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 قراءة واقع التجربة الجزائرية في مجال التربية الخاصة

Reading the reality of the Algerian experience in the field of special 

education 
 

 كواش منيرة .أو  كواش زهرة. د
 قسم التربية البدنية والرياضية جامعة بسكرة 

 الملخص:
وال تزال العناية بفئة ذوي االحتياجات  تكان

لخاصة في كل دول العالم قائمة على تقديم خدماته ا
مما أدى إلى عزلهم  ،خاصة ضمن مؤسسات تعليمية

يؤثر على مما  ،فيه عن مجتمعهم وأصبحوا غرباء
مع  همتعايش، وصعب نقصبالإحساسهم عزز و  ،نفوسهم

 .مجتمعهم الخاصلذلك شكلوا ف ،أفراد مجتمعهم
قرن أواخر ال وبالمقابل ظهر مفهوم الدمج في

المعاق ويحسسه بذاته  يضع مكانة للطفللالعشرين 
، ويؤكد حقه في وكيانه ويزيد شعوره بانتمائه لمجتمعه

في المجتمع،  اعضو بوصفه المساواة في التعليم والعمل 
رح األمم المتحدة من خالل منظمة اليونسكو وبعد ط

لألشخاص اتجهت أغلب دول العالم  حق التعليم والعمل
الدمج للطالب المعاقين بكل فئاتهم  مجإلى تطبيق برا

، مما رفع في المدارس العادية ضمن أقرانهم األسوياء
وزاد نت  ،أسرة الطفل المعاق رفع المعاناة عن كاهل

أفراد وحسن اتجاهات إحساس الفرد المعاق بذاته 
 هم.المجتمع نحو 

Abstract : 
The special needs group in all 

countries of the world continued to 

provide services within private 

educational institutions, which isolated 

them from their society and became 

outlandish to them, which affected 

them, strengthened their sense of 

inferiority, and made it difficult for 

them to coexist with the members of 

their community.  

On the other hand, the concept of 

integration emerged at the end of the 

twentieth century to put the disabled 

child in a position of self-esteem and to 

increase his sense of belonging to his 

society and to affirm his right to 

equality in education and work as a 

member of society. Inclusion programs 

for students with disabilities in all their 

classes in regular schools among their 

peers, which raised the suffering of the 

disabled child's family, and increased 

the sense of self-disabled individual 

and good attitudes of members of 

society towards them. 

 

 مقدمة:
على تقديم  ةفي كل دول العالم قائم العناية بفئة ذوي االحتياجات الخاصةزال ت الو  تكان

عن  همأدى إلى عزلمما  ،خاصة أي معاهد خاصة للمعاقين خدماته ضمن مؤسسات تعليمية
دون مشاركة اآلخرين نتيجة و مما أثر في نفوسهم وأصبحوا ال ي ،هفي غرباء وأصبحوامجتمعهم 
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عامًا  كذلك إحساسهم بأن لديهم نقصًا وقصوراً  ،النظرة السلبية لهم من قبل أفراد المجتمعو  الجحود
يستطيعون أن  نهم الأو  ،سواء الجسمية أو الحسية أو النفسية أو االجتماعية مختلفة في نواحي

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

أواخلللر القلللرن العشلللرين مصلللطلحًا وفلسلللفة حديثلللة للتربيلللة  ظهلللر مفهلللوم اللللدمج فلللي بالمقابللللو 
 ،ذاتله وكيانله ويزيلد شلعوره بانتمائله لمجتمعلهبالمعلاق ويحسسله  والذي يضع مكانة للطفلل ،الخاصة

المسللاواة فللي التعللليم والعمللل مثللل حللق  ،وأن للله حقوقللًا يجللب أن يتمتللع بهللا وأنلله للليس غريبللًا عليلله
الخللدمات األخللرى وعليلله واجبللات يجللب أن يؤديهللا كعضللو فللي المجتمللع، ومللن خللالل  وغيرهللا مللن

 وهلللو حلللق التعلللليم والعملللل ملللن خلللالل منظملللة اليونسلللكو طرحتللله األملللم المتحلللدة الشلللعار اللللذي

ئلاتهم فللي اللدمج للطلالب المعلاقين بكلل ف أغللب دول العلالم إللى تطبيلق بلرامج تتجهلا ،لألشلخاص
يشللمل الللدمج جانللب العمللل والمجتمللع وبالتللالي  ومللن ثللم ،المللدارس العاديللة ضللمن أقللرانهم األسللوياء

