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 دادإـع 

 فــــد اخللــــة حممــــاحلــــص

  صــــــــملخ

تاريخهم  بالنظر إلى الظروف السياقية في كل دولة، الواليات المتحدة وكوريا، جميعها لديها

لأطدددذو  وخ  التربيدددة الخا دددة، دمدددا يدددمدخ إلدددى تعأددديم ددددا  دختأددد  و  ظمدددة ددديدددةالفريدددد فدددي 

في لأتربية الخا ة  التنمية والوضع الحالي االحتياجات الخا ة. الغرض دن هذه الورقة هو دقار ة

 دراجعددددددددة دددددددددادأة لقدعيدددددددددات با ددددددددتخدا  قا دددددددددة عيا دددددددددات  جميددددددددع الاأدددددددددين. قددددددددا  ال احددددددددد  بعمددددددددل

Academic Search Complete باإلضدافة إلدى المتدذت الوةنيدة والتقدارير الح وديدة  ، عتنسدق

 .كوريا والواليات المتحدة المنشورة والوثائ  الر مية دن
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The Evolution of the Origins of Special Education in the United 

States of America and Korea: A Philosophical Analysis 

By 

Salehah Mohammad al Khalaf  
 

Abstract 

Given the contextual conditions in each country, the United States, 

Korea, all have their own unique history of special education, which leads 

to different special education and service systems for students with special 

needs. The purpose of this paper is to compare the development and current 

status of special education in all TWO countries. The researcher did a 

Comprehensive literature review primarily using the database of Academic 

Search Complete, in addition to national journals, published governmental 

reports, and official documents from United States and Korea. 
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   ة:ــــــدمــــمق

لم تأتز   ظرة المتتمعدات الدى المعدوققن  ادر  ةدوار التدارير ال شدرخ ةريقدة واحددة وال  مطدا  
المتتمعدات ال شدرية عدقن دستقرا  ثاعتا ؛  لك  ن التعاةي دع العوق، قد ت اين في دتمأه دذل دسقرة 

الناددذ والعددزل وااليددذال، ليبددل فددي بعدد  اتحيددان الددى التعادددل بطريقددة وحشددية تعتمددد  أددى التبدد ية 
والقتل. ودا إن ارتقت دفاهيم ال شر، حتى تادلت العذقة و دذت ةريقها  حو التكادل عقن المعدوققن 

أدة ددن تكقيدل الاقتدة تربويدا  و فسديا  وغقرهم دن العاديقن ودحاولة ددتهم بمتتمعاتهم، بعد رحأة ةوي
 (1999المو ى، ) واجتماعيا  بما يمهد تقال فكرة الددج ودن ثم االدذ عها وتانقها

وقد تفاوتت تأك الددول فدي هدذا التطدور؛ ففدي حدقن  ن بعد  الددول ددرت بطفدرة وا دعة فدي 
طدددي فدددي هدددذا تطدددور دقددددان التربيدددة الخا دددة،  تدددد فدددي المقاعدددل دول  ددددر  ددددرت عتطدددور تددددريتي ب

المقدددان، حقدد  توا ددأت السيا ددات والاددرادج والممار ددات التددي تددم تطايقهددا دنددذ  دددن بعقددد فددي الدددول 
المختأفة، والتي داركت فقها دتمو دة ددن العواددل  داهمت فدي تشد قل   دول التربيدة الخا دة دندذ 

(، Richardson, Powell, 2011) القد  وحتى الوقدت الحدالي، والتدي ادتأفدت بدادتذف كدل دولدة
و لددك  ن تأدددك الدددول تفاوتدددت فددي الظدددروف واالتتاهددات التدددي أهددرت فدددي كددل دنهدددا حتددى   ددده كدددان 

تدثثقرا  كاقددرا ،  2004( فدي  دا   IDEAلأتعدديل الدذخ أهدر  أدى قدا ون تعأديم االفدراد  وخ اإل اقدة )
ا تمرت بعدها التربية الخا ة بالتقد  واال دهار في تقدديم الخدددات لقفدراد  وخ اإل اقدة ددن ددذل 
التهدددود الماذولدددة إل دددداد المدددوأفقن، و دددد الفتدددوة عدددقن ال حدددور والممار دددة، وا ديددداد التركقدددز  أدددى 

ديمية واالجتماعيدة لتميدع الطدذو بمدن فدقهم  وخ الممار ات التعأيمية الشادأة، وقياس النتائج اتكا
 (.Anderson, Algozzine, Spooner, Lo, 2017اإل اقة )

