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سلوى  /الدكتورة :مثالً مبديرة املعهد للدراسات اليمنية األمريكي للمعهدوالعرفان  شكرتقدمي اليسرين كثرياً 
ولن ننسكككككك دامكن املعنوا واملادا ا ظ  الاروي املعيشكككككية  ة املعهد,اً إلدار , والشككككككر اأيي   ي كككككدماج

األسككككككاتالة األماله ا معهد الشككككككوكاين واألموة واألموات مدراه  شكككككككر . وال  نسكككككككالصككككككع ة اله نعيشككككككها
كما  شكككككر األموات املعاقات الك ر ادة صككككدورهنن وتعاو ن م    املدارس الواقعة ا إطار حمافاة صككككنعاه.

 املقادالت الشخصية وتع ية االست ياانت.  إمراه  ثناهال ا ثة 
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 مفهوم اإلعاقة العقلية: 

تعترب ظاهنرة اإلااقة من الاواهنر املألوفة , وال يكاد جمتم  خيلو منها , وتلقك اإلهننمام من مانب اجملتمعات واملؤسككككككككككككككسككككككككككككككات 
اً دولياً الك حمو  ا مصككككككعل ات ان التخلل العقلي  و واملنامات الدولية . لقد ظهرت ا األونة األمرية من هنالا القرن اتفاق

النقص العقلي  و ال ككعل العقلي ومهما يكن من  مر هنالا املصككعل ات اله تعرب دعريقة ما ان مفهوم اإلااقة العقلية, فن ن 
عرب ان اجتاا مني  إىل اسككككككتخدام مصككككككعل   كثر  داثة وهنو املعاقب اقلياً, وت دو د مربرات اسككككككتخدام هنالا املصككككككعل   ي  ي

 إجيايب ا النارة إىل هنالا الفئة , ا  ب اربت املفاهنين القدمية ان اجتاا سليب ضد هنالا الفئة.

 نسبة انتشار اإلعاقة :  أوال   

%من السكككككككككان , ولكن هنالا النسكككككككك ة تتأثر دعوام  كثرية منها املسككككككككتو  الثقاا 3-2تشككككككككك  ظاهنرة اإلااقة العقلية ما نسكككككككك ت 
تعترب فئة اإلااقة العقلية و  (1)تصاد  ا اجملتم  , و ولوية اخلدمات لفئات املواطنب , ونارة اجملتم  للمشكلةواالمتمااك واالق

وا دة من فئات الرتدية اخلاصككة األكثر شككيواا مقارنة الفئات األمر  , كالسككمعية وال صككرية والركية واللذوية , إري تالكر لرينر 
Lerner (2004ن  كثر فئات اإلااق  )(2)ة شيواا ا اجملتم  األمريكي هني فئة صعوات التعلن تليها فئة اإلااقة العقلية  

 ( إىل  ن ت اين نس ة انتشار اإلااقة العقلية دب اجملتمعات ت عا لعدد من العوام  من  مهها :1998يشري فاروق الروسان )

م الك سككك ي  املثامل املعيار الوارد ا تعريل هنيرب ا معيار نسككك ة الالكاه املسكككتخدم ا تعريل اإلااقة العقلية , فتريا اسكككتخد -1
( لإلااقة العقلية ) ق  احنراي معيارا وا د ان املتوسككككككككككككككع( فتن نسكككككككككككككك ة اإلااقة العقلية ا اجملتم  هني 1959اام )

يب ( لإلااقة العقلية )  ق  احنرافب معيار 1973%( ا  ب إريا اسككككككككككتخدم املعيار الوارد ا تعريل مرو ان )15.86)
 %( .2.27ان املتوسع( فتن نس ة اإلااقة العقلية ا اجملتم  هني ) 

معيار السكلو  التكيفي املسكتخدم ا تعريل اإلااقة العقلية ويقصكد داللن  ن الفرد املعاق اقلياً هنو الفرد الالا تق  نسك ة  -2
و  التكيفي, ويعىن ريلن ( درمة ا الالكاه, وا الوقت نفسككككك  يعاخ من مل  واضككككك  الك مقايي  السكككككل75ريكاؤا ان )

 ن  إريا  ضككككفنا الدرمة الك مقياس السككككلو  التكيفي إىل املعايري اله تقرر نسكككك ة املعاقب اقلياً فتن ريلن سككككوي يؤد  إىل 
 % ( .1% إىل 2.27تقلي  نس ة اإلااقة ا اجملتم  من )

                                                 
  .50-20صم, 1999 ,مجهورية مصر العردية -القاهنرةدار النشر للجامعات املصرية,  ,(1)الن التخلل العقلك, الع عة  امرم   :كمامل,  مرسك (1)

 .154ص  ,م2007,األردن -امان, دار الفكر للنشر والتوزي  تعلين ريو  اال تيامات اخلاصة, امقدمة  ون:وآمر  , مجامل,اخلعيب (2)

 
 



والثقاا واملستو  االمتمااي الك زايدة  تعم  العوام  املرت عة الواي الص ي واالمتمااية:العوام  الص ية والثقافية  -3
 و مفض نسكككككككككككك ة اإلااقة العقلية ا اجملتم  , وتؤكد الدراسككككككككككككات هنالا العالقة إىل العالقة العكسككككككككككككية دب زايدة الواي 

 الص ي والثقاا واالمتمااي وقلة نس ة املعاقب اقلياً ا اجملتم  والعك  ص ي  . 

 الدومل النامية مقارنة الدومل الصككككككككنااية املتقدمة. ففي دولة السككككككككويد ت ل  نسكككككككك ة ولالا تيداد نسكككككككك ة اإلااقة العقلية , ا
% ( وت ل  نس ة اإلااقة ا 11.3%( ا  ب ت ل  نس ة اإلااقة ا دومل  مريكا الالتينية  واد ) 0.4اإلااقة العقلية)
ارا ا اجملتمعات هنك اإلااقة العقلية ومن العرض السكككككادق نتفق م   ن  كثر اإلااقات انتشككككك (1)%( 3.8الدومل العردية ) 

 دس ب تدخ اخلدمات الص ية والثقافية , و سوي نتناومل تعريفات اإلااقة العقلية واله متثلت فيما يلي :

 :تعريفات اإلعاقة العقلية:  اثنيا  
 تعريل االحتاد األمريكي لإلااقة العقلية:  -1

ام  ق  من املتوسكككككع يرت ع دقصكككككور ا السكككككلو  التكيفي, وميكن مال ات  إن اإلااقة العقلية تشكككككري إىل ومود  داه اقلي ا    
ا  العقليوينص التعريل اإلمرائك الك   ا املسككتو  الوظيفي لاداه  .اام 16(2) ثناه فرتة منو العف  اله مل تصكك  إىل سككن

ادم القدرة الك االسككتجادة ملتعل ات  امت ارات الالكاه املعروفة والال  يق  ان األداه املتوسككع, احنرافب سككال ب , يصككا   
 الياة االمتمااية اليومية )السلو  التكيفي ( , وياهر مالمل مرا   لنمو العف  من الوالدة و ىت سن الثامنة اشرة .

.( وتنوع  ة الالكاه دب األفراد  و العينات I.Qالتعريل السككككيكومرت : يعتمد التعريل السككككيكومرت  الك نسكككك ة الالكاه ) -2
لة للمجتم  الك ري توزيعاً ااتدالياً حبي  يكون معان األفراد متوسككككككككككككككعب ا الالكاه و قلية منخف ككككككككككككككة الالكاه , و قلية املمث

وسوي يقتصر ال    الاد  (3)( معاقب اقلياً 75 مر  مرتفع  الالكاه , وقد ااترب األفراد الالين تق  نس ة ريكائهن ان )
( ويعرفوا تردوايً دفئة 70-50رتاوح نسككككككك ة ريكاه املراهنقب املعاقب اقلياً فيما دب )الك فئة اإلااقة العقلية ال سكككككككيعة واله ي

 القادلب للتعلن .

 

 
                                                 

م, ص 1998األردن,  -, اماندار الفكر للع ااة والنشكككر والتوزي   ,ق كككااي ومشككككالت ا الرتدية اخلاصكككة, دار الفكر للع ااة والنشكككر والتوزي  :فاروق, الروسكككان (1)
78-80. 

(2)  

Jerome Bruner   & other ( ,1979 .) Mental Retardation, Great Britain, open book,1979,P12. 

 19ص ,م1996  مجهورية مصر العردية, -القاهنرة ,دار النه ة العردية اخلاصة,سيكولومية العف  غري العاد  والرتدية :ويوسل الشيخ ؛ا د السالم ا د الذفار (3)
 
 



 التعريل العيب:  -3

يعترب التعريل العيب من  كثر التعريفات شكككككككيوااً  ي  يعترب األط اه من األوائ  املهتمب دتعريل وتشكككككككخيص اإلااقة, وقد     
( التخلل العقلي أبن   الة من توقل النمو العقلي  و ادم اكتمال  , 1975عانية للعب النفسككي )ارفت اأمعية امللكية الربي

تاهر ا صككككككككككككككور  تلفة, والصككككككككككككككورة املعتادة هني اإلمفاق ا تكوين ما يعري دوظائل الالكاه , واله ميكن  ن تقاس العرق 
 مر  فتن العق  الذري انمي قد ياهر  ساساً ا صورة  السيكومرتي  حتت مسميات العمر العقلي , ونس ة الالكاه , وا  االت

يعري و. (1)إمفاق ا احملافاة الك ضكككك ع املعتاد الك املواقل  و الوصككككومل إىل املواصككككفات املعلودة للسككككلو  االمتمااي العادا
ان مرض انشككككككك  ان  ( اإلااقة العقلية الك   ا  الة من النقص العقلي انجتة ان سكككككككوه التذالية  و2000اندر فهمي الييود )

 . (2)اإلصادة ا مركي اأهاز العصيب وقد تكون هنالا اإلصادة ق    و دعد  و  ثناه الوالدة

( ا التصكككككككككنيل الدود العاشكككككككككر لامرًاض , تعري التخلل العقلي أبن   الة من 1999تعريل منامة الصككككككككك ة العاملية ) -4
تالمل ا املهارات , ياهر  ثناه دورة النماه , ويؤثر ا توقل النمو العقلي  و ادم اكتمال  , ويتميي دشككككككككككككككك  ماص ام

املستو  العام للالكاه ,  ا القدرات املعرفية , واللذوية الركية , واالمتمااية , وقد حيدث التخلل م   و ددون اضعراب 
 ن املعاقب اقلياً  نفسككي  و مسككمي آمر , ولكن األفراد املعاقب اقلياً قد يصككادون دك   نواع االضككعراات النفسككية , د 

اقلياً ي ل  الك قد يصكككككادون دك   نواع االضكككككعراات النفسكككككية , د   ن معدمل انتشكككككار االضكككككعراات األمر  دب املعاقب 
ويت   من التعريفات الع ية الىت . (3)األق  من ثالثة إىل  ردعة  ضعاف  دب اموم السكان , ويكون السلو  التكيفي  تالً 

عقلية اله ترم  إىل  سكككك اب وراثية  و ديئية  دت إىل ادم اكتمامل منو العق , والتاد  دت إىل قصككككور ا تناولت اإلااقة ال
 دعض الوظائل العقلية واملعرفية .

التعريفات السكككككككلوكية والنفسكككككككية: وقد ااتمدت هنالا التعريفات ا تعريفها لإلااقة العقلية الك  دعاد متعددة منها السكككككككلو   -5
( , إىل  ن التخلل العقلي 1987 شكككككككككككككككار اادمل اي الدين األشككككككككككككككومل ) قلياً , واملهارات االمتمااية.اخلاص املعاقب ا

اخنفاض ا القدرة العقلية ان املسكككككككتو  العادا  و املتوسكككككككع , ويشكككككككري إىل  ن هنالا االخنفاض يرت ع اادة دعدم قدرة الفرد 
درمككة(  70الككالا يكون معككدمل ريكككائكك   قكك  من )الك التكيل م  ال يئككة احمليعككة. وير   ن الشككككككككككككككخص املعككاق اقليككًا هنو 

 .(4)اإلضافة إىل ادم تكيف  وادم قدرت  الك التوافق وقصور مهارات  االمتمااية

 التعريفات االمتمااية        -6
                                                 

م, 1997مجهورية مصكككككككككر العردية,-العالج, دار غريب للع ااة والنشكككككككككر والتوزي , القاهنرة –التشكككككككككخيص  –لتخلل العقلك, األسككككككككك اب ا: الشكككككككككناو , حممد حمروس (1)
 .30-10ص

 .20, 19م, ص2000األردن, -تعلين األطفامل املتخلفب اقليا , دار الفكر, امان: اندر فهمك الييود (2)
والدالئ  . تصكككككنيل االضكككككعراات النفسكككككية والسكككككلوكية , األوصكككككاي الكلينيكية  ICD-10للتصكككككنيل الدود لامراض املرامعة العاشكككككرة  :منامة الصككككك ة العاملية (3)

املكتب اإلقليمك, لشكككرق ال  ر املتوسكككع التاد  ملنامة الصككك ة العاملية, : اإلرشكككادية التشكككخيصكككية , ترمجة و دة العب النفسكككك, مامعة اب ي  , اإلسككككندرية 
 .238م, ص1999

 .588, م1987 مجهورية مصر العردية ,-موسواة الرتدية اخلاصة, األجنلو املصرية القاهنرة, القاهنرة  محد:ألشومل, اادمل ا (4)



وتركي هنالا التعريفات الك مد  قدرة الشكككخص الك التكيل االمتمااي ومن هنالا التعريفات: يعري ا د الرمحن سكككليمان 
ة العقليككة من مناور امتمككااي الك   ككا افتقككار املعككاق إىل الكفككاهة االمتمككاايككة واملعككاانة من  ككالككة اككدم ( اإلاككاقكك1998)

يت دد وفقاً للفاصككككككككك  اليم  ا تشكككككككككخيص الالة الك   ا إااقة اقلية وفقاً لشكككككككككرو  تت دد آمرون   ارف . وقد(1)التكيل
وتا  كاللن  ىت دلوغ سكككككن الرشكككككد, ودعدا  ي  يا  الفرد  دوقت دداية ظهور الالة سكككككواه منال الوالدة  و ا سكككككن م كرة

ريره  مورا مبفردا, ويرم   املعاق اقلياً دون األسككوايه من  ي  القدرة العقلية والكفاهة االمتمااية واملهنية فال يسككتعي   ن ِيسككم
  (2)ختلف  ا األص  إىل اوام  تكوينية وراثية  و نتيجة لإلصادة مبرض

 : التعريفات الرتدوية  -7

والك اكتسكككككاب مهارات التعلن اأيد القائن الك التالكر  الت صكككككيليةوتعتمد هنالا التعريفات الك مد  القصكككككور ا القدرة  
والت ليك  والفهن والرتكيكب وريلكن من مالمل سككككككككككككككنوات ال  ك  اله يتلقون التعلين من ماللكا. وتتنكاومل قكدرة الفرد املعكاق 

( املراهنق املعاق )املتخلل( اقلياً القاد  1972) Kirkريفات: تعريل كري اقلياً الك التعلن والت صككككككككككي  ومن هنالا التع
للتعلن هنو الالا دسككك ب دعه منوا العقلي يكون غري قادر الك االسكككتفادة من درامر املدارس العادية ويتميي دسكككمات النمو 

 التالية:

 تعلن دسيع ا القراهة والكتادة والتهجي والساب وغريهنا. -1

 المتمااي الالا ميكن  من  ن مي ك ا اجملتم  معتمداً الك نفس .إمكانية التوافق ا -2

وتشككككري التعريفات املسككككتخدمة ا . (3)مالئمة مهنية ا الدود الدينامية فيما دعد الك  ن يعومل نفسكككك  ولو دشككككك  ميئي -3
وإريا  ظهر قصككورا واضكك ا الك مقياس الالكاه  و  ق   70الوقت الاضككر إىل اات ار الفرد معاقا اقلياً إريا دلذت نسكك ة ريكائ  

(   ا إااقة تاهر ا سككككككككككككككن م كر وينتر انها قصككككككككككككككور ا 2003يعري ا د الرقيب ال  ري  ) ا القدرة الك التكيل.
( درمة , وما ينتر انها يقاس األداه 75 -70املهارات التكيفية اليومية , ويقاس هنالا التخلل ا األسككككككككاس األداه دب )

امت ارات سككككككككككككيكومرتية مقننة ا املهارات التكيفية , وحيتاج هنالا )املعاق (املتخلل إىل الدان  الوظيفي التكيفي , من مالمل
جمرد  ن واملسكككاندة من ق   ماحني الرااية , لتخفيل  دت  الك املسكككتويب الالهن  واالمتمااي , ومن هننا تت ومل النارة من 

الفرد م  ال يئككة والتككأكيككد الك ا تيككامككات الفرد دككدال من تذري ا تفككااكك  الفرد إىل امليككة التخلل العقلي  ككة مومودة ا 

                                                 
 . 40م, ص1998مجهورية مصر العردية, -مكت ة زهنراه الشرق, القاهنرة, معجن التخلل العقلك سيد سليمان, ا د الرمحن: (1)
مر إرشككاد  خلفض  دة دعض االضككعراات السككلوكية لد  األطفامل املعاقب اقليا القادلب للتعلن , رسككالة دكتوراا, مامعة اب مد  فاالية دران: رشككا حممد  محد حممد (2)

 .24 ,م1999 ,مجهورية مصر العردية -القاهنرةمعهد الدراسات العليا للعفولة, ي , 
, 24 ,م2004 ,مجهورية مصكر العردية -القاهنرة , مكت ة األجنلو املصكرية,(1الع عة) ات اخلاصكة,األنشكعة الرتدوية للمراهنقب ريو  اال تيام :السكيد ا د الن،, السكيد (3)

25. 
 