أسلرة الطفلل المعلاق بلأن أبنهلا يلتعلم ويعملل جنبلًا إللى  نكلون قلد نجحنلا فلي رفلع المعانلاة علن كاهلل
فاعله ملع مجتمعله وكذلك زيادة إحساس الفرد المعاق بذاته وبالتالي ت  ،جنب مع بقية أفراد مجتمعه
 ذوي االحتياجللات الخاصللةقللد أخرجنللا  مللن هنللا نكللون فللي هللذا المجتمللع و ممللا سلليجعله عضللوا فعللاال 

 ،غيللرهموأصللبحوا يتعلمللون ويعملللون فللي مجللتمعهم مللثلهم مثللل  مللن عللزلتهم الطويلللة عللن مجللتمعهم
  .إلى جنب معهم تفاعلوا جنباً ياتجاهاتهم اإليجابية نحو المعاقين حين  حتى أن أفراد المجتمع تزيد

 فيما يلي مفاهيم حول اإلعاقة والتربية الخاصة والدمج:و 
( اإلنسلان المعلاق بأنله:ل الطفلل 347ص ،1987 ،يعلر  )عبلد الملنعم حنفلي :تعريف اإلعاقة

أو الللذي بلله عيللب أو نقللص تشللريحي أو  ،أو الفللرد الللذي يملللك مللن القللدرات مللا هللو دون المسللتوى 
فسللة أقرانلله. وقللد تعللون اإلعاقللة عقليللة أو نفسللية أو بدنيللةل. أمللا وظيفللي يجعللله غيللر قللادر علللى منا

فيعر  المعاق قائال :ل هو كل شلخص يعلاني ملن نقلص  (Norbert,1991, p124)نوربار سيامي 
جسمي أو عجز عقللي يمنعله ملن القيلام بلأداء وظيفلي علاديل. ملن خلالل التعلريفين يبلدو أن هنلاك 

 لتحديد مفهوم اإلعاقة وهي:ثالثة محكات رئيسية ذات داللة واضحة 
  القدرات وعالقتها باألداء الوظيفي المنخفض.االستعدادات و ضعف 
 .أشكال القصور العضوي أو النفسي وعالقته بالسلوك التعيفي 

 .الفترة النمائية من حياة الفرد 
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ى ضلللرورة تحديلللد القلللدرات العقليلللة والحسلللية والحركيللللة إن مصلللطلأل األداء اللللوظيفي يشلللير إلللل
حيللأ أنلله كلمللا انخفللض األداء الللوظيفي سللواء  ،قللدرات الطفلللنيللة لمعرفللة مللدى اسللتعدادات و لعقالاو 

اضلطربت أشلكال انخفضت درجات التوافق و  ،كان عقليا أو حسيا أو حركيا أو اجتماعيا أو انفعاليا
وعليله  ،ومن ثلم يصلبأل التعيلف والتوافلق معيلارين أساسليين لتقريلر حلاالت اإلعاقلة ،السلوك التعيفي

 ،إعاقلة بصلرية ،أعاقلة سلمعية ،إعاقة حركية ،تصنيف أنواع اإلعاقة إلى ما يلي: إعاقة عقلية نيمك
 االنفعالية.إعاقة في الجوانب االجتماعية و 

 :تعريف التربية الخاصة
( التربيللللة الخاصللللة حسللللب مللللدلولها فللللي 30ص،1982 ،يعللللر  )فتحللللي السلللليد عبللللد الللللرحيم 

الخاصة يستخدم للداللة على تلك المظاهر فلي العمليلة  االستخدام حين يقول:ل أن مصطلأل التربية
التعليمية التي تستخدم ملع األطفلال ذوي االحتياجلات الخاصلة أو األطفلال الموهلوبين و ال تسلتخدم 
عادة مع الغالبية العظمى من األطفال العاديينل. ويفسر هذا التعريف التربيلة الخاصلة عللى أسلاس 

 ين سالبين.إحصائي في حدود انحرافين معياري
فيلللذهب بعيلللدا فلللي تعريفللله للتربيلللة الخاصلللة عنلللدما   (Mises،1971،p254)أملللا ميلللزس 