والتددددير بالدددذكر  ن   دددول التربيدددة الخا دددة  موددددا  ال يم دددن حبدددرها فدددي   دددل  و دنشدددث 
واحد؛  لك   ها لم تظهر بشد ل دنفدرد عدل كا دت دتعأقدة بمتمو دة ددن العأدو  التدي كا دت   ا دا  فدي 

(  ن التربيددة الخا ددة 2008) وكوفمددان نهورهددا كعأددم دسددتقل دنددذ الادايددة، وفددي  لددك  كددر هاالهدداأ
تعتار بمثابة دتال دهني له جذوره العميقة في العديد دن ات ظمة والعأو  كالطب و أم النفس و أم 
 االجتمدددددددداة والخددددددددددة االجتماعيددددددددة والتربيددددددددة المهنيددددددددة والتددددددددارير والعأددددددددو  السيا ددددددددية. كمددددددددا  دددددددددار
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(Farrell, 2009  فددي ال ددا )الددى  ن هنددام دتمو ددة دددن العوادددل االجتماعيددة والسيا ددية  2017
واالقتبدددادية التدددي تدددمثر فدددي التربيدددة الخا دددة، وهدددذه العواددددل تعمدددل  دددويا  دمدددا يتعدددل ددددن البدددعب 

 فبأها  ن بعضها ال ع ، كما ا ها دتغقرة  ار اتوقات واتداكن. 
فات المتعأقددددة عوضددددع التربيددددة الخا ددددة الحددددالي والتناددددم و ظددددرا  تهميددددة االلمددددا  عتأددددك الفأسدددد

بمسددتقاأة،  ددتناقه هددذه المقالددة  ظددرة فأسدد ية لمقار ددة تشدد قل   ددول التربيددة الخا ددة وتطورهددا  اددر 
القرون المختأفة _ددذل دنتبد  القدرن العشدرين و واددر القدرن العشدرين و ظدا  التعأديم الخدا  فدي 

متقدددددة وهمدددا الواليددات المتحددددة اتدري يدددة وكوريدددا، وكيدددل الوقددت الحدددالي_ فدددي دولتدددقن دددن الددددول ال
  ددفرت هددذه التددثثقرات  ددن  تددائج دختأفددة بسدداب ادددتذف الخأ يددات الثقاسيددة واالجتماعيددة والسيا ددية 
واالقتبدددادية والدينيدددة فدددي كدددذ الاأددددين، وتحديدددد كي يدددة اال دددتفادة دنهدددا فدددي تحديدددد دسدددتقال التربيدددة 

 لسعودية. الخا ة في الممأكة العربية ا

 تطوير الرتبية اخلاص حبلول منتصف القرن العشرين يف الواليات املتحدة وكوريا.

تددثثر التعأدديم الخددا  فددي الواليددات المتحدددة بالعوادددل االجتماعيددة كالتبدددخ لأفقددر، والعوادددل 
، ولكدددن العاددددل اتكثدددر  هميدددة هدددو التشدددريع االقتبدددادية كالتمويدددل الخدددا  عادددرادج التربيدددة الخا دددة

والقضايا الكار  في المحاكم التي وجهت تطوره. في القرن التا ع  شر، جدالت فكدرة د دم اتةفدال 
 وخ اإل اقة إلى الواليات المتحدة دن  وروبا وتحديدا  دن فر سا  تيتة الديمقراةية والحرية والمسداواة 

التتاهددات  حددو المعدداققن. كددان اتةفددال الددذين يعددا ون دددن والتددي ادت الددى احدددار تغقددر كاقددر فددي ا
البدددمم  و العمدددى هدددم المتمو دددة اتولدددى التدددي تأقدددت ددددددات التعأددديم الخدددا ، يأقهدددا اتةفدددال  وخ 

فدددي اإلةدددار الزدندددي لتطدددوير ددددددات التعأددديم الخدددا  التدددي  (.Friend, 2013) اإل اقدددة الذهنيدددة
بدمم  و العمدى، افتحتحدت واليدة كو قتي دت لتعأديم لقةفدال المبداعقن بال (Friend, 2013)و دفها 

، ثددم   سددت ددر ددة 1832. وافتددتم دعهددد عقركنددز لأم فددوفقن فددي  ددا  1817البددم والدد  م فددي  ددا  
. كمدا تث سدت الكأيدة الوةنيدة لأبدم والد  م فدي  دا  1848تترياية لأش او "ضعاف العقل" في  ا  

 .Gallaudet University، والتي تم تغققر ا مها الحق ا با م 1864
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تددم إ شددال  ول فبددل دددا  فددي المدر ددة العادددة فددي كأيفذ ددد،  وهددايو، ولكددن تددم  1857فددي  ددا 
(. دددذل  وادددر القددرن ,Scheerenberger, 1983 2013, Friendاغذقهددا بعددد  لددك بفتددرة قبددقرة )

