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1. A BA ( Applied behavioral analysis) 

Analyse appliqué du comportement 
 

 سلوك لل تحليل تطبيقي
 

نهج تعليمي مستوحى من المدرسة السلوكية يعتمد على تفكيك السلوك المعقد إلى 
سلوكيات متعددة بسيطة يتم إكسابها تدريجيا لألطفال المصابين بالتوحد ، وهذه 

جاعتها في كثير من الحاالت لكنها تتطلب شرطين أساسيين: الطريقة بينت على ن
إلى أربعين ساعة في  30أولهما يجب أن يكون التعليم بهذه الطريقة مكثفا بين 

 األسبوع، وثانيهما أن يقوم فريق تعليمي مع إشراك  اآلباء بالعمل فرديا مع األطفال.

2. Aberration  
Aberration  
 

 انحراف 
  

خاصية أو أكثر ( جسمية أو عقلية) عن أقرانه العاديين . ويمكن اختالف الفرد في 
 هذااستخدام مصطلحات " غير عادي " أو " مختلف عن عادي " كمترادفات لإلشارة إلى 

االنحراف كما أن االنحراف أو االبتعاد عن االتجاه السوي هو بمعنى الخلل أو االنحراف 
فسية فيعوقها عن بلوغ غايتها. كما أن تتعرض له بعض الوظائف العضوية أو الن الذي

االنحراف يتعلق بالمبادئ واالتجاهات السلوكية التي تخرج عن مصالح الجماعة فتمس 
 بتماسكها . 

3. Abicus 
Abicus 

 أبيكاس

 
 13على  المعداد الحسابي الخاص هو أداة بسيطة تتكون من مجموعة خرزات موزعة

األساسية. وهو  قيام بالعمليات الحسابيةعمودًا، يستعين بها األشخاص المكفوفون لل
ثلثها األعلى  مكون من قطعة بالستيكية مستطيلة الشكل، وصغيرة الحجم نسبيًا، يفصل
 4هذا اإلطار  عن ثلثيها األسفلين قطعة بالستيكية تسمى باإلطار الفاصل. ويوجد تحت
طار الفاصل اإل خرزات على كل عمود معدني، وفوقه خرزة واحدة. وتمثل كل خرزة تحت

بيكاس ويحمل الكفيف األ .(فقيمتها (خمسة اإلطارقيمة (واحد) أما الخرزة الموجودة فوق 
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األول من اليمين هو عمود  بحيث تكون الخرزات األربع باتجاهه، وبهذا يكون العمود
  .، ويليه العشرات، ثم المئات، فاأللوف، وهكذااآلحاد

أما  .ت جميع الخرزات بعيدة عن اإلطار الفاصلكان إذاويكون األبيكاس في حالة الصفر 
في هذه الحالة  إذا حّرك الكفيف مثًال خرزة من الخرزات األربع في العمود األيمن فإنه يكون

أراد كتابة  وٕاذاوهكذا.  حرك خرزتين فيكون قد كتب العدد إثنين، وٕاذاقد كتب العدد (واحد) 
وينزل الخرزة الموجودة فوقه.  الفاصل طاراإلالعدد (خمسة) فإنه يبعد األربع خرزات عن 

أن  إلىالفاصل وهكذا  اإلطارأسفل  يكتب العدد (ستة) فإنه يضيف خرزة من أن أراد وٕاذا
فعليه أن يبعد كل الخرزات في عمود  العدد تسعة. والستخدام منزلة العشرات إلىيصل 

في العمود الثاني (الذي الخرزات األربع  اآلحاد عن اإلطار الفاصل (صفر)، ويرفع خرزة من
العدد عشرة (صفر في العمود األول وواحد في  يمثل منزلة العشرات)، وبهذا يكون قد كتب

 .العمود الثاني

4. Ability 
Habileté 

 ، مهارةقدرة
 

وهي خاصية من خصائص الفرد ، وترتبط بالحالة القائمة  محدد،كفاية الفرد في مجال 
على إنجاز عمل ما أو التكيف بنجاح وتتوقف استجابته . والقدرة تعني قدرة المرء للفرد 

على إرادته وعلى الرغبة المتوفرة لديه. وهي القدرة على القيام بعمل ما أو ممارسة فعل 
حركي أو نشاط عقلي. وتتميز القدرة عن االستطاعة حيث تعني األولى القدرة الفعلية 

اعة. فهي المقدرة الطبيعية الموروثة الناجمة عن التدريب والخبرة أما الثانية أي االستط
والسابقة ألي تدريب والتي يمكن استغاللها مستقبال بشكل كامل في أفضل الظروف 
المتاحة . ونجد القدرة األكاديمية والقدرة الفنية والقدرة الرياضية واإلبداعية والقدرة 

 لقدرات الخاصة.  االستنباطية والقدرة العامة والخاصة . والقدرة العقلية وغيرها من ا

 
 
 
 
 
 

 
5. Ability grouping 

Groupement par aptitudes 
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 طبقا للقدرة  / تقسيمتصنيف
 

تصنيف التالميذ إلى فئات معينة مستقلة عن بعضها البعض طبقا لقدراتهم األساسية أو 
ويتم ذلك في الغالب على أساس درجاتهم في  معينة.لمستوى أدائهم في مجاالت دراسية 

 أو استنادا إلى نتائج بعض االختبارات المقننة  الدراسي,التحصيل 

 
6. Ability Test ; Aptitude Test 

 Test d'Aptitude 
 اختبار قدرة 

 
كما ينسحب المصطلح أيضًا على  الذكاء،اختبار مقنن يصمم لقياس االستعداد أو 

المجاالت  وهو وسيلة لقياس قدرة االنجاز في مجال من .االختبارات التي تقيس التحصيل
 أو حقل من الحقول كاختبار القدرة الميكانيكية أو القدرة الموسيقية أو غيرهما. 

 
7. Ability to seek employment  

Aptitude de rechercher un emploi 

 البحث عن عمل قدرات

 
التي  التشغيل أساليبقين على مهارات البحث عن عمل أحد ايعتبر تدريب األشخاص المع

 تصاصيو التأهيل على نطاق واسع. وعند استخدام هذا األسلوب ، يقوميستخدمها اخ

 ر المعّلم إذ يوضح للشخص كيفية تعبئة طلبات العملو داختصاصي التأهيل المهني ب

 . .وكتابة السيرة الذاتية وتقديم الذات والتصرف في المقابالت مع أصحاب العمل

 بحث عن عمل وتعريفهم بمصادرقين على مهارات الاكما يتضمن تدريب األشخاص المع

 المعلومات عن الوظائف الشاغرة في المجتمع مثل اإلعالنات في الصحف واألصدقاء

قين اواألقارب، ويستخدم اختصاصيو التشغيل طرقًا جمعية وفردية لتدريب األشخاص المع
البحث عن عمل. ومن األمثلة على الطريقة الجمعية ما يعرف بنوادي البحث عن  على
ويتعاونون على البحث عن  وفيها بتبادل األعضاء المعلومات عن الوظائف الشاغرة عمل

البحث عن عمل فهي غالبًا ما  أعمال مناسبة . أما الطريقة الفردية في التدريب على
 الالزمة تعتمد أسلوب التعليم المبرمج في تطوير المهارات

 
  

8. Abiotrophy 
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Abiotrophie 
 ضمور

 
بما يؤدى إلى فقدان حيويتها أو مقاومتها لإلصابة  ،حللها ضعف أنسجة الجسم أو ت

 باألمراض .

9. Abnormal 
 Anormal  

 / ال سوي غير عادي
 

يعاني من  الذيقواعد أو للنظام العادي لألشياء   وهو الشخص لكل ما ال يخضع ل
 ذهنية  اضطرابات

 
10. Abnormalities of Motor Functions 

Anomalies des fonctions de  la motricité  
 اضطراب الوظائف الحركية

 
دماغية ُتحدث في عضالت الهيكل  ذدو شاضطرابات عصبية ال انتيابية تنشأ عن 

المستريحة حركات غير مالئمة ال إرادية في الوجه أو األطراف أو الجذع ؟ تظهر أثناء 
االتها اليقظة فقط ، ويعتقد أنها تنجم عن اضطراب في وظيفة العقد القاعدية وفي اتص

بالمهاد . وتضم هذه العقد تشريحيًا النوى الدماغية العميقة المتناظرة في نصفي الكرة 
ث اإلعاقة البدنية الحركية المرتبطة و دإصابات الجهاز العظمي في ح بالمخية تتسب

بالعضو المصاب، يدخل في ذلك أي إصابات في الجهاز العظمي المحوري أو الجهاز 
 نت والدية أو مكتسبة تحدث بعد الميالد، ومنهاالعظمي الطرفي سواء كا

11. Abstract intelligence 
Intelligence abstraite  

 ذكاء مجرد 
 

القدرة العقلية التي تساعد الفرد على فهم المواقف الرمزية غير الملموسة والصيغ اللغوية 
. 

 
12. Abstract reasoning 

Raisonnement abstrait 

 استدالل مجرد 
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أو صعبة  الملموسة,فهم العالقات والتعامل مع األفكار والصيغ والرموز غير القدرة على 

وفى غالب األحيان يعانى األطفال  العينية.اإلدراك إذا قورنت باألشياء الملموسة أو 
 المتخلفون عقليا أو المصابون بإصابات مخية من عدم القدرة على االستدالل المجرد 

 
13. Abuse 

Abus 
   )معاملة(إساءة 

 
أن يصبح  فيتصرف يحدث فى محيط الطفل الصغير أو الكبير والذي يعوق جهوده 

ان الجسدي أو و دإنسانًا، ويتضمن هذا المفهوم صور متعددة لإلساءة للطفل مثل الع
النفسي أو االعتداء الجنسي أو التحرش واالستغالل واإلهمال , وتنقسم اإلساءة إلي عدة 

 -أنواع أساسية وهي كاآلتي :
 ة جسدية,إساءة نفسية وانفعالية,إهمال الطفل , عزل الطفل من األسرة والمجتمع.إساء

14. Accessibilities Standard 
Accessibilités Standard  

 ولوجيات معيارية
ذا إ ،تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج

التحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها و نها مكن للشخص المعاق دخولها والخروج مأ
ن دوجلها وفق الشروط الوظيفية العادية و أواالستفادة من جميع الخدمات المحدثة من 

 . اإلعاقةتعارض مع طبيعة 
15. Academic age or cognitive age 

Age académique  
 سياعمر در 

من حيث التعليم  يتحدد من خالل قياس القدرات الخاصة لألطفال قبل سن المدرسة
المعرفي وغيره من األمور الحسابية مثل قدرة الطفل على أن يرسم خط رأسي أو يتعرف 

.  أو يشير إلى األلوان أو يرسم عالمة + أو مثلث أو مربع 6و  3على مفهوم العددين 
ينتمي إليه  الذيوالعمر الدراسي األكاديمي يقاس ويحدد بالصف والمستوى الدراسي 

 ا العمر المعرفي فيقاس بالدرجات المعرفية كما تقيسها االختبارات المقننة التلميد أم
 

16. Academic aptitude 
Aptitude académique  
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 استعداد مدرسي
القدرات والطاقات الالزمة لمساعدة الفرد على التحصيل الدراسي . ويطلق عليها أيضا  

 أو القدرة األكاديمية  ،االستعداد الدراسي
 

17. Academic definition of visual handicap 
Définition académique de l’handicap visuel 

 تعريف مدرسي لإلعاقة البصرية
الشخص الكفيف هو فاقد القدرة كلية على اإلبصار أو الذي لم تتح له البقايا البصرية 

بناء  القدرة على القراءة و الكتابة العادية حتى بعد استخدام المصححات البصرية مما يتم
 مس لتعلم القراءة و الكتابة بطريقة برايل.لاستخدام حاسة ال عليه

 
18. Academic disabilities 

Troubles académiques 
 

 صعوبات مدرسية 
واضحة إذا حدث اضطراب لدي الطفل في العمليات النفسية (الصعوبات  دومشكالت تب

كون لدي الطفل صعوبة النمائية) ، ويعجز عن تعويضها من خالل وظائف أخري ، حيث ي
 في تعلم الكتابة أو التهجي أو القراءة أو إجراء العمليات الحسابية .

 وهناك عدة اتجاهات للتعامل مع هؤالء الطالب
 األول: منها وضعهم في الفصول العادية .

 وضع هؤالء الطالب في فصول خاصة داخل المدرسة العادية . الثاني:
 طفال العاديين في بعض المواد وعزلهم في مواد أخري .الثالث : توزيع األطفال مع األ

19. Academic inventory 
Inventaire académique 

 / اختبار تحصيليجرد تحصيلي 
وتطبق  صعوبتها,مجموعة من بنود االختبار أو فقراته يتم ترتيبها في سياق معين حسب 

االختبار كأساس يعتمد وتستخدم نتائج هذا  الدراسي.على التالميذ لتحديد مستوى أدائهم 
 عليه في وضع الخطط الدراسية لهؤالء التالميذ في المستقبل 

 
20. Academic Mainstreming 

Inegration academique 
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 دمج أكاديمي

ظهر هذا االتجاه في برامج التربية الخاصة بسبب االنتقادات التي وجهت إلى برامج 
تجاهات اإليجابية نحو مشاركة الطلبة الصفوف الخاصة الملحقة بالمدرسة العادية ، ولال 

 ي االحتياجات الخاصة العاديين في الصف الدراسي .ذو 
االحتياج  يويعرف الدمج بأنه ذلك النوع من البرامج التي تعمل على وضع الطفل ذ

الخاص في الصف العادي مع الطلبة العاديين لبعض الوقت وفي بعض المواد بشرط أن 
 االتجاه.الظروف المناسبة إلنجاح هذا  هيئةوت يستفيد الطفل من ذلك .

 وهي:ويتضمن هذا ثالث مراحل 
 ي االحتياجات الخاصة .ذو التجانس بين الطالب العاديين و  -
ي االحتياجات ذو تخطيط البرامج التربوية وطرق تدريسها لكل من الطلبة العاديين و  -

 الخاصة.
ة التعليمية من إدارة المدرسة تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتق أطراف العملي -

ومعلمين ومشرفين وجميع الكوادر العاملة ويعتبر الدمج من أهم مراحل عملية تطوير 
 برامج التربية الخاصة 

21. Acalculia 
Acalculie 

    عجز عن الحساب
يجد التالميذ الذين لديهم صعوبات تعلم في الرياضيات صعوبة في التفكير الكمي الالزم 

الفعلية ، ومعرفة  لوالتهاات ، وبالتالي في مفاهيم األعداد واألرقام ومدلمعرفة الكمي
كما قد يجد التالميذ صعوبة في  ،الحقائق الرياضية كالجمع والطرح والضرب والقسمة 

معرفة قيم الخانات والتسلسل التصاعدي أو التنازلي لألرقام واألعداد وكتابة أو قراءة 
 دة  .األعداد المكونة من خانات متعد

ومن ناحية أخرى يواجه بعض التالميذ صعوبة في معرفة معاني الرموز الرياضية ذات 
 ÷ ) .، × ،  -المدلوالت المحددة مثل عالمات العمليات األربع ( + ، 

بينما قد يواجه البعض اآلخر مشكلة التمييز بين األرقام المتشابهة كتابة مع اختالفها في 
وضع األرقام تحت بعضها البعض في خط عامودي عند حل ) وفي  6،  2االتجاه مثل ( 

مسائل الجمع والطرح ونحوها . هذا وقد يصعب على عدد من التالميذ الذين لديهم 
لهندسية وخاصة المتشابهة اصعوبات تعلم في الرياضيات إدراك الفروق بين األشكال 

 والعالقة بين األطوال واألوزان 

22. Acataphasia 
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Acataphasie  
 فقد القدرة على ربط الكلمات اللغوي،ة التعبير صعوب

تتجلى هذه اآلفة في عجز  معنى،عدم القدرة على صياغة الكلمات في جمل مفهومة ذات 
المرء عن الربط بين الكلمات والمفردات على نحو معقول في جملة كاملة. ويعود ذلك إلى 

  خلل في الجهاز العصبي
23. Acathisia ; akathisi 

Acathisie 

 طاكسياأك

 استحالة الجلوس مدة طويلة

24. Acceptance 
Acceptation 

 تقبل
ي صصاتخها اإلقرار واالعتراف من جانب اإلمبدأ من مبادئ الخدمة االجتماعية يقصد ب

االجتماعي بقيمة الفرد (العميل) واحترام مظهره وفكره وسلوكه ومشاعره وتقديرها، وال يعنى 
وكياته غير الّسوية. ويعتبر التقبل أحد العناصر ذلك بالضرورة التغاضي عن أفعاله وسل

األساسّية في عملية المساعدة وتكوين العالقة المهنية في الخدمة االجتماعية، كما يهدف 
 التقبل إلى:

تخليص العميل من مشاعره الّسلبية كالخجل والشك والتردد والخوف وتجنب ما قد  - 
 ن أن تؤثر على سير العملية العالجية. يترتب على ذلك من أساليب دفاعية مختلفة يمك

تخفيف حّدة التوّترات الّشديدة كالقلق أو الشعور بالنقص أو االضطهاد أو اإلحساس  -
ي االجتماعي تطبيق هذا المبدأ من خالل إظهار استجابات صصاتخنية، ويمكن لإلدو بال

أو التسرع في  معينة كاالحترام والتسامح وتقدير المشاعر وتجنب النقد وعدم التحامل
 إصدار األحكام.  استعداد الشخص المعاق على االندماج وتقبل إعاقته

 
 
 
 
 

25. Acceptance therapy  
Thérapie d'acceptation  

 عالج بالتقبل 
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نوع من العالج يرتكز أساسا على اإلنجازات التي تحققت مؤخرا في مجال علم النفس ترى  
باللحظة الراهنة وقبول كل ما يشعر به الفرد  أن هناك استراتيجيات تركز على االتصال

 ويفكر به  فالعالج رهين بقبول كل ما ال نستطيع تغييره 
26. Access to employment opportunities 

Accès aux possibilités d’emploi  
 تسهيل التشغيل 

عدم التمييز من قبل أصحاب العمل ضد المعوقين، ويفرض على شركات األعمال تأمين 
 يالت تسمح لإلنسان المعوق أن يقوم بالعمل الذي يعتبر نفسه مؤهًال للقيام به.تسه

27. Accessible housing for persons with a 
disability  
Logements accessibles pour personnes 
handicapées  

 مساكن سهلة الولوج
والحمامات الحركية بنسب متفاوتة في الغرف  اإلعاقةي ذو توفر الولوجيات لفائدة 

والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل 
االستقبال كما تراعي التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة 

 المعاقين تحدد بنص تنظيمي
28. Accessibility 

Accessibilité 
 ، إمكانية الولوج ولوجية

والمسألة ال تتعلق ، ي اإلعاقة بحقوقهمذو ن تمتُّع األشخاص دوحواجز التي تحول إزالة ال
 بالوصول المادي إلى األماكن فقط، وٕانما تتعلق أيضًا بالوصول إلى المعلومات
والتكنولوجيات كشبكة اإلنترنت واالتصاالت والحياة االقتصادية واالجتماعية. فتوفير ممرّات 

رات داخلية وأبواب واسعة وخالية من الحواجز، ووضع حلقات وتوفير مم خالية من الدرج
وتوفير المعلومات بطريقة برايل وبأشكال تسهل  األبواب في مكان يسهل الوصول إليها،

اللغة، وتقديم المساعدة  قراءتها، واستخدام الترجمة إلى لغة اإلشارة ومترجمين إلى هذه
أو  ل إلى مكان العمل أو مكان الترفيهوالدعم يمكن أن تضمن للشخص ذي اإلعاقة الوصو

إمكانية الوصول إلى  دونمقصورة االقتراع أو واسطة النقل، أو المحكمة، إلخ. ومن 
 ي اإلعاقة أيضًا.ذو حقوق أخرى لألشخاص  تقيدبحرية  المعلومات أو التنقل

 
29. Accessibilities improvement 

Amélioration des accessibilités 
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 تحسين الولوجيات
أن تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية األشخاص 

دة، لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة، وكذا توفير دو ي الحركية المحذو المعاقين من 
الولوجيات بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة 

ت المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة للعموم. كما تراعي التجهيزا
المعاقين استعمال شبابيك أو رفوف أو منضدات للكتابة من طرف األشخاص المتنقلين 

ي و ذو تخصيص نسبة من المقاعد لفائدة األشخاص المعاقين  على كراسي متحركة.
ات والمؤسسات التعليمية دو دة داخل قاعات السينما والمسارح وقاعات النو دالحركة المح

تؤخذ    ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والقاعات التابعة للمالعب والمركبات الرياضية.
ي الكراسي المتحركة ومستعملي و ذبعين االعتبار وضعية األشخاص المعاقين، خاصة 

المعمدات، في مختلف المحطات، وال سيما وضع صفوف للصعود بحواجز للحماية، مع 
امية توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية الرابطة بين المدن إلز 

وكذلك الشأن بالنسبة للقطارات    ولوجيات االتصال كتخصيص هاتف عمومي داخل كل 
المخادع الهاتفية، وحجيرات هاتفية داخل مكاتب االتصال، مع وضع األزرار العريضة 

خاص المكفوفين، على أن تزود مختلف البنايات العمومية واألرقام البارزة لفائدة األش
والبنايات المخصصة للسكن الجماعي بنسبة من الهواتف المثبتة لتسهيل التواصل مع 
األشخاص المعاقين بصريا وسمعيا. و ينبغي مراعاة وضعية مستعملي الكراسي المتحركة 

يلزم تزويد بعض مقاعد عند تثبيت صناديق البربد، وبالنسبة لضعيفي السمع، فإنه 
القاعات العمومية من قاعات السينما والمسرح وغيرها بحلقات كهربائية موصلة لتمكينهم 
من سماع األصوات الصادرة عن مختلف األجهزة.  تزويد إشارات المرور في الشوارع 

لية دو والممرات الرئيسية بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة المكفوفين، طبقا للمواصفات ال
لمعمول بها في هذا الشأن. و وضع اللوحات اإلرشادية والرموز الضرورية بصورة ظاهرة ا

للعيان بمختلف البنايات المفتوحة للعموم، وسبورات إلكترونية بالصوت والصورة داخل 
 محطات النقل العمومي البري والجوي والبحري لإلشارة إلى أوقات الذهاب والوصول

 
30. Accessible 

Accessible 
 ل للولوج قاب

 مكان أو وسيلة نقل ترفع عنها الحواجز قصد تسهيل ولوج األشخاص المعاقين إليها

  
31. Accessible 
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Accès facile 
 سهل الولوج

 accessibleانظر 

32. Transportation accessibilties  
Transport accessible 
 

 ولوجيات التنقل
 

الكراسي المتحركة ومستعملي  يذو المعاقين خاصة  األشخاصتؤخذ بعين االعتبار وضعية 
مع  ،وال سيما وضع صفوف للصعود وبحواجز للحماية  ،في مختلف المحطات  ،المعدات 

توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن  إلزامية
 وكذلك بالنسبة للقطارات 

33. Accident 
Accident 

 حادثة
  اإلعاقةد وتكون له أثار على الوظائف المسسؤولة عن حدث خارجي يتعرض له الفر  

 
  

34. Achondrongenesis 
Achondrongenesis 

 امة موروثةز ق
امة الوراثية . وتتميز بقصر األطراف بصورة ملحوظة , مع تمتع الفرد ز إحدى صور الق

 المصاب به برأس وجذع عاديين .
 
 
 

35. Achromatopsia. 
Achromatopsie 

 عمى األلوان
هو و لقدرة على التمييز بين بعض األلوان أو كلها التي يمكن أن يميزها اآلخرون. عدم ا 

يحصل بسبب خلل في العين أو العصب البصري أو  وقدمرض وراثي في غالب األحيان، 
الدماغ أو بسبب التعرض لبعض المواد الكيمياوية. قام العالم الكيميائي اإلنكليزي جون 

بعدما اكتشف بأنه يعاني منه، وبسبب أعمال  أللوانادالتون  بنشر موضوع عن عمى 
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دالتون في هذا المجال فتسمى هذه الحالة بالدالٌتزم  ومع أن هذا االسم يطلق اآلن على 
 حالة واحدة فقط وهي َعَمى اَألْخَضِر واَألْحَمر.

36. Acoumetry  
Acoumétrie  

 قياس السمع
ع وذلك بوسائل بسيطة مجموع التقنيات الذاتية التي تسمح باختبار السم 

:الصوت،الساعة،اللعب الصائتة.وبالرغم من أنها أقل دقة من مقياس السمع ، فإنها مع 
ذلك  تعلمنا بنوع  الصمم ( صمم التوصيل أو صمم اإلدراك)، وعن أهميته. هذه التقنيات 

     (إختبارشواباش و رين و وبير ولويس)  تقويم النطق والسمع  يوتصاصخايستعملها غالبا 
            

37. Acoustic agnosia  (auditory agnosia) 
Agnosie auditive 

 َسْمِعيّ ال فقدان اإلدراك
 عدم القدرة على التعرف على طبيعة األصوات 

38. Acquired brain injuries  
Lésions cérébrales acquises 

 مكتسبة  يةإصابات دماغ

 قد يتعرضالمكتسبة، ابات الدماغ إلص تلف يلحق الدماغ بعد الوالدة و بعد التعرض
 و االنتباه و  الحركية المهارات اإلدراكية و .لتواصلا و الحركةمرتبطة بلمشاكل  الشخص

 المعالجة الجيدة  و التنظيم  و  الفهم  و  الذاكرة  و عمل الشروع في القيام بمهمة أو

 و  للسلوك الذاتيةالمراقبة   و  .المشاكل االستنتاج من المقدمات وحل و  للمعلومات
 .المهارات االجتماعية

 

 

39. Acquired disability 
Handicap acquis 

 إعاقة مكتسبة
المكتسبة  إلى حاالت العجز التي ال تكون موجودة منذ  اإلعاقةيشير العجز المكتسب أو 

لحظة الوالدة وٕانما تحدث في مرحلة الحقة من عمر الفرد بسبب المرض أو اإلصابة  وفي 
لمكتسب يتطور شعور بالفقدان والخسارة ألن الشخص يكون قد مر بخبرات العجز ا

 ومراحل تطورية طبيعية من قبل. 
ومثل هذه المشاعر تتطلب اإلرشاد باستخدام أساليب محددة قد تختلف عن تلك التي يتم 
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ي اإلعاقات المكتسبة ينصب و ذي اإلعاقات الوالدية. فاالهتمام في إرشاد و ذاستخدامها مع 
 ى التكيف مع حالة اإلعاقة والتعايش معها.عل

وعليه فالشخص الذي يعاني من عجز مكتسب يحتاج إلى إعادة تأهيل وليس إلى تأهيل 
 كما هو الحال في العجز الخلقي. 

40. Acoustic filter 
Filtre acoustique 

 سمعيصفاء 
يف تضخيم جهاز  يستعمل على سبيل المثال في الدعامات السمعية (يتعلق األمر بتكي 

الصوت  بحسب نوع الصمم) ويسمح بإخماد بعض ترددات األصوات،وذلك بغية تسهيل 
عملية االنتقال  وعملية تضخيم الترددات المتبقية. فالتجويفات فوق حنجرية تعمل كصفاء 
يخمد بعض التوافقيات الصوتية، ويضخم أخرى ، وذلك بحسب الشكل والحجم اللذين 

  تسلكهما القناة الصوتية.
41. Acting-out behavior 

Comportement impulsif/ Visible       
 / ظاهر سلوك غير مقبول

 لإلنسان.نشاط العادي لاتصرفات غير مالئمة تتضمن طاقة أكثر من تلك التي يتضمنها 
  انية .دو وقد تكون هذه األنشطة ذات طبيعة تدميرية أو ع

42. Active assisted motion 
Mobilisation active assistée  

 مساعدة على الحركة بنشاط
ويقوم فيها المعالج بمساعدة الطفل على تنفيذ حركات معينة  الطبيعي,إحدى صور العالج 

 مساعدة.ن دوبهدف تقوية عضالته الضعيفة التي ال تقوى على أداء هذه الحركات 
 

43. Active listening  
Ecoute active  

  / استماع نشطاستماع إيجابي
كما يستخدم  ،بتأنوالكالم  التمثيل,اليب اإلرشاد يستخدم فيه المرشد أسلوب من أس

ويعتبر أسلوبا  فهمها.وتوضيحها ومساعدته على  مفحوصاإليماءات في تفسير أفكار ال
 العاديين.مهما في تعليم األطفال غير 

44. Active mobility 
Mobilité active  

 حركية نشيطة
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  اإلرادة,و التحرك بحسب القدرة على تحريك عضو ما أ         
45. Active motion 

Mouvement actif  
 حركة نشيطة

 حركة ناتجة عن  توثر إرادي خالل جلسة إعادة التأهيل
 

46. Activities of Daily Living 
Activité de la vie quotidienne 

 أنشطة الحياة اليومية
، ة كاستخدام الحماموصف المهارات العلمية الالزمة للحياة في المجتمع أو بين الجماع

 اللبسو التدبير المنزلي والتنظيف و ٕاعداد الطعام وتناوله و االهتمام بالمالبس و الغسيل 
تشغيل األجهزة المنزلية واستخدام و االستحمام والنظافة الشخصية واالعتناء بالحاجات  و 

 المشاركة في أنشطة وقت الفراغ داخل البيت . و التكنولوجيا المنزلية 

47. Activities to support of disability 
Activités d’aide aux personnes 
handicapées  
 

 مساعدة المعاقلأنشطة 

 
  وتشمل أوال : أنشطة التنمية البشرية

  : عطاء الفرصة للنمو الجسدي والتي تتضمنإ   -

  العين –تآزر اليد   - 

  المهارات الحركية الدقيقة - 

  المهارات الحركية الكبيرة -

  : إعطاء الفرصة للنمو المعرفي والذي يتضمن -

  . استخدام الكلمات والصور التي تمثل العالم- 

  الل المنطقي من خالل األحداث الملموسةدستالا  -

  : إعطاء الفرصة للنمو االجتماعي والعاطفي ويتضمن -

  أنشطة تعمل على بناء الثقة- 

  اتخاذ القرارات -

  المبادرة- 

  وتشمل :التربية والتعليم ثانيا : أنشطة



 15 

  . التفاعل مع المدربين والمعلمين والطلبة-  

  . المشاركة في القرارات الخاصة بالتدريب واألنشطة التربوية- 

  التعلم باستخدام استراتيجيات حل المشكالت- 

  استخدام التكنولوجيا في التعلم-

  التعلم واستخدام المهارات األكاديمية -

  . خدام مهارات تقرير المصيرالتعلم واست-

  : وتشمل ثالثا : أنشطة المعيشة اليومية

  استخدام الحمام- 

  الغسيل واالهتمام بالمالبس- 

  . إعداد الطعام وتناوله- 

  . لتدبير المنزلي والتنظيفا -

  لبسال -

  . االستحمام والنظافة الشخصية واالعتناء بالحاجات- 

  . استخدام التكنولوجيا المنزليةاألجهزة المنزلية و  لتشغي -

  . لمشاركة في أنشطة وقت الفراغ داخل البيتا -

  : وتشمل ابعا : أنشطة المعيشة المجتمعيةر 

  استخدام النقل- 

  . مشاركة في الترفيه وأنشطة وقت الفراغال- 

  . زيارة األصدقاء واألسرة- 

  التسوق وشراء البضائع-

  . التفاعل مع أعضاء المجتمع-

 .) واألماكن العامة المؤسسات –المصالح الحكومية  –استخدام المباني العامة ( الوزارات -

 
  وتشمل:خامسا : أنشطة العمل 

  . التعلم واستخدام المهارات الخاصة بالعمل-

  .التفاعل مع الزمالء-

  . التفاعل مع المشرفين-

  . إكمال المهام المطلوبة بسرعة وكفاءة-

  . العمل تغيير واجبات-
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  . أزمة ثدو حالحصول على المساعدة والتدخل عند -

  : وتشمل سادسا : أنشطة التأمين الصحي

  . الحصول على خدمات عالجية-

  . اءدو أخذ ال-

  . تجنب اإلخطار الخاصة بالصحة والسالمة-

  . ة الصحيةعاياالتصال بمزودي الر -

  . الوصول إلى الطوارئ-

  . الحفاظ على الحمية-

  . الحفاظ على الصحة الجسدية-

  . الحفاظ على الصحة العقلية / والحالة العاطفية-

  : وتشمل سابعا : األنشطة السلوكية

  . تعلم مهارات خاصة وسلوكيات خاصة-

  . تعلم واتخاذ القرارات المناسبة-

  . الحصول على عالجات الصحة العقلية-

  . الحصول على عالج اإلدمان-

  . الت الشخصية في األنشطة اليوميةإدراج التفضي-

  .الحفاظ على السلوك المناسب اجتماعيا-

  . اندو التحكم في الغضب والع-

  وتشمل: ثامنا : األنشطة االجتماعية

  . المخالطة العائلية-

  . المشاركة في الترفيه وأنشطة وقت الفراغ-

  . اتخاذ القرارات الجنسية المناسبة-

  . لةاالختالط خارج العائ-

  الحفاظ على األصدقاء وعمل صداقات جديدة-

  االتصال باآلخرين لتلبية الحاجات الشخصية-

  . المشاركة في عالقات تتسم بالحب والعمق-

  . عرض المساعدة ومساعدة اآلخرين-

  : وتشمل تاسعا : أنشطة الحماية والدفاع

  . الدفاع عن النفس واآلخرين-
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  . شخصيةإدارة المال واإليرادات ال-

  . حماية النفس من االستغالل-

  . وليات القانونيةؤ ممارسة الحقوق والمس-

  . المشاركة في منظمات للحماية-

  . الحصول على الخدمات القانونية-

  استخدام البنوك وصرف الشيكات-
48. Activity program services 

Services de programme d'activité 
 خدمات برنامج النشاط 

  في مختلف المجاالت -بصورة دقيقة  -لمتخصصون ا اوضعهعة من األنشطة مجمو 
العالج الترويحي) وقد ثبتت فاعليتها في برامج  ، ووالعالج المهني ،والموسيقى، ( كالفن

  .التربية الخاصة والتأهيل
49. Actometer 

Actimètre 
 جهاز قياس النشاط

األرقام تلقائيا يسجلون  شخاصوهو مصمم بكيفية تجعل األجهاز يشبه ساعة اليد . 
نه يقوم إف يد ، بمصدر الحركة . وعند وضع هذا الجهاز على معصم ال عندما يتصل

الجهاز على  هذابتحديد عدد الخطوات والمسافات بالقدم أو بالميل أو بالكلومتر ويحتوي 
ام التي النشاط الذي يمارسه عن طريق التغير في األرق بحساب مقدارزر اإليقاف ، ويقوم  

بالضبط في الساعة العادية , حيث يتم حساب الوقت من  يتضمنها الجهاز كما هو الحال
 . األرقام الدالة على الساعات والدقائق والثواني واأليام خالل ما يحدث من تغير في

 

50. Acuity 
Acuité 

 حدة 
ويستخدم هذا المصطلح بصورة عامة  حسي،ث أي مثير دو قدرة الفرد على مالحظة ح

 .أو اإلحساس كما في حالة حدة البصر السمع،أو  الرؤية،إلشارة إلى قدرة الفرد على ل
51. Acute 

Aigu 

 حاد
 تعبر عن تطور األعراض المتعلقة بمرض ما بصورة سريعة . قصوى حالة
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52. Adaptation 
Adaptation 

 تكيف 
ة اليومية تحديات الحيا عالمدى الذي يستطيع فيه الفرد التكيف أو التعامل م  أي التالؤم

,وهو يتأثر بعوامل عدة منها سلوكيات اآلخرين المهمين في حياة الفرد واتجاهاتهم 
االجتماعي وتدني  االختالطوتوقعات األسرة وقلة الصداقات مع األفراد العاديين وقلة 

 التحصيل المدرسي والخبرات السلبية وغيرها.
بًا على التكيف في مراحل الحياة وفي واقع األمر فإن هذه العوامل من شأنها أن تؤثر سل

.وبالطبع فان التكيف أيضًا يتأثر بعامل شدة اإلعاقة فكلما زادت شدة اإلعاقة العقلية 
 أكثرازدادت معها صعوبات التكيف في الحياة مما يجعل المعاق عقليًا يتطلب دعمًا 

اتهم منها قلة وهكذا فإن األفراد المعاقين عقليًا يواجهون صعوبات كثيرة في حي ،ةيخصوص
شكالت المالعالقات االجتماعية وتدني مستوى األداء المهني والتربوي ,هذا باإلضافة إلى 

الصحية واإلحباط الذي ينتج عن خبرات الفشل ومن هنا تبرز أهمية الخدمات اإلرشادية 
 والخدمات المساندة األخرى في مواجهة الحاجات الخاصة عبر المراحل الحياتية المختلفة

53. Adaptative architecture  
 Architecture adaptative 

 هندسة تأهيلية

الطبية واالجتماعية والنفسية للمساعدة  طرق توظيف التكنولوجيا المتقدمة في المجاالت
وحّل مشكالتهم البيئية. وقد ازداد عدد مراكز  في تفعيل برامج تأهيل األشخاص المعوقين

التأهيلية في العقدين الماضيين. ويعمل في هذه  البحث والتطوير المتخصصة بالهندسة
والهندسة والعلوم ذات العالقة بالتأهيل. وغالبًا ما  المراكز عادة اختصاصيون في الطب

الجامعات أو مؤسسات التأهيل. ومن األمثلة على مراكز الهندسة  تنشأ هذه المراكز في
ستس للتكنولوجيا، وجامعة على مستوى عالمي، مراكز معهد ماساشو  التأهيلية المعروفة

وتهتم الهندسة التأهيلية على   .ميشيغان في الواليات المتحدة األمريكية أيوا ، وجامعة
اإلعاقات الجسمية من خالل تطوير  يذو وجه التحديد بإيجاد حلول لمشكالت األشخاص 

عمارية، والمساعدة، وٕازالة الحواجز الم ات المكيفةدو األطراف االصطناعية، واألجهزة واأل
 .وتكييف أماكن العمل

54. Adapted physical education  
Education physique adaptée 

 كيفةتربية بدنية م



 19 

ولكن مع تغير  ،برامج التربية البدنية العادية  هدافأ برامج تتضمن نفس موضوعات و   
 قين .ااألنشطة بما يتناسب مع األطفال المع

 
55. Adaptive aid 

Aide adaptée (aide spécialisée) 
 

 مالئمةمساعدة 
  اإلعاقةدرجات مساعدة تراعي خصائص المعاق و 

  
56. Adaptive behavior 

Comportement adaptatif 

 

 سلوك تكيفي 
فاعلية الفرد من حيث معايير االستقاللية الشخصية وتحمل المسؤولية الشخصية 

أخرى، فإن السلوك وبعبارة  ،المتوقعتين ممن هم في عمره الزمني ومجموعته الثقافية
األداء في األسرة والمجتمع. يشمل كذلك التعلم المدرسي أساسًا بل ال يقتصرعلى التكيفي 

وتختلف عناصر السلوك التكيفي من مرحلة عمرية إلى أخرى. فهي تتضمن في مرحلة 
ي الطفولة المبكرة المهارات الحسية / الحركية والتواصلية والعناية الذاتية واالجتماعية. وف

األساسية في  المدرسيةالطفولة المتوسطة والمراهقة المبكرة تشمل توظيف المهارات 
األنشطة الحياتية اليومية والمهارات االجتماعية وٕاظهار القدرة على التعليل وٕاصدار األحكام 

في التفاعالت مع البيئة. وفي مرحلة المراهقة المتأخرة والرشد تتضمن عناصر السلوك 
رات المتعلقة باألداء المهني وتحمل المسؤولية. ومع أن التركيز على السلوك التكيفي المها

التكيفي يوجه األنظار إلى أهمية مراعـاة أداء الفرد في بيئته االجتماعية وقدرته على تلبية 
متطلباتها، إال أن قياسه أمر صعب فهو إما أن يتطلب مالحظة الفرد وهو يؤدي المظاهر 

بشكل مباشر (وذلك يستغرق وقتًا ويحتاج مصادر متعددة) وقد السلوكية المستهدفة 
 يتطلب مقابلة أولياء األمور أو المعلمين، وقد ينطوي هذا القياس على التحيز في التقييم     

هو مدى قدرة الفرد على التفاعل مع بيئته الطبيعية واالجتماعية واالستجابة للمتطلبات 
ارنة مع الفئة العمرية التي ينتمي إليها وخاصة االجتماعية المتوقعة منه بنجاح مق

متطلبات تحمل المسؤوليات الشخصية واالجتماعية باستقاللية . أمثلة على السلوك 
 التكيفي : 
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 :  وتشمل المهارات التصوريةأوال، 
 اللغة االستقبالية والتعبيرية - 
 القراءة والكتابة -
 المفاهيم المالية  -

 اتجاهات الذات 
 :  وتشمل المهارات االجتماعيةثانيا، 

 العالقات بين األشخاص -
 المسئولية -
 احترام الذات -
 السذاجة ( االنخداع أو االستغالل ) -
 البساطة -
 إتباع القواعد -
 طاعة القوانين -
 تجنب االضطهاد -

 :  وتشمل المهارات العمليةثالثا، 
 األنشطة الشخصية للمعيشة اليومية مثل : -
 الحركة ( االنتقال ) _ الحمام .  -للبسا –األكل -
 أنشطة المساعدة اليومية مثل :  -
 استخدام وسائل النقل  –إدارة المال  -استخدام التليفون -اءدو اخذ ال –إعداد الطعام -
 أنشطة التدبير المنزلي . القيام ب_ -
 المهارات المهنية -
 البيئة. الحفاظ على أمن -

57. Adaptive behavior scales 
Échelles de comportement adaptatif  

 التكيفي مقاييس السلوك 
 

مجموعة من المقاييس تم إعدادها لقياس مستوى األداء في المجاالت غير األكاديمية أو 
 االجتماعي.غير المعرفية مثل الحياة االجتماعية والنضج 

 
58. Adaptive device 
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Matériel adapté  
 جهاز معّدل (مكيف)

عاقة واختصار الكثير من الجهود المعنوية اآلثار السلبية لإل تعويض ل جهازمكيف  
ي االحتياجات ذو والمادية الالزمة إلعادة تأهيل المعاق بالشكل المناسب  وتسهيل حياة 

والتي تسمح لألفراد  الحاسوب ات األكل األتوماتيكية والمطورة باستخدام دو أكالخاصة     
 اول الطعام بمزيد من االستقاللية.الذين يحتاجون للمساعدة وقت تن

 
يمكن تصميم بعض البيوت التي تستخدم فيها التكنولوجيا بمساعدة األشخاص ليصبحوا  -

أكثر استقاللية من خالل أجهزة متنوعة تساعد في السيطرة على األبعاد المختلفة للبيئة 
 المهمات.إلنجاز الحاسوب  المحيطة، حيث يمكن إعطاء تعليمات سمعية مباشرة من 

شخاص المعاقين ممن لديهم ضعف حركي وغير قادرين على التحكم أجهزة تساعد األ -
بعضالتهم للسيطرة والتحكم الصحيح بوضعية الرأس؛ حيث ُتفّعل وتشغل الموسيقى عند 

 مالة الرأس للوضعية الصحيحة.إ
ة إلكمال يمكن استخدام بعض األجهزة لمساعدة األشخاص الذين لديهم مشكالت بالذاكر  -

 مهماتهم أو متابعة تسلسل الخطوات من البداية وحتى النهاية.
أجهزة التوجيه المباشرة مع البرامج السمعية وتساعد الشخص في التنقل في البيئة  -

 المحيطة من مكان إلى آخر.
يمكن أن تساعد التكنولوجيا األشخاص المعاقين في التسوق وكتابة المالحظات ودفع  -

 ستخدام جهاز.الفواتير وا
تكييف بيئة العمل لتسمح للموظف المعاق بإنجاز عمله كاستخدام أشرطة سمعية  -

 لتوجيه العامل إلكمال كل مهمة يقوم فيها.
عاقات نطقية، ويستخدم للتواصل مع زمالء إيوجد جهاز يسمى للذين يعانون من  -

 ص المعاق.يا من قبل الشخدو العمل، إذ يقوم بقول ما يتم كتابته وٕادخاله ي
ي االحتياجات العقلية ذو لتناسب  الحاسوب الرياضة والترفيه، حيث يمكن تعديل ألعاب  -

والجسدية والحركية، والتعديالت يمكن أن تجعل األلعاب بطيئة يسهل استخدامها من قبل 
د الفعل السريعة أو اتخاذ القرارات. كما تتوفر كراسي دو الذين ال يستطيعون القيام بر 

مخصصة للرياضات وأي نشاطات بدنية من شأنها تعزيز الثقة بالنفس وتحسين متحركة 
مشابهة. وهناك أجهزة مكيفة للنشاطات  إعاقةالسلوك تجاه نفسه واآلخرين ممن لديهم 

دية في الوظائف والتي تسمح لألفراد بالمشاركة دو الرياضية والمتوفرة للتعويض عن المح
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األطفال المعاقين عقليًا يستطيعون المشاركة في لعبة بشكل كبير، على سبيل المثال، فإن 
 مصممة بشكل خاص للكرة. رمياتالبولنج باستخدام 

للمصابين بشلل دماغي تشنجي وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت فهناك أجهزة  -
غير المقروءة التي ُكتبت عن طريق الشخص  األحرفتقوم بترجمة  حاسوب دفترية

 المعاق.
عادي وطبيعي كاألشخاص الطبيعيين؛ فقد طورت متحدثات لمن لديهم للتحدث بصوت  -

 صعوبات بالنطق.
سمعية كصعوبة سماع بعض األصوات التي تصدر في  إعاقاتأما بالنسبة لمن لديهم  -

البيئة المنزلية؛ كجرس الباب أو الهاتف، أو المنبه. لذا فهم يحتاجون لمثل هذه المعدات 
 ليها:بعد إجراء بعض التعديالت ع

أجهزة تنشيط الصوت: وهي ذات نظم خاصة يمكنها الكشف عن صوت الهاتف وجرس  -
الباب بواسطة أجهزة إرسال صغيرة يرتديها الشخص، حيث تقوم بتنبيهه أثناء وجود 
الجرس من خالل المحوالت الموزعة في أنحاء المنزل، والتي تقوم بتحويل الترددات 

 تفعة يسهل اإلحساس بها.الصوتية إلى ضوئية ذات ذبذبات مر 
أجراس الباب: هي متعددة االستخدامات، إذ يمكن استخدام أجراس الباب ذات الصوت  -

المرتفع أو الذبذبات المختلفة مع األشخاص الذين يعانون من فقدان سمعي بسيط، أو 
استخدامها على شكل مثيرات ضوئية ساطعة متزامنة مع الجرس للذين يعانون من فقدان 

متوسط فأكثر، حيث تساعد هذه الطريقة على معرفة وجود جرس خالل وصل سمعي 
 األضواء باألسالك الكهربائية الرئيسية في المنزل.