األسلللاليب التعليميلللة معدللللة و مكيفلللة حسلللب كلللل درجلللة ملللن ول:لأنهلللا مجموعلللة ملللن اإلجلللراءات  و يق
مكانيلاتهم واحتياجلاتهم   ألطفلال وفقلا لميلزاتهم و قلدراتهمدرجات اإلعاقة التي تميز كلل طفلل ملن ا وا 

لقلللد علللر  ميلللزس التربيلللة الخاصلللة عللللى أسلللاس الخلللدمات التلللي  ،معرفيلللة و السللللوكية و النفسللليةلال
انطالقلا ملن الدراسلة المعمقلة لشخصلية و  ،تقدمها المؤسسة المتخصصة للذوي االحتياجلات الخاصلة

 ومن ثم بناء برنامج تربوي خاص لحمايته. ،المعاق بهد  العشف عن نواحي قوته و ضعفه
 : الدمج تعريف

 للتأعيد كإجراءنظام التعليم الخاص  في لالنخراطالمعوقين  لألطفالالفرص  إتاحةلدمج هو ا
 التربويةمواجهة االحتياجات  إلىو يهد  الدمج بشكل عام  ،الفرص في التعليمتعافؤ على مبدأ 
 دراسيةومناهج ووسائل  ألساليبوفقا  ،العادية المدرسة إطارللطفل المعوق ضمن  الخاصة
التعليم في  إطارات إلى إضافةجهاز تعليمي متخصص  تقديمها يشر  على خاصة تعليمية
لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة في أقل  هو إجراء لتقديم خدمات خاصة. و  العام المدرسة

العاديين، وأن يتلقى خدمات خاصة في فصول  البيئات تقييدًا وهذا يعني أن يوضع مع أقرانه
 .عاديين متواصل مع أقرانعادية، وأن يتفاعل بشكل 
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  :بعض الدراسات أوضحتهاكما  الدمج بسياسة وفي ما يلي نقدم بعض التعاريف الخاصة
  :   least restrictiveعزال األقل البيئة  -

وذلك بدمجهم  الخاصة تاالحتياجاذوى  األطفالمن عزل  اإلمكانبقدر  التقليليقصد بها 
 العادية.ارس الفصول والمد فيالعاديين  فاللباألط

 Mainstreaming  الدمج:   -
 األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس والفصول العادية مع أقرانهم دمج هيقصد ب

 .المساندةالعاديين مع تقديم خدمات التربية الخاصة والخدمات 
  Regular Education Initiativeالعادية: مبادرة التربية  -

االحتياجات  المدارس العادية بتعليم األطفال ذوي  معلميوم بهذا المصطلأل أن يق يقصد
والمدارس العادية مع تقديم  الخاصة خصوصًا ذوي اإلعاقات البسيطة والمتوسطة في الفصول

 .الخاصةاالستشارات من المختصين في التربية 
  Inclusion  :العام الدمج الشامل 

النظر  ضلبغ ،ندما يكون جميع الطالبالمصطلأل لوصف الترتيبات التعليمية ع يستخدم هذا
م لمع أقرانه ألعمارهم عن نوع أو شدة اإلعاقة التي يعانون منها يدرسون في فصول مناسبة

 .المدارسه الدعم لهم في هذ العاديين في مدرسة الحي إلى أقصى حد ممكن مع توفير
 : الدمج أنواع

بالبناء  العامة التربيةدارس مع م الخاصة التربية ةاشتراك مؤسس وهو :لدمج المكانيا -1
 ةتدريب وهيئ وأساليب الخاصة الدراسيةخططها  ةتعون لعل مدرس ينماب ،المدرسي فقط

 .ةموحد اإلدارةتعون  أن بها وممكن خاصة تعليمية
 اديينلالعالب لمع الطذوي االحتياجات الخاصة الطالب  إشراك: التربوي الدمج التعليمي  -2

ود لدرسي مع وجلوضمن البرنامج الم ،التعليمية الهيئةنفس  عليها تشر  ةواحد ةقي مدرس
يتضمن البرنامج التعليمي صف عادي و . األحيانفي بعض  المعتمدة المناهجاختال  في 
 الخاصةهو ما يقصد به دمج الطالب ذوى االحتياجات  أو.مصادر ةلوغرف اصلو صف خ

