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  ةــــاقــــاإلع

 مفهوم اإلعاقة:

( أي disabiled( كميا زتيدم م ملي ل    Handicappedأن كلمة معاق في  إلنككلزيزية  ي          
غزييا إلاديييا ا  ا يي   ااييية مييين إلا يياا إلاوييي ك  إلا إلاعطييي  از ليييق  يييرإل إلامليي ل   لييي  ميين دعا ييي    اإلدييي  

 إلامالة  ن إلاكما إلاتاي إلال ومتا  ة مالة .

از    مفهام إلن ا ة وع م   اة إلافا   ل  دأ زة  مل زتد زع غزاه من إلاكاس دأ زد  ازلو  إلاعطي      
إ ا ة  ك ما ز   مين  ي اة إلافيا   لي  إلادزيام وميا  يا مدا يع مكي  في  ما لية معزكية  اإلن ا ية  يي   ااية مين 

 إلا اا إلاو ك  إلا إلاعطي .

ازمكن إلن كعاف إلامعا زن وأكهم "إلألفاإل  إلارزن ا زهم  لاا كدزطة كدص   اي إلا  ت  إلا  اك       
 ي   كدزطية أمياإلو أا  ياإل   مميا زعطيي إلافيا   ين إر زاطع راك إلا  أتواب ااإلثزية إلا مكدتيوة كميا  ي  ز

أ إلء مد لواديي  إلألتاتيييزة مميييا زييي ثا فييي  كمييياه إلا وزعييي  أا   ادييي   لييي  إلادعليييزم أا ميإلااييية إلاعميييل أا دكزفييي  
 إلالطدما  " .

دشييزا إلن لييا زات إلاديي   يي مها إلاملييا ا إلا اازيية إلاييي  أن مييا زيزيي   ليي  ممتييما ة ملزييان ميين تيييكان ا    
% من   الء زعزشان ف  إلا ال إلاكامزة . فكتوة   ا  إلن ا ية وأشيكااها  08اإلا  إلألاو معا ان اأن  

% ( ميين  08إلاممدلفية   في   ياء إلادديياازا إلادي  ددي مها مكلمييات م لزية ا إ لزمزية ا  اازيية ديزي   لي    
 % ف  إلا ال إلاكامزة.  01مطماع إلاتكان ف  إلا ال إلامدد مة ا   دلل إلا  

 : أنواع اإلعاقة

 كاك   ة دلكزفات المعا زن اأكاإلع إلن ا ة كل زلكفها من إلاكا زة إلاعلمزة إلا إلافلتفة إلاد  زاإل يا       
إلا  وزعة دعامل  مع ف ة إلا شاز ة من إلامعا زن  اإلغليب  يره إلادليكزفات إلا إلألكياإلع دشيداك في  إلاتيمات 

 إلا إلالفات إلاعامة اها ادا   إلاشاز ة إلامعا ة إلاد  دكدم  اها .

  اق إلا  أ م  ره إلادلكزفات   ز      مااإلن  و  إلامطز  إلن ا ة إلا  ثالثة أكاإلع    :م إلادتزدا      

 إلن ا ات إلاطتمزة :-0



ا   إلنلاوات إلاطت زة إلا إل مة إلاد  د ثا ف  ممااتة إلافا  ا زاد  إلا وزعزة ا   دلزب إلألطهية إلا إلملزة 
 او ك  كااودا إلا إلاكتا إلا إلاشلل اغزا ا.اإلكتان إلا دكان  ل  شكل  طي ف  إلاطهاي إلا اك  إلا إل

فهييره إلن ا يييات  ويييااة  ييين  طيييي فييي  الزفيية  إلملزييية رإلت ديييأثزا ميييااط  كييياأل اإلف اإلامفاليييل إلا  طيييي 
 .وزاااط  ا  دأثزا  ل  إلألطهيية إلا إلملزية كاادلب اإلاا دزن  ا   زكان  طيإًل كلزًا إلا طي زاً 

 إلال ا ات إلا تزة :-2

إلاع يازة إلادي  د ي   ال ياإلس كدزطية إلألمياإلو اإلا ياإل   اإلاليااف إلاوز زية ا    وااة  ن إلال ي اإلوات 
اإلاااإلثزية اإلكتيان   ادي ثا في   ي م  زيام وعيو إلا ياإلس والزفدهيا  لي  أكميل اطي  كبلياوة إلاعيزن ويوعو 

 إلألماإلو إلا إلألرن إلاري ز  ي إلا  فد إلكها الزفدها أا طيء من راك .