والهتددددرة التا ددددع  شددددر و وائددددل القددددرن العشددددرين،  دت التغقددددرات فددددي المتتمددددع واالقتبدددداد دثددددل التحضددددر 
والتبددنيع إلددى  مددو التعأدديم العددا  اإللزادددي ) خ االلتحدداق بالمدددارس العادددة( والتعأدديم الموحددد ) خ اال تقددال 

. فددي النبدد  اتول ددن القددرن العشددرين، (Friend, 2013) ددن غرفددة المبدادر الددى البدد  الدرا دي(
لتعأديم الموحدد،   دد م  ندددا وجدد النداس   دده ال يم دن تخ ددخ  إحدرا  تقددد  دنا دب فدي إةدار  ظددا  ا

تأقددى  -ودا ددة الطددذو  وخ اإل اقددات الذهنيددة والسددأوكية والتسدددية والحسددية  - كثددر دددقو  ا لأطددذو 
. وحتددددى (Friend, 2013) تعأدددديمهم فددددي الفبددددول الخا ددددة التددددي تفبددددأهم  ددددن  ظددددرائهم العدددداديقن

لدذين يعدا ون ددن إ اقدات الخمسقنيات دن القرن الماضي، كا ت الممار ة الشائعة هي ا دت عاد الطدذو ا
  (Pardini, 2002 Sukbunpant, 2013 & Hill) دن االلتحاق بالمدارس العادة وال قال في دنا لهم

اإلدارة إلى تدارير التعأديم الخدا  فدي كوريدا، يتدب دناقشدة التعأديم بشد ل  دا  فدي هدذا  قال
الاأد، كوريا هي دولة واحدة في آ يا دعروفة عتثكقدها البار  والعالي  أى التعأيم.  ثرت العديد دن 

 -1392الخأ يددددات التاريخيددددة  أددددى التركقددددز الشددددديد  أددددى التعأدددديم. دددددذل فتددددرة  ددددذلة تشو ددددون )
(، وهي آدر  ذلة قال ددول النظا  الح ودي الدديمقراةي حقدز التنفقدذ، كدان التعأديم  فضدل 1910

ةريقددة ليبدد م الكوريددون دسددمولقن ح ددودققن رسيعددي المسددتو ، وكددان إلددى حددد دددا الطريقددة الوحقدددة 
دددددذل هددددذه الفتددددرة، كددددان  (.Seth, 2005)لأتغأددددب  أددددى التسأسددددل الهردددددي لأحالددددة االجتماعيددددة

دددا. "لأكو فودقو دددي " هدددو Koon-Sa-Boo-Il-Cheة تدددثثقر قدددوخ  أدددى الريمدددة المدركدددة لأتعأددديم  يض 
( هددم Boo( واتو )Sa( والمدددرس )Koonالمثددل الكددورخ الشددهقر لأغايددة وهددو دددا يعنددي  ن المأددك )

( الدددذين يتدددب احتدددرادهم. هدددذا يددددل  أدددى ددددد  احتدددرا  الشدددعب الكدددورخ Il-Che فدددس اتددددخا  )
 (.Chung, 1985)د  هم جوا ب الحياة لأمعأمقن ويعتار التعأيم  ح

 دا سيما يتعأ  بالتربية الخا ة، فعأى الرغم ددن  ن النداس فدي كوريدا يحر دون بشددة  أدى 
التعأيم و تمر  لك تكثر دن قر قن دن الزدان، لم يحعتار لقدخا   وو اإل اقة  ولوية لأتعأيم فدي 
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دقة  و الحماية. دن  احيدة  ددر ، تدم إهمدال كوريا. فقد تم التعادل دعهم عدافع دن التعاة   و الب
اتددددخا   وخ اإل اقدددات  و تتددداهأهم تن اإل اقدددة  فسدددها كا دددت تعتادددر  و دددا  ددددن الخطايدددا التدددي 

. و ظدر ا الدددتذف (Kang, 2002)ارتكادت فدي حيداة  دابقة كمدا كدان يعتقدد فدي  ظددرة العدالم الادو خ
يم  دددو  تددددري ات  مدددل دعقندددة  و د دددم وجهدددات النظدددر تتددداه اتددددخا   وخ اإل اقدددة، لدددم يدددتم تقدددد

 (.Kim, 2010اجتما ي إ سا ي لهم في التارير حتى  هاية  هد   رة تشو ون )
عتغققددر كاقددر  -بمددا فددي  لددك النظددا  التعأيمددي  -وفددي الوقددت  فسدده، دددر المتتمددع الكددورخ 