ساعات تنبيه : وتعمل من خالل وجود ضوء ساطع في الساعة أو نظام ذي ترددات  -
م وذبذبات مختلفة تصل إلى أسفل الوسادة، بحيث يصبح من السهل إيقاظ الشخص النائ

 في الوقت المحدد.
كاشفات أو منبهات دخان الحريق: وهي نوعان ويستخدمان حسب درجة الفقدان  -

ي الفقدان ذو السمعي، األول من كاشفات الدخان ذات الصوت المرتفع وتستخدم مع 
السمعي البسيط. أما النوع اآلخر، فهو من كاشفات الدخان ذات األضواء الساطعة 

 ي يستمر عملها وٕان تسبب الحريق في عطل كهربائي.والذبذبات المرتفعة والت
هاتف نص: يتألف من لوحة مفاتيح الحروف وشاشة عرض صغيرة تمّكن المتحدث من  -

طباعة الحوار مباشرة مع األشخاص اآلخرين، سواء كانوا ممن يمتلكون نفس النوع أو 
بتحويل المثيرات  ممن يمتلكون الهواتف العادية، فالحوار يتم إخضاعه لنظام خاص يقوم
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 ي االحتياجات السمعية من قراءتها.ذو الصوتية إلى مرئية يتمكن 
هواتف فيديو: وهي مصممة خصيصًا للذين يستخدمون لغة اإلشارة كلغة أساسية في  -

حياتهم اليومية، فهذا الجهاز يمكنهم من تبادل الحوار مع بعضهم البعض من خالل 
 م من رؤية بعضهم البعض وتحقق التواصل.  شاشة صغيرة ُزود بها الهاتف تمكنه

 
59. Adaptive hardware; hardware 

adaptation 
Matériel informatique adapté  

 معدلةات حاسوبية دو أ
  ات حاسوبية خاصة بنوع اإلعاقةدو أ

  
60. Adaptive technology 

Technologie d'adaptation  
 

 تكنولوجيا مكيفة
ض اآلثار السلبية لإلعاقة قصد تسهيل حياة أجهزة تكنولوجية تساهم في تعوي

 األشخاص في وضعية إعاقة 
61. Adaptive tool 

Outil adapté  
 ات مكيفةدو أ

 وسائل مصممة خصيصا للشخص المعاق

  
62. Addition 

Addition 
 إضافة

 

 و ) سصباح الخير(وتعني إضافة حرف جديد للكلمة مثل نوع من اضطراب النطق،  
وتحصل اإلضافة  المذكورة  ، كالم المرء غير واضح وغير مفهوممما يجعل  )سسالم عليكم(

مثال عندما يضيف الطفل صوتا زائدا إلى الكلمة ، ومثل هذه الحاالت إذا استمرت مع 
وغيرها . كما تتمثل )مروحةم(و )سمكةس (الطفل تؤدي إلى صعوبة في النطق مثال ذلك : 

وتظهر اإلضافة غالبا في ل : واو ، دادا هذه اإلضافة في تكرار مقطع من كلمة أو أكثر مث
 حالة التمتمة

63. Addition disorders 
Trouble d'addition 
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 اضطرابات اإلضافة
 

 Additionانظر  نطق الطفل صوتا زائدا عن الكلمة الصحيحة
 

64. Adduction 
Adduction 

 تقريب نحو المركز أو المحور
تحريك أحد أعضاء الجسم تجاه يستخدم في مجال العالج الطبيعي لإلشارة إلى عملية 

وهو عكس االبتعاد عن  ،من أعلى إلى أسفل   كما في حالة خفض الذراع ،الجذع 
 حور مال

65. Adenoid 
Adénoïde 

 زائدة أنفية، غدة 
 

كتلة من النسيج الليمفاوي تقع ما بين الحلق والمريء . وعندما تلتهب تتضخم وتعوق 
 عملية التنفس 

 

66. Adiadochokinesis 
Adiadococinésie 

 ضعف القدرة على الحركة المتبادلة

 
يواجه الطفل  حيث " التلف الدماغي البسيط " إحدى العالمات الخفيفة الدالة على

اليدين بسرعة  مثال ذلك تحريك ،صعوبة في أداء الحركات المتبادلة بسرعة  المصاب به 
بالتلف الدماغي  ابونإلى أعلى في وقت واحد وعلى نحو متكرر . وفى الغالب يعانى المص

 . البسيط من عدم القدرة على التناسق الحركي

67. Adjustable seat 
Siège réglable   

 كرسي قابل للتعديل والضبط
 كرسي يستعمله المعاق حركيا بقصد التنقل

  
68. Adjustable reading table 

Table de lecture réglable  

 طاولة معدلة للقراءة
 بحسب الشخص ديلتعطاولة للقراءة قابلة لل
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69. Adjustment-rehabilitation intervention 
Intervention d'adaptation-réadaptation 

 تدخل التكييف وٕاعادة التأهيل
 

مكانات والوسائل التي تمكن الشخص المعاق من تطوير قدراته تسخير مجموعة من اإل
 وٕامكانات استقالليته 

70. Administrative barrier 
Obstacle administratifs  

 حواجز إدارية
 

 طبيعة إدارية ذاتحواجز 
 

71. Adult’s handicapped pension 
Allocation  dadulte handicapé  

 عاقة المخصصة للكبارعن اإل مالية تعويضات

 
دية امكاناتهم دو عاقة مخصصة للكبار بعد إثبات مستوى عجزهم و محتعويضات عن اإل

 المادية
 
 

72. Adventitious deafness 
Surdité accidentelle  (surdité acquise) 
 

 صمم مكتسب 
 

ا بحاسة السمع العادية ولكنهم أصيبوا دو الذين ول يخص األطفالصمم عارض (المكتسب) 
  بالصمم في إحدى مراحل حياتهم نتيجة لمرض أو حادث

73. Advisory committee 
Comité consultatif  

 جماعة الشورى 
 

سواء من أولياء األمور أو غيرهم من المستفيدين من  -مجموعة من األفراد النابهين 
يتم اختيارهم من خارج المجموعة المسؤولة عن وضع البرنامج الخاص  -برامج التعليم 
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ق , وذلك لتقديم النصح والمشورة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الالزمة لهذا ابالطفل المع
 البرنامج . 

74. Aérophonoscope 
Aérophonoscope 

 ز الهواء النطقيجها  
الفرنسي ج. رينو، مقوم النطق والسمع بالمستشفى الجامعي  ،1989جهاز وضعه سنة 

الحنكية عند األشخاص -بمدينة نانت، وقد أعد في البد ء للكشف عن االختالالت اللهوية
قدرة  ذوالحنكية . والنموذج الحالي منه ، وهو –الفكية -المصابين بالتشققات الشفوية

سمح  برؤية المنعرجات على شاشة  الحاسوب  و بنقلها إلى الطابعة .والجهاز كبيرة ، ي
المذكور مزود بمسبار يرى الفيض التهووي من خالل فتحتين موضوعتين تحت 
المنخارين( الفيض الخيشومي)  ومن خالل مسبار ثالث موضوع أمام الفم  ( الفيض 

 الفموي) .
75. Affective component  

Composante affective  
 مكون وجداني

  
ويقصد به الميل واالستجابة تجاه موضوع وتقييمه بطريقة  االتجاهات،من أهم مكونات 

إيجابية أو سلبية ، أي أنه حسن أو سيئ . ويقوم هذا المكون على أساس االستجابة 
الوجدانية التقييمية لمثير أو موضوع ما. فالشخص يميل إلي موضوع معين ويحبه في 

وبعد ذلك يحاول جمع معلومات عنه تؤيد هذا الميل، وبالتالي يسلك سلوكا يتفق  البداية ،
مع مشاعره تجاه الموضوع . ويشير هذا المكون إلي قوه االنفعاالت التي ترتبط بوجدان 

حول موضوع االتجاه مما يشكل الشحنة االنفعالية التي تصاحب تفكير الفرد حول  اإلنسان
 عن غيره فيكون اتجاها إيجابيا أو سلبياموضوع االتجاه بما يميزه 

 
76. Affricate 

Affriqué 
 صوت انفجاري 

 

تلك األصوات أو الحروف التي تتشكل عن طريق احتباس الهواء احتباسا كامال في جزء 
( مثال ذلك األصوات المصاحبة  النطق.معين من جهاز الكالم ثم يخرج مندفعا عند 

 د )  ،ق  ،ت  ،لحروف ب 
77. After - care 
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Suivi continu 
 رعاية بعدية 

 
عقب خروجهم من  تقدم لألفرادتلك الخدمات الطبية أو التربوية أو العالجية التي  

يجاد عمل إالمستشفى أو المعهد .ال تنتهي عملية تأهيل الشخص بمساعدته على 
مناسب، فخدمات ما بعد التوظيف هي جزء ال يتجزأ من هذه العملية. والهدف الرئيس من 

خدمة البعدية مساعدة الشخص على اإلحتفاظ بعمله واإلستمرار فيه. وقد تقدم هذه ال
الخدمة مرة واحدة فقط أو عدة مرات. وقد تشمل أي عنصر من عناصر التأهيل (اإلرشاد، 
والتدريب، والتواصل مع صاحب العمل، الخ). ولكن بشكل موجز غير مكثف. ومن األمثلة 

الكراسي المتحركة أو المعينة السمعية، التدريب المهني على الخدمات البعدية: صيانة 
 اإلضافي عند تغير متطلبات العمل، وتقديم الخدمات الصحية، واإلرشاد والتوجيه. 

 
78. Age norms 

Normes d'âge 
 معايير عمرية 

 
قيم عددية تعبر عن متوسط أداء مجموعة من األفراد ينتمون إلى مجموعة عمرية معينة 

 نشاط معين .في اختبار أو 

79. Age of onset 
Age de la personne à l'apparition d'une déficience  

 تاريخ اإلعاقة
 

العمر الزمني للفرد عند إصابته باإلعاقة أو المرض أو ظهور هذه الحالة لديه : مثال ذلك 
ث اإلعاقة لديه أحد دو ُيعتبر عمر الفرد عند ح عمر الطفل عند إصابته بكف البصر

ات الهامة التي ينبغي مراعاتها لفهم التأثيرات السيكولوجية لإلعاقة ولوعي المتغير 
مضامينها التربوية. فالشخص الذي يولد معوقا قد يواجه تحديات تختلف عن تلك التي 

يواجهها إنسان أصبح معوقا بعد سنوات عديدة كان فيها طبيعيا. وفي الحقيقة فإن العمر 
خذ بالحسبان عند تصنيف اإلعاقات كما هو الحال مثًال في ث اإلعاقة كثيرًا ما يؤ دو عند ح

اإلعاقة السمعية. وبوجه عام، فثمة إجماع على أنه كلما حدثت اإلعاقة في وقت مبكر من 
عمر اإلنساًن أكثر كانت تأثيراتها على النمو أكبر ألن السنوات األولى من العمر تزخر 

 بمراحل النمو الحرجة (الحساسة). 
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موغرافية األساسية (مثل فئة اإلعاقة وشدتها، والمستوى الذيالمتغيرات وكغيره من 
ث اإلعاقة باالهتمام في دو االقتصادي/ االجتماعي لألسرة، الخ) يحظى متغير العمر عند ح

 قين. االبحوث العلمية ذات العالقة بسيكولوجية التكيف والتعلم لدى األشخاص المع
 
 

80. Agenesis 
Agénésie 

 عدم التكون
 م  تكون عضو ما خالل النمو الجنيني عد

81. Ageusia 
Agueusie  

 ق ذوَفِقُد َحاسَِّة ال  
 سبابق لسبب من األذوفقد حاسة ال

 
 
 
 
 

82. Agglutination  
Agglutination  

 إلصاق
 

 
تكوين كلمة واحدة    .ففي اضطراب الكالم يمكن  الجمع بين كلمتين أو أكثر  يؤدي إلى

ويكون الحرف الالصق عامة  خفيا  ومثال على ذلك  أن نصادف  إلصاق حرف بكلمة
   مدرستمعلمالكلمة  

 
83. Agitation 

Agitation 
 تهيج  ،ارة ثاست

 
 عدم الشعور بالراحة نتيجة للقلق أو التوتر 
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84. Agitographia 
Agitographie 

 كتابة مضطربة

 
كتابة  أو ،ضعف القدرة على الكتابة التي قد تظهر في صورة الكتابة بسرعة غير عادية

  أو حذف بعض الكلمات أو بعض حروفها ،الكلمات خطأ 
85. Agitolalia 

Agitolalia 
  مضطربكالم 

 

بسرعة كبيرة تؤدى إلى إنتاج كالم مفكك   وتتضمن الكالم ،إحدى صور اضطرابات النطق 
 .أو مشوش أو غير مترابط 

 
 
 
 

86. Agnosia  
Agnosie 

 على اإلدراك فقدان  القدرة  
 

في مراكز اإلدراك العليا ويتمثل عدم القدرة على تمييز األشياء المألوفة أو اضطراب ينتج 
التعرف عليها من خالل المثيرات الحسية الناتجة عنها باستخدام الحاسة المناسبة .  

ن اضطراب في  دون فساد في األعضاء الحسية ، و دووذلك بسبب إصابة قشرية ، و 
أو اضطراب  ،أو اضطراب اإلدراك اللوني  ،عي الذكاء. مثال ذلك اضطراب اإلدراك السم

هو فقدان القدرة على فهم المعاني اللغوية و   ونجد كذلك العجز االستيعابياإلدراك اللمسي. 
المسموعة أو المقروءة بالرغم من سالمة السمع وسالمة البصر، ويرجع هذا العجز إلى 

ى هذا  العجز في تعثر المتكلم تلف المركز المختص بعملية االستيعاب في الدماغ . ويتجل
أثناء الكالم ؛ تعثره في استيعاب اللغة بسبب خلل في الجهاز الدماغي  المختص بالعملية 

عدم تمييز األشياء وٕادراك  كنهها  ، وهو  العمى الحسيفي  ذلككما يتجلى  المذكورة.
ز عن فهم ويتمثل في فقدان القدرة على إضفاء المعنى على االنطباعات الحسية والعج

داللة المنبهات الحسية وٕادراك معانيها. وبكون العمه أيضا بمعنى فقد ملكة اإلدراك بالحس 
 كأن يعجز المرء مثال عن التمييز بين أشكال األشياء واألشخاص وطبيعتها .
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87. Agnosia  for the words 

Agnosie pour les mots 
 الكلمات فقدان القدرة على إدراك

 
أو الرهاب بعدم فهم اللغة المنطوقة ، فالشخص المصاب ال يفهم ما يقال يتسم هذا العمه 

له شفويا ، وال يستطيع  تكرار الكلمات، وأما اإلمالء  فمستحيل . وعلى العكس ، فإن 
الكالم العفوي و القراءة فيحتفظ  بهما . فالعالقة بين الصمم اللفظي الخالص واألفازيا 

 الصمم اللفظي الخالص.يرادف  وثيقة جدا. هذا العمه ،

88. Agnosia of sound 
Agnosie des sons 

 فقدان القدرة على إدراك األصوات
اضطراب يتجلى في غياب القدرة على التمييز بين األصوات وله انعكاسات على تعلم 

 اللغات
  

89. Agnosia of the graphic symbols 
Agnosie des symboles graphiques 
 

 الرموز الخطية ز بين فقدان القدرة على التميي
 

 التعرف على الحروف واألرقام . االضطرابيصيب هذا 
 
 
 

90. Agnosia of the objects 
Agnosie des objets 
 

 فقدان القدرة على إدراك األشياء 
 

لبصري على األشياء ، حيث يكون الشخص عاجزا عن معرفة و اإلدراك ااضطراب في 
يستعمل سوى المعطيات البصرية ، لكنه يستطيع   تسمية  األشياء التي تقدم له إذا هو لم

مباشرة إذا  لجأ إلى معطيات حسية. ومثال على ذلك عدم التعرف على المفاتيح  إدراكها
 إذا قدمت له ، لكن إذا أخذها بيده فسيتعرف عليها.

91. Agrammatism 
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Agrammatisme 
 اضطراب نحوي

 
في حذف كلمات الربط ، وفي خلل في ا لتركيب  النحوي للجمل، يتجلى في نقص أو 

االستعمال الخاطئ للتوابع ،و في األزمنة ..مما يؤدي إلى حصول أسلوب تلغرافي بفعل 
االتجاه العام إلى تجميع الكلمات وٕالى تقليص عددها.وهكذا تستحيل اللغة  أحيانا كلمات و 

لثة جمال  (وتقلص الجمل إلى  مجرد مورفيمات معجمية مثل: المستشفى بسرعة الثا
صباحا  بدال من :أخذت المريض بسرعة إلى المستتشفى في الثالثة صباحا  )، لكن 
تحتفظ مع ذلك  بمضمون إخباري بالنسبة للمتكلم. إن الحبسة النحوية تحصل في 
المستوى الشفوي وفي المستوى الكتابي. ترادف عبارة  الحبسة النحوية عبارة الحبسة 

 التركيبية.  

92. Agraphia 
Agraphie 

 فقدان القدرة على الكتابة 
 

عدم القدرة على الكتابة بسبب إصابة في المراكز العصبية المسؤولة عن  الكتابة ، إنها 
الحركي . وفقدان القدرة على الكتابة يحصل بالرغم من سالمة البصر  االضطرابشكل من 

 وعضالت األصابع
 
 
 

93. Aid for independent living  
Aide à l'autonomie 
 

 ات على االستقالليةمعين

 
والتي تسمح لألفراد الذين  الحاسوبات األكل األتوماتيكية والمطورة باستخدام دو كأ

يمكن تصميم بعض البيوت   يحتاجون للمساعدة وقت تناول الطعام بمزيد من االستقاللية.
التي تستخدم فيها التكنولوجيا بمساعدة األشخاص ليصبحوا أكثر استقاللية من خالل 

ة متنوعة تساعد في السيطرة على األبعاد المختلفة للبيئة المحيطة، حيث يمكن أجهز 
 إلنجاز المهمات. الحاسوبإعطاء تعليمات سمعية مباشرة من 

94. Aid to locomotion 
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Aide à la locomotion 
 معينات على الحركة

 
 أجهزة الغرض منها مساعدة المعاق على التحرك والتنقل من مكان إلى مكان 

  
95. Aided communication 

Communication assistée 
 تواصل مدعوم

 
ا القدرة على استخدام دو نظام تواصلي يتم توظيفه لدعم المهارات التواصلية لألفراد الذين فق

الكالم مؤقتًا أو بشكل دائم. ويشتمل التواصل المساعد على استخدام أساليب معينة 
أو تشفيرها صوتيًا. ومن األمثلة على هذا ن كتابتها دوالستقبال الرسائل أو إرسالها 

التواصل لغة اإلشارة ولوحات التواصل الكالمية أو الصورية. وال يهدف التواصل المساعد 
إلى إلغاء المهارات التواصلية الكتابية أو الكالمية المتبقية لدى الشخص الذي يعاني من 

قدرة التواصلية وتلبية عجز تواصلي شديد ولكنه يستخدم باإلضافة إليها لتحسين ال
الحاجات الفردية. وفي الوقت الذي يعتقد فيه بعض أولياء األمور والمعالجين والمعلمين 
أن التواصل المساعد قد يحّد من تعلم اللغة، تشير المراجع العلمية إلى عكس ذلك وتجمع 

 على أن هذا التواصل يساعد على اكتساب اللغة.

 

 
96. Aided hearing 
Audition corrigée  

 سمع مصحح

 
 يبلغه الفرد بمساعدة معينات سمعية الذيمستوى السمع 

 
97. Aids for disabled  
Aides pour handicapés 

 
 مساعدة المعاقين

 
 ل سياسات تكفل حصوله علىدوق اإلنسانية تعتمد معظم الاحماية لحقوق الشخص المع

والضمان  تدريب المناسبين،الخدمات الطبية، والمعينات والمعدات الالزمة، والتعليم وال
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والجمعيات  قين وأسرهماعانات لألشخاص المعخرى من اإلأوهناك أشكال  االجتماعي.
 .القائمة على رعايتهم والدفاع عن حقوقهم

خرى وغالبا ما تشمل : اإلعالة والتأمين، وتمويل أ لة إلىدو وتختلف هذه االمتيازات من  
قين، افيز أصحاب العمل لتشغيل األشخاص المعالمساندة، وتح خدمات التأهيل والخدمات

 الضريبية والجمركية واإلعفاءات أو التخفيضات
98. Airway 

Voie aérienne 
 مسلك هوائي

 
تطلق في قياس السمععلى الطريق التي يسلكها المنبه الصوتي عبر مكبر الصوت ، أو  

ة السمعية الخارجية القنا فالموجة الصوتية تعبر الهواء المحيطي  وتمر عبر  ،عبر واقية
 العظمية.  –، أي السلسلة الطبلية 

 
 99.  Akathisia (acathisia) 
Acathisie  

 َتَعذُُّر الُجلْوس
 

 طراف السفليةن تحريك األدوعدم إمكانية الجلوس مدة طويلة 

 

 

 
100. Alalia 

Alalie 
 / حبسة الكالم عي
 

جة اإلصابة بالصمم التام تأخر النطق في مرحلة الطفولة أو فقدان النطق الوظيفي نتي
 عيب ذلكك العي العالية من الموجات الكالمية . و باتالذبذ أو العجز عن سماع

ال صعب  موقففي   لمصابلها ارض يتعالبا إلى أسباب نفسية يرجع غ كالمي
كمس لحيته أو  آخرإلى عمل شئ  أفيلج  هنه الكالمذفيغيب عن  مقاومتهيستطيع 

عي ذا سبب غير نفسي ، كأن يكون عضويا مثال ويتجلى و قد يكون ال فتل إصبعه.
 هذا في عجز المتكلم عن الكالم بسبب قصور أعضاء نطقه الخارجية. 
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101. Alaryngeal 
Non-laryngé  
 

 كالم بلعومي 

 
الذين  األشخاصن استخدام الحنجرة. كما في حالة دونوع من الكالم يصدر عن الفرد 

على هذا  وقد يتم تدريب الفرد ،لكالم من البلعوم يتحدثون بطريقة معينة بحيث يخرج ا
  النوع من الكالم عند استئصال حنجرته من جراء إصابتها بورم خبيث مثال

102. Albinism 
Albinisme 
 

 بهــق
 
ولهذا فإن الضوء الذي يأتي إلى  ،مةدو أو مع اضطراب تكون فيه الصبغة قليلة جدا 

خلل في البناء وهو خلقي يكون فيه جلد يتم امتصاصه . وينتج البهق عن  الشبكية ال
وتكون القزحية شاحبة وال تمنع الضوء  الشخص أشقر وشعره أبيض وعيناه زرقاوتين.

الزائد من الدخول إلى العين لذلك تحدث حساسية مفرط للضوء. وتستخدم النظارات 
الشمسية لتخفيف ذلك وقد تستخدم العدسات التصحيحية أحيانا بهدف الحد من كمية 
الضوء التي تدخل العين ولكن ذلك ال يجعل البصر عاديا.وقد يرافق حالة البهق مشكالت 
أخرى مثل عيوب اإلنكسار و األستجماتزم والرأرأة وخاصة وعندما يتعب الشخص أو عندما 

 تترواح حدة البصر لهؤالء األشخاص بين يركز على األشياء.وبوجه عام،
 . 200/20إلى70/20

103. Alexia 
Alexie 
 

 ئيقراز عج
 

بسبب خلل في الجهاز العصبي المسؤول في الدماغ عن سالمة   عجز المتكلم عن القراءة
القدرة على القراءة. إنه فقدان أو نقص مكتسب في  القدرة على قراءة أو فهم اللغة 

وقد يحصل بالرغم من سالمة البصر. ترادف عبارة  عمه القراءة لفظ ، المكتوبة 
 "الالكتابة".  

   
104. Alexia benson 

Alexie de benson  
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 اضطراب بينسون

 
اضطراب في القراءة بسبب إصابة سابقة ويرتبط  بحبسة حركية  ، ويتميز بخلل يهم 
التعرف على الكلمات  المهمة في المستوى التركيبي، ويصيب في نفس اآلن التعبير 

وذات الداللة الجيدة ،  والفهم الكتابيين. فالكلمات، وخاصة الكلمات المتداولة ،  القصيرة
تعرف أكثر من الحروف المكونة لها ، وأكثر من الحروف المعزولة. وتكون قراءة الكلمات 
الفارغة مضطربة جدا.أما القراءة بصوت مرتفع والتكرار وفهم الجمل خاصة الطويلة 
 والمحتوية على ضمائر أو روابط ، إن كل ذلك مستحيل غالبا. إنه كثيرا ما يجتمع حبسة
بروكا مع شلل نصفي أيمن .أما الكتابة فمستحيلة عمليا في ظل اإلمالء في حين يكون 

األسفل للفص -النسخ باليد  اليسرى ممكنا و لو بشكل خاطئ ( إصابة الجزء الخلفي
الجبهي للقطب السائد).إن هذا العمه يمكن عده نوعا من االضطراب في الفهم المصاحب 

األمامي، والعمه الجبهي والعمه قبل المثلث والعمه اللفظي     لحبسة بروكا.إنه يرادف العمه
 والعمه التركيبي.

 
 
 
 

105. Alexia with agraphia 
Alexie avec agraphie   
  

 عجز قرائي خطي
 

في القدرة على استعمال اللغة المكتوبة ،فهما وتعبيرا،(  ضياع  مكتسب ، كلي أو جزئي ،
وبا عادة بسداد الوريد الدماغي المتوسط  أو إصابة التلفيف الركني الذي يكون مصح

إصابة قصبته في مستوى  االنتناء المنعرج ). وتكون قراءة الحروف والكلمات في هذه 
الحال مضطربة.وعندما تكون اإلصابة جزئية ، فإن المعنى الداللي للكلمات هو الذي  

الء والنسخ  والحروف، يفسد خاصة . أما فيما يتعلق باإلنتاج  الكتابي العفوي،فإن اإلم
كل ذلك يتحقق بشكل صائب ولكن  يؤلف بشكل خاطئ .إنها تتميز عن عمه القراءة 
الخالص، ما دام يحتوي اضطرابات حبسية .ترادف هذه اآلفة عمه القراءة المركزي، وعمه 

الصدغي،حبسة ورنيك من الصنف الثالث ، عمه القراءة  ما تحت -القراءة الجداري
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لقراءة الحبسي ، عمه القراءة السطحي،عمه البصر الحرفي والشفوي ، الركني، عمه ا
 العمه الداللي، عمه القراءة القشري.

 
106. Alternance  

Alternance  
 

 تناوب 
 

نوع من أنواع اضطرابات النطق  يبدل  فيه الطفل نطق صوت بنطق صوت آخر ، داخل 
كلمة جديدة لها معنى جديد نظام صرفي أو أن يبدل حرفا بحرف آخر في كلمة ما ليعطي 

مثل : زاد وجاد. وهذا التغير يصيب صوتا من أصوات الكلمة، أو مجموعة أصوات داخل 
 نظام صرفي. ويكون إما صامتيا أو مصوتيا. 

107. Alzheimer 
Alzheimer 
 

 فقدان الذاكرة  ،مرض الزهايمر
 
مر الذي كان مرض ألزهايمر هو خلل دماغي سمي باسم الطبيب األلماني ألويس ألزهاي 

هو مصطلح عام لفقدان الذاكرة وغيرها من   ،م1906أول من وصف المرض في عام 
خطير بما يكفي ليعوق الحياة اليومية لألشخاص المصابين به.ويمثل  ،القدرات الفكرية
حالة من التفكك أو  وهو بالمائة من حاالت الخرف المعروفة. 70إلى  50مرض ألزهايمر 

السن ( عادة فوق سن الستين ) , وتشمل الجهاز العصبي إذ  االضطراب تصيب كبار
تسفر عن فقدان الذاكرة , واالكتئاب . كما تؤدى في المراحل المتأخرة من العمر إلى 
إصابة الفرد بضيق الصدر والثورات االنفعالية الشديدة . وتركز معظم أساليب العالج 

مصاب وأفراد أسرته خذ جولة تفاعلية الحالية لهذه الحالة على تخفيف حدة التوتر عن ال
في الدماغ للمزيد من اإلطالع على الكيفية التي يعمل بها الدماغ وتأثير مرض ألزهايمر 

 عليها

108. Amaurotic familial idiocy  
Idiotie amaurotique familiale  
 

 وراثي تخلف عقلي 
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لعام األول من يصيب الطفل بعد احالة ضعف عقلي نتيجة مرض في الجهاز العصبي 
 عمره

109. Ambidextrous 
Ambidexterite 
 

 عدم التمييز الحركي
 

 اضطراب يصيب بعض األشخاص في التمييز بين حركات األطراف اليمنى واليسرى
110. Ambiopia 

Ambiopie  
 

 يدو تحكم ي
 

 قدرة الفرد على استعمال كلتا يديه بنفس السهولة والمهارة

111. Amblyopia 
Amblyopie 

 حول
 

مما يؤدى  ،تنتج عن انحراف إحدى العينين أو كليهما عن الوضع الصحيح حالة مرضية
إلى عدم مزج الصورتين اللتين تتكونان في العينين للشيء الواحد وبالتالي يراه الفرد 
شيئين . حالة تحدث في مرحلة الطفولة المبكرة، وهي غير مفهومة جيدا طبيا. يحدث 

ل كلتا العينين. ويجب معالجة الكسل قبل بلوغ الكسل في عين واحدة عادة ولكنه قد يشم
الطفل الثامنة أو التاسعة من العمر. ويتمثل العالج بإثارة العين المصابة لحبور بصرية 
عادية وذلك يشمل إغالق(تغطية) العين الطبيعية ليستخدم الطفل العين الضعيفة. إن أي 

ي إلى هذه الحالة ألن ذلك قد قد يؤد نعبرا لعيعامل يعيق مرور الضوء بالشكل الطبيعي 
 إلى كسل العين . دمما يقو النمو البصري الطبيعي  يؤثر سلبا على

112. Ambulatory  
Ambulant 

 متجول ، سيار
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أو ال  ،وغير المقعد في السرير ،الفرد القادر على المشي أو الحركة بصورة مستقلة
 يستخدم الكرسي المتحرك .

 

113. Ambulatory teacher  
 Enseignant ambulant  
 

 متجولمعلم 
 

ي ذو معلم متخصص في التربية الخاصة ويقوم بتقديم الخدمات التعليمية المباشرة للطالب 
الحاجات الخاصة المدمجين في الفصول الدراسية العادية. وال توكل لهذا المعلم مهمة 

ل زمني معين دوتدريس فصل دراسي معين ألنه يتنقل من مدرسة إلى أخرى وفقا لج
طالب). ويقوم هذا المعلم بزيارة  15-12تدريسي محدد (يتراوح عادة ما بين  وعبء

ي الحاجات الخاصة إما فرديا وٕاما في ذو ريًا بهدف تدريس الطالب دو الفصول الدراسية 
مجموعات صغيرة. وهو ال يقدم اإلقتراحات لمعلم الفصل الدراسي العادي حول سبل معالجة 

ي ذو . وغالبًا ما يستخدم هذا النموذج في تعليم الطالب المشكالت التي يواجهها الطالب
ث وفي المناطق النائية وغير المكتظة سكانيًا التي تتضمن أعدادا دو اإلعاقات قليلة الح

ي الحاجات الخاصة ممن تعاني من مشكالت في المواصالت. ومن إيجابيات ذو قليلة من 
قديم الخدمات في مناطق أو هذا النموذج أنه يساعد في تشخيص اإلعاقات ويسمح بت

مدارس مختلفة إما بشكل مباشر للطالب وٕاما من خالل تقديم االستشارات لمعلميهم 
ات التعليمية الخاصة. ومن سلبياته أنه ال يسمح بتوفير دعم دو وتزويدهم بالوسائل واأل

 ي اإلعاقات الشديدة. ذو كاف ومتابعة مكثفة، ولذا فهو غير مالئم لمساعدة الطالب 
114. Amimia 

Amimie 
 عجز عن التعبير بالوجه 

 
التعبيرات  أو تغير تلك ،سمة سلوكية تتضمن عدم قدرة الفرد على إظهار تعبيرات وجهه 

 مصطلحات من قبيل غير مبال أو مكترث . وقد تستخدم دوبما يعبر عما بداخله بحيث يب

 . هذه الحالة للتعبير عن " فتور المشاعر " أو "الجمود "
115. Amnesia 

Amnesie 

 اكرة، النسيانذفقدان ال
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العقاقير (  أوالصدمة العاطفية ،  أوجزئي للذاكرة نتيجة التلف المخي  أوفقدان كامل 
علومات والمهارات والخبرات التي مر معدم تذكر ال    ، من أعراضهالمرض أوالمخدرة ) ، 

عند  امرضي بها الفرد, و النسيان ظاهره طبيعية تحدث لجميع البشر ولكنه قد يكون
 انفعالية.اإلصابة ببعض األمراض مثل ألزهايمر أو عقب إصابة دماغية أو صدمة 

116. Amnesia dissociative  
Amnésie dissociative  

 نسيان انفصالي 

 
بين سلسلة متواصلة من   و مؤلمة حدثت للفرد نفسه، في الماضيأحداث مشينة أنسيان 
، األحداثا بعض الوقت من حياتهم في هذه دو فق أنهميدركون  األفراد. ومعظم األحداث

 األحداث المؤلمةانطالقا من مبدأ نسيان  آخرونفراد أبينما ينساها 
 

117. Amnesic aphasia 
Aphasie amnésique (aphasie anomique) 
 

 اسمية  حبسة نسيانية أو 
 

حبسة نسيانية عبارة عن نقص في استحضار الكالم و يشمل خاصة الصفات في حين 
مرتفع والكتابة اإلمالئية ، يظل  كل   الفهم الشفهي والكتابي والترداد والقراءة بصوت يظل

واستحضار الكالم، والمصاب  فقد القدرة على التذكرفي ذلك عاديا . وتتجلى هذه الحبسة 
بها يكون غير قادر على تسمية األشياء والمرئيات التي تقع في مجال إدراكه. هذه 

ابات استقبالية وال اضطرابات نطقية وال لجلجات .فالكالم  يتقطع الحبسة ال تشمل اضطر 
بسبب البحث عن الكلمة ويعتري الفشل تجارب األضداد الداللية ، ويؤدي هذا أخيرا إلى 

 اضطرب طفيف في القراءة وٕالى أخطاء إمالئية .
118. Amnesic aphasia or custard apple 

Aphasie amnésique ou  aphasie anomique (Pitres) 

 

 حبسة نسيانية  أو فوضوية (بيتر)
 

وتمس خاصة المصادر  ،حبسة تتسم بفقدان ذاكرة الكلمات ( األنوميا)وبغياب للكلمة التامة
والصفات  والتي يحاول المصاب أن يعوضها باستعمال اإلرداف والمقصود به في البالغة 

تلك الكلمات أو تشرحها  أو ، استبدال كلمة مفردة بعبارة أو متوالية من الكلمات تحدد 
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بعبارات مسكوكة ، استبدالها بتعريفات مستوحاة من االستعمال المتداول. وبوسائل 
التسهيل،مع الحفاظ على الصبيب والبروزوديا وٕامكانيات التكرار والقراءة بصوت مرتفع ، 

تطابق فال يالحظ أي اضطراب التهابي ، وٕانما اضطرابات في الفهم .هذه الحبسة يمكن أن 
 بداية مرحلة جنونية أو بقايا مرحلة حبسة حواسية.  

119. Amnestic disorders 
Troubles mnésiques 
 

 اضطرابات الذاكرة
 

معرفية   مثل اضطراب  اضطراباتتنتمي اضطرابات فقدان الذاكرة الجزئي او الكلي  الى 
ق بفقدان قدرة ، منها ما يتعلاالضطراباتمن  أنواعاالتخلف العقلي  وغيره . وتتضمن  

على تذكرها قبل اإلصابة، ويسمى  بعد أن كان قادراالمصاب على تذكر معلومات سابقة 
ضطراب الذاكرة التراجعي  ، ومنها ما يتعلق بفقدان قدرة المصاب على تذكر اهذا النوع ب

فقدان قدرته على تعلم حقائق  جديدة بعد اإلصابة،  أومعلومة تعرض عليه في الحال،  أية
يحدث اضطراب فقدان الذاكرة التراجعي غالبا نتيجة  الذاكرة المستقبلي باضطرابمى وتس

، وقد يفقد الشخص بعد الحادثة القدرة على التذكر من ثواني الرأسفي  إصاباتحوادث 
شيوعا وغالبا يظهر في  أكثراألخير فيعد  االضطراب أماقبل الحادثة  .  أشهرعدة  إلى

فيها المصاب القدرة على التذكر، ويستمر فقدان القدرة على  لحظة معينة من الزمن يفقد
التذكر من تلك اللحظة لكل ما يتعلمه الحقًا في المستقبل .ال ينسى عادة المصابون بهذه 

 أماجميع الحقائق المتعلقة بتاريخهم الشخصي او هوياتهم الشخصية .  االضطرابات
الذين يعانون من اضطراب  أوالئكمع فغالبا تحدث  االضطرابالحاالت التي تتصف بشدة 

  الفصام.
المصاب على المستوى  أداءتدهور واضح في  إلى االضطراباتتؤدي اإلصابة بهذه 

 أوذات عالقة بديمومة حياته اليومية من تحضير للطعام  بأنشطةالشخصي مثال، القيام 
 أوكوين الصداقات مثال، ت االجتماعيوغيرهما ، وعلى المستوى  األسرةره في دو ما يرتبط ب

 في مهنة ما وغيرها  االستمرار أو اجتماعيةالمشاركة في فعاليات 

120. Amnestic aphasia 
 Aphasie amnesique 

   حبسة نسيانية



 41 

عجز المتكلم عن تسمية األشياء بأسمائها.والحبسة النسيانية هي حبسة ناجمة عن     
أسماء األشياء أو المواقف أو فقدان الذاكرة، وتتجلي في عدم قدرة المصاب على تذكر 

الصفات أو العالقات كما هو الشأن في حالة األنوميا . وهذا االضطراب ال يشمل فقط 
 األشياء المسموعة المرئية بل يشمل كذالك األشياء المسموعة أو الملموسة . 

 
121. Amniocentesis 

Amniocentèse 
 فحص السائل األمنيونى 

 
السائل األمنيوني المحيط بالجنين أثناء وجوده بالرحم  مجموعة من االختبارات تجرى على

, بهدف تحليل مكوناته ومن ثم التعرف على بعض جوانب النمو لدى الجنين . وتساعد 
داون   متالزمةمثل هذه االختبارات في تحديد بعض العيوب الخلقية في الجنين من قبيل 

 .وشق النخاع الشوكي 
122. Amputation 

Amputation 
  )ستئصالبتر  ( ا

 

يكون خلقيًا ( موجودا منذ لحظة الوالدة ) وهذا هو  أن إما وهو  . فقدان طرف أو جزء منه
يكون   أن وٕاماالبتر هي من هذا النوع   من حاالت %75  حوالي  ان النوع الشائع حيث

من   جراحي للوقاية  كإجراء أوحادث ما   نتيجة الطرف او جزءا منه يبتر أنمكتسبًا ( أي 
واحدا يكون  طرفا أنبمعنى     أحاديايكون   كذلك فالبتر قد  . (األمراضاعفات بعض مض

اي انه في   ثنائيا  وقد يكون  ( % من حاالت البتر هي من هذا النوع85مبتورًا ( حوالي 
 األطفالالعليا لدى   األطرافث البتر في دو نسبة ح إن  وفي حين  . كال الطرفين المتقابلين

لكبار السن . ويصنف البتر  السفلى فالعكس صحيح بالنسبة األطرافتر في أعلى من الب
وهذه األنواع  والبتر الجزئي   والبتر الكلي   أيضا إلى عدة أنواع فهناك البتر النصفي

الكتف أو فوق  أنواع فرعية فهي قد تكون بمستوى  عـدة جميعا تصنف تبعًا لموقعها إلى
نها ، أو دو الركبة أو   رسغ ، أو بمستوى الحوض أو فوقنه ، أو بمستوى الدو المرفق أو 

 .القدم بمستوى الكاحل أو

أو البتر  وتأخذ حاالت البتر الخلقية أشكاال عديدة منهـا نقص أصابع اليدين أو القدمين،
تنتج حاالت  الجزئي، أو نمو أصابع اليد أو القدم مع غياب معظم الذراع أو الرجل. وقد

وهو احد    مايددو العقاقير الطبية مثل الثالي أو  او الفيروسات إلشعاعاتاالبتر الخلقية عن 
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 .اإلجهاض  إلحداث  الذي يستخدم   والقوينين المهدئات

  وقد تكون هذه الحاالت  . أما حاالت البتر المكتسبة فتحدث في األغلب لدى كبار السن

 تنتج عن السكري  ية التيالدمو  األوعية كما في اضطرابات  وقائية/ عالجية  أهداف ذات

الحروب أو بسبب  المباشرة بسبب واإلصابات  والسرطان ران والدمدو جهاز ال  وأمراض
 . حوادث السير وغير ذلك

 أواالصطناعية  األطراف أوالطبيعي  والعالجوقد يتضمن عالج البتر العمليات الجراحية 
وقعه . والن حاالت البتر ال عمر الشخص ونوع البتر ومداه وم  التأهيل ويعتمد ذلك على

 إجراءالمعلمين ينصب على   اهتمام العقلية ، فان  يذكر على القدرات تترك اي تأثير

والزمالء في المدرسة  األسرة وٕارشادوالمدرسية  الصفية  التعديالت الالزمة على البيئة
نفس والثقة االعتماد على ال الطالب الذي يعاني من البتر وحثه على  وتشجيعهم على قبول

 . نفسية متنوعة  ن ذلك فقد يواجه صعوباتدوبالذات، و 

123. Amusia 
Amusie 

 يالموسيق فقدان التمييز

 
الموسيقي، أما سببه فخلل  أصواتصيب التعبير الموسيقي  أو التمييز بين ياضطراب  

 قع في الفص اليسر من الدماغ  البشري.  ي دماغي،

    
124. Analyse of job 

Analyse de travail 
 

 تحليل العمل   

 
سباب قيامه أتقييم متطلبات عمل معين. ويشمل تحليل العمل وصف ما يقوم به العامل و  

المستخدمة فيه. وقد  اتدو واألبه وتوضيح المتطلبات الجسمية والعقلية للعمل وظروفه 
انب جو  أربعةيكون التحليل دقيقا جدا أو عامًا. ومن الناحية العملية، فتحليل العمل يغطي 

بيئة العمل بما  والمهمات الرئيسة التي يشملها العمل،  وهي: الهدف العام من العمل، 
مؤهالت العامل والتي  والموجودين فيها،  واألشخاصات واآلالت دو فيها البعد المادي واأل

تشمل الخصائص الجسمية والنفسية والمهارات الالزمة والتدريب المطلوب. ويستعين 
 بالقراءات األعمالعند تحليل  اختصاصيو التأهيل

125. Analytic touch  
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Toucher analytique 
 

 لمس جزئي أو تحليلي 
 

تحسس أجزاء الشيء الواحد جزءًا جزءًا تم تكوين مفهوم واحد لهذه األجزاء بعد إدراك 
 جزيئات هذا الشيء.

  
126. Anarthria 

Anarthrie 
 حبسة عصبية

 

تاما أو شبه تام عن نطق األصوات في عجز المتكلم عجزا  تتجلى حبسة صوتية، 
في أعضاء النطق  وليسالكالمية بسبب ضرر أو أذى في الجهاز العصبي أو الدماغ 

     الخارجية .
               

 

 

 

 
127. Anemia 

 Anémie 
 فقر الدم 

 
نقص المادة الملونة والتي تكسبه لونه األحمر وهي الهيموجلوبين وهي مادة توجد في  

 اء ، وفائدتها حمل األوكسجين وتوزيعه على جميع خاليا الجسم .كرات الدم الحمر 
 ث األنيميا : دو أسباب ح

يحدث نقصًا في الهيموجلوبين إما لنقص عدد كرات الدم الحمراء أو نقص محتواها من 
 الهيموجلوبين أو لكال األمرين .

يا . أيضا إذا فإذا حصل نقص في المواد األساسية لبناء كرات الدم الحمراء حدثت األنيم
 حدث إنخفاض في أنتاج كرات الدم الحمراء بسبب مرض النخاع الشوكي .