طالب العاديين ويدرس نفس لل المخصصة الدراسيةل الفصول لداخ العاديين أقرانهمع 
الخاصة من جهة  التربيةمع تقديم خدمات  اديلالع الطالب يدرسها التي الدراسيةالمناهج 
 أخرى.
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 باألنشطة العامة والمعوقين بالصفو   األطفالالتحاق بمعنى  :االجتماعي الدمج  -3

ص الفن وحص والنشاطات الرياضة العلمية والترفيهية كالرحالت ،ةتلفخالم المدرسية
الدمج حيأ ال يشارك  وأشكال أنواعبسط أهو و . األخرى  يةلاالجتماع طةلواألنشوالموسيقى 

 ،الدراسية فقطداخل الفصول  الدراسة في العاديره لنظي الخاصةالطالب ذوى االحتياجات 
نما  الفنية والتربية الرياضية التربيةمثل  المختلفة التربوية األنشطة فيعلى دمجه  كذلك وا 
 .والرحالت والمعسكرات وغيرها المدرسية والجماعات ةالفسح وقاتوأ

لالندماج في مختلف  ذوي االحتياجات الخاصةالفرص ل إعطاء :المجتمعيالدمج   -4
فاعلين ويضمن لهم حق  أعضاء واكوني أنوتسهيل مهمتهم في  وفعاليات المجتمع أنشطة

 .و متاح في المجتمع من خدماتالتنقل والتمتع بكل ما ه مع حرية ةالعمل باستقاللي
 أو دراسللية ةملاد فللي الخاصلةويقصلد بلله دملج الطاللب ذوى االحتياجللات   الجزئللي: اللدمجلل 5
 .ةالعادي يةفصول الدراسالمن العادين داخل  أقرانهمع  أعثر

 :الدمج أهداف

ع اوي ملوالمتس المتعافئللتعليم  الخاصةذوى االحتياجات  األطفال الفرص لجميع إتاحة 1 -
 األطفال.م من لغيره

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

ات لذوى االحتياج األطفالللتعر  على  الخاصةغير ذوى االحتياجات  لألطفال إتاحة الفرصة 3 -
 .الحياةمتطلبات قرب وتقدير مشاعلهم ومساعدتهم على مواجهة  عن الخاصة

مؤسسات  إلىوالتخفيف من صعوبة انتقالهم  المحليةالمعوقين في بيئتهم  األطفالخدمة 4 - 
من المناطق  األطفالوينطبق هذا بشكل خاص على  ،أسرهمعن بيتهم وخارج  ومراعز بعيده

 .ةلالخاص التربيةز ععن مؤسسات ومرا يدةلوالبع الريفية

م لالذين ال تتوفر لديه الخاصةتياجات لذوى االح األطفالمن  ةممكن ةعبر نسبأاستيعاب  5 -
 .فرص للتعليم

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

  المتخصصة. التربيةلمراعز  العالية التعلفةمن  التقليل  -7
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النفسية بين األطفال أنفسهم وتخليص الطفل وأسرته من و  التقليل من الفوارق االجتماعية8 -
 .وجوده في المدارس الخاصة التي يمكن أن يخلقها (الوصمة)

أعاديميًا  لينمو نمواأحسن فرصة أفضل ومناخا  الخاصةذوى االحتياجات ء الطفل إعطا 9 -
نحو تعوين عالقات إلى جانب تحقيق الذات وزيادة دفعه نحو التعليم و  ،واجتماعيا ونفسيا سليما

 نحوه. وتعديل اتجاهات األسرة وأفراد المجتمع اجتماعية سليمة مع الغير

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

العادية كبقية  لتعليم في المدارسكما يحق لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة تلقي ا 11 -
واالجتماعية التي حدثت عبر  األطفال العاديين حيأ يعتبر الدمج جزءا من التغيرات السياسية

تجنب عزل الطفل عن أسرته والذين  العالم وان التربية الخاصة في المدارس العادية تساعد علي
 .قد يكونون مقيمين في مناطق نائية

المهارات اللغوية للطفل من ذوي االحتياجات الخاصة في  ىبشكل أعمق عل التركيز 12 -
نما يعتمد بشكل كبير عل ،ن تعلم اللغة ال يتم بالصدفةأحيأ  المدارس العادية  ،العوامل البيئية ىوا 