ا،  نددددا فتحددت الدد ذد  عواعهددا لأثقافددة الغربيددة فددي  وادددر القددرن الثددادن  شددر. دددن هددذه ال فتددرة فبددا د 
دا ) ( تعأديم ددا   اددي Kim, 2010( :)1يم ن تقسديم تدارير التعأديم الخدا  إلدى  ربدع دراحدل وفق 

 ( دمار ة الددج الشادل.4( وضع قوا قن التعأيم الخا  )3( إ شال ددارس دا ة )2)
كا ت المرحأة اتولى هي فترة التعأيم الخا  النادي الذخ ا تمر حتى الثذثقنيات. وكتزل 
ا يتضمن دناهج تعأيمية لقدخا   دن النفو  الغربي،  ددل الم شرون اتجا ب  ظاد ا تعأيمي ا جديد 
 وخ اإل اقة  أى وجه الخبو ، فقدد كا دت رو دقتا ددقروود هدول، الت شدقرية والطاق دة اتدري يدة، 

ا في كوريا  ن ةري  تعأيم فتداة دبدابة بدالعمى عأغد ة عرايدل تحعرف كثول دخ  ي ادر تعأيم ا دا  
عدد  الم شدرون اتدري قدون  ول تعأديم ددا  فدي  واددر القدرن وقدد  (.Kim, 2003) 1894في  ا  

التا ددع  شدددر. وددددع  لدددك،  ظددر ا لأتدددثثقر الكاقدددر لأاو يدددة والكو فودقو ددية فدددي المتتمدددع الكدددورخ، فددد ن 
فتدددرة إ شدددال  المرحأدددة الثا يددة فكا دددت ددددا  المدددارس الخا دددة السددد نية لددم تتدددثثر بالت شدددرين المسدديحققن.

المدارس الخا ة، والمدارس الس نية الخا ة، والعديدد ددن الفبدول الدرا دية الخا دة فدي المددارس 
. وقددد افتتحددت اغأدب المدددارس الخا دة فددي هددذه المرحأدة دثددل ددر ددة 1960إلدى  1940العاددة دددن 
Bo-Gun  لأمعدداققن جسدددي ا، وددر ددةBo-Myoung  لأمعدداققن إدراكي ددا، وددر ددةYoung-Hwa 

فقددراليان  ن(. ددذل هدذه العقدود الثذثدة،  دالج قا و داKim, Yeo, 1976لأبم في دايتو: كوريدا )
دددددج الطدددذو  وخ االحتياجدددات الخا دددة فدددي المددددارس العاددددة، لكدددن لدددم تمدددارس بالشددد ل المطأدددوو 

 (.Ku, all, et, 1994) بساب  د  وجود لوائم قا و ية
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حتى دنتب  القرن العشرين، لم تكن الاقتات التعأيمية لقةفدال  وخ االحتياجدات الخا دة 
دنظمدددة بشددد ل دنهتدددي، وال  ددديما فدددي   ظمدددة التعأددديم العدددا ، فدددي الاأددددين. وددددع  لدددك، فددد ن التهدددود 
الماذولددة لتقددديم الددد م التعأيمددي لهددم قددد  فددذت دددن دددذل ات شددطة الخقريددة الدينيددة  و الخا ددة. دددن 

ا، تحديد تثثقر المتمو ات الت شقرية اتدري ية  أى التعأيم الخا  في وكوريا دندذ  وائدل المه م  يض 
 .(Mou, 2006؛  Kim, Yeo, 1976)القرن التا ع  شر

 تطور الرتبية اخلاصة يف أواخر القرن العشرين يف الواليات املتحدة االمريكية وكوريا.
وضددع قددوا قن فدراليددة لأتعأدديم الخددا .  ظددر ا  فددي  وادددر القددرن العشددرين، عددد ت الدددولتان فددي

لق ظمدددة القا و يدددة، كا دددت   ظمدددة التعأددديم الخا دددة  كثدددر تنظيمدددا  ودركزيدددة، ال  ددديما فدددي قطا دددات 
المدارس العادة. كما دهدت التطدورات القا و يدة فدي كوريدا والتدي تتدثثر بات ظمدة القا و يدة اتدري يدة 

  أى دستويات دختأفة. 