 . 12أما المواد األساسية لبناء كرات الدم الحمراء هي الحديد وحمض الفوليك وفيتامين ب
 أنواع األنيميا :
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 هي نوعين :
وهو النوع  أنيميا ناتجة من نقص الحديد والفيتامينات وتسمى ( أنيميا نقص الحديد ) -

 الشائع ، وتكون المرأة أكثر عرضة من الرجل بهذا النوع . 
ثها وجود دو وتسمى ( أنيميا الوبيلية ) وسبب ح 12أنيميا ناتجة من نقص فيتامين ب -

حيث أنه يوجد مادة في جدار المعدة  12خلل في الجسم ، يمنع امتصاص فيتامين ب
 تمتص هذا الفيتامين .تسمى بمادة العامل الداخلي أو الباطني وهي 

 أعراض األنيميا : 
 شحوب في الجلد والوجه . -
 سرعة التنفس خاصة عند عمل مجهود. -
 خفقان في القلب . -
 احمرار في اللسان .  -
 نقص في الطاقة والحيوية .  -
 الخمول والتعب . -

 12وقد يحدث تنميل في األطراف واختالل في التوازن بسبب نقص فيتامين ب
 
 

128. Anencephalia   
Anencéphalie  

 تشوه دماغي
 
 التي تغشي الدماغ الجمجمةفي عيب خلقي يولد به الطفل  

129. Angelman syndrome 
Syndrome d'Angelman  

 متالزمة أنجلمان
 

). ويعاني 15تنتج متالزمة أنجلمان عن نقص جزئي في زوج الكروموسومات رقم (
ف عقلي غالبًا ما يكون من المستوى األشخاص الذين لديهم هذه المتالزمة من تخل

إضافة إلى ذلك، فإن هذه المتالزمة تؤدي أيضًا إلى نوبات تشنجية، وفقدان  ،الشديد
وعموما فإن األشخاص الذين لديهم هذه المتالزمة  ،التوازن، ومشية تحاكي مشية الّدمى

 نما سبب ظاهردو ن سعداء ، ويحدث لدى بعضهم نوبات ضحك دويب
130. Animator 

Animateur 
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 منشط 
 

 شخص يقوم بتنشيط أعمال جماعة معينة
  

131. Aniridia 
Aniridie 

 تباين الصور البصرية 
 

يتضمن اختالف حجم الصورة التي تكونها إحدى العينين  اإلبصار،اضطراب في عملية 
لشيء ما عن حجم الصورة التي تكونها العين األخرى له . وٕاذا كانت درجة االختالف في 

كبيرة  ال يتم مزجها وبالتالي ال تحدث الرؤية الموحدة للشيء وفى هذه حجم الصورتين 
الحالة أما أن يرى الفرد صورتين للشيء الواحد , وأما أن تطغى الصورة التي تكونها 

 إحدى العينين على األخرى , ومن ثم يرى الفرد صورة واضحة للشيء المرئي 
 
 
 

132. Ankle foot orthosis 
Orthèse cheville-pied 

 

 للكاحل والقدم   جبيرة 
جبيرة تستعمل في حالة إصابتهما بمرض كهشاشة العظام مثال أو ضعف األوثار 

  الرجلية 

133. Anomaly 
Anomalie 

 انحراف عن العادي
 

أو عدم انتظام عملية  أقرانه,اختالف الفرد في خاصية أو أكثر عن المعايير السائدة بين 
ن تحديد دوفي الغالب لإلشارة إلى حاالت اإلعاقة  ويستخدم هذا المصطلح الفرد.النمو في 

 نوعها 
134. Anomia 

Anomie 
 فقدان التسمية
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اضطراب كالمي، ينشأ نتيجة عوامل نفسية تفضي إلى تجنب المرء عملية الكالم ، وذلك 
شعور المتكلم بعدم االرتياح من الناحية االجتماعية إلى الكالم بلغته األم أو بلغة ثانية 

 ة ينيجعله يحجم عن الكالم بها في مواقف وسياقات معاألمر الذي 
135. Anoxia 

 Anoxie  
 

 نقص أكسجين األنسجة        

 يعتبر نقص األكسجين عن األنسجة في جسم الجنين أو الطفل أحد األسباب الرئيسة

 الدماغي). وغالبًا ما يرتبط   للتخلف العقلي، وكذلك اإلعاقة الجسمية (وبخاصة الشلل
ثه قبل الوالدة أو بعدها دو هذا بمرحلة الوالدة، وٕان كانت احتماالت ح الخطرث عامل دو ح

النقص قد يحدث في  فهذا .   أو جزئياً    ونقص األكسجين قد يكون كامالً  .واردة أيضاً 
بدًال من رأسه عند  التي تظهر فيها قدما الطفل أو مؤخرته أوالً    حاالت الودالة المقعدية
السري كمصدر  لوضع غير الطبيعي يعتمد الطفل على الحبلالوالدة. وبسبب هذا ا

انفصال الحبل  لألكسجين إلى أن تنتهي عملية الوالدة. ولكن هذا الوضع قد يؤدي إلى
األكسجين األمر الذي  جزئيًا أو كليًا ورأس الطفل موجود في قناة الوالدة، مما يحرمه من

قد تحدث في حاالت  عوبات ذاتهاقد ينجم عنه تلف شديد في أنسجة الطفل. وهذه الص
 .وغيرها من الوالدات العسرة   الوضع المستعرض للجنين

االكسجين  وقد ينتج عن األمراض التنفسية وأمراض القلب لدى األم الحامل نقص في كمية
األسباب  التي تصل أنسجة الجنين ومثلها إلتفاف الحبل السري حول عنق الجنين. ومن

أو السيانيد  ، التسمم، أو اإلختناق بأول أكسيد الكربوناألكسجيناألخرى المعروفة لنقص 
لدى الطفل أو الجنين  ولو لفترة قصيرة نسبيًا، األكسجينأو الغرق. وغالبًا ما يكون لنقص 

 .المستقبلي عواقب على الجهاز العصبي المركزي ومضاعفات على النمو

  
136. Anti-wand ering device 

Disp ositif anti-errance 
 

 جهاز منع التيهان
 ذهنياإلى تنقل الشخص المعاق  لإلشارةدملج مرسل  مستقبل يصلح 

  
137. Anxiety 

 Anxiété 
 قلق 
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 اضطراب نفسي يشير إلى شعور عام بالخشية أو أن هناك مصيبة وشيكة الوقوع أو 

 مسوغ له من الناحيةتهديدًا غير معلوم المصدر ، مع شعور بالتوتر والشدة وخوف ال 

 وعية وغالبًا مايتعلق هذا الخوف من المستقبل والمجهولالموض

 
138.  Anxiety Disorders   

Troubles anxieux  
 

 اضطرابات القلق 

 
تجربة من تجارب الحياة اليومية باعتبارها ناقوص الخطرالداخلي يحذر من خطر محتمل 

اذبة التي قد فهو في خدمة الفرد أما في اضطرابات القلق فيقدم الفرد على اإلنذارات الك
اإلنذارات إلى حالة من اإلثارة غير الوظيفة،  هذهتكون شديدة ومتكررة باستمرار وتؤدي 

 تنتج عنها صعوبات النوم واليقظة المستمرة. 

 
 

 
 

139. Apert syndrome 
Syndrome d'Apert  

 متالزمة أبرت 
 

 في صورة تجويف ضيق عال في الجمجمة  وغلق مبكر للخطوط دواضطراب وراثي يب
وقد يمكن حماية األطفال المصابين بهذا االضطراب من التخلف  ،الواصلة بين أجزائها 

 العقلي المرتبط به من خالل التدخل الجراحي المبكر .
140. Aphasia 

Aphasie 
 / احتباس كالميحبسة كالمية

 
االستقبالية جزئيًا أو كليًا بسبب  اضطراب يفقد فيه الشخص القدرات اللغوية التعبيرية أو

يؤدي إلى فقدان القدرة على استخدام  الذي -ومن أهم أسباب التلف الدماغي ،تلف دماغي
الدموية في الدماغ، أو بعض األمراض  إصابات الرأس، أو اضطرابات األوعية :اللغة

منتصف القرن التاسع عشـر أن التلف  منذ   وقد أدرك بول بروكا .الخطيرة األخرى
وكثيرًا ما تطلق المراجع العلمية اسم حبسة  . رة على الكالمالدماغي يكمن وراء فقدان القد
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وتمّيز المراجع العلمية بين .بفضله على فقدان القدرة على الكالم، اعترافًا منها   بروكا
   والحبسة التعبيرية) التي تعني اضطراب عملية االستقبال اللغوي   الحبسة االستقبالية

النوع  وتميز المراجع بين الحبسة المكتسبة .ير اللغويالتي تعني اضطراب القدرة على التعب
والتي يقصد   ما تحدث لدى الراشدين) والحبسة النمائية األكثر شيوعًا (إذ أن الحبسة غالباً 

اللغوية بسبب اضطراب ما في الجهاز العصبي  بها عجز الطفل عن اكتساب المهارات
     النمائية   تستخدم مصطلح الحبسة عدة عقود وقد كانت المراجع العلمية قبل، المركزي

 .لإلشارة إلى الصعوبات التعلمية

  
141. Aphasia of a possessor not kinetic 

Aphasie d’un propriétaire non cinétique 
 

 ذات مظهر ال حركي ةحبس
 
ن ذكر االضطرابات المحركة دوتنشأ عن خلل في ظروف التنفيذ الحركي للكتابة ، ولكن  

وهي على صلة بالمعاطب الجدارية في نصف الكرة األكبر . يصيب الخلل الخط  البدائية ،
، ويظهر االضطراب عدا ذلك في التشوش »خربشة « ويترجم بخط سقيم أو أنشوطي

في تنسيق السطور والكلمات واألحرف ، وأخيرا قد يحدث فساد في اإلشارة   الحاصل
رار األمي يقترح البعض تسميته بتصدية (الفساد الذي يعتري الكلمات ) وهو نوع من التك

 (من الصدى)الكتابة .
 

142. Aphasia of design 
Aphasie de conception 

 حبسة تصورية
مجموعة من العيوب تتصل بعدم القدرة على فهم الكلمات المنطوقة بها وقد يكون عدم   

 الفهم جزئيا أو كليا خاصا بقواعد اللغة أو أسلوبها

 
143. Aphasia of the jargon 

Aphasie du jargon 

 حبسة رطانية 
 
للطابع الشاذ  هتفكيك القيم الداللية للغة ، و جهل تام للغة التي يتكلمها الفرد وعدم إدراك 

 .للغته 
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144. Aphasia of the word                 

Aphasie de la parole  
  حبسة كالمية

 
فالمصاب يفقد  ي جهازه العصبي.ف  عجز المتكلم عجزا تاما عن الكالم والتعبير بسب خلل

وقد ». ال«أو » نعم«القدرة على التعبير ، لدرجة ال يتعدى فيها محصوله اللغوي كلمة 
على لفظ واحد ال يغيره مهما تنوعت األسئلة أو األحاديث   يكون حدسه كله مقصورا

 الموجهة إليه.
145. Aphasia without disorder of the language 

Aphasie sans trouble du langage 

  الكالمن اضطراب في دوحبسة 
 

يشوبه و يكون التعبير الكالمي غزيرا  الكالم حيث اضطراب تتجلى فيحبسة مركزية 
 ها. هاستعمال خاطئ للكلمات أو إبدالها أو تشوي

 
 

146. Aphasiology 
Aphasiologie 
 

 )اياألفازيولوج(علم الحبسات 
 

على تحديد  توجيه تقويم المصابين علم يدرس أعراض وأنواع الحبسات ويساعد   
بالحبسة. هذا العلم ظهر للوجود أساسا في القرن العشرين مع ازدهار الطب الصدماتي 

 وتطور علوم األعصاب . 
147. Aphemia 

Aphémie 
 فقدان النطق 

 
عدم قدرة المرء على النطق والكالم نتيجة لالنفعال المفرط , أو اإلصابة بمرض عصبي  

 يمكنه التكلم بصورة واضحة ومفهومة حيث نجد الفرد ال
 

148. Apheresis 
Aphérèse 
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 تبديل صوتي للكلمة
 
عدة مقاطع في بداية كلمة ما .  لمقطع أوحروف أو  أو عدةالصوتي لحرف  التبديل 

الكالم ، وخاصة الكالم الدارج على ألسنة الناس  اضطراباتويمكن أن يوجد في بعض 
 .حديد مثال على ذلك  كلمة مطار= طارالعاديين واألطفال منهم على وجه الت

149. Aphonia  
Aphonie 

 فقدان الصوت
 
حالة يفقد فيها الفرد القدرة على الكالم بسبب التهاب الحنجرة أو شلل الحبال الصوتية   

أو أي أسباب أخرى. ويعزو بعض االختصاصيين فقدان الصوت واضطرابات الصوت 
رة. فمثل هذا االستخدام الخاطئ قد ينجم عنه األخرى إلى إساءة االستخدام الوظيفي للحنج

اضطراب عضوي (تقرحات أو عقد). ويعتقد هؤالء االختصاصيون أن إساءة استخدام 
 الحنجرة تعكس صعوبات نفسية (كاالكتئاب، والعصاب، والضغوط النفسية).

 
150. Aphrasia                                      

Aphrasie 
 حبسة تركيبية 

 
لقدرة على تركيب جمل  تامة.والمصاب بهذه العاهة ال يعبر عن أفكاره إال بكلمات عدم ا  

 متصلة،فعدم المقدرة على تنسيق الجمل وتكوين عبارات بينها.ن رابط سياقي دومتقطعة 
اضطراب يكمن في صعوبة التكلم التلقائي أو في تكرار الكلمات وامتداد   يكون بسبب

  في الجهاز العصبي  ويحصل هذا بسب خلل لنطق .ن اضطراب في ادوالجملة ولكن 
 للمتكلم .  

151. Aphtongia 
Aphtongie 

  تلعثم

 
 اضطراب متزامن للصوت والكالم ينتج قبل أن يصدر المتكلم أي صوت 

 
152. Apnea 

Apnée 
 وقف التنفس
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المشروط بغلق الزردمة . فالشخص الذي بترت حنجرته   عن التنفسالتوقف المؤقت     

 . ن وقف التنفسال يتمكن م
153. Apoplectiform surdity 

Surdité apoplectiforme 
 صمم مباغت

 
 إصابة تلحق األذن الداخلية تتميز بثالثية مانيير وهي كالتالي  

 ران المبالغ فيه الذي يحصل فجأةدو أوال، ال
 ثانيا، طنين األذن 

بالنقص  يونتصاصخالدقائق أو بعض األيام يسميه اإل م بعضدو ثالثا، صمم مؤقت ي
 السمعي في أذن واحدة

 
 

154. Apoplexy 
Apoplexie 

 سكتة دماغية
 
التوقف المفاجئ  لوظائف الدماغ  مما يؤدي إلى فقدان الوعي والحركية العفوية وسبب   

 ذلك غالبا هو النزيف المخي. ويسمى هذا غالبا  بالسكتة أو  النوبة  الدماغية.
155. Apparatus 

Appareillage 
 تعويض اصطناعي

 
 استعمال اآلالت التعويضية للتقليل من حدة اإلعاقة   

      
156. Applied behavior analysis technics 

Techniques de l’analyse appliquée du comportement 
 

 للسلوك قييل التطبيالتحلتقنيات 
 

يهدف إلى تعديل السلوكيات غير   ABA  التطبيقي المعروف ب تحليل السلوك تقنيات
التحليل ألساسيات السلوك البشري، ومعرفة مسببات هذه  ها عن طريقالمرغوب ب
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عمل متكاملة للتخلص من السلوك الغير مرغوب به،  السلوكيات، ومن ثم وضع خطة
في اكتساب  ABA أثبتت األبحاث العلمية نجاح طريقة واستبداله بالسلوك المناسب. ولقد

للغة والمهارات االجتماعية باإلضافة إلى في مجاالت تعلم ا األفراد/األطفال مهارات عديدة
نجاح هذه الطريقة في التعامل  لديهم. كما أثبتت األبحاث العلمية تحسين مهارات التعلم

الذين يعانون من تحديات السلوك المصاحبة لكثير من االضطرابات  مع األطفال/األفراد
 .التوحد وتشتت االنتباه وفرط الحركة النمائية، مثل

 ,Skinner) في العملية التعليمية أو كما أطلق عليها سكنر ABA م طريقةإن استخدا

لمواجهة  تهدف إلى تصميم برنامج تدريب فردي مكثف "التعلم السلوكي" (2004
 .التحديات التي يواجهها األطفال المصابون بالتوحد

 
 
 
 

157. Apraxia 
Apraxie 

 ةالحركي فقدان القدرة
 
أداء نشاط هادف مع عدم وجود مشاكل في ضعف  عدم قدرة الشخص على التخطيط أو  

 تتضمن و العضالت أو عدم تناسق الحركات أو وجود مشاكل في االنتباه. 
أخطاء زمانية: تتضمن توقيت الحركات، والتوقيت في تناسق مكونات الحركة أو   -

 مشاكل تأخر في البدء بالحركة. 
لتهديف وعدم القدرة على التخطيط كأخطاء في تحديد اتجاه الحركة، وا :أخطاء مكانية -

للحركة وتقدير المسافة لإلصابة الصحيحة، مثل محاولة إمساك أداة موضوعة في مكان 
 معين أو محاولة التهديف ورمي السهام إلصابة الهدف. 

بجسم  اإلمساككما في وضعية الذراع واليد أثناء محاولة  : أخطاء في وضعية الجسم -
 معين. 

أو تزايد سرعة الحركة الواحدة  ،: كعدم إتقان الحركة  اط نفسه النشأخطاء في  -
 وتكرارها. 

خطأ في ترتيب التسلسل الحركي أو تكرار نفس  وهوأخطاء في التسلسل الحركي:  -
 الحركة مرارا. 

ات، إبدال أداة مكان أخرى أو استعمال أحد أجزاء دو ات: كإساءة استخدام األدو أخطاء األ -
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 الجسم كأداة. 
ضافية: حركات ال عالقة لها بأداء الحركة المطلوبة، مثل تحرك اإلحركات الأخطاء  -

 الرأس أثناء محاولة إمساك كأس للشرب. 
 فشل في أداء حركة كأساس لتأدية المهمة. كالأخطاء نقص في الحركة:  -
 

158. Apraxia in walking 
Apraxie à la marche 
  

 فقدان القدرة على المشي
 الفرد من المشي حالة ال يتمكن

 
 
 
 

159. Aptitude test  
Test d'aptitude 

  / استعداد اختبار قدرات
 

 اختبار ُيصمم للتنبؤ بالتعلم أو األداء المستقبلي إذا ما توفر التعليم أو التدريب المناسب 
 

160. Architectural barriers 
Barrière architecturale   

 قات) معماريةيحواجز (مع
ألشخاص المعاقين إلى البنايات العمومية والخاصة ويتمثل حواجز تمنع ولوج ا  

 أغلبها في السالليم وضيق أبواب المصاعد مثال 

  
161. Architecture of the working area 

Architecture de l'espace du travail 
 هندسة العمل

 
العمل على نحو يسمح لألشخاص  إلى جملة من اإلجراءات التي تستهدف تصميم  يشير 

الحواجز من موقع العمل سواء ما يتعلق  إزالةلمعوقين القيام به. ومن هذه اإلجراءات ا
وأنظمته. ومنها أيضًا ما يرتبط بتحسين كفاءة  منها باألبعاد المعمارية أو بقوانين العمل

األطراف االصطناعية أو األجهزة المساعدة والمكيفة  الشخص المعوق المهنية باستخدام
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العمل تركز على تكييف العمل أساسًا ولكنها قد تشمل أيضًا  ا فإن هندسةالمختلفة . ولهذ
 .بغية تطوير مستوى فاعلية الشخص تنفيذ إجراءات معينة

  العمل وتستخدم أدبيات التأهيل مصطلحات أخرى كردائف لهندسة العمل ومنها تعديل بيئة

  ، وٕاعادة تنظيم العمل
162. Arena assessment  

Evaluation d’equipe 
 تقييم الفريق

 
يين في النمو واإلعاقات من خالل مراقبة صصاتعملية تقييم يشارك فيها مجموعة من األخ
بل قملف لهذا الطفل من  وضع ويتم الطبيعية،الطفل في أو أوضاع اللعب أو العمل 
 سلوك الطفل لالفريق ومقارنة مالحظات أعضاء الفريق 

 
 

 
163. Arrested development 

Arrêt du développement  

 توقف النمو 
 

حدث قد ت, و أو إحدى الوظائفحالة تتضمن عدم اكتمال نمو الفرد أو أحد أعضاء جسمه 
 فترات النموخالل أي فترة 

  
164. Arrhythmia 

Arythmie  
 اضطراب دقات القلب

 
 تغيير في اإليقاع العادي لدقات القلب  هو
 

 
165. Art special education  

Education artistique spéciale  
 خاصة تربية فنية

  
التواصلية والحسية والجسمية  مهاراتالتهدف التربية الفنية الخاصة إلى تطوير 

 .ألطفال المعاقين عقليًا لاالجتماعية واالنفعالية و 
166. Art therapy 
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Art-thérapie  
 عالج بالفن 

 
ج النفسي  والعال ،والتأهيل  ،مصطلح يرمز إلى الممارسات المختلفة الشائعة في التربية

 ة والفنون التشكيلية ألغراض عالجية يطيشتنحيث تستخدم بعض المواد ال
167. Arthritis 

Arthrite 
 التهاب المفاصل الرثييّ 

 
يؤثر بشكل كبير في الغشاء وهو  .األعمارمرض مزمن يصيب كل الجسم في جميع 

يسبب كما  . األعصاب وأغلفةالمحيطة بالمفاصل والعضالت  واألنسجةالسينوفي للمفاصل 
 تأكل المفاصل وتشوهها .

 
 

168. Arthrodesis 
Arthrodèse  

 قفل المفصل 
 

يتم  ذلكعملية تتبيث مفصل فقد وظيفته بسبب التأكل او ضعف العضالت المحيطة .وب
 التخلص من المرض والوجع وعدم المخاطرة بتركيب مفصل صناعي 

169. Arthrogryposis congenital 
Arthrogrypose congénitale 

 وس مفصلي والديتق

 
يولد الطفل ولديه تيبس في مفاصل عديدة و ضعف في عضالت كثيرة وال يعرف سبب 
التقوس المفصلي ولكن المرض ليس وراثيا،و الطفل المصاب بهذا المرض يولد و لديه 

و كذلك  تشوه و تقوس شديدان في المرفقين و الرسغين و أصابع اليدين و الركبتين،
 .الفقري و في الحوض وفي القدمينانحناءات في العمود 

 
170. Arthrogryposis multiplex 

Arthrogrypose multiple 
 تقوس  مفصلي متعدد

 

وينتج عنه   االضطراب مبكرًا في حياة الجنين  اضطراب والدي في المفاصل . ويبدأ هذاو  
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تكون   والمفاصل األطرافشديدة في   وعجز عن الحركة وتشوهات  عضلية  انقباضات
 . ضحة منذ الوالدةوا

 الشخص باألربطة المقومة فإن أوبعض التشوهات قابلة للتصحيح جراحيا  أنوبالرغم من 

ر العالج دو طوال العمر ، ولذلك ف  دةدو وتكون حركاته مح  المصاب يعاني من تشنجات 
 . د جدادو مح  الحاالت  هذه الطبيعي في

171. Articulation disorders 
Troubles articulatoires 

 اضطرابات النطق

 
عبارة عن خطأ دائم ومنتظم يرتبط بتنفيذ الحركة المطلوبة إلنتاج  كل حرف .هذا الخطإ   

المصوت المبثوث  بشكل عادي  .  أويتجلى في ضجيج خاطئ  يعوض ضجيج الصامت 
 االضطرابات أربعة أشكال هي: وتأخذ هذه

 الراء بحرف الواو، حرفويعني استبدال صوت بصوت آخر مثل استبدال    اإلبدال -
 بشكل "س" ويقصد به إنتاج الصوت بطريقة غير مألوفة مثل نطق حـرف   التشوية - 

 غير عادي،
 نطق أحرف إضافية غير موجودة في الكلمات، وتشمل   اإلضافة - 
وليس جميعها. ويتمثل  ويعني نطق بعض األحرف التي تتضمنها الكلمات   الحذف -

الكل (أي من األصوات إلى  في االنتقال التدريجي من الجزء إلىعالج اضطرابات النطق 
تطوير مهارات التمييز الّسمعي  المقاطع الصوتية ومن الكلمات إلى الجمل). كما يشمل

 .وتعميم المهارات المكتسبة

172. Articulation inventory 
 Inventaire de l'articulation  

 النطق جرد
 
أصوات الكالم ، وكذلك موضع  فيعرف على أخطاء تساعد اإلختصاصى فى الت أداة  

نوع االضطراب ( حذف ، على الوسط ، النهاية ) و  الصوت الخطأ فى الكلمة ( البداية ،
إبدال ، تحريف ، إضافة ) .وهنا يمكن أخذ فكرة وصفية عن إضطرابات النطق لدى الطفل 

 .معدلهتحويلها إلى تقديرات كمية توضح مقدار اإلضطراب و  ، كما يمكن
 

173. Articulatory aphasia   
Aphasie  de l’articulation 

 حبسة تلفظية
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عند إرادة الكالم واعتقل لسانه إذا لم يقدر على الكالم  وهي متفقة مع   التواء اللسان  

الحبسة تشير  و ،ة من العقل وهو القيد فاعتقل لسانه أي تقيدذخو أاألصل العربي فهي م
ور في التشكيل النطقي ولذلك ال ينبغي الخلط بين كلمة لجلجة إلى مظاهر القص التلفظية
 . حبسة تلفظيةو كلمة 

174. Articulatory defect 
Défaut d'articulation  
 

 عيوب النطق 

 
عدم قدرته على النطق  يشير إلى الكالم المشوه أو غير المتميز الناتج عن إخفاق الفرد أو

وقد يطلق على هذه  , للكالم بصورة سليمة( أو تشكيل ) األصوات األساسية الالزمة 
 ويفضل . والتشويه واإلبدال أمثلتها الحذف ومن . اضطراب مخارج الحروف " العملية أيضا

 . لإلشارة إلى تلك العملية االضطراب الصوتية " حاليا استخدام مصطلح
175.  Arythmia 

Arythmie  
 

 اختالل االيقاع
 
ث إيقاعات متغايرة في الصوت تتراوح بين دو حخلل يصيب الطبقة الصوتية ويؤدي إلى  

و عسر تكوين أويقصد بهذه التسمية صعوبة  ن والهامس والمرتفع .ياألبح والغليظ والخش
أيضا عدم المقدرة على تنسيق الجمل أو العبارات المتصلة  الخللويهم هذا  . المقاطع

تالف الخاليا التي بسبب إ أو بسبب وجود خلل في المركز العصبي (السمعي/ الكالمي)
 تساعد على تكوين المقاطع . 

176. Asperger syndrome 
Syndrome d'asperger  

 متالزمة اسبرجر
 

، وقام الطبيب 1944"هانز آسبرجر" في عام  األلمانيينسب هذا المرض إلي الطبيب 
 المتالزمة هذهبيعانى منها األشخاص المصابون  التيآسبرجر باإلشارة إلي األعراض 

إعاقة التوحد. ي ه هاوقد يري البعض أن تنصب بشكل أساسي علي السلوك الفظ والتي
ونجاحًا كبيرين في  تقدماويوجد القليل من األشخاص المصابين بعرض "آسبرجر" يظهرون 
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 مجال حياتهم ويتسمون بالصفات اآلتية: 
 الذكاء.  -
 غرابة األطوار.  -
 شرود الذهن.  -
 خرين. عدم التفاعل االجتماعى مع اآل -
 بعض الضعف الجسدى في الجسم.  -

 "آسبرجر":  يالعالمات العامة لمعاق ومن 
اللغة: قبل سن األربع سنوات: ال توجد مشاكل في الحديث واكتساب الكلمات اللغوية  -

 ويكون الطفل جيد جدًا. 
دم ببطء االستيعابية اللغوية إلي حد كبير فتتق ةتتأثرا لقدر  التعامل واالتصال باآلخرين: -

لها، ويكثر استخدام  األصلين ربطها بالمعنى دوأو ال تتقدم إطالقًا. استخدام كلمات ب
 اإليماءات بدًالً◌ من الكلمات، القدرة علي االنتباه لفترات قصيرة. 

: يقضى الشخص المصاب بالتوحد معظم الوقت بمفرده أكثر من االجتماعيالتفاعل  -
ديه الدافع في تكوين األصدقاء، ويتصف بأنه أقل قضائه مع اآلخرين. كما ال يكون ل

 أو الضحك.  العينيمثل االتصال  االجتماعياستجابة لوسائل االتصال 
مثل الحساسية المفرطة  الجسديد فعل غير طبيعية لإلحساس دو خلل في الحواس: ر  -

شئ أو العكس مع عدم اإلحساس باأللم. كما أن الحواس األخرى  أيإذا المس المعاق 
 ق، تكون باإليجابية أو السلبية المفرطة. ذومن الرؤية، السمع، اللمس، األلم، الشم، الت

عنه كلية، كما أنه ال يقلد الطفل أفعال  التخلياللعب: االفتقار إلي اللعب التلقائي أو  -
في مثل هذه السن، كما أنه ال يبادر  الطبيعيأمثاله من األطفال اآلخرين وهو الوضع 

 اآلخرين. باللعب مع 
 السلوك:  -

إلي حد كبير. ينتابه حاالت  سلبيمن الممكن أن يكون نشاطه مفرط أو زائد عن الحد، أو 
ن أى سبب واضح. تجده دائم اللجوء إلي عنصر واحد بعينه أو فكرة أو دومن الغضب ب

أو عنيف يصل إلي حد إيذاء  انيدو عالحسي وقد يبدى سلوك  الوعيشخص، يعوزه 
 .وحالنفس بالجر 

177. Asphyxia 
 Asphyxie 

 اختناق
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والمغلقة  نتيجة لنقص األوكسجين في الدم ألسباب عديدة ، كأن يكون في األماكن الضيقة

إلى صعوبة  يمما يؤدمع تعدد األفراد بحيث ينقص األوكسجين ويزيد ثاني أكسيد الكربون 
الغرق ، أو  والتنفس وشحوب اللون ، كما يحدث هذا النوع من االختناق نتيجة للخنق أ

والتي تؤثر  تنفس غازات سامة تؤدي إلى نقص األوكسجين وزيادة ثاني أكسيد الكربون
 .في الخاليا المخية وتسبب إعاقة عقلية

 
178. Assertiveness 

Assurance 
 ثقة بالنفس

 
طريقة من طرق تدريب المهارات االجتماعية وتستخدم في حاالت عالج القلق االجتماعي 

ل على التعامل بحرية مع انفعاالته اإليجابية والسلبية. ومن الثابت أن وذلك بتدريب الطف
يعتبر سلوكا مناقضا للقلق إذ ال يمكن أن يكون  التدريب على حرية التعبير االنفعالي

الشخص قادرا على التعبير عن أي انفعال آخر عندما يكون القلق هو االنفعال الوحيد 
 تلفةلمخقف الحياة االجتماعية االغالب على الشخص في تعامله مع موا

179. Assessment of social skills 
Évaluation des habiletés sociales 

 تقييم المهارات االجتماعية
 

لدى بعض فئات  ةات لقياس المهارات أو السلوكيات االجتماعيدو استعمال بعض األ
 األطفال وتقدير درجاتها

  
180. Astereognosis (tactile agnosia) 

Astéréognosie (agnosie tactile) 
 فقدان اإلحساس باللمس 

 
وهو نوع من اضطرابات  ،عدم القدرة على التعرف على األشياء عن طريق حاسة اللمس  

 عملية اإلحساس 
181. Asthme 

Asthme 
 ربو
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انقباض العضالت في القصبات  إلىد تحسسية تؤدي دو اضطراب تنفسي مزمن ينجم عن ر 
 سبب ضيق مجرى النفس الهوائية وبالتالي الصفير ي

 
182. Asymbolia 

Asymbolie 
 على فهم الرموز  فقدان القدرة

 
وتشمل هذه الرموز  ،عدم القدرة على فهم الرموز المختلفة أو فقد هذه القدرة بالمرة 

 واإليماءات  ،واألشكال واإلشارات  ،الكلمات 

 
 
 
 
 

183. At - risk children 
Enfants à risque  

 أطفال معرضون للخطر 
 

ث اإلعاقة أو التأخر النمائي لديهم عن األطفال دو هم األطفال الذين تزيد احتماالت ح
اآلخرين ، بسبب تعرضهم لعوامل خطر بيولوجية أو بيئية، ومن عوامل الخطر البيولوجية 
الخداج ، واالضطرابات الوراثية ، واالختناق أثناء الوالدة ، واألمراض المزمنة الشديدة ، 

امل الخطر البيئية والتي منها تدني الوضع االقتصادي وأثره على إضعاف هذا وتتعدد عو 
 بنية الصغار ، وٕاصابتهم باألمراض التي تعيق نموهم الطبيعي .

 
184. Ataxia Cerebral Palsy 

Paralysie ataxique cérébrale 
 شلل دماغي رنحي ال انتظامي

 
راك العمق، كما يعانون من من عدم اإلحساس باالتزان وعدم إد به حيث يعاني المصابون

 سوء التوتر العضلي ومن التمايل أثناء المشي واهتزاز األيدي.
 

185. Athetoid cerebral palsy 
Paralysie motrice cérébrale athétoïde 

 شلل دماغي كنعاني
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هذه حالة ناتجة عن تلف في األنوية المركزية الرمادية للمخيخ وٕان التلف الحادث في 
 هذهينتج عنه لدى األطفال حركات الإرادية في الوجه واليدين  والجذع  المناطق يمكن أن

 الحركات الالإرادية تتزايد أثناء المحادثة وخالل فترات التوتر وتختفي أثناء النوم.
186. Attention 

Attention 
 انتباه/تركيز 

 
من ن غيره دووتتضمن تركيز انتباه الفرد على مثير معين  ،عملية اإلدراك االختياري 

 المثيرات

 

 

 

187. Attention problem 
Déficit de l'attention  

 االنتباه  نقص
 
فات التي نيالتص د. وهو أحاضطراب القدرة على االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد  
لجمعية اضمنها الدليل الثالث لتشخيص اإلضطرابات النفسية وٕاحصائها  الذي أعدته تي

إلى إصابة األطفال بعدم القدرة على االنتباه  روهو يشياألمريكية للطب النفسي  
 واالندفاعية  والنشاط الحركي الزائد قبل السابعة من العمر    

 
188. Attention span 

Empan de l'attention  
 / سعة االنتباهاالنتباه حقل

 
 عقلي يعانون منالمصابون بالتخلف التجمع األدبيات التربوية الخاصة على أن األفراد 

هؤالء  فقد بينت الدراسات التي أجريت حول التعلم التمييزي البسيط أن ،ن االنتباهالعجز ع
 بسهولة، وينتبهون لفترة قصيرة، ويواجهون صعوبات جمة في ن االنتباهدويفقاألفراد 

األهمية في المهمة، فهم يحتاجون إلى  ، أي في التركيز على األبعاد ذات اإلنتباه االنتقائي
أكثر من األفراد اآلخرين. على أن البعض يشكك في االستنتاجات  وممارسة وقت أطول
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يتوصل إليها الباحثون ويعزو هذا البعض عدم االنتباه إلى فقدان االهتمام  العامة التي
 تاريخ اإلخفاق الطويل في حل المشكالت. وتقترح األدبيات التربوية الخاصة الطرق بسبب

 عقلي:الالتخلف المصابين بى األفراد العالجية التالية لمشكالت اإلنتباه لد
  .مثيرات ذات أبعاد واضحة استخدام أوال،

 .السهل إلى الصعب تدريجياً   أسلوب تحليل المهارات واإلنتقال من توظيفثانيا،  
االنتباه إلى األبعاد ذات األهمية (مثل  استخدام أساليب مالئمة لمساعدة الفرد علىثالثا،  

 .التلميحات والتوجيهات)
 .اإلضاءة أو األلوان المتغايرة أو المثيرات الصوتية لتركيز االنتباه استخدام رابعا، 

  .جميع المثيرات المشتتة أو التي ال عالقة لها بالمهمة المطلوبة إزالة خامسا،
 االستجابات المناسبة التي تصدر عن الفرد تعزيزسادسا، 

 سابعا، تكرار النشاط عدة مرات

 
 
 

189. Attitude toward work 
Attitudes  vers le travail  

 لعملا موقف تجاه

 
والموقف لعمل. موقف الشخص من ان الهدف المتوخى من عملية التكيف المهني هو إ

بيئة العمل. وتركز برامج  هو اكتساب الشخص األنماط األدائية التي تتطلبها من العمل
استجاباته ذات العالقة بالعمل. و  تطوير االستعداد المهني على تغيير سلوك الفرد الشخصي

 و الموقف تجاه لعملبرامج تنمية  ومن األمثلة على الخصائص الشخصية التي تهتم
ومن األمثلة على  ،والقابليات الجسمية والصحية النضج االنفعالي، واألمانة، والتكيف،

ترام الوقت، بالعمل : االتجاهات، والميول، والتحمل، واح االستجابات ذات العالقة المباشرة
 .نشطة الحياتية اليوميةمع اآلخرين، واأل  واالستقاللية، والتفاعل

 يتحدد في ضوء قدرات الشخص من جهة ومتطلبات بيئة العمل الموقف من  أنوبما 

مهاراته  بتهيئة المتدرب وتطوير أيضان البرامج التدريبية تهتم إف أخرىالعمل من جهة 
  ية وكفاءةليصبح مؤهال للقيام بالعمل بفاعل

190. Attitudes toward Exceptional Persons 
Attitude envers les personnes exceptionnelles  
 

  االستثنائيينأفراد المجتمع نحو األشخاص  اتجاهات
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يعتبر من أهم نواتج عملية كما من المفاهيم البارزة في علم النفس  الموقفيعد مفهوم 

رًا أساسيًا دو افع السلوك التي تؤدي دو نفسه من أهم  وهي في الوقت ،التنشئة االجتماعية
على  االستثنائيون في ضبطه وتوجيهه. ولعل االهتمام المتزايد الذي يحظى به األفراد 

مجتمعات لدليل على الوعي الذي أصبح في حالة تزايد مستمر. الاختالف فئاتهم في جميع 
توفر أسباب الرعاية وكل ما را  ، فوعلى سبيل المثال أصبح االهتمام بفئة المعاقين كبي
أساسيا، ونفس الشيء ينطبق على  تحتاج إليه من خدمات وفرص عمل مناسبة مطلبا

 .األطفال الموهوبين  ويأخذ الموقف شكل الثبات النسبي في السلوك اإلنساني
 الخصائص أو المضامين التالية:  يشمل فالموقف

 االستعداد أو الميل لالستجابة.  -
 االستعداد على سلوك الفرد نحو المواقف والموضوعات المختلفة.اثر  -
 يتصف بالثبات النسبي. -
 االستجابة إما سلبية أو إيجابية  -
 يتضمن مدى من القبول أو الرفض -
 

191. Aubry Pialoux test 
Epreuve de Aubry-Pialoux 

 بيالو -اختبار أوبري
 

نفس بعي) ويتعلق بإرسال  صوت ( فوق عتبة الو  عتبي-قلقياس السمعي فولاختبار 
وهذا االختبار ال يتم تطبيقه  ،ديسيبل) إلى األذنين معا عبر الهواء 100إلى  60(  الشدة

 .إال  إذا كان الصمم غير متساوي الجهتين
192. Audio book ( talking book) 

Livre sonore ( livre audio) 
 ب ناطق   اكت

 
اإلنسان على القراءة بشكل طبيعي أو تمنعها  لما كانت اإلعاقة البصرية تحّد من قدرة

قين بصريًا للوصول إلى ابالكامل، فمن الطبيعي أن يتم توفير وسائل بديلة لألشخاص المع
ريات أو غيرها على أشرطة دو تسجيل الكتب أو الهي والكتب الناطقة التي  ، المعلومات
ق بصريًا االشخص المعع تمأحد هذه البدائل حيث يس وه صوتي فالكتاب الناطقتسجيل 

و تستخدم الكتب الناطقة  .بدًال من االستعانة بشخص مبصر يقرأ له ،لمادة المسجلةل
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ي اإلعاقات الجسمية الذين يفتقرون إلى المهارات الحركية ذو لمساعدة بعض الطالب 
ي الصعوبات التعلمية الذين يعانون من ذو الالزمة لفتح الكتاب أو حمله وبعض الطالب 

 قراءة.عسر ال
 

193. Audiometr 
Audiomètre 

 مقياس قوة السمع 
كل أذن على حده ليمكن من خالله معرفة القدرة السمعية للفرد  فحص السمعلجهاز   

ورسم خط بياني للقدرة السمعية في كل أذن، ومقارنة ذلك بالقدرة السمعية لدى اإلنسان 
نوعه ومن ثم تحديد العادي للقيام بتشخيص الضعف السمعي للمريض ومعرفة درجته و 

 البرنامج التأهيلي المناسب

 

 

194. Auditory agnosia 
Agnosies  auditives 

 سمعيال فقدان القدرة على التمييز 
 

، المثيرات الصوتية  إدراكاضطراب في عملية االنسجام و التكامل  السمعي  يهم تحديدا 
القشرة  في إصابة  عنناتج  االضطراب هذافهذه األخيرة تكاد تكون تقريبا مسموعة و 

  أو إصابات عصبية الدماغية
195. Auditory analysis test  

Test d'analyse auditive  
 اختبار التحليل السمعي

 
يشكل  يتألف هذا االختبار من كلمات بسيطة ومركبة إذا حذف جزء معين منها يبقى جزء

أن  طلب منهكلمة ذات معنى معروف . يقوم الفاحص بنطق الكلمة على مسمع الطفل وي
 يلفظ الجزء الباقي بعد حذف جزء معين يذكره الفاحص للطفل، وقد روعي في اختيار

تتألف منها الكلمات كما روعي في كل من هذه  تفاوت المقاطع الصوتية التي  الكلمات
ذات معنى عند حذف جزء أول الكلمة أو وسطها  الكلمات أن يبقى منها جزء يؤلف كلمة

 .أو نهايتها

صوتية إلى مكوناتها الجزئية  تقييم قدرة الطفل على تحليل أنماط هو االختبارمن  والغرض
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من النمط األصلي ، ويهدف  ، والتعرف إلى النمط الصوتي الناتج عند حذف جزء معين
الصوتي ،وما يمكن أن يترتب  االختبار أيضا إلى معرفة جوانب القصور في مهارة التحليل

  القراءة واإلمالء مدرسي. وبخاصة في مهاراتعليها من ضعف في األداء ال

  أما التطبيق فكالتالي

  التطبيق الفردي أوال، 

 تكون جلسة الطفل بجانب الفاحص وبشكل ال يرى فيه وجه الفاحص أثناء نطق ثانيا،

 . الكلمات

 تعطى األمثلة بوضوح ويمكن إضافة شرح بسيط إذا سأل الطفل ولكن نتوقف عن ثالثا،

  بعد الشرح واألمثلة االختياريةتبار إذا لم يستوعب الطفل المهمة تطبيق االخ

  تعليمات التصحيح

 تعتبر اإلجابة صحيحة إذا قام المفحوص بنطق المقطع الصوتي المتبقي بعد حذف أوال،

  المقطع اآلخر من الكلمة

  تأخذ صفر  اإلجابة الصحيحة تأخذ عالمة والخطأ ثانيا،

    14العالمة القصوى  ثالثا،
196. Auditory center 

Centre d'audition 

 

 مركز السمع
 

وتقوم باستقبال  فرنكيتقع هذه المنطقة في الجزء الخلفي للفص الصدغي أمام منطقة 
األصوات القادمة عبر العصب السمعي الثامن وهي المنطقة المسؤولة عن تسجيل 

 )التردد والشدة والتركيب(خصائصها األصوات بكل 
197. Auditory hallucinations 

Hallucinations auditives 
 هلوسة سمعية

األصوات تكون بالنسبة للشخص المصاب بالفصام مثل الحقيقية تماما وهى بالنسبة له 
تأتى من محيطه الخارجي وهذه األصوات قد تخاطبه وتتحدث إليه وقد تكون حوار يتحدث 

ة وقد تحمل كلمات أو عنه أو هو المقصود به وهذه األصوات قد تكون مسلية أو مزعج
ألفاظ نابية وقد يستجيب الشخص المصاب بالفصام إلى هذه األصوات بتنفيذ ما تطلبه 
منه رغم إدراكه ما في ذلك من خطأ أو إيذاء لنفسه وقد ال يستجيب ولكنه يشعر حين ذلك 

  . بالكآبة



 66 

198. Auditory masking 
Masque  auditif 

           سمعي قناع  /ب سمعياحج

في إدراك الصوت الكالمي نتيجة لوجود أصوات أخرى  عجزيكون سببه  سمعي،ش تشوي
فهذه اإلعاقة التي تحصل في إدراك الصوت الكالمي،  سببها تلف في   .مجاورة

 العصبية. لموصالتا
199. Auditory memory 

Mémoire auditive 
 ذاكرة سمعية

ئها عند الحاجة. وتسمى قدرة الشخص على استقبال وتخزين المعلومات السمعية واستدعا
 ،القدرة على تذكر المعلومات التي تم الحصول عليها سابقًا بالذاكرة السمعية المتسلسلة

ومن أمثلة القدرة على تنفيذ التعليمات بتسلسل، أن ُيطلب من الطفل في سؤال واحد 
إغالق النور وٕاغالق الباب، وٕاحضار قلم رصاص ـ أو وضع الملعقة في الصحن والقلم 

لى الدفتر والوقوف فوق الكرسي. ومن المهارات كذلك إعادة األرقام والجمل والكلمات ع
 .والحروف والرموز وترديد األناشيد والقصائد

  
200. Auditory perception 

Perception auditive  

 سمعي  إدراك
       

 مع.عن طريق حاسة الس دماغالقدرة على إعطاء رد فعل ومعنى للمعلومات التي بعثت لل 
201. Auditory perception disorder 

Troubles de la perception auditive   
 

 اضطراب اإلدراك السمعي
 

يتميز اضطراب اإلدراك السمعي بالعجز عن إدراك المعلومات المتواجدة في المثيرات 
ن دواالضطراب يج هذاالسمعية رغم سالمة القنوات السمعية واألشخاص المصابون ي

 ك الكالم وتحديد مكان الصوت و تصريف الكالم ومن مظاهرهصعوبات في إدرا

 السمعي  اإلدراكمظاهر صعوبات 
 المقاطع المتجانسة مثل قال طال أوصعوبة التمييز السمعي بين الكلمات  -
 المتتبعوالكالم  األرقامويقصد به صعوبة تمييز  ،صعوبة التمييز السمعي المتتابع  -
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 صعوبة التذكر السمعي -
 الكلمة لتشكل كلمة مسموعة أجزاءربط كبة التركيب الصوتي صعو  -
 الخطوات التالية إتباعيساعد الطالب من خالل  أنيمكن للمعلم و 
 المشتتة في غرفة الصف األصواتالتقليل من  -
 ماميةالسماح للطالب بالجلوس بالمقاعد األ -
 التواصل البصري مع الطالب لىالمحافظة ع -
 وتكرار المعلومات ووضوح ببطءالتحدث  -
 كتابة النقاط الهامة علي السبورة -
 السماح للطالب بتسجيل الحصة الدراسية  -

 
 
 

202. Auditory signal 
Signe auditif (signe sonore) 

 سمعية ةإشار 
 

 يسهل تنقل األشخاص المعاقين سمعيامحمول جهاز تقني 
 

203. Auditory threshold 
Seuil d'audition  

 عتبة السمع
 

ويدرك األفراد كثافات صوتية . سماعهصوت تستطيع األذن البشرية الطبيعية أضعف 
 متعددة  ومجموعة متنوعة من الدبدبات والصوت غير الحاد 

204. Auditory training  
Entraînement auditif  

 تدريب سمعي
 

يقصد بالتدريب السمعي تعليم الطفل المعاق سمعيًا لتحقيق االستفادة القصوى من البقايا 
 السمعية المتوفرة لديه

205. Augmentative communication 
Communication augmentative  
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 معززتواصل 

 
ا القدرة على دو المهارات التواصلية لألفراد الذين فق نظام تواصلي يتم توظيفه لدعم 

بشكل دائم. ويشتمل التواصل المساعد على استخدام أساليب  استخدام الكالم مؤقتًا أو
ن كتابتها أو تشفيرها صوتيًا. ومن األمثلة على هذا دوأو إرسالها  تقبال الرسائلمعينة الس

اإلشارة ولوحات التواصل الكالمية أو الصورية. وال يهدف التواصل المساعد  التواصل لغة
من  إلغاء المهارات التواصلية الكتابية أو الكالمية المتبقية لدى الشخص الذي يعاني إلى

 ولكنه يستخدم باإلضافة إليها لتحسين القدرة التواصلية وتلبيةعجز تواصلي شديد 

والمعلمين  الحاجات الفردية. وفي الوقت الذي يعتقد فيه بعض أولياء األمور والمعالجين
عكس ذلك وتجمع  أن التواصل المساعد قد يحّد من تعلم اللغة، تشير المراجع العلمية إلى

   .اللغة على أن هذا التواصل يساعد على اكتساب

 
 

206. Auricular malformation  
Malformation auriculaire 

 ذن األ صوانتشوهات 
وتشمل ضيقا في الصوان وانحراف الصوان ذن األ صوانتشوهات خلقية منذ الوالدة في  

 عن وضعه الطبيعي كما تشمل اختفاء الصوان.