للتخلل العقلك, واأمعية  األمريكيةويت ىن ال    الاد تعريل اإلااقة العقلية املقدم من اأمعية . (1)الرتكيي الك اجيا
ا يؤثر الك  دائة والال  يشككككككككككري إىل ومود قصككككككككككور ا الوظائل العقلية والتكيفية لد  العف  , م النفسككككككككككيللعب  األمريكية

 التعليمك والسلوكك .

 التعريفات السيكولومية :  -8

 ركيت التعريفات السيكولومية الك نس ة الالكاه ومن هنالا التعريفات :

تعريل التصككككككنيل اال صككككككائك الدوىل لامرًاض النفسككككككي . التخلل العقلك ادم إكتمامل العق  مصكككككك واً دقصككككككور ا  -1
والركية واملعرفية واالمتمااية ويكون قصكككككككككور السكككككككككلو  التكيفي االمة ارزة لد  مسكككككككككتو  الالكاه واملهارات اللذوية 

 .(2)املصادب التخلل العقلك

( دب التعريفات الرتدوية ودب التعريفات السكككيكولومية  ي  ير   ن اإلااقة العقلية 2005جيم  تعريل محد  شكككاكر ) -2
ل العقليككة العككامكة  و اكدم إكتمككامل ا النمو واخنفككاض هنك  كالكة نقص ا معككدمل الكالككاه  و قصككككككككككككككور ملموس ا الوظكائ

مل وظ ا مسكككككككتو  األداه العقلك والسكككككككلو  التكيفي وحتم  املسكككككككئولية والتواصككككككك  والعناية الالات وقصكككككككور ا مهارات 
ة ما حيومل العمليات املعرفية  و محاية ريات  من األمعار العادية وادم القدرة الك مسايرة الربامر الدراسية املدارس العادي

دب املعاق وقدرت  الك مسكككككككايرة  قران  ا التعلن والتكيل إال  ن  امكان  اكتسكككككككاب امل ادر األسكككككككاسكككككككية ان طريق درامر 
 .(3)ةتعليمي  ماص

 التعريفات ميدومة املعايري:  -9

مر العقلك ( أبن  مصككككككككعل  اام يذعك مد  واسككككككككعاً من درمات التأ1994تعريل اأمعية األمريكية للتأمر العقلك ) -
( , ولكنهن حيتكامون 70إىل  55يرتاوح دب أتمر اقلك اتم يعوق امليكة الكالم والرككة , ومعكدمل ريككاه  فرادا دب) 

&  Batshawويالكر دسككككتشككككو ودروس  .(4)إىل املسككككاندة والتومي  اندما يتعرضككككون لصككككعودة ما توامههن ا  يا ن 
Bruce (1997 الشكككككككككككككخص املتأمر اقلياً أبن  الشكككككككككككككخص ) , الال  يعاخ من نقص  و ختلل  و دعه منوا العقلك

األمر الال  يؤد  إىل تدخ ا مسككتو  ريكائ  وتكيف  االمتمااك واملعيشككك , حبي  التتناسككب قدرات  العقلية م  امرا 
 . (5)اليمىن

                                                 
, املؤمتر السككككنوا التاسكككك  اشككككر لعلن النف  ا مصككككر ( (I L E P-28درامر التدم  العالمي للمتخلفب اقلياً ا ضككككوه منوريج الدان :ال  ريا, ا د الرقيب  محد (1)

 . 34, 8, 7, ص2003يناير, 29-27دا اشر لعلن النف , درانمر املؤمتر وملخصات األحباث , اأمعية املصرية للدراسات النفسية , واملؤمتر العريب الا
 .17م, ص2005مجهورية مصر العردية, -االضعراات النفسية ملراهنقب, مكت ة األجنلو املصرية, القاهنرة: ا د هللا اسكر (2)

 . 58م, ص 2005, ل نان, دار األندل  للنشر والتوزي  ,ية اخلاصة للمعلمب واملعلمات  ائ الرتد :شاكر حممود ,محد  (3)
 
(4) American Psychiatric Association .Diagnostic criteria   IV. Tm. Washington -from. DSM DC author ,1994 

 
(5) (Batshaw &Bruce ,1998 ,2) 



 : تصنيف اإلعاقة العقلية :اثلثا  

ي الك ري ا املستوايت اخلاصة املعاقب اقلياً ومنها مستو  ا تتنوع التصنيفات لإلااقة العقلية تنوااً ك رياً ناراً لالمتال 
ومن   سككككاسكككك ,كما ختتلل ط قاً للتصككككنيل الال  صككككنفت الك   االمتمااية,القدرات العقلية والقدرات النفسككككية والقدرات 

 هنالا التصنيفات  ما يلك: 

 دشكه من اإلجياز: التصنيل الع، : ويقوم الك إ د  احملكات التالية وسوي نستعرضها - وال  

 وميكن توضي  هنالا احملكات ا هنالا العرض املومي فيما يلك:

 التصنيل  سب مصدر اإلااقة :  - 

 إىل:(  االت التخلل العقلك 1952) GouLقسن تريد مولد      

 ضعل اقلك  وىل.              -   

 ضعل اقلك يرم  إىل  دوث  معاه ا اأينات. -   

من هنالا التصكككككككنيفات التصكككككككنيل الال  . (1)إىل اوام  ديئي  " ثناه الم   و  ثناه الوالدة نفسكككككككها ضكككككككعل اقلك يرم  -   
اقرت   ك  من سككككككككككككرتاوس و ليتنب وفية متييي دب اإلااقة العقلية الناشككككككككككككئة ان اوام  داملية وتكون انجتة ان انتقامل 

شكككككككككئة ان اوام  مارمية وتكون انجتة ان صكككككككككفات نفسكككككككككية ا كككككككككوية ماطئة  و غري اتمة النمو. واإلااقة العقلية النا
 .(2)التذريات املرضية الىت حتدث للفرد مث  اإلصادة الىت حتدث تلفا ا املخ

 (3)اقرتح كانر التصنيل التاىل: التصنيل  سب درمة اإلصادة : -ب

 (.              Absoluteختلل اقلك معلق ) -

 (.relativeختلل اقلك نس، ) - 

 ( Appearance) ختلل اقلك ظاهنر -

                                                 
 . 75-70م, ص2006مجهورية مصر العردية, -, القاهنرةمكت ة األجنلو املصرية, القاهنرة ة ريوا اال تيامات اخلاصة,ن ي  إدراهنين إ ااي : سيكولومي (1)

(2)  
 :Heword, W. L  &Orlansky. M.D  

introductory surveys of special education, (ed. 4) New York, Marril an impairment of Mocmillan publishing 
company,1992,P375.                                                                                                                                          

 -108ص ,م1999مكت ة النه ككككة املصككككرية, ,(لتعلين , الربامر , التأهني )اخلصككككائص, صككككعوات التعلن , سككككيكولومية الفئات اخلاصككككة واملعوقب, :شككككقري, زينب حممود (3)
115 . 

 



,  Mild ن اأمعية االمريكية للتخلل العقلك  ددت  ردعة فئات ط قا لشكككككككدة اإلااقة ال سكككككككيعة   Lefortويالكر ليفورت 
 وريلن الك الن و التاىل : Profoundاإلااقة الادة  

رات األكادميية  ىت اإلااقة ال سكككككككككككككيعة هنك تشكككككككككككككري إىل األفراد الالين يتعلمون د عه ا املدارس ويسكككككككككككككتعيعون إجناز املها - 
املسكككتو  السكككادس تقري ا وقدرا ن املهنية واالمتمااية تسكككم  لن العم  والياة اسكككتقاللية م  قدر دسكككيع من املسكككاندة 

 واملتادعة.

    املتوسعة:اإلااقة  -ب

للتدريب الك  الك األكثر وهنن قادلون الثاينتشكككككككككككري إىل األفراد الالين ينخفض مسكككككككككككتو  مهارا ن األكادميية إىل الصكككككككككككل  هني
 املهارات الياتية والتكيل االمتمااك وحيتامون ألشراي كام  ا  امالن.

 اإلااقة الشديدة :        -ج

وهنن  األجبدية,هنك تشري إىل األفراد الالين لديهن قدرات تواصلية حمدودة ويفهمون املعلومة األساسية فقع فيما يتعلق الروي 
عودة الركة  و اضكككككككعراات النعق والكالم , وتعتمد الربامر الرتدوية لديهن الك لديهن درمات من العجي ال دخ مث  صككككككك

 اكساهبن املهارات الياتية والتواص  , وحيتامون إىل اإلشراي واملتادعة الكاملة ا  امالن .

 اإلااقة الادة :   -د

تدريب واملسككاندة واملتادعة والرااية املركية وهنك تشككري إىل األفراد الالين يتسككمون ددرمة مل وظة من العجي وا  امة مسككتمرة لل
ا  الة ومود نسككككككككككككككب اجي متفاوتة مث  صككككككككككككككعودة الرؤية  و السككككككككككككككم   و الركة , ومن   يليمهن جممواة من املؤهنلب 

 .                                      (1)لراايتهن

خلل العقلك قدمت تصنيفا لشرائ  ومستوايت اإلااقة ( إىل  ن اأمعية االمريكية للت2007يشري ا د العيييالسيد الشخص )
( ك د  دخ إىل) 25 -20العقلية  ي  تق  فئات املعاقب اقلياً مبسككككككتواي ن املختلفة ادتداه من معام  ريكاه  ق  من )

 .(2)( ك د  قصك وريلن الك مقايي  الالكاه املقننة68-70

 التصنيل  سب توقيت اإلصاد : -ه

                                                 
(1)  

Lefort ,James, S. ET, al :social interaction skills children with Autism A script fading procedure for 

Beginning Readers. Journal of Applied. Analysis. Vol. 31,2006, pp. 191-202. 

  .72ص ,م2007, مجهورية مصر العردية -القاهنرة مكت ة العرب ,: طفامل ريوو اال تيامات اخلاصة و ساليب راايتهن, القاهنرة األ: ا د العييي السيد ,الشخص (2)
 



يما ثالثيا لاالت التخلل العقلك دسككككك ب توقيت  دوث اإلصكككككادة إىل فئات ثالث وهنك تقسككككك Yannetيقرتح اينيت  
 كالتاىل:

 ختلل اقلك حيدث ا مر لة ق   الوالدة : تعرض اأنب لإلمتناق . -1

ختلل اقلك حيدث  ثناه الوالدة: يتمث  ا  االت إصككككككككاات تعرض لا اأنب   كاإلمتناق  و إصككككككككادة الدماغ  -2
  مهية الوالدا )الشفع( .من مراه استخدام 

ختلل اقلك حيدث دعد الوالدة: كتعرض الفرد ل عض األمرًاض كاإللتهاات السكككككككك ائي , وإصككككككككاات املخ نتيجة  -3
 .(1)التسمن الرصاص

هنالا التصككككككككككككككنيل ,  ي  ر    ن  ميكن تصككككككككككككككنيل  االت اإلااقة العقلية ت عا لتوقيت  دوث  Yannetواقرتج اينت 
 و التاىل:اإلااقة , وريلن الك الن 

 :  Per-Natalإااقة حتدث ا مر لة ما ق   الوالدة  - 

وهنك الاالت الىت حتدث فيها اإلااقة ألسكككككككك اب فسككككككككيولومية ومرضككككككككية واضككككككككعراات كيميائية تنتق  إىل اأنب من الوالدين  و 
يؤثر الك منو  , وادم ضكككككك ع السكككككككر ا الدم , وال ككككككذع املرتف  الال  ميكن  ن RHSا دمها مث  العام  الريييسككككككك 

اأهاز العصكككككككك، املركي  للجنب , وتعاطك األم الك وليات والعقاقري  ثناه الم  ,  و إصككككككككادة األم األمرًاض الفريوسككككككككية 
 املعدية كالص ة.

 إااقة حتدث  ثناه الوالدة:  -ب

مراه اسككككتخدام  مهية سكككك ب اأنب وهنك الاالت الىت يتعرض فيها اأنب لإلصككككادة  ثناه الوالدة كاإلمتناق,  و إصككككادة الدماغ 
 من ر ن األم, واملعروفة اسن الوالدة الديناميكية.

كتعرض الفرد ل عض   -إااقة حتدث دعد الوالدة: وهنك الاالت الىت حتدث اإلصكككككككككككككككادة فيها مالمل الفرتة النمائية -ج
ومل اكسككككيد الكردون,  و األمرًاض كاإللتهاات السكككك ائية وإصككككاات املخ نتيجة التسككككمن أبمالح الرصككككاص ,  و  

                                             (2)اإلصاات امل اشرة للدماغ والنامجة ان الوادث

 

 

                                                 
 ,م2006 ,ةمجهورية مصككككككككككككر العردي -القاهنرة , ,الدار العاملية للنشككككككككككككر والتوزي (املعاقب ريهننياً )رااية ريو  اال تيامات اخلاصككككككككككككة : ردي  ا د الرؤوي؛ طارق ا د الرؤوي (1)

 . 151, 150ص
 .75, 74ص ,م2007,مرم  سادق  ,الشخص (2)



 التصنيل  سب  س اب اإلااقة:  -د

قدمت تصككككككنيفات اديدة لإلااقة ت عا ألسكككككك اب اإلااقة, إال  ننا نقتصككككككر الك تصككككككنيل اأمعية األمريكية للتخلل العقلك 
 الك الن و التاىل: (1)ا د العيييالسيد ,ن من اشرة فئات, والال  ارض  الشخصاملكو 

إااقة اقلية انشئة ان  مرًاض معدية مث  الص ة األملانية , اليهنر , والك وم  اخلصوص إريا كانت اإلصادة  ▪
 ا الشهور األوىل من الم .

 لرصاص  و اليرنيخ  و  ومل اكسيد الكردون.إااقة انشئة ان التسمن مث  إصادة املخ الناجتة ان تسمن األم ا ▪

إااقة انشككككئة ان  مرًاض انجتة ان إصككككاات ددنية مث  إصككككادة الدماغ  ثناه الوالدة  و دعدهنا أل  سكككك ب من  ▪
 األس اب.