 أددددى الددددرغم دددددن كددددون الواليددددات المتحدددددة اتدري يددددة دتددددثدرة فددددي التربيددددة الخا ددددة، لكنهددددا 
ا ددتطا ت  ن تحتددل د ا ددة دردوقددة فددي دددددة  وخ اإل اقددة والتددي جعأتهددا تتفددوق  أددى العديددد دددن 

نيات  ثندددال حركدددة الحقدددوق المد يدددة فدددي الخمسدددقو لدددك (. 2017)ال دددا ،  الاأددددان ددددن الناحيدددة السيا دددية
( بث دده دددن غقددر القددا و ي فبددل اتةفددال 1954قضددت قضددية عددراون ضددد دتأددس التعأدديم )فقددد والسددتقنيات، 

 .(Hill & Sukbunpant, 2013)العدرق فدي دددارس دنفبدأة دون الو دول إلدى ددوارد دماثأدة  بسداب
ل تعأديم  ول تشريع اتحادخ يتناو  (ESEA 1965) كذلك، كان قا ون التعأيم االعتدائي والثا وخ لعا 

تحسقن الارادج التعأيميدة والخدددات اتةفال  وخ اإل اقة، ويوفر التمويل الفقدرالي لأواليات إل شال و 
(. Friend,2013؛ Stowe,2000  &Wilcox ،Turnbull ات البددأة لقةفددال  وخ اإل اقددة )

التمققدز فدي  جميدع اتفدراد  وخ اإل اقدة ددن( 1973دن قا ون إ ادة التثهقل ) 504كما تحمي المادة 
 (.Friend, 2013الارادج الممولة فقدراليا ، ودع  لك لم يتوفر  خ تمويل اتحدادخ لتنفقدذ تأدك الحمايدة )

( قدد يتأقدون IDEIA, 2004الطذو غقر الممهأقن لقا ون تحسقن تعأيم اتفراد  وخ اإل اقة ) كما  ن
 (.Friend, 2013) 504لقسم تعأيما  دا ا  ودددات  ات دسا دة في المدارس العادة دن دذل ا
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(  ول تشريع اتحادخ يمنم الطذو  وخ اإل اقة 1974كان قا ون تعأيم اتةفال المعوققن )
(. Friend, 2013; Witte, Witte, Bogan, & Woodin, 2015)تعأيم  ا  دتا ي ودنا دب 

، (1974) ل المعداققنقا ون تعأيم اتةفدا ول تعديل لد1975) المعاققن ) االفراد وقد كان قا ون تعأيم
دددددا  ول تشدددددريع اتحدددددادخ يدددددن   أدددددى التعأددددديم اإللزاددددددي لتميدددددع الطدددددذو  وخ اإل اقدددددة   وكدددددان  يض 

,2015) Bogan & Woodin, والتدي ال تدزال قائمدة حتدى االن وتحأدز  الواليدات عتطاقد  القدا ون .)
 .(Katisyannis, & Yell, Hazelkornm, 2007, Friend, 2013) لتأقي التمويل الفقدرالي

قدا ون اتةفدال  اد ا ضخم ا لأتعأيم اتدري ي الخا . فقد تمت إ ادة تسمية  1990 ح تار  ا  
(. اتهددم دددن  لددك، كفددل هددذا القددا ون التعأدديم IDEAإلددى قددا ون تعأدديم اتفددراد  وخ اإل اقددة )  وخ اال اقددة

ا )FAPEالعا  المنا ب المتا ي ) اإلضدافات الرئيسدية: فتتدان ( ددع اثندقن ددن LRE( والاقتة اتقل تقققد 
(. Friend, 2013( الخددددات المتعأقددة باال تقددال )2( التوحددد وا ددابة الددددال المملمددة )1دددن اإل اقددة: )

 ثدددرت هدددذه التغققدددرات الرئيسدددية بالعديدددد ددددن قضدددايا المحددداكم المتعأقدددة بددداإلدرا  فدددي الثما قندددات ددددن القدددرن 
( 1982ون المركزيدددة لأمددددارس ضدددد رولدددي )الماضدددي، دثدددل دتأدددس التعأددديم فدددي دقاةعدددة هنددددريك هد ددد

 ( Hill, 2013)  &Sukbunpant، ورو كر ضد والترFAPEالمد ودة دن 

( ودددن 2004 ددا  ) IDEIAثددم تددم اجددرال تعددديذت  أددى قددا ون تعأدديم االفددراد  وخ اال اقددة 
( دعدددل الددرف  البددفرخ، والددذخ يمددنم جميددع الطددذو 1هددي: ) التددي  دد   أقهدداالم ددادا ات ا ددية 

(، والذخ تم إدراجه FAPE( التعأيم العا  المنا ب المتا ي )2 وخ اإل اقة التعأيم العا  المتا ي؛ )
ا )3(؛ )IEPفدددي عر دددادج التعأددديم الفدددردخ لأطالدددب ) (، والتدددي تختأددد  ددددن LRE( الاقتدددة اتقدددل تقققدددد 

( تققدديم غقددر تمققددزخ، دددع ا ددتخدا  4عددا  إلددى عقتددة المدر ددة دنفبددأة؛ )التدددريس فددي عقتددة التعأدديم ال
( 6( حقددوق الوالدددين وات ددرة فددي السددرية؛ )5تققيمددات دتعددددة فددي  مأيددة  ددنع قددرار غقددر دتحقددزة؛ )