207. Autism 
Autisme 

 توحد
 
فقر في العالقات  (ان العالقة مع الواقع تطور كبير للمشاعر  الداخلية مرتبط بفقد 

وضع المصطلح في البداية للتعبير عن غياب التواصل مع العالم الخارجي  )اإلنسانية
وغياب التواصل يترجم عموما بتجنب النظر في اآلخرين . وهناك التوحد الطفولي بأشكال 

ك االنزواء على معتدلة وهو ما يطلق عليه متالزمة كانير،  وصفة توحدي تدل على سلو 
المصطلح يستعمل خطأ للتعبير عن الصيرورة المؤدية إلى الفصام   هذاالعالم الخارجي ، و 

فالتوحد يعتبر إعاقة أمام التعلمات وهو أصل مشاكل سلوكية تؤدي إلى عدم فهم  ذلكوب
 الواقع وصعوبة في التواصل الصحيح .

208. Autonomy 
Autonomie 

 استقاللية
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أن و االعتناء بالبيئة المحيطة به.  ، واالعتناء بنفسه معاقالشخص ال يستطيعأن 

 يستطيع التعاون مع المجتمع
209. Average daily membership 

Moyenne quotidienne d’hadésion 
  

 معدل المشاركة اليومية 

نسبة يتم حسابها بقسمة مجموع األيام التي اشترك فيها الطالب في األنشطة أو قام فيها 
 على العدد الكلى لأليام في الفصل الدراسي  ار معينةدو بأ

210. Aversion therapy  
Thérapie par aversion  

 عالج بالتنفير 

أسلوب عالجي يتضمن استخدام المثيرات المنفرة أو الصدمات ( التي تجبر الطفل على 
الهروب منها ) في زيادة معدل التفاعل االجتماعي لدى األطفال المصابين باالنشغال 

 ت أو فصام الطفولةبالذا
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211. Babytalk 
Parler d’enfant 

 طفولي كالم 
 

 يستخدمها األطفال في كالمهم. الكلمات التياستخدام الكبار بميز تعيب كالمي ي
212. Backward  

Inversion (rétrograde) 
 

 تسلسل عكسي 

 

م الطفل سلوكا جديدا بصورة منتظمة أسلوب من أساليب تعديل السلوك يستخدم في تعلي
مع تطبيق التعزيز، حيث نبدأ بتعليمه المهارة السابقة على السلوك النهائي مباشرة، ثم 
ننتقل إلى المهارة السابقة عليها في سياق المهارات المكونة للمهمة. وهكذا نتدرج إلى 

(الجاكيت) مثال نبدأ الخلف حتى نصل إلى أول مهارة في السلسلة. فعند تعليم الطفل لبس 
في المهارة السابقة مباشرة لقفل األزرار (السلوك النهائي) ثم في كل خطوة مستقبلية نعود 
إلى الوراء حتى نصل بالطفل إلى المهارة األولى التي قد تتمثل في معرفة الجاكيت أو 

 فتحته األمامية.
213. Badly entandant 

Malentendant              

              ضعيف السمع 
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يستطيع أن يستجيب للكالم المسموع استجابة  ، والشخص الذي يشكو ضعفا في سمعه  
، د قدرته السمعيةدو ر حوله ، شرط أن يقع مصدر الصوت في حدو تدل على إدراكه لما ي

 34ديسيبل من قدرته السمعية وأكثر من 70 وهو الفرد الذي يعاني من فقدان أقل من
الكالم وخدمات تربوية  دراكإلى أساليب تعليمية أخرى إل ديسبل مما يجعله بحاجة

 .    غيرهامتخصصة للتعلم سواء باستخدام المعينات السمعية أو 

214. Balneotherapy 
Balnéothérapie 

 عالج بالماء
عبر مغاطس مجهزة بنظام آلي تقوم بسحب  ء والرفاهية،دو اعتماد نظام لتوفير النشاط واله

فوهة موزعة على مختلف أنحاء  250ضخها بقوة عبر حوالي عادة إ كمية من المياه و 
 .الجسم

215. Barotraumatic otitis 
Otite barotraumatique 

 التهاب األذن الصدمي
 
في عالقة بالتعفن  االنتكاسي للمنطقة  ،ن ثقب طبليدو ألذن الوسطىاإصابة  

الذي لم تعد   ق الطبلةدوفي صن اينتج ضغطفالحلقية وبسوء عمل القوقعة.  -الخيشومية
بدا ، وهكذا ينجر الغشاء أبه تهوية  ما دامت قناة استاكيوس المختلة  لم تعد تنفتح 

 ق .دوالطبلي نحو الصن
216. Barrier free environment 

Environnement sans barrière 
 عوائق ندوببيئة 

 

ما  قصىقين في المشاركة في الحياة العامة إلى أافي إطار الدفاع عن حق األشخاص المع
 ل نحو إزالة الحواجزدوتسمح به قدراتهم، يوجد توجه على نطاق واسع في معظم ال

 المعمارية التي تحد من قدرة هؤالء األشخاص على التحرك والتنقل بحرية وأمان. وقد

 ل إلى اعتماد معايير خاصة لألبنية التي تخلو من الحواجز والتي تتيحدوبادرت عدة 

اإلعاقات الجسمية للوصول إلى حيث  ذويوبخاصة منهم  الفرص لألشخاص المعوقين
 اآلخرون بأقل قدر ممكن من المساعدة. وتأكيدًا لهذا التوجه، رفعت األمم المتحدة يصل

 أزيلوا الحواجز منذ عدة سنوات شعار

أن تسمح  ولعل أكثر البيئات أهمية هي البيئة المدرسية ومواقع العمل. فهذه البيئات يجب
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بإضافة الممرات  عاقين بالتنقل فيها بسهولة وأمان، واالعتماد على الذاتلألشخاص الم
وٕاجراء تعديالت على  الخاصة ووضع المصاعد في المباني التي تتألف من أكثر من طابق،

 .األبواب وصنابير المياه والحمامات

ارتفاعه  وتتمثل البيئة الخالية من الحواجز في غرفة الصف بمالءمة األثاث من حيث
  .قين، وٕايجاد المساحات الضرورية للتنقل المستقلاوحجمه لألشخاص المع

 هييجب مراعاتهما في تقييم مدى خلو البيئة من الحواجز  العوامل التي ويتضح أن أهم 

المدرسية أو غيرها التي تمنع الشخص  فالمباني، والسالمة  حرية التنقل وٕامكانية الوصول
بيئة تحد من االستقاللية، وتشكل خطرًا  على حركته هي ق من التنقل وتفرض قيوداً االمع

   .على السالمة، وتولد ضغوطًا نفسية شديدة
 
 

217. Battered child syndrome 
Syndrome de l'enfant battu  
 

 المعنفمتالزمة الطفل 
 

 جنسيا أو جسميا أووقد يكون اإليذاء  إيذائه،أعراض تشير إلى سوء معاملة الطفل و 
وقد يسفر ذلك عن تعرض الطفل لمشكالت  تربويا. بيئيا أو طبيا أو نفعاليا أواخلقيا أو 

 العقلية.أو اإلعاقات الجسمية أو  االنفعالي,معينة مثل االضطراب 
 

218. Bayley infant scales of mental and motor development 
Echelles  de bayley d'evaluation du developpement mental et 
moteur  
 

 يلي لالرتقاء الحركي العقلي لألطفال امقاييس ب
 

 1935سنة  وضع اختبارات مطورة من اختبارات كاليفورنيا لالرتقاء الحركــي لألطفال
من اختبارات األطفال قوائم   ىاآلخر علعدت فقراته اعتمادا على قوائم جيزل والبعض أو 

مستوى االرتقائي للطفل بين عمر األخرى. ويتضمن االختبار ثالثة أجزاء رئيسية الختبار ال
ويتضمن االختبار  ات تقيس النمو العقلي والحركياالختبار   هذه . شهرين وسنتين ونصف

فهو  االختبار السلوكيالعقلي فقرات تقيس اإلدراك والذاكرة والتعلم وحل المشكالت أما 
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ومدى في الشخصية مثل السلوك االجتماعي واالنفعالي  النمومخصص لقياس جوانب ا
 .االنتباه والمثابرة

 
219. Behavior disorders 

Troubles du comportement 
 

 اضطرابات سلوكية
 

قدرة على التعلم غير ناجمة عن انخفاض في القدرة العامة العدم  عدم القدرة على التعلم 
أو العجز وعدم القدرة على بناء عالقات اجتماعية طبيعية مع األقران والمعلمين، 

جسمية (مخاوف وآالم)  –عام بالكآبة والحزن، والشكوى من أعراض نفسية واإلحساس ال
ر جسمية واضحة، واستجابات غير تكيفية وأنماط سلوكية غير عادية في ذو ليس لها ج

 المواقف العادية.  
 وتصنف اضطرابات السلوك إلى أربع فئات رئيسية وهي : 

ب السيطرة والمشاجرة ومخالفة اضطرابات التصرف (النشاط الزائد وثورات الغضب وح -
 قواعد السلوك)،

 عدم النضج (العجز عن االنتباه والتفاعل مع من هم أصغر سنًا والسلبية)،-
 اضطراب الشخصية (االنسحاب االجتماعي والخجل والقلق والشعور بالنقص)،  -
رابات اني). وقد تكون أسباب اضطدو ان واالنحراف االجتماعي (السرقة والسلوك العدو الع -

السلوك بيولوجية (عوامل وراثية واضطرابات دماغية وعوامل غذائية)، أو نفسية 
(اضطرابات أساسية في العمليات النفسية الداخلية)، أو بيئية (عوامل مرتبطة باألسرة 

 والبيئة االجتماعية)، أو سلوكية (اضطرابات ناجمة عن خلل ما في عمليات التعلم).
 

220. Behavior guidance  
Guidance comportementale  

 إرشاد سلوكي

 
  اجرائياإل اشراطالسلوكي على مبادئ نظرية التعلم بوجه عام ومبادئ اإل اإلرشاديقوم 

جرائي باستراتيجيات اشراط اإلبوجه خاص. وتتعلق مبادئ اإل شراط الكالسيكيومبادئ اإل
 (اإلطفاءز والمحو (التعزي أساليب(الفعال) وتغييره باستخدام  اإلجرائيالسلوك  تشكيل

 بأساليب مبادئ االشراط الكالسيكي فتتعلق أماتعديل السلوك المعروفة.  أساليبوغيرها من 
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تقليل الحساسية  متنوعة منها أساليبستجابي غير المرغوب فيه باستخدام السلوك اإل إزالة
لسلوكي تركيزه رشاد اولعل أهم ما يميز اإل  .األساليبالتدريجي والعالج بالتنفير وغيرها من 

من  اإلرشاديةاالتجاهات أو القناعات. والعلمية  على تغيير السلوك وليس المشاعر أو
تربوية أساسا تهدف إلى مساعدة المسترشد على تغيير  وجهة النظر السلوكية هي عملية
جديدة تكيفية أو إزالة تعلم االستجابات غير التكيفية.  سلوكه عن طريق تعلم استجابات

تنظيم الظروف  إعادةالسلوكية عملية فردية تركز على تنظيم أو  رشاديةلعملية اإل كذلك فا
الوظيفية بسلوك المسترشد وتستخدم المنحى العلمي التجريبي والقياس  البيئية ذات العالقة

 .والمتكرر في تحليل السلوك وتعديله المباشر
 
 

221. Behavior management 
Aménagement  du comportement 
 

 السلوك ضبط 

 
مثال  ، مجموعة من األساليب والطرق المستخدمة في تغيير سلوك الفرد أو التحكم فيه

 . ذلك أسلوب تعديل السلوك
222. Behavior modeling 

Modelage de comportement  
 ةتعديل السلوك بالنمذج

 
 إجراء يتضمن تزويد الطفل أو الشخص موضع االهتمام بإيضاح تمثيلي أو أداء فعلى

الذي  وك المرغوب المطلوب تعليمه له , حيث نتوقع منه أن يتعلمه أما بتقليد السلوكللسل
  رآه أو بفعله كما هو

223. Behavior modification 
Modification du comportement 

  تعديل السلوك
 

عملية منظمة تهدف إلى تعزيز وتنمية سلوك مرغوب فيه أو تشكيل سلوك غير موجود أو 
سلوك غير مرغوب فيه .عملية تتضمن تشكيل سلوكيات الفرد بحيث تخفيض أو إيقاف 

وتدعيم  ناحية,ث السلوك غير المرغوب أو التخلص منه من دو نحاول خفض معدل ح
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السلوك المرغوب أو تعزيزه من ناحية أخرى . وذلك من خالل التحكم في البيئة التعليمية 
 عن طريق تطبيق مبادئ التعلم بأسلوب مخطط ومنظم 

224. Behavior rating scales 
Echelles de mesure du comportement  
 

 المتدرجة مقاييس السلوك 
 

تتضمن قائمة من السلوكيات المحددة التي يمكن مالحظتها  التي  اتدو المقاييس أو األ
إحدى وسائل  المقاييس  هذهليقوم اآلخرون بتقدير مدى حدتها أو أهميتها . وتعتبر 

  .لذين يعانون من مشكالت سلوكية أو انفعاليةالتعرف على األطفال ا
 
 

225. Behavior rehearsal  
Entraînement de comportement  
 

 تدريب على السلوك 
 

نشاط يهدف إلى التأثير على السلوك عن طريق التدريب على أشكال السلوك المرغوب في 
ن مواقف إف ظل ظروف تمثيلية مخططة بدقة  ومع زيادة إتقان الفرد للسلوك المرغوب

التدريب التمثيلية ( غير الحقيقية ) تقترب تدريجيا لتكتسب نفس خصائص المواقف 
 .الطبيعية التي يحدث فيها السلوك غير المرغوب

  
226. Behavioral analysis 

Analyse du comportement  
 

 تحليل السلوك 
 
ما يحدث من منهج التشخيصي المستخدم في تحليل عملية تعديل السلوك بهدف تحديد ال

 تغيرات معينة في سلوك الفرد 
227. Behavioral assessment 

Évaluation du comportement 
 

 تقويم سلوكي
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بدراسة شاملة لسلوكيات الطفل وقدراته في مختلف  ABA في  تقنية يةصصاتخاإلتقوم 

مجاالت التطور، بهدف تصميم برنامج سلوكي مكثف باإلضافة إلى دراسة العوامل 
التي تؤثر سلبيًا على كفاءة الطفل التعليمية، لوضع برنامج خاص يقلل من هذه  السلوكية

العوامل ويضمن نجاح العملية التعليمية. ويتم االستعانة بمواد التقييم المعدة خصيصًا لهذا 
 .الغرض، مثل برنامج تقييم اللغة األولية ومهارات التعليم واختبار فاينالند للسلوك التكيفي

بتقييم شامل لمهارات التفاعل االجتماعي والسلوكيات التي تؤثر  يةصصاتخإلا كما تقوم
 لوضع ساعة شاملة  25إلى 15عملية التقييم الشامل للسلوك من  وتستغرقعلى األداء. 

البرنامج الفردي لكل طفل. وبعد االنتهاء من عملية التقييم، يحصل الطفل على تقرير 
ات المقترحة وبرنامج تعديل السلوك الخاص بكل تفصيلي يشمل مستوى األداء، التوصي

 طفل على حدة.

228. Behavioral chaining  
Décomposition du comportement 
 

 السلوك  تجزيء
 

يتضمن هذا األسلوب وصف السلوك الذي سيتم تعليمه من أجل تحقيق الهدف السلوكي 
غيرة تكون بشكل بشكل تفصيلي ومرتب ويتم تجزئة السلوك المراد تعلمه إلى أجزاء ص

 متسلسل إلى أن يتم تحقيق الهدف النهائي بالتسلسل.

 
229. Behavioral component  

Composante comportementale  
 

 مكون سلوكي 
 ذهنيةيتكون كل سلوك إنساني  من عدة مكونات أساسية قد تكون حركية أو انفعالية أو 

 
230. Behavioral consultation 

Consultation comportementale  
 استشارة سلوكية

 
الطفل،  الذيجراء مقابلة مع و إبمراقبة مبدئية لسلوكيات الطفل مع  ABAتقوم استشارية 

وكل من له عالقة مباشرة مع الطفل في حياته اليومية، لوضع تصور عام لحالة الطفل 
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جراء تقييم شامل إالسلوكية مع توصيات مبدئية للتعامل مع بعض السلوكيات المحددة أو 
 سلوك.لل

231. Behavioral contracting  
Comportement contractuel 
 

 سلوك تعاقدي
 
أسلوب من أساليب تعديل السلوك اإلنساني ويشتمل على تنظيم العالقة بين المعالج و  

المتعالج من خالل عقد يوضح المهمة المطلوبة من المعالج والتعزيز الذي سيقدمه له 
 ة على النحو المطلوبالمعالج في حال تأديته لتلك المهم

232. Behavioral deficit 
Déficit comportemental  
 

 / نقص السلوك عجز السلوك

 

 وٕانتاجيته.السلوك الموجود على نحو أقل من الالزم حيث يعطل ذلك من فاعلية الفرد  
لى الحد المطلوب للصحة إنه ال يصل أي أوهو عكس فرط السلوك فالسلوك هنا غير كاف 

لى النحافة الزائدة. وقد يدرس إسبة. فالفرد قد يأكل أقل من الالزم مما يؤدي النفسية المنا
وقد يكون استخدامه للعبارات  .لى مشكالت في التحصيلإأقل من الالزم مما يؤدي 

ن إ.  االجتماعيةلى تعطيل في عالقاته إاالجتماعية المناسبة أقل من الالزم مما يؤدي 
ساليب التعزيز المناسبة ألجتها عن طريق استخدام المشكالت من هذا النوع يمكن معا

 حيث يتم تحديد المعززات المقبولة لدى الطفل وتقديم هذه المعززات بناء على قيامه
 بالسلوك المطلوب .

233. Behavioral excess 
Excès comportemental 
 

 فرط السلوك
 

 دلتركيز وقيطلق على الحالة التي يكون فيها إفراط في النشاط وضعف في ااضطراب 
ويعتبر فرط النشاط عرًضا لكثير من ،  يتالزمان أو يظهر كل منهما على حدة

االضطرابات المختلفة. هذه الحالة ال تعتبر من صعوبات التعلم و لكنها مشكلة سلوكية 
من  الذي غالبا ما يكون اندفاعيا وال يستطيع التركيز على أمر ما أكثر عند الطفل
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  .دقائق
كثر أمن طالب المدارس بهذه الحالة و الذكور  ةبالمائلى خمسة إ يصاب من ثالثة

هل حيانا لألأناث و يشكل وجود طفل مصاب بهذه الحالة مشكلة حقيقية صابة من اإل إ
مشكلته ولكنه ال يستطيع السيطرة على تصرفاته و  أحياناو حتى الطفل المصاب يدرك 

 ومن الحب و الحنان و الدعم  معرفة ذلك و منح الطفل المزيدالوالدين يجب على 
 جل كيفية التعامل مع الطفل أو المدرسين من  األطفالالتعاون مع طبيب 

 ،يتم تشخيصها عن طريق اختصاصي نفسي واختصاصي تربية خاصة ةهذه الحال و
)، فإذا 18 إلى 12من ويتم التشخيص عبر التأكد من وجود عدد من األعراض (غالًبا 

 متالزمة فرط النشاط. بشّخص إلى أن الطفل مصاب بما كانت متوفرة يميل الم
األعراض  ومن  وعادة تكون القدرات الذهنية لهؤالء األطفال طبيعية أو أقرب للطبيعية

 المعروفة لهذا االضطراب: 
  ،ن إتمام األولدواالنتقال من نشاط إلى آخر  -
  ،لنهايةحتى اعدم القدرة على متابعة معلومة سماعية أو بصرية  -
  ،تكرار النسيان و نسيان األشياء الشخصية -
 ،عدم الترتيب والفوضى-
 ،الحركة الزائدة المثيرة لالنتباه-

 عدم الثبات بالمكان لفترة مناسبة، - 
 فرط أو قلة النشاط. -
 عدم االلتزام باألوامر اللفظية، -

بدقة للتعامل  التدريب المناسب، فهم بحاجة لبرنامج موضوع إلىويحتاج هؤالء األطفال 
مع تصرفاتهم كسلوكيات يجب تعديلها، ويتم ذلك باستخدام العديد من تقنيات العالج 

 السلوكي .
 

234. Behavioral objectives 
Objectifs comportementaux  

 سلوكيةأهداف 

 
يتوخى  السلوكية أو األدائية التي األهداف تتضمن الخطة التدريسية الجيدة بالضرورة ال

ولكنه   قصيرة المدى من حيث الصياغة األهداف شبه الهدف السلوكي التحقيقها. وي
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ما سيتعلمه الطالب في يوم أو أسبوع أو عدة  يختلف عنها ألنه أكثر تفصيًال فهو يوضح
 ثالثة عناصر هي: أسابيع. ويحدد الهدف السلوكي الجيد

 والمالحظة،  أداء قابل للقياس شكلالسلوك الذي يتم تحديده على   - 
 الظروف التي سيحدث فيها السلوك،  -
 .حيث كميته أو مدته أو دقته معايير الحكم على السلوك من -

 .تصف أداء قابًال للقياس  تدل على النشاط أي أفعاال عادة بأفعال ويتم وصف األداء
ثه، أو عدد مرات دو فقد تتضمن تحديد فترة زمنية لح   أما معايير الحكم على السلوك

 أو نوعيته.  ستوى دقته،ثه، أو مدو ح
ولكي يكون الهدف  .ث السلوك أو زمانهدو مكان ح فهي تحدد ث السلوكدو ح  وأما ظروف

 : السلوكي واضحا ودقيقا فالبد أن يتفق مع المحكات األربعة التالية

 ،بالضبطإنجازه توضيح ما يتعين على الطفل   -  

 ،صياغة ذلك في صورة أنشطة يمكن قياسها  - 

 ، الظروف التي سيؤدى فيها الطفل األنشطة المطلوبة توضيح  -

 . توضيح المعيار الذي سيتم في ضوئه تقييم مستوى أداء الطفل - 

 
235. Behavioral perspective 

Perspective comportementale 

 وجهة النظر السلوكية 
 

 ساسيين هما : أيقوم االتجاه السلوكي على افتراضين 
سواء أكان سويًا أم منحرفًا باعتباره سلوكًا مكتسبًا يتم  نسانياإل لى السلوك إالنظرة   -

 مبادئ التعلم، أساستعلمه وتعديله على 
شراط التقليدي العلمية في فحص السلوك وتغييره. ويرى اإل األساليبااللتزام باستخدام  -
ة. ن اضطرابـات السلوك يتم تعلمها عن طريق اقتران مثيرات محايدة بمثيرات غير شرطيأ

ن السلوك المضطرب يتم تعلمه عن طريق التعزيز . وترى ا اإلجرائيشراط اإل أنصارويعتقـد 
يتم تعلمه بواسطة النمذجة والتقليد .  ن اضطراب السلوكأنظرية التعلم االجتماعي 

 تسلوكيا أبناءهملى انهم قد يعلمون عواالتجاهات السلوكية تلفت انتباه اآلباء والمربين 
صد منهم ويحدث ذلك عندما يكافئون السلوك المضطرب باالنتباه ن قدومضطربة 

و عندما يقدمون أو عندما يطورون قناعات خاطئة حول السلوك المضطرب أوبالتشجيع 
 لى العنف في حل المشكالت .إان واللجوء دو طفالهم تتضمن سلوكا مضطربا كالعنماذج أل
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236. Behavioral risk factors 
Facteurs à risque comportemental  

 عوامل الخطر السلوكية 
 

بالحمية الطبية   وااللتزاموتشمل عوامل الخطر السلوكية التغذية والصحة والتمرين 
الفائدة األكثر في خفض  دووتب فالعادات الغذائية الجيدة لها فوائدها مع كافة األعمار .

كذلك فإن  عقليًا. نيالكبار المعاقمن  ةفي المائ 52وهي ظاهرة تؤثر على حوالي  السمنة 
العادات الغذائية المناسبة تخفض نسبة اإلصابة بأمراض القلب والسرطان وارتفاع ضغط 

الدم والتي غالبًا ما تكون مشكالت ثانوية يعاني منها األفراد المعاقون عقليًا مما يؤكد 
اد يجابيًا عل صحة األفر إأهمية توفير خدمات غذائية وبرامج إرشادية غذائية تنعكس 

 المعاقين عقليًا.
وقد تراوح شدة المشكالت ، يرتبط مجال الصحة بمهارات الحياة األساسية العيش المستقل

.أما التمرينات فلها آثار ايجابية ةالشديدالصحية من المشكالت البسيطة إلى المشكالت 
اعد في يستفيد منها الجميع بما في ذلك األفراد المعاقون عقليًا ,فالتمرينات الرياضية تس

خفض أمراض القلب وغيرها من األمراض التي غالبًا ما يعاني منها األفراد المعاقون عقليًا 
,كما أنها أيضًا تساعد في المحافظة علة أسلوب حياة لفترة أطول وعلى نمو نشط وفيما 

أو الحمية الطبية فالمعاقون عقليًا شأنهم في ذلك شأن  الرجيميتعلق بالمحافظة على 
اء دو يحتاجون إلى مساعدة األفراد اآلخرين للمحافظة على االستعمال الصحيح للاألفراد 
 التعليمات والمحافظة على صحتهم  وٕاتباع

237. Behaviour therapy 
Thérapie comportementale  
 

 عالج سلوكي 
 

باإلشراط أسلوب لعالج المشكالت السلوكية واالنفعالية استنادا إلى مبادئ نظرية التعلم 
منه الفرد من مشكالت سلوكية. وتعتمد هذه النظرية  يما يعان ديل السلوك لعالجقصد تع
وٕاذا تم تغييرها  ،أساسي مؤداه أن السلوكيات غير المرغوبة تعتبر عادات سيئة  إعلى مبد

  غير المرغوب فيه وتعلم سلوكيات مرغوب فيها نه يمكن التخلص من السلوكإف

 
238. Bennett Dexterity test 

 Test de dexterité de bennett   
 الحركة دقةل تاختبار بيني
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 ساسية.ات والمعدات الميكانيكية األدو استخدام األ الحركية فييقيس كفاءة الفرد اختبار 
 

239. Bing test 
Epreuve de Bing 

 اختبار بينج

 1000، 500، 250للترددات مثل   يتعلق بقياس التوصيل العظمي  اختبار لقياس السمع
للناس العاديين تكون   فبالنسبة .ذلك مع التوصيل العظمي لألذن المغلقة  نةهرتز، ومقار 

ديسيبل   20إلى  15بين    لألذن المغلقة ، أجود  ل ،عبر الطريق العظمييالتوص  عتبة
 المفصل أو التصاقه تصلب ةيزول في حال  والفارق . بالنسبة للتوصيل مع األذن الحرة

  
240. Binocular vision 

 Vision binoculaire 
 

  ةثنائي رؤية 

     
بكلتا العينين هو أحد وظائف الجهاز البصري الرئيسية. وهذه الوظيفة البصرية  الرؤية

عملية معقدة تتضمن قيام كلتا العينين بالتركيز على الشيء ذاته ودمج الصورتين اللتين 
م كل عين وهي عملية تتطلب قيا واضحة.تتكونان على شبكية كل عين في صورة واحدة 

بوظيفتها بشكل سليم وعضالت بصرية طبيعية وقيام المراكز الدماغية  ذات العالقة  
ومن أكثر المشكالت التي تحّد من  بمعالجة المعلومات البصرية بوظائفها بشكل فاعل.

القدرة على اإلبصار بكلتا العينين عجز عضالت العينين عن التنسيق للتركيز على الشيء 
   .ات في العينين تمنعهما من التركيز على الشيءث حركدو نفسه وح

241. Biological causes of mental handicap 
Causes biologiques de l'handicap mental 
 

 العقلية  ةأسباب بيولوجية لإلعاق

 
 التالية:  يمكن تصنيف األسباب البيولوجية الطبية لإلعاقة العقلية ضمن الفئات السبع

الطفل بعد الوالدة  بة األم الحامل بالحصبة األلمانية أو إصابةالتهابات (مثل إصا -
نتيجة تناول األم العقاقير الطبية،  بالتهاب السحايا ، والتسمم أثناء الحمل (الذي قد يحدث

توافق العامل  يحدث للطفل بعد الوالدة نتيجة عدم كما قد أو التدخين، أو الكحول، 
 الرايزيسي أو تناول مادة الرصاص،
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الوالدة أو بعدها مثل تعرض  أثناءتحدث أثناء الحمل أو  العوامل الجسمية وهي إصابات -
السينية بشكل كبير أو التعرض لمشكالت مرتبطة بعملية الوالدة أو  األم الحامل لألشعة
  دماغ الطفل أو بفعل اإلصابات المباشرة للدماغ نقص األكسجين عن

 اضطرابات عملية األيض، -
األورام الدماغية التي  الدماغية العامة وتشمل أنواعًا مختلفة من األمراض أواألمراض  - 

 قد تنتج عن اضطرابات بيولوجية وجينية متنوعة،
 االضطرابات الكروموسومية من أكثر هذه االضطرابات شيوعًا متالزمة داون، -

 اغالدم االضطرابات في مرحلة ما قبل الوالدة مثل صغر حجم الرأس، واستسقاء -
 
 

242. Biological disorder 
Désordre  biologique 
 

  لوجيبيو اضطراب 

 
بيولوجيات  ألف بروتين المسؤولة عن اشتغال 30إن التركيب البروتيني ينتج حوالي 

اإلنسان التي تشمل وظائف مندمجة تخص الخاليا العصبية وتخزين المواد الطاقية 
العظمية، ولما يحصل خلل في التوزيع وتحويلها على مستوى خاليا األنسجة أو الخاليا 

 الطاقي أو غيره يحدث اضطراب بيولوجي تنتج عنه حاالت مرضية وٕاعاقات. 

243. Biological perspective 
Perspective biologique 

 وجهة النظر البيولوجية 

 

 نساني . فالسلوكسباب عضوية للسلوك اإل أتؤكد وجهة النظر البيولوجية على وجود 

 عضاء. ويتحدد عملو الوظائف التي تؤديها األأعضاء الجسم أعن خلل في المشكل ينتج 

و التعويض عن الخلل في وظائفيتها. ويقتصر أالمختص في معالجة المشكلة العضوية 
 البيئة على السلوك المشكل على استثارة العوامل العضوية. والمشكالت العضوية قد أثر

 قد أوو الشكل، أكثر من حيث الحجم أو أتكون بنائية ناتجة عن وجود عيب في عضو 

 و في عملية التمثيل الغذائي حيث يعجز الجسم عن تحويلأتكون في وظيفة العضو ، 

قدرة  و في عدمأداء وظائفه المعتادة ، لى كيميائيات يحتاجها الجسم ألإكيميائيات محددة 
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وراثية  أسبابعن وتنتج المشكالت العضوية  .الدم على القيام بوظيفته بالشكل المطلوب
 و بعدها.أ أثناءها أوبيئية تحدث قبل الوالدة  أو

  
244. Birth defects 

Malformation congénitale 
 عيب خلقي

 
 عيب يصيب الطفل في بطن أمه وتنتج عنه بعض اإلعاقات

 
 
 

  
245. Blind 

Aveugle 

 / أعمى / ضريركفيف 
 
طة الحياة اليومية بصورة عادية الفرد الذي يفتقر إلى حدة اإلبصار التي تكفى ألداء أنش  

. ويعرف الكفيف ( قانونا أو طبيا ) بأنه ذلك الفرد الذي تبلغ حدة إبصار أقوى عينيه 
أو من يضيق مجال الرؤية  ،قدم  أو أقل بعد استخدام أقوى العدسات الممكنة  200/20

وية لديه بحيث ال يستطيع رؤية سوى األشعة الضوئية التي تقع في مخروط ضوئي زا
 ) . 20رأسه (

246. Blind ambulation training 
Rééducation ambulatoire des aveugles 
  

 تدريب متجول للمكفوف
 إلى ءفي تدريب المكفوفين قليال جدا عادة ما يتم اللجو اإلختصاصيين لما يكون عدد  

م . المتجول بين المراكز أو بين أهالي هؤالء األطفال لتدريبهم وٕاعادة تأهيله المختص
إعادُة التأهيل تلك العملية التي تهدف إلى تمكين األشخاص المكفوفين وضعاف البصر 
من تحقيق الحد األقصى من األداء وَيتضّمُن إعادة التأهيل اإلجراءات الالزمة السترداد 

وهو نموذج منخفض التكاليف ويستوعب أعدادا كبيرة من فقد الوظائف وتعويض ما 
 المكفوفين وضعاف البصر.

 
247. Blindness  
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Cécité 
 عمى 

 
للعين األقوى وذلك بعد استخدام النظارة  20/200الشخص الذي تقل درجة إبصاره عن  

 . ألن مثل هذا الشخص ال يمكنه االستفادة من الخبرات التعليمية التي تقدم للعاديين
يائي أثناء خلقية أو تعرض األم لإلشعاع والتلوث الكيم –وترتبط أسبابها بالعوامل الوراثية 

 2من  أكثرالحمل أو بعض األمراض التناسلية أو إصابة الطفل بالرمد الحبيبي الذي يترك 
مليون شخص في العالم فاقدي البصر وهناك اإلصابات المرتبطة بالجهاز العصبي والتي 
قد تسبب ضمورًا أو تلفًا بخاليا المخ أو أعصاب البصر ويشكل التعرض للحوادث وخاصة 

لعالية أو الكيماويات أو حوادث الطرق واآلالت الحادة سببًا ملموسًا من أسباب الحرارة ا
 فقدان البصر

 
248. Bliss symbolics 

Symbole du Bliss 
  سيرموز بل

 
بين الصم  توفير لغة مساندة للتواصلل سينظام كتابة صورية رمزية طّوره شارلز بل  

 يمكن دمجها بأشكال مختلفة لتوصيل. ويتكون هذا النظام من مائة رمز أساسي  واألخرين

 س على المعاني باستثناء رموز قليلة تعكس القواعديتركز رموز بلتأي رسالة تقريبًا. و 

مثًال  اللغوية. وكل عنصر من عناصر الرمز يمثل مفهومًا عامًا أو فكرة عامة. فرمز الماء
وتصبح  .نهر، الخيمكن إضافة عناصر له ليصبح معناه المطر، أو الثلج، أو البحر، ال

وقد استخدم هذا النظام  .رموز بلس مفهومة وواضحة إذا اقترن الرمز بكلمات توضيحية
 من التواصل.  الصم قين امنذ بداية السبعينات لتمكين األشخاص المع

249. Block 
Blocage 

 إنحصار
عجز المتكلم المفأفئ  أي المصاب بالفأفأة  عن إخراج الصوت الكالمي بطريقة سليمة 

ما يتجاوز المفأفئ هذا الوضع بحركة وجهية .أو جسدية   م استعداده لنطقه وكثيرارغ
 مخصوصة  

   
250. Blood incompatibility 

Incompatibilité sanguine 
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 عدم توافق الدم 
 

حيث  ث اإلعاقة العقليةدو عدم توافق فصائل الدم بين األب واألم التي تعد من أسباب ح
  ة الدمويةالفصيل يكون هناك اختالف في

251. Blur articulatory 
Articulation flou 

 نطق غير واضح
على سبيل المثال مع أعراض التشتت   تزامنغياب الوضوح النطقي للحروف وي  

 كالمية. اتالصوتي. كما يصادف في بعض األحيان اضطراب
 
 

252. Boarding school 
Internat 
 

 مدرسة داخلية 
 
حتياجات التربوية الخاصة برامجهم التربوية باإلضافة و االذو ميذ مدرسة يتلقى فيها التال  

 واإلعاشة.إلى السكن 
253. Body concept 

Concept du corps  

 

 الجسم مفهوم 
 وأطرافه ورضاه أو عدم رضاه عنها اإلنسان عن نفسه فكرة 

254. Body language 
Langage du corps  

 لغة الجسم
 

لفرد من حركات وٕايماءات جسمية كبديل امتداد للتعبير عن الذات من خالل ما يقوم به ا
عن التعبير بالكالم أو باإلضافة إليه . وتعد هذه الحركات واإليماءات الجسمية صورة من 

 صور التواصل .
255. Body modification  

Modification du corps 
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 تعديل هيأة الجسم

في بعض تغيرات جسمية ناتجة عن اضطرابات بيولوجية أو حوادث ينجم عنها قصور   
 القدرات والوظائف.

256. Boston Process Approach  
Approche des processus de Boston 

 للعمليات بوسطن مقاربة 
 

  اختبارات تقيس الجوانب التالية بطارية هي
 الوظائف العقلية واإلدراكية    -
 وظائف اللغة وظائف الذاكرة   -
 الوظائف البصرية اإلدراكية.   -
 مدرسية.المهارات ال   -
 الضبط الذاتي والوظائف الحركية   -

257. Braille writer 
Machine à écrire en braille 
 

 يل للكتابة اآلة بر 

    

يل الست. واآللة مصممة اآلة كتابة ميكانيكية تحتوي على ستة مفاتيح تمثل نقاط بر   
يستخدم . و  منهاعلى نحو يسمح بتشغيلها عن طريق استخدام األصابع الثالثة الوسطى 

اإلبهامان لتشغيل مفتاح الفراغ. والمفاتيح الستة في اآللة مرتبة بدقة ثالثة منها إلى يمين 
 مفتاح الفراغ والثالثة األخرى إلى يساره.

وعند بداية تدريب الطالب الكفيف ، يحفظ أن المفاتيح ترّقم ذهنيًا إلى يسار مفتاح الفراغ  
) . ويكون ترتيبها على الورقة على شكل 6 ,5, 4)  وٕالى يمين المفتاح ( 3، 2، 1(

، 2، 1مرتبة من األعلى إلى األسفل ( نقاط  ةعمودين هما العمود األيسر ويتكون من ثالث
الكفيف ). وبعد فهم هذه الحقيقة ، يبدأ 6, 5, 4والعمود األيمن ويتكون من النقاط (، )  3

) نقاط 6إلى 1مجملها من (يل المكونة في ابتعلم تشكيل الحرف المطلوب ضمن خلية بر 
يل اوعادة ما يسبق تعلم الكتابة بطريقة بر  ،وفق الشيفرة التي تعلمها لتشكيل أي حرف

يل اتطوير بعض مهارات االستعداد القرائي. وتبدأ معظم المدارس بتعريف الطالب بآلة بر 
 من الصف األول ألنها أكثر سهولة من اآلالت األخرى وأكثر متعة لإلستخدام.

258. Braille printer 
Imprimante en braille 
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 طابعة برايل

طباعة نصوص برايل على الورق وذلك بالضرب برأس مدببة على الورقة لخلق ب تقوم 
 و تستخدم معظم هذه الطابعات الورق الخاص ببرايل. ،أحرف برايل الملموسة

259. Brad wily syndrome 
Syndrome de Brad wily 
 

 متالزمة براد ولي
تؤدي في معظم و من الصبغيات  15خلل جيني موروث من األب في الزوج تنتج عن 

 .الحاالت إلى تخلف عقلي بسيط و صعوبات في النوم و كثرة في األكل لدرجة السمنة

260. Braille 
B raille 

 برايل
 

البارزة يستخدمه المكفوفون في القراءة  برموز نقطية ملموسة  في الكتابة هي أسلوب 
 Braille methodانظر  .قين بصريا وسمي باسمهايل يناسب المعابر اكتشفه   والكتابة.

261. Braille computer 
Ordinateur braille 

 برايل  حاسوب  

 
برايل على أسطر إليكترونية  رموزتقنيات الحاسوب الذي يقوم بتحويل الكتابة العادية إلى 

 ما يعرضه قراءة ذلكب يستطيع الكفيف ومن خالل برنامج قارئ الشاشة " فيرجو" 
 من معلومات ومعارف بسهولة تامة.  الحاسوب

 
262. Braille keyboard 

Clavier en braille 
 لوحة مفاتيح برايل 

 
تختلف لوحة مفاتيح برايل عن لوحة المفاتيح العادية، حيث تحتوي لوحة مفاتيح برايل 

لها غالبا على عدد من المفاتيح، ست منها مخصصة إلدخال حروف برايل، وتشبه في عم
عمل آلة بركنز المخصصة للمكفوفين، إذ يضطر الكفيف عند كتابة حرف واحد ببرايل 
القيام بالضغط وفي نفس الوقت على مجموعة من األزرار الستة المكونة لحرف برايل مرة 

 واحدة حتى يظهر شكل الحرف . 
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263. Braille method 

Méthode de braille 
 

 طريقة برايل

 
المكفوفون اآلن في القراءة والكتابة وهي طريقة تتكون من عدد الوسيلة التي يستخدمها 

من الخاليا ، وتحتوي كل خلية على عمودين ، يتكون كل عمود من ثالثة نقاط بارزة ، 
يستطيع الكفيف أن يقرأها من خالل تلمسها بأطراف أنامله ،أرقام النقاط في العمود األول 

وأرقام النقاط في العمود الثاني من الخلية من أعلى إلى أسفل ،  3-2-1من الخلية هي 
من أعلى إلى أسفل أيضا ، ويتكون كل حرف أو كلمة أو عدد أو عالمة ترقيم أو  4-5-6

 عالمة إعراب أو حرف موسيقي من تكوين خاص لهذه الحروف البارزة.
ب معدني مدب رأس ذوويمكن الكتابة بطريقة برايل عن طريق اللوح المعدني باستخدام قلم 

يقوم بكتابة الحروف من خالل ثقوب في الورقة بواسطة لوحة معدنية أو خشبية محفور 
 بها عدد من خاليا برايل ، ثم يقوم بقراءة الكتابة بعد قلب الورقة من الخلف. 