 إااقة اقلية انشئة ان  مرًاض اضعراب التمثي  الذالائك مث   االت الفيني  كيتونيوراي وغريهنا . ▪

 الكروموزومات مث  متالزمة داون . إااقة اقلية انشئة ان مل  ▪

 إااقة اقلية انشئة ان  مرًاض تنجن من  ورام مث  الدرن . ▪

 إااقة اقلية انشئة ان  مرًاض غري معروفة الس ب حتدث ق   الوالدة . ▪

 إااقة انشئة ان اضعراات اقلية مث  التو د . ▪

 .إااقة اقلية انشئة ان  مرًاض غري معروفة الس ب حتدث دعد الوالدة  ▪

 إااقة اقلية انشئة ان  س اب غري ا وية مث  العوام  األسرية والثقافية كالرمان الثقاا  و ال يئك . ▪

  (2)التصنيل  سب األمنا  االكلينيكية: -2
 :التاد هنن تلن األمنا  اإلكلينيكية ا هنالا التصنيل للمعاقب اقلياً, وريلن الك الن و و 

 املنذولية وتسمك   ي ا  اراض داون  ▪

 استسقاه الدماغ  ▪

 صذر اأمجمة  ▪

                                                 
 .74, 73ص ,م2007الشخص, مرم  سادق , (1)
 . 46 ,م2005 , ,مجهورية مصر العردية -مكت ة األجنلو املصرية, القاهنرة اخلاصة,مدم  إىل الرتدية  :فيولت, فؤاد إدراهنين (2)
 



 القماءة أو القصاع  ▪

 حاالت اضطراب التمثيل الغذائى  ▪

 حاالت العامل الرايزيسى يف الدم  ▪

 حاالت الصرع  ▪

 حاالت التصلب احلدىب الدوىن  ▪

 حاالت الشلل السحائى  ▪

 حاالت الفيفيل كينو نيوراي  ▪

 : تشخيص اإلعاقة العقلية:  رابعا  
لي  األمر السكككككككه  , وجيب الرص وتومك الدقة ألن اخلعأ ا تشكككككككخيص  الة العف  أبن   إن تشكككككككخيص اإلااقة العقلية

تعتمد الك الرتكيي الك تعترب املية تشككككككككككخيص اإلااقة العقلية املية معقدة  (1)معاق اقلياً يعترب  مراً يذري مسككككككككككتق    يات 
ر, فم  دداية القرن التاسكك  اشككر دد  تشككخيص  االت اخلصككائص الع ية والعقلية واالمتمااية والرتدوية و مالهنا دعب االات ا

, وكسككككككككككككلر  Binetوم  ظهور مقايي  الالكاه الك يد ديني   1905اإلااقة العقلية من ومهة نار ط ية , ولكن دعد اام 
 صكككككككك   الرتكيي الك القدرات العقلية و قياسككككككككها , وقد متث  هنالا االجتاا ا اسككككككككتخدام مصككككككككعل  نسكككككككك ة الالكاه كداللة الك 

تخدام املقايي  السككككيكومرتية ا تشككككخيص  االت اإلااقة العقلية , ودقك الامل الك ريلن  ىت  وامر اخلمسككككينات من اسكككك
هنالا القرن ,  ب دد  متخصككصككون ا اإلااقة العقلية والرتدية اخلاصككة والن النف  دتومي  انتقادات إىل مقايي  الالكاه الك 

العقلية , إري  ن  صكككومل الفرد الك درمة منخف كككة الك مقايي  الالكاه ال  غري كافية لتشكككخيص  االت اإلااقة اات ار   ا
, وقكدرة الك اإلسككككككككككككككتجكادكة للمتعل كات  االمتمكااييعىن ال ككككككككككككككرورة  نك  معكاق اقليكًا , إريا  ظهر الفرد قكدرة الك التكيل 

السككككككلو  التوافقك  و  االمتمااية دنجاح , ونتيجة لاللن ظهر دعد مديد ا تشككككككخيص  االت اإلااقة العقلية  ال وهنو دعد
التكيفي , ودم  هنالا ال عد ا املية تعريل اإلااقة العقلية , كما ظهرت املقايي  اخلاصكككككككة داللن , ومنها مقياس اأمعية 
األمريكية للتخلل العقلك واملسكككككككمك مبقياس السكككككككلو  التكيفي , وا السككككككك عينات من هنالا القرن ظهرت مقايي   مر  هنك 

  (2)  دي إىل قياس وتشخيص اأوانب االكادميية والت صيلية لد  املعاقب اقلياً املقايي  الت صيلية والىت
 

                                                 

 (92: 2002)سهري كام  ,  (1)

 (.95, 1998وسان,فاروق الر  (2)
 



 : وأسباهبا : اإلعاقة العقليةخامسا  
توضككك  منامة الصككك ة العاملية  ن سككك ب اإلااقة العقلية لد  العديد من األفراد واألسكككر ال ييامل غري معروي , وهننا  تفسكككري 

لا  سككك اا متعددة , فهنا  اوام   والهلعقلية تشكككم  العديد من املشككككالت املختلفة, وا د لاللن الذموض وهنو  ن اإلااقة ا
منية وراثية تكون سكك  ا رئيسككيا وجيب جتن ها والوقاية منها , وهننا  اوامل غري وراثية ومكتسكك ة  وقد تكون هنالا األسكك اب  ثناه 

وانتشككككار األمية واخنفاض مسككككتو  التعلن , ومروج املر ة للعم   الم   و  ثناه الوالدة , فاليواج من األقارب , واليواج امل كر ,
 :(1)من السه  الوقاية منها الهاإلااقة   س ابوالفقر وارتفاع معدالت اإلجناب كلها تعترب من 

 عوامل وراثية  -1
  اإلااقة ان يعرفو ا ال الىت األسكك اب ك  يرمعون كانوا األط اه ف عض , العقلية اإلااقة  دوث ا ارزاً  دوراً  الوراثة تلعب
 والدي  طريق ان العقلية اإلااقة يرث فالعف  , الوراثك العام   مهية الك التأكيد إىل  د  ما , الوراثة اام  إىل العقلية

   (2)األقارب غري زواج من  كثر األقارب زواج ا تاهر وقد , اأينات طريق ان وريلن , و مدادا
( إىل العوام  الوراثية مسئولة 1998ا  دوث اإلااقة العقلية,  ي  يشري إدراهنين اليهنري  ) تلعب العوام  الوراثية دورا هناما

% من  االت اإلااقة العقلية , وريلن لومود قصكككور  و مل  ا مالاي املخ  و اأهاز العصككك، املركي , األمر 80ان  واىل 
 ختلفة, وإىل صعوات ا املية التعلن .الال  يؤد  إىل  دوث إااقة ا وسائ  اإلدرا  والوظائل العقلية امل

 عوامل جينية   -2
,  ي  يتكون  ثر الوراثة منال الل اة األوىل لتكوين العقلية اإلااقةا  دوث  مهماً  تلعب الوراثة اله حتددهنا اأينات دوراً 

 اإلااقة% من  االت 80إىل املسئولة ان  و  هنيوالعوام  الوراثية . دواسعة اليوان املنو  ةاأنب,    منال إمصاب ال وي 
ا  ةوريلن لومود تلل  و قصكككككككككككككور  و مل  ا مالاي املخ  و اأهاز العصككككككككككككك، املركي , األمر الال  يؤد  إىل  دوث اإلااق

تنتق  ان طريق  الهويقصككككككد العوام  الوراثية تلن  إىل صككككككعوات ا املية التعلن املختلفة العقليةوسككككككائ  اإلدرا  والوظائل 
اليوان املنو  الال  حيم   الت ام( كروموسكككوما نتيجة 46يومد ) ةاملخصككك  ةالكروموسكككومات ففي اخللي  الوا د اأينات الك

 . (3)( كروموسوم ولاللن يكون اأنب وراثيا نصف  من األب ونصف  اآلمر من األم 23حتم  ) ة( كروموسوم, ودوي 23)
 : , ميكن تقسيمها إىل اآليتاألس اب ال يئيةوفيما خيصر 

لتنوع هنالا  % من  االت اإلااقة العقلية. وناراً 20(  ن العوام  ال يية متث   وإىل 238: 1998يالكر إدراهنين اليهنري  )
األسكككك اب تنواا ك ريا يتن تصككككنيفها إىل  سكككك اب ترت ع األم ق   و ثناه فرتتك الم  والوالدة, و سكككك اب ترت ع ال يئة النفسككككية 

 ف  .يعيش فيها الع الهواالمتمااية 
 األس اب ال يئية وتنقسن إىل: -3

                                                 
 .36ص  ,م2008,؛ رم ان, مالد, مرم  سادق237 صم, 1998 ,إدراهنين, مرم  سادق اليهنري , (1)
 54م, ص2000, الييود, اندر فهمي, مرم  سادق (2)
 .223م,ص 1998مرم  سادق,  ,؛ الس كك237 م, ص1998مرم  سادق,  ,؛ اليهنري 79م, 1997حممد حمروس,  ,الشناو  (3)

 



 أسباب ما قبل الوالدة
وتشم  إصادة األم د عض األمرًاض املعدية مث  الص ة األملانية فتريا إنتقلت العدو  من األم إىل اأنب دعد إصادتها الص ة 

ة , كاللن إصككككككادة األم  ثناه الم  األملانية يولد هنالا اأنب مشككككككوهنا ,  و يعاخ من أتمر منوا اأسككككككمك  و العقلك دصككككككفة اام
مبرض اليهنر  الال  ينتق  إىل اأنب ان طريق املشكككيمة ,  و إصكككادتها دفقر الدم الشكككديد , ومحك الصكككفراه ك  ريلن يؤد  إىل 
تشكككككككككوة اأنب وإااقة منوا , كما  ن تعرض األم لل وادث  و حماولتها اإلمهاض  و تعري كككككككككها لإلشكككككككككعاع يؤد  إىل اإلصكككككككككادة 

( دعض األسكككككككككك اب الىت تتعلق العف  نفسكككككككككك  وقد تؤد  إىل إصككككككككككادت  اااقة 2002يالكر اثمان ل يب ). (1)قة العقليةاإلاا
ا د  الميات الىت تؤثر الك مالاي املخ )المك الشككوكية(  و  -ق   سككن ال لوغ –إصككادة العف  دعد الوالدة  اقلية ومنها :

  ليرنيخ و ومل اكسككيد الكردون  و التسككمن مبرك ات الرصككاص  و اسككتنشككاق ا رتالتسككمن ا  و الصكك ة. املخيأب د  نواع الشككل  
السككقو   و اصككعدام اأمجمة دشككدة ا مر لة العفولة امل كرة   ثناه مر لة العفولة امل كرة نتيجة تلوث الواه واملاه  و الذالاه.

غالاه  تذالية الشكككديد للعف  وماصكككة إريا أتمرسكككوه ال دصكككورة يرتتب اليها تلل دعض  نسكككجة املخ  و اإلصكككادة د عض األورام.
 العف  ان طريق نقص شديد ا الربوتب  و اليود دصفة ماصة ا السنة األوىل من امرا.

 األس اب ال يئية : –ج 
ية ان نسكككك ة اال ةمسككككؤولتعترب  األوىل,العف  ا مرا   منوا  الافية لالكاهإن ال يئة الفقرية الىت تفتقد إىل األنشككككعة الالهننية  

 (2)مدا من  االت اإلااقة العقلية ال سيعة وماصة إريا مل يتوفر الذالاه الكام  واخلدمات الص ية 
ا األوكسجب يؤد  إىل األضرار اأهاز العصيب للعف . وانفصامل املشيم  م كرا  املص وب دنقصوكاللن تعسر الوالدة 

دي . و وادث الوالدة واسككككككككتخدام األدوات املسككككككككاادة نيومل اأنب ونقص األوكسككككككككجب ل وإااقةيؤد  إىل سككككككككد انق الر ن 
  (3)واألضرار د عض  نسجة املخ   ياان اأمجمةلس ب اأنب ما يؤد  إىل ال ذع الك 

 : املراهقة: اثنيا  
قلك املراهنقة تعىن لذواي األقرتاب من اللن , واللفظ مشتق من الفع  الالتيىن مبعىن التدرج حنو الن ر اأسمك واأنسك والع

يت ومل ماللا الفرد من طف  إىل راشكككككككككد وت د  اادة ال لوغ وتنتهك د ده الرشكككككككككد  الهواإلنفعاىل , وهنك القدرا  واالمتمااي
وتتميي املراهنقة ا ددايتها حبدوث تذريات ديولومي  اند ال نات واألوالد يصككككككككككككككا  ها تذريات امتمااي   ي  ينتق  الفرد من 

 (4) ةالك النف  وحتم  املسؤلي ااتماداتماد الك الك ار إىل الرشد وما ميييا من فرتا العفول  وما ميييهنا من إ
املراهنقة مر لة معينة ترتتب اليها مقت ككككككككككيات ا السككككككككككلو  مديدة مل  لفها الفرد من ق   , وقد يصكككككككككك خ تصككككككككككرف  التوافق 

جملتم  ولعل  ال يلتفت إىل هنالا اأوانب إلتفاات والتكيل اإلجياىب ورمبا ددت الي  سككلو  تق ككي  إليام نفسكك  اإلميتثامل ملعايري ا
                (5)رياتيا , ولالا فهو حبامة إىل من يومه  ويراااا

                                                 
 .142م, ص 1996 , ا د الرمحن, مرم  سادق,ايسو  (1)
 .34-33م,ص 2002ل يب, اثمان,مرم  سادق,  (2)
 . 103-102م, ص 1993القالاا, رم ان, مرم  سادق,  (3)
(4) (Driver, 1990, 188.)  , (.3,4, 1992)هند  حممد قناو ,  (195, 1986)اليين امارا 
 .191ص,م1994,مرم  سادق اأسماخ, ا دالعلك, (5)



واملراهنقة ريروة الومود القيقك للشككككخصككككية , وهنك مر لة  زمة هنوية مت ككككك الشككككخصككككية كم صككككلة دينامية للصككككرااات الىت 
إىل ادم تعب الوية ,  ي  الشعور األغرتاب وريوان املراهنق  ا اآلمرين  ااشها املراهنق وهنو صذري وإىل الشعور الوية  و

, وادم قدرت  الك اكتشككككككاي موقع  ا صككككككمين الواق  , والعيش   ا ملشككككككااراأل  والقلق وفقدان الثقة وما إىل ريلن  )حممد 
 (.               147,  2005إدراهنين ايد , 

ا ك  النمكائيك  الىت مير هبكا الفرد أل كا مر لكة انتقكاليك  دب العفولك  والرشكككككككككككككككد إري متتكد مكا دب وتعترب مر لكة املراهنقكة من  هنن املر 
( اككامككًا , وهنك مر لككة مليئككة التذريات الككادة واملتال قككة ا النوا ي العقليككة واالمتمككاايككة واالنفعككاليككة , ونتيجككة 13-19)

ىن لالا املر لة , فقد قسككككككككككككككمها الماه النف  إىل مرا   ثالث للعفرة ال يولومية اله حتدث للفرد, ونتيجة لعومل املد  اليم
 هني:

 املر لة املتأمرة -املر لة املتوسعةج -املر لة امل كرةب  - 
والقيقة الىت ال ينتاهبا شككككن  ن هنالا املر لة تتميي االضككككعراات اإلنفعالي  , ومن هننا أتتك  مهية دراسككككة االضككككعراات الادث   

يدا إلرساه الس   الىت تسااد املراهنق ا التخلص منها , وماصة املعاق اقلياً وماصة سلو  إيالاه الالات ا تلن املر لة , مته
. 

وفيما يلي ارضككككككككا  تصككككككككراً ملااهنر النمو املختلف  وماصكككككككك  اخلصككككككككائص اأسككككككككمي  والعقلي    اإلنفعالي    االمتمااي  لد  
 ماصة املهارات اللذوي  االمتمااي  دام  السياق االمتمااك للذة .املراهنقب املعاقب اقلياً :تنوع اجملاالت اللذوي  و 

التدريب الك تراكيب لذوي  من ال يئ  الىت تتناسكككككب م  الالة واملوقل التعليمك للمعاق. تنوع اسكككككتخدام  سكككككاليب التدري  
الك التكيل االمتمااك دام  ا هنالا املر لة العمري  من  ياة املراهنق وإجياد طرق دديلة الكسكككككاد  مفاهنين لذوية تسكككككاادا 

 ال ئية واألسرية واخلارمية .
 ومن هنالا اخلصائص الىت سوي نتناولا مبييد من اإلجياز وهنك فيما يلك :

 اخلصائص العقلية املعرفية.
 اخلصائص اللذوية للمعاقب اقلياً. -    
 اخلصائص االمتمااية واإلنفعالية والشخصية للمعاقب اقلياً. -    
 صائص التعليمية للمعاقب اقلياً.اخل -    
 اخلصائص النفسية واالنفعالية. -    
 اخلصائص العقلية املعرفية: -1

( وال 70إن  هنن ما مييي املعاق اقلياً ان الشكككككككخص العاد  هنو اخلصكككككككائص العقلية املعرفية  ي  تق  نسكككككككب الالكاه ان )
وال تؤهنل  للت صككككي  الدراسككككك  كثر من الصككككل اخلام   يييد العمر العقلك للمعاق اقلياً ان اشككككرة  و إ د  اشككككر سككككنة

 مهما دل  د  العمر ومهما تعرض لربامر ومثريات تردوية 
 من  هنن اخلصائص العقلية املعرفية الىت يتسن هبا املعاقب اقلياً ما يلك:

   General Academic Retardationالتخلل الدراسك  و األكادميك العام:  - 



  اإلااقة العقلية ال سيعة لديهن اادة نقص ا الت صي  الدراسك  و األكادميك , وليست لديهن قدرة كثريا ما جند  ن ريو 
 الك التعلن اندما تكون طريقة التدري  دنف  األسلوب املستخدم م   قرا ن العاديب. 

