةين )  لبت حيث ،ذ ال ال م ر أ  اإلعاةات

، تر يازا  أ ثار علاب األبحااث فاب ميادان التربياة الهاماة، ف اد أةار ال ا ن رس م1986لعام 
إ راء العديد من الدراسات الهامة تستيدف ت فير المزيد من المعل مات فب الم ال،  مان 
ثم فإنو من الطبيعب أن نستنتد أن    د التشريعات  ال  انين  ان عام   مؤثرا  فب التر يز 

   .(84)سات  المتابعة  الت  يم فب ىذا الم العلب الدرا
،  (No Child Left Behind, Act)م تام إمادار ةاان ن 2441 فاب عاام 

(NCLB الااذال يعاارف باساام حاا  التعلاايم 147-114(  يطلاا  عليااو )ال ااان ن العااام  ،)
ل مياا  األطفااال أ  مااا يطلاا  عليااو أي يتاارك طفاال بااد ن تعلاايم،  ىاا  النسااهة المعدلااة ماان 

 :(85)(،  يؤ د ىذا ال ان ن علب ما يلبESSAالتربية ايبتدا ية  الثان ية )ةان ن 
 ايستناد إلب نتا د األبحاث العلمية فب تحسين ن عية التعليم  التعلم،  -
 التأ د من فعالية التعليم  تحديد المدارس  الم اطعات التب تحتاج إلب تط ير، -
 الب ال زم لتط ير  فاءات المعلمين،المر نة فب استهدام الدعم المالب الفيدر  -
 ،ما بين المدارس الف يرة  النا يةسد الف  ة التعليمية  -
 ،ظيف المعلمين ذ ال ال فاءةت   -  ،استهدام البرامد المبنية علب أساس علمب -
 استهدام مناىد التعليم العام. -               زيادة فرص مشار ة ال الدين،  -
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 Individuals with Disabilities Educationان ن )م مادر ةا2444 فب عام 
Improvement Act ىااا  ال اااان ن المعااادل ل اااان ن األفاااراد ذ ال اإلعاةاااات أ  ال مااا ر  ،)

(IDEIA ف د أعاد ىذا ال ان ن تنظيم ةان ن تربية األفراد ذ ال اإلعاةاة مان ها ل تحدياد الطلباة ،)
علااايم مااان هااا ل )الاااتعلم النشاااط(،  تحدياااد الماااؤىلين لبااارامد التربياااة الهاماااة،  تااا فير فااارص الت

هماا ص المعلماين ذ ال ال فاااءة العالياة،  التأ ياد علااب أىمياة العمال التعااا نب،  ةاد تأساس ىااذا 
، " "Institute of (IES )Educational Sciencesال ان ن بم  بو معياد العلا م الترب ياة  

ات التربياة الهاماة األ ثار فعالياة، الذال ييدف إلب إ راء البح ث الترب ية الهامة بتحديد ممارس
 :(86) يت من ىذا ال ان ن

 شم ل  مي  األطفال ذ ال اإلعاةة فب برامد الت ييم الهامة ب ل  يية  م اطعة، -
 الت ليل من المعايير المتشددة التب تزيد من نسب المؤىلين لهدمات التربية الهامة،  -
  ،(سن ات 6المي د : من )تأهر النما ب ذ ال السر علب التعامل م  أطفاليم األتدريب  -
 .زيادة فعالية المعلم -

" Assistiveم، 2444 مااااااا ماااااادر أي ااااااا  ةااااااان ن الت ن ل  يااااااا المساااااااندة لعااااااام 
Technology Act" (ATA)  (، ف اد 364-148،  يطلا  علاب ىاذا ال اان ن )ال اان ن العاام

ذ ال أىمياة متزايادة ل شاهاص   ة  الر يس "  رج ب ش" علب ىذا ال ان ن،  يمثال ىاذا ال اان ن
، حيث أن زيادة المشار ة المسات بلية تعتماد  ز ياا  علاب الت ن ل  ياا، ) تعتبار الت ن ل  ياا اإلعاةة

فب س   العمال  فاب الم تما   فاب  ذ ال اإلعاةةالمساندة ذات أىمية بالغة لمشار ة األشهاص 
طبيا  الت ن ل  ياا المسااندة عبار المدرسة، فيب ت سر الحا ا ز التاب تعيا  حيااة النااس(،  ياتم ت

،  ياا فر ىااذا ال ااان ن ل اال ماان ذال إعاةااةال ااان ن الااذال ي اا د تطاا ر التربيااة الهامااة ل اال طالااب 
الطاا ب  البااالغين النشاااطات التدريبيااة  عاار ض األ ياازة ال دياادة  غيرىااا ماان الهاادمات المباشاارة 

أ ياازة الت ن ل  ياااا  تبااااريسااامح ىااذا ال اااان ن للطاا ب باه)ماان هااا ل باارامد إةاااراض ال ييااة(،   
    .(87) المساندة ةبل شرا يا

 مااا تطلباات ال اا انين الفيدراليااة ماان ال ييااات أن ت اا م بم ياا دات لمسااح  تحديااد 
   .(88) ذ ال اإلعاةة  مي  األطفال

 من ه ل تتب  التط ر التاريهب لتشريعات األفراد ذ ال اإلعاةة بال يياات المتحادة 
أحارزت ت ادما   بيارا  فاب م اال التربياة الهاماة مان ةاد ة األمري ية تبين أن ال ييات المتحد
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ه ل     ة انين شااملة ل امان ح ا   األطفاال ذ ال اإلعاةاة فاب التعلايم، حياث ت امن 
  .(89)من ه ل األح ام التب ته ل ليم الحم ل علب التعليم المناسب

 اعااد الحريااة األميري ااب تطاا رات عدياادة  راء ترساايخ ة تعلاايم ااد شاايد الثاام ف ماان 
يمانااا  ماانيم بااد ر التعلاايم فااب إرساااء تلااك ال  اعااد فال ييااات   الديم راطيااة  الاادفاع عنيااا،  ا 

ة  العلمية  الث افية  ايةتماادية األ لاب باين الم انة السياسيالمتحدة األمري ية تمثل حاليا  
 .(94)الد ل الرأس مالية

 بااالم تم  ت التربيااة الهامااةإماادار تشااريعان أيم اان ال اا ل باامااا ىاا   اادير بالااذ ر  م
ن طاة اينطا   لتح يا  بمثاباة عاد ي افة  بين أبناء الم تم  المسا اة ،  تطبي  العدالة األمري ب

الت ادم  ىاذا اساتمراررغبة من ال ييات المتحدة فاب    ،األمري ب س د الم تم الذال يالت دم  الرةب 
ب دا مااا  إلااب هلاا  نظااام تعليمااب تسااع ؛لبفااب الم تماا  الااد  المرم ةااة ايحتفاااظ بم انتيااا الرةااب     

مان ها ل اتاحاة الفارص  ،  ذلاكستفادة من  افاة الما ارد البشارية مي   ايالاستيعاب ةادر علب 
ال  ااايا التااب تتعلاا   افااة يعماال علااب تنظاايم  التعليميااة المت اف ااة، فااب ظاال إطااار تشااريعب مح اام

   .ذ ال ايحتيا ات الهامةمن بتربية  تعليم أبنا يا 
ب تتب  مد ر ةا انين  تشاريعات التربياة الهاماة بال يياات المتحادة األمري ياة  يل