 
264. Braille Note  

Bloc-notes braille  
 

 مذكرات برايل 
 
 إمكانيةفيها باإلضافة إلى  على شاشة برايل ولوحة مفاتيح برايل مدمجة تحتويمذكرات  

 الشخصية.مذكرات والالمواعيد كالقراءة الصوتية مع إمكانية تخزين بعض المعلومات فيها 
265. Braille Readers 

Lecteurs de braille 
 

 يلاقارئ بر 
 

 ن يستخدمون طريقة برايل في القراءة وضمنهم فئة المكفوفينالذياألشخاص 

266. Braille Translation Software 
Logiciels de traduction en braille 
 

 برايل  ةترجمبرمجيات 
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من برمجيات تمكن من ترجمة النصوص من الكتابة العادية إلى كتابة برايل أوالعكس و 
والذي  Sensus Braille ، وبرمجية Duxbury برمجيةالمستخدمة  مجياتأشهر البر 

ال هذين البرنامجين هو ثنائي كو يستطيع التعامل مع نظام برايل ذي الست نقاط أو الثمان 
 الترجمة (من وٕالى برايل.  

 

 

267. Braille writing tool 
Matériel d'écriture en braille 

 ات لكتابة برايلدو أ
ات كتابة برايل من لوح معدذني وقلم له رأس معدني يقوم الشخص الكفيف دو تتكون أ

 بوضع حفر ترمز إلى حروف بعد قلب الورقة إلى الخلف 
268. Braillewriter 

Machine à écrire en braille  
 يل للكتابةاآلة بر 

 
مصممة على  آلة كتابة ميكانيكية تحتوي على ستة مفاتيح تمثل نقاط بريل الست. واآللة 

ويستخدم  . نحو يسمح بتشغيلها عن طريق استخدام األصابع الثالثة الوسطى من كل يد
ثالثة منها إلى يمين  تة في اآللة مرتبة بدقةوالمفاتيح الس ،اإلبهامان لتشغيل مفتاح الفراغ

 .مفتاح الفراغ والثالثة األخرى إلى يساره
269. Brain damage 

Lésion cérébrale  
 تلف مخي 

تلف يصيب الدماغ وتتجلى في إتالف منطقة من النسيج العصبي تؤدي إلى قصور في  
ة. وقد يكون التلف خلقيا ر الذي تقوم به تلك المنطقدو اإلدراك والمعرفة والحركية بحسب ال

 أو مكتسبا.
270. Brain Injury 

Lésion cérébrale 

 تلف المخ
إصابة ناتجة عن حادثة داخلية كالجلطة الدماغية أو خارجية بعد اصطدام الرأس  

 بجسم خارجي

271. Broca’s Area 
Aire de Broca 
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 منطقة بروكا 
م) وتوجد في 1880-1824 تنسب هذه المنطقة إلى مكتشفها عالم األعصاب بول بروكا (

مقدمة الفص األيسر من الدماغ في الفص الجبهي وهي المسؤولة عن تنفيذ عملية الكالم 
حركيًا فهي المسؤولة عن تشكيل وبناء الكلمات والجمل وعن إستخدام عالمات الجمع 
وشكل األفعال واختيار الكلمات الوظيفية كحروف الجر والعطف. وتفسر وظيفة منطقة 

ا من المنطقة المسؤولة عن التحكم بحركة الجسم وكذلك عن التحكم بعضالت بروكا بقربه
 الوجه والفك واللسان والحنجرة.

 
272. Broca's aphasia 

Aphasie de Broca 
 كالمية بروكا الحبسة 

فقدان القدرة على الكالم  وهو نوع من االضطرابات أو العجز في كالم الشخص   
 كالم  اآلخرين.  ولكنه يظل قادرًا علي فهم ،المصاب

نتيجة إصابة المناطق األمامية من نصف المخ األيسر الذي  الحبسةويحدث هذا النوع من 
). خصوصًا 44الثالث من المخ في المنطقة رقم( لغشاءفي ا ،يتحكم في إنتاج  الكالم 

 المنطقة المسماة " منطقة بروكا" . 
اول هذا المصاب الكالم فإن كالمه بروكا يتكلم قليًال جدًا. وعندما يح بحبسة والمصاب 

يحبس، بحيث ال يستطيع إخراج الكالم ، كما تغيب من كالم المصاب األجزاء النحوية 
 الصغيرة و التصريف الصحيح لألفعال . 

أن معظم المرضي  دوهذه الحقائق تؤكد القول بأن هذا العجز ليس في جهة النطق، ويب
المكتوب، ولذلك فالمشكلة لديهم تتعلق بمرحلة بروكا يفهمون الكالم المنطوق و  بحبسة

أن هؤالء المرضي علي دراية بمعظم  دومرحلة الفهم. كما يبباإلنتاج الحركي  للغة وليس 
أخطائهم اللغوية . وقد جادل بعض الباحثين قائلين بأن عملية الفهم عند المصابين بأفازيا 

 بروكا ليست سليمة تمامًا كما يعتقد الكثيرون. 
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273. Cane 
Canne 

 عصيّ 

 
الحركة  تتوفر أنواع مختلفة من العّصي التي يمكن للمكفوفين االستعانة بها ألغراض 

األلمنيوم أو  فمن العصي ما هو خشبي، ومنها ما هو مصنوع من ،والتنقل باستقاللية
 الجيب عند عدم ومنها ما يتكون من أجزاء قابلة للطي ويوضع في ،البالستيك المقوى

ضافات تقنية حديثة إومنها المزودة ب  استخدامها ومنها العصي البيضاء الطويلة التقليدية
الليزر. والمهم هو أن استخدامات العصي واحدة بغض النظر عن نوعها، فالعصي  كعصيّ 
 الكتشاف الحواجز والمعيقات البيئية القريبة أثناء الحركة ويستغرق التدريب على تستخدم

عصي خمسة أسابيع أو أكثر. وبوجه عام ، يركز التدريب على مسك استخدام بعض ال
بشكل صحيح حتى ال تعرقل الشخص نفسه أو غيره. ويتطلب تدريب الشخص  العصا

مقبض العصا بحيث يكون اإلبهام ممتدًا على محورها وٕابعادها عن  الكفيف على مسك
يسير الكفيف وهو يثبت سم تقريبًا وحملها بشكل مائل . وقد  (20) مركز الجسم مسافة

المائل نحو الجانب اآلخر من جسمه وقد يؤرجح العصا يمينًا ويسارًا محركًا  العصا بشكلها
الرسغ من الذراع فقط. ويستخدم هذا الجهاز في المكتبات العامة أو في داخل  منطقة
 إلى ن االستماعدوللقراءة العامة، أو عندما يرغب الكفيف في القراءة باستقاللية  الصف

 أشرطة صوتية
 

274. Career Counseling 
Orientation professionnelle 
 

 مهني  رشادإ
عملية منظمة يتم بموجبها مساعدة الفرد لتفهم حقيقة نفسه وقدراته واستغالل مواهبه  

والتعرف على األعمال المتاحة واختيار أكثرها مناسبة له وتوفير المشورة الالزمة بشأن 



 92 

يب والتطبيق ومع كون هذه الخدمة مفيدة ألفراد المجتمع عامة فهي اختيار العمل والتدر 
ي االحتياجات الخاصة أكثر أهمية وفائدة وتعتبر من الخدمات المساندة الهامة في هذا ذو ل

 الميدان .
 
 

 
275. Career education 

Education professionnelle 
 تربية مهنية 

على  وتعويد الفرد العمل،س أخالقيات منحنى تربوي تعليمي يهدف إلى التأكيد على تدري
تعليم الطفل من  جو المهنة في فترة مبكرة من حياته , ويتم متابعة هذا األسلوب طوال فترة

ونظرا لما هنالك  الخاصة, خالل تدريبه على نوع معين من المهن أو الحرف . وفى التربية
ذا التوجه قد ساعد على فان ه , من تأكيد كبير مسبق على التدريب والتأهيل المهنيين
ومتخصصين في إيجاد األعمال  , تقديم برامج أكثر قوة , كما يسر إعداد مدرسين مهنيين

 . قيناالمناسبة للمع
276. Career Guidance 

Orientation professionnelle  
 

 توجيه مهني
 

كافة اإلجراءات التي يتم تنفيذها من أجل مساعدة الشخص على اختيار مهنة معينة 
لها. ويتضمن ذلك تقديم معلومات كافية عن المهن من حيث طبيعتها  ستعدادواال

 ومتطلباتها وظروفها وتقييم ميول الفرد وقدراته باستخدام اختبارات مصممة لهذه الغايات.
وتنّفذ خدمات التوجيه واإلرشاد المهني في جلسات فردية أو جماعية. وأداة التوجيه 

ومن خاللها يتم جمع المعلومات عن الخصائص الشخصية المهني الرئيسة هي المقابلة، 
للفرد والمشكالت التي يواجهها وتزويده بالمعلومات الضرورية عن األعمال الممكنة 

 ومتطلباتها وفرص التدريب المهني المتوفرة. 
ويتواصل اختصاصيو التوجيه المهني بشكل فاعل مع الجهات ذات العالقة بالقوى العاملة 

مهني في المجتمع من أجل فهم احتياجات السوق المحلية وٕامكانات التدريب والتعليم ال
والتشغيل. ويوظف هؤالء االختصاصيون مصادر المعلومات المتنوعة المتوفرة لتقديم 
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الخدمات للمتدربين وتشمل كذلك أدّلة التصنيف المهني وأقسام االستخدام وٕاعالنات 
 الصحف 

 
 
 

 
277. Career guidance and counselling   

Orientation et guidance  professionnelle  
 

 إرشاد وتوجيه مهني
 

اختيار  عقليا على المعاقيينتهدف خدمات اإلرشاد والتوجيه المهني إلى مساعدة األفراد 
مهنة منسبة لطبيعة قدراتهم كما ويهدف إلى مساعدتهم على التكييف مع متطلبات المهنة 

في مساعدة الشخص المعاق عقليًا على  جهودهشد المهني ويبذل المر  وٕاتقان مهارتها .
وااللتحاق بها,هذا باإلضافة إلى مساعدته  ةداتخاذ القرارات الخاصة باختيار مهنة محد

الشخصية  وخصائصهلميوله واتجاهاته  والمحققةعلى تحديد المهنة المناسبة لقدراته 
هنية المحددة ألسرة المعاق وللمعاق والعقلية .يستطيع المرشد المهني تقديم المعلومات الم

 إدراكهمكما ويساعد أيضًا في تنمية ،ذاته وتوعيتهم بحق العمل وٕايجاد المهنة المناسبة
بالعمل مما يساعد في النهاية  وااللتحاقووعيهم بحق المعاق عقليًا القانوني بالتشغيل 

المستقل والصحة  على تحقيق الهدف من التربية الخاصة والتي تسعى إلى تحقيق العيش
 النفسية األفضل.

278. Case history 
Histoire de cas  

 تاريخ الحالة 

 
والتاريخ  ،األسرية  كالخلفية األفراد،تلك البيانات والمعلومات التراكمية المتعلقة بفرد من 

والسجالت القصصية  ، ونتائج االختبارات ،والتاريخ الطبي  ،الشخصي والنمو الجسمي 
المتعلقة بالواجبات المحددة  دم تاريخ الحالة غالبا في اتخاذ القراراتللسلوك . ويستخ

  .له للطالب وفى إعداد وتخطيط البرامج والخدمات الالزمة
 

279. Case Management 
Gestion de cas  
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 حالة  تدبير

 
 إليها الحالة في برامج التأهيل تنظيم وتنسيق جميع الخدمات التي يحتاج بتدبيريقصد 

الختصاصي  تدبير الحالةق لتحقيق الهدف المهني. وغالبا ما توكل مهمة االشخص المع
القرارات لتحديد قابلية  التأهيلي الذي يوّظف جملة من مهارات حل المشكالت ويتخذ اإلرشاد

خطوة، ويتزود بتغذية راجعة  المتدرب لالستفادة من الخدمات، وينظم تقديم الخدمات خطوة
 .قدم الذي يتم تحقيقهعن كل خطوة، ويقيم مدى الت

الذي  عن النموذج الطبي فأكثركثر أالحالة يختلف  تدبيرومنذ عدة عقود، ويقيم نموذج 
شموليته وحرصه  ما يميز هذا النموذج أهمكان سائدا في حقل التأهيل لفترة طويلة. ومن 

التأهيل والمتدرب  على مشاركة المنتفع من الخدمات في اتخاذ القرارات. فاختصاصي
 .بشكل تعاوني األهداف وحددان الصعوبات ي

فردي،  الحالة على مستوى تدبيرن اختصاصي االرشاد التأهيلي ينفذ أسلوب اوبالرغم من 
عدة حاالت.  بالنسبة إليه نادرا ما يقتصر على حالة واحدة بل يشمل اإلداريفإن العبء 

عدد من  تدبير ة وعندالحال تدبيرومهما يكن األمر، فثمة وظائف ومهارات متشابهة عند 
  الحاالت

280. Cataract 
Cataracte 
 

 ماء أبيض 
 
إعتام في عدسة العين وفقدان للشفافية يؤدي إلى عدم القدرة على الرؤية إذا لم تعالج  

الحالة . وهذا المرض يحدث عادة لدى الكبار ولكنه قد يحدث مبكرا أيضا يسبب عوامل 
العين . وتسمى الحالة لدى األطفال بالماء مثل الوراثة والحصبة األلمانية وٕاصابات 

دة . دو األبيض الوالدي حيث تكون القدرة على رؤية األشياء البعيدة ورؤية األلوان مح
ويشكو الفرد من حساسية كبيرة للضوء أو من عدم القدرة على الرؤية الجيدة في ظروف 

حدث صعوبة في الرؤية اإلضاءة القوية أو في الليل. ويزداد هذا المرض سوءا تدريجيا وي
. وتعتمد األعراض على المساحة في العدسة التي حدث فيها تعتيم . وعندما تزال العدسة 

إلى  200/20يصبح البصر ضعيفا جدا وال يحدث تركيز للضوء فقد تصبح حدة اإلبصار 
جري لها عملية جراحية . ولهذا فبعد إزالة العدسة المعتمة أفي العين التي  400/20

 %  95 - 90عدسة طبية خاصة . ونسبة نجاح هذه العملية تقدر بحوالي توضع 
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281. Categorical Special Education and non categorical special 

education 
Education spécialisée catégorielle et éducation spécialisée non 
catégorièlle 

 غير فئويةفئوية وتربية خاصة تربية خاصة 
 

ي الحاجات الخاصة ذو "الفئة" في التربية الخاصة على مجموعة من الطالب على ق يطل
المحددة. فاإلعاقة البصرية فئة واإلعاقة السمعية فئة ثانية، والتخلف العقلي فئة ثالثة، 

وهكذا. وأيا كان األمر، فثمة تباين واضح في التسميات التي تطلق على الفئات المختلفة 
لة الواحدة. وكذلك ثمة تباين في آليات تنفيذ برامج دو حيانًا في اللة إلى أخرى وأدو من 

التربية الخاصة تبعًا للفئات. ففي حين تعمل بعض اإلدارات التربوية والمدارس والجامعات 
والمؤسسات األخرى وفقا لتصنيفات فئوية تعمل إدارات ومؤسسات أخرى وفقا لتصنيفات 

 غير فئوية.
التربية الخاصة اعتمادا على نظام تصنيفي يستخدم فئات  وعندما يتم تقديم خدمات 

تشخيصية يطلق االختصاصيون اسم التربية الخاصة الفئوية أو التصنيفية على هذه 
ن األخذ بعين االعتبار التصنيفات دوالخدمات. أما إذا تم تقديم خدمات التربية الخاصة 

لتربية الخاصة غير الفئوية والفئات التشخيصية فإن االختصاصيين يستخدمون مصطلح ا
 لإلشارة إلى هذه الخدمات.

ل عديدة دوومنذ نهاية عقد الستينات وبداية عقد السبعينات من القرن العشرين شهدت 
اهتماما بالتربية الخاصة غير الفئوية. وكان المبرر وراء هذا االهتمام هو اعتقاد بعض 

الخاصة المختلفة كثيرة ولذا فال حاجة  التربويين بأن القواسم المشتركة بين فئات التربية
 إلى فصول دراسية مختلفة أو مناهج وأساليب مختلفة لكل فئة. 

وبعبارة أخرى، اقترح أنصار المنحى غير الفئوي تجميع الطالب المعوقين ألغراض 
التدريس بصرف النظر عن نظم التصنيف والفئات التشخيصية التقليدية. ويعارض البعض 

يرًا إلى إن بعض فئات اإلعاقة (وبخاصة اإلعاقة السمعية واإلعاقة هذا التوجه مش
البصرية) لها حاجات تختلف جوهريًا عن حاجات فئات اإلعاقة األخرى. وتبين مراجعة 
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ي ذو سريعة ألدبيات التربية الخاصة إن المنحى غير التصنيفي قابل للتطبيق العملي مع 
 يطة والتخلف العقلي البسيط. صعوبات التعلم واالضطرابات السلوكية البس

وقد ترجمت مبادئ التربية الخاصة غير الفئوية ميدانيًا ضمن ما يعرف باسم المنحى 
التدريسي المعتمد على الكفايات والذي يتم فيه تدريب المعلمين وتأهليهم للعمل مع 

ع أشخاص لديهم إعاقات متنوعة وليس فئة إعاقة واحدة. ولكن الحقيقة أن معظم المراج
ريات العلمية، والجامعات، والمؤسسات ذات العالقة ما زالت تعمل وفقا للمنحى دو وال

 الفئوي. 
282. Cattell Infant Intelligences Test 

Test d’intelligence de cattel pour les enfants 
 

 اختبار كاتل لذكاء األطفال 

 
غطيها اختبار ستانفورد بينة، صمم هذا االختبار كامتداد للمرحلة العمرية المبكرة التي ال ي

وفقراته مقتبسة من قوائم جيزل واختبار ستانفورد بينة ويحسب العمر العقلي ونسبة 
 الذكاء ألعمار السنة األولى والثانية.

 
283. Causes of conductive hearing impairment 

Causes de déficience auditive conductive 
 
 سباب ضعف السمع التوصيليا

 
 .الوسطى واألذن الخارجية األذنفي  اضطراب

 خالل الوالدة الحالة هذهأسباب  من

 األكسجيننقص  -

 زيادة البيليروبين في الدم   -

 وزن الجنين عند الوالدة ضعفالوالدة قبل الموعد و  -

 :منتضت مكتسبةوهناك أسباب 

  التعفن  -

 الوسطى األذنمضاعفات التهاب  -

  الفيروس -

 التهاب السحايا -

 لألذنالعقاقير السامة  -
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  اإلصابات -

 يضاضطرابات األ -

 وراماأل  -

 مراض المنيعة للذاتاأل -

 
284. Causes of Hearing Loss 

Causes de la perte d’audition 
 

 فقدان السمع بأسبا 
 

إلى الجنين الوالدين تتمثل في انتقال الجينات المرضية من و  العوامل الوراثية هناك 
تتمثل في  عوامل غير وراثيةو  جًا.دو في هذه الحاالت شديدا ومز حيث يكون الصمم 

إصابة الحامل بالحصبة األلمانية أو بعض الفيروسات المرتبطة بالعقاقير أو المخدرات 
أو الكحول أو تعرضها لإلشعاع أو مرض الزهري أو تعسر الوالدة ينتج عنها نقص 

 ى.األكسوجين  وهناك أسباب عارضة كأمراض األذن الوسط
 

285. Center–Based Early Intervention 
Intervention précoce dans les centres 

 

  يمركز تدخل مبكر 
 

وغالبا ما تقدم الخدمات  ،في مركز أو مدرسة المعاق يتم تقديم الخدمات للطفل
أيام في  5أو  4سنوات. ويحضر األطفال للمركز  6لألطفال من عمر سنتين إلى 

ساعات. وغالبا ما تكون مراكز التدخل  5إلى  3المدرسي من األسبوع. ويمتد اليوم 
المبكر في المدن. ويمكن أن تقتصر خدمات المركز على فئة واحدة من األطفال 

ويشمل التدخل المبكر في المركز   قين ويمكن أن تقدم الخدمات لفئات متنوعة.االمع
اختصاصيون دمات تقديم خدمات متنوعة تغطي مجاالت النمو المختلفة. ويقدم الخ

على اإلختصاصيون  ن. وبالطبع يحرص ومتخصص ندويساعدهم فنيون أو مساع
 وتدريبهم ودعمهم.الوالدين إرشاد 

 
286. Central deafness 

Surdité centrale   
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 صمم مركزي

 
صمم سببه أذى واقع في العصب السمعي في الدماغ أو في مراكز السمع في قشرة 

 الدماغ.
 
 

287. Central dyslexia 
Dyslexie centrale 
 

 عسر القراءة المركزي

عن تلف في عمليات القراءة التي يقوم بها الفص األيسر من الدماغ ، وأما   حالة ناتجة 
 بقايا القدرات على القراءة فهي ناتجة عن تدخل الفص األيمن 

 

288. Central Hearing loss 
Perte d'audition centrale 
 

 
 إعاقة سمعية مركزية أو داخلية

 
 تنتج اإلعاقة السمعية المركزية عن أي اضطراب في الممرات السمعية في جذع المخ

أعضاء الحس السمعي وأعصابه ،  سالمةأوفي المراكز السمعية في المخ، مع  األوسط
ويحدث تفسير خاطئ لما لم يسمعه اإلنسان علي الرغم من أن حاسة السمع ذاتها قد 

 . دةدو المعينات السمعية ذات فائدة مح تكون   الحالة هذهفي و  سليمةتكون 
 

289. Central Nervous System 
Système nerveux central  
 

  جهاز عصبي مركزي
 

وينقسم دماغ اإلنسان إلى  ،يتكون الجهاز العصبي المركزي من الدماغ والحبل الشوكي 
ن خاليا نصفي كرة متماثلين تقريبًا وهما الفص األيمن والفص األيسر. ويربط هذين الفصي

عضاء الجسم أيقوم الدماغ بالتحكم بو عصبية متخصصة كثيرة تسمى األلياف العصبية. 
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المختلفة ووظائفها. وقد أوضحت الدراسات واإلكتشافات أن فصي الدماغ يقومان بالتحكم 
الفص األيمن يقوم بالتحكم بوظائف الجزء أي أن بوظائف أعضاء الجسم بشكل متعاكس 

 .فص األيسر يتحكم بوظائف الجزء األيمن من الجسماأليسر من الجسم وال
 
 

 
290. Central Vision 

Vision centrale  
 

 بصر مركزي

 
في مركز أو في منتصف  قدرة العين على رؤية األشياء التي أمامها مباشرة أو التي هي 

المركزية في الشبكية.  المجال البصري. وهذه القدرة ناتجة عن تجمع الضوء في النقطة
ماليين خلية. وهذه الخاليا  (6) ويبلغ عددها حوالي ه النقطة توجد المخاريطوفي هذ

العالية مما يسمح برؤية األشياء  المخروطية ذات حساسية لأللوان ومستويات اإلضاءة
  .البصر المركزي تلف النقطة المركزية بدقة. ومن أهم اإلضطرابات البصرية التي تحّد من

 

291. Cerebellum  
Cervelet 
 

 خمخي
 

متخذا شكل حبة الجوز . ووظيفته ضبط   جزء من المخ يقع في الجزء الخلفي األسفل منه
التناسق الحركي الدقيق . و يؤدى جرح هذه المنطقة أحيانا إلى إصابة الفرد بالشلل 

 الذي يصاحب بصعوبة في المشي . ،المخي التخلجى
292. Cerebral  Palsy 

Paralysie   cérébrale 
 

 شلل دماغي

 
ل الدماغي من أكثر أنواع اإلعاقات الجسمية شيوعا بين األطفال، والشلل الدماغي الشل

ثناءها أو أالدماغ قبل الوالدة أو   مزمن ينجم عن تلف في  حالة اضطراب عصبي عضلي
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الجسم ووضعه وتوازنه   حركة متنوعة في  الدماغي اضطرابات  عن التلف  وينتج  . بعدها
. 

 المصابة إلى سبع فئات هي فق األطرافالشلل الدماغي و   ويصنف
 واحد ، وتكون اإلصابة في طرف   طرفي شلل -
تكون اإلصابة في األطراف السفلى ويرافقها إصابة بسيطة في  وفيه   شلل ثنائي -

 األطراف العليا ،
 في ثالثة أطراف ،  اإلصابة وفيه تكون   شلل ثالثي -
 الرباعي)  راف األربعة ( أنظر أيضا : الشللعندما تكون اإلصابة في األط  شلل رباعي -
فقط ( أنظر أيضا: الشلل   اإلصابة في الرجلين  وفيه تكون   السفلى  شلل األطراف  -

 السفلي ) ،
 الجسم ، والسفلي من احد جانبي  الطرف العلوي وفيه تكون اإلصابة في  شلل نصفي  -
اإلصابة في احد الجانبين أكثر  وتكون وعندما يصاب جانبا الجسم، جدو شلل نصفي مز  -

 .في الجانب اآلخر  شدة من اإلصابة

 االضطراب الحركي إلى خمسة أنواع هي ويصنف الشلل الدماغي تبعا لنوع 
 ومتوترة ، وتكون العضالت فيه منقبضة   التيبسي  الشلل الدماغي -
     الجسم أطراف غير هادفة في إراديةويتميز بحركات ال  االلتوائي  الشلل الدماغي  -  

  وضعف القدرة ويتمثل االضطراب الحركي فيه بفقدان التوازن   الترنحي  الشلل الدماغي

 على استخدام اليدين

إرادية في  وهو نوع نادر تحدث فيه حركات اهتزازية ال الشلل الدماغي االرتعاشي -  
 عندما يحاول الشخص استخدام األطراف  هذه الحركات  الجسم وتزداد

ولذلك   ،جدا نادر أيضا تكون فيه األطراف ومتصلبة  وهو نوع  الشلل الدماغي التصلبي 
 .لفترات طويلة   غير طبيعية ويصعب تحركيها  فهي تأخذ أوضاعا

وجود أكثر من نوع واحد من الشلل الدماغي لدى  وهذا يعني   المركب  الدماغي  الشلل
 .الشخص

متنوعة  ثانوية ومشكالت إضافية  إعاقات  ل دماغيشل  األطفال الذين لديهم  وقد يواجه
  % ) ، واالضطرابات الكالميـة واللغوية (حوالي50حوالي  ) اإلعاقة العقليـة  : من أهمها

  ، والنوبات  (%30)  البصرية % ) ، واإلعاقة15، واإلعاقة السمعية ( (50%

األسنان  اللعاب ونخر السنية ( كسيالن  الفمية ، واالضطرابات  ( %30االختالجية (
، والمشكالت التعلمية والسلوكية . وفي األغلب فان   ( وصعوبة تناول الطعام والشراب
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حالـة إعاقة متعددة . وبناء على ذلك، فان معالجته تتطلب مشاركة  الشلل الدماغي يكون
التخصصات يشمل األطباء، والمعلمين، والمرشدين، واختصاصي العالج  فريق متعدد

  والنطقي يعي والوظيفيالطب

 
 

293. Child - centered curriculum 
Curriculum centré sur l'enfant  

 منهاج متمركز حول الطفل     

 
عليها  منهاج مدرسي تتركز اهتماماته األساسية في اختيار المواد و األنشطة التي يحتوى

نضج  ة مستوىالبرنامج التعليمي الخاص بالطالب بحيث تأخذ في االعتبار بصفة عام
 . الطالب , و اهتماماته ,وخبراته , واحتياجاته

294. Child Study Team  
Equipe chargée d'étude de l’enfant 
 

 فريق دراسة الطفل

 
 الذين يقومون جنبًا إلى جنب مع  االختصاصيينُيقصد بفريق دراسة الطفل مجموعة 

ضع البرنامج التربوي الفردي بتحديد أهلية الطفل لخدمات التربية الخاصة، وو الوالدين 
له عندما يكون بحاجة إلى تلك الخدمات. ويعمل هذا الفريق عادة على مستوى 
المنطقة التعليمية. ويشارك في عضوية هذا الفريق المعلم العادي، ومعلم التربية 
الخاصة، والمدير، وولي األمر، وغيرهم من مقدمي الخدمات الداعمة (مثل 

المرشد، والطبيب، وٕاختصاصي الخدمة اإلجتماعية). ويطلق اإلختصاصي النفسي، و 
على هذا الفريق أسماء أخرى منها فريق البرنامج التربوي الفردي وفريق تحديد 

 األهلية للتربية الخاصة ولجنة التربية الخاصة، وفريق الخدمات الخاصة. 

295. Child with motor handicap 
Enfant handicapé moteur 

  
 يا طفل معاق حرك

 
من القيام  هيمنع يأو العصب يأو العضل يالعظم هجسدى فى جهاز  قصورطفل لديه 

 الحركية  . هبوظائف
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 : إلى حركيا وناألطفال المعاق ويصنف 
 فئة المصابين بالشلل الدماغى .      -
 فئة المصابين بشلل األطفال .   -
 األطراف العلوية أو السفلية . يفئة مبتور       -
 ة أمراض سوء التغذية .فئ      -
 العضلية ذات الخصائص المشتركة . –فئة األمراض العصبية       -
فئة تشوهات الهيئة و تشمل (تشوه العمود الفقرى ،تشوه األقدام ، حجم القفص       -

 لتواء العنق ....).االصدرى ، 
  

296. Childhood Aphasia 
Aphasie infantile 

 كالمية عند األطفالحبسة 

  
 استخدام مصطلح الحبسة الطفولية في عقدي الستينات والسبعينات. وقّدم في تلك شاع

تستخدم  الفترة كبديل لمصطلحي الحبسة الخلقية والحبسة النمائية. وكانت المراجع العلمية
وظيفي  مصطلح الحبسة الطفولية للتعبير عن حاالت العجـز اللغوي التي ترجع الضطراب

بعبارة  .ي أو تخلف عقلي أو اضطراب انفعالي أو إعاقة حركيةفي الدماغ وليس لعجز حسّ 
ولكن   .أخرى، كانت الحبسة الطفولية تعامل بوصفها أحد أشكال الصعوبات التعلمية

 مصطلح الحبسة لم يعد يستخدم لإلشارة إلى االضطرابات اللغوية في الطفولة حالياً 

 .لصعوبة التحقق من وجود أو عدم وجود اضطراب دماغي
 

297. Childhood Desintegrative Disorder 
Trouble désintégratif de l'enfance 
 

  ياضطراب تفككي طفول
تراجع الكثير من الوظائف  كالقدرة على الحركة ، التحكم في البول والتبرز و المهارات 

 اللغوية و االجتماعية 

 
298. Children with Learning Disabilities 

Enfants souffrant de troubles d'apprentissage  
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 و صعوبات التعلم ذو اطفال 
 
 هناك نوعان أساسيان لصعوبة التعلم 

 واالنتباه والتفكير واإلدراك واللغة  التذكرأوال، صعوبة التعلم النمائية ويتضمن صعوبة 
 ثانيا، صعوبات التعلم األكاديمي ويشمل صعوبات القراءة والكتابة والحساب والتهجي 

 : من حيث صعوبة في التعلم إلى األطفاليقسم 
: و تظهر نتيجة لمشكالت االستماع والرؤية أو التوافق في الجهاز بسيطةالصعوبة  -

 العصبي والتي لم تعالج لسنوات عديدة .
التركيز والذاكرة ،  يالنمو اللغوي ، وضعيف ضعيفياألطفال  تشمل: و  معتدلة  الصعوبة -

 ولديهم مشكالت إدراكية .
صعوبات تعلم متعددة .                                                                                                          يصادف األطفاليكون : حيث  حادة  صعوبة -

 ين فيما يلي : ى صعوبات التعلم بالمقارنة بالعاديذو  وتتميز خصائص
 ـ خصائص التحصيل األكاديمي 

 ـ خصائص اإلدراك البصري و السمعي

 ـ خصائص األداء الوظيفي الحركي 

 خصائص التفكير والذاكرة .  -

299. Children with Minimal Brain Dysfunction  
Enfants souffrant de dysfonction cérébrale minimale 
 
 

 المخفي بسيط في يوظو خلل ذو أطفال 

مصطلح الخلل الوظيفي المخي البسيط إلى أولئك األطفال الذين يقع معدل ذكائهم  يشير 
ألفراد العاديين أو أقل من المتوسط ويعانون من صعوبات يبالنسبة لضمن متوسط الذكاء 

في وظيفة  باضطراباتبين بسيطة وشديدة وتكون مصحوبة  إصابتهم  تتراوح، في التعلم 
تشكيل و بسبب عجز في اإلدراك،  ضطراباتمركزي. وقد تظهر هذه االالنظام العصبي ال

أو بأكثر الوظيفة الحركية،  وفياالندفاعية، و ضبط االنتباه، و الذاكرة، و اللغة، و المفاهيم، 
 . من سببين
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ذ كيميائي حيوي أو أذى في ذو جينية، أو ش اضطراباتوقد تنتج هذه الصعوبات عن 
 .نمولخالل السنوات الحرجة ل تحصل حادثة أو  الدماغ قبل الوالدة، أو أمراض

 
 
 
 

300. Children with perception handicaps  
Enfant souffrant d’handicap de la perception  
 

  إعاقات إدراكيةو ذو اطفال 
 

ي صعوبات التعلم أكثر ذو أثبتت العديد من الدراسات وجود المشاكل اإلدراكية بين األطفال 
طبيعة  فيطفال العاديين، ولكن هؤالء األطفال يتفاوتون فيما بينهم من وجودها بين األ

اإلدراك  فيونوعية هذه المشاكل التي يعانون منها، فقد يعاني البعض من صعوبات 
التنظيم وتفسير المثيرات البصرية، ومنهم من يعاني  فيالبصري الذي يتضمن صعوبات 

ير وتنظيم المثيرات السمعية، ومنهم اإلدراك السمعي الذي يتضمن تفس فيمن صعوبات 
اإلدراك الحركي أو التناسق العام وتآزر أعضاء  فيمن يعاني من مشاكل أو صعوبات 

الجسم خاصة أثناء الحركة والكتابة أو في التآزر البصري من النظام الحركي، وقد يعاني 
، اإلدراكية وينتج عن ذلك بطء النظم البعض من أكثر من مشكلة إدراكية في وقت واحد.

عرض أو تدفق المعلومات  إيقاعوفقد أو ضياع الكثير من المعلومات وخاصة إذا كان 
سريعا. أوعلي األقل ال يواكب معدل عملية التجهيز والمعالجة لديهم وهو ما يعرف 

أعراض صعوبات التعلم المتعلقة ببطء اإلدراك أو النظم  دوبصعوبات سرعة اإلدراك. وتب
 يلي:فيما  اإلدراكية

 ضعف ملموس في القدرة علي االسترجاع. -
 تردد في األداء المعرفي ورفض أداء المهام. -
ضعف وانخفاض االنتباه ، نوبات مزاجية من الغضب الحاد، أو اضطرابات مزاجية حادة  -

 ، نوبات مرضية ، استجابات مأساوية أو فاجعة 

 
301. Children with Special Needs  

Enfants à besoins spécifiques  
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 احتياجات الخاصة و ذو  أطفال 
 

االحتياجات الخاصة ، أنه الطفل الذي يختلف عن الطفل العادي أو  ذوُيقصد بالطفل 
من حيث القدرات العقلية ، أو الجسمية ، أو الحسية ، أو من حيث  الطفل المتوسط 

معها تقديم  الخصائص السلوكية ، أو اللغوية أو التعليمية إلى درجة ُيصبح ضرورياً 
خدمات التربية الخاصة والخدمات المساندة لتلبية الحاجات الفريدة لدى الطفل، وُيفضل 

ي االحتياجات الخاصة ، ألنه ال ينطوي ذو معظم التربويين حاليًا استخدام مصطلح األطفال 
 على المضامين السلبية التي تنطوي عليها مصطلحات العجز أو اإلعاقة وما إلى ذلك 

302. Chirp 
Gazouillis 
 

 ثغثغة
 
 اللغة. إنتاجثغثغة هي فترة من اإلنتاج الصوتي عند الرضع تكون قبل  

303. Chromosome  
Chromosome 

 )الصبغيات  (كروموسومات
 

هو الوحدة  هو تركيب قضيبي الشكل يقع في نواة الخلية ويتكون من بروتينات و.
حمض من  المحددات الوراثية  األساسية في نواة خاليا الجسم , التي تحمل الجينات أو 

 في كل خلية جسمية مرتبة ةصبغي 46نسان ين ويمتلك اإل كسجنووي ريبي منقوص األ 

تحتوي كل خلية  و  زوجا وكل زوج يتصل ببعضه عند نقطة القسم المركزي 23على شكل 
 . فقط  في كل زوج من الصبغيا صبغي 23جنسية على 

 
304. Chronic  hoarseness child 

Raucité chronique infantile 
 

 لطفل المزمنةابحة 
 
( الحاجة في  في اإلجهاد العضلي الصوتيبحة الطفل صوت مفرط التوتر ، وتتجسد  

 تقلصفي  الصوتي  التكلم بصوت مرتفع ، الحاجة إلى الصراخ). وهكذا ينخفض السجل
ا رتيبا مصحوب تويصير الصو النطق ، ويتسارع البث ( الصبيب) ، وينفجر ويتقطع 
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حيانا مصحوبا بضجيج زائد. ويكون الهدف من التقويم  تعديل أبهمزات قطع. وقد يكون 
السلوك الصوتي وذلك بدفع الطفل إلى الوعي بسلوكه اإلجهادي وٕالى حذف  التعويض 

 االسترخاء و تدريب التنفس  باستعمال بعض التمارين الصوتية. لىإالنبري  باللجوء 
 
 

305. Chronic Disease 
Maladie  chronique 
 

 مرض مزمن
 

وهي أمراض  مسؤولة  األمراض المزمنة هي أمراض على المدى الطويل  تتطور ببطء.
 ٪ من الوفيات كأمراض القلب والسرطان واألمراض التنفسية المزمنة والسكري 60عن 

 ومنها

 االضطرابات الصحية المزمنة : 

ي التنفس بسبب تضيق الربو القصبي : رد فعل تحسسي ينجم عنه صعوبات جمة ف -
 الهوائية . القصبات

الهيموفيليا : اضطراب وراثي يحمل على الكروموسوم الجنسي يحدث فيه قابلية للنزيف  -
 ولو ألسباب بسيطة بسبب نقص عوامل تخثر الدم .

كميات  إفرازالسكري : اضطراب في عملية التمثيل الغذائي يعجز فيه البنكرياس عن  -
 مما يحد من قدرة الجسم على  كافية من األنسولين

 االستفادة من السكر والمواد الكربوهيدراتية .

فقر الدم المنجلي : اضطراب وراثي في كريات الدم الحمراء تصبح بسببه هذه الكريات  -
منجلية الشكل مما يقود إلى صعوبة في انتقال الدم في األوعية الدموية ونقص األكسجين 

. 

راب وراثي يصيب الرئتين والبنكرياس فيتم افراز مواد مخاطية التليف الحويصلي : اضط -
 كثيفة جدًا مما يقود إلى صعوبات تنفسية وهضمية شديدة .
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االضطرابات القلبية : اضطرابات ولدية أو مكتسبة من أكثرها شيوعًا تضيق الشريان   -
مفتوحة ، وتشوه الشريانية ال القناةالرئوي ، وعيوب القلب الرباعية ، وتضيق األبهر ، و 

 الحاجز األذيني والحاجز البطيني .

 

 

306. Chronic Fatigue 
Fatigue chronique 
 

 إرهاق مزمن
 

هي و  تصنف  منظمة الصحة العالمية متالزمة التعب المزمن على أنها اضطرابات عصبية.
ألٍم بحالة لها مجموعة متعددة من األعراض، لكن أهم ما يميز هذه األعراض هو إحساس 

 .في العضالت بعد اإلجهاد البدني ٍ عميق
307. Chronological age 

Age chronologique 
 

 عمر زمني  
    

 مقدار الوقت الذي انقضى منذ أن ولد الفرد . وعادة ما يعبر عنه بالسنين واألشهر .

308. Classical Conditioning 
Conditionnement classique 

 

 كييشراط كالسإ
 
النفس ، الذي يصف عملية التعلم عن طريق ما ُيعرف  أحد المصطلحات المهمة في علم 

بالمثير واالستجابة. حيث تتم دراسة استجابة (رد فعل) اإلنسان أو الحيوان على مثير ما 
ظهر هذا المصطلح على يد العالم الروسي إيفان بافلوف  .سلوكه بهذا المثير  وارتباط

السلوك الفطري والغريزي الذي ال  بتحليل السلوك االستجابي ، وهو  ويهتم هذا االشراط
يتأثر نسبيا بالخبرات التي يمر بها الشخص مع البيئة. وال يعني ذلك أن هذا السلوك 

ن إثارة فهو سلوك انعكاسي  . وهنا يكمن الفرق بين السلوك االستجابي دويحدث 
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في غياب  والسلوك اإلجرائي فاألول تستجره المثيرات القبلية بينما الثاني يصدر عن الفرد
يسمى  هذاالمثيرات الواضحة. فاالشراط الكالسيكي يبحث في السلوك االستجابي ول

باالشراط االستجابي كما يعرف أيضا باالشراط البافلوفي   نسبة إلى العالم الروسي ايفان 
 بافلوف.