 :Attention Deficitsقصور االنت اا :  -ب
ليككًا إىل  ككامتهن إىل التذككاليككة الرامعككة الفرديككة وريلككن أل ن ينت هون إىل ترم  مشكككككككككككككككلككة االنت ككاا لككد  املعككاقب اق          

اآلمرين  كثر من انت اهنن إىل متعل ات املهمة , فهن ا  امة إىل مدة  طومل مقارنة العاديب لفهن املعلوب , ورمبا يرم  
واقل تعلن سادقة والىت جتعل  دائما ي    األداه املنخفض لاطفامل املعاقب اقلياً إىل الدور الال  تلع   مربات الفش  ا م

  (1)ان التومهات اللفاية وغري اللفاية من  ول  كموثر لنجا    و فشل   كثر من انت اهن  إىل املهمة املعلوب من  القيام د 
 
 : Memory Deficitsقصور الالاكرة: -ج

نون من مشكككككككلة ادم التالكر سككككككواه كان ريلن (  ن األطفامل املعاقب اقلياً يعا2002تالكر سككككككهري حممد سككككككالم  )        
 (.43, 2002متعلقا األ اه  و األشكامل  و األ داث) سهري حممد سالم  ,

 :Perception Deficitsقصور االدرا   -د
( إىل  ن العف  املعوق اقلياً يعاخ من قصكككككككككور ا امليات اإلدرا , فهو ال 1996يشكككككككككري ا د املعلب القريعك  )        
ىل مصائص األشياه فال يدركها, وينسك مربات  السادقة فال يتعري اليها دسهولة, ما جيع  إدراك  غري دقيق ) ا د ينت    إ

 (.89: 1996املعلب القريعك,
 : Thinking Deficitsقصور التفكري  -هنك

قصككككككور ا رياكر ن, ( إىل  ن التفكري لد  األطفامل املعاقب ينمو د عه دسكككككك ب ال2000تشككككككري سككككككهري  محد  مب )        
وضكككككككككعل قدرا ن الك اكتسكككككككككاب املفاهنين, وادم قدر ن الك إدرا  املفاهنين املرك ة واملعقدة. واإلضكككككككككافة أوانب القصكككككككككور 

 (.19: 2000السادقة لد  األطفامل املعاقب اقلياً, جند   ن يتسمون د عل قدرا ن اللذوية )سهري  محد  مب 
 : language  characteristicsياً اخلصائص اللذوية للمعاقب اقل- 2

يعاخ املعاقب اقلياً )القادلون للتعلن ( من نقص اام ا النمو اللذو  واملشكككككالت اخلاصككككة اسككككتخدام اللذة و مرًاض النعق 
ة والكالم وضكككككككللة ا ال يئة واحملتو  اللذو  , ويعي  هنالا القصكككككككور إىل دعه النمو العقلك , والك ريلن تكون مهار ن اللذوي

 (.  Kirk,s,et,al,1993,87من  كثر املشاك  الىت يتوامهن ا حماوال ن  ن يكونوا ميها من اجملتم  )
وتعترب اخلصكككككككككككككككائص اللذوية واملشكككككككككككككككالت املرت عة هبا وهنك ماهرا مييا لإلااقة العقلية, أل ا تؤثر الك القدرة             

 كالمك . وفلسفة املعاق اقلياً تتعور د عه وتتسن دعدم الن ر ,التواصلية , وتقود إىل ال عل  و التأمر الذو  وال
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  دور اإلخصائي النفسي يف إرشاد والدي األطفال املعوقني

هننا  دعض الوام ات اله ين ذي الك اإلمصائي النفسي املدرس  ن ي عها ا إات ارا اند التعام  م  والدا األطفامل ريوا 
 اإل تيامات اخلاصة ومنها:

 ن مستمعا  جيدا  أوال  : ك

إري يعترب االستماع من  هنن اناصر العالقة اإلرشادية. ان  األساس الالا ست   الي  العالقات. ويت من قيمة االمية االية. 
إن الين )كمرشكككككككد(  ن تكون وااياً ومدركاً لاسكككككككلوب  و الكيفية اله يت دث هبا املسكككككككرتشكككككككد )والدا العف  املعاق ا هنالا 

سككلوب هننا اإلشككارات واإلمياهات اله يسككتخدمها الوالدان  ثناه الدي . كما الين  ن تكون وااياً لاشككياه الالة( ونع  األ
االسكككككتماع إرين , اله ال تقامل واله ختتفي حتت السكككككع  وميكن االسكككككتدالمل اليها. إن هنالا املهارات يعلق اليها األرين الثالثة

 لة الكلية.إمنا هنو املية فعالة  دي إىل االستجادة للرسا

 اثنيا  : ساعد الوالدين لتقبل الطفل املعاق 

إن العف  املعاق حبامة إىل الشككعور التق   كفرد ل  قيمة من ق   اآلمرين ومن ق   ريات   ي ككاً. وإريا فشكك  الوالدان ا توفري 
امة وإشكك ااها اند هنالا الشككعور للعف  فان من شككأن  ريلن  ن خيلق إ سككاسككاً سككل ياً لدية. وقد يسككعك لل    ان هنالا ال

 اآلمرين وقد يسلن سلوكاً غري مق ومل كنتيجة لالا الرمان.

ولاللن ين ذي الك اإلمصائي النفسي  ن يسااد الوالدين لتق   العف  املعاق كما هنو واات ارا طفاًل الدرمة األوىل ومعاقاً 
الوالدين القائق املتعلقة دنمو ون ككككككر هنالا الدرمة الثانية. ومن األمهية مبكان  ن يسككككككعك اإلمصككككككائي النفسككككككي إىل ت صككككككري 

 العف  و ن  قد خيتلل ا سراة ومعدمل منوا, املقارنة أبقران  العاديب.

 ن  ألمر مفيد للوالدين  ن يدركا  دعاد مشكككككككككككلة طفلهما املعاق من مالمل دعض املعلومات امل سككككككككككعة اله يقدمها اإلمصككككككككككائي 
  وإمكاانت  سكككيسكككااد الوالدين الك رسكككن صكككورة  قيقية لعفلهما وتوق  املمكن النفسكككي. إن توضكككي  صكككورة العف  ومد  قدرات

من اإلجنازات وجتنب اال  اطات احملتملة نتيجة التوقعات غري الواقعية واله سكككككككككككتنعك  الك سكككككككككككلوكهما و سكككككككككككلوب معاملتهما 
 لعفلهما املعاق, ولكن دب اإلمراهات اله تسااد الوالدين الك التكييل م  الوض .

 لثا  : ساعد الوالدين التخلص من مشاعر الذنب اث

قد ينتاب دعض اآلاه واألمهات شعور أب ن قد ارتك وا رين اً و ن هللا قد ااق هن الك ريلن. ومن املهن التعام  م  هنالا املشاار 
اله يعاين منها طفلهن  اله ميكن  ن تكون مدمرة. وين ذي  ن يقوم اإلمصائي دت صري الوالدين د عض القائق األساسية لإلااقة

إريا مل  واسككتنتر منهما إ سككاس الالنب. واندما تسككيعر مشككاار الالنب الك اإلنسككان فتن  ال خي كك   فكارا للتفكري املنعقي 



وقد ال يق   النقاش. ومن املهن ا هنالا املر لة  ن يقوم اإلمصكككككائي  و اإلمصكككككائي النفسكككككي دت صكككككري الوالدين حبقيقة مشكككككاارهنن 
ن الع يعي  ن يشعر اإلنسان الالنب ا مث  هنالا املواقل. إن مشاار الالنب ليست ال رورة غري منعقية وغري وتوضي   ن  م

 مناس ة, وهني  ي اً ليست ال رورة مدمرة. إال  ن  من املهن  ن يعي الوالدان  قيقة مشاارمها ليص   امكا ما جتاوزهنا.

 عر اإلحباط .. واألمل ..رابعا  : تذكر .. انك تتعامل مع أانس حيملون مشا

الك اإلمصككككككككائي  و اإلمصككككككككائي  ن يدر  الالين يتعام  معهن دشككككككككر قادلب دشككككككككك  ك ري  ن جيرح كربايؤهنن ولديهن ق لية ك رية 
لإل سككككاس الالنب, جيب  ن يكون اإلمصككككائي الك دصككككرية أبن آاه و مهات األطفامل املعاقب دشككككك  اام حيملون الكثري من 

ومربات اإل  ا  واإل سككككاس الالنب. إن ريلن يسككككتومب تعاماًل ماصككككاً ال جيرح كربايئهن وال يعمق من  املشككككاار غري السككككارة
مشاار الالنب واإل ساس املرارة لديهن. تالكر انن كأمصائي ال ميكنن العلب إىل الوالدين  ن يذريا من شخصيتهما ويتق ال 

والن كككككككككر  توا م  اليمن إريا جن نا ا من  العائلة شكككككككككيئاً من األمالق  األمر الواق  اصكككككككككدار )األوامر( إليهما. إن التق   والتذري
 والكرامة والقوق اإلنسانية.

 خامسا  : اللقاء مع الوالدين .. اجعله مثمرا  أبقصى درجة ممكنة: 

نفسكككككي, إال إن هنالا الواق   ن  الك الرغن من  ن اللقاه م  والدا العف  املعاق يكاد يكون  مراً سكككككهالً وااتيادايً لإلمصكككككائي ال
 السهولة قد تنسينا الكثري من األمور واالات ارات اله جيب  ن هنتن هبا  ىت تكون مقادلة الوالدين مثمراً من هنالا األمور:

تالكر دائماً  ن ك  والد  و والدة إمنا هنو شككككخص حيم   فكاراً واجتاهنات ماصككككا ان العف , واملدرسككككة, واجملتم , والياة  -
 األفكار لن تكون ال رورة مشاهبة ألفكار اآلمرين. دشك  اام. وهنالا

 قرر مس قاً ومنال ال داية ما الالا سيتن مناقشت  م  الوالدين. -

 ال حتاومل تسجي  املعلومات اله يقدمها الوالدين مامل يتن االستئالان منهما,  شرح الدي من تسجي  املال اات. -

 ة ان العف  املعاق.ادد  اللقاه وا   مبال اات إجيادية ومشجع -

 ال تدف  الوالدين إىل الدي  دسراة..   ما حبامة إىل الوقت لالسرتماه والكشل ان كوامن النف . -

 استم  إىل الوالدين حبماس. -

  اومل  ن تكون متفقا م  ومهة نار الوالدين كلما كان ريلن مكناً. -

  اومل  ن يكون شر ن للوض  مفهوماً من ق   الوالدين. -



  اومل  ن جتع  الوالدين يشعران أبن اللقاه كان مثمراً وإجيادياً, و ن  قد مت وض  اخلعو  العامة للقاهات قادمة. -

 قدم للوالدين نصي ة املية وا دة الك األق  واله ميكن من ماللا مساادة العف  دام  املنيمل. -

 كة دب املدرسة واملنيمل.سااد الوالدين الك إدرا  إن مساادة العف  إمنا هني املية مشرت  -

 :الربامج التأهيلية الرتبوية للطفل املعاق عقليا  
 ن  هنداي الربانمر الرتدوا التأهنيلي لاطفامل املعوقب اقلياً هني  هنداي تردية وأتهني  غريهنن من األطفامل العاديب, فال دد من 

والعم  الك الوفاه املعالب اله يتعل ها اجملتم  الالا  ن يتعلن هنؤاله امل ادر األساسية للمعرفة و ساليب التوافق م   نفسهن 
فالدي الرئيسي .  يعيشون في  , إال ان  جيب تعدي  الربامر الدراسية واألنشعة كلما دات الامة لاللن لتتواهم م  ص تهن
ن وا تياما ن ككك من هنالا الربامر مساادة املعوقب اقلياً ككك ا  دود ما لديهن من قدرات وإمكاانت وا ضوه مصائصه

ليص  وا مواطنب صالب منتجب معتمدين الك  نفسهن فيت ولون داللن إىل فئة منتجة دداًل من  ن تكون االة الك  سرهنن 
 : وهنكالا فتن  ا درانمر لرتدية وأتهني  املعوقب اقلياً جيب  ن يوم  حنو حتقيق األهنداي التالية .وجمتمعا ن

 التوافق الشخصي. 
 . المتماايالتوافق ا 
 .التوافق امله   

واألهنداي الثالثة السادقة ال ميكن حتقيقها دعرقة مستقلة ,  ربات م اشرة  صصة , دعم  ك  منها الك حتقيق هندي وا د 
معب , ولكن الربانمر أبكمل  ودك  ما يت من  من مربات ا الصل الدراسي  و امللعب  و الورشة , يعم  الك حتقيق هنالا 

جمتمعة فهي مجيعاً مربات ستكون احملور املتماسن للربانمر أبسرا فاملهارات األكادميية مثالً ال ميكن  ن تعترب هندفاً األهنداي 
 ا  د ريا ا ولكنها تعترب  دوات متكن العف  من الوصومل إىل حتقيق األهنداي األساسية للربانمر أبكثر سهولة وجناح .

  والً .. جمامل النمو والتوافق الشخصي :
يع  النمو والتوافق الشخصي ك  ما يفرز شعور العف  دقيمت  الالاتية واستقالل  وومودا الشخصي , وميكن  من التومي  الالايت 

 واالاتماد الك نفس  دقدر استعاات  .
  -وريلن ان طريق : 

نف  ا املل   واملأك  وق اه الامة تعلن ومارسة املهارات االستقاللية األساسية والالزمة للعناية الالاتية واالاتماد الك ال  -
 والناافة الشخصية واتقاه األمعار وجتنب الوادث

اكتساب املهارات الركية ومساادة العف  الك الت كن والتلزر الس ركي وحتسن قدرت  الك االنت اا والرتكيي والتمييي   -
 السي .

 درا  املعاين واملفاهنين اللذويةاكتساب ومارسة دعض مهارات النمو اللذوا ومساادت  الك إ- 
 تنمية املهارات اللذوية لد  العف  وقدرت  الك التع يق والكالم وتشجيع  الك االتصامل اللفاي والتفاهنن م  اآلمرين . 



اكتساب املهارات األساسية الالزمة ملمارسة مهارات الياة اليومية , كتدرا  الوقت واليمن ومهارات التنق  واستخدام  -
 الت والتعام  النقود واألرقام واالتصامل اآلمرين واستخدام مسميات األشياه والتمييي دينهااملواص
 تعلن العادات الص ية السليمة ومارستها لتمكين  من الفاظ الك ص ت   -
  ة.املناستداين الص ة النفسية للعف  ومساادت  الك ال  ع االنفعاد وتق   ريات  والثقة دنفس  وإظهار االنفعاالت  -
 تنمية قدرت  ال صرية والسمعية والركية والع لية وإكساد  دع اً من املهارات الالزمة لشذ  وقت الفراغ . -

 جمال النمو والتوافق االجتماعي :اثنياً .. 
 ويع  هنالا اجملامل أتهني  املعوق اقلياً لل ياة االمتمااية ومارسة الدور االمتمااي .

  -وريلن ان طريق : 
ت  االمتمااية ومقومات السلو  االمتمااي , كا رتام العادات والتقاليد وآداب الدي  والسلو  والتعاون تنمية مهارا 

 ومراااة مشاار اآلمرين والفاظ الك ملكية اآلمرين وامللكية العامة وحتم  املسؤولية إزاه تصرفات  و فعال  .
متمااية طي ة ومثمرة م  اآلمرين وريلن دتهيئة املواقل توسي  نعاق مربات  االمتمااية وتشجيع  الك تكوين االقات ا 

 االمتمااية املناس ة واملتكررة لالندماج م  اآلمرين ومشاركتهن األنشعة املختلفة والتفاا  االجيايب معهن .
 تشجي  العف  الك التكيل م   تلل املواقل والاروي اله يوامهها و سن التصري في  . 

 
كية ومااهنر السلو  امل اد للمجتم  لد  املعوقب اقلياً كالعدوانية واملي  إىل إيالاه اآلمرين االج االضعراات السلو  

 واالنس اب والعادات غري املق ولة .
 تنمية مهارات السلو  االمتمااي كتق   اآلمرين والتعاون واملساندة وت ادمل األمال والععاه واملشاركة االمتمااية . 

 :اثلثاِ .. التوافق امله  
يعد أتهني  املعوقب اقلياً لل ياة العملية ومسااد ن الك حتقيق استقالليتهن واكتفائهن الالايت من النا ية االقتصادية 

دشك  ميئي  و كلي , وط قاً ملا تسم  د  استعدادا ن , من  هنن الذاايت اله تسعك الربامر الرتدوية والتأهنيلية إىل حتقيقها 
 -وريلن ان طريق : 

 ان استعدادا ن املهنية وتعريفهن أب اه املهن والوظائل واألدوات املستخدمة ا ك  منها الكشل  -
 التدريب الك ام  ما  و مهنة مناس ة تتوافق م  ميولن وقدرا ن وتنمية مهارات األداه الالزم لا . -
 هارات الفاظ الك املهنة .إكساهبن العادات واالجتاهنات املهنية املالئمة لن والسلو  امله  املق ومل وم- 
 السعي لد  اأهات املختصة لتوفري فرص العم  والتشذي . -
 

 



 عينات من الفتيات املعاقات يف اليمن:

ريات األردعب مريفاً وإ د  املصكككككاات مبتالزمة داون من  مراض النسكككككاه وتكي  امل ايض, ولديها تكل   ســــعاد حامتتعاين 
 الذدة الدرقية ودهنون نتيجة للسككككككككر. ورغن إصكككككككادة شكككككككال  مبتالزمة دوان وهنو ا ارة ان ا العاام وسككككككك    النقرس و ومل ا

ما  21اضكككعراب وراثي يسككك    االنقسكككام غري الع يعي ا اخلالاي ما يؤدا إىل زايدة النسكككخ الكلي  و اأيئي ا الكروموسكككوم 
ال يت وتعتمد الك ريا ا ا مدمة نفسككها دشككك   يتسكك ب ا إااقة ريهننية وأتمر ا النمو, إال   ا تسككااد  سككر ا ا  امامل

 يومي.   
ودسككككك ب اإلمهامل وقلة الواي من األهن  تتفاقن مشككككككلة إااقة الفتيات اليمنيات ما يؤدا م  الوقت إىل تردا الوضككككك         

مهات ريوات الصكككككككككككككك ي لالوات اإلااقة الالهننية واله يت م  األهن  وماصكككككككككككككككة األمهات كثري من املعاانة إىل درمة  ن دعض  
اإلااقة الالهننية تتمىن لن املوت. وهنالا إ  ا  نفسكككككي ال جيدر األهن  إشكككككعارا لاوالد املعاقب؛ آلن  ثرا ال  اخلعورة إري ين ذي 

 د  روح التفامل والتشجي   ىت ا  قصك الاروي.  