 يسهل نجاحهم من خالل التفاعالت إذيعتبر النمو اللغوي مهما جدا لألطفال المدمجين حيأ 

التهجئة والعتابة و  ن عملية تعييف الجوانب المرتبطة باللغة كالقراءةإين.. لذا فاليومية مع اآلخر 
 .والعالم واالستماع تعد مطالب ضرورية لنجاح دمجهم

ن األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في فصول أأشارت العديد من الدراسات إلى  وقد 13 -
 يظهرون قدرة أفضل ،في المهارات اللغويةتقدم لهم مناهج معدلة وبرامج تربوية فردية  الدمج التي

المناسبة  ن الدمج يزود األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة بالفرصأللتعبير عن أنفسهم، كما 
 بعضهما ببعض لتحسين كل من مفهوم الذات والسلوكيات االجتماعية التي وجد بأنهما مرتبطان

 .بشكل كبير
العاديين يساعد هؤالء في التعر   صة مع األطفالدمج الطفل ذوي االحتياجات الخا إن 14  -

احتياجاتهم الخاصة وبالتالي تعديل اتجاهاتهم  وكذلك تقدير ،هذه الفئة من األطفال عن قرب ىعل
والمدرسة من أفراد العائالت األخرى ومن  ،األطفال اآلخرين وتقليل آثار الوهم السلبية من قبل

قل تعلفة وتوفر تعليمًا أومناخ تعليمي أعثر إدماجًا و األطفال في ظرو   ووضع ،غير المعاقين
دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العامة من الناحية االقتصادية  فرديًا حيأ أن
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اقل تعلفة مما لو وضعوا في مدارس خاصة لما تحتاجه تلك المدارس من أبنية ذات  يكون 
 .أخرى ة إلى خدمات وجهاز متخصص من العاملين باإلضاف مواصفات

من ذوي  األطفالأذهاننا بأن الدمج قد ال يكون الحل األمثل لعل  يجب أن ال يغيب عن 15 -
من ذوي االحتياجات الخاصة قد ال يتمكنون من  األطفالبل إن بعض  ،االحتياجات الخاصة
 دم لهم في تلكلالدمج المختلفة لتباين حاجاتهم وعدم فعالية الخدمات التي قد تق النجاح في أوضاع

األفراد من ذوي االحتياجات  قد يكون حلمًا وأماًل يتمناه العثير من أنهاع الدراسية. في حين للاألوض
من سلبيات في عملية التطبيق ال يتم  قد يكون كارثة للبعض اآلخر لما قد يطرأ كما الخاصة

 .بقًا أو االستعداد لهالواؤها مسلاحت

 والثقافية.  األخالقيةافقا مع القيم الدمج متسقا ومتو  يعتبر 16 -
مكاناتهم وصية أقرأنهمحول خص الخاطئة األفكار عمنليخلص دمج العاديين  17 - وقدراتهم  وا 

 الخاصة. من ذوى االحتياجات

المعيقات  أنواع من جميع الخاصةالمدى تخليص ذوى االحتياجات  ةالدمج بعيد أهدا من  18 -
 الحياة. نواحيجميع  فيتحد من مشاركتهم  يالت المعنوية أو الماديةسواء 

 : في عملية الدمج المجتمع دور

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

ب واألم واألخوة واألخوات الذين يعيشون في جو أسري يتعون من األ المجتمع األسري عادة -
 .يحتضنهم البيت

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

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

التي تساعد في التوعية في تخفيف ردود المجتمع النفسية تجاه  اسيةمن العناصر األسو  
 :والتقليل قدر المستطاع من االتجاهات السلبية لهذه الفئة من ذوي االحتياجات الخاصة

عليها الوقو  معه ليتحقق له القدرة  اعتزاز األسرة بأن لديها طفل ذوي احتياجات خاصة وأن1 -
 ،فاعل ال ينقصه سوى التدريب وعدم تهميشه المجتمع وأنه عضوواالستطاعة في مسايرة أبناء 

  .المجتمع العبير و األسري  والبعد عن النظرة الدونية له من قبل المجتمع
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  .والتربية على نطاق األسرة والمجتمع تهيئة الجو المناسب له ليأخذ حقه من التعليم2 - 

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

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

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

التأعيد على احترام هذه الفئة من المجتمع  دور فعال في لمسجد في هذا المقاملالشك أن   6 -
الفئة من المجتمع وأن رسالة  لهم حقوق ووجبات يجب أن تتمتع بها هذه ومعرفة الجميع بأن
األثر الفعال بحأ الناس على تحقيق ما لهذه الفئة من حقوق وأنهم جزء ال  المسجد يكون لها