 
309. Classification 

Classification 
 تصنيف

 
خصائص أو معايير مشتركة، بهدف  العملية التي يمكن بها وضع الفرد في فئة ما وفق

تحديد نوع الخدمات التربوية واالجتماعية والطبية والمهنية الالزمة لكل فئة، وٕاعداد 
البرامج التي تناسب كل فئة على حدة بما يتناسب مع خصائصها العقلية والجسمية 

 واالجتماعية. واالنفعالية

      
     

310. Classification of persons with disabilities 
  Classification des personnes handicapées 

 تصنيف األشخاص المعاقين

إصابات مرجعها عوامل وراثية أو خلقية أو  ن يعانون منالذياألشخاص المعاقون هم    
 هذا ويترتب عن .أو عقلي وظيفي جسميمما يتسبب عنها قصور  مكتسبة،بيئية 

تعلم واكتساب وأداء بعض  ن تعلم دو، تحول  القصور أثار صحية أو اجتماعية أو نفسية
األعمال واألنشطة الفكرية أو الجسمية التي يؤديها الفرد العادي ، بدرجة كافية من 

وقد  . وظيفةالمهارة والنجاح . وقد يكون العوق جزئيًا  أو تامًا أو في نسيج أو عضو أو 
القدرات  في قد تكون واإلعاقة .مؤقتًا أو دائمًا أو متناقصًا أو متزايدًا العوق  يكون 

وقد تكون  الحسية و تشمل المكفوفين و ضعاف البصر و الصم و البكم وضعاف السمع .
و تشمل المعوقين باألطراف و  .أو في المهارات الحركية القدرات العقلية في ةاإلعاق

ك اإلعاقات فى مظاهر السلو  كما تشمل المقعدين و المصابين بالصرع وشلل األطفال .
انية و دو و الع االجتماعيو سوء التوافق  االنفعاليضطراب جتماعى و من مميزاتها االاإل
تصال و الكالم و التعلم و تشتمل قدرات اال  فياإلعاقات هناك  ذلكإضافة إلى  نطواء .اال 

 فى النطق و الكالم . او صعوبة فى التعلم و عيوب ايعانون قصور  األشخاصعلى 
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311. Classification of visual disability 
Classification de l’handicap visuel 
 

 تصنيف اإلعاقة البصرية
 

 تصنيف حسب الشدة و الدرجة . هناك 
 صيبوا بالعمى قبل سن الخامسة ) أو أا دو ن كليا ( ولومكفوف - 
 بالعمى بعد سن الخامسة )  أصيبوان كليا (ومكفوف - 
 لعجز قبل سن الخامسة ) صيبوا باأو أا دو ن جزئيا ( ولومكفوف -
 صيبوا بالعجز قبل سن الخامسة ) أن جزئيا ( ومكفوف - 

 :  اإلعاقةفيه  حدثتتصنيف حسب العمر الذي وهناك 
 العمى عند الوالدة .  - 
 سنوات .  4عمى الطفولة قبل  أوالعمى المبكر  - 
 سنة من العمر .  18عمى المراهقة قبل  - 
 العمر .  من 45قبل  المتأخرالعمى  - 
 من العمر .  45عمى الشيخوخة بعد  - 
   ةالبصري أسباب اإلعاقة  تصنيف حسبوهناك   -
 التي تصيب العين .  األمراض – 
 و الكدمات التي تصيب العين .  اإلصاباتالجروح و  – 
 الصدمات النفسية .  – 

  ةالبصري اإلعاقةالتصنيف العملي الوظيفي لحاالت  وهناك 
 القراءة .  أثناء أصابعهمهم الذين يستخدمون  -ايل :قارئي بر  – 
 هم الذين يستخدمون المكبر لقراءة الكلمات .  -قارئي الكلمات المكبرة : – 

 العين وهي كما يلي  تالستخداما ةوظيفيتصنيف وفقا للمظاهر الو وهناك 
 : ويشملالعمى الطبي   
 حالة العمى الكلي ( الحرمان الوظيفي للعين )  – 
 حالة حساسية العين للضوء او التمييز بين مصادر الضوء .  – 
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 العمى التربوي ( عدم قدرة الطفل مواصلة دراسته في المدرسة العادية )  -
العمى المهني ( هي الحالة التي ال يستطيع معها الشخص بسبب فقدانه لبصره مزاولة  -

 )  أخرىعمله او اية مهنة 
و مادية في المجتمع نظرا  أدبيةمساعدة  إلىلذي يحتاج العمى االجتماعي ( الشخص ا -

 فقدانه البصري )  أولقدرته البصرية الضعيفة 
العالمة الصفراء و  أو اإلشارةعمى المواصالت ( هو الشخص الذي يحق له حمل  -

 ركوب وسيلة المواصالت ) أوعبور الطريق  أثناءيحتاج للمساعدة 
 

312. Classifications of Hearing Loss 
    Classification des Pertes Auditives  

 تصنيف اإلعاقة السمعية
ن وتنقسم إلى ذتصنيف لإلعاقة السمعية حسب موقع اإلصابة أو الضعف في األ  

 إعاقة سمعية توصيلية وٕاعاقة حسية عصبية وٕاعاقة سمعية مركزية
313. Cleft lip 

Bec de lièvre 
 

  شق الشفاة ،شفة مشقوقة
 

أو فتحة في الشفة العليا، وهي تحدث عادة نتيجة الضطراب في عملية  حالة تتميز بشق
النمو قبل الميالد ، لكنها قد تحدث أيضا كنتيجة إلصابة أو مرض . وتؤدي هذه الحالة 

 بالجراحة والتدريب الكالمي  -في معظم األحوال  -إلى مشكالت في نطق الكالم ، وتعالج 

314. Cleft plate 
Lèvre plate   
 

 ي شق حلق
 
حالة تتضمن وجود فتحة في سقف الفم ، قد توجد في سقف الحلق الصلب (الحنك) أو   

في سقف الحلق الرخو أو كليهما كما تمتد غالبا إلى الشفة العليا ، ويمكن إرجاع تلك 
الحالة عادة إلى نقص في النمو قبل المولد ، ولكنها قد تحدث كنتيجة إلصابة أو مرض  

ى الكالم بلهجة أنفية ، وبعض اضطرابات النطق ، باإلضافة إلى وتؤدي هذه الحالة إل
مشكالت جسيمة في بعض األحيان ويعالج الشق الحلقي عن طريق الجراحة والتدريب 

 الكالمي .
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315. Clonic stuttering 
Bégaiement clonique 

 
         تأتأة اختالجية أو اهتزازية

                                                                       

التأتأة االختالجية تحدث بسبب تشنج عضالت التلفظ عند محاولة الكالم ، وقد يكون  
مثال  بها تلفظ بعض األحرف أو الكلمات أو المقاطع أكثر صعوبة من غيرها، فالمصاب

ولة يتلعثم عندما يحاول النطق بحرف ساكن (صامت) في بداية الكالم ،فتراه عند محا
ع " قبل أن ينتهي إلى   عندى يكرر صوت العين عدة مرات "ع ع ع مثلالتلفظ بكلمة 

 لفظ  "عندي" ، وتزداد هذه الحالة بسبب االنفعال أو التحدث أمام الغرباء
316. Closed rhinolalia 

Rhinolalie fermée 
 خنخنة مغلقة

 
ن القصبة الهوائية م ن مرور الهواءدوتحول أو تغير صوتي سببه ، وجود حاجز يحول   

األنفية خاصة إذا  كان هذا  ، مما يجعل المصاب غير قادر على التلفظ بالمصوتات
أما إن  وجد  الحاجز المذكور  ،الحاجز متموقعا في الجهة الخلفية للتجويفات األنفية

 داخل التجويفات األنفية، فإن المصاب سيعاني من زيادة في الرنين (األنفي) 
317. Clubfoot 

Pied bot  

 

 قدم مشوهة خلقيا    
   
، ومتجهة إلى  أسفلمعه قدم واحدة ( أو كال القدمين ) ملتوية إلى  دوذ خلقي تبذو ش

الداخل عند الكاحل أو الرسغ . فإذا تم التعرف على تلك الحالة في وقت مبكر من حياة 
 . جراحيا تصحيحهايمكن الطفل ، 
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318. Clumsiness 
Gaucherie 
 

 أخرق 
 

 دماغتلف وظيفي في ال شخاص نتيجة االندفاع الحركي أويتميز بها كثير من األ خاصية 
، حيث يفتقرون إلى التناسق العصبي الحركي في بعض األنشطة كالمشي ، والجري ، 

 والرمي أو القذف ، وتسلق درجات السلم ، باإلضافة إلى ارتداء المالبس .
319. Continuous assessment 

Evaluation continue 
 

 تقويم مستمر
 

ري متواصل ألعمال الفصل التي ينجزها الطالب، تصب نتائج ذلك التقويم في دو تقييم 
التقويم النهائي للطالب. وقد يكون التقويم النهائي مبنيا على نتائج التقويم المستمر فقط. 
التقويم المستمر يقدم للمعلمين تغذية راجعة عن نقاط الضعف والقوة في تعلم طالبهم، 

التالي يقوم المعلمون من وقت آلخر بتعديل أساليبهم التدريسية وفقا لنتائج التقويم وب
 المستمر، ليحققوا مع طالبهم أفضل تعلم ممكن. 

320. Cognitive   
 Cognitif  

 

 معرفي 
 

وهو من تذكر ، وتفكير أو إدراك ، وحكم  معرفية مصطلح وصفي يشير إلى العمليات ال
 .مقابل كل ما هو وجداني وانفعاليالحسية أو المجردة  ة صفة لكل ما له صلة بالمعرف
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321. Cognitive behavior modification 
Modification du comportement cognitif  
 

 تعديل السلوك المعرفي 

 
يتمكن  أحد أساليب تعديل السلوك ، يتضمن تعليم الطالب استراتيجيات جديدة في التفكير

المعتقد  كما تساعده في اكتساب المعلومات وتذكرها . ومن عن طريقها من ضبط سلوكه ،
وجه  ن علىدوأن الطالب المتخلفين عقليا ومن يعانون من صعوبات في التعلم يستفي

 )المعرفي الخصوص من هذا النوع من التعليم . وقد يطلق على تلك الطريقة أيضا (لتدريب

322. Cognitive Behavior Therapy  
Thérapie cognitivo-comportementale 
 

 عالج معرفي سلوكي 
 

العالج السلوكي االنفعالي منها  توجد أصناف متعددة من العالج المعرفي السلوكي 
ي وتشترك جميع أشكال العالج كاليكتالذيوالعالج المعرفي  ،العالج المعرفي   ،العقالني

 :التالية خصائصالفي المعرفي السلوكي 
 ستجابات االنفعالية.االرتكاز على نموذج معرفي لال -
 العالج المعرفي السلوكي هو عالج مختصر ومحدد بوقت. -
 قيام عالقة عالجية ناجحة هو أمر هام في نجاح العالج ولكنه ليس كل ما في األمر -
 العالج المعرفي السلوكي هو جهد متعاون بين العميل والمعالج -
 للعالج المعرفي السلوكي مالمح فلسفية -
  لمعرفي السلوكي يستخدم المنهج السقراطيالعالج ا -
  العالج المعرفي السلوكي هو عالج توجيهي منظم -
 العالج المعرفي السلوكي يعتمد على نموذج تعليمي -
 تعتمد نظرية العالج المعرفي السلوكي وتقنياته على المنهج االستقرائي -
 عرفي السلوكيالواجب المنزلي (أو البيتي) أساس من أساسيات العالج الم -
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323. Cognitive competencies 

Compétences cognitives 
 

 مهارات معرفية 
 

من  استنباطهاتتصف المهارات المعرفية بكونها غير قابلة للمالحظة المباشرة وٕانما يتم 
 خالل من

االنتباه :باالنتباه االنتقائي والذي يعني االهتمام بالمثيرات المهمة وتجاهل أو عدم  -
 نشغال بالمثيرات غير المهمة.اال 
التذكر :وهو القدرة على استدعاء المعلومات التي تم خزنها في الدماغ في الماضي  -

 والقدرة على االحتفاظ بالمعلومات الجديدة وربطها بالمعلومات المتوفرة أصًال .
  اإلدراك : وهو تفسير المعلومات الحسية . -
  أو أكثر . التمييز : وهو التفريق بين مثيرين -
التصنيف : وهو يشير إلى تكوين مجموعات من األشياء بناء على العالقة التي ترتبط  -

  بينها (كالوظيفة مثًال) أو الخصائص المشتركة فيما بينها وغير ذلك .
التعليل : وهو توظيف التعلم السابق لحل المشكالت الحالية أو للتوصل إلى تعميمات  -

 ات معنى .مفيدة واتخاذ قرارات ذ
324. Cognitive deficit 

Déficit cognitif 
 

  يقصور معرف
 

ن المتوسط في المهارات الفكرية واالدراكية الحسية . وجدير بالذكر أن دوأداء وظيفي 
  الطالب الذي يعاني من قصور عقلي معرفي يفتقر غالبا إلى القدرة على التعلم األكاديمي

  .طء التعلم بصورة عامةالعاديين  أو يتصف ببمقارنة باألشخاص 
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325. Cognitive Development  

Développement cognitif  
 

 نمو معرفي 
 
نمو يتصل بتطور القدرات والمهارات الذهنية مند والدة الطفل إلى سن ما بعد ثمانية    

 عشرة سنة. ويختص به علم النفس النمائي 
326. Cognitive Disabilities 

Handicap cognitif  
 

 هنيةذقة إعا
قصور فكري يصيب األشخاص ألسباب متعددة منها وراثية ومنها خارجية ونجد عدة   

 هنيةذأنواع من اإلعاقة ال
 

 Classification of mental disabilityانظر     
327. Cognitive dissonance 

Dissonance cognitive 
 تنافر معرفي 

 
قدين ، أو فكرين ، تحتالن نفس حالة تتضمن انشغال الفرد ذهنيا بموضوعين ، أو معت

 بيد أنهما متناقضتان في طبيعتهما . هاألهمية لدي
328. Cognitive Skills 

Habiletés cognitives  
 

 معرفيةمهارات 
 
 .اإلدراك  ،ر واإلحساس يفكتالك تمكن الفرد من المعرفةمجموعة القدرات والمهارات التي   
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329. Cognitive style 
Style cognitif 
 

 وب معرفيأسل
 
الطريقة التي يستخدمها الفرد بشكل ثابت في حل ما يواجهه من مشكالت وفي عمليات   

إذ يميل بعض األفراد إلى النظر إلى األشياء بصورة جزئية ، بينما يميل ، التفكير المختلفة 
حيث يرون األشياء في صورها الكلية المتكاملة  ،آخرون إلى النظر إليها بصورة كلية 

 من إدراك عناصرها أو أجزائها األساسية .بدال 
330. Cognitive Therapy 

Thérapie cognitive 
 عالج معرفي

 
مجموعة المدارس العالجية التي تتفق على تأكيد فكرة أن العالج الناجح يجب أن يكون 

 مصحوبا بتحسن في طريقة التفكير واإلدراك.
 

331. Collective guidance  
Guidance collective 

 عياإرشاد جم

 
 واحد، فانال طالب اإلرشاد في الوقت الذي يتضمن فيه االرشاد الفردي تفاعل المرشد مع 

 هذهأكثر من شخص في نفس الوقت في الجمعي يتضمن تفاعل المرشد مع  اإلرشاد
كون تعي قد االجم فاإلرشاد هالحالة يتم التفاعل بين طالبي االسترشاد بعضهم بعضا وعلي

رشاد الفردي. فهو يهيئ الفرص لتبادل المشاعر كرديف لإل  استخدم إذا فوائد متعددةله 
موقف اجتماعي يسوده التقبل عموما ومناقشة الحلول  وفحص سلوكيات مختلفة في

عي االجم اإلرشادالتغذية الراجعة التصحيحية. كما يمكن  وتوفير ،الممكنة للمشكالت
 .كثر فاعليةأبشكل  دارة وقتهمإالمرشدين من 

عندما  فاعلية أكثرالجمعي يكون  اإلرشادإلى ان  اإلرشادية األدبياتم، تشير وبوجه عا
العدد قلت  ). فكلما زادأفرادالمجموعة قليال نسبيا (ال يزيد عن عشرة  أفراديكون عدد 

المجموعة  ألعضاءالفرص المتاحة للمرشد للتعامل مع الحاجات والمشكالت الفردية 
التفاعل بين  سبب الحاجة إلى االهتمام بدينامياتكثر صعوبة بأر المرشد دو صبح أو 
 .عضاء المجموعةأ
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332. Coloboma 
Colobome 

 العينقصور في أنسجة 
 

شق في الحدقة وتشوهات في أجزاء مختلفة من العين مثل يتميز ب مرض تنكسي وراثي 
 . عدم نمو بعض األجزاء المركزية أو المحيطية في الشبكية

333. Color anomia 
Anomie des couleurs 

 خرف األلوان
 

 خرف األلوان هو فقدان ذاكرة تسمية األلوان، بينما تمييزها و إقرانها يظالن ممكنين.
334. Color Blindness 

Daltonisme 
 

 عمى األلوان 
 

حالة وراثية ال يستطيع الفرد فيها تمييز األلوان بسبب خلل في المخاريط . وتتأثر حدة 
د يحدث حساسية للضوء ورأرأة . أما مجال الرؤية البصر عادة فتضعف إلى درجة كبيرة وق

 فهو في العادة يكون عاديا 
 

335. Common causes of vulnerability audio nervous 
Causes courantes de la vulnérabilité audio nerveuses 

 المتداولة أسباب الضعف السمعي العصبي

 هي أسباب يمكن إجمالها فيما يلي

 ةأسباب قبل الوالد -أ
 وراثية خلقية. -
 ضعف السمع بمفرده -
 متالزمات  مصحوبة بالضعف السمعي -
 غير وراثية بسبب مرض داخل الرحم -ب
   التهاب -

 تعرض األذن لتسممات
     اضطرابات األيض -
 الحصبة األلمانية -
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336. Communication 
Communication 

 تواصـل

 
والبصرية (التلميحات،  الوسائل السمعيةعملية تبادل المعلومات واألفكار التي تشمل كّل  

الكالم واللغة ليسا سوى بعدين  والتعابير الوجهية، واألصوات، والكلمات). ويعني ذلك أن
غير لغوية. وهو عملية نشطة تتطلب  من أبعاد التواصل، فالتواصل يشمل أيضًا أبعاداً 
وبالمعاني المقصودة المعلومات بفاعلية  انتباه كل طرف إلى حاجات الطرف اآلخر لتصل

بها الطفل منذ لحظة الوالدة، ولكنه يكون  منها. وخالصة القول ان التواصل عملية يقوم
  .ن الكالم واللغةدواليدين والتعبيرات الوجهية  بسيطًا ألنه يتضمن تحريك الجسم أو

ات المهار  ويشكل التواصل الوسط الذي تتطور فيه اللغة في بداية األمر، وبعد ذلك تتطور
 .اللغوية ويرافقها تطور في المهارات التواصلية المختلفة

 
337. Communication age 

Age  de la communication 

 

 / زمن االتصالالتواصل زمن
  
ويتحدد من خالل قياس العمر الذي تظهر فيه لغة التواصل اللفظي وغير اللفظي،   

رة أو بالهمهمات وغير لفظية وقد المهارات الخاصة بلغة تعبيرية أو استقبالية سواء باإلشا
 تكون كالمية أو مكتوبة.

338. Communication aid 
Aide à la communication 
 

 معينات تواصلية
 
 ما،لتصحيح إعاقة  ات التي تمكن الشخص المعاق من التواصل يصلحدو أداة من األ  

  العالقات مع اآلخرين وربط
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339. Communication barrier 

Obstacle à la communication 
 

 معيقات التواصل
قات التي تحول بين المرء وبين إقامة الجسور وبناء العالقات مع اآلخرين ، يمن المع

 ولعل من أبرزها المعوقات التالية:
 غياب قناة  التواصل -

 عدم القدرة على إنتاج الخطاب التواصلي -

 العجز عن فك رموز الخطاب التواصلي -

 التواصلية وجود تشويش في القناة -

340. Communication Boards 
Tableau de communication 
 

 لوحات التواصل

 
لوحات رموز، أو كلمات، أو صور يستطيع الشخص العاجز عن الكالم اإلشارة إليها   

. وقد تتكّون لوحة التواصل من صفحة فكره لآلخرينللتعبير عن حاجة لديه أو لتوصيل 
د تصنع من الورق، أو الخشب، أو البالستيك، أو واحدة وقد تكون على شكل كتيب. وق

 القماش.
ويمكن توظيف ثالث طرق لإلشارة إلى العنصر المطلوب في لوحة التواصل. وهذه الطرق 

   هي:
ويتضمن قيام مستخدم اللوحة باإلشارة بأي شكل يستطيعه إلى الخيار الصحيح  : المسح 

 أو المطلوب من مجموعة خيارات تعرض عليه، 
ويتمثل في استخدام األصابع أو إيماءات العين أو الرأس لإلشارة    :ختيار المباشراال 

  بشكل مباشر إلى الشيء المرغوب فيه،
ويشمل اإلشارة إلى الشيء المرغوب فيه باستخدام شيفرة خاصة. ويمكن كذلك   :الترميز  

ن من صعوبات استخدام لوحات التواصل مع جميع األشخاص صغارًا أو كبارًا ممن يعانو
 تواصلية شديدة.
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341. Communication disability 
Troubles de communication 
 

 / عدم القدرة على االتصالاضطرابات التواصل

 
هي اضطرابات ملحوظة في النطق أو الصوت أو الطالقة الكالمية أو التأخر اللغوي أو 

جعل الطفل بحاجة إلى برامج عدم تطور اللغة التعبيرية أو اللغة االستقبالية األمر الذي ي
 عالجية أو تربوية خاصة .

 ومن بين اضطرابات التواصل :
خلل في نطق الطفل لبعض األصوات اللغوية يظهر في واحد  ووه اضطرابات النطق  أوال،

 ضطرابات التالية : أو أكثر من اال
 إبدال ( نطق صوت بدًال من صوت آخر ) . – 
 ًا أو أكثر ) .حذف ( نطق الكلمة ناقصة صوت – 
 تحريف ( نطق الصوت بصورة تشبه الصوت األصلي غير أنه اليماثله تمامًا ) . – 
 إضافة ( وضع صوت زائد إلى الكلمة ) . – 

 اضطرابات الطالقة اللفظيةب. 
تظهر عندما يصدر الفرد عددًا كبيرًا من االعتراضات أو التقاطعات الكالمية . وغالبًا 

ت باللجلجة أو التأتأة وتتميز بواحدة أو أكثر من الخصائص التالية ماتعرف هذه االضطرابا
:  
  التكرار واإلعادة . –
 إطالة األصوات . – 
  التردد أو التوقف عن الكالم . – 
 األصوات االعتراضية الخاطئة . – 

 اضطرابات الصوتج. 
 يته . وتعني اضطرابات درجة الصوت من حيث شدته أو ارتفاعه أو انخفاضه أو نوع

 اضطرابات اللغةد. 
ويقصد بها تلك االضطرابات المتعلقة باللغة نفسها من حيث زمن ظهورها أو تأخيرها أو 

سوء تراكيبهامن حيث معناها وقواعدها أو صعوبة قراءتها وكتابتها وتشمل المظاهر التالية 
: 
 تأخر ظهور اللغة . – 
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 صعوبة الكتابة . – 
 صعوبة التذكر والتعبير . – 
 صعوبة فهم الكلمات أو الجمل . – 
 صعوبة القراءة . – 

 صعوبة تركيب الجملة . – 
 هناك: أسباب اضطرابات التواصلومن 

 األسباب العضويةأ. 
قد يكون السبب اضطرابات كروموسوميه أو فيسولوجية أو نمائية يتعرض لها الفرد 

 م واللغة .وتسبب خلًال أو ضعفًا في األجهزة العضوية المسؤولة عن الكال
 األسباب العصبيةب. 

 إصابةلهذا الجهاز من تلف أو  ثوما يحدوهي المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي 
 سواء أكان ذلك قبل أو أثناء أو بعد عملية الوالدة .

 أسباب مرتبطة بالتنشئة االجتماعيةج. 
نتيجة لتعرض ث اضطرابات التواصل دو رًا كبيرًا في حدو حيث تلعب التنشئة االجتماعية 

د.  .أو غيرهمالوالدين  األطفال لضغوط نفسية وجسدية كالعقاب الجسدي من قبل 
 األسباب المرتبطة باإلعاقات 

ي اإلعاقات العقلية حيث ذو حيث تظهر اضطرابات التواصل كصفة ظاهرة عند األفراد من 
 تتميز هذه الفئة بتأخر ظهور اللغة والتوقف عن الكالم .

 اضطرابات التواصلي ذو خصائص ومن 
 الخصائص االجتماعية واالنفعاليةأ. 

من  ةمستويات عاليعلى شكل  دود فعل انفعالية تبدو تظهر هذه الفئة من األطفال ر 
ان هذا إلى جانب استجابات تصدر عن الطفل دو القلق والشعور بالذنب واإلحباط والع

ض والعزل أو الحماية اآلخرين نحوه وتوقعاتهم منه والتي تتضمن الرف تبفعل اتجاها
 الخصائص العقليةب. الزائدة 

ي اضطرابات التواصل على مقياس القدرة ذو لقد أشارت العديد من الدراسات إلى تدني 
العقلية مقارنة مع العاديين المتناظرين في العمر الزمني وفي الوقت الذي يصعب فيه 

وية بمظاهر اإلعاقة العقلية أو تعميم مثل هذه االستنتاجات إال أن ارتباط االضطرابات اللغ
السمعية أو صعوبات التعلم أو الشلل الدماغي يجعل تلك االستنتاجات صحيحة إلى حد 

ي اضطرابات التواصل و ذما وعلى ذلك ليس من المستغرب أيضًا أن نالحظ تدني أداء 



 122 

تأثير  على اختبارات التحصيل األكاديمي بمقارنتهم مع أقرانهم العاديين وخاصة إذا أضفنا
 العوامل النفسية واالجتماعية في تدني التحصيل األكاديمي لديهم .

 
342. Communication Disorders 

Troubles de la communication  
 

 تواصلالاضطرابات 
 إذا ن قيام التواصل بين فرد وآخر أو بين فرد ومجموعة . ودواضطرابات تحول   

ب مكونات العملية التواصلية فإن كانت اضطرابات التواصل تحدث عموما في اضطرا
 صعوبة التواصل في إعاقة التوحد لها أسباب شخصية 

343. Communication of Low Competency 
Communication de faible  compétence 
 

  انخفاض إمكانية التواصل 

 
التواصل معهم  ر بين اآلخرين أودو التعبير عن نفسه أو فهم ما يعلى الطفل  عدم قدرة 

 ينتج عن هذا الوضع قد  . وتخاطبه مع اآلخرين كفايته التواصليةاضطراب في  بسبب
بسبب صعوبة التواصل والتعامل  هماالبتعاد عن و المتخاطبين،تجنب كالعديد من المشكالت 

يترتب عليه إخفاق الطفل أو فشله في التواصل مع  م. على فهم ه، وعدم قدرتهممع
 .عدم تكيفه مع بيئتهمما قد يؤدي إلى ة بشكل طبيعي االجتماعي اآلخرين وممارسة حياته

344. Communication skills 
Habiletés de communication 

 

  يةمهارات تواصل
 

الشائعة المستخدمة في تبادل األفكار واآلراء والمعتقدات بين  التقنياتيشير إلى مختلف 
غة المكتوبة واإلشارات األساليب مثل الكالم الشفهي ، واللمجموعة من األفراد من خالل 

 واإليماءات 
 
 
 

345. C B R (Community Based Rehabilitation)  
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RBC (Réadaptation à base communautaire ) 
 

 تأهيل مبني على المجتمع المحلي

قين، وهو يختلف عن التأهيل التقليدي االمع نسبيا في تأهيل األشخاص مقاربة حديثة 
 إجراءات يتضمن التأهيل المبني على المجتمعالمبني على المؤسسات المتخصصة و 

المصادر المتوفرة  من جميع لإلفادةمتنوعة يتم تنفيذها على المستوى المحلي أو الوطني 
المبني على  قين. ويشارك فـي عمليات التأهيلاواستخدامها لصالح األشخاص المع

المحلي.  جتمعخرى في المأقون أنفسهم وأسرهم وجهات عديدة االمجتمع األشخاص المع
الحياتية  ولهذا فهذا اللون من التأهيل يعتبر استراتيجية لتحسين نوعية الظروف

، اإلنسانية قين، وتطوير آليات تقديم الخدمات لهم، وحماية حقوقهمالألشخاص المع
المتاحة  الموارد قين باستخداماوتوفير الفرص المتساوية لهم أسوة بالمواطنين غير المع

 .أو المعقدةوغير المكلفة 

مسؤولية  ذا لم يتحمل المجتمع المحليإن يكون التأهيل مبنيا على المجتمع أوال يمكن 
قين افراد المعاأل قين. ولذا ال بد من توعية المجتمع المحلي بقضايااتأهيل أفراده المع

 .وتنفيذها وتشجيعه على المشاركة النشطة في التخطيط لبرامج التأهيل

صغيرة  أهيل المبني على المجتمع المحلي ما تزال تنفذ بشكل مشاريعولكن معظم برامج الت
 نسبيا وليس كبرامج واسعة النطاق أو على مستوى وطني. 

346. Compensatory aid 
Aide compensatoire 

 أجهزة تعويضية
 
وظيفة أو حاسة أو طرف من مجموعة األجهزة والوسائل التي تعمل على تعويض   

،  تساعد الفرد المعاق على القيام بنشاطه اليومي، أو القصور األطراف المصابة بالعجز
  واالستعانة بما تبقى لديه

 
 
 
 
 

 
347. Compensatory Education 
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Education compensatoire  
 

 تربية تعويضية 
 
يستخدم مصطلح التربية التعويضية لإلشارة إلى الجهود التي تبذل لمساعدة األشخاص  

ديدة للتعايش مع حالة اإلعاقة. وقد تتمثل هذه الطرق في قين على تطوير طرق جاالمع
ق سمعيا هي بمثابة أداة افالمعين السمعي بالنسبة للشخص المع ،تطوير مهارة بديلة

لتعويض بعض الفقدان السمعي. وبالمثل، فان تدريب الشخص الكفيف على استخدام 
 إنتابة هما تدريب تعويضي. يل للقراءة والكاالعصا للتنقل في البيئة واستخدام طريقة بر 

قون اات وأساليب مساندة يحتاج إليها األشخاص المعدو التدريب التعويضي يشمل توظيف أ
وال يحتاج إليها األشخاص العاديون. وهذا التدريب ال يلغي استخدام األساليب الطبيعية. 

لسمعية ق سمعيًا للمعين السمعي مثال ال يتعارض مع البقايا اافاستخدام الشخص المع
 الموجودة لديه وال يلغي اعتماده عليها. 

ق، غير اووفقًا لهذه الصورة فإن التربية التعويضية تستند إلى افتراض مفاده إن الفرد المع
يمكن مساعدته من خالل  ،القادر على اكتساب المهارات الطبيعية في مجال نمائي ما

ذي ال يستطيع التنقل على تطوير مهاراته في مجال آخر كإجراء تعويضي. فالشخص ال
رجليه يستطيع استخدام كرسي عجالت، والشخص الذي يعجز عن الكالم يستطيع التواصل 

مع اآلخرين بالكتابة أو باإلشارة. وفي العادة، فإن التربية التعويضية تكون البديل عند 
 األهداف إخفاق التربية العالجية في تحقيق ال

348. Competency 
Compétence 

 كفاية
 
قدرة مكتسبة في مجال معين ، تسمح بالسلوك والعمل في سياق محدد، ويتكون محتواها   

من معارف ومهارات وقدرات واتجاهات مندمجة، وهي إمكانية تعبئة بكيفية باطنية 
لمجموعة من الموارد قصد حل فئة من الوضعيات المسائل، وحقل للمهارات التي يتم 

 د التلميذ.دو بحسبها تقييم مر 
 
 
   

349. Component Cognitive 
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Composante cognitive 
 

 مكون معرفي
 

ما، مثال في  الفرد حول موضوع بنمط تفكيرإلي العمليات العقلية التي ترتبط   يشير 
يتدخل المكون المعرفي إلى جانب المكونات العاطفية والثقافية في بناء  دراسة االتجاهات

  االتجاه.
 

350. Comprehension 
Compréhension 
 

 م فه
 

في علم النفس المعرفي، وحسب بياجي يقابل الفهم النجاح، وفي إطار تواصلي ، نقول إن 
المتلقي فهم الرسالة إدا ما أنتج الجواب الذي كان ينتظره المرسل، وتمثل مقولة الفهم 
أكبر عدد من المهارات والقدرات العقلية التي يتم التركيز عليها في العملية التعليمية، ويدل 

 واالستجابات التي تطابق فهما دقيقا للرسالة. توالسلوكيا األهداف  ظ على اللف

351. Comprehension aphasia 
Aphasie  de la compréhension 

 
 حبسة الفهم

 
صعوبة فهم معنى الكلمة أو الجملة المسموعة بالرغم من سالمة حاسة  فقدان القدرة أو  

ما يكرر الفرد في هذه الحاالت استعمال وغالبا   ولذلك تسمى بالصمم الكالمي السمع ،
  .ن فهمهادو  الجملة الكلمة أو

 
 
 
 
 

352. Compressed Speech 
Discours compressé 
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 )كالم متسارع   (مضغوط كالم
تقنية تستعمل لتقليص طول الكالم أثناء تسجيله مع احتفاظها بالمضمون، ويقرأ الكالم 

ة التي يتحدث بها الناس مع مراعاة صبيب المسجل بوثيرة سريعة تعكس الطريقة الطبيعي
 الكالم .

ين المالحظات أو تسجيل دو كثيرًا ما يستخدم الطالب المكفوفون المسجالت واألشرطة لت
الكتب أو المحاضرات ، وبعض المسجالت تتوفر فيها إمكانات ضغط الكالم المسجل. 

رة هذه األجهزة ويستخدم األشخاص المكفوفون الذين يمتلكون مهارات استماع متطو 
ذلك يسّمى لفيستمعون لألشرطة المسجلة بسرعة أعلى من معدالت السرعة الطبيعية و 

 أحيانًا بالكالم المتسارع 
 

353. Compulsive Behavior 
Comportement compulsif 

 سلوك قهري
  

 .ال إرادي باستمرارأفعال متكررة أو طقوس يجد الفرد نفسه مضطر لممارستها بشكل 
354. Computer assisted instruction 

Enseignement assisté  par ordinateur 
 

 الحاسوب / تدريس باستخدام الحاسوب  تعليم مدعم 
  

في التعليم . فمنذ عهد قريب تضاعف استخدام أجهزة الحاسب اآللي  الحاسوباستخدام 
ر  حاسوبال يساعد  .قيناالصغيرة ، وأجهزة معالجة الكلمات لتدريس الكبار واألطفال المع

 القيام بواجباتهم المدرسية . فيالخاصة  االحتياجاتى و ذ
 والكتابة والحساب . ةالقراءفي حل بعض المشاكل  فييساعد الطفل   

ضافة ، إ، حذفات البرامج الفنية من ( دو أ استخدامنتاج أعمال فنية لسهولة يساعد في إ
 .)تراكب ، تكرار ، تصغير ، تكبير

 التلوين وتغير األلوان بسرعة وسهولة . وٕامكانيةللعمل الواحد  تعدد الحلول التشكيلية
 حواس.التنمية المهارات الفنية وتدريب 

 ق الجمال .ذوعلى التركيز وت المساعدة
 . اآلخرينوكيفية التعامل مع  الرأيتنمية التعاون وتبادل 
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ق وذوال واالبتكار واإلبداعضطرابات .تنمية الخيال كتساب الثقة بالنفس ومعالجة حاالت االا
 الفني.

 كتشاف الميول والمواهب الفنية وتنمياتها .ا
والتخلص من بعض أسباب التوتر  هوأحاسيس انفعاالتهتاحة الفرصة للطفل للتعبير عن إ

  النفسي
 

355. Concurrent work  
Travail concomitant  

 توظيف تنافسي

إلى ممارسة  قيناخاص المعفي ميدان التأهيل المهني لألش "التوظيف التنافسي " يشير
في سوق  تتضمن مساعدة هؤالء األشخاص بعد تأهيلهم وتدريبهم على إيجاد فرص عمل

الصناعة  ق في التجارة أو الزراعة أواالعمل التنافسي. ويعني ذلك عمل الشخص المع
وأنظمته  قين من حيث معايير العملاوغيرها في ظروف مماثلة لألشخاص غير المع

خاصة لتمكين  تخاذ أي تدابيراكن ذلك ال يعني عدم تكييف العمل أو بيئته أو ول وقوانينه.
 .ق من القيام بالعمل بفاعلية وكفاءةاالشخص المع

 ويستخدم مصطلح التوظيف التنافسي في أدبيات التأهيل للتفريق بين عمل األشخاص

 المنزلقين في سوق العمل المفتوح من جهة وعملهم في المشاغل المحمية أو االمع

 .وغيرهما من أنماط العمل الخاصة

356. Conditioned Stimulus 
Stimulus conditionnel  

 منبه إشراطي 
 

ن ظهور دوولما يقترن بمنبه طبيعي عدة مرات ينتج استجابة المنبه الطبيعي  منبه محايد
 . هذا األخير

 
 
 
 
 

357. Conditioning 
Conditionnement  
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 شراطإ
وفي ، طبيعية في المرحلة األولىواستجابة  طبيعي ثير م ربط عملية يتم من خاللها 

المرحلة الثانية يتم ربط  المثير الطبيعي بمثير محايد ، ال يثير اإلستجابة الطبيعية عدة 
  مرات ، وفي المرحلة الثالثة تظهر اإلستجابة الطبيعية نتيجة المثير المحايد فقط .

358. Conduct Disorder 
Trouble de conduite 

 التصرف   اضطراب

نجده عند طفل يرفض المعايير المدرسية عالنية أو سرية حيث يواجه الطفل مباشرة     
اني السلوك. فيتحدى الطفل دو ن أصدقاء وعدوالحالة يصبح الطفل ب هذهمحيطه ، وفي 

عالنية السلطة ويخل إراديا بنظام الصف و ينزعج ألدنى شيء،  ويجيب  ويلقي اللوم 
الة االضطراب الخفي للتصرف نجده  يتصرف خفية بالسرقة، والغياب على اآلخرين وفي ح

وٕاضرام النار واستهالك الكحول  والمخدرات والتسكع واالنتماء إلى مجموعة الجانحين 
 الصغار. والطفل الذي يمتثل ألوامر الراشدين ال يمكن اعتباره مضطرب السلوك 

359. Conduction aphasia 
Aphasie de conduction 

 )فقدان القدرة على توصيل الكالم ( توصيلالحبسة 
 

شكل نادر لفقدان القدرة على الكالم وهو اضطراب في اللغة المكتسبة يتميز بسالمة الفهم 
السمعي وطالقة في إنتاج الكالم لكنه يعاني من عدم القدرة على تكرار الكالم وهي نتاج 

 الدماغية  تلف في الفص األيسر من الدماغ كما هو الحال في السكتة
الصوتي) ، –(التبديل البصري  ةالقراءة بصوت مرتفع مضطرب الحالة تكون هذهوفي 

 وأحيانا  مستحيال.
 
 
 
 
 

 
360. Conductive hearing loss  

Perte d’audition conductive (surdité de transmission) 
 



 129 

  فقدان سمعي توصيلي ، ضعف السمع التوصيلي
 
ن دوالوسطى على نحو يحول  األذن الخارجية أو األذن عاقة سمعية ناتجة عن خلل فيإ

وعليه فإن المصاب يجد  وصول الموجات الصوتية بشكل طبيعي إلى األذن الداخلية ،
في سماع األصوات  صعوبة في سماع األصوات المنخفضة ، بينما يواجه صعوبة أقل

 سبلدي 60المرتفعة ، وبوجه عام فإن الفقدان السمعي الناتج ال يتجاوز 
361. Conflict 

Conflit 
 صراع

 
افع ، ال تتفق غالبًا وال يمكن التوفيق أو التصالح بينها دو تصادم بين ميول أو النوع من 

في أغلب األحيان، وقد يكون الصراع شعورياً  أو ال شعوريًا ، ويؤدي إلى حالة قلق 
 واضطراب .

 
362. Congenital Anomalies 

Anomalies congénitales 
     لقيةتشوهات خِ 

 

 ،الجنين تكونحد أعضاء الجسم أو األنسجة في مرحلة أفي   تشوهات   عبارة عن  
و عيب خلقي داخلي ال يمكن التأكد منه أوعادة  ما تكون ظاهرة كالشفة األرنبية مثال، 

 ، والصوتية باألشعةبالفحوصات خاصة كالعيوب الخلقية في الكلى  حيث تشخص  الإ
 قسمين :  تنقسم العيوب الخلقية إلى

 أ   ــ  العيوب الخلقية المنفردة  :  
حيث يكون المولود عامة سليمَا ولكن يوجد به عيب خلقي في عضو واحد فقط  

وغالبَا ما يصيب الجهاز الهضمي أو جدار البطن ويحتاج إلى التدخل الجراحي السريع 
العيوب غالبَا وقد يكون في القلب أو الكلى ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة . وهذه 

 غير معروفة السبب. 
 ب ـ  العيوب الخلقية المتعددة  :   

تحدث عند والدة الطفل بأكثر من عيب خلقي  واحد ولها عدة أسباب تحدد بأنواعها 
لعدد أو من حيث االصبغيات  في العيوب الخلقية الناتجة عن اختالل  ومن أهمها : ـ

 التركيب :  
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 الجينات    :    العيوب الخلقية الناتجة عن 
 وتنقسم هذه األمراض الوراثية إلى قسمين :   

 أوَال : ـ عيوب خلقية ناتجة عن أمراض وراثية سائدة : 
وهي  التي تحدث نتيجة وجود عيب خلقي عند أحد األبوين بسبب خلل أو عطب في 

ثة وعند توارث هذه المور  النسختين المورثة  له كقصر القامة الشديد مثَال .  إحدى
  .العضوية (  غير السليمة  ) إلى الجنين يولد بعيب خلقي مماثل (  قصر القامة  )

احتمال والدة طفل يحمل  العيب فأما إذا انتقلت النسخة السليمة فيولد الطفل ســــليمَا . 
 %  غير سليم  ) 50 ،%  سليم 50هي   (  الوالدين الخلقي ألحد 

 :  غير ظاهرةأمراض وراثية ثانيَا : ـ عيوب خلقية ناتجة عن  
المسئول نتيجة هذا المرض إال إذا كانت  الخلقيفي هذه الحالة ال يظهر العيب 

نسخة غير سليمة   ال تظهر عليه الوالدين النسختين غير سليمة وقد يكون لدى أحد 
على عكس األمراض السائدة وفي هذه الحالة ، أي أعراض أو شكوى ألي مرض 

المعطوبة  اتمَال(أو ناقال) للمرض ألنه فقط يحمل أحد المورثيسمى هذا الشخص حا
   ،ونادرَا ما يجتمع زوجان لهما نفس المورثة  المعطوبة

 العيوب الخلقية البيئية : ثالثا، 
األم أثناء الحمل وخاصة الشهور الثالثة  بطنعوامل خارج  ناتجة عنوهي عيوب خلقية 

 ومن أهمها :  ،األولى
 : ـ  الميكروبات -
 مرض األم المزمن :  - 
 تناول العقاقير :   -
 االستعداد البيئي والوراثي  :   -
 تعرض الحامل  إلرتفاع درجة الحرارة :  -

 عالية بدرجةتعرض األم لألشعة السينية    -

 المشـــــــــروبات الكحولية  وبعض أنواع المخدرات  األم تعاطي  -

 

363. Congenital deafness 
 Surdité congénitale 
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 لقيصمم خِ 
 

 السمع .ويتسم بفقدان  ،صمم  يصيب بعض  األطفال منذ الوالدة
 

364. Congenital Defects 
Malformation congénitale  
 

 لقية عيوب خِ 
 
يولد بها الطفل كالعيب الخلقي في القلب الذي هو خلل في بنية   مجموعة من العيوب 

نها تدفق الدم في أوعية القلب وتسبب تدفقا العيوب ينتج ع هذهالقلب واألوعية الكبرى و 
 )متالزمة كيوتي(غير طبيعي وتؤدي إلى ضربات قلب غير عادية 

 
365. Congenital Disability 

Handicap de naissance 
 

 لقيةخِ إعاقة 
 

الزيادة  هذهتحدث اإلعاقة قبل أو بعد الوالدة ويالحظ ازدياد حاالت اإلعاقة الوالدية وتفسر 
 صطناعي والتدخين عند األم وتناول الكحول وارتفاع سن اإلنجاب.بالتخصيب اإل

366.  Congenital dislocation of hips 

Luxation congénitale des hanches 
 

 لقيالخِ ورك ال تفكك
 

 في حالة الخلع الوالدي يخرج رأس عظمة الفخذ من التجويف الحقي.
 : الخلقي تفككوهناك نوعان من ال
%، وغالبًا ما يحدث في 98ثه دو تفوق نسبة ح الشائع والذي  ككتفالنوع األول: هو ال

 .الفترات األخيرة من الحمل
المعقد ونسبته ضئيلة جدا ويحدث في الفترات األولى من الحمل  تفككالنوع الثاني: هو ال

وحين يتم وتصاحبه غالبا تشوهات عظمية بالجسم مثل العمود الفقــري واألقدام وغيرها. 
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ا خالل  األسبوع بعد ازدياد المولود يكون العالج سهال نوعا ما، باستعمال التشخيص مبكر 
أجهزة خاصة وفي الحاالت المستعصية أو الحاالت التي تم اكتشافها بشكل متأخر فتتطلب 

 استعمال الحزام  للورك.  
 

367. Congenital Glaucoma  
Glaucome congénital 
 

 لقيةخِ مياه زرقاء 
 

نتج عن تلف العصب البصري مما يؤدي إلى قصور بصري دائم, مرض المياه الزرقاء ت
  .الحالة إلى جراحة مباشرة لمنع التلف هذهوتحتاج  ،منذ لحظة الوالدة  وهي  حالة توجد

وفي الحاالت الشديدة تكون القرنية مدفوعة لألمام . وفي البداية يتجنب الطفل الضوء 
دة الضغط الداخلي في العين وتلف وتسيل دموعه بكثرة وهذه األعراض تنتج عن زيا

 القرنية إذ يحدث توسع فيها . 
368. Congenital Universal Indifference to Pain  

Indifférence Congénitale universelle à la douleur   
 

 ي قلفْقُد حس األلم الشامل الخِ 
 
وأساس   .األلم في كل الجسم مع بقاء بقية أنماط الحس سليمةفقدان الحس الخلقي ب 

 .هذه الحالة الفيزبولوجي المرضي غير معروف
369. Constitutional disorder 

Trouble constitutionnel 

 

  تكوينياضطراب 
     

 اكون هذيوقد  به الفرد نتيجة لبنائه الجسمي أو العقلي الفريد . اضطراب تكويني يصاب
عد الوالدة كنتيجة لحادث الحاالت المكتسبة ب يشملال  وهو ، اأو مزمن اموروث االضطراب 

في نظرة األفراد إلى أنفسهم أو  التكوينيةالضطرابات ا وتؤثر ،أو مرض أو أي ظروف بيئية
 .قين في بعض األحيانامع أنفسهم إلى إمكاناتهم إلى حد  قد يعتبرون فيه

 
370. Consultant teacher  
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Enseignant consultant 
 

 معلم مستشار
 
ي الحاجات الخاصة ويحمل غالبا درجة ذو ليم الطالب خبرة واسعة في تع ذومعلم   

ر األساسي لهذا المعلم في دعم جهود الدمج، دو ماجستير في التربية الخاصة. ويتمثل ال
من خالل تقديم االستشارات لمعلمي الفصول الدراسية العادية. ولكنه ال يقدم خدمات 

عين للمعلم. ونادرًا ما توكل مباشرة للطالب إال عندما تتطلب االستشارة توضيح أسلوب م
 إليه مهمات إشرافية رغم أنه قد يشارك في الورشات التدريبية في أثناء الخدمة للمعلمين. 
وتختلف آلية تنفيذ هذا النموذج عن النماذج األخرى لتقديم خدمات التربية الخاصة من 

ي الخبرة ذو مكان إلى آخر. ففي الوقت الذي يكون فيه بعض المعلمين المستشارين من 
في القياس والتشخيص أو في معالجة مشكالت القراءة أو اإلعاقة البصرية أو غيرها من 
اإلعاقات فإن البعض منهم يكون ذا خبرة في أساليب ومناهج التربية الخاصة بوجه عام. 