 الوضع الصحي للنساء ذوات اإلعاقة

مراض الناجتة ان انعدام األدوات الصككك ية كاملناشكككل, والفو , فعلك تعاين النسكككاه ريوات اإلااقة جممواة من املشككككالت واأل
سكك ي  املثامل جند النسككاه اللوايت يسككتخدمن الكراسككي املت ركة, يتعرضككن للعديد من املشكككالت الصكك ية,  ي   ن ملوسككهن 

ة ا منعقة الوركب لفرتة طويلة الك تلن الكراسككككككككككككككي يؤدا إىل ادم الركة, والتاد يتعرضككككككككككككككن لاللتهاات والعفوح األدي
والفخالين, ف اًل ان  مراض املفاص , والتقلصات الع لية, والتعرض آلالم الاهر الشديدة, وظهور القروح األدية واله إريا 
مل يتن االمها دشكككك  سكككري  فت ا تت ومل إىل مرح مفتوح يسككك ب االلتهاب ا اأسكككن وقد يؤدا ا العديد من الاالت إىل 

نسككككككككككاه ريوات اإلااقة الالهننية واله يعشككككككككككن  ياة صككككككككككع ة مدا ال يدركها غري األهن  إضككككككككككافة إىل موفهن من الوفاة , وهننا  ال
 تعرضهن إىل انتهاكات منسية .والك ك   امل الوض  سي  لعدة  س اب, نالكر منها:

 ة.ادم اهنتمام األهن  دص ة الفتاة من ريوات اإلااقة منال اكتشاي اإلااقة ا املرا   العمرية امل كر  -) (
 ادم تق   األاه فكرة دمومل دنا ن املعاقات ا مؤسسات  كومية تعت  األشخاص ريوا اإلااقة. -)ب(
 ال تومد مراكي ومستشفيات ماصة دالوا اإلااقة.    -)ج(
 إمهامل الوض  الص ي لالوا اإلااقة وماصة الفتيات.  -)د(

 
 



وامهن صككككككككككككككعوات كثرية منها ادم ومود املراكي املؤهنلة ومن الع يعي  ن تعاين النسكككككككككككككككاه ريوات اإلااقة من هنالا الوضكككككككككككككك  وي
السكككككككتق الن وادم توفري قاادة دياانت صككككككك ي ة ودقيقة انهن ومصكككككككوصكككككككا ا األرايي غياب التواية ا مرا   الم  وتردية 

 األطفامل ومصوصية التعام  م  النساه ريوات اإلااقة ا الوض  الص ي. 

 ضعف التشريعات 

واملواثيق الدولية اله صكككككادق اليها اليمن واملتعلقة املعاقب الكثري من القوق واالمتيازات لصكككككا   كفلت التشكككككريعات الوطنية
هنالا الشرحية. وط قا لاللن ت دو الربامر الكومية واألهنلية املنفالة مركية ا جمملها الك إطالق طاقات  فراد هنالا الشرحية من 

املشاركة ا اجلة ال ناه وحتويلهن إىل اناصر منتجة ومقتدرة من مالمل درامر اأنسب ومن  تلل  نواع اإلااقة ومتكينهن من 
تنمية القدرات واملهارات ودرامر التدريب والتأهني  ا  تلل جماالت العم  واإلنتاج. وقد حتققت الك مد  السككككككككككككككنوات 

اله كانت ا املاضكككككي مهمشكككككة متاماً  املاضكككككية إجنازات ك رية لع  من  مهها الك اإلطالق اارتاي اجملتم  دومود هنالا الشكككككرحية
 و ص  ت اليوم  اضرة ا معان درامر ومشاري  اليئات التنفيالية ا الدولة. 

وتعك  التشريعات النهر القائن الك املساادة االمتمااية  و اخلريية لاشخاص ريوا اإلااقة, وتفتقر إىل متاسن النهر     
املتعددة والق املكفومل , وجند  ن اخلعة االسكككككرتاتيجية اخلمسكككككية الثانية والثالثة  الالا يقوم الك  سكككككاس التكام  دب القعااات

اللتان وضككككعتهما وزارة الصكككك ة يلت جماالت, الصكككك ية األولية, والصكككك ة اإلجنادية, وصكككك ة العف , وسككككوه التذالية, والصكككك ة 
وم  الت ديد , كما إن مجي  املرافق الع ية املدرسكككككككية, ومل تسكككككككتهدي  ايً من هناتب اخلعتب فئة األشكككككككخاص ريوا اإلااقة الك 

الكومية واخلاصككككككككككككة ا مجي  احملافاات اليمنية غري متا ة للعديد من األشككككككككككككخاص ريوا اإلااقة, وختلو من اخلدمات املتا ة, 
 .مث : التسهيالت, واإلافاهات, واملمرات اخلاصة, واملرا يض, واألسرَّة املالئمة, وتوافر املرتمجب دلذة اإلشارة

الرااية الصككك ية لاشكككخاص ريوا االااقة واكتفك دالكر كلمة الشكككرائ   ٢٠٠٩لعام  ٤لقد اغف  قانون الصككك ة العامة رقن    
م )لراايكككككة وأتهنيككككك  املعكككككاقب( ١٩٩٩( لسكككككنة 61من السكان ويقصد هبا ريوا اإلااقة, فيما يؤكد القكككككانون رقكككككن )” اخلاصة” 

لكق فكي الصكومل الكك الراايكة الع يكة اجملانيكة وال كمان الصك ي, وتكوفري األمهية الع يكة الكالا يععكي األشكخاص ريوا اإلااقكة ا
, إىل توفري الرااية الصكك ية لاشككخاص ريوا اإلااقة  ٢٠٠٢( لسككنة 2والتعوي كككككككككككككككككككية ويهدي قانون صككندوق )املعاقب ( رقن )

ويكككة والتدمالت اأرا ية, ونوهنت االتفاقية الدولية لماية وتعييي والتوايكككة الصككك ية وتكككوفري اخلكككدمات الصككك ية, كاألط كككاه واألد
, إن النككساه ريوات اإلااقككة غال ككا مككككا يككككوامهن معككككرا فككككي 2008 قوق األشخاص ريوا اإلااقة , صادقت اليها اليمن اام 

( من االتفاقية إىل وموب متت  25 املادة رقن )التعككككككرض للعنكككل  و اإلصكككادة  و االاتكككداه, واإلمهكككامل واملعاملكككة غري الالئقة, وتشري
األشخاص ريوا اإلااقة دككأالك مككستوايت الككص ة دون متييككي الككك  سككاس اإلااقكة. م  مرااكاة الفككروق دككب اأنككسب, وتوفري 

العامة للسكان إضافة إىل إريكاه رااية ودككككرامر صكككك ية جمانيككككة مبا ا ريلن مككككدمات الككككص ة اأنككككسية واإلجنادية ودرامر الص ة 



الواي لد  العاملب ا وزارة الصككككككك ة, وزايدة معارفهن وين ذي مشكككككككاورة ريوات اإلااقة و مال ر يهن اند إاداد االسكككككككرتاتيجيات 
 واخلعع الرامية إىل إزالة العق ات وتعييي رااية ص ية يسه  الصومل اليها لتشم  اأمي .

 

 

 

ور الوقت, ال سككككككيما دسكككككك ب الصككككككراع املتيايد ا املنعقة. يوام  األشككككككخاص ريوو اإلااقة ا اليمن وتتيايد اإلااقة ا اليمن مبر 
العديد من الت دايت دسكك ب الفقر ونقص ال نية الت تية اله ميكن الوصككومل إليها والفصكك  دب اأنسككب وغري ريلن.  صككدرت 

 هنن, لكن مل يتن تع يق مجي  القوانب دشك  متساٍو.الكومة اليمنية قوانب للمساادة ا محاية  قوق املعاقب ا دالد

(,و هنو الوثيقة األسكككككككاسكككككككية 2002لعام  2 ما النسككككككك ة لامن املت دة فقد  صكككككككدرت قانون رااية املعوقب )القانون رقن      
لعف  )رقن من قانون ا 123 - 115املتعلقة األشككككككخاص ريوا اإلااقة.  تشككككككم  القوانب األمر  اله تذعي اإلااقة املواد 

(  ن يتمت  األشككخاص املعاقون دنف  61/1999.  ي ككمن القانون العام )1999, 61( والقانون العام رقن 2002, 45
املعوقون مبومب دسكككككتور اليمن.  كما  ن  "خيصكككككص مسكككككؤولية اإلااقة إىل صكككككندوق اإلااقة.   -القوق اله يتمت  هبا غريهنن. 

كالمها يعاأان الصككككككككككككككص الوامب الوفاه هبا   1995لعام  5وقانون العم  رقن  1991لعام  19قانون اخلدمة املدنية رقن 
إىل إنشكككككككككاه دنية حتتية ميكن الوصكككككككككومل إليها.  وم   2002لعام  19لتوظيل األشكككككككككخاص ريوا اإلااقة.  يهدي كود ال ناه 

ة, إال   ا اندراً ما يتن ريلن, فقد اداك األشككككككككككككككخاص ريوو اإلااقة  ن  الك الرغن من  ن القوانب اله وضككككككككككككككعها اليمن ميد
ا, ما جيع  من الصكككعب إنفاري هنالا القوانب نيادة ان األشكككخاص ريوا  تع يقها. غالً ا ما تكون صكككياغة القوانب غام كككة  ي كككً

 اإلااقة. 

 الرتكيبة السكانية لليمن

 لل  380إىل ومود  واد  2004تيايد ازداد ادد الفتيات املصادب التو د ا اليمن مبرور الوقت.  شارت تقديرات اام 
٪ من  5و  3العدد مبا يرتاوح دب  2009( ا اام UNشكككخص معاق ا اليمن. قدرت ورقة صكككادرة ان األمن املت دة )

كشكككل املنتد  اليم  للمعاقب   2014 لل مي  من ريوا اإلااقة, دينما ا  150السككككان. وسكككجلت الكومة اليمنية حنو 
يعككانون من نوع من اإلاككاقككة ا اليمن.  د  الصككككككككككككككراع الككدائر ا اليمن إىل زايدة اككدد  ن هننككا   كثر من مليوين شككككككككككككككخص 

. يشك  األفراد ريوو اإلااقة  ق  من 2015شخص ا اليمن منال مارس  28500األشخاص ريوا اإلااقة.  صيب  واد 
فية من اليمن.  اإلضككككككككككافة إىل ريلن, ٪ من القو  العاملة الدولة.  املييد من األفراد ريوا اإلااقة يعيشككككككككككون ا املناطق الري1



فتن من هنن ا فئة الدم  األدخ هنن  كثر ارضككة لإلااقة مبقدار ال ككعل مقارنة األشككخاص املومودين ا  الك الفئات كما 
 . 2005ورد ا اام 

 

 

 

 ماهي أسباب التوحيد 

يمن من إااقات تتعلق اصكككككككككككككاات النخاع ا كثري من الاالت ميكن الوقاية من اإلااقة ا اليمن.  يعاين األشكككككككككككككخاص ا ال
 الة ا اامي  485الشككوكي واله ميكن تصكك ي ها اأرا ة. ال تيامل  وادث شككل  األطفامل حتدث ا اليمن, م   دوث 

٪ من اإلااقات ا اليمن قد تنجن ان  مراض ملقية  و م كككككككككككككككاافات  ثناه الوالدة 30.  ما يقرب من 2006و  2005
تردع معان  االت اإلااقة الرب والصككككككككككراع ا اليمن. دسكككككككككك ب النياع املسككككككككككل  ا املنعقة, فقد . 2003كما ورد ا اام 

.  وادث املرور, والصكككككرااات دب الق ائ , واأللذام األرضكككككية, ومحك العمود الفقرا, 2015آالي اليمنيب  طرافهن منال اام 
ا األسكك اب الرئيسككية لإلا اقة ا اليمن.  كما  ن اليواج دب  دناه العمومة املقردب يييد واألمراض الوراثية وسككوه التذالية هني  ي ككً

 من تذريات األس اب اأينية لإلااقة. 

 منظور ديين 

حي  الدين اإلسكككككككالمي, الك رااية املعوقب وحتم  املشكككككككقات. يؤثر هنالا املوقل الك العريقة اله يوام  هبا كثري من اليمنيب 
ئالت األشككككككككككخاص ريوا اإلااقة وريوا اإلااقة  ن يوامهوا وصككككككككككمة العار االمتمااية.  حتدايت اإلااقة. وم  ريلن, ميكن لعا

يعتقكد دعض النكاس ا اليمن  ن األمهكات ميكن  ن ينقلن اإلاكاقكة ألطفكالن.   دقكت العكائالت املعوقب حتكت اإلقكامكة اأربيكة 
ات اإلااقة صكككككعودة ا رؤية  نفسكككككهن يتيومن, االفرتاضكككككية ا دعض املواقل دسككككك ب العار املرت ع اإلااقة.  توام  النسكككككاه ريو 

الك الرغن من ختي  الرمامل املعاقب ا اليمن   ن سككككككككككككككيكونون قادرين الك اليواج من  ا شككككككككككككككخص تقريً ا. و ميكن  ن حِيرم 
ماكن األفراد ريوو اإلااقة ا اليمن من الوصككومل إىل التعلين والعم  والصككومل الك الرااية الصكك ية ويوامهون صككعوات ا األ

 العامة ووسائ  النق  غري املصممة الستيعاب األشخاص ريوا اإلااقة.  

 دور اجلهات احلكومية 

(. وزارة الشككككككككككككؤون MoSALاملنامة الكومية املسككككككككككككؤولة ان مسككككككككككككاادة املعوقب هني وزارة الشككككككككككككؤون االمتمااية والعم  )
له صككككككادقت الك اتفاقية األمن املت دة لقوق (. اليمن من الدومل اDFاالمتمااية والعم  لديها  ي ككككككا صككككككندوق اإلااقة )



( هنو ا ارة ان شكككككك كة  مان امتمااي مت إنشككككككاؤهنا ا اام SFDاألشككككككخاص ريوا اإلااقة. الصككككككندوق االمتمااي للتنمية )
, دان 2008واله تسكتهدي األشكخاص املعرضكب للخعر ا اليمن, مبا ا ريلن األشكخاص ريوا اإلااقة. ا اام  1997

, إسكككرتاتيجية وطنية 2007طفاًل من ريوا اإلااقة. وضكككعت الكومة اليمنية, ا اام  1083مااي للتنمية الصكككندوق االمت
لإلاككاقككة "حتككدد رؤيككة و هنككداي وم ككادر  ر" قككائن الك القوق "لإلاككاقككة ا اليمن". هنككالا ومل يكن لككد  وزارة الرتديككة والتعلين 

قب. ال يومد سككككككككككككككو  ادد قلي  من املدارس لاطفامل املعوقب وهنالا اليمنية دائًما ما يكفي من التموي  لدان العالب املعو 
٪ من 23.6املدارس مومودة فقع ا املدن اليمنية.  معان األشككككككككككككككخاص ريوا اإلااقة ا اليمن يفتقرون إىل التعلين وفقع 

 . 2005ريوا اال تيامات اخلاصة   وا املر لة الثانوية, وفًقا لدراسة  مريت اام 

  حكوميةدور املنظمات غري

تعم  العديد من املنامات غري الكومية ا اليمن ملسككككككككككككككاادة األشككككككككككككككخاص ريوا اإلااقة, وم  ريلن, يعاين الكثري منها من 
من مالمل التربع أبدوات املسككاادة الك التنق   Handicap Internationalنقص التموي .  سككاادت منامات مث  

( ا صككككككنعاه األفراد املصككككككادب التو د YCAركي اليم  للتو د )وتقدمي الدان النفسككككككي لاشككككككخاص ا اليمن. يسككككككااد امل
صككككعودة ا تل ية ا تيامات امالئها. مؤسككككسككككة الت دا, ا صككككنعاه  ي ككككا, تسككككااد  YCAو سككككرهنن. وم  ريلن, وامهت 

 النساه والفتيات املعاقات.