 إلن ا ات إلاعدلزة :-3

زيية وأكهييا  يي م إلكدمييال اكمييا إلاطهيياي إلاعلييو  و زيي  زكييان إلنكتييان غزييا  ييا ا  ليي  ادعيياف إلن ا يية إلاعدل
أ اإلك إلادكززف مع إلألفاإل  من  اا  اإلاوز ة إلام ز ة و . اددع   إلن ا ات إلاعدلزة فه  إما ملل ف  إلادفكزا 

ة إلا كديص أا إلن تاس ازو ا اإل  ًا ف   االت إلألماإلو إلاكفتزة اإلالطدما زة اإلاعدلزية وأكاإل هيا إلامدعي  
 ف  أ  اء إلامخ  ا كاك إلادملف إلاعدل  اإلا عف إلاعدل  .

 الى ما يلي : كما ان هناك من يصنف المعاقين 
اإلاييري زعييياق  يين ممااتيية إلاتيييلاك إلاعييا ي فييي   Sensory Handicappedإلامعيياق إلا تيي   -0

إلامطدمع مثل راك : إلامكفافزن    عاف إلاولا   إلالم اإلاوكم    عاف إلاتمع اإلايرزن الزطي ي 
 معهم دل ز  إلاتمع. 

اإلايري زعياق  ين دأ زية إلال ميال إلادي  زتيد زع  Physical Handicapped إلامعياق إلاطتيم   -2
إل إل هييم وييي اطات مدفااديي    ازتيييدليم متيييا  ة اى إلاشييماص إلاعيييا زان دأ زدهييا مميييا زيي ثا  لييي  متيييد

ماليية أل إلء إلالكشيي ة إلا اكزيية إلازامزييية كاامليياوزن وشييلل إلال فيييال   إلاشييلل إلاكلييف  إلا ييياا    
إلاشيييلل إلاكليييف  إلاتيييفل    إلاشيييلل إلااوييييا     موديييااي إلال ييياإلف كال ميييا إلا إل ييي إل ما   اإلامدعيييي زن 

 وتوب إلماإلو متدعلزة . 
ا يم فا ي ا إلادي اة  لي  ممااتية إلاتيلاك إلاعيا ي فيي   Mentally Handicappedإلامعياق  دلزيًا  -3

إلامطدمع كدزطة إلكمفاو إلامتداى إلاالزف  إلاعدل  مما ز  ي إلا   لاا ف  إلاك ج إلا إلايدعلم إلا 
اإلايرزن ددييل كتيوة ركييا هم إلادكزيف ميع إلامطدمييع مثيل إلألمياإلو إلاعدلزيية إلا  اطيات إلا ييعف إلاعدلي  

  اطة.  08 ن 



ا ييم ف يية مين إلامطدمييع ددمدييع وكافيية إلاعكالييا  Socialty Handicapped إلامعياق إطدما زييًا  -4
إلاتييلزمة إال أن  طييي م فييي  دفييا لهم ميييع وز ييادهم ارايييك كااطيياك زن اإلامك يييافزن إطدما زييًا اوعيييو 

  إلاف ات إلاد  ددعاو الدمززي إلاعكلاي إلاعدا  ي إلا إلا ود .

 أسباب اإلعاقة : 
نب أتيواب إلال ا ية مدعيي  ة ا اهيا دييأثزا إلن إلاو ي   ين أتييواب إلن ا ية زعي  أميياإًل      في  غازية إلأل مزيية   اإلأ

ازمكين ددتيزم إلتيواب إلال ا ية كوزا ف    اإلت إلافا  ا إمكاكزادي  اممااتية  زادي  مدااكيًة وياألفاإل  إلألتيازاء   
 -إلا  :

 :ا ره إلالتواب    دكان  ن  ازق إلاكا الت اللفات إلاااإلثزة   إلاطزكات( إلاماطا ة  -إلالتواب إلاااإلثزة
ف  كااماتامات إلاملزة أا كدزطة ال  اإلوات ااإلثزة   ا دكددل  يره إلالمياإلو ويااداإلا  مين إلألطي إل     

م ا وعو إلالماإلو ف  تن ماإلآلواء من طزل إلا  طزل   مثل أماإلو إلاتكا ا أماإلو إلادلب ا إلال
 .توةمدأما   ا دع  إلاعاإلمل إلاااإلثزة أ ل دأثزاإًل ف  إلال ا ة من إلاعاإلمل إلاوز زة أا إلامكد

 :إلاااإلثة  لزلة إلام ثاإلت إلاماطيا ة  إلميل إلاكيا ن إلا ي  إلامدليلة وياادكازن إلاطزكي    -إلالتواب إلاوز زة
أميا إلاوز ية فهي   ليزلة إلامي ثاإلت إلامااطزية إلادي  وي أت دلعيب  اا يا مكير إلا ميل  دي  إلاافياة   ادشيمل 
 إلاوز ييييييييييييييييية مييييييييييييييييي ثاإلت مييييييييييييييييييا  ويييييييييييييييييل إلايييييييييييييييييياال ة  امييييييييييييييييي ثاإلت أثكيييييييييييييييييياء إلاييييييييييييييييياال ة  امييييييييييييييييييا وعييييييييييييييييي  إلايييييييييييييييييياال ة. 