ي ذو وقد يعمل هذا المعلم في مدرسة واحدة أو عدة مدارس، اعتمادًا على أعداد الطالب 
 لخاصة. الحاجات ا

 
371. Consultation to Parents Model 

Modèle de consultation des parents 
 

 الوالدين استشارة  نموذج
  

 

لمشورة لبوعيا سأاإلختصاصي  لمقابلة طفلهما  رفقة الوالدين يتمثل في حضور
ذ األنشطة التدريبية مع ينفية تكيفو  ويوضحون لهم التدريب الضروري والتعليماتو 

أولياء أمور آخرين في المركز مما االحتكاك بيجابيات هذا النموذج أن إالطفل. من 
األساسية في تعليم ما يساعدهم في تحمل المسؤولية  هذاالتربوية و .يزيد سعة معارفهم

 . الطفل
 

 
372. Content of curriculum for the deaf 

Contenu de curriculum pour les malentendants 
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 منهاج المعاقين سمعيا

 
ن أذلك يعني و ن االستماع هو الطريقة الطبيعية إلدراك اللغة أكثر من القراءة نفسها، إ

وحتى يتمكن الطفل العادي من  سماع اللغة وٕادراكها هو الخطوة الرئيسة في تعلم القراءة ،
ن يستخدم  خبراته السابقة اللغوية في تعلم القراءة ، كما يحتاج إلى أتعلم القراءة فال بد و 

إلى تعلم اللغة لتحويل الرموز المسموعة إلى  أيضاالل قدرته السمعية ، ويحتاج استغ
يمر بمرحلة سماع اللغة واكتساب   ق سمعيا فإنه لمارموز مقروءة أما بالنسبة للطفل المع

، والمثيرات البصرية عندهصعبة تصبح معانيها وقواعدها لذا فإن عملية القراءة عملية 
 ويبدأ تعلم اللغة ب .للغة وقراءتهاوحدها ال تكفي لتعلم ا

 مصدر الصوت .  نتباه إلىاال  -
 صوات غير صوت البكاء .أاصدار -
 تقليد كلمات بسيطة. -
 التعبير عن السرور. -
 االستجابة لتعبيرات اآلخرين . -
 التعبير عن حاجاته الشخصية.-
 استخدام كلمات في جملتين .-
 استخدام الجمل .-
 استخدام األسماء .-
ق سمعيا على اقدرة الطفل المع وتعتمد جوانب التحصيل األكاديمي  أحدتشكل القراءة  و

 العوامل : من التحصيل األكاديمي على عدد
 ق سمعياً ادرجة ذكاء المع - 
 درجة اإلعاقة السمعية - 
 العمر الزمني - 
 : التالية المهارات منهاج القراءة يتضمنو  
 مهارات التمييز . - 
 الفهم العام . مهارات - 
 مهارات التفسير . - 
 مهارات التطبيق . - 
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 المناهج المتعلقة بتنمية وسائل االتصال : هذهكما تتطلب 
قين سمعيا على استخدام مهارات قراءة الشفاه أو قراءة الكالم أو مهارة اتنمية قدرة المع 

 لغة اإلشارة أو مهارة التعبير 
نجد  قدرات المتكلم المعاق سمعيا على الكالم ومن أساليب التدريب الخاصة لتنمية

 –األساليب التالية 
 أسلوب الذبذبات الصوتية والسمعية . 
 أسلوب المعينات البصرية . - 

 أسلوب المعينات الحركية . -
 أسلوب اإلشارة السمعية . - 

 اإلشارة السمعية المدعمة  -
 ماعية والبيئية   وتشملالمتعلقة بالفرد والعالقات االجت كما أن هناك مناهج 

 المفاهيم المتعلقة بالذات ، وتشمل : أجزاء الجسم ، وأنواع الطعام والمالبس والمشاعر  -
 ارهم دو المفاهيم المتعلقة باألسرة ، وتشمل : عدد أعضاء األسرة ، وأسمائهم وأ - 

سمعيا ق االمفاهيم المتعلقة بالبيئة الطبيعية وتشمل : البيت الذي يعيش فيه المع -
 نية والوطنية الذيواأللعاب ، والحيوانات ، ونظام المدرسة ، واألعياد والمناسبات 

ق سمعيا على الكتابة والتعبير عن اتتضمن تنمية قدرة المعفالمناهج الخاصة بالكتابة :أما 
عملية الكتابة بالنسبة للطفل المعاق سمعيا أسهل من عملية القراءة،  دو، وقد تبنفسه

قين سمعيا للتعبير عن اهذا النوع من المناهج في أنها تعطي فرصا للمع يةأهم تكمنو 
 من جهة أخرى . اآلخريناتهم من جهة ، وفهم دو 
 المناهج الخاصة بالنشاطات المهنية : 

تتضمن  هذه المناهج تنمية قدرة المعوقين سمعيا على اإلعداد المهني ، وخاصة       
وانب المنهاج الخاص بالنشاطات المهنية تدريب في مرحلة ما بعد المدرسة ، ومن ج

  .األفراد المعوقين على أعمال الخياطة ، النسيج ، الطباعة ، والعمل في المصانع 
 المناهج الخاصة بالرياضيات : -

 تتضمن التفكير الرياضي السليم المنطقي فمن خالل مناهج الرياضيات يتعلم       
 المهارات التالية : المعاق

 والكميات . األرقامقدرة على إبصار ال - 
 القدرة على التفكير المنطقي . - 
 القدرة على التقييم . - 
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بصريا  األرقامالتعرف على  اآلتية:كما أن مناهج الرياضيات قد تضم الموضوعات  - 
 التصنيف،وطرق  والوزن،والمقاييس المترية أي مقاييس الطول  األربعةوالعمليات 
  الحرارة.ومقاييس 

373. Contingent reinforcement 
Renforcement contingent 
 

  إشراطيتعزيز 
 

بطريقة منظمة ؛ عندما يسلك الفرد بأسلوب يسفر  همكافأة أو شئ ما يمكن الحصول علي
 عن نتائج معينة أو محددة 

 
374. Continuing education 

Formation continue (formation permanente) 
 ) تمرتكوين مس ( تربية مستمرة

  

فرص تعليمية يتم تقديمها للشباب والراشدين من خالل برامج، أو مدارس، أو مراكز، أو 
كليات خاصة، ويتم التأكد فيها على مجاالت معينة من المعرفة والمهارات بدال  أومعاهد 

من التأكيد على البرامج التقليدية ذات الموضوعات المتسلسلة، وتقدم هذه البرامج عادة 
 الذين أتموا البرامج التعليمية المعتادة أو الذين انسحبوا منها قبل إكمالها. لألفراد

375. Continuous Reinforcement 
Renforcement continu 
 

 )مكافأة مستمرة  (تعزيز مستمر
هدية لما يستجيب الطفل  مكافأة كلما ظهر سلوك مستحب أو إيجابي كأن تمنح  تقديم

 . التعزيز اإليجابي ذلكجابيا وٕاعادة مكافأة كلما ظهر إيجابا لما يصدر الطفل سلوكا إي
 
 
 
 

376. Contractual behaviour 
Comportement contractuel  

 (اتفاقية سلوكية)  تعاقدي سلوك
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يقوم هذا األسلوب على فكرة أن من األفضل للمسترشد أن يحدد بنفسه التغيير السلوكي 
يوضح فيه التغيير رشد والمسترشد عقد بين الميتم   ذلكفيه، وبناء على  المرغوب

اآلباء في عدم انضباط األطفال في المدرسة فيوقع  هذاغالبا يحدث  . المرغوب في السلوك
الذي  والطفل السميناآلباء ومثال أخر  للسلوك التعاقدي يقع بين  عقدة لتغيير السلوك 

الطفل على تغيير األبوين و  نقص وزنه يتم العقد بينوتود األسرة في يعاني من السمنة 
 . سلوك األكل

377. Convulsion 
Convulsion 

 تشنج 
 
وغالبا ما تظهر في حالة ، ال إرادي أو سلسلة من التقلصات في الجسم  قويارتجاف   

بما حوله بطريقة ال يمكن التحكم  السقوطإلى  بالشخصبحيث تؤدى  الكبرىنوبات الصرع 
 فيها .

 
378. Convulsive  Disorders 

Troubles convulsifs 
 تشنجيةاضطرابات 

 

  مفرط  جملة أعراض ومؤشرات سريرية لنشاط إلىيشير مصطلح االضطرابات االختالجية 

تلقائيًا وهو   يبدأ وينتهي  في القشرة الدماغية. وهذا النشاط  للخاليا العصبية  وغير طبيعي
ن إية حيث الصرع  النوبات إلى لإلشارةعادة   هذا المصطلح  ويستخدم  .قابل للتكرار

 والصرع ليس مرضًا محددًا في حد ذاته ، هو النوبة التشنجية العرض الرئيس لالضطرابات

  الدماغية. ولذلك يجب تقييم الوضع بل هو جملة أعراض تنتج عن اضطراب الوظائف 

  تشوهات أو نزيفاو أفي الدماغ  أورام  للشخص المصاب للتحقق من عدم وجود العصبي

يتعذر على  وعلى الرغم من ذلك، فانه .  بيوكيماوية اضطرابات أوبات التها أوتكوينية 
 .% من الحاالت50الصرع فيما يزيد عن  أسبابتحديد   األعصابأطباء 

الفسيولوجية   الكهربائية  السريرية والخصائص النوبات الصرعية تبعًا للخصائص  وتصنف
 )  :هيثالث فئات رئيسة  إلى  النوبات للنوبة. وعموما، تصنف

 ،   لنوبات المعممة -

 ،   أو المحددة   النوبات الجزئية  -
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 .المصنفة  النوبات غير   -

و تخفيفها للحد أالتشنجية   يقاف النوباتإهو   تحقيقه إلىما يسعى عالج الصرع   وأهم
قد يحدث لإلنسان في أي   والصرع  .األكسجينالمحتملة ونقص   الدماغية اإلصاباتمن 

واحد في  ه أكثر ما يكون شيوعًا في مرحلة الطفولة. وتتراوح نسبة انتشاره بينولكن عمر،
صاحبه حاالت تبمفرده وقد  الصرع وقد يحدث ،السكان  من مجموعالمئة واثنين في المئة 

 .أخرى  كالتخلف العقلي أو الشلل الدماغي مثال  اضطراب

 أثناءاإلجراءات  بعض  عوا تباهمعرفته   ولعل أهم ما يحتاج أولياء األمور والمعلمون 
  ، منهاالنوبة  ثدو ح

  ، عن األشياء الخطرة  إبعاد الشخص -

 فم الشخص ، ي شيء فيأعدم محاولة وضع    -

 الجانبين ليبقى مجـرى التنفس مفتوحـًا ،   إدارة رأس الشخص إلى احد  -

 ى من ذلك ، دو فال ج  بالقوة الجسمية عدم محاولة إيقاف النوبات  -

نوبة  إلى المستشفى إال إذا حدث لديه  الشخص الطبيب أو نقل  ة الستدعاءال ضرور   -
  يحتاج الشخص للراحة والنومد توقف النوبة نع 6)   ،  نوبات متكررةطويلة المدة أو 

379. Cooperative Learning 
Apprentissage coopératif 

 

 تعلم تعاوني

رة تستخدم المجموعة لتحسين استراتيجية ناجحة في التعليم  في إطار مجموعات صغي  
فهم المواضيع المدرسة فكل عضو في المجموعة مسؤول عن تعلماته وتعلمات أعضاء 

يخلق جوا من االنجاز العالي يتم من خالله استفادة جميع أعضاء  هذاالمجموعة و 
المجموعة.  ويستخدم لتعزيز تعلم الطلبة وتحصيلهم وتعميق الفهم لدى الطالب وتعزيز 

الب عن تجربتهم العلمية ومساعدة الطالب على تطوير المهارات االجتماعية لدى رضا الط
 الطالب تشجيع الطالب على احترام الذات والمساعدة على تعزيز العالقات االجتماعية.

380. Cophose 
Cophose 

 صمم 
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صمم يتميز بإصابة األذن الداخلية والعصب السمعي وأسبابه إما خلقية أو ناتجة عن 
و صدمة  عبر كسر في الصخور، والتهاب األذن الوسطى الحاد أو تلف بسبب التهاب أ

 ورم في العصب السمعي. 
381. Cornea 

Cornée 
 )(المقلة قرنية

 
عبارة عن غشاء شفاف يغلف الجزء األمامي من مقدمة العين وتقوم القرنية بكسر الضوء 

 بهدف تركيزه على الشبكية. 
382. Cornelia de Lange syndrome  

Syndrome de Cornelia de Lange 
 

 متالزمة كورنيال دي النج 
 

م مجموعة من الحاالت تتميز بالشكل المميز 1916وصف الدكتور براشمان عام 
للرأس واألطراف وقصر القامة، وعرفت بأقزام أمستردام، ثم تبعه مواطنه الهولندي 

المتالزمة ، والذي سميت هذه 1933طبيب األطفال الدكتور كورنيال دي النج عام 
 بإسمه، وكالهما قام بالشرح صفات الحالة ومميزاتها التشخيصية.

وهو ما يعني أن عطبًا في أحد الجينات يمكن  ، أغلب الحاالت تنتج عن طفرة وراثية
ث الحالة هو عطب في المورث دو يعتقد أن السبب في ح ، وأن يظهر األعراض كاملة

 ، chromosome 3 band q26-27، وهذا المورث موجود على الكروموسوم رقم 
 الوالدين كان أحد  إذا
 ،%50حتمال والدة طفل مصاب هي يصبح اصابة خفيفة ، إ امصاب 
  العالمات المميزة للحالة :ومن  
 نقص الوزن عند الوالدة  أقل من ثالثة كجم -
 البكاء بطريقة ضعيفة لدى المواليد -
 صعوبة التنفس والرضاعة لدى المواليد -
 دة توتر العضالتزيا -
 قصر القامة -
 ضعف النمو -
 ضعف التطور الحركي والفكري -
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 صعوبات في التغذية -
 ضعف السمع -
 رأرأة العين ك مشاكل بصرية  -
 الترجيع المعدي -
 التشنج والصرع -
 عيوب خلقية في القلب -
 بسيط إلى متوسط من  تخلف فكري  -
 تأخر النطق والتخاطب -
  عدم نزول الخصية -

  فهي:العالمات المميزة للرأس أما 
 صغر حجم ومحيط الرأس -
 صغر حجم الحاجب، والتقاء الحاجبين سوياً  -
 زيادة طول الرموش -
 كثافة شعر الرأس -
 قصر الرقبة -
 صغر األنف -
 الشفة العليا صغيرة ومرتفعة لألعلى -
 األسنان صغيرة ومتباعدة -
 األذن صغيرة ومنخفضة -
 شق الحنك -
 العالمات المميزة لألطراف :ا أم
 وقد يكون هناك طرف ناقص ختالف حجم األطراف،ا -
 صغر حجم اليدين والقدمين -
 التحام جزئي ألصابع القدمين الثاني والثالث -
 األصبع الخامس في اليدين معوج  -
 زيادة كمية الشعر في الجسم  -

 تأخر النمو :
 نقص الوزن عند الوالدة  -
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 قصر القامة -
 ضعف النمو  -
 عادة ما يصلون للبلوغ كأقرانهم -
 عند البلوغ يكونون قصار القامة  -
 

383. Cortex   
 Cortex   

 قشرة الدماغ
 

 الجزء الخارجي من الدماغ ، وتظهر على شكل بروز وتالفيف وشقوق   
384. Co-teaching 

Co-enseignement 
 

 شاركيتعليم ت

د يساعد المدرس مدرس أخر أو أحد هو تعاون مجموعة من المدرسين في التدريس وق
الحالة يعمل األستاذ المساعد  هذهالتقنيين أو أحد اآلباء أو أحد التالميذ المتمكنين،  وفي 

إلى جانب األستاذ الرئيسي . هو اقتسام مهام التدريس بدءا من التخطيط والتدريس وتقييم 
األطفال على التعلم من من التدريس مزايا عديدة كمساعدة جميع النوع  هذاالطلبة، ول

وخلق جو من الثقة لتقاسم المهام ، والتعاون الخالق قصد التغلب  مصدرين على األقل
 على الصعوبات .

385. Counseling 
Orientation  (guidance)  

 إرشاد

 
المصطلح مجموعة من الممارسات المختلفة التي ترتكز على التوجيه والمساعدة  هذايعني 

عالجة، ويعرف بأنه عالقة تجمع شخصا بآخر يحاول من خاللها فهم واإلخبار والدعم والم
ن يبحثون الذيوٕايجاد حل للمشاكل المطروحة ، ويلبي اإلرشاد حاجات بعض األشخاص 

المشاكل صلة بالعقبات المرتبطة بمحيط  هذهولعلى المساعدة إليجاد حل في وقت وجيز 
وير اإلرشاد وتتعلق بالطرق خاص أو بظرفية خاصة. وهناك بعض النقط المهمة لتط

النشيطة في المساعدة واإليمان  بإمكانات الشخص أو المجموعة واإليمان بالتطور في 
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وقت وجيز وربط عالقة يكون فيها اإلنسجام أكثر من السلطة، وتكون البيئة عامال 
 مساعدا للتغيير وتطور الشخص. 

386. Counseling intervention  
Intervention en counseling  
 

 تدخالت إرشادية
 

تعتمد فاعلية الخدمات اإلرشادية المقدمة لألفراد المعاقين عقليًا على دقة التقييم ودقة 
وقبل تقديم الخدمات ال بد من توافر معلومات كافية حتى  فإنهتعريف المشكلة ,ولذلك 

نضمن فرصة تحقيق النجاح .يلعب الكشف والتشخيص المبكر لإلعاقة العقلية وتحديد 
 رًا مهمًا في زيادة فاعلية الخدمات اإلرشادية .دو آثارها على المظاهر النمائية المختلفة 

  Counseling intervention انظر

 
387. Counseling Services  

Service de counselling  
 

 خدمات إرشادية 
 

وم تهدف الخدمات اإلرشادية إلى تدريب ودعم األطفال المعاقين عقليًا ، وعلى تحسين مفه
الذات لدى هؤالء األطفال وجعلهم يعيشون خبرات النجاح في المدرسة والمجتمع . وكذلك 

دية قدراته ، دو تقديم الدعم لألسرة ومساعدتها على تقبل حالة الطفل المعاق عقليًا ومح
 ومعاملته بطريقة مناسبة تخلو من اإلهمال وتبعده عن الحماية الزائدة 

388. Counter - conditioning 
Contre-conditionnement  
 

 إشراط مضاد 
 

عملية يتم فيها تخفيف الصفات أو الخصائص المنفردة لمثيرات معينة أو التخلص 
منها , وذلك بإحداث ارتباط بين األحداث السلبية و الخبرات اإليجابية , فالخوف من 

رات الحيوانات مثال قد يمكن تخفيفه أو اإلقالل منة بإحداث ارتباط شرطي بين الخب
 Conditioningانظر السارة و المواد المكسوة بالفراء أو الزغبية المكسوة بالريش 

389. Course of study  
Cours d'études 
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 دراسة  برنامج
 

وثيقة تربوية إلزامية ، توضح النوايا التربوية الخاصة بكل مادة، وأداة لتخطيط المسار 
هيم التعليمية واألنشطة التربوية، والمواد والمفا األهدافالتعليمي التعلمي، وتتضمن 

 محددة. األهداف وأساليب التقييم وهو مجموعة من الدروس مصممة بحسب 
390. Cranial anomaly 

Anomalies crâniennes 
 عيوب الجمجمة  

  
خلل في تكوين الجمجمة أو في شكلها ( إذ يكون شكل الرأس شاذا غير سوى ) , و 

 يحدث عادة نتيجة لحالة وراثية .

ن أنواعه حجم غير عادي، تشوهات في الجمجمة عدم التماثل بين نصفي الجمجمة وم
 . ذلكوغير 

391. Crawford Dexterity Test 
Test de dextérité de Crawford  

 
 للمهارات الحركية اختبار كراوفورد 

 ركية والتآزر الحركيحاختبارلقياس المهارات ال
392. Cretinism 

Crétinisme 
 

 بالهة 

 
ديد  ينتج عن ضعف في إفرازات الغدة الدرقية خالل حياة الجنين أو تخلف عقلي ش

الطفولة المبكرة مما يؤدي إلى تخلف عقلي وتقزم وتقلص في قاعدة الجمجمة  ووجه 
عريض  وقصير وبفك سفلي ضعيف وفك علوي كبير وتأخر في ظهور األسنان كما تتميز 

 الحالة بأياد غليظة    هذه
، يتصفون  صر القامة المفرط وقد ال يتجاوز الفرد منهم مترًا واحداً يتصف هؤالء األطفال بق

هذه الصفات  بضخامة الرأس وفطاسة األنف وضخامة الشفتين وترهل الجلد ، وقد ال تظهر
، من العوامل  في األشهر الثالثة األولى ، كما قد يتأخرون في الوقوف والمشي والنطق
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يعاني هؤالء األطفال  . ن الذي تفرزه الغدة الدرقيةالمسببة للقماءة نقص هرمون الثيروكسي
المائل إلى االصفرار مع كثرة  من الخمول والكسل والحركة البطيئة والبالدة ولون الجلد

 . والشفاه كذلك الغليظةالتجاعيد ، واألجفان 

الغدة  إن هذه الحاالت قابلة للتحسن إذا كان التشخيص مبكرًا ، وذلك بإعطاء إفرازات
والديًا فال  قية وبشكل خاص إذا كانت مكتسبة ، أما إذا كان الضعف العقلي تكوينًا أوالدر 

 . يفيد العالج رغم تحسن األعراض الجسمية نتيجة نشاط الغدة الدرقية
393. Cri Du Chat Syndrome 

Syndrome du Cri Du Chat  
 

 

 مواء القطةمتالزمة 
 

ة مواء القطة اضطراب جيني نادر جدًا شات أو ما يعرف أيضًا بمتالزم دومتالزمة كراي 
). ومن أهم 5) وينتج عن نقص في الصبغي رقم (50.000:  1(نسبة انتشاره حوالي 

المرضية البكاء الضعيف ولكن بذبذبة عالية  يسمعه اآلخرون وكأنه صوت  أعراضه
حيوان في حالة ضيق. ويكون الوجه دائريًا وبه طيات أو ثنيات واسعة. ويكون لدى 

عض صغر في حجم الجمجمة أو تشوهات والدية في القلب. وتخفض هذه المتالزمة الب
 مرحلة الطفولة.متوسط عمر اإلنسان بشكل ملحوظ وغالبًا ما تودي بالحياة في 

 

394. Crisis teacher 
Enseignant de crise 
 

 معلم مختص بمواجهة األزمات 
 

طربين انفعاليا وقد نشأ هذا مدرس جوال يتنقل من مدرسة إلى أخرى لخدمة الطالب المض
المصطلح انطالقا من أن المعلم كان عليه أن يستجيب ألنماط السلوك التي قد تشكل 

إذا تم التعامل مع هذه األنماط على حيث تهديدا حقيقيا لطالب الفصل الدراسي العادي ، 
ه في الندماج مع أقرانما من امشكل لديه  فإن ذلك قد يتيح الفرصة للطالب ،نحو صائب

 .الفصل العادي
395. Critical job behavior 

Comportement professionnel critique  
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 سلوكيات مهنية حرجة

 
الشخص عمال أو  السلوكيات المهنية الحرجة هي السلوكيات التي يتقرر في ضوئها منح 

 .غيرها حجبه عنه في سوق العمل التنافسي أو في المشاغل المحمية أو

  هي:المهنية الحرجة إلى ثالث فئات رئيسية وتصنف السلوكيات 
بالقدرة على تحقيقه  ويجب أن يتمتع المتدرب  العالقة بالهدف المهني السلوكيات ذات -

 وبالرغبة في الوصول إليه ، 
 وتشمل البحث المتكرر عن العمل ومعرفة  بالحصول على عمل السلوكيات ذات العالقة -

 لعمل في المجتمع المحلي ،مصادر المعلومات المتعلقة بفرص ا
وعدم الغياب  وتشمل احترام مواعيد العمل  العالقة بالمحافظة على العمل السلوكيات ذات -

بمعايير اإلنتاجية  والقدرة على التواصل الفعال مع زمالء العمل وتقبل اإلشراف واإللتزام
 والنوعية في العمل

 

396. crippled 
Estropié 

 مقعد
ائه السفلى أو هو الشخص الذي ال يتمكن من استعمال أي شخص فقد عضوا من أعض

 هذه األعضاء
397. Cultural-Familial Mental Retardation 

 Retard Mental Culturel Familial   
 أسري-تخلف عقلي ثقافي

 عندما يتعذر تحديد أي سبب عضوي للتخلف العقلي (وذلك هو الحال بالنسبة لمعظم

 ين يعزون التخلف للحرمان األسري والثقافي وبخاصةالحاالت البسيطة) فإن االختصاصي

سبب  في مرحلة الطفولة المبكرة. ومن هنا جاءت تسمية التخلف العقلي الذي ال يعرف له
على أن  بيولوجي بالتخلف الثقافي / األسري على الرغم من عدم توفر أدلة علمية كافية

عوامل ا أن العقلي. ويعنى هذعوامل الحرمان االجتماعي والبيئي عوامل مسببة للتخلف 
األسرة،  المستوى التعليمي لألم وصحتها النفسية وعمرها عند اإلنجاب، ومعدل دخلك

التغذية، ومستوى  نوعيةو  ،والعالقات بين الزوجين، والخبرات التي يتم توفيرها للطفل
 . بالفقرأخرى مرتبطة  الرعاية الصحية، والحرمان الثقافي، وعوامل

398. Curriculum 
Curriculum 
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 / منهاج جهمن
 
التعليم األهداف  تحديد  ذلكمجموعة من العمليات المصممة الستثارة التعلم، ويشمل   

والمحتويات والمنهجيات بما في ذلك التقييم والعتاد المستعمل والكتب المدرسية المناسبة 
الثة محاور: وفي التربية الخاصة تتمثل مجاالت المنهاج في التربية الخاصة بثللمدرسين, 

تختلف مناهج . و المجاالت النمائية، ومجاالت المهارات المحددة، ومجاالت اإلثراء والدعم 
وطرق التدريس عن األسوياء ، ففي األطفال العاديين يوضع منهج عام مشترك لكل 

ن ما يسمى بالمنهاج الفردي (منهج ذومرحلة عمرية ، ولكن المعاقين فكريًا وحركيًا قد يأخ
يدرس بشكل فردي ) ، ولكن هناك أسلوب المجموعات التربوي، وتحتوي برامج فردي و 

المصابين بالشلل الدماغي على عدد من المهارات التعليمية والسلوكية والحركية ، معتمدة 
 على نوع ودرجة اإلعاقة، ومنها :

 المهارات االستقاللية ( الحياة اليومية والعناية الذاتية ) -
 ة ( الحركة العامة والدقيقة )المهارات الحركي -
 المهارات اللغوية ( اللغة االستقبالية والتعبيرية ) -
 المهارات األكاديمية ( القراءة ، الكتابة ، الحساب ) -
 المهارات المهنية -
 المهارات االجتماعية -
 تدريبات النطق -
 التطوير المبكر لجهاز الكالم- 

399. Custodial Mentally Retarded 
Déficient mental dépendant 

 اعتمادي متخلف عقلي

 

العقلي الشديد.  ي التخلفذو ي التخلف العقلي الشديد جدًا ومعظم ذو على  يطلق المصطلح
واألصل في هذه . ) درجة30وكان هذا االسم يطلق على من تقل معامالت ذكائهم عن (

ديين هم العاجزون و التأكيد على أن األشخاص االعتما  االعتماد على الغير التسمية هو
ام إلى رعاية وٕاشراف. ومن الواضح أن هذه دو بأنفسهم والمحتاجون على ال االعتناءعن 

 تنطوي على رسالة لم تعد مقبولة حاليًا مفادها أن هؤالء األشخاص غير قابلين التسمية

 .للتعليم أو للتدريب
 

400. Cytomegatic inclusion disease 
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Maladie des inclusions cytomégaliques  
 لخالياام يضختمرض 

 
يؤدي فيروس هذا المرض إلى إصابة الطفل مرض التهابي وسببه فيروس مضخم الخاليا 

اإلعاقة كاإلعاقة العقلية وصغر حجم الدماغ وفقر الدم  بواحدة أو أكثر من حاالت
مرض الفيروس المضخم . و السمعية و االضطرابات العصبية واستسقاء الدماغ واإلعاقة

من  انتقل الفيروسعراضه الرشح عندما يصيب األم أو الطفل. أما إذا أ يا، هو مرضللخال
الشهور  في ذلكوٕاذا حدث األم الحامل إلى الجنين فقد تكون تأثيراته بالغة الخطورة. 

صغر في حجم الجمجمة، وتخلف عقلي، ونوبات  الستة األولى من الحمل قد ينجم عنه
 سمعي.  أو فقدانتشنجية، واعتالل في الشبكية، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

401. Daily living skills 
Habiletés de la vie quotidienne  
 

 مهارات الحياة اليومية
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المهارات العملية التي تمكن الطفل أو البالغ من أن يعيش حياة أكثر استقالًال بذاته   
ما يتعلق  المصطلح في مجال اإلعاقة كل هذاويرادف مندمجًا في المجتمع بإيجابية  

  أساسية: اوتشمل هذه المهارات أمور  باستقاللية الشخص 
الكوب  -الشرب من الببرونه  -يتشدو أكل سن -بالملعقة  -تناول الطعام (األكل باليد  -
 استخدام السكين).   -الشفاط  -
 الحذاء).  - الجوارب -ارتداء المالبس  -الثياب (خلع المالبس  -
 -غسل اليد والوجه  -تمشيط الشعر  -االستحمام  -حاض النظافة (استعمال المر  -

 تنظيف األنف).  -التحكم في اإلخراج  -غسل األسنان 
 وهناك مهارات أكثر تقدمًا مثل:

 التسوق  -
 االنتقال  -
 المشاركة في أنشطة اجتماعية  -
 القيام بأعمال مفيدة في البيت  -
 حسن التصرف في حاالت الطوارئ  -

 
402. Daily Living( A D L ) of Activities  

Activités de la vie quotidienne 
 أنشطة الحياة اليومية 

 
الالزمة للحياة في المجتمع ( أو بين الجماعة )  مليةمصطلح يستخدم لوصف المهارات الع

ويطلق عليها أيضا المهارات ، وتناول الطعام  والتعامل بالنقود  ، كارتداء المالبس 
 . المستقلةالالزمة للمعيشة 

 
 
 
 

403. Dance Therapy 
Thérapie par la danse  

 عالج بالرقص 
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ويعتمد هذا  ،استخدام الرقص ألغراض تأهيلية في عالج االضطرابات النفسية واالنفعالية
النوع من العالج النفسي على افتراض مؤداه أن تحسين التناسق ، والمشية ، واإليقاع في 

 شعور بالثقة ، واالطمئنان النفسي بدرجة كبيرة. حركات الجسم يؤدي بالفرد إلى ال

404. Deaf 
Sourd 

 أصم 
 
ديسبل فأكثر بعد استخدام المعينات  70الفرد الذي يعاني من فقدان سمعي يبدأ بـ   

 ن اعتماده على حاسة السمع في فهم الكالم .دوالسمعية مما يحول 
 

405. Deaf child 
Enfant sourd 

 طفل أصم
 قدان السمع مما يلزمه استخدام المعينات السمعية  يعاني من ف الذيالطفل   

 
 deafانظر 

406. Deaf culture 
Culture sourde    

 ثقافة الصم 
 

والفنون والتقاليد األدبية والتاريخ  تثقافة الصم المعتقدات االجتماعية والسلوكيا تعني
 يستعملون لغة اإلشارة. نالذيالقيم والمؤسسات المشتركة بين األشخاص الصم و 

فاألشخاص الصم يعتبرون عموما أن الصمم فارق في التجربة أكثر من اإلعاقة ، 
 : واألشخاص المنتمون لثقافة الصم هم

 ، المتسمون بقصور سمعي أو ضعاف السمع أوال 
 ثانيا، يستعملون لغة من لغات اإلشارة

 ثالثا، يستمثلون بالمجموعة الثقافية الكبرى 
 أو أصحاب العجز السمعي لهم ثقافة الصم  الصمم يذو ال يعني أن  كل األشخاص  وهذا

 
407. Deafblindness 

Surdité-cécité 
 عمى  -صمم
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 والدية أو مكتسبة،   وقد تكون ،  عاقة السمعيةعاقة البصرية واإلإعاقة تجمع بين اإل
من الصمم والعمى يتميزون بتجربة مختلفة عن األشخاص  يعانونالذين فاألشخاص 

متنوعة وتقنيات  وهي تستلزم أشكاال تواصليةاإلعاقات  هذهد من المصابين بنوع واح
بحسب الحالة وتاريخ ظهور اإلعاقة والمصادر الموضوعة رهن إشارتهم،  مثال  خاصة

الشخص المصاب بالعمى ثم أصيب فيما بعد بالصمم يمكنه استماع النمط اللمسي في 
 اللغة الشفوية والمكتوبة

408. Deafened 
Devenu sourd  

 صمح أصبأ

 
يصاب األشخاص بالصمم في أعمار مختلفة ، وقد يحدث فقدان السمع تدريجيا أو فجأة 

  Deafانظر  ويمكن أن يكون خفيفا أو متوسطا أوعميقا 
 

409. Deaf-mute 
 sourd-muet  
 

 أصم وأبكم
 

 إلى السمع والنطق يفتقدشخص 
410. Deafmutism 

Surdité -mutité    

 ةبكمو  صمم

 
 ي العجز عن السمع والكالم في آن واحدجة تتمثل فدو إعاقة مز 

 
 
 
 
 

411. Deafness 
surdité 
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 صمم

 
الصمم يعني الفقدان الكلي للقدرة السمعية بأذن أو بأذنين والصمم ينتج عن أسباب وراثية 
أو ينتج بعد الوالدة نتيجة بعض المضاعفات االلتهابية كمرض التهاب السحايا واستعمال 

 ض لضجيج عنيفالتعر  وبعض العقاقير السامة أ

وهو أيضا عدم المقدرة على سماع وفهم الحديث عبر األذن وحدها.إن وجود خلل في  
وينتج عنه صعوبة يجعل المتكلم عاجزا عن معالجة المعلومات اللغوية  .  الجهاز السمعي

 في التعلم االجتماعي واألكاديمي مما يستلزم تعويضا تدريبيا وتواصليا.
412. Deafness  infectious 

Surdité infectieuse 
  التهابيصمم   

 
وداء   في العصب السمعي ( النفريت). فالنكف  إصابة  سببه فيروسي  أصل ذوصمم 

  .القوقعي الخلفي  الصمم الزونا يمكنهما أن يؤديا إلى مثل هذا
 

413. Deafness  transmission 
Surdité  de transmission  
 

  توصيليصمم  
 

ببها التداخل بين الموجات الصوتية في األذن الخارجية أو ضعف  القدرة على السمع س
األذن الوسطى ويمكن لألجهزة السمعية المكبرة تعويض العجز الحاصل. انظر 

Conductive hearing loss  
414. Decibels 

Décibels 
 ديسبل

بيل والبيل هو وحدة قياس لوجاريتمية  10على  1نوع من مضاعفات قياس بيل يساوي   
ين قوتين للتعبير عن قوة الصوت، إال أن البيل ال يعتمد كوحدة قياس عامة، للعالقة ب

سبل في مجاالت الصوت والفيزياء الذيسبل أي عشر البيل عوضه، ويصلح الذيويستعمل 
الوحدة بنجاعة في قياس اإلدراكات الحسية البشرية. ونجد  هذهواإللكترونيك . وتستعمل 
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إلدراك الحسي الذي يشعر به الفرد يتغير كلوجاريتم قانون فيبر فكنر الذي يقول بأن ا
 اإلثارة.  

 194ويمتد سلم القياس بالدسيبل لتردد ألف هردز من صفر دب هو عتبة السماع إلى 
معادلة لصوت الرعد و  120 -110دب الضوضاء القصوى مرورا بمستويات وسطى كعتبة 

ن ال تدرك  الصوت الذي يقل عن دب  فاألذ 20دب المعادلة لعتبة األلم . فأقل من  130
 دب 120دب ، وال يحتمل فوق  100دب. ويصبح الصوت خطيرا على األذن فوق  20

  

415. Decubitus 
Décubitus  
 

 قرحة الفراش 
أي تحلل أو تعطل في أنسجة الجسم أو الجلد، حيث ينعدم اإلحساس في المناطق 

تشار هذه القرح بين المصابين سمى بقرحة الفراش أو قرحة الضغط. ويكثر انوتالمصابة. 
 بالشلل الرباعي والمصابين بالشلل النصفي نضرا لبقائهم فترات طويلة في الفراش.

 
416. Defect 

Défaut       
 

 خلل
 

ى دو ذ صبغي أو عدو خلل خلقي ينطوي على عيوب تصيب الجنين نتيجة خلل وراثي أو ش
جز في مرحلة ماقبل وبعد الخلل معقدة تصل إلى الع هذاأو التعرض لتسممات، ونتيجة 

 الوالدة 
 

417. Defending the Rights of People with Disabilities  
Défense des Droits des  Handicapés  

 قينااألشخاص المع حقوق دفاع عن

 قين وعلىاعلى الرغم من أن تحسنا قد طرأ على الخدمات المقدمة لألشخاص المع

هؤالء  ل العالم، فإندوماضية في عدد كبير من االتجاهات نحوهم في العقود القليلة ال
وجه هذه  األشخاص ما زالوا يتعرضون ألنواع مختلفة من إساءة المعاملة والتمييز. وفي
للدفاع عن  الممارسات تحاول مجموعات مختلفة على أكثر من مستوى بذل جهود مخلصة

 .ذلك وغير قين في الحياة الكريمة، والتعليم، والتشغيل،احقوق األشخاص المع
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في عدة  وقد كان لهذه المجموعات تأثير كبير في تشكيل سياسات التربية الخاصة والتأهيل
وأصدقائهم، أو من  قين وأقاربهمال. وقد تتألف تلك المجموعات من أسر األشخاص المعدو

  .ليةدو قين أنفسهم أو من جمعيات ومؤسسات وطنية أو ااألشخاص المع

 موعات ووسائلها بشكل ملحوظ. ففي الوقت الذي تهتم فيههذه المجاألهداف وتختلف 

 مجموعة بالقضايا القانونية قد تهتم مجموعة أخرى بتوعية المجتمع بالصعوبات التي

لتحقيق  قون وأسرهم. وقد تتلقى هذه المجموعات دعمًا حكومياً ايعاني منها األشخاص المع
 .للدخل نشطة المدرّةأو قد تمّول عملياتها بجمع التبرعات وباأل  أهدافها

418. Defense mechanism 
Mécanisme de défense  
 

 ميكانيزمات الدفاع 
 

انيا ، دو السلوك المستخدم لخفض التوتر والقلق. ويمكن لهذا السلوك أن يكون ع وصف 
أو انسحابيا  أو تحويليا ، أو تدميريا ، أو أي شكل آخر مما يؤدي إلى تحقيق الهدف. 

الفرد الدفاعية ضد التسليم باإلخفاق أو الفشل تتم بإلقاء اللوم على وفي الغالب فان حيل 
النفي وهو نفي أي سلوك يصدر عن الشخص   ومن هذه الميكانزمات شيء أو فرد آخر.

تحويل الطاقة   وردة الفعل  وتغيير الطاقة نحو السلوك المضاد ثم  ويمكن أن يؤخذ عليه،
التبريري  انية أو الجنسية إلى الغيردو الحمولة العاإلسقاط وهو أن إسناد  إلى موقف مقبول

تنظير تبرير السلوك انطالقا من  انيةدو في إيجاد ذرائع لتبرير إصدار السلوك الع ىتجل
 .قةخالّ  هدافيات التعالي وهو استعمال الطاقة ألنظر 

 
419. Deficiency 

Déficience 
 عجز

 
وغالبًا ما  أو وظيفة،في عضو يشير مصطلح العجز إلى أي حالة مؤقتة أو دائمة 

يستخدم هذا المصطلح لوصف نقص القدرة على تأدية الوظائف أو إلى فقدان عضو من 
 فهو حالة تحّد من قدرة الفرد على تأدية بعض المهمات ،أعضاء الجسم أو أحد أجزائه

كغيره من األفراد. وبالرغم من أن مصطلح العجز غالبًا ما يقترن  ، مثل التكلم أو السمع
مشكالت الجسمية فإنه يستخدم أيضًا لإلشارة إلى المشكالت التعلمية وٕالى مشكالت بال

 التكيف االجتماعي.
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هو وحالة العجز ذات أبعاد موضوعية يمكن قياسها ووصفها بدقة من الناحية الطبيًة كما
وليس بالضرورة أن يكون الشخص  ،في شلل الرجلين أو فقدان إحدى اليدين مثالً  الشأن 
معاقا فالشخص ضعيف البصر مثًال يكون بالمطلق. قًا اعاني من عجز ما إنسانا معالذي ي

 ية لكنه غير معاق إدا كان يشتغل في الفالحةدو إدا كان يشتغل في إصالح الساعة الي

420. Deformity  
Déformation 
 

 تشويه / تشوه
فقدان يصل العيب إلى وقد  ،يعتبر تشوهاأو في أجزاء معينة منه  عيب في الجسم   

 وهي حاالت متعددة تقع أثناء تكوين الجنين أو بعد الوالدة .وظيفتهأو  فقدان ذلك الجزء

421. Degeneration 

Dégénérescence  
 تدهور

التدهورالبقعي الذي  ذلكأو مفاجئ في أنسجة أو وظائف الجسم مثل  تدهور تدريجي
تدهور  ذلكفي  السبب السبب الرئيسي  .ويؤدي إلى العمى يتطور ببطء  يصيب العين،

قطرها من خمسة  )   Macula ماكيال(يصيب منطقة محورية في  عدسة العين تسمى 
متواجدة في المحور البصري الذي يمكن من الرؤية الدقيقة مثلما هو  تإلى ست مليمترا

 الشأن في القراءة والكتابة والتعرف على الجزئيات واأللوان 

 

 

 

 

 

422. Degree of disability( degree of 
impairment) 
Degré de déficience 
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 عاقةدرجة اإل
 

ففي حسب نوعية اإلعاقة،   العجز أو القصور تحديد درجةلتعتمد عدة مقاييس طبية 
 اإلعاقة  هذهللصحة أربع فئات ل تحدد المنظمة العالمية  عاقة البصريةاإل

احد من عشرة إلى تتراوح الحدة البصرية فيها بين و  طالفئة األولى: تسمى بالعجز المتوس
 ثالثة من عشرة وتسمى نوعية اإلصابة ضعف البصر

الفئة الثانية: وتسمى بالعجز الشديد وتكون فيه الحدة البصرية بين أقل من واحد إلى 
 واحد من عشرين

الفئة الثالثة: العجز العميق وتكون فيه الحدة البصرية متراوحة بين واحد من  عشرين إلى 
 واحد من خمسين

الفئة تكون  هذهالرابعة : تسمى بالعمى أو العجز شبه التام والحدة البصرية لدى الفئة 
 أقل من واحد على خمسين

الفئة تعاني من العمى المطلق  هذهأما الفئة الخامسة: وهي اإلصابة تسمى بالعمى لكن 
 حيث ال يمكن إدراك الضوء

ذهنية. وفي معظم البلدان ونجد تصنيفات مماثلة بالنسبة لإلعاقة السمعية واإلعاقة ال 
التصنيفات إلسداء الخدمات لفئات المعاقين. وبذلك يصبح االعتماد على هذا  هذهتستعمل 

 التصنيف لتشخيص اإلعاقات وبناء على هذه المقاييس تصبح اإلعاقة قانونية. 
 

423. Degree of severity 
 Degree de gravité 

 ةر و درجة الخط

تمكين الشخص المعاق من االستفادة مما يخوله له تحدد درجة خطورة اإلعاقة طبيا ل
النظام االجتماعي من رعاية وتدريب وتعليم وحقوق أخرى ينص عليها قوانين الرعاية 

 االجتماعية في بلد معين.

 

424. Deinstitutionalization 
Désinstitutionalisation 

 من المؤسسات إلغاء
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األسلوب يعيش  هذاوبحسب  العادية إدماج المعاقين في المؤسسات  إأسلوب نشأ عن مبد
 المعاق مع اآلخرين في الفصل.

425. Delay language 
Retard du langage 
 

 تأخر لغوي
 
ضعف النمو اللغوي عند الطفل منذ الصغر، رغم سالمة جهازه العصبي والسمعي  

هذا القصور ينتج عن إهمال الطفل في السنين األولى وعدم إدراك اآلباء   والنطقي.
ة االتصال الصوتي والكالمي مع الطفل.إن بيئة الطفل األسرية أوال والتربوية ثانيا  ألهمي

 ال يتحول إلى نوع من اإلعاقة. ىتقع عليها مسؤولية معالجة هذا التأخر اللغوي حت
426. Delayed speech 

Langage  retardé 
 

 تأخر كالمي
 

 الطبيعي بحسب نمو لاحالة يكون معدل نمو الكالم فيها بطيئا إذا ما قورن بمعدل 
 . مراحل نمو الكالم لبالنسبة 

427. Demography of disability  
Démographie de l'handicap  

 
 ديموغرافيا اإلعاقة

 
 للسكان أو لشريحة منهم من حيث بعض اإلحصائيةبأنها الدراسة  الديموغرافيا  ُتعرف 

 التعليمي، والوضع الخصائص والظواهر (كالوضع االقتصادي / االجتماعي، والمستوى

الدراسات عن  األسري، والوفيات، والبطالة،). وفي مجال اإلعاقة يتم تنفيذ هذا النوع من
في الدراسات  طريق إجراء المقابالت مع األشخاص المعوقين وأسرهم، وذلك بعد تحديدهم

  .اإلحصائية العامة

األخرى إال  في المجاالت موغرافية في مجال اإلعاقة عن الدراساتالذيوال تختلف الدراسات 
أو  ثها،دو من حيث طرح أسئلة محددة حول أسباب اإلعاقة، أو عمر الشخص عند ح

أن تتباين  اإلجراءات التي تم تنفيذها للحد من تأثيراتها على الفرد واألسرة. ومن الطبيعي
المتوفرة  لة الواحدة. فاألسباب مختلفة وكذلك البرامجدو نتائج هذه الدراسات في ال
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هذه الدراسات  واألوضاع الصحية والتعليمية والمهنية واألسرية. ولذلك فليس الهدف من
األشخاص  إجراء المقارنات بحد ذاتها بل توفير قاعدة من المعلومات حول أوضاع

التخطيط للخدمات  لة ما، أو في منطقة جغرافية محددة منها بغيةدو قين وأسرهم في االمع
 .والبرامج

428. Demonstration class 
Classe de démonstration 
 

 العرضفصل 
قسم يمكن أن نالحظ فيه استعمال طرق وتقنيات تعليمية جديدة، وال يجب الخلط بينه  

 وبين قسم تجريبي.
 