 .(Friend, 2013اإلجرالات الوقائية )

قدددا ون  ا  الكدددورخ بسددداب إدددددالكا دددت  ددد عقنيات القدددرن الماضدددي  قطدددة تحدددول فدددي التعأددديم الخددد
تول درة  أى اإلةذق، والذخ كدان بمثابدة الئحدة هاددة  1977( في  ا  SEPAتشتيع التعأيم الخا  )
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لتنفقددذ التعأدديم الخددا . كددان دددن عددقن اإلجددرالات التشددريالية التددديرة بالمذحظددة فددي الواليددات المتحدددة دددذل 
دن فدي  دا  EAHCAالمعدداققن )هدذه الفتدرة  ن قدا ون التعأديم لتميدع اتةفدال  . ودندذ هدذه الفتددرة، 1974(  ح

 أهر التعأيم الخا  اتدري ي والتعأيم الخا  الكورخ تطورا  دوا يا   سدايا  وان كدان ددع بعد  االدتذفدات 
قددا ون   ظددا  التعأدديم الخددا  فددي الواليددات المتحدددة،   دد متأددك القددوا قن قددادت حقدد  ة تتدداه اإل اقددة. يددالثقاس

ا لأتعأيم الخا  دنذ  لك الحقن  SEPA يم الخا تعزيز التعأ  (.Kim, 2010)قا و  ا رائد 
 ظددا  د ددم التعأدديم العددا  وبددرادج  SEPA قددا ون تعزيددز التعأدديم الخددا  ضددمن 1977فددي  ددا  

المددارس العادددة  أددى التعأديم الفددردخ اإللزاديدة لأطددذو  وخ االحتياجدات الخا ددة.  يضدا، فددرض القدا ون 
يم الخا   أدى الدرغم ددن  ن الفبدول الدرا دية المسدتقأة عدذاتها كا دت  مدا   تعأيميدة توفقر دددات التعأ

دا، تدم إ دادة Ku et al., 1994) دا دة فدي المددارس العاددة  تعدديل قدا ون تعزيدز التعأديم الخدا (.  يض 
SEPA   دددات تعأيمية دا ة دتا ية في كدل ددن  حق   بت التعديذت  أى تقديم، 1988في  ا
  أددى الددرغم دددن ان قددا ون تعزيددز التعأدديم الخددا (. Ku, al, et,1994العددا  )و أدديم الخددا  عقتددة التع
SEPA تعميمهددا لأطددذو  ا دده لددم يددتمدددددات التعأدديم الخددا  المتا يددة فددي المدددارس العادددة، إال  ضددمن

ددوارد  دة  ر ات  دت إلى هذا التثدقر فدي التعمديم.  وال ، الدنق  الكاقدر فدي   وخ االحتياجات الخا ة.
ددددوأفي التعأددديم الخدددا  فدددي المددددارس العاددددة  د  إلدددى ادتيدددار البدددال إلر دددال  ةفدددالهم إلدددى المددددارس 

والددذخ كددان يددر   دددة تتدداه اإل اقدداتاالمتخببددة عدددال  دددن المدددارس العادددة. كمددا  ن المفهددو  الاددو خ لأكر 
شدا  إلدى دمار دة اتهدل  دن السدعي عن اددرقدد  ،إ تاو ةفل  خ إ اقة كان و مة  ار في ات رة بثن

(. كا دت فتدرة Kwon, 2005الحقوق التعأيمية تةفالهم  وخ االحتياجات الخا ة في المددارس العاددة )
الس عقنيات والثما قنيات دن القرن الماضي الفتدرة البدناعية التدي ددهدت فقهدا كوريدا  كادر  مدو اقتبدادخ 

البدناعية، كدان التعأديم  هدم  داة لأنتدا   . دذل هذه الفترة1960بعد تعافقها دن الحرو الكورية في  ا  
فددي المتتمددع. وه ددذا،   دد حت دتدداالت التعأدديم تنافسددية لأغايددة والمدددارس العادددة التددي تركددز   ا ددا  أددى 

ا ددع   تدد ياتدال الم الطدذو  وخ إ تا ات التعأيم العالي. وبالتالي، كا ت المدارس والمعأمدقن  قدل تسدادح 
  وليدال  ددورفدي تدثدقر هذه المواق   تسااتدن  وخ االحتياجات الخا ة.  الذين كا وا في الغالب ةذب ا
 (.Kwon, 2005في المدارس العادة )ددتهم  ن  وخ االحتياجات الخا ة 
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قدا ون  تعدديلفدي الواليدات المتحددة، تمدت إ دادة  IDEA 1990 قدا ون  بعد  ربع  نوات ددن
يسددية فددي كوريددا. عددد  هددذا القددا ون فددي بمراجعددات رئ (1994الثالدد  ) SEPAتعزيددز التعأدديم الخددا  