 حتدايت احلرب

ث  نقص اخلدمات وادم القدرة الك الوصومل إىل دس ب الصراع املستمر ا اليمن, يوام  األشخاص ريوو اإلااقة مشاك  م
امل اين. ميكن  ن جيع  الركام ا الشككوارع من الصككعب الك ريوا اإلااقات اأسككدية الوصككومل إىل اخلدمات. اضككعرت املناطق 

, قصككككككككفت الت الفات 2015اله تعرضككككككككت لقصككككككككل انيل إىل وقل اخلدمات لاشككككككككخاص ريوا اإلااقة.  ا  وامر اام 
ية مركي النور لرااية وأتهني  املكفوفب ا صككككككنعاه. وقد صككككككر ت منامة هنيومن رايت  ووتش  ن األشككككككخاص دقيادة السككككككعود

ريوا اإلااقة يتعرضون ملخاطر متيايدة ا  وقات األزمات والنيااات. وام  األشخاص ريوو اإلااقة و سرهنن صعودة ا مذادرة 
ن ا اليوم العاملي لاشككككككككخاص ريوا اإلااقة, معال ب ا اه , ا تشككككككككد اليمنيون املعاقو 2016ديسككككككككمرب  3مناطق النياع. ا 

الصكككككككككراع ا اليمن. ونارًا ألن معان اليمنيب يعيشكككككككككون ا مناطق ريفية مارج املدن, فمن الصكككككككككعب الوصكككككككككومل إىل اخلدمات 
من.  اخلدمات لاشككككككككككخاص ريوا اإلااقة.  نارًا لفقر العديد من اليمنيب املعاقب, فتن شككككككككككراه األمهية املسككككككككككاادة اهنظ الث

الكومية اله  دي إىل مساادة األشخاص املعاقب الالين يعانون من الفقر جيب  ن ِتعلب شخصًيا ا صنعاه وتتعلب  ن 
 يكون املتقدم ملًما القراهة والكتادة. 

 اجلنس واإلعاقة



 ال الد.  كانت معدالت األمية لد  توام  النسكككاه ريوات اإلااقة ا اليمن حتدايت فريدة دسككك ب املوقل احملافظ جتاا املر ة ا
ا املائة. ولكن ا دعض الاالت, مت تشككككككجي  تعلين  90إىل  87مرتفعة لتصكككككك  إىل  2004النسككككككاه ريوات اإلااقة ا اام 

الفتيات املعوقات دنشككككككا  اات ارا فرصككككككة دديلة. لكن النسككككككاه ا اليمن الالئي يصككككككق اااقة كال الذات وغري القادرات الك 
دوارهنن املعتادة حبي  ميكن  ن يفقدن إ سككككككاسككككككهن دقيمتهن الالاتية. وغالً ا ما مِتن  النسككككككاه غري املعوقات من الصككككككومل  داه  

الك التعلين  و اليواج من و دة األسكككككرة إريا كان هننا   فراد معاقون ا  سكككككر ا؛ من املتوق   ن تسكككككااد ا رااية  فراد األسكككككرة 
الرمامل املعاقب دسككككككككككك ب التقسكككككككككككين الع قي للمجتم  اليم   ي  ال يتفاا  الرمامل ريوا اإلااقة. رف كككككككككككت املعلمات تعلين 

 والنساه اادة م  دع هن ال عض. 

 لن االستمرار ا الياة إرين نستعي  القومل  ن  العيمية تقهر اإلااقات".. فكرة ت لورت ا اقومل الفتيات املعاقات  ىت تسىن
معاق ومعاقة  400ا ظ  الصككعوات اأمة. دو سككب دعض التقارير املنشككورة واإل صككائية اله تشككري إىل  ن  يومد  كثر من 

ا حمافاة لر وماصككككككة ا الريل الالا يفتقر إىل  شككككككياه كثرية,  ي  يوامهون مشككككككاك  شككككككىت منها انتشككككككار األمية وغياب 
متمااي والقوقي وومود العوائق ال يئية ما تس ب ا  رمان النساه املعاقات من مارسة  قوقهن التعليمية الواي الثقاا واال

والصككككك ية واالمتمااية, ي كككككاي إىل ريلن ومود املواقل االمتمااية السكككككل ية اله كثريا ما تعيق ريوات اإلااقة من االسكككككتفادة 
عيات وانعدام الفرص املتا ة وادم مالئمة الوسككككككككككككككع ال يئي للنسكككككككككككككككاه من اخلدمات املتا ة  وقد كانت حمدودية ومود اأم

املعاقات اوام   دت إىل مع  املر ة  كثر ظلما ا اجملتم ,  ي  الزامل ريوا اإلااقة اامة والنساه ماصة من الع قة املهملة 
 واملهشمة اله لي  لا  ا اهنتمام.

من املشكككككككككككككككالت واملعوقات ا  تلل منا ي الياة جملرد   ا  نثك.. فكيل توام  املر ة اليمنية املعاقة  كثر من غريهنا الكثري 
سككككككككككككيكون الامل إرين  ب تكون املر ة معاقة, وت    كذريهنا ان فرص ام  وتعلين و ياة كرمية.. كيل تعيش ا ظ  دعالة 

مي طوامل امرهنا وكيل تنار يعاين منها األصكككككك اه, وماريا تنتار من اأهات املعنية, د  كيل ميكنها التعايش م  اوق مسككككككتد
 إىل نفسها وهني تتلقك نارات الين والشفقة من اآلمرين؟..

 هواجس العاطفة 

ملاذا أان إن املر ة املعاقة ا اليمن ال تعتاد اإلااقة  ي  تا  كسرية القلب  يينة املالم  ولعاملا تسامل نفسها مراراً وتكراراً : 
مداً وتيايد مؤمراً دعد تعرض املدنيب إىل القصكل والتفجريات والتلوث اإلشكعااي , إن ادد النسكاه املعاقات ا اليمن ك ري ؟

والكيميائي نتيجة الرب, ف اًل ان زايدة نس ة املصاات دشل  األطفامل دس ب اإلمهامل الص ي لام والعف  طوامل سنوات 
اهن  وضياع فرص العم  والياة.. والر ا السائد الرب والصار. كما  ن معاان ن النفسية الشديدة الناجتة من اإلمهامل والتج

ا اجملتم   ن جمتمعنا معاقاً واامياً؛ ألن  ال يسكككككككككتعي   ن يوفر  دسكككككككككع اخلدمات لتلن الشكككككككككرحية, إري جيب الك الدولة تفعي  
فرادا األص اه! درامر رااية املعاقب وتقدمي ضماانت معيشية لن لتسهي  تفاالهن م  اآلمرين, وتق   اجملتم  لومودهنن دب  



كما جيب  ن تكون هننا  ضكككككككماانت قانونية حتمي  قوقهن. والدد  ي كككككككاً من اجياد فرص ام  لا وإاعاه فرص تشكككككككجيعية 
ليوامها من مالمل تقدمي من  مالية وأتثي  ديت اليومية إضككككككككافة إىل وضكككككككك  ضككككككككماانت قانونية لماية انتهاكات املر ة املعاقة 

واتب أمي  املعاقات وادم التمييي دب املعاقات الك  سكككككككاس املهنة  و سككككككك ب العوق, دام  ومارج األسكككككككرة م  ا تسكككككككاب ر 
ف كككالً ان مسكككااد ن الك إمتام دراسكككتهن وتفعي  درامر رااية املعاقب لالسكككتفادة من مراكي التأهني  العيب ا وزاريت الصككك ة 

 والعم . 

 نتائج الدراسة امليدانية •
 اإلااقات ريوا ان نت دث ال حنن والتأكيد!, اادا دشككككككككخص اليواج ا اإلااقة ريوا من ةاملر  ضككككككككد شككككككككديدا متيييا هننا 

 املوضككوع هنالا طر نا… ودصككراي و عيا  ركيا املعاقات زواج ان نت دث ولكننا, ماصككة شككرو  ل  زوامهن  مر ألن الالهننية
 ان  ركية إااقة لديها فتاة م  نت دث دداية .املتخصصب و ي ا اإلااقات ريوا من األشخاص م  دعض وحتدثنا شةللمناق
 اآلمرين دقسككوة األسككاس ا مرت عة هني إااقة لديها فتاة من اليواج فكرة ق ومل ادم مشكككلة  ن ر يي ا: فتقومل املوضككوع هنالا

 صككعودة ا ليسككت فاملشكككلة, السككخرية  و الشككفقة فتاة  و شككاب سككواه إااقة لدي  شككخص  ا يقادلوا ما غال ا الالين اجملتم 
 ا دقيود وتك لها الفتاة تالن تيامل ال اله اجملتم  نارة ولكن ,الشككككككككككككككاب  و إااقة لديها الفتاة كانت إريا معا والتعايش الياة
 . سرة لا ويكون تعيش  ن وتريد مشاار لا اادية إنسانة فهي, ط يعي دشك  الياة من متنعها ال إااقتها  ن  ب

 الالا واجملتم  ال يئة في  يت كن األمر هنالا  ن اتقد  الشككخصككي املسككتوا الي  ان: تقومل دصككرية قةإاا لديها السككيدات إ دا
 ال نت  ن مثال يرا والالا. اإلااقة ان الناس فكرة ولكنها, نفسككككها املعاقة الفتاة مشكككككلة ليسككككت فهي, الشككككخص في  يعيش

… املسككككككككتق   ا  دناها يريب  ن يسككككككككتعي  ال الكفيل الرم   ن إد يناروا  و املنيلية األامامل تقوم  ن تسككككككككتعي  ال الكفيفة
 مثال فهنا , اموما اليواج ان مذلوطة أبفكار  ي كككككككككككا متعلق األمر  ن و قيقة,املعاقب األشكككككككككككخاص ان مذلوطة  فكار كلها

 واليواج اإلااقة ان  فكاران نصككككل   ن في  جيب الالا الوقت  ان  ن  و اتقد, اأميلة غري الفتاة يق لون ال ااديب  شككككخاص
 . ي ا

 فعادة, لليواج النسككك ة املعاقة املر ة ضكككد واضككك ا متيييا هننا   ن درسكككة  عرومومديرية م نفسكككية إمصكككائيةمحودة اأائفي  تؤكد
 تكن مل إريا  ه مشككككككككككككككلة  ية اندهنا لو الفتاة لكن, هبا واليواج لفتاة التقدم ا مشككككككككككككككلة  ية ال جيد إااقة لدي  الالا الرم 
 د  معري ايب لديها وكأن الكثريون إليها ينار,  سكككككككنا ا شكككككككك  ا مشككككككككلة  و دعينها دسكككككككيع  ومل لديها لو فمثال, إااقة
. ومبجرد  ن يكون ,  و مناس ة لا وفهمكن كفايةظروفها ا  د تشوي: ويقولون,   ياان خلع تها التقدم ان الش اب وي تعد

قدم فتاة  قصككر من األمر  دسكك ب شككل  األطفامل لن يتقدم لا الشكك اب... ثقافتنا دعيدة كثرياً ان تعالين اإلسككالم وكأن املر ة 
 سلعة مادية ت اع وتشرت  إري ال دد  ن تكون مالية من العيوب!!! 



 فهنا ,السككككائدة الصككككورة هنالا تذري دد ت وواي فكر لديها صككككياتشككككخ قادلت األمرية الفرتة ففي ريلن من الرغن: وت ككككيل
 لفتاة تقدم لو ما واليسككككككر السككككككهولة لي  األمر وهنالا لدي  إااقة  ا ومود ادم من الرغن الفتاة إااقة تق   شككككككاب من  كثر
 الي  ودناه اثنب دب مشككككككككككاركة فهو,لليواج و ي ككككككككككا للمر ة نارتنا نذري  ن إد حنتاج زلنا ما ولكننا تييد والنسكككككككككك ة, اادية  مرا

, سكككككئوليةامل حتم : مث   مرا موهنرية  ات هننا  سكككككتكون لكن ف سكككككب اخلارمي الشكككككك   سكككككاس الي يكون لن االمتيار
  .إخل…العموح, اال تمامل, الشخصية

والعم , ومؤمراً  الركة ان تعيق  ال إااقه: وتقومل  – دسيعة  ركية إااقة – عسكرة حممد احلسيين الر ا ا معها وتتفق
 الركية إااقتهن من الرغن تيومن صككديقات لداإااقه, و  دسكك ب يب االرت ا  ا مشكككلة جيدوا ال كثريون شكك اب د تقدم
 ا يرغب لن   دا و ن اجي لديها   ا اليها يسيعر فأ ياانً , نفسها  مام وصور ا الفتاة ا   ياان املشكلة تكون قد ولكن

 .العريقة هبالا تفكر فلن اخلاصة وقدرا ا وإلمكانيا ا نفسها إد نارت لو نهاولك, هبا االرت ا 

 النسكككككككككككككك ككة اليوميككة اليككاة  ن ال عض جييم  ن اخلعككأ ومن, اليواج ا االمتمككااي الق لككا املعككاقككة الفتككاة إنوا  قيقككة األمر 
 األشخاص كسائر الشخصب تكافؤ الي يعتمد اامة دصورة اليواج ألن ريلن, فاشلة ستكون اإلااقة ريوا من لاشخاص

 اإلااقة ريوا منو , اأنسكككككب دب اليومية التجردة جناح  و فشككككك  حتدد اله هني االمتمااية الاروي فتن املقاد  وا. العاديب
 .اليجية فش  دس ب اإلااقة تكون  ن ال رورة ولي  اليومية الياة استمرار الي تسااد ال قد, معينة ظروي حتت يق  فقد

ا مر لة الدراسككككككككككككككة اأامعية, أب ا توام  اوائق حتومل دون املسككككككككككككككاواة الكاملة م  اقر  ا  عفاف احليميوقد حتدث          
دسكك ب قامتها القصككرية, الفتة إىل  ن اسككتمرار هنالا الوامي جتعلها ضكك ية للتمييي كو ا امر ة من ريوا اال تيامات اخلاصككة, 
  مشرية إىل   ا تتعرض يومياً إىل  اع الكثري من التعليقات والكلمات واله وصفتها النادية واأار ة. وتر  افاي  ن اجملتم

 ال يستواب ومود امر ة قصرية القامة فيما دينهن ويعاملها وكأ ا  ق  مستو  منهن,  و كائن غري مرغوب في . 

 

تقارير ومصككككككادر دولية وحملية الصككككككرااات املسككككككل ة والعائفية ا ال الد ملقت  رقاماً االية من الالمئب واملشككككككردين والذال ية  
 35000وااملياً فتن تقديرات األمن املت دة الالية تؤكد  ن هننا  ما ال يق  ان العامك من هنؤاله من النسكككككككككاه واألطفامل, 

من املدنيب الالين يقتلون ك  اام, وهننا  آالي من األطفامل والنسككككاه فقدوا  ا ككككاه من  مسككككادهنن, إضككككافة إىل الصككككدمات 
العصككل واأللذام األرضككية وغريهنا من  العاطفية, وإصككاات ال   الشككوكي والدماغ, وفقدان القدرة الك الرؤية والسككم  دسكك ب

املتفجرات. ا املقاد  فقد  كدت دراسككة  اد ا منامة اليونيسككيل ان أتثري النيااات املسككل ة الك النسككاه واألطفامل, الفتة 
شككككككككككة إىل   ن ا  امة ااملة خلدمات التأهني , مبا ا ريلن املسككككككككككاادات التقنية والتكنولوميا املالئمة, والالفت  ن هننا  ور 

 اعت لليومة املعاقة شهادة أبن  يا ا اليومية قد انتهت يوم  صي ت « األطفامل والنساه واأللذام األرضية»ام  دولية ان 
العوق, دس ب ايمل هنؤاله النساه ان  سرهنن وجمتمعا ن احمللية, وتدمري مستق لهن, وروت نف  املصادر أبن اجملتم  ال ينار 



زومة  و ا تمالية  ن تصككككككككككك    ماً ا املسكككككككككككتق  , وحماولة إدعادهنا ان اجملتم , الك الرغن من  امة  إىل املر ة املعاقة اات ارهنا
, اليمنهنالا املر ة إىل املساادة لالن مام إىل هنالا اجملتم . وألن العوق دس ب  وادث االنفجارات ميه من املشهد املعتاد ا 

الك اتفاقية األمن املت دة لقوق ريوا اإلااقات  دي إىل ضكككككككككككمان  فتن التقارير الدولية تشكككككككككككري إىل  ن  غلب الدومل املوقعة
. وتقومل التقارير اله  اد ا منامات إنسككككككككانية حملية اليمن قوقهن ودجمهن م  اجملتم  ال تلتيم د نود هنالا االتفاقية ومن دينهن 

ن جيدون  نفسككككهن فجأة وقد حتولوا إىل إن كثريا من املعاقب يعانون اضككككعراات نفسككككية اتت تؤثر الك االقتهن األسككككرية, و  
االة الك اوائلهن دعد  ن كانوا يعيلو ا فيت ولون إىل الذ كككككب الدائن من ك  شكككككيه. كما  ث تت آمر الدراسكككككات اله قامت 