 تتب  مد ر ة انين  تشريعات التربية الهامة بممر.
 المح ر الثانب ا تط ر تشريعات التربية الهامة بممر:

تاذىب إحاد  الدراسااات إلاب أن الع ةااة باين النظااام التربا ال  ح اا   الطفال ع ةااة 
فعالية إحداىما تت ةف علب فعالية األهر ، ف  إةرار لح ا   الطفال فاب  تبادلية، بمعنب أن

غياااب بنيااة فعالااة للنظااام الترباا ال،  ي تعااديل فااب بنيااة النظااام الترباا ال فااب غياااب ح اا   
لذا أمبح مرا عة الل ا ح  النظم  ال رارات ال زارية أمر مرغ ب فيو حتاب تسااير  ،(91)الطفل

؛ ل امان نظاام تربا ال عاالب (92)فعالياة فاب البارامد  الهادماتالمتطلبات ال زمة لتح يا  ال
 ال  دة لذ ال ايحتيا ات الهامة فب البي ات التعليمية المتباينة.
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 ي دا  فردياة   ماعاات دينياة  ىي اات  ذ ال اإلعاةة فب ممر  انت بداية ايىتمام بتعليم        
بمماار فااب بدايااة الهمسااينيات باادأت هيريااة،  ماا  بدايااة المااد الثاا رال  تغياار المناااخ اي تماااعب 

نتي ااة لظياا ر اسااتعداد ذ ال اإلعاةااة للتعلاايم ،   (39)العنايااة النفسااية  اي تماعيااة  الترب يااة لياام
الا زارات المعنياة التاب  اان  مانالا زارات المعنياة فاب التطا ر مناذ العمار الحاديث،    أهذت  ي د

 : ايىتمام بيم لذ ال اإلعاةةليا السب  فب ت ديم الرعاية 
 :ا  زارة الش  ن اي تماعية1

تعااد  مي ريااة مماار العربيااة ماان الااد ل العربيااة السااباةة فااب إماادار ةاا انين  تشااريعات 
 المعادل  م 1924 ذلاك ما  إمادار أ ل ةاان ن للتأىيال الميناب سانة  ،(94)باذ ال اإلعاةاةهامة 
لماب لتأىيال بادأ تطبيا  المفيا م العةاد  يم ان ال ا ل بأناو  ،(95) م1949ثم سانة  م 1943سنة 

،  الااذال (96)م 1954لساانة  116بمااد ر ةااان ن ال اامان اي تماااعب األ ل رةاام  ذ ال اإلعاةااة
ثام  ااء اىتماام الح  ماة بإنشااء مؤسساات لتأىياال  ذ ال اإلعاةاةاىتمات بعاض نم ماو بتأىيال 

( مان 42،  ماا نمات فاب الماادة )(97) ن طة تحا ل ىاماة نحا  رعاياة ىاؤيء األفاراد ذ ال اإلعاةة
ةان ن ال مان اي تماعب علب أن ت  م الا زارة بايتفاا  ما  اليي اات  الا زارات المهتماة بإتهااذ 

بااذ ال التاادابير ال اار رية إلنشاااء  تنظاايم المعاىااد  الماادارس ال زمااة لتاا فير الهاادمات الهامااة 
عدادىم للعمل اإلعاةة    .(98) تدريبيم  ا 

حيث شمل ال ان ن أرب  م اد لياا  (91ةان ن العمل رةم )مدر م 1959 فب عام 
معادي   م1964( لسانة 133ثم مادر ال اان ن )، (99)فب العمل ذ ال اإلعاةةع ةة بح    

الهاص بال مان اي تماعب حياث عادل مان ماياغة ما اد م 1954( لسنة 116لل ان ن )
ب عات يا إنشااء مؤسساات  ترتب علب ىذا التعديل أن أهذت الد لة عل ذ ال اإلعاةةرعاية 
 .(144)ذ ال اإلعاةةلتأىيل 

ت لات الد لاة  ذ ال اإلعاةاةتهلفات أعاداد  بيارة مان م  1973 عندما ةامت حارب أ تا بر
( لساانة 39رةاام  ) ذ ال اإلعاةااةةيااادة حر ااة ا تماعيااة لرعااايتيم  تااأىيليم فماادر ةااان ن تأىياال 

 ذ ال اإلعاةاةتعريف اإلعاةة  ح ا    الذ  اشتمل علب عدد من الم اد المتعل ة ب، (141) م1975
 :(143)بعض م اد ىذا ال ان ن إلب ما يلب  يت من، (142)فب التأىيل  العمل

ي مد ب لماة معاا   ال شاهص أمابح غيار ةاادر علاب ايعتمااد علاب نفساو فاب مزا لاة   ا
 عمل نتي ة ل م ر ع    أ  ع لب أ  حسب أ  نتي ة ع ز هل ب منذ ال يدة،
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 المينياة  لمعاةين ت ديم الهدمات اي تماعية  النفسية  الطبياة  التعليمياةي مد بتأىيل ا  ا
 للمعا   أسرتو للتغلب علب اآلثار التب تهلفت عن ع زه، ال زمة

ل اال معااا  حاا  التأىياال  تااؤد  الد لااة هاادمات التأىياال د ن م اباال،  ي اا ز أن تااؤد    ا
 .ش  ن اي تماعيةالحايت التب يمدر بيا ةرار من  زير البعض بم ابل فب 

المتعل ااة  م1975لساانة    (39تاام تعااديل أح ااام بعااض ماا اد ال ااان ن رةاام )ةااد   
 :(144)،  ةد استحدث التعديل اآلتبلذ ال اإلعاةةبعملية التشغيل اإللزامب 

يستهدام المعاةين من م م ع عدد العمال فب ال حدة التاب يرشاح ن   %5تحديد نسبة   ا
 فب حد د ىذه النسبة،  (39ن رةم )ليا بعد أن  انت فب ال ان 

 سريان النسبة علب  ل فرع من الفر ع التابعة للمر ز الر يسب لماحب العمل،  ا
% للمعاةين من م م ع عدد العااملين ب ال  حادة مان  حادات ال يااز 5تهميص نسبة   ا

 اإلدار  للد لة  اليي ات العامة  ال طاع العام،
  (14، 9) تينعلب ماحب العمل فب حالة مهالفة الماادتعديل ةيمة الغرامة التب ت ة    ا

 (،39بحيث ي ت ا ز ما ة  نييا  بدي  من ث ث ن  نييا  فب ال ان ن رةم )
ااا تحديااد مساا  لية  اال ماان يمتلااك ساالطة تعيااين المعاااةين ب حاادات ال ياااز اإلدار  بالد لااة 

 . ال طاع العام
 :ا  زارة التربية  التعليم2

أعطااب حاا  التعلاايم ل مياا  األطفااال فااب ساان  الااذال اإللزاماابماادر ةااان ن التعلاايم 
الفرماة لتعلايم ذ ال اإلعاةاة،  أتيحات منذ ماد ر ىاذا ال اان ن  ،(145) م1933اإللزام عام 

 م 1952 بعااد ةيااام ثاا رة   باادأ ايىتمااام التاادري ب بفماا ل  ماادارس التربيااة الهامااة.
 . (146)عاةةذ ال اإلت سعت الد لة فب إنشاء المدارس  الفم ل الهامة ب

 ينظم العمل ب زارة التربية  التعليم فب م ال التربية الهامة م م عة من ال ارارت 
 ال زارية،  ذلك يت ح فيما يلب:

فب شاأن ال  حاة التنظيمياة لمادارس  156رةم  ال زارالمدر ال رار  م 1969فب عام  
ات  النشارات  ال تاب  فم ل التربية الهامة،   ان ذلك ال رار ىا  ثمارة تنساي  باين ال ارار 

  . (147)مدرت متفرةة من ةبل فب ش  ن التربية الهامة التبالد رية 
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،  ماا (148)بإنشااء أ ل مدرساة ثان ياة للم فا فين  الا زارالمادر ال ارار  م 1972 فب عام  
بشاااأن المسااامب الااا ظيفب  نااا ع  م 31/3/1978( فاااب 35رةااام ) الااا زارالمااادر ال ااارار 

 :(149) التالبية إلدارات التربية الهامة،  ىب اإلشراف  الت سيمات التنظيم
 * إدارة الن ر تسمب إدارة التربية البمرية.
 * إدارة األمل تسمب إدارة التربية السمعية.