 تعدديل، تدم إ دادة 1997ا تخدا  دبطأم "التضمقن" وتضمن دطة ا تقال إلزادية.  يضا، فدي  دا  
SEPA  أى "التعأيم الشادل" في المدارس العادة التي ددن  هذه المرةدرة  در  لأمرة الرابعة، وددد 

هندام تغققدر تبدا دخ كاقدر فدي النسد ة المتويدة هدذه الفتدرة، كدان  فديدث ها ضدمان عقتدة  قدل تقققددا. 
 لأطدددددددددذو  وخ االحتياجدددددددددات الخا دددددددددة الخ يفدددددددددة والمتو دددددددددطة المعتدلدددددددددة فدددددددددي المددددددددددارس العاددددددددددة

(Ku, al, et, 1994 وددع  لدك، كدان الدد م لهدمالل الطدذو .) ، وكدان الموقد  تتداه ضداليل جددا
كسدالى، و ن  مبا ت دارهالطذو  ينظر لهمالل كانحق  همالل الطذو و وليال  دورهم ال يزال  أاي ا. 

 تعزيددددز التعأدددديم الخددددا  قا ون ضددددع  اتعددددوة واتدودددددة. بعددددد  دددددة دراجعددددات لددددد  تيتددددةهددددذا الكسددددل 
SEPA تمت إ ادة تسمية القا ون  دقدر ا با ت داره قدا ون التعأديم الخدا  لقةفدال  وخ االحتياجدات ،

دا والتي تعتار المرحأدة اتدقد .2007الخا ة في  ا   رة ددن التعأديم الخدا  الكدورخ. كدان هدذا  يض 
فدددي الواليدددات  2004 دددا   IDEA قدددا ون تعأددديم االفدددراد  وخ اال اقدددة بعدددد  دددادقن ددددن إ دددادة ا تمددداد

المتحدددة. كفدددل قددا ون التعأددديم الخدددا  التديددد هدددذا دددددات التعأددديم الخدددا  المتا يددة واإللزاديدددة ددددن 
المددارس االعتدائيدة والمددارس المتو دطة هدي فتدرة  رياض اتةفال إلى المدارس الثا وية فدي حدقن  ن

  (.Ku et al., 1994) في كورياالتعأيم اإللزادي الوحقدة لأطذو 
 أددى الدددرغم دددن  ن الحركدددات فدددي التعأدديم الخدددا  الكددورخ دتوا  دددة بشددد ل وثقدد  ددددع حركدددة 

ب االدتذفدات ، إال  ن بع  التوا ب لم تكن دتماثأة بسا1977التعأيم الخا  اتدري ية دنذ  ا  
. كا دددت التغققدددرات التشدددريالية فدددي التعأددديم الخدددا  اتدري دددي ددفو دددة والدينيدددة واالقتبدددادية الثقاسيدددة

(. Friend, 2013بحركة الحقوق المد ية والعديد دن  ح دا  المحداكم التدي يقودهدا دحدادو الوالددين )
ريعات فددي المدددارس بسددر ة كاقددرة دنددذ  ن تددم وضددع التشدد كددان تطددور التربيددة الخا ددةوبسدداب هددذا، 

 العادددة. ودددع  لددك، فددي كوريددا، كددان إ تدداو ةفددل  خ االحتياجددات الخا ددة و ددمة  ددار اجتماعيددة،
 وكدددددددان البدددددددال الكوريدددددددون  دددددددأاققن لأغايدددددددة سيمدددددددا يتعأددددددد  بممار دددددددة الحقدددددددوق القا و يدددددددة تةفدددددددالهم

(Kwon, 2005باإلضافة إلى  لك، ف ن الوضع االجتما ي الذخ يحظدى بداحترا  كاقدر لأمع.) أمدقن
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ا  أى التعاقر  ن ا تيائهم دن Koon-SaBoo-IL-Cheالكوريقن دن دفهو  " "، دتع البال  يض 
الدذخ يتمتدع  -و دقرا ، ف ن المتتمع الكورخ  (Son, 2006 , Wang) تعنائهم  د  وجود د م كاف

لدددديس لديدددده تسددددادم كاقددددر دددددع هددددمالل  -بقدددددرة تنافسددددية  اليددددة وغقددددر  دددداور تتدددداه اإل تددددا  ال طدددديل
إلى وجود فتوة كاقدرة فدي اإلدددا  عدقن  اد   لك(. Kwon, 2005اتدخا ، حتى في المدارس )

  التشريعات  أى الورق والممار ة في الواقع.