يمن دل  هبا وزارة الصككك ة التعاون م  منامة املعوقب الدولية ومثلي وزارة العم  والشكككؤون االمتمااية,  ن ادد املعوقب ا ال
 كثر من مليون شكككككككخص ترتاوح شكككككككدة إااقتهن دب العجي الكلي واحملدود, وان ادد معوقي الرب املنسكككككككودب إىل هنيئة رااية 

(  لل 100( من ريوا العجي الكلي, فيمككا دل  اككدد امل تورين )5600( مصككككككككككككككككاب منهن )43600معوقي الرب دل  ) 
(  لل, ا  ب يقدر ادد املهددين العمك وضكككككككككككككعل 100ل   كثر من )تقري اً,  ما ادد املكفوفب ا الوقت الاضكككككككككككككر ف 

( مليون نسمة, هني نتيجة م اشرة 27( آالي. إن هنالا األاداد الائلة ا دلد ال يييد ادد نفوس  الك )205ال صر دن و )
 6ياً إلاادة التأهني  ومرك 18. فيما تؤكد وزارة الصك ة أب ا ال متتلن سكو  اليمنلل روب والقم  السكياسكي الالا تعرض ل  

ورشكككككة لاطراي الصكككككنااية وال تسكككككتعي  افتتاح املييد أل ا تفتقر إىل األط اه والفنيب. و شكككككارت إىل  ن رد  األشكككككخاص الالين 
حيتامون إىل  طراي صكككنااية فقع هنن الالين حيصكككلون اليها ألن املواد اخلام غري متوفرة.   ياة املر ة املعاقة ان غريهنا و قيقة 

ر  ن الوضكك  الاد النسكك ة إىل النسككاه املعاقات ا اليمن, هنو  سككو  السككيناريوهنات املمكنة, وضكك  تصككف  املعاقة  نوار الي األم
املعيب ل لد يعفو الك حبرية من النفع, الفتة إىل معاان ا اله ددت وكأ ا  زلية دسككككككككككككك ب اوقها وادم اسكككككككككككككتعااتها العيش 

ال يعد  اليمنا مجي  دومل العامل العريب والذريب يتلقك داماً واهنتماماً ك ريين دينما ا  ك اقي ال شكككككككككككككر, مشكككككككككككككرية إىل  ن املعاق
املعاق من دب ال شر. ا املقاد , كانت نذمة  دي  املعاقة زهنراه حمسن تتسن دنوع من الت سر وهني تسرد  كايتها فتقومل: 

ان   د  فرادهنا  ن كان معاقاً, وحتديداً املر ة املعاقة,  إن  ألمر معيب  ن يتعلب من  سككككككككككككران الت فظ الك  شككككككككككككياه تريد قولا
ية  ن املعاقة نقعة ضككككككككككككككعل ميكن اليمنفاملر ة املعاقة جتلب العار لعائلتها, وومودهنا يتعلب الالر,  ي  تعترب  غلب العوائ  

ها اطناب ان ق كككككككااي اسكككككككتذاللا من ق   اآلمرين, كو ا ال تسكككككككتعي  الفاظ الك نفسكككككككها  و الدفاع انها, وتواصككككككك   ديث
تراو ككت دب املعككالككب اله تعتقككد  ن الك الكومككة توفريهنككا للمر ة املعككاقككة ودب مشكككككككككككككككاارهنككا جتككاا اآلمرين واككدم تق لهن فكرة 
اندماج املر ة املعاقة ا اجملتم , مشككككرية إىل  ن الفتاة الشككككادة املعاقة ال متتلن   الماً ك اقي الفتيات, الك الرغن من   ا متتلن 

شككككاار وحتب وتعاين, متسككككائلة من يفكر ا االرت ا  واليواج من امر ة معاقة,  ال جيدر حبكومتنا  ن تت ىن ق ككككيتنا ووضكككك  ما م
مييي  ياة املر ة املعاقة ان غريهنا؟  اأن  واإلااقة ا الواق , مالمل السككككككنوات املاضككككككية اله سككككككادت القيود فيها رغن االنفتاح 

كانت املر ة املعاقة معيولة, وناام  يا ا  صككك   معقداً وغري شكككفاي لدرمة  ن الكثري من النسكككاه الك ري الالا شكككهدت  ال الد,  
املعاقات مل تكن لديهن  ا فكرة ان القيمة القيقية ا الياة, د  مل يكن لديهن  ا  افي للت دا وإث ات الالات, لتكون 



ج م  اجملتم . والك ما ي دو  ن املعاقات مبختلل  نواع إااقا ن املر ة املعاقة كائناً يعيش الك هنامش الياة ويرفض االندما 
فلن نسمع عن معاقة قدمت اخرتاعا  ا دالدان قد استسلمن للوض  القائن, ودنت   يسات لكرسي مت ر  ددام  املنيمل.. 

املعاقات اردياً وااملياً, النسكككككاه , ومل نر وا دة من املعاقات ا دالدان, كان لا نشكككككا  ك اقي النسكككككاه أو ابتكارا  علميا  جديدا  
املعاقات معرضكككككككككات للخعر والتمييي  كثر من الرمامل املعاقب الكثري الرتكيي الك اآلاثر السكككككككككل ية للمر ة كالوامي الثقافية اله 

وقات, جتع  منهن ضكككككك ااي التمييي, فالكثريين اهنتموا دق ككككككية التمييي ضككككككد املر ة, ولكن القلي  مدا  طرح ق ككككككية النسككككككاه املع
ووضككككككعت دعض احملاوالت ا هنالا األمر الك  ر ماط , أل ا تعاة مشكككككككلة  اإلااقة كجيه من املوضككككككوع اام وهنو التمييي 
ضككككد املر ة, الك الرغن من  ن هننا  ااملب منفصككككلب ومها اأن  واإلااقة إال   ما امتمعا ا امر ة وا دة.. إري تقومل املعاقة 

كثرية منها: ال تسكككككككتع  العم , مشكككككككرية إىل  ن املر ة املعاقة تالقي التمييي ا هنالا الفقرة م    نورا سكككككككعد أب ا توام  صكككككككعوات
الرم  املعاق وينار إليها من مناور اأنسكب,  ي   ن الرم  املعاق ميتلن اماًل الك اك  املر ة املعاقة فال   د يفكر ا 

م  وادم تكافؤ فرص الصككككككككككككككومل الك القروض واملوارد توظيفها, هننا  ادم تكافؤ ا الصككككككككككككككومل الك فرص التدريب والع
اإلنتامية األمر , وادم املسككككككككككككاواة ا األمر ان العم  املتسككككككككككككاوا, والعيمل امله , و  ا اندرا ما تشككككككككككككار  ا صككككككككككككن  القرار 

اقب, االقتصكككككككككككككككادا. ودذض النار ان ك  شككككككككككككككيه, ففي دالدان يتن توظيل املر ة املعاقة مبعدالت  ق  دكثري من الرمامل املع
وكاللن فتن الفتيات لديهنَّ فرص  ق  لل صككككككككككككككومل الك التعلين, واملراهنقات املعوقات لديهنَّ فرص  ق  لالمتال   و تلقي 
توميهات  ومل ختعيع مسككككككككتق لهن, واألمر ماث  النسكككككككك ة لل الذات  ي  فرص أتهنيلهن و صككككككككولن الك اخلدمات  ق   و 

لتدريب  و ا سوق العم , اإلضافة إىل ريلن, ومالفاً لذريهنن من النساه تكاد تكون معدومة من  ي  إدمالن ا درامر ا
غري املعاقات فلديهن فرصككة ضككئيلة لليواج  و الصككومل الك اإلرث الالا ميكن  ن يقدم شكككاًل  من  شكككامل األمن املاد لن.  

ن مل يسككككككككككككككتفدن من التعلين, الن تعلين التمييي واالندماج ا اجملتم  وتعتقد الدراسكككككككككككككككات املعرو ة الك الفتيات املعاقات,   
املعاقات قد ال يؤدا إىل مشككككاركتهنر ا اجملتم  مبا ا ريلن العم , فالتقارير الواردة كان الرتكيي الرئيسككككي فيها  صككككوص املر ة 

األامامل املعاقب  املعاقة الك الالة القامتة ا العم , كما  ن تنامي ظاهنرة تنمية األامامل التجارية الصذرية كان من ق   رمامل
فقع, الك الرغن من  ن التقارير  فادت أبن إدارة األامامل من ق   املر ة املعاقة  ف ك  دكثري من الرم  املعاق. تقومل الناشكعة 
حبقوق املر ة فرايمل الي: املر ة العامية ا  ا جمتم  يع  ريلن الت عية وال عل, وادم اإلنتاج والتاد فقد  ظهرت الدراسات 

لنسكككككككككككككككاه املعاقات اللوايت مل يتمكنَّ من امرتاق  سككككككككككككككوار التمييي واالندماج ا اجملتم   و م  مجااات الدان مث   قرا ن,  ن ا
كاالنتماه إىل منامات فاالة الك الصكككعيدين احمللي والدود, لتمكب الفتيات والنسكككاه املعاقات ا دان دع كككهن ال عض من 

 ووفقاً اليم إىل العامل. وانشكككككدت الناشكككككعة اأهات الر ية االلتيام دقوانب الدسكككككتور  مالمل اأهود امل الولة لالن كككككمام دعدهنا
 اله تنص الك  ن )تراك الدولة املعاقب وتكف  اندمامهن اجملتم  ويصدر ريلن دقانون(.. 32للمادة 

كما مين  ارضكككككككككها الك ط يب   إن الكثري من النسكككككككككاه املعاقات ال يتلقب  ا االج ط يعي, دسككككككككك ب النارة العشكككككككككائرية,     
متخصككككككككككككككص, انهنين ان املعاانة األزلية ا توفري مالكات نسكككككككككككككككائية ااملة ا جمامل العالج الع يعي للمر ة املعاقة. لكن  من 



الواضككككككككككك  إن املر ة املعاقة ال تيامل تكاف  للتخلص من إرث رماا اجملتم  وراه ظهرا منال زمن دعيد.. ف املقارنة م  الرم  املعاق 
اجملتم  متهن التأمر واأه , والقم  للمر ة املعاقة وظ  مرتدد ا ق ومل  ا مسكككؤولية ان دورهنن ا ما حيصككك , ا املقاد  فتن 

 اليمنفتن املر ة املعاقة جتد نفسككها ضكك ية.  منامة صككوت املر ة املسككتقلة تت ىن الدفاع ان  قوق املعاقب  طلقت املعاقات ا 
ورف  اليل الالا لق هبن ومن هن رواتب جميية ونسككككككككك ة من الوظائل الكومية املناسككككككككك ة صكككككككككرمة مدوية للمعال ة حبقوقهن 

 ل مان العيش الكرمي لن. 

 ايش  ســـــحر البحريهننا  من يتالاب حبقوق املعاق كما يومد فسككككككاد إدارا هبالا اخلصككككككوص.  وا مقادلة م  املعاقة      
 امامل يدوية الك القععة وكثرياً من األ يان ال يومد ام  فال  ملن م  والديت و ضككككككعر للعم  ا اأمعيات والورش لتنفيال 

 مرة اص النق , وتسككككككككككككاهلت  ومل إمكانية تعيب املعاقب من املوا سككككككككككككنوات طويلة ا تلن الورش واأمعيات الك مال  
املعاقب وريوا اال تيامات  ادد من دوائر الدولة والشككركات اله لديها ورش ماثلة. اما النسكك ة السككعار املسككتليمات اخلاصككة

اخلاصة فهي غالية مداً. وان اائلتها ال تسعي  توفري ما حتتام  من كرسي مت ر  ودعض املستليمات الع ية , فوالدهنا يعم  
 سائق سيارة  مرة وما حيص  الي  من مورد ال يكفينا . 

و ا ال متتلن معيناً لا يسككككككككاادهنا الك مارسككككككككة ان األمرايت, د  رمبا كانت  شككككككككد ك فاطمة أمحد النجاروال ختتلل معاانة 
 يا ا اليومية, فهي يتيمة.  ن املعاقات ا دالدان ال حيصككككلن الك املعونة املادية من وزارة العم  والشككككؤون االمتمااية اله قد 

سككنب دينما  7منال امصككصككت سككادقاً رات اً لل عض من املوظفات. مشككرية اىل ان هنالا الراتب قد مت  ج   ان النسككاه املعاقات 
 ( الل رايمل . 30,000املعاقون من الرمامل يتسلمون رات اً ك  ثالث اشهر وقدرا ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ويف اخلتام توصلت الباحث إىل النتائج التالية:

تعاين الفتيات املعاقات ا اليمن من مشكككككاك  اديدة ال تكاد حتصكككككك وتت م  األسكككككرة واأهات املختصكككككة مسكككككؤولية  -1
 قك للمستو  املعلوب.ك رية مل تر 

وادم ق ولن كشكل لقد ت ب لل ا ثة  ن هننا  فتيات غري مقيدات ا سكجالت املعاقات دسك ب انعيامل دعض األسكر  -2
 .هنوايت دنا ن

مل نلم  دور  مصككككككائي اإلرشككككككاد الرتدوا ا رااية وأتهني  الفتيات املعاقات فالكادر املتخصككككككص ا هنالا اجملامل قلي   -3
 الفتيات املعاقات. مداً املقارنة ااداد

الصرااات املسل ة والعائفية ا ال الد ملقت  رقاماً االية من الالمئب واملشردين  أبن ليةاحملدولية و ال  كدت التقارير -4
 والذال ية العامك من هنؤاله من النسكككككاه واألطفامل, وهننا  آالي من األطفامل والنسكككككاه فقدوا  ا كككككاه من  مسكككككادهنن

 شردين.والتاد  ص  وا من فئة امل
, كما مين  ارضككها المتمااية القاصككرة لنإن الكثري من النسككاه املعاقات ال يتلقب  ا االج ط يعي, دسكك ب النارة ا -5

الك ط يب متخصكككككككككص, انهنين ان املعاانة األزلية ا توفري مالكات نسكككككككككائية ااملة ا جمامل العالج الع يعي للمر ة 
 .املعاقة

د  ا كثري من ال لدان النامية لكن ضككككككككككككككعل اإلمكاانت املادية يعقل ااقاً حيومل  تِعد التجردة األمريكية مثامل حيتالا -6
دون تع يق هنالا التجرية دسكك ب املسككتو  املعيشككي ال ككعيل مداً لد  األسككر اليمنية وماصككة ا الريل الالا يعتمد 

 الك معيشت  الك اليرااة ال علية.
ف املقارنة م  الرم  املعاق فتن اجملتم  متهن التأمر واأه ,  ؛تكاف  للتخلص من إرث اجملتم  املعاقة اليمنية ال تيامل -7

والقم  للمر ة املعاقة وظ  مرتدد ا ق ومل  ا مسككككككككككككككؤولية ان دورهنن ا ما حيصككككككككككككككك , ا املقاد  فتن املر ة املعاقة جتد 
 نفسها ض ية.  

لدان مشكككاري  اإلااقة وحماولة  دي إىل دان املعاقات وإجياد مصكككادر متوي  دائمة  ةال دد من وضككك  معة اسكككرتاتيجي -8
 إجياد مصادر دم  للفتيات املعاقات من مالمل إشراكهن ا جماالت العم  املختلفة. 