429. Dental Sigmatism  
Sigmatisme dental 

 سأسأة أسنانية
رب  من لتموقع اللسان  بالقنظرا ب الحرفين الصامتين  ( ز) و(س) ياضطراب  نطقي يص 

نتج عنه صوت حاد ينحو القواطع السفلى ، مما  ة اللسان القواطع العليا ، واتجاه أسل
 يري.  فوص

430. Dependent child 
Enfant dépendant 

 طفل اعتمادي 

تربوي و  تدخل إلىالحسية و أو العقلية أبسبب مشاكلهم الجسدية  األطفاليحتاج هؤالء 
 . في كل نشاطهم اليومي  كامل لمساعدتهماجتماعي و نفسي و طبي 

431. Depression 
Dépression 

 اكتئاب 
الشخص المصاب وكأنة في حداد دائم ، وقد ال  دوحالة من الحزن الشديد والمستمر ويب

مصاب بأمراض فاتكة ال أمل له  يتخيل أنه يعي المريض المصدر الحقيقي لحزنه ، وقد 
 .ذلكأو ما شابه في الشفاء منها 

 
432. De Rey words 

Mots de Rey 
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 كلمات راي   
 

ويكرر . الفاحصكلمة يقدمها  15باسترجاع فرد معين  ل  الذاكرة المباشرةكلمات تتعلق 
يستعمل .  االسترجاع لدى الفرد تطور قدرات ويتم تسجيلالكلمات خمس مرات التلفظ ب

 عند المصابين بالصدمة الرأسية. الذاكرة لقياس اضطرابات راي  تاختبار كلما

   
433. Desk side-folding armrest 

Accoudoir rabattable sur le côté, court 
  

 مسند ذراعي جانبي 
 جانبي لدعم الدراع ذراعي في حالة اإلعاقة الجسمية يلجأ الشخص المعاق إلى مسند 

434. Desk vertically adjustable armrest 
Accoudoir réglable verticalement 
  

 عديلقابل للتللذراع  مسند عمودي 
 لدى األشخاص المصابين.للذراع يتم تعديله حسب الوضعية المريحة للذراع  مسند 

435. Detachable full length armrest 
Accoudoir long amovible 

  متحركطويل ذراعي مسند  
 متحرك قابل للفصل ذراعي  مسند 

  
436. Detachable inclined armrest 

Accoudoir incliné amovible 
  

  مائل قابل للفصلي ذراعمسند  
 

437. Detachable leg support 
Repose-pieds amovible 
  

 للرجلمنفصل ِدعامة (ِسناد)  
 جهاز مدعم للرجل قابل للفصل

438. Detachable seat 
Siège amovible 

 كرسي متحرك
 كرسي يستعمله الشخص المعاقر جسميا في تحركاته اليومية 
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439. Development Language Disorder 
Désordre du développement langagier  

   النمو اللغوياضطراب 
اضطراب يحدث في النمو اللغوي لدى الطفل ينتج عنه تأخر في الكالم مقارنة مع النمو 

 العادي للطفل
 

440. Developmental Assessment For The Severely Handicapped  
Évaluation du développement pour les personnes gravement 
handicapées 

 شديدي اإلعاقة ألشخاص تقييم نمائي ل
أو المنطق بمعلومات عن درجة اإلعاقة ومستوى إلختصاصي ومنه مقياس مصمم يزود 

المهارات للتعامل مع الطفل األصم. كما توجد مقاييس أخرى بالنسبة لإلعاقة الذهنية 
 واإلعاقات الحسية األخرى.

441. Developmental curriculum 
 Curriculum développemental  

  ارتقائيمنهاج 
على ترتيب مظاهر النمو في المجاالت المختلفة هرميًا بحيث االرتقائي  يشمل المنهاج 

الطفل  ويلعب ثها في سلسلة النمو اإلنساني الطبيعية .دو تكون متسلسلة تبعًا لموعد ح
 لى المهارات الخاصة من المهارات العامة إغالبا النمو . ويتجه ث النمودو رًا نشطًا في حدو 

442. Developmental delay 
Retard de développement  

 نموالتأخر 
 
فإذا كان الطفل مثًال ال ف في أحد مظاهر النمو مقارنة مع الوضع الطبيعي للنمو تخلُّ  

ويتكلم فيه معظم األطفال من  فيها  يمشي تيال ية العمر المرحلة يمشي أو ال يتكلم في 
 . إيذانا باإلعاقةر تأخرًا نمائيًا. وقد تكون حالة التأخر فإن حالته تعتب فئته

 
 

443. Developmental learning disabilites 
Troubles développementaux  d'apprentissage  

 نمائية التعلم الصعوبات 
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الصعوبات :  هذهصعوبات مرتبطة بنمو الطفل ويرتكز عليها تعلمات الحقة ومن  
 صعوبات أولية وتشمل  

صعوبات أولية : وتشمل االنتباه والذاكرة واإلدراك والتي تعتبر وظائف أساسية متداخلة  -
 .مع بعضها البعض 

 صعوبات ثانوية : وهي خاصة باللغة الشفهية والتفكير  -
 

444. Developmental maximation unit 
Unité de maximisation de développement 
 

 مستوى الوحدة رفع 
 

بعض فئات  إليواءمة الدائمة يقع بالقرب من المؤسسات الخاصة مبنى صغير لإلقا
قين. ويستخدم هذا المبنى لتقديم الخدمات العالجية والتدريبية المكثفة لألفراد االمع

 والذين يتم إعدادهم للعودة إلى البيئة المحلية.، المقيمين في تلك المؤسسات

445. Developmental period 
Période de développement 

 النمو  رحلةم
 

يعرف نمو الطفل عدة مراحل  حسب المجاالت الحركية والعقلية والعاطفية. ويتميز كل 
المجاالت  بمراحل خاصة للنمو المتكامل لمكونات المجال، ومن مراحل  هذهمجال من 

النمو المعروفة المراحل التي حددها بياجي للقدرات العقلية والمراحل التي حددها سجموند 
 النمو العاطفي للطفل  فرويد في

446. Developmental retardation 
Retard de développement  

 تخلف نمائي 
 تأخر يصيب وظائف جسمية أو نفسية أو اجتماعية مقارنة مع متوسط النمو المعياري 

  Developmental Delayانظر 

447. Developmental Scales 
Echelles de developpment 

 س النموييمقا
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المجاالت يتم  هذهيس الخصائص النفسية والمعرفية واالجتماعية ففي قياس مقاييس تق  
المجاالت.  هذهالبحث عما يعرفه األطفال وما يمكنهم فعله بواسطة اختبارات النمو في 

وضعت مقاييس النمو على خلفية مراحل النمو  حيث يخضع النمو في كل مجال 
س الثقة بالذات واالستقاللية والمعرفة لخصائص المرحلة ففي مجال التعلم مثال يتم قيا

 والفهم والكفايات واالستراتيجيات واستعمال التجربة الشخصية والتفكير 
448. Developmental theory 

Théorie de développement 
 نظرية النمو

بناء نظري متكامل لتفسير جوانب النمو في مجاالت مختلفة. نجد في هذا اإلطار نظرية   
تفسير النمو العاطفي عند الطفل ونظرية جان بياجي لتفسير تطور سجموند فرويد ل

را لتفسير التعلم دو العمليات الذهنية وتشكلها في بنيات عقلية كبرى كما نجد نظرية بان
النظريات وغيرها بناءات نظرية تبحث في عوامل النمو الداخلي  هذهاالجتماعي. وتعتبر 

 النمو غير المنتظمة في المجاالت المذكورة.وتصف مراحل النمو كما أنها تفسر أسباب 
449. Developmental therapy 

Thérapie de développement 
 تنمويعالج 

عالج خاص متفرد  ينصب على تطوير مؤهالت الطفل الحركية والمعرفية واللغوية  
المجاالت  هذهن يعانون من تخلف خفيف في أحد الذيواالجتماعية واالنفعالية. واألطفال 

كثر من مجاالت النمو يمكنهم االستفادة من العالج التنموي كخدمة تدخلية متخصصة أو أ
تدخل في إطار استراتيجية عامة  تخدم مشروع مساعدة الطفل الذي يعاني  من ضعف 
النتائج . ومن بين التقنيات المستعملة العالج الفيزيقي وتصحيح النطق وغيرها وللعالج 

 ت التوحد.التنموي نتائج مرضية في حاال
 
 
 
 
 

450. Deviancy model 
Modèle de déviance 
 

 االنحراف  نموذج 
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وهو موجه  أسلوب يستخدم في البرامج التربوية والصحة النفسية والبرامج اإلجتماعية ،

 لديهم سوء التكيف أو  ،ألطفال الذين ال يحققون إنجازا مالئما، أو ال يتصرفون كما ينبغيل
يستعمل أسلوب . ولتصحيح هذه الجوانب اإلنحرافية االنحرافات من ذلكأو غير  مع بيئاتهم

 .االنحرافات هذهلأوضاع ومواقف صممت خصيصا في التدخل مبني  البرامج التي تقوم ب
 

451. Device –veit Bizaguet 
Appareil  de Veit-Bizaguet 

 
 آلة فايت بزاكيت

 
بعد خمس سنتمرات  تستعمل للكشف عن احتمل وجود صمم  لدى الرضيع توضع علىآلة 

د فعل دو بمالحظة ر اإلختصاصي من األذن وتطلق أصواتا قصيرة بشدة متصاعدة يقوم 
الطفل بتحريك رموش وقف الحركات التلقائية، وقف الرضاع ، توجيه الرأس نحو اتجاه 

ومن المالحظ أن  مصدر الصوت ، تغيير إيقاع التنفس و حركة مورو، والبكاء وغيرها.
 بع إثارات صوتية. تتوقف بعد ثالث أو أر ردات فعل الطفل

 
452. Dexterity 

Dextérité 
 

 حركية دقة

 
دقة ويستخدم مصطلح  .أصابعه أو يديه بسهولة ومهارة استعمالقدرة الشخص على   

شياء األ استعمال يديه باالشتغال على  لإلشارة إلى كفاءة الشخص في صابعاأل حركة
بيديه  استعمالفيشير إلى قدرة الشخص على   ةيدو الي الدقةما مصطلح أ. جدا الصغيرة

 األداءوغالبا ما يستخدم اختصاصيو التأهيل اختبارات  .المطلوبين بالسرعة واإلحكام
  .التي يتمتع بها المتدرب دقةال مختلفة لتقييم مستوىال

453. Dexterity Impairment (Arms / Hands / Fingers 
Trouble de la dextérité (bras-main-doigt) 

 يةدو دقة الياضطرابات ال
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اضطرابات تلحق استعمال األيدي واألصابع والذراع وتقلص من وظائفها وتجعل النشاط   
التقليص ضعيفا على المستوى الشفوي فإنه  هذاالمتعلق بها مستعصيا. وٕاذا كان تأثير 

 ات أخرى مستحيال. دو يجعل من استعمال الهاتف وأ
   

454. Diabetes 
 Diabète 

 سكرلمريض ا

 
 نقص متالزمة تتصف باضطراب االستقالب وارتفاع شاذ في تركيز سكر الدم الناجم عن 

السكري إلى  يؤدي ،األنسولين، أو انخفاض حساسية األنسجة لألنسولين، أو كال األمرين
يتخذ خطوات  مضاعفات خطيرة أو حتى الوفاة المبكرة، إال أن مريض السكري يمكنه أن

بالسكري  ث المضاعفات. يعاني المصابوندو لمرض وخفض خطر حمعينة للسيطرة على ا
تفكيكه إلى  من مشاكل تحويل الغذاء إلى طاقة (األيض)، فبعد تناول وجبة الطعام، يتم

خاليا الجسم إلى  سكر يدعى الغلوكوز ينقله الدم إلى جميع خاليا الجسم. وتحتاج أغلب
 .الخاليا لخاليا إلى داخلاألنسولين ليسمح بدخول الغلوكوز من الوسط بين ا

 

455. Diabetic coma 
Coma diabétique 

 غيبوبة السكري 
 

حالة من الكسل والنعاس وآالم العضالت يصعب التحكم فيها أو السيطرة عليها بحيث 
ألنسولين في شديد لانخفاض عن وتنشأ في األصل  ،يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوعي 

جرعة من األنسولين في الحال بعد ظهور  لمريضيتحتم إعطاء االحالة   هذهوفي الدم. 
 .أعراضها

 
 
 

456. Diabetic Retinopathy 
Rétinopathie diabétique 

 اعتالل الشبكية السكري
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النزيف في تلك  إلى وقد يؤدي العين مرض يؤثر على األوعية الدموية في شبكية  
ث دو تأخير ح ٕالى العمى . إذا اكتشفت حالة السكري وعولجت فمن الممكنو األوعية 
تخثير الدم عن ب السكري، إال الشبكية لمرضوال يوجد عالج مناسب  .أو منعه المرض

 . طريق استخدام أشعة الليزر
   

457. Diagnosis 
Diagnostic 

 صيتشخ
 عملية منظمة تهدف إلى وصف وتحليل النتائج لتحديد العلة ومصدرها.

 
458. Diagnosogenic theory 

 Théorie de diagnostique génitique 

 الجينينظرية التشخيص 
االضطرابات إلى  هذهنظرية تقوم على تشخيص اضطرابات السلوك وترجع أسباب  

اختالالت تصيب الجينات المسؤولة عن الوظائف الذهنية والعقلية. فاإلرث الجيني لدى 
في علم الجينات أن هناك  نألف من الجينات ويقدر المختصو 30اإلنسان قد يصل إلى 

الجينات تقريبا لها عالقة بأنواع التخلف العقلي. ونجد سببا جينيا في خمسين  من 290
 من التخلف العقلي من المتوسط إلى الشديد.  ةفي المائ

 

 

459. Diagnostic criteria for Attention-Deficit(Hyperactivity Disorder) 
Critères diagnostiques du Trouble : Déficit de l’Attention 

(Hyperactivité) 
 

 لدى األطفال المفرط تشخيص اضطراب ضعف االنتباه والنشاط  معايير

 
  لدى األطفال المفرطوالنشاط  يقتضي تشخيص اضطراب ضعف االنتباه

  أشهر وأن تكون األعراض شديدة ستة  وجود بعض األعراض لمدة ال تقل عن ،أّوال
 األعراض هذهمن  ال يمكنه معها التكيفلدرجة 

 بسبب ذلك أخطاءالمتكرر في االنتباه إلى التفاصيل وارتكاب  اقاإلخف -

 خالل إنجاز المهمات واللعب.صعوبات متكررة في المحافظة على االنتباه    -

 .مباشر التصرف بطريقة توحي لآلخرين بأنه ال يستمع إليهم عندما يتحدثون معه بشكل-
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  تمام الواجباتإ عدم متابعة األشياء و -

 بات في تنظيم األنشطة والمهماتمواجهة صعو  -

 عقليا متواصال هذاعدم الرغبة في تأدية المهمات التي تتطلب ج أوتجنب  -

 الالزمة لتأدية المهمات واألنشطة اتدو األفقدان  -

 التشتت المتكرر بسبب المنبهات الخارجية- 

  النسيان المتكرر عند تأدية األنشطة اليومية -

 الجلوسالتململ المتكرر أثناء   -

 مواجهة صعوبة في الجلوس في المواقف التي يطلب منه فيها ذلك- 

 ءدو مواجهة صعوبة في اللعب به-

 دائم للحركة واالنطالقالتحفز ال-

  ث بشكل مفرطيالحد -

 منها ءقبل االنتهاعن األسئلة  اإلجابة - 

 ردو مواجهة صعوبات في انتظار ال -

 ازعاج اآلخرين وتعطيل أعمالهم-
في  اض تظهر في موقفين أو أكثر (كالمدرسة والبيت مثال)، ويرافقها ضعف ملحوظو األعر 

معروفة  األداء االجتماعي واألكاديمي. وهذه األعراض ليست ناتجة عن اضطرابات نفسية
 أو عن اضطرابات تطورية شاملة

 
 :الزائد لنشاطل المميزة الخصائص العامة ومن 

  االندفاعية -. 

  ديدةنوبات الغضب الش  -

  حباطمل اإلحعدم القدرة على ت-

  عدم القدرة على االنتباه -

  تغيرات ملحوظة في المزاج -

  التشتت -

  عالقات اجتماعية مضطربة -

  الفوضى .- 

  اندو الع -

  اضطراب الوظائف الحركية -
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  النشاط الجسدي المفرط-

  لإلثارةالقابلية  -

 
460. Dichotomous Educational System 

Système dichotomique de l'éducation 
 نظام تربوي ثنائي

 
ي و لذلعاديين وآخر لألطفال ا ن من أساليب التدريس نوعين مختلفينوع يعني وجود

ويشجع  لى فئاتإو ينشأ عن النظام التربوي الثنائي تصنيف الطلبة  ،االحتياجات الخاصة
 الفاعلية  نخفاضاالتنافس بدًال من التعاون بين االختصاصيين مما يؤدي إلى 

461. Differential diagnosis 
Diagnostic différentiel  

 تشخيص فارق  
    

أحد أساليب التقييم يتضمن التمييز بين االضطرابات أو الحاالت المتشابهة عن طريق 
 تحديد الخصائص أو األعراض المميزة لواحد منها فقط.

462. Differential Reinforcement  
Renforcement différentiel 

 تعزيز تفاضلي 
 

تعزيز االستجابات المناسبة وتجاهل االستجابات غير المناسبة، ومن األمثلة على ذلك 
ره، أو دو تعزيز الطفل عندما يلعب بطريقة مناسبة أو يطلب شيئًا بأسلوب مقبول أو ينتظر 

 اني دو يساعد غيره. ويتجاهله عندما يتصرف بطريقة غير ناضجة أو بأسلوب ع
463. Differential Reinforcement of Low Rates 

Renforcement différentiel des bas scores  
 للدرجات المنخفضةتعزيز تفاضلي 

 
يحدث باستمرار. ويقتضي هذا األسلوب إجراء مناسب الذي السلوك غير السلوب لخفض أ 

تعزيز إيجابي كلما ظهر السلوك غير المرغوب فيه ويستمر التعزيز تدريجيا لتقليص 
التكرارات المرتفعة للسلوك. مثال،في حالة طفل يتجول  في قاعة الفصل قبل بداية الدرس 

دقائق بإعطاء تعزيز  10المدة إلى  هذهدقيقة،  فإن المدرس  يستطيع تقليص  13ب 
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المتبقية إلى أن يحصل على أقل وقت ممكن بإعطاء  ةللطفل وشيئا فشيئا يقلص الحد
 التعزيز. 

 
464. Differential Reinforcement of Other Behaviors 

Renforcement différentiel d'autres comportements 
 لخفض سلوكات أخرىتعزيز تفاضلي 

في بعض األحيان تبرز بعض السلوكات غير المرغوب فيها فيتم فرزها والقيام بخفض 
 وثيرتها قصد محوها بتعزيز السلوكات المفضلة 

 Differential Reinforcement of Low Rates انظر

465. Differentiation 
Différenciation 

  تمييز
 

المصطلح  هذا مند فترة قصيرة ظهر مصطلح التفريق التربوي في األوساط المدرسية إال أن
غير واضح ألنه غير مبني على نظرية قوية والمراد به وضع مناهج مختلفة حسب فئات 

 .ياألطفال للرفع من التحصيل األكاديم
466. Difficult Employment  

Difficulté dans l'emploi  
 مهنية صعوبات

 
عالم العمل وبلوغ  قينان دخول األشخاص المعدوالمشكالت والصعوبات التي قد تحول   

وينجم بعض هذه  ،مستوى مقبول من التكيف المهني، واالكتفاء االقتصادي الذاتي
المشكالت  خر. ومنالمشكالت عن اإلعاقات ذاتها في حين يفرض المجتمع بعضها اآل

اإلنفعالية ،  نجم عن اإلعاقة تدني مستوى الكفاءة المهنية، والصعوباتتالتي قد 
اآلخرين . أما  دية القدرة على التحمل الجسمي، وعدم القدرة على التواصل معدو ومح

الحواجز المعمارية  قين فمن أهمهااالمشكالت التي يفرضها المجتمع على األشخاص المع
 .المقّيدة والمتحيزة السلبية الرافضة، واألنظمة والتعليمات والقوانين االتجاهات

 قين الالة لمعالجة المشكالت المهنية لألشخاص المعدو ووفق ذلك، فإن الجهود المب

 تقتصر على مساعدتهم على اكتساب المهارات والمعرفة الالزمة لتأدية العمل بنجاح أو

على  ة أو التعويضية ولكنها تشمل أيضًا التأثيرات التصحيحيدو استخدام اإلجراءات واأل
وقبوًال  عالم العمل ليصبح أكثر مالءمة للحاجات الفردية لهؤالء األشخاص وأكثر تفهماً 
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 .إلمكاناتهم وقدراتهم المهنية

 
467. Difficulties in differentiation between the concepts of 

heterogeneous 
Difficultés dans la différenciation entre les concepts  hétérogènes 

 
 المتجانسة  غير صعوبات التمييز بين المفاهيم

 
يميزونها  شياء ويتعلمون كيف يميزونها كماطفال علي األيتعرف األ ،ثناء عملية النموأ

الخصائص  في بعض تتشابهشياء األ نأ أيضاوهم يتعلمون  ، األخرىشياء األ ىعل
العمر  وتختلف قدرة الطفل في تعلم المفاهيم باختالف خري .أوتختلف في خصائص 

تتوفر للطفل  دراكية تستخدم المعلومات التيإالمفاهيم عملية  مويعتبر تعل .وخبراته السابقة
المختصون بتعليم  شياء وتمييزها وتفسيرها . لذلك يهتمعبر الحواس للتعرف علي األ

محددة والتمييز بين  مثيرات ىكيز علي االحتياجات الخاصة االنتباه والتر ذو  األطفال
 مهمة. ومنالغير  بالخصائص مهمية وعدم االهتماشياء من خالل الخصائص ذات األاأل
 :شياءلتطوير قدرة الطفل للتمييز بين األ ساليب التي يمكن استخدامهاهم األأ

 طفال للمشاركة النشطة في عملية التعلماأل أمام  الفرص إتاحة  – 

 ه خطوةو المهام التعليمية خط لتأديةطفال توجيه األ  – 

 لخوض غمار تجارب وخبرات عديدة ومتنوعة لألطفالتاحة فرص إ – 3 

 طفاللأل و الصعبة كثيرا بالنسبةأجنب اختبار المهارات التعليمية البسيطة كثيرا ت  –  

 نشطةالمهمات واأل  راختبادراكي والمعرفي لدي الطفل عند مستوي التطور اإل مراعاة  – 

 . التربوية
468. Diphtérique 

 Diphtérie 
 دفتريا

 
تعفن فيروسي ينتقل بسهولة، وهو مرض يصيب باألساس األنف والحنجرة عند األطفال 

سنة معرضون لإلصابة بهذا التعفن كما أن األشخاص  60سنوات والبالغين فوق  5قبل  
كما هو الشأن  يعانون من نقص التغذية نالذين يعيشون في مساكن غير صحية و الذي

لم يخضعوا  للتلقيح. وٕاذا كان مرض الدفتيريا ا قد انقرض  نالذيبالنسبة لألطفال والبالغين 
من أوربا وأمريكا الشمالية، فإن سكان البلدان السائرة في طريق  النمو ال زالت  تعاني 
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حنجرة حيث لي. في البداية يصعب التمييز بين الدفتيريا وألم الدو منه بسبب عدم التلقيح ال
في البداية. والسم  ضعلى المصاب حمى وأورام منتفخة في العنق تلك هي األعرا دوتب

الناتج عن البكتريا يؤدي إلى إنتاج طبقة غليظة في األنف والحنجرة والمسالك التنفسية . 
الطبقة عادة ذات لون بين الرمادي  واألسود يسبب مشاكل في التنفس  هذهوتكون 

طور التعفن يعاني الشخص من صعوبات التنفس واألكل ويشكو من واألكل. وحين يت
البشرة  دوعليه عالمات الصدمة حيث تب دوجة ومن اضطرابات التعبير كما تبدو الرؤية المز 

 شاحبة وباردة وسرعة إيقاع القلب،  والتعرق .
  

469. Diplacusis 
Diplacousie 

 تضاعف السمع
أن واحد بأذن واحدة أو االثنين معا ، فهو  يحيل المصطلح إلى إدراك صوتين مختلفين في

 اضطراب سمعي قد ينجم عن ضوضاء أو تدهور عضو كورتي .
 

470. Diplegia 
Diplégie 

 )جدو مز (شلل الجانبين
 نوع من الشلل يؤثر في جانبي الجسم نتيجة ضرر أو إصابة في كل من نصفي المخ.

 .اعينحيث تتأثر األطراف األربعة، وتتأثر الرجالن أكثر من الذر 
 

471. Direct Measurement 
Mesure directe 

 اس مباشريق
 يتم قياس بعض الظواهر مباشرة من خالل اختبارات كما هو الشأن في التحصيل الدراسي. 

  
 

 

 

 

472. Directive teaching 
Enseignement directif 
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  موجهتدريس 
ياس مستمر بحيث يكون مصحوبا بق ،أسلوب تعليمي يؤكد على تعلم المهارات األساسية

 اوتجميع للبيانات المتعلقة باألداء األكاديمي لألطفال. ويعد التدريس الموجه امتداد
 لعمليات التدريس اإلرشادي وتعديل السلوك.

473. Disability 
Handicap  
  

 إعاقة
 

أو  جسميةأو   ةالتكييف معها نتيجة مشكالت عقلي أوعدم القدرة على االستجابة للبيئة 
 وظائفالوظيفيًا يصيب عضوًا أو وظيفة من عجزا اإلعاقة قصورًا أو  عاطفية ، وتعني 

تقليص أو انعدام النشاط  وبذلك يصبح الشخص معاقا. وينبغي ؤدى إلى لدى الشخص ت
طبيا  التمييز بين اإلعاقة والمرض فجل األمراض تكون مرحلية إذ أن غالبيتها تعالج

فهي حالة مستديمة يعيش بها الشخص باستثناء بعض األمراض المزمنة. أما اإلعاقات 
 المصاب، وهناك أمراض مزمنة تدخل في خانات اإلعاقة.

تمكن أصحابها من الحصول على التعويض  تصنيفات قانونية لإلعاقات هناك كما أن 
والرعاية اإلجتماعية  سواء تعلق األمر بالتربية أو التطبيب أو الولوج إلى مجال العمل . 

رتكز على المفهوم العضوي أو الوظيفي نقول إن الشخص معاق ألن أما كلمة  إعاقة فت
لديه عجز أو قصور عضوي أو وظيفي يحول بينه وبين أداء المهام أو النشاط الذي يقوم 

ما يجعل  هذان ذلك العجز أو القصور فالمصطلح إذن تصور إجتماعي فقط. و دوبه الفرد 
 مفهوم اإلعاقة نسبيا وغير مطلق

474. Disability 
Infirmité, invalidité, incapacité   
 

 عجز

 
تنتج في عضو أو وظيفة مؤقتة أو دائمة قصور أونقص يشير مصطلح العجز إلى حالة 

يستخدم هذا المصطلح لوصف نقص القدرة على تأدية  . وغالبًا مامرض أو اضطرابعن 
 .أعضاء الجسم أو أحد أجزائه الوظائف أو إلى فقدان عضو من

وبالرغم من أن مصطلح العجز غالبًا   .األنشطةمن قدرة الفرد على تأدية فهو حالة تحّد 
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أيضًا لإلشارة إلى المشكالت التعلمية وٕالى  ما يقترن بالمشكالت الجسمية فإنه يستخدم
وحالة العجز ذات أبعاد موضوعية يمكن قياسها ووصفها  .مشكالت التكيف االجتماعي

 وٕان  .في شلل الرجلين أو فقدان إحدى اليدين مثالً  لهو الحا كما بدقة من الناحية الطبيةً 
 ليس بالضرورة معاقا في كل األنشطة. الشخص الذي يعاني من عجز ما 

475. Disability  bilateral 
Incapacité bilatéral 
 

 الجانب إعاقة ثنائية
     

 جزو  حين تكون نتائج العجز الجزئي للمرض أو اإلصابة في أحد الساقين أو الرجلين أو  
عضلة الهيكل العظمي، فإن تقدير اإلعاقة من  الجانبين األيمن واأليسر تجمع وتضاف 

قبل الشروع في تجمعات أخرى أو تحويلها إلى درجات اإلعاقة.  ةإليها  عشرة في المائ
وٕان معامل الثنائية يطبق في مثل اإلضطرابات الثنائية الجانب تدخل في تقدير العجز 

  الناتج عن اإلعاقة.

  
476. Disability discrimination  

Discrimination liée au handicap     
 

 بسب اإلعاقةتمييز 

 
 ُتبدي أدبيات التربية الخاصة استياًء شديدًا نحو ما يعرف بالتمييز ضد األشخاص

المرأة أو  قين، وذلك على غرار االستياء من الظواهر األخرى المناظرة مثل التمييز ضداالمع
في ميدان التربية الخاصة إلى  ويميل معظم المؤلفين .أو التمييز العنصري  الجنسوية

بدًال من مصطلح التمييز. وبوجه عام، يعرف   الصور النمطية السلبية" استخدام تعبير
قين بأنه جملة من االفتراضات والممارسات االسلبي تجاه األشخاص المع التفكير النمطي

مختلفين عن غيرهم وغير مساوين لهم، بسبب اختالف التعامل معهم بوصفهم  التي تشجع
السلوكية أو الجسمية أو العقلية. وتتفق أدبيات التربية الخاصة على مناهضة  خصائصهم

 هما: النمطية في التفكير واالتجاه، وتدعو إلى تجنبها استنادًا إلى حقيقتين أساسيتين هذه
 قين تفوق أوجهاص غير المعقين واألشخاابين األشخاص المع تشابهأن أوجه ال -

 االختالف بينهم،
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  .الواحدةً عدم تجانس األشخاص الذين ينتمون إلى فئة اإلعاقة  -

  
477. Disabled people employement 

Emploi des personnes handicapées 
  

 تشغيل المعاقين

 
 التشغيل هو الهدف النهائي الذي تسعى برامج التأهيل المهني المقدمة لألشخاص

التأهيل  عند الحكم على فاعلية متغيرفات إلى أهم تقين إلى تحقيقه ولذا يجب االلامعال
 قين في الحصولافي مساعدة األشخاص المع هاأو إخفاق هامدى نجاح الذي هو المهني

األشخاص  مناسب. وفي ضوء تنوع األنشطة المدرة للدخل التي يمكن تدريب شغلعلى 
 غيل عملية انتقائية تتضمن فهم خصائص الشخصالتشإن قين على تنفيذها، فاالمع

 وقدراته وخصائص العمل ومتطلباته وظروفه. ولذلك غالبا ما تستخدم أدبيات التأهيل

تنفيذها لمساعدة األشخاص  عند الحديث عن الوسائل التي يتم  مصطلح التشغيل االنتقائي
 .قين في دخول عالم العملاالمع

ن مؤسسات إف لتشغيل االهتمام الكافي،يعطون لقد ال  ي اإلرشاد التأهيليين اختصاصوأل 
هؤالء باختصاصيي  التأهيل أصبحت تدرب وتوظف مهنيين لغايات التشغيل. ويعرف

لى فرص العمل المتوفرة في السوق عرهم األساسي في التعرف دو ويتمثل  . التشغيل
قين امعوالتواصل مع أصحاب العمل والتنسيق معهم، وتدريب األشخاص ال المحلي،

اكتساب مهارات البحث عن العمل، والعمل كمصدر معلومات وتوجيه  ومساعدتهم على
 .قيناالمع لألشخاص

 إليجادالتواصل مع أصحاب العمل اهتماما خاصا، سعيا في التشغيل  يوويولي إختصاص
قين ويلتزم بحماية العالقة بين صاحب العمل اعمل مناسبة لألشخاص المع فرص

ق في عمل قد ينطوي على مخاطر أو اال يسعى لتشغيل الشخص المعق و االمع والشخص
 .صاحب العملببه أو  أضرار تلحق

 ن أصحاب العمل، كغيرهم من أفراد المجتع، قد يتبنون مواقف رافضة من األشخاصوأل 

ن اختصاصي التأهيل يتفهم تردد أصحاب العمل أو تخوفهم من توظيف إقين فاالمع
هد ممكن لتغيير االتجاهات السلبية التي قد يظهرونها. ويتم قين ويبذل كل جامع أشخاص

 تاحة الفرص ألصحاب العملإ عاقة ومضامينها و بتوفير المعلومات الصحيحة عن اإل ذلك

 .قين يعملون في مؤسسات أو شركات في المجتمع المحلياللتفاعل مع أشخاص مع
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أدبيات  اليسير، وتقترح قين ليس باألمراان إقناع أصحاب العمل بتوظيف األشخاص المع
  التأهيل تنفيذ الخطوات التالية في هذا الخصوص:

  ق من جهة أخرى،االعمل من جهة وقدرات الشخص المع معرفة حاجات صاحب -
ى تشغيل دو أوقات مالئمة ومحاولة إقناعه بمبررات وج اإللتقاء بصاحب العمل في -

 قين، ااألشخاص المع
  مل وتزويده بالمعلومات المناسبة،االستجابة ألسئلة صاحب الع  -
  ق،االتزام صاحب العمل بتوفير الفرصة للشخص المع الحصول على -
 .عبر الهاتف أو الرسائل أو الزيارات ريادو التواصل مع صاحب العمل   -

 
  

478. Disabled Person under temporary protection  
Protection temporaire de la personne handicapée 

 
 قينارعاية مؤقتة لألشخاص المع 

 
المؤسسية. وهذا  قين البديل للرعايةاُتعد الرعاية المؤقتة في مجال رعاية األشخاص المع

األسرة. ويشير إلى  البديل شكل من أشكال الخدمة المبنية على المجتمع والمتمركزة حول
عية أو لمدة األسبو  ق من أسرته (ربما في العطلةاخدمة مؤقتة تشمل أخذ الشخص المع

قضاء إجازتها، أو  تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين) لسبب ما (مثل تمكين األسرة من
وجيزة من عبء العناية  للظروف األسرية الطارئة، أو حتى لمجرد إراحة األسرة لفترة

 )قابشخص مع

أو في  ق في هذه الحالة إما لدى أسرة أخرى لديها الرغبة في إيوائهاويوضع الشخص المع
 ق معاقين آخرين. وفي بعض الحاالت، يبقى الشخص المعابيت جماعي مع أشخاص مع

 خبرة إلى المنزل لساعات أو أليام محددة بغرض التخفيف من دوأسرته ويحضر شخص 

 .معاناة األسرة
 
 

479. Disabled Student 
Etudiant handicapé 

 تلميذ معاق 
قدراته العقلية أو الحسية أو  كل تلميذ لدية قصور كلي أو جزئي بشكل مستديم في  
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الجسمية أو التواصلية أو األكاديمية أو النفسية إلى الحد الذي يستوجب تقديم خدمات 
 التربية الخاصة

 
480. Disabling injury 

Blessure invalidante 
 تؤدي إلى عجز إصابة

 عملية جراحية تتسبب في عجز   أومرض   

 

481. Discrimination 
Discrimination 
 

 زييتم
 

ت هذامبدأ عدم التمييز ركن من أركان قانون حقوق اإلنسان ومبدأ مشمول في جميع معا
يعني أي تمييز أو “األخرى. وتعرِّف التمييز على أساس اإلعاقة بأنه  حقوق اإلنسان

اإلعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط االعتراف  استبعاد أو تقييد على أساس
أو ممارستها، على قدم المساواة  ات األساسية أو التمتُّع بهابكافة حقوق اإلنسان والحري

المدنية  مع اآلخرين، في الميادين السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو
أو أي ميدان آخر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات 

عاقة واستبعادهم وتجريدهم من إنسانيتهم ي اإلذو تيسيرية معقولة التمييز ضد األشخاص 
على َتَمتَُّع أكبر فئة أقلية في العالم بنفس الحقوق والفرص التي يتمتع بها كل من سواها. 

و اإلعاقة للتمييز ضدهم، من بينها ذو وهي تشمل مجاالت كثيرة تعرَّض فيها األشخاص 
ة؛ والتعليم؛ والتوظُّف؛ والحرية الوصول إلى العدالة؛ والمشاركة في الحياة السياسية والعام

من التعذيب واالستغالل والعنف، وكذلك حرية الحركة فعدم التمييز يضمن احترام كرامة 
األشخاص المتأصلة واستقاللهم الذاتي، بما في ذلك حرية تقريرخياراتهم بأنفسهم 

ة كاملة ي اإلعاقة وشمولهم بصور ذو كفالة مشاركة األشخاص  واستقالليتهم؛عدم التمييز؛
ي اإلعاقة كجزء من التنوع ذو احترام الفوارق وقبول األشخاص  وفعالة في المجتمع؛

تكافؤ الفرص؛إمكانية الوصول؛المساواة بين الرجل  البشرية؛ البشري والطبيعة
ي اإلعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على ذو والمرأة؛احترام القدرات المتطورة لألطفال 

االعتراف بالفرد أمام القانون على قدم   الحياة والحرية واألمنهويتهم     حق الفرد في 
عدم التعرُّض لالستغالل، العنف   عدم التعرُّض للتعذيب  المساواة واألهلية القانونية
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 الحق في العيش في المجتمع  الحق في احترام السالمة البدنية والعقلية  واالعتداء
 حرية التعبير والرأي

 احترام الخصوصيات 
 احترام البيت واألسرة 
 الحق في التعليم 
 الحق في الصحة 
 الحق في العمل 

 الحق في مستوى معيشة الئق
 الحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة 
 الحق في المشاركة في الحياة الثقافية 
 

482. Discrimination based on physical 
disability 
Discrimination fondée sur la déficience 
physique 
 

 عاقة الجسميةساس اإلأتمييز على 
 

وهناك تباين يبلغ أحيانا مستوى الغموض على مستوى فئات اإلعاقة الجسمية وتعريفاتها 
. فعلى الرغم من إن أدبيات التربية الخاصة الحديثة تصنف اإلعاقات الجسمية إلى فئتين 

ة، فإن ذلك ال يجعل اإلجماع في رئيسيتين هم:ا اإلعاقات العظمية، واالعتالالت الصحي
يسيرًا ، وال ترجع الصعوبة إلى تنوع  أمراالرأي على الفئات، والمصطلحات والتعريفات 

أسباب اإلعاقات الجسمية ودرجاتها، أو إلى اإلشكال العديدة من اإلعاقات التي قد ترافقها 
، ومظاهر لاالعتال فقط، بل ترجع الصعوبة إلى وضع معايير موضوعية للتمييز بين 

العجز، واإلعاقات الجسمية. ولذا، فمن الصعوبة بمكان الحكم على مدى تباين تأثيرات 
 اإلعاقة الجسمية على الفرد من بيئة إلى أخرى. 

483. Discrimination based on mental 
disability 
Discrimination fondée sur la déficience 
mentale 

  الذهنية اإلعاقةساس أتمييز على 
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تمييز يحصل في مجاالت متعددة منها مجال التربية والشغل وينتج التمييز ألسباب 
 نية أو النظرة المسبقةدو غير منطقية أحيانا كالنظرة ال

 
 Discriminationانظر   

484. Disfluency 
Disfluence 
 

 كالمي تعثر
 

غير السوي ، بالتردد والفأفأة والتكرار  الشخص ، فيتسم نطق الكالمنواع  اختالل أنوع من 
  .الطالقة ألسباب متعددة  نظرا لغياب

 
485. Desobedience 

Désobéissance 
 عصيان

ويبلغ العصيان  طويلة. م لفترةدو كما انه ي شدة، وأكثرتكرارا  أكثريظهر بشكل  عصيان 
التقدم في العمر ليعاود التزايد مرة  ذروته في عمر السنتين ثم يبدأ بالتناقص التدريجي مع

 :منها أشكالعدة  ويأخذ العصيان المراهقة.سنوات  خالل أخرى

مــن التذمر  المقاومة السلبية حيث يتأخر الطفل في تنفيذ ما يطلب منه ويبدي الكثير - 
 . والشكوى

 .العصيان الحاقد حيث يقوم الطفل بعمل عكس ما يطلب منه -

عدم الثبات  أوطة بالقسوة المفر  أوسم بالتسيب األسرية المتالتنشئة  أسلوبوقد يكون  
القائم على التقبل  مقراطيالذي األسلوبويعتبر  األطفال.هم المسببات للعصيان عند أمن 

الفعالة للوقاية من  ساليبمنطقي للطلبات من األالتفسير الوالحوار والحزم وتقديم 
 .العصيان

 
 
 

486. Disorder 
Désordre (Trouble)  

 اضطراب
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السلوك  ويعتبر طبيعيًا.  ي النمو أو في السلوك عما يعتبراالختالف أو االنحراف الملحوظ ف  

 وغالبًا ما يقترن استخدام مصطلح .مضطربًا إذا اختلف جوهريًا عن السلوك الطبيعي

وثمة  .الخاصة بالمشكالت اللغوية والسلوكية تحديداً  في أدبيات التربية  "اإلضطراب"
فاألدبيات  .االضطراب إلى حاالتتسميات أخرى تستخدمها األدبيات المختلفة لإلشارة 

 وأدبيات علم االجتماع تستخدم مصطلح"مرضي" الطبية تستخدم عادة مصطلح

والجدير ."غير طبيعي" أو "ذدو ش" وأدبيات علم النفس تستخدم مصطلح ."فانحر ا"
من مضامين سلبية  لما تنطوي عليه تستعملبالذكر أن جميع هذه المصطلحات لم تعد 

  .تالف لعوامل داخل الفردوألنها تعزو االخ

 وعليه فإن معظم االختصاصيين وأولياء األمور وغيرهم أصبحوا يعارضون استخدامها

 .ويدعون إلى استخدام مصطلحات بديلة لها

 
487. Disorder of Voice Quality 

Troubles de la qualité de la voix 
 

 )جودة الصوت (اضطراب نوعية الصوت

 
لصوت باستخدام معايير موضوعية وكمية. فنوعية الصوت عريف نوعية اتالصعوبة من 

غالبًا ما يتم وصفها من خالل االنطباعات الذاتية الشخصية. وغالبًا ما توصف نوعية 
الصوت في ضوء عمره، جنسه، وضعه الجسمي، ومتطلبات الموقف. وتصنف اضطرابات 

باضطرابات تتعلق خشونة الصوت و  أونوعية الصوت عادة إلى اضطرابات تتعلق بنعومة 
 برنة الصوت الناجمة عن استخدام التجويف األنفي.

488. Disorders of Language Content 
Troubles du contenu de langage 
 

 الكالماضطرابات محتوى 

 هي صعوبات في التعبير أو االستيعاب اللغوي، وتتميز بعدم القدرة على فهم معاني

 هذه االضطرابات: عدم القدرة على اإلجابة عن الكلمات أو الرسائل. ومن األمثلة على

بين  التعليمات، أو تحديد أوجه الشبه وأوجه االختالف إتباعأسئلة بسيطة، أو على 
  .الكلمات والجمل، أو فهم المفاهيم المجّردة
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489. Disorders of Language Form 
Trouble de la structure du langage  
 

 اضطرابات شكل اللغة

 
 ت في األصوات الكالمية (أصغر وحدات اللغة) أو في المورفولوجيا (أصغرهي صعوبا

 وحدات اللغة ذات المعنى) أو في دالالت المعاني (دمج الوحدات اللغوية في كل ذي

 معنى). وتعّبر اضطرابات الشكل اللغوي عن ذاتها بالعجز عن التمييز بين األصوات أو

أو الجمل  عدم القدرة على إنتاج األصوات أو الكلماتالكلمـات، أو باألخطاء القواعدية، أو ب
 .المناسبة

 
490. Disorders of Language Function 

Troubles des fonctions  langagières  
 اضطرابات وظيفة اللغة

اضطرابات  صعوبات في تطبيق قواعد التواصل اللغوي المتعارف عليها اجتماعيًا. وتتمثل  
االجتماعية للتعبير  ن استخدام اللغة المالئمة في المواقفالوظيفة اللغوية في العجز ع

 .على أفعال اآلخرين عن المشاعر، أو استقبال المعلومات أو إرسالها، أو التأثير
 

491. Disorders of language perception  
Troubles de la perception du langage  

 اك اللغوي در صعوبات اإل

م قدرة الفرد على تمييز وٕادراك األصوات على مستوى  صعوبات اإلدراك اللغة تتعلق بعد
 التلقي وعدم قدرة الفرد على التمييز بين جمل مكتوبة ,

 

 

 

492. Disorders of oral articulation  
Troubles d’articulation orale 

 اضطرابات النطق الشفوي 
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 مختلفهو العجز عن أداء أصوات معينة بسبب خلل في  وياضطراب النطق الشف
عملية إنتاج الكالم ، وخاصة األعضاء التي تنمي للجهاز الصوتي أو باألعضاء المعنية 

النطقي . هذا االضطراب ينشأ عن خلل في إواليات التعبير الحسية الحركية التي تحرك 
 العضالت المنتجة للكالم .

493. Disorders of oral expression 
Troubles d'expression orale 
  

 الشفهي اضطراب التعبير
نقص في إنتاج الكالم واللغة المنطوقة، ينجم عن مرض في الحنجرة أو في الوترين  

الصوتيين. هذا االضطراب  يتجلى في صعوية إنتاج الكالم في مختلف درجاته، وفي 
 توظيفه  في مختلف مقاماته.

 
494. Disorders of Voice Loudness 

Troubles de la gravité de la voix 
 ّدة الصوت اضطرابات ش 

 يكون الصوت في هذا االضطراب الصوتي، مرتفعًا أو منخفضًا بشكل ملحوظ مما يتعذر

 