  .المجتمع وأنها رسالة يجب أن تصل إلى أذهان المجتمع يتجزأ من هذا

عند تصميم المباني والطرقات ودورات  يراعتوالمؤسسات أن  يجب على الجهات الحكومية7 -
تسهل عملية التنقل التجهيزات الالزمة والضرورية والحيوية لهذه الفئة لعي  المياه والمرافق العامة

  .المجتمع حقوقهم كسائر أفراد بالتالي ممارسةو 

حوأ ودراسات بب يجب على الباحثين والدارسين ومؤسسات البحأ ومراعز البحوأ أن تقوم8 -
  .والدراساتعن هذه الفئة وتفعيل نتائج هذه البحوأ 

 :واقع التجربة الجزائرية في مجال التربية الخاصة
 ،العملية التي اعتمدت في الدول المتطورةجزائر من مختلف الجهود العلمية و لقد استفادت ال

 Boucebci) مع مراعاة الخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري. ونالحظ من خالل دراسات

المعاقين في الجزائر يهد  على حمايتهم من مختلف أن نظام التربية الخاصة اتجاه  (1984
وذلك بتلقينهم وتعليمهم  ،وتطوير قدراتهم من جهة أخرى  ،األخطار الخارجية التي تهددهم من جهة

مختلف المعار  والمفاهيم األساسية. فلعل طفل الحق في الحصول على فرصة للتعليم والتعفل 
 ة النفسية.راته بهد  تحقيق الصحطبقا لما تسمأل به قد

 قرار كاتب الدولة للشؤون  1983جانفي  23وقد اعتمدت الحكومة الجزائرية رسميا يوم 
على برنامج انتقالي يتضمن بناء والذي يحتوي  ،التهيئة العمرانيةاالجتماعية لدى وزارة التخطيط و 

 ،بويةمراعز طبية تر  7و ،مدارس للمكفوفين 8و ،مدرسة إضافية لصغار الصم البكم 16تجهيز و 
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وتقوم  ،باإلضافة إلى إنشاء مدرسة وطنية لتعوين المستخدمين المتخصصين بهذه المؤسسات
كذا ا عادة التربية و برسكلة العاملين بالقطاع االجتماعي الذين يقومون بمهام التعليم والتربية و 

 المتخصصين االجتماعيين بالمؤسسات المتخصصة.
تنتشلر اإلعاقلة فلي المجتملع  ،1993شلهر جلانفي الوطني لإلحصلاء فلي  نوفقا ألبحاأ الديوا

وفيمللا يلللي عللرض لمختلللف النسللب المئويللة حسللب طبيعللة  ،% 1.2الجزائللري بنسللبة مئويللة قللدرها 
  اإلعاقة في الجزائر

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

  %33.18 اإلعاقة الحركية

 % 24.85 اإلعاقة العقلية

 % 16.50 اإلعاقة البصرية

 % 14.71 اإلعاقة السمعية

 % 6.58 المصابين بتعدد اإلعاقات

(14ص،1994-1993)الدليل الوطني الخاص بالنشاط االجتماعي  

تتوزع المؤسسات المتخصصة لذوي االحتياجات الخاصة من حيأ عددها والموظفين و  
 لي:المتخصصين الذين يشتغلون بها في الجدول التا

اإلطارات  طاقة االستيعاب العدد المؤسسات المتخصصة

 المتخصصة

المراعز الطبية التربوية لألطفال 

 المعاقين ذهنيا

45 4490 843 
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المراعز الطبية التربوية لألطفال 

 المعاقين حركيا

03 370 38 

 553 4100 27 مدارس صغار الصم

 213 2000 12 مدارس خاصة بالمكفوفين

 (16ص،1994-1993ني الخاص بالنشاط االجتماعي)الدليل الوط
مركلللزا خاصلللا  47تجهيزهلللا إللللى أن وصللللت إللللى إللللى سلللتمرت الجهلللود فلللي إنشلللاء المراعلللز و ا

باإلضللافة إلللى إنشللاء ديللوان وطنللي ألعضللاء المعللوقين االصللطناعية  ،2000 ةبالمعللاقين ذهنيللا سللن
 تللللللف أنلللللواع اإلعاقلللللة. مركلللللزين وطنيلللللين لتعلللللوين المسلللللتخدمين المتخصصلللللين فلللللي مخو  ،ولواحقهلللللا