إلااال ة: إن إلياوة إلألم ميثاًل في  و إلزية إلا ميل واا ليوة إلألاماكزية دي  ي إاي  إل دميال  ما ولأ. م ثاإلت 
دعاو إلاطكزن نلاوات إلاعزن اإلادلب  كما أن ل ة إلألم مالل فداة إلا مل ف  كاع دغرزدها  امالن 
 زدا يييييييييييييييييييييييييييف  لزهميييييييييييييييييييييييييييا مييييييييييييييييييييييييييييا إرإل كيييييييييييييييييييييييييييان إلا فييييييييييييييييييييييييييييل زااييييييييييييييييييييييييييي  تييييييييييييييييييييييييييييازًا أا غزيييييييييييييييييييييييييييا تيييييييييييييييييييييييييييياي. 

ا يييرإل ز يي   إرإل كييان  طيييم إلامااييا  كوزيياإًل وااكتيييوة ايي م  أا إلن مييال فييي   -ال ة:ب. ميي ثاإلت أثكيياء إلاييا 
إلاكلافييية أثكيييياء إلاييياال ة فمييييثاًل  ييي م غتييييل  زكيييي  إلا فيييل وااميييياء اإلالييياوان  يييي  زييي  ي اإلليييياوة واااميييي  
إلال ز ي ا ا من  اإلمل فد  إلاولا  اإلا فل إلاري زاا   ول ما   اال د  إلا وزعزة زمكن أ ن زلاب 

 .إلاميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ ا كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرإلوكيزيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف فيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  
لييياوات  -طييي. ميي ثاإلت وعيي  إلايياال ة: ليياوات إلاعمييل  اإلأ  ييره إلا يياالت مدعيي  ة مكهييا  يياإل   إلاتييزااإلت اإلأ

  إلاد  داطيع إلاي  دعياو إلافيا  ال ياإل    إلا ااب  اإلاطااح  اإلنلاوة واألماإلو إلاش ز ة اغزا راك.
كيييل أا إلا ازييق أا ا إلالمياإلو ا إلاديي  ديي  ي إلايي  كديص فيي    اإلديية كيياا اإل   وأكاإل هيا تيياإلء فيي  إلام

وااتزااإلت أا إلاتدا  من إلادفا ات   ك اإل   إلامكشآت ا إلاملاكع   ا إلاللياوات وياألماإلو كشيلل 
 إلال فال ا إلالماإلو إلامع زة إلاميمكة ا غزا ا

 الوقاية من االعاقة:



زعدوييا إلالكدشييياف إلاموكيييا اإل ا ييية ميين إلالمييياا إلامهمييية   اإلن إلالكدشييياف إلاموكيييا  ييا و ييي  رإلدييي  ا ازييية مييين 
 -ال ا ة كفتها . إلن  كاك  اإلمل د  ي إلا  ا ازة إلالم ا مازة طكزكها من إلال ا ة. امن  ره إلاعاإلمل:إل

 . إلادغرزة إلاطز ة 
 . إلاف ص إلا ااي إلثكاء إلا مل 
 . إلالشاإلف إلا و  إلامتدما 
 . م دعاو إلالم إلا  إللاوات كفتزة ش ز ة   
 . دوا   إلافداة إلايمكزة ال مل وزن  فل اإلما 
  إلاد لزالت إلاممدوازة .إلطاإلء 
  ام . 48 ام اأكثا من  01إلتدشااة إلا وزب ف   االت  مل إلالم ف   ما أ ل من  
 . د عزم إلا فل وااماإل ز  إلامدااة 
   دعازييف إلا فييل ومكييا ق إلام ييا مثييل إلامادفعييات اإلال اإلت إلاكهاوا زيية اماإل يي  إلا هيي  اإلاد ف يية ا مازدييي

 مكها .
 ا ات اإلاشاإلاع .  م داك إلا فل زلعب مااج إلامكيل واا  
  إلرإل     اايق إلااإلا زن و فل معاق   فزطب ماإلطعة إلاممدلزن الدعاف  ل   وزعة إلال ا ة اكزفزة

 إلادعامل معها .

 

 

 

 