 * اإلدارة الف رية تسمب إدارة التربية الف رية.
أل ل مرة باعتباارىم  ماعاة هاماة طب اا   ذ ال اإلعاةة يم ن ال  ل بأنو تم تحديد 

،   اااءت تطبي ااات ىااذا ال اارار فااب ةااان ن التعلاايم المااادر م 1966( لعااام 6رةاام ) لل ااان ن
( علااب 9،  يانص ال اارار رةاام )م 1981( لعااام 139ثاام فااب ال اان ن رةاام ) ،م 1968عاام 

 . (114)إنشاء "مدارس التربية الهامة لتعليم المعاةين  العناية بيم"
بشاااأن ت زيااا   م23/12/1985( بتااااريخ 168مااادر ال ااارار الااا زار  رةااام ) ماااا 

ايهتمامااات  المساا  ليات علااب أ ياازة الاادي ان العااام باا زارة التربيااة  التعلاايم  ماان بينيااا 
 .(111)اإلدارة العامة للتربية الهامة  التب تمارس العديد من ايهتمامات  المس  ليات

بداياة حاد ث طفارة فاب إنشااء مادارس التربياة  م 1994إلاب عاام  م 1977 تعد الفترة مان  
 .(112)لهامة  انتشارىا،  ذلك علب مست    مي  المحافظات بمراحليا المهتلفةا

( 1994( لساانة )37رةاام ) الاا زارالبم  ااب ال اارار  الحااالب ي اار  العماال بااال زارة فااب ال ةاات  
 يعااد مااد ر ىااذا ال اارار ن طااة ، (113)بشااأن ال  حااة التنظيميااة لماادارس  فماا ل التربيااة الهامااة

، حياث لهامة حياث إناو يمثال أ ل ةارار  زار  يانظم العمال بياذا الم االتح ل فب م ال التربية ا
أنو يشمل علب تمينفات ذ ال اإلعاةة  تعريفاتيم،  األىداف التفميلية لمادارس  فما ل التربياة 
الهامااة،  الهطااط الدراسااية  نظااام الدراسااة،  ةيااد الطاا ب  شاار ط ةباا ليم،  اإلشااراف الترباا ال 

عاااداد معلااام التربياااة الهاماااة بالبعثاااة   نمااااب المدرساااين بمااادارس  فمااا ل التربياااة الهاماااة،  ا 
الداهليااة،   ثافااة الفماا ل،  نظااام اإلةامااة الداهليااة  الهار يااة،  مااا يشاامل علااب فماال ل ح ااام 
العاماة لتنظاايم  تنسااي  ال يا د بااين  زارة التربيااة  التعلاايم  الا زارات  اليي ااات  المنظمااات ايهاار  

ميااة لااذ ال اإلعاةااة،  الت ساا  فااب إنشاااء فماا ل التربيااة الهامااة، المعنيااة بت ااديم الهاادمات التعلي
 ح افز المعلمين،  م الس التربية الهامة،  ت  يم الط ب،  ة اعد استبعاد الطالاب مان مادارس 

    .التربية الهامة
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م، 1994 رغم أن ىذا ال رار يانظم العمال بمادارس  فما ل التربياة الهاماة مناذ عاام  
األساسية المتعل ة بتربية  تعليم ذ ال ايحتيا اات الهاماة ل  ايا ا  يشمل علب العديد من

حتاب اآلن رغام التطا رات التاب يشايدىا ب ارار  دياد شاامل إي أنو لم يتم تحديث ىذا ال رار 
 ىذا الميدان.
 ااد أماادرت  زارة التربيااة ف، فيمااا يتعلاا  بحاا افز العاااملين بم ااال التربيااة الهامااة  

،  م 34/5/2414( بتااريخ 122زارال رةام )أحادثيا ال ارار الا    التعليم عادة ةارارات  زارياة
 الذال يؤ د علب  ر رة استمرار ح افز العاملين بمدارس  فم ل  أةسام التربياة الهاماة 

 .(114)باإلدارات  مديريات التربية  التعليم بالمحافظات  دي ان عام ال زارة
ذ ال ايحتيا ات الهامة بش  ن تعليم   فب إطار اىتمام  زارة التربية  التعليم

 5/  8( بتاريخ 312 اإلعفاء من ممر فاتيم الدراسية، ف د أمدرت ال رار ال زار  رةم )
م،  الذ  نص علب أن "ي تحمل ايشترا ات  م ابل الهدمات اي افية من  2414/ 

 .(115) الهامة" ط ب مدارس التربية
 الرسمب الطاب  أهذت أنيا إي رسمية، غير بم رة الدمد  محا يت ت ارب بدء  رغم

م، بشأن ل نة دمد األطفال ذ ال اإلعاةة 2448( لسنة 42) رةم ال زارال ال رار مد ر منذ
 الت ميذ ةب ل بشأنم، 2449( لسنة 94) رةم ال زارال ال رار بمدارس التعليم العام، يليو مد ر

م، 2411( لسنة 264) رةم زارالال   ال رار، يليو مد ر العام التعليم بمدارس الطفيفة اإلعاةة ذ ال
التب يتم تيي تيا للدمد بالتعليم العام،  أهيرا   مدارسالب الطفيفة اإلعاةة ذ ال الت ميذ ةب ل بشأن

ص بقبول التالهير ذوي االعاقة البسيطة الهام،  4102لسنة  (24)زقن مد ر ال رار ال زارال 

بودازس التعلين العام
رارات العديد من المزايا حيث أمبح ال رار  ةد نتد عن تحديث تلك ال  ،(116)

األهير يتسم بال   ح  الشم ل، حيث يتيح الفرمة ل لب األمر يهتيار ن عية التعليم المناسب 
لطفلو ذال اإلعاةة،  يحدد ىذا ال رار اإلعاةات التب يتم دم يا   ذلك شر ط ال ب ل ل ل إعاةة، 

اسية المهممة بمدارس الدمد،  التأ يد علب  ر رة   ذلك الياتو، م  اإلشارة إلب الم ررات الدر 
ت فير الهدمات المساندة،  التزام المدارس المطب ة لنظام الدمد باتاحة الفرمة يستهدام ذ ال 
اإلعاةة ل مي  األنشطة  الهدمات الم ءمة لطبيعة اإلعاةة، م  اإلشارة إلب التعدي ت بالبي ة 