قد يعتقلد اللبعض علدم أهميلة   :الرياضية في دمج  ذوي االحتياجات الخاصةالبدنية و  ةدور التربي
لعلن  ،أو نفسليا أو اجتماعيلا أو كونهلا ضلارة لهلم بلدنيا  ذوي االحتياجلات الخاصلةلل  التربيلة البدنيلة

يللة البدنيللة وأنشللطتها المختلفللة لهللا فالترب ،الدراسللات واألبحللاأ العلميللة والتجريبيللة أثبتللت عكللس ذلللك
ملن جميلع  ذوي االحتياجلات الخاصلةقد تفوق في أغلب األحيان أهميتها بالنسبة لل  للمعاقين  أهمية

 النواحي البدنية والنفسية واالجتماعية.
األحيلان وقائيلة  المعاقين لألنشلطة البدنيلة فلي أغللب ناحية البدنية وجد أن ممارسة غيرفمن ال
لمصاحبة لمعظلم اإلعاقلات احيأ تعتبر قلة الحركة من الصفات  ،للمعاقين عالجية سبةولعنها بالن

المعلاق النفسلية أو  أو بسلبب ظلرو  ،والتي تعون بسلبب اإلعاقلة ذاتهلا كملا فلي اإلعاقلات الحركيلة
االجتماعية كاالنطوائية مثال. وقد تؤدي قللة الحركلة إللى بعلض التغيلرات الفسليولوجية السللبية التلي 

والتللي تتضللمن  ،أعثللر عرضللة لمللا يعللر  بللأمراض نقللص الحركللة ذوي االحتياجللات الخاصللة لتجعلل
  ومرض هشاشة العظام وغيرها. وأمراض القلب التاجية ،ارتفاع ضغط الدم

لألنشللطة البدنيللة تسللاهم  ذوي االحتياجللات الخاصللة وقللد أعللدت الدراسللات العلميللة أن ممارسللة
ركلة إملا حوبالتلالي التقليلل ملن األعلراض الناجملة علن قللة البفعالية في رفع مسلتوى ليلاقتهم البدنيلة 

غالبا ما يعانون من المشلكالت  ذوي االحتياجات الخاصةة النفسية أو االجتماعية إذ أن لمن الناحي
وقللد يللؤدي ذلللك للشللعور بالدونيللة التللي  ،ائيللا بالنسللبة لغيللر المعللوقيناالجتماعيللة أسللهل وتلقو النفسللية 
. كمللا قللد يصللاحب هللذا قاء للمعللاق علللى انلله عللديم الفائللدةراد العائلللة واألصللدوء معاملللة أفللليزيللدها سلل
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وفقلدانا للثقلة بلالنفس مملا ينلتج عنله  ،وقصلورا فلي تقلدير اللذات ،الشعور ارتفاعا فلي مسلتوى القللق 
 ية االتجاهات السلبية ضد المجتمع.لاالنطوائية والعزلة وتنم

في  ذوي االحتياجات الخاصةية التوازن النفسي لالرياضد المشاركة في األنشطة البدنية و وتعي 
لب األحيلان وتنملي الثقلة بلالنفس وتقلدير الللذات خصوصلا عنلدما تعلون خبلرات المشلاركة ناجحللة لأغل

ذوي .كملللللا تلللللوفر مشلللللاركتهم فلللللي األنشلللللطة البدنيلللللة الفلللللرص المناسلللللبة لتفلللللاعلهم ملللللع أقلللللرانهم ملللللن 
ا يللؤدي إلللى تقبللل اآلخللرين بعللد تغييللر .مملل ذوي االحتياجللات الخاصللةوغيللر  االحتياجللات الخاصللة
بللدال مللن التركيللز علللى إعللاقتهم .ونظللرا لمللا  ذوي االحتياجللات الخاصللة دراتلمفللاهيمهم باعتشللا  قلل

بعلللض اللللدول فلللي جميلللع  تفقلللد التزمللل ذوي االحتياجلللات الخاصلللةللللل  يةلتقدمللله بلللرامج التربيلللة البدنللل
 .االحتياجات الخاصة ذوي مدارسها بتقديم برامج تربية بدنية خاصة لجميع الطالب 
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