 اإلااقة.عاملب واملختصب ا جمامل لل ةتدري يدورات  وإقامة امر العالج النفسيالعناية درب  -9
 مراكي اإلااقة وتقدمي ك  الدان لا. ا إقامة املعاهند و التوس   -10
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 .دار الفجر:القاهنرة ,تردية املتخلفب اقليا (. 2003)أحالم عبد الغفار  •

 .دار الكتاب العريب: القاهنرة" مسمياً ونفسياً وامتمااياً "ف  املعوق رااية الع(. 1991)أمحد السعيد، ومصرى حنوره  •

.  ثر درانمر اللعب الك دعض موانب النمو اللذو  لد  اين  من األطفامل امر ست سنوات(. 1991)أمحد عبد الغىن إبراهيم  •
 .كلية الرتدية مامع  اليقازيق فرع دنها.  رسالة مامستري

 .سك املعاصر, القاهنرة: مكت ة األجنلو املصريةالعب النف(. 1998أمحد عكاشة ) •

: , الكويت212 مهيتها, مصادرهنا, وسائ   تنميتها, سلسلة اامل املعرفة رقن. الصيلة اللذوية(. 1996)أمحد حممد أمحد املعتوق  •
 .اجملل  الوطىن للثقافة والفنون واآلداب

 .املكتب العلمك للكم يوتر والنشر والتوزي : , اإلسكندرية اوي األطفامل املعاقب اقلياً (. 2000)أشرف حممد عبد الغىن  •

دراسكككككككة )فاالية درانمر سكككككككلوكي  ر مفض درمة العنل لد  اينة من املعاقب اقليا (. 2000)أشـــــرف حممد على على شـــــل   •
 .رسالة مامستري, كلية اآلداب, مامعة اب ي (. جتري ية

 .1دار األجنلو املصرية   :اص  واالمها, القاهنرةاضعراات التو (. 2003)امال عبد السميع أابظة  •

 .2 : اضعراات التواص  واالمها, مكت ة األجنلو املصرية, القاهنرة(. 2007)امال عبد السميع أابظة  •

. التوحيديني واقرأهنم املتخلفني عقليا دراسككة تشككخيصككية مقارنة ر السككلو  االنسكك اب لاطفامل(. ب -2001)أمرية طه خبش  •
 .75-45، (3) 2جملة العلوم الرتبوية والنفسية، : حرينجامعة الب

مكت ة زهنراه : القاهنرة. إيالاه الالات, التشكككككخيص والعالج, ترمجة وإاداد  سكككككن مصكككككعفك ا د املععي(. 2001)آن ســــكســــتون  •
 .1الشرق  

 .2 : اإلسكندرية, املكت ة اأامعية. السلو  اإلنساخ(. 2003)انتصار حممد يونس  •

 .2 : القاهنرة. مقدم  ر سيكولومية اللذة(. 1998)اسم أنس حممد أمحد ق •

 .1 : القاهنرة. اإلااقة العقلية دب اإلمهامل والتومي , دار ق اه(. 2001)إميان فؤاد حممد الكاشف  •

 تنمية دعض املهارات اللذوية لاطفامل املعاقب اقليا فئة القادلب للتعلن اسكككككككككككككككتخدام درامر(. 2003)إميان حممد صـــــــــــديق فراج  •
 .مامعة اب ي :رسالة مامستري, معهد الدراسات العليا للعفولة, القاهنرة . الكم يوتر

 .دار إشراق للنشر والتوزي : امَّان. دلي  اآلاه واملعلمب. تعدي  سلو  األطفامل املعوقب(. 1992)مجال حممد اخلطيب  •

 .دار  يين, مكت ة الفالح: ه واملعلمب, اماندلي  اآلا–تعدي  سلو  األطفامل املعاقب (. 2001)مجال حممد اخلطيب  •



 .دار الفكر للنشر والتوزي : مقدمة ر تعلين ريو  اال تيامات اخلاصة اخلاصة, امان(. 2007)مجال حممد اخلطيب  •

 .دار الفالح :امان  .تعدي  سلو  األطفامل املعوقب(. 2003)مجال حممد اخلطيب،  •

دار وائ  للع ااة والنشر,الع عة : امان. ريو  اال تيامات اخلاصة ر املدارس العادي تعلين العل ة (. 2004)مجال حممداخلطيب  •
 .األوىل

مكت ة الصكككككككككككف ات الالهن ية : امان. القوانب واإلمراهات, الع عة الثانية, الرايض. تعدي  السكككككككككككلو (. 1990)مجال حممداخلطيب •
 1. 

كلية .  عض جماالت التع ري الشككككككككفهك لعالب املر لة الثانويةدرانمر مقرتح لتنمية مهارات د(. 1991)مجال مصــــــطفى العيســــــوى  •
 . رسالة دكتوراا: الرتدية مامعة طنعا

اجملل  الوطىن الثقار والفنون : , الكويت145رقن . سيكولومية اللذة واملرض العقلك, سلسلة املعرفة(. 1990)مجعة سيد يوسف •
 .واآلداب

 .اامل الكتب: القاهنرة. والعالج النفسك الص ة النفسية(. 1974)حامد عبد السالم زهران  •

 .اامل املعرفة, للنشر والتوزي :الص ة النفسية والعالج النفسك, القاهنرة (. 1978)حامد عبد السالم زهران  •

 . الدار املصرية الل نانية: القاهنرة. قراهات األطفامل(. 1996)حسن شحاته  •

 .دار األندل  للنشر والتوزي : ملعلمات  ائ الرتدية اخلاصة للمعلمب وا(. 2005)محدى شاكر حممود  •

. . نيوروسككيكولوميا معاأة اللذة واضككعراات التخاطب ومومهات تشككخيصككي  واالمية و سككرية(. 2005)محدى على الفرماوى  •
 .مكت   األجنلو املصرية:القاهنرة 

عراات النعق و ثرا الك حتسككب السككلو  فعالية درانمر تدري، دناامك الدمر والعيمل ر تعدي  اضكك(. 2008)خالد حممد رمضــان  •
 . التوافقك لد  األطفامل املعاقب اقليا , رسالة دكتوراا , كلية الرتدية مامعة دىن سويل 

 .مكت ة النه ة املصرية :القاهنرة ( تع يقا ا–ناراي ا –اس  ها )صعوات التعلن (.  2004)خدجيه أمحد السباعى  •

 .دار الفكر اأامعك: ومية منو العفولة واملراهنقة, اإلسكندري  سيكول(. 1993)خليل ميخائيل معوض  •

. 1سيكولومية األطفامل غري العاديب وتعليمهن  . ترمجة اادمل ا د هللا حممد(. 2008) هاالمان وجيمز م كوفمان  –دانيا ب  •
 .دار الفكر العرىب انشرون وموزاون: امان 

زيدان امحد الســـــــــــرطاوى، عبد العزيز الشـــــــــــخص، عبد العزيز عبد  ترمجة)داين برادىل، مارغريت ســـــــــــريز، داين ســـــــــــوتلك  •
 .دار الكتاب اأامعك: العب ( الدمر الشام  لالو  اال تيامات اخلاصة, مفهوم  وملفيت  النارية)( . 2000اجلبار

 .ترمجة  نعوان الاشن , ل نان دريوت. اضعراات اللذة(. 2000)ديدييه يورو  •

إيرتا  للع ااة والنشككككككككر :القاهنرة . 2,  (الت دث واإلسككككككككتماع)ية مهارات التواصكككككككك  الشككككككككفو  تنم(. 2004)راشــــــد حممد عطية  •
 .والتوزي 

مد  فاالية درانمر إرشككككاد  خلفض  دة دعض االضككككعراات السككككلوكية لد  األطفامل املعاقب (. 1999)رشـــا حممد أمحد حممد  •
 .الدراسات العليا للعفولةمعهد : رسالة دكتوراا , مامعة اب ي . اقليا القادلب للتعلن 



 .مكت ة األجنلو املصرية:القاهنرة. الن نف  اإلااقة ( . 2002)رشاد على عبد العزيز موسى  •

 .دار اأ  . التومي  واإلرشاد النفسك , دريوت (. 1988)رمضان حممد القذاىف  •

 .دار اأ  : دريوت . سكولومية اإلااقة(. 1993)رمضان حممد القذاىف  •

تعلين ريوا (.  2003وســــو وكولني أوروت ، ترمجة أمحد الشــــامي، عادل دمرداا، أمين كامل، علي عبد العزيز ) روانلد كوالر  •
 اال تيامات اخلاصة كتاب لك  املعلمب اأيه األومل, هنيئة فولري ليل , القاهنرة : مركي األهنرام للرتمجة والنشر.

 .1دار الثقافة للنشر والتوزي   : القاهنرة. مدم  إىل العب النفسك(. 1986)الزين عباس عماره  •

. سكككككيكولومية الفئات اخلاصكككككة واملعوقب ,اخلصكككككائص, صكككككعوات التعلن ,التعلين , الربامر , التأهني (. 1999)زينب حممود شـــقري  •
 .مكت ة النه ة املصرية : القاهنرة

التأهني , القاهنرة -الربامر–علن صكككككعوات الت -سكككككيكولومية الفئات اخلاصكككككة واملعوقب ,اخلصكككككائص( . 2000)زينب حممود شــــقري  •
 .مكت ة النه ة املصرية , الع ع  األوىل :

 1 .مكت ة النه ة املصري : القاهنرة. اضعراات اللذة والتواص  ( . 2002)زينب حممود شقري  •

 .اجمللكككد الراد . 1طرق التواصككككككككككككككككك  والتخكككاطكككب للصكككككككككككككككككامتون واملتعثرون ر الكالم والنعق,  ( . 2005)زينــب حممود شـــــــــــقري  •
  .النه ة املصرية:القاهنرة

 .دار الفكر العرىب : الص ة العقلية لامراض النفسية والعقلية واإلحنرافات السلوكية , القاهنرة ( . 1986)سعد جالل  •

 الدار العلمية الدولية  ودار الثقافة للنشر والتوزي : امَّان. اإلااقة العقلية ( . 2001)سعيد حسين العزة  •

الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشكككر : امان. تعدي  السككككلو  اإلنسككككاين(. 2001)ودت عبد اهلادي ســـعيد حســـين العزة ، ج •
 .والتوزي 

 .دراسات ر سيكولوم ية العفولة ,االسكندرية , دار االسكندرية للكتاب( . 2000)سهىر أمحد أمني  •

 .مركي األسكندرية للكتاب: التومي  واإلرشاد النفسك , األسكندرية ( . 2002)سهري أمحد كامل  •

فعالية درانمر لتنمية دعض املهارات االمتمااية دناامك الدمر والعيمل و ثرا ر مفض ( . 2000)ســــــهري حممد ســــــالمه شــــــحاتة  •
 .الص ة النفسية. كلية الرتدية :  مامعة اليقازيق( غري منشورة)رسالة دكتوراا . األطفامل املتخلفب اقلياً  االضعراات السلوكية لد 

 .1مكت ة األجنلو املصرية  : األنشعة الرتدوية للمراهنقب ريو  اال تيامات اخلاصة, القاهنرة(. 2004)السيد عبد النىب السيد  •

 .مركي كريتاس سيىت للتدريب والدراسات ر اإلااقة العقلية: طرق حتسب التعلن والسلو  , القاهنرة( . 2002)صفوت فرج  •

الدار العاملية : القاهنرة ( املعاقب ريهننياً )رااية ريو  اال تيامات اخلاصكككككككككككككككة ( . 2006)وف طارق عبد الرؤوف ، ربيع عبد الرؤ  •
 .للنشر والتوزي 

 .األجنلو املصرية: موسواة الرتدية اخلاصة , القاهنرة(. 1987)عادل أمحد األشول  •

 .الرشاد دار: اإلااقات العقلية , القاهنرة ( . 2004)عادل عبد هللا حممد  •

 .دار الفكر: التعلين العالمي,القاهنرة -ط يعتها -مفهومها -صعوات التعلن( . 2006)حممد  عادل عبد هللا •



 .دار الرشاد: العالج املعرر السلوكك  س  وتع يقات, القاهنرة( . 2000)عادل حممد عبد هللا  •

. من األطفامل املتخلفب اقليا مد  فاالية درانمر إرشاد  ر تنمية املهارات االمتمااية لد  اينة( . 2004)عايدة على قاسم  •
 .رسالة دكتوراا , كلية الرتدية , مامعة اب ي 

. منككاهنر العلوم ا التعلن العككام دككدومل اخللير    العريب ومواك تهككا ملععيككات التعور العلمي والتق ( . 1991)عبـد احلكيم بـدران  •
 .مكتب الرتدية العريب لدومل اخللير العردية: الرايض

. منككككاهنر العلوم ا التعلن العككككام دككككدومل اخللير العريب ومواك تهككككا ملععيككككات التعور العلمي والتق (. 1991)ان عبـــد احلكيم بـــدر  •
 .مكتب الرتدية العريب لدومل اخللير العردية:الرايض

 .مكت ة زهنراه الشرق: القاهنرة, معجن التخلل العقلك(. 1998)عبد الرمحن سيد سليمان  •

 .مكت ة زاهنره الشرق: معجن مصعل ات االضعراات السلوكية واإلنفعالية , القاهنرة  ( .2007)عبد الرمحن سيد سليمان  •

 .دار النه ة العردية للع ااة والنشر: العالج النفسك , دريوت ( . 1996)عبد الرمحن عيسوى  •

, (   I L E P)-28درامر التدم  العالمي للمتخلفب اقلياً ا ضكككككككككككوه منوريج الدان( . 2003)عبد الرقيب أمحد البحريي  •
املؤمتر السككككنوا التاسكككك  اشككككر لعلن النف  ا مصككككر واملؤمتر العريب الادا اشككككر لعلن النف  , درانمر املؤمتر وملخصككككات األحباث , 

 .   34يناير, ص 29-27اأمعية املصرية للدراسات النفسية , 

 .األجنلو املصرية مكت ة: اإلدداع وق ااي , وتع يقات  , القاهنرة( . 1993)عبد الستار إبراهيم  •

دار النه كككككة : سكككككيكولومية العف  غري العاد  والرتدية اخلاصكككككة , القاهنرة ( . 1996)عبد الســــالم عبد الغفار ويوســــف الشــــي   •
 .العردية

ص ص  29, اجمللد الثاخ , العدد  1997جملة كلية الرتدية دنها , مامعة اليقازيق , يوليو .  (1997عبد الصبور منصور حممد ) •
115-146. 

مكت ة : الرايض ( االمها - نوااها -تشككخيصككها -ملقتها)اضككعراات النعق والكالم ( . 1997)عبد العزيز الســيد الشــخص  •
 .امللن فهد الوطنية 

 .مكت ة العرب  : األطفامل ريوو اال تيامات اخلاصة و ساليب راايتهن , القاهنرة ( . 2007)عبد العزيز السيد الشخص  •

مكت ة األجنلو : قاموس الرتدية اخلاصكككككككككككككة وأتهني  غري العاديب , القاهنرة( . 1992)العزيز الدماطى عبد العزيز الشــــــــــخص وعبد  •
 .املصرية

 .دار القلن: امت ار املصفوفات املتتادعة امللونة أون رافن , الكويت ( . 1987)عبد الفتاح القرشى  •

 .كت ة األجنلو املصريةم: االضعراات النفسية ملراهنقب , القاهنرة( . 2005)عبد هللا عسكر  •

ط يعككة املشككككككككككككككككالت الكالميككة لككد  التالميككال ريو  التخلل العقلك واالقتهككا د عض املتذريات ( . 2003)عبد هللا حممد الوايلى  •
 (.89-53)ص , مامعة اب ي , , مركي اإلرشاد النفسك , كلية الرتدية( 16)الشخصية جملة اإلرشاد النفسك العدد 

 .دار الفكر العرىب: القاهنرة, 3سيكولومية ريو  اال تيامات اخلاصة وترديتهن  ( . 2001)عبد املطلب القريطى  •

 .دار الفكر العرىب: سيكولومية ريو  اال تيامات اخلاصة وترديتهن , القاهنرة ( . 1996)عبد املطلب أمني القريطى  •



 .دار الكتاب الدي : القاهنرة .سك التدري  العالمك لصعوات التعلن والتأمر الدرا( .  2005)عبدالباسط متوىل خضر •

 مكت ة زهنراه الشرق : معجن التخلل العقلك ,القاهنرة( . 2001)عبدالرمحن سيد سليمان  •

 .دار املريخ للنشر: الرايض . السعوية.  س  الن النف  ( . 1978)عبدالستار إبراهيم  •

 لرايض : الدار العردية للعلوم. سكولومية العفولة واملراهنقة األساسية , ا.  (1994عبدالعلى اجلسماىن ) •

 - سككككك اهبا  -تشكككككخيصكككككها  – اراضكككككها  –تصكككككنيفها –تعريفها )اإلااقة الالهننية ر مر لة العفولة ( . 2002)عثمان حممد لبيب  •
 .اجملل  املصر  للعفولة والتنمية:, القاهنرة  1 ( التدم  العالمك

دار الفكر انشكككككككرون وموزاون ,  الع عة : لمب و ولياه األمور,امان اإلااقة العقلية , دلي  املع( . 2007)عدانن انصـــــر احلازمى  •
 .األوىل

األمراض الوراثية واإلااقة , حبوث ودراسات وتوصيات املؤمتر القومك الساد  الحتاد رااية الفئات ( . 1998)عزت سيد السبكى  •
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 .مكت ة األجنلو املصرية: مدم  إىل الرتدية اخلاصة , القاهنرة (. 2005) فيولت فؤاد إبراهيم  •
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 .مع عة فيكتور كريلي : , القاهنرة  العالج السوكك وتعدي  السلو  , والع عة الثانية(. 1994)لويس كامل مليكة  •
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 .مكت ة النه ة املصرية: اللذة اند العف  , تعورهنا ومشكال ا , القاهنرة (. 1990)ليلى أمحد كرمي الدين  •

ج لربانمر التنمية العقلية واللذوية لاطفامل املتخلفب اقلياً القادلب للتعلن مبدارس الرتدية الفكرية , منوري (. 1995)ليلى كرم الدين  •
 .وزارة الرتدية والتعلين: مع واات املؤمتر األومل للرتدية اخلاصة , القاهنرة

 .دار صفاه للنشر والتوزي  : تعلين األطفامل املتخلفب اقليا , امان (.  2001)ماجده عبيد  •
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