ة  طر  التدريس   سا ل الت ييم، ف    عن اإلشارة إلب المدرسية من ناحية ال سا ل التعليمي
حافز اإلثابة لمديرال المدارس الدام ة  المعلمين  ايهما يين النفسيين  اي تماعيين بالفم ل 
الدام ة، م  التأ يد علب  ر رة نشر ث افة الدمد،  ذلك تدريب العاملين علب متطلبات الدمد، 
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رس الدام ة بالمراحل التعليمية المهتلفة بمعرفة إدارة التربية  ما تحدد  ية اإلشراف علب المدا
الهامة ب زارة التربية  التعليم، باإلشتراك م  اإلدارات المهتمة بال زارة،  مديريات التربية  التعليم 

 بالمحافظات،  ل ان الدمد الفرعية بمديريات التربية  التعليم  اإلدارات التعليمية التعابعة ليا.  
ةاان ن الطفال رةام   مادرر اساة ال مي رياة ف اد  عانعن ال  انين التب مدرت أما 

 تأىيلاو فاب  ذ  اإلعاةاةهمص البااب الساادس لرعاياة الطفال ةد    ،م 1996( سنة 12)
 :(118)علب ما يلب ذلك ال ان ن  تنص بعض م اد، (117) (86: 75)الم اد 

 ماحية  نفساية تنماب اعتمااده  للطفل المعا  الح  فب التمت  برعاية هامة، ا تماعية ا
 علب نفسو،  تيسر اندما و  مشار تو فب الم تم ،

ا للطفل المعا  الح  فب التأىيل،  ي مد بالتأىيل الهادمات اي تماعياة  النفساية  الطبياة 
  التعليمية  المينية التب يلزم ت فيرىا للمعا   اسرتو،

المعاااااةين بماااا ي  ااام ةاااادراتيم  تنشاااف  زارة التعلااايم مااادارس  فماااا ل لتعلااايم األطفاااال  ا
  استعداداتيم،

   ساا ل غيارىاا  ةطا   المسااعدة التع ي اية األ يازة  الرس م ال را ب أن اع  مي  من تعفبا 
 . تأىيلو المعا  الطفل يستهدام ال زمة الن ل   سا ل  أ يزة إنتا يا

ت م علااب أن: "التعلاايم فااب مؤسسااا1987نااص دساات ر  عاان م انيااة التعلاايم ف ااد 
،  ةااد اسااتطاع ةااان ن الطفاال أي ااا  أن (003)الد لااة التعليميااة م ااانب فااب مراحلااو المهتلفااة"

ي فاال م انيااة التعلاايم ل مياا  األطفااال بالم ااان حيااث ياانص علااب أن "التعلاايم حاا  ل مياا  
م علااب أن 2413،  مااا أ ااد الدساات ر ال ديااد (041)األطفااال فااب ماادارس الد لااة بالم ااان"

اية المرحلة الثان ية أ  ما يعادليا،  ت فال الد لاة م انيتاو بمراحلاو " التعليم إلزامب حتب ني
 .(040)المهتلفة فب مؤسسات الد لة التعليمية،  ف ا  لل ان ن"

هص الدست ر ال ديد األطفال ذ ال ايحتيا ات الهاماة حياث يانص علاب أن "ت فال  ما 
،  اذلك يانص علاب أن (044) "الد لة ح    األطفال ذ ال اإلعاةة  تأىيليم  انادما يم فاب الم تما

" تلتااازم الد لاااة ب ااامان ح ااا   األشاااهاص ذ ال اإلعاةاااة  األةااازام، ماااحيا   اةتمااااديا   ا تماعياااا  
 ث افيااا   ترفيييااا   تعليميااا ،  تاا فير فاارص العماال لياام، ماا  تهماايص نساابة منيااا لياام،  تيي ااة 

اساية،  دم يام ما  غيارىم المراف  العامة،  البي ة المحيطة بيم،  ممارستيم ل مي  الح    السي
 .(123)من الم اطنين؛ إعماي  لمبادئ المسا اة  العدالة  ت افؤ الفرص"
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فااب تربيااة  تعلاايم ذ ال ايحتيا ااات الهامااة التشااريعب الهاااص ب طااارظاال ىااذا اإلفااب   
إغفاليااا ل رت اااء بمساات   الهاادمات الترب يااة يم اان ال اا ل بااأن ىناااك محااا يت ي يم اان مماار 

العديااد ماان   دمااة لااذ ال ايحتيا ااات الهامااة فااب مماار،  رغاام ذلااك مااازال ىناااك التعليميااة الم
   ،  ع  يا ل مان حم ل ىؤيء الف ات علب  افة ح  ةيم.ينبغب التغلب علييا الثغرات التب

يااتم التعاارف علااب أ  ااو الشاابو  ايهاات ف بااين تشااريعات عر ااو  فااب  اا ء مااا سااب    
لمتحاادة،   ااذلك أ  ااو ايسااتفادة ماان تشااريعات التربيااة الهامااة ب اال ماان مماار  ال ييااات ا

، فاب التربية الهامة بال يياات المتحادة لتطا ير اإلطاار التشاريعب للتربياة الهاماة فاب ممار
   ء ال     الع امل الث افية المؤثرة علب الم تم  الممرال.

 المح ر الثالث ا أ  و الشبو  ايهت ف  ايستفادة:
ال ييااات المتحاادة األمري يااة أداة ح ااارية لاادعم التربيااة الهامااة بشااريعات تتمثاال 

تعاد الهبارة  مان ثام م اال. ىاذا السااىم فاب تطا ير  ممااح    ذ ال ايحتيا ات الهامة؛ 
األمري يااة فااب م ااال التربيااة الهامااة فرياادة ماان ن عيااا، فيااب ت اادم در سااا  ميمااة للااد ل 

تح ياا  ل   ،(124)هامااةالمت دمااة  الااد ل الناميااة التااب تهطااط للت ساا  فااب باارامد التربيااة ال
ماان اىتمااام ال ييااات المتحاادة ال ياااس علااب مااا أ لتااو  يم اان ايسااتفادة ماان ىااذه الهباارة
إطار  لت فيرتحديد ح م ال ي د  اإل راءات التب ينبغب اتهاذىا لتشريعات التربية الهامة ل

 ما يلب:لذا ينبغب ال ة ف علب ، تشريعب مح م ي  و العمل فب ىذا الميدان
بااين تشااريعات التربيااة الهامااة ب اال ماان ال ييااات المتحاادة األمري يااة    ااو الشاابوأأ ي  ا 
 فيما يلب: الد لتين ل من فب التربية الهامة تشريعات بين  الشبو تتمثل أ  و : ممر

 أ ا ال مان المتحادة ال يياات  اناتحياث : التربياة الهاماةتشاريعات السب  فب إمادار ا 1
من الد ل الساب ة أي ا   انت ممر  ما ،  ة للتمييزمناى تشريعات اعتمدت التب الد ل
 تأىيل ذ ال اإلعاةة،ب تعل إمدار تشريعات تفب 

(،  الدساات ر IDIAال ااان ن الفياادرالب ) اال ماان م انيااة هاادمات التربيااة الهامااة: ي فاال ااا 2
 الممرال م انية تعليم ذ ال ايحتيا ات الهامة،

تعد ال ييات المتحادة مان أ لاب الاد ل  م العام:دمد ذ ال ايحتيا ات الهامة فب مدارس التعليا 3
 ةاد أهاذت التب دعت إلب تربية  تعليم األطفاال ذ ال ايحتيا اات الهاماة فاب بي اة أةال ت يادا ، 

تلاك  د،  ا  اراء العدياد مان التعادي ت علابال رارات ال زارية فب ممر بالت  و نح  تطبيا  الادم
 ،تعليم العامال رارات ل مان مزيد من ايستيعاب بمدارس ال



 255 

ت اامن  اال ماان التشااري  الفياادرالب،  :اإلعاةااةذ ال تماانيفات    اإلعاةااة  ريااف الشااهص ذااا تع4
ب افااة ح  ةااو تمتاا  الماان اإلعاةااة  ذ  الشااهص التشااري  المماارال تعريااف  تماانيف يم اان 

   .الهدمات تلكب تؤىلو للحم ل علب تنطب  عليو الشر ط الت متبالترب ية 
 :ن تشريعات التربية الهامة ب ل من ال يياات المتحادة األمري ياة  مماربي أ  و ايهت فا  ثانيا  

 فيما يلب: الد لتين ل من فب تشريعات  التربية الهامة بين ايهت ف تتمثل أ  و 
الح     الغالبية العظمب منإن  :التربية الهامة تشريعات شم ل  دةةتنظيم   ا 1 
ي فلياااا ليااام ال اااان ن حتيا اااات الهاماااة ذ ال ايالتاااب ينبغاااب أن يحمااال عليياااا الترب ياااة 
مان ها ل ت سايم ال اان ن إلاب عادة أ ازاء يهاتص  ال  ازء ب اناب  يظيار ذلاك ، الفيدرالب

تربيااة  تعلاايم ذ ال  مياا  ة ااايا  ت الفيدراليااةتشااريعاال اا انين   ال تت اامنمعااين،  ماان ثاام 
ا فاب ممار أما ،  الياات تنفياذىا،دةي اة تفماي تا مان  ما يتعل  بي ايحتيا ات الهامة،

 يتم امدار ةرارات  زارية متناثرة،
انع ساات مظاااىر المسااا اة بااين  حيااث ااا التطبياا  العملااب لتشااريعات التربيااة الهامااة:2

 ،د ن تمييز ية من ه ل ة انينيا الفيدرالية مي  الم اطنين فب ال ييات المتحدة األمري 
 :بة بح    أبنا يمللمطال دعا ال أ لياء أم ر األطفال ذ ال ايحتيا ات الهامةا 3

  ،األمري ياة فب المحا م   ماعة ال غط أ لياء أم ر ذ ال ايحتيا ات الهامة مثل
ال اا   تعااد بمثابااة شاا ا   ال الاادين ف ااد  اناات  مطااالبيم،إلااب ساات ابة ايممااا ترتااب عليااو 

 المنظمات األىلية،باإل افة إلب  المحر ة لتشريعات التربية الهامة،
بال ييااات المتحاادة األمري يااة تشااريعات التربيااة الهامااة  فاالت الرعايااة المب اارة: ااا 4

  مي  مراحل نم  األطفال ذ ال اإلعاةة منذ المي د،
ااا تطبياا  المحاساابية: ترتااب علااب إدراك أ لياااء أماا ر ذ ال ايحتيا ااات الهامااة 5

محاسابة المسا  لين  ال اا مين  لح ا ةيم  ح ا   أبناا يم، ةادرتيم علاب المتحادة ال ييااتب
 عند اهفاةيم، ،أبنا يم تعليمبية   تر علب 

ف ااد تربيااة  تعلاايم ذ ال ايحتيا ااات الهامااة:   ااايا ااا اىتمااام الم تماا  المحلااب ب6
 فاب تادعيم المتحادة ال ييااتذ ال ايحتيا ات الهاماة ب بح    المنادية حر اتت الساىم
 ،علييا الطلب  زيادةيم الترب ية هدمات ىذه

ي حاظ مان ها ل تتبا   :التربياة الهاماة عاتل ا انين  تشاري المساتمر ا التحديث7
أن ىااذا ال ااان ن ةااد تاام  األمري ااب ةااان ن تعلاايم األفااراد ذ ال المااع بات أ  ذ ال اإلعاةااات
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تعديلو  تحديثو عدة مرات علب الرغم من ة ة  شام ل ىاذا ال اان ن، إي أن تغيار األ  ااع 
  الظر ف ت ت ب دا ما  التعديل  التحديث،

المتحادة  ال يياات فاب التربا ال التأىيال م اال يمياز ماا أىام إن التأىيل الترب ال: ا8
 ذلك عن طري  برامد  ،ذ ال ايحتيا ات الهامة األطفال اباء إرشاد م ال فب ت دميا ى 
 من ثم التأ يد علب  أبنا يم، تربية تعترض ت التبمش  ال لم ا ية ة،  ذلكاألسر  هدمات  

 .الم تم  م   ت يفيم يمعلب ت دم اعديس مما بنا يمأفب إتمام تعليم  مشار تيم
  افااة الهاادمات المرتبطااة بم ااال التربيااة الهامااة  ااديمالاا زم لت التم ياالتاا فير ااا 9

 البحا ث إل اراء ال اهمة الميزانياات رمادس اء بم رة مباشرة أ  غير مباشرة: حيث يتم 
 ،(IDEA) فا  ةاان ن  التادهل، اي تشاافبارامد   تا فير ،فاب الم اال النفساية  الترب ياة

المنحااة الماليااة الفيدراليااة لل  ااايت علااب مساات   ال ييااة  المساات   المحلااب ف اا   عاان 
مان سان الماي د  ذ ال اإلعاةاةعلب ت فير التربية المناسبة ل طفال تيا المهممة لمساعد

 ،إلب سن الحادية  العشرين
 ىاذه تراعاب بحياث حادة علاب فارد ل ال هطاة   ا  ياتم تفرياد التعلايم: حياثاا 14

  مي لو  ل فرد إم انيات تراعب  ما ذ ال ايحتيا ات الهامة، بين الفردية لهطة الفر  ا
 ، استعداداتو
التر ياز علاب تأىيال المعلماين العااملين فاب م اال تربياة  تعلايم األطفاال ذ ال اا 11

 ،المعدل (IDEIA)ايحتيا ات الهامة من ه ل ةان ن 
تشااريعات  ف اد اتاحات  اات الهامااة:ايىتماام باالتعليم ال ااامعب لاذ ال ايحتيااا 12

  لذ ال ايحتيا ات الهامة،  ذلكفرص التعليم ال امعب التربية الهامة بال ييات المتحدة 
 .(ADA)( من ةان ن إعادة التأىيل،  ةان ن544منذ مد ر البند ) 

 باسااتعراض أ  ااو ايهاات ف بااين تشااريعات التربيااة الهامااة فااب  اال ماان ال ييااات 
 حاااظ أن  ميعياااا ذات أىمياااة   اااد   بالنسااابة لتربياااة  تعلااايم ذ ال يالمتحااادة  ممااار، 

  يم اان، مااا يتفاا   ظاار ف الم تماا  المماارال ايهاات ف و ااات الهامااة،  ماان أ  ااايحتيا
التشريعات  إمادار تشاريعات تحمال تفمايل لبن دىاا  دةة ذلك فيما يتعل  ب ،ايسترشاد بو

فل مان فاعلية علب تلك التشريعات، اليات تنفيذىا،  ذلك إ راء التحديث المستمر  ت  ح
 ماا يم ان   د   تلك التشريعات يتطلب األمر تعديليا فب  ا ء ماا يطارأ مان مسات دات، 

ت اديم البارامد  ،   اذلكت فير الرعاية المب ارة مناذ الماي دفب ظل ظر ف الم تم  الممرال 
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لاب   ا  هطاط  ماا يم ان أي اا  العمال ع، باء  أسر ذ ال ايحتيا ات الهامةاإلرشادية آل
ماا  إعطاااء أ ل يااة هامااة لتأىياال ال اا ادر  ترب يااة فرديااة تراعااب در ااة  مساات   اإلعاةااة،

شاام ل تشااريعات التربيااة الهامااة فاارص التعلاايم ف اا   عاان إم انيااة العاملااة فااب الم ااال، 
 ال امعب لذ ال ايحتيا ات الهامة.

انب حياااث يعاااممااارال، ال الم تمااا  مااا  ظااار فبعاااض أ  اااو ايهااات ف تعاااارض بينماااا ت
السياساية التاب ةاد دية  اي تماعية  الث افية   الم تم  الممرال من بعض ال     الع امل األةتما

 ر العدياد مان التشاريعات إي أن فرغم مدد ن التطبي  العملب لتشريعات التربية الهامة،  تح ل
اء أماا ر ةيااام أ لياا  مااا تحاا ل الع اماال اي تماعيااة  الث افيااة د ندهل حيااذ التنفيااذ، بع اايا لاام ياا

للمطالباة  رفا  دعاا     األطفال ذ ال اإلعاةة بمحاسابة الم مارين ال اا مين علاب تربياة أبناا يم، 
ةاد تحا ل تلاك الع امال أي اا  د ن مانح الم تما  المحلاب ايىتماام المطلا ب  ما  بح    أبنا يم،

لااب   ااو أمااا الع اماال ايةتمااادية علاادف  حر ااة تربيااة  تعلاايم ذ ال ايحتيا ااات الهامااة ل مااام، 
الترب يااة لااذ ال ايحتيا ااات التحديااد ف ااد تحاا ل د ن تاا فير التم ياال الاا زم لت ااديم  افااة الهاادمات 

تلك ال     الع امل د ن ال يام بمحاا يت للتماد  لياا، الهامة،  رغم ذلك ي يم ن الت ةف عند 
 أ  التغلب علييا  م ا يتيا.

: ة بال ييات المتحدة األمري ية فب ممرمن تشريعات التربية الهام أ  و ايستفادةثالثا  ا 
 لتاا فير إطااارال ييااات المتحاادة التربيااة الهامااة بتشااريعات تح ياا  ايسااتفادة ماان يم اان 
 من ه ل ما يلب:فب ممر لتربية  تعليم ذ ال ايحتيا ات الهامة  داعمب تشريع

المساتمر تطا ير تشاريعات التربياة الهاماة فاب  ا ء نتاا د ت اارير الت يايم العمل علب ا 1
 للتطبي  الميدانب للتشريعات ال ا مة،

  الدراسات فب م ال التربية الهامة، نتا د البح ثا ربط تشريعات التربية الهامة ب2
  التط ر العلمب  الت ن ل  ب،التب ت فل ايستفادة من استحداث بعض التشريعات  ا3
 ل التربيااة الهامااةااا اسااتيعاب تشااريعات التربيااة الهامااة ل ت اىااات الحديثااة فااب م ااا4

 ،)الدمد، التدهل المب ر، مشار ة األسرة(
ا التأ يد علب أىمية الت ن ل  يا المساندة   ر رة ايستعانة بيا  ذلك من ه ل إدار يا 5

  من تشريعات التربية الهامة،
اا التأ يااد علاب د ر ايساارة مان هاا ل إدراج ال ا انيين التااب تادعم د رىااا  امن تشااريعات 6

 هامة،التربية ال
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 ه ل إدراج ال  انيين التب تادعما تنظيم برامد تدريب  تنمية معلمب التربية الهامة من 7
  من تشريعات التربية الهامة، تلك البرامد

 ،معلمب التربية الهامة بناء علب المست دات العالميةإعداد تط ير برامد ا 8
 ت   اإلعاةة،الم  مة لتحديد  ن ع  مس التشهيصتحديد أد ات  أساليب ا ا9

 . تط ير برامد ال ةاية  التدهل المب ر للحد من اإلعاةةا 14
 ،التربية الهامةباألبحاث العلمية فب  ايىتمام ا11
 ،سن ال  انيين التب ت فل الت س  فب المرا ز البحثيةا 12 
 ،سن ال  انيين التب ت فل الت س  فب برامد التدهل المب را 13 

 مساعدتيا علب ال يام بيذا الد ر. ت دير د ر ايسرة،  ا 14
ااا زيااادة التم ياال عاان طرياا  إعااادة النظاار فااب ايعتماااد الااذال ياادرج فااب م ازنااة التربيااة 15

 لت فير  افة الهدمات الترب ية التب يتطلبيا ذ ال ايحتيا ات الهامة، الهامة
ا ااات  أهيارا  لفاظ ذ ال ايحتي تعاديل المسااميات مان لفاظ معاااةين إلاب لفاظ ذ ال إعاةااةاا 16

باال  انيين تام تعاديليا تشاريعيا  المساميات عنادما مما ى   دير بالذ ر أن تلاك : الهامة
التغلااب علااب  ثياار ماان المشاا  ت النفسااية  ممااا أد  إلااب تاادا ليا بالماادارس ال يدراليااة، 

 ،ل المؤسسات التعليمية أ  هار ياالتب ةد يعانب منيا ىؤيء األفراد داه
 دمات ال زمة ليم،لتحديد ح م اله حتيا ات الهامة ال ايذمسح  تحديد  مي  ا عمل 17
 ا الت  و نح  العمل التعا نب )العمل فب فري (،18
، تع ااس مااد  م  متيااا،   ااد اىا ،ااا إماادار ت ااارير د ريااة حاا ل ال اارارات ال زاريااة المااادرة19

     لل ة ف علب ما بيا من ثغرات  محا لة التغلب علييا بتحديث تلك ال رارات.
 :البحث ياثتىص

فب   ء ما تم الت مل إليو من أ  و شبو  اهت ف بين تشريعات التربية الهاماة ب ال  
 من ممر  ال ييات المتحدة،   ذلك أ  و ايستفادة يم ن الت مية بما يلب: 

 تيسااير تنظايم بمااا يسااعد علااب تشااريعات التربياة الهاماة  التحااديث المساتمر لتطا ير الاا 
  تمتعيم ب افة ح  ةيم الترب ية، لتربية الهامة،العمل بمدارس  فم ل ا

تطا ر مان ها ل  در ة  مست   ايىتمام بتربية  تعليم ذ ال ايحتيا ات الهامةانع اس ا 
 علب تحسين أ  اعيم التعليمية، ،تشريعات التربية الهامة
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، ح را ت ليل الف  ة بين الهدمات الترب ية الم دة لذ ال ايحتيا ات الهامة فب الريف  ال
 لتح ي  المسا اة  ت افؤ الفرص،

فاإن ة اية  ،ذ ال ايحتيا اات تربياة  تعلايم ا تشا ي  الم تما  المادنب علاب المشاار ة فاب
نماااا ىاااب مسااا  لية  حتيا اااات الهاماااةتربياااة ذ ال اي ليسااات مسااا  لية الد لاااة  حااادىا  ا 

 ،مشتر ة بين الد لة  الم تم 
ريعية ماان أع اااء م لااس الشااعب ال يااات التشاا  ذلااك ماان هاا ل عماال تفعياال اإللاازام ااا 

 فارض ع  باات فاب  تنفيذ تشاريعات التربياة الهاماة، مان  المحا م اإلدارية العليا علب 
 حالة عدم تنفيذىا،

 ،نشر ال عب ال ان ال ب  ية اإلعاةة  تأثيرىا علب  ل من الفرد  الم تم ا 
 ،بأطراف الم تم  المدن  ايلتزام بيا من ةبلث افة الديم راطية نشر ا 

 بل ذ ال ايحتيا ات الهامة فب  مي  مناشط الحياة،م تم  لت ا تيي ة ال
إدرا اا   : تأىيال ذ   ايحتيا اات الهاماة  تربياة رعاياةفاب استهدام الت ن ل  يا الحديثاة ا 

ايحتيا ااات الهامااة فااب ساا   ذ ال ألىميااة الت ن ل  يااا المساااندة فااب مشااار ة األفااراد 
 ،فراداألىؤيء يد حياة  الح ا ز التب ت ثير من تزيل  العمل  الم تم   المدرسة، فيب

ا التعا ن بين ال ياات التشاريعية ال ا ماة علاب سان ةا انين تربياة  تعلايم ذ ال ايحتيا اات 
 ،الهامة،  ال يات التنفيذية ال ا مة علب تطبي  تلك ال  انيين

  الهامة.ا إمدار ة انين تتسم بالشم ل فب م ال تربية  تعليم ذ ال ايحتيا ات 
 

 

 

 

 

 المراجع

(: الت ا يم فاب التربياة الهاماة، 2446عبد اهلل زيد ال ي نب، فار   فارع الر ساان ) (1)
 . 141عمان: دار الميسرة للنشر  الت زي   الطباعة، ص 

 .  142 - 141ص.ص  :ساب المر   ال( 2)
 (: الت رير العالمب ح ل اإلعاةة،2415( منظمة المحة العالمية )3)

available at: http://www.who.int/disabilities , at 13/6/2015. 
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 العربب للطف لة  التنميةالم لس العربب للطف لة  التنمية: الت  يم السن ال للم لس ( 4)
  2412لعامل

 ,at 20/6/2015.  http://www.arabccd.org available at:  
(: ت زيا  2448(  مي رية ممر العربية، ال ياز المر زال للتعب ة العامة  اإلحمااء )5) 

 األفراد من ذ ال ايحتيا ات الهامة )المعاةين(  ن عيم طب ا  لن ع اإلعاةة.
اإلحماء  ال تابال ياز المر زال للتعب ة العامة  اإلحماء: ،  مي رية ممر العربية (6)

 الباب الثانب )الس ان(، 2415السن ال 
Available at: http://www.Capmas.gov.eg, at 8/3/2016. 

(: "أ  اء علب ح    األطفال ذ ال ايحتيا ات الهاماة"، 2445علب عبده محم د ) (7)
النشااارة الد رياااة، اتحااااد ىي اااات رعاياااة الف اااات الهاماااة  المعااا ةين )ذ ال ايحتيا اااات 

 . 16(، ص82(، العدد )21مي رية ممر العربية، السنة )الهامة( ب 
(: "بعض متطلباات تفعيال اساتراتي ية دماد المعا ةين 2442( محمد حسانيين عبده الع مب )8)

ماا  أةاارانيم العاااديين بماادارس الحل ااة األ لااب ماان التعلاايم األساسااب بمحافظااة الدةيليااة "، 
ال ارن الحاادال  العشار ن ا تحااديات  الماؤتمر العلماب الساادس )ماؤتمر التربياة الهاماة فااب

 .  317لية التربية،  امعة المنيا، صال اة   افا  المست بل(،  
(: التعلااايم لل مياا  فااب  مي رياااة 1993(  مي ريااة مماار العربياااة،  زارة التربيااة  التعلاايم )9)

 .53صممر العربية، ا تماعات الد ل التس  ح ل التعليم لل مي ، ال اىرة، أ ت بر، 
(: "تطااا ير إدارة الهااادمات الترب ياااة لاااذ ال ايحتيا اااات 2443ماااد محماااد غاااانم )( أح14)

الهامة بمر فب   ء الف ر المنظ مب"، م لاة التربياة  التنمياة، الم تاب ايستشاارال 
 .296(، ص29(، العدد )11للهدمات الترب ية، السنة )

 أنظر: (11)
 ةين ا هباارات أ نبيااة (: "فلساافة التربيااة الهامااة بااالمع2446ااا محمااد حساانين الع مااب )

 عربيااة"، المااؤتمر الساان ال الثااانب للمر ااز العربااب للتعلاايم  التنميااة )األطفااال العاارب ذ   
ايحتيا ات الهامة ا ال اة   افا  المسات بل (، المر از العرباب للتعلايم  التنمياة، الم لاد 

 .295ي لي ، ص 18 – 16األ ل، فب الفترة من 

http://www.arabccd.org/
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"متطلباات تربياة المعا ةين ب مي رياة ممار العربياة (: 2446ا سعدية ي ساف الشارةا ال )
فب   ء هبرات بعض الد ل المت دماة"، الماؤتمر السان ال الثاانب للمر از العرباب للتعلايم 

 .56 التنمية، مر   ساب ، ص
(: "اسااتيعاب ذ ال ايحتيا ااات الهامااة فااب 2444( ر ااا عبااد الباادي  الساايد عطيااة )12)

يااة، اااا دراسااة م ارنااة بااين مماار  الساا يد "،  اا ء تح ياا  مباادأ ت ااافؤ الفاارص التعليم
 .258 -257رسالة ما ستير،  لية التربية،  امعة الزةازي ، ص.ص

(: دراسة م ارنة لنظم تعلايم األطفاال المعا ةين 2443محمد محم د محمد العطار ) (13) 
ع ليااا  فااب مرحلااة المدرسااة فااب مماار  ال ييااات المتحاادة األمري يااة  ان لتاارا، رسااالة 

 .297، صر،  لية التربية،  امعة طنطاما ستي
(: ال ا دة الشااملة فاب تعلايم ذ ال ايحتيا اات 2449رشا  مال ن ر الدين الليثاب ) (14(

 .228الهامة: ال اىرة: دار الف ر العربب ص
(: منااىد البحاث فاب التربياة  علام الانفس، عماان: دار 2446( سامب محمد ملحام )15)

 .369، ص 4المسيرة للنشر  الت زي ، ط
(16) Briseno, K. (2001):From Federal Legislation to State 

Regulations: A Historical Analysis of  Illinois’ Response to 
Special Education Law, PHD, NORTHERN ILLINOIS UNIVERSITY,  
available at:http://search.proquest.com,  at 22/12/2015.  

(17) DiFulgo J. R (2004): TEN YEARS OF PROGRESS: 
RESPONDING TO SPECIAL EDUCATION LEGISLATION AND 
STUDENTS WITH DISABILITIES IN THE VIRGINIA COMMUNITY 
COLLEGE SYSTEM, PHD, College Education , George Mason 
University, , available at:www. proquest.com, at 1/1/2016.  

(: "أثار ة اايا المحاا م فاب تشاريعات  تطا ر التربياة 2445( أحمد عبااس عباد اهلل )18)
دراسة تحليلية، م لة مست بل التربية العربياة، المر از  –الهامة فب ال ييات المتحدة 
 . 35 - 9(، ص.ص 11(، م لد )36العربب للتعليم  التنمية، العدد )

http://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/304716876/1EE2DAC7BCF444FDPQ/3?accountid=37584
http://search.proquest.com/pqdtglobal/docview/304716876/1EE2DAC7BCF444FDPQ/3?accountid=37584
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  معاىد ببرامد العاملين  التزام معرفة "مد : (2447ال حطانب ) مفرح علب ( محمد19)
، رساالة ما ساتير،  الهامة" التربية  برامد التنظيمية لمعاىد بال  اعد الف رية التربية

 لملك سع د.  مر ز دراسات  بح ث المع ةين،  امعة ا
available at http://www.gulfkids.com/pdf/, at 25/12/2015. 

(: "دراسااة م ارنااة بااين 2449م سااب باان إبااراىيم حرياازال، عبااد الفتاااح أبااب م لاا د )( 24)
التشريعات  ال  انيين األمري ية لذ ال الحا ات الهاماة  التشاري  ال زا ارال لياؤيء"، م لاة 

بية  علم النفس، ال معية العلمية ل ليات التربية فاب ال امعاات اتحاد ال امعات العربية للتر 
  .241ا  167(، ص.ص 2تحاد، الم لد الساب ، العدد )العربية أع اء اي 

 (21) Zaretsky, J.D. (2010): A Study of Northern Manitoba 
Principals‟Perspectives Regarding New Special Education 
Legislation, PHD, Faculty of  Education, The University of 
Manitoba, available at: http:// proquest.com, at 22/12/2015. 

(: "ح    الطفل المعا  فاب مادارس التربياة 2142سيام رم ان محم د السارال ) (22) 
 الهامة بمحافظة البحيرة""، رسالة ما ستير،  لية التربية،  امعة دمني ر.

(: مع اام الممااطلحات ال ان نيااة، تر مااة: منماا ر ال ا ااب، 1998  رناا  )(  ياارار 23)
 .476بير ت: المؤسسة ال امعية للدراسات  النشر  الت زي ، ص

(: المع اام ال ااان نب، ال اازء األ ل )ماان حاارف األلااف إلااب 2413( رياااض النعمااان )24)
 .454حرف السين(، عمان: دار أسامة للنشر  الت زي ، ص

 الم س عة الحرة، الشب ة العالمية للمعل مات(  ي يبيديا، 25)
available at : http://ar.Wikipedia.org, at 8/3/2016. 

(: ةاااام س مماااطلحات فاااب التربياااة الهاماااة )اإلعاةاااة 2446( فاااار   الر ساااان )26)
 .97الع لية(، عمان: دار الف ر ناشر ن  م زع ن، ص
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 .277الهامة، دبب: دار ال لم للنشر  الت زي ، ص

http://ar.wikipedia.org/
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 –(: الااادمد الشاااامل لاااذ ال ايحتيا اااات الهاماااة 2444( دياااان برادلاااب  اهااار ن )31)
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 .61(: مر   ساب ، ص 2412( ديان بريانت )34) 
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 .  184 – 183 .ص(، المر ز العربب للتعليم  التنمية، ص24العدد )
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األطفااال ذ   ايحتيا ااات الهامااة فااب الاا طن العربااب ا ال اةاا   المساات بل(، مر ااز رعايااة  تنميااة 

 .274مارس، ص  25 – 24فب الفترة من  الطف لة،  امعة المنم رة،
(: اإلدارة التعليمياااة باااين المر زياااة  ال مر زياااة، 2448أساااامة محماااد سااايد علاااب )( 91)

 . 216ال اىرة: دار العلم  اإليمان، ص
 (: "ح اا   اإلنساااان ماان ذ   ايحتيا ااات الهامااة  أىااام2444( فااار   محمااد ماااد  )92)

ت  البارامد"، الماؤتمر العلمااب الثاانب لمر از رعايااة المالز  ال يمياة فااب بنااء  تنفياذ الهاادما
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(: الرعايااة الترب يااة لااذ ال ايحتيا ااات الهامااة، ال اااىرة: 2443( أحاا م ر ااب عبااد الغفااار )93)
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 مي ريااة مماار العربيااة، المر ااز النماا ذ ب لرعايااة  ت  يااو الم فاا فين )د.ت(: دراسااات  (148)
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(: "تعلايم 1996( ال معية اي تماعياة ألع ااء النياباة العاماة ب مي رياة ممار العربياة )124)

 .31(، ص 54الطفل"، مر   ساب ، المادة )
(: ال ثي ااة الدساات رية ال دياادة بعااد 2413(  مي ريااة مماار العربيااة، مشاار ع الدساات ر )121)

 .(19المعطل، المادة ) 2412تعديل دست ر 
 .(84(: مر   ساب : المادة )2413(  مي رية ممر العربية، مشر ع الدست ر )122)
 .(81 : المادة )( المر   الساب123)
(: الحا افز فاب م اال التربياة الهاماة ا التهطايط التربا ال 2443( إناد  اا  بس  اارم ي )124)

تحلياال الحاا افز  اتهاااذ ال اارارات الفرديااة فااب م ااال اإلدارة الترب يااة، تر مااة: محمااد أمااين، 
 .225رة: م م عة النيل العربية، ص عاطف أب  زينة، ال اى

 
 

 مستخلص البحث

الهامااة ب اال ماان ال ييااات  لبحااث الحااالب رمااد تطاا ر تشاريعات التربيااةيساتيدف ا
األمري ية  ممر،  ال ة ف علب أ  و الشبو  ايهت ف فيما بينيما،  تحديد أ  و  المتحدة

http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Lists/DocLib_Title_Decisions/14-312.pdf
http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Lists/DocLib_Title_Decisions/14-312.pdf
http://portal.moe.gov.eg/AboutMinistry/Decisions/Lists/DocLib_Title_Decisions/14-312.pdf
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ايستفادة من تشريعات التربية الهامة بال ييات المتحدة لتط ير اإلطار التشاريعب للتربياة 
ث علااب الماانيد ال ماافب يسااتعراض تاااريخ تطاا ر الهامااة فااب مماار.  ةااد اعتمااد البحاا

تشريعات التربية الهامة ب ل مان ال يياات المتحادة األمري ياة  ممار،  ةاد ت مال البحاث 
إلب بعض أ  و الشبو  ايهت ف بين تشريعات التربية الهامة ب ل مان ال يياات المتحادة 

الهاماة بال يياات   ممر، ف ا   عان تحدياد بعاض أ  او ايساتفادة مان تشاريعات التربياة
تام المتحدة األمري ية لتط ير اإلطار التشاريعب للتربياة الهاماة فاب ممار،  فاب  ا ء ماا 

 .ت مل إليو من نتا د تم ت ديم بعض الت مياتال
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Abstract 

The current research aims to monitor the 
evolution of both the United States and Egypt of 
education legislation, standing on the similarities and 

differences between them, and identify benefit from 

special education legislation in the United States to 
develop a legislative framework for Special  
education in Egypt. The researcher adopted the 
descriptive approach to review the history of the 
evolution of both the United States and Egypt of 
education legislation, As well as identifying some of 
the benefit from the legislation of special education 

in the United States to develop a legislative 
framework for Special Education in Egypt, and in the 

light of what has been reached from the results of 
some of the recommendations were presented. 

 