 صة يف الوقت احلالي يف الواليات املتحدة االمريكية وكورياالرتبية اخلا
فددي العبددر الحددالي المتددثثر بالعولمددة المتزايدددة، ال دفددر دددن التددثثقر  اددر الاأدددان. ال يم ددن 

لدولة واحدة  ن تق  وحدها. فقد تمتعت كوريا عتارير ةويل لأغاية في التثثقر  أى غقرها دن الدول 

دددا  ددددا  الددددول الغربيدددة  المتددداورة دثدددل البدددقن فأسددد ي ا واقتبدددادي ا و يا دددي ا. كمدددا فتحدددت اعواعهدددا  يض 

وتعرضدددت لنظدددا  التعأددديم الخدددا  الغربدددي، ودا دددة  ظدددا  الواليدددات المتحددددة االدري يدددة. وددددع  لدددك، 

دددهدت كوريددا التددي تتمتددع بحركددة تعأيميددة تشددريالية دا ددة دماثأددة لأقددوا قن اتدري يددة، تطددورا  فريدددا  

 ية تتاه اإل اقة والتعأيم. بساب دواقفها الثقاس

دن دذل ا تعراض المراحل والتطورات التي درت عها التربية الخا ة قي القرون الماضية 

 ذحظ العديدد ددن  وجده الت داين واالددتذف عدقن تأدك الددول والتدي ا ع سدت بشد ل كاقدر  أدى تطدور 

هددا، حتددى دددهدت هددذه   ددول التربيددة الخا ددة فددي كددل دنهددا، و دداهمت فددي تكددوين البددورة الحاليددة ل

المراحدل العديدد ددن التغقدرات ددع عدايدة قر دي التا ددع  شدر والعشدرين فدي جميدع   حدال العدالم، ودنهددا 

 الممأكة العربية السعودية التي ا تفادة دن تأك التتارو في تش قل   ول التربية الخا ة لديها. 

ة يتطأب التعم  فدي جميدع دستقال التربية الخا ة في الممأكة العربية السعودي  ن الحريقةو 

العوادل التي ادت لظهورها، حتى يم ن فهمها وتتداو  العر دات التدي ددرت عهدا دول العدالم المختأفدة 

دما يسا د  أى تطور وضع التربية الخا ة في الوقت الحالي، كما ان  يا ة التعأيم الشادل التي 

العديدد ددن العواددل، كالعواددل الثقاسيدة  يتته لها دستقال التربيدة الخا دة بالممأكدة تتطأدب تغققدرا  فدي
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واالفكار والمعتقدات، والثقافدة االجتماعيدة والنظدرة السدأاية ددن المتتمدع، والعواددل السيا دية المتمثأدة 

بالمنظمات والتماليات الدا مة لأمقدان، والعوادل االقتبادية التدي تعمدل  أدى تدوفقر المدوارد لأتعأديم 

 (. 2017)ال ا ،  الخا 

يم ددن القددول بث دده ال يم ددن تحققدد  الفهددم الكادددل ت ددول التربيددة الخا ددة فددي الدددول  ودتادددا  

المختأفة بش ل  ا ، وفي الممأكة العربية السعودية بش ل دا ، اال دن دذل تسأيط الضول  أى 

العواددل والقضدايا والتشدريعات والتطدورات التدي ددرت عهدا التربيدة الخا دة والتدي  ثدرت  أدى دسددقرتها 

 قرون الماضية، والتي دا  الت تسهم في تش قأها حتى وقتنا الحالي. ةوال ال

  



 ينــايــر  –الثـالـث زء ــاجلـ ()دد ــالع ()د ــاجملل يلــأهــوالت ةـــاصــاخل ةـــرتبيــال ةــجمل

 

 

57 

 عــــــراجــــــامل

(. العوادددددل المددددمثرة  أددددى تطددددور   ددددول التربيددددة الخا ددددة فددددي بعدددد  الدددددول 2017ال ددددا ،  ددددورة )
 . 106-75(، 17)5والتثهقل، دتأة التربية الخا ة المتقددة: درا ة تحأقأية. 

. اتدا ددددددة العادددددددة لأتربيددددددة دسددددددقرة التربيددددددة الخا ددددددة عددددددو ارة المعددددددارف(. 1999) المو ددددددى،  ا ددددددر
 الرياض.  ،الخا ة

)ترجمة  ادل  ادهللا دحمد،   ي ولوجية اتةفال غقر العاديقند يال؛ وكوفمان، جمس.  هددددددان،الها
  مان. (، دار الفكر لأنشر والتو يع، اتردن،2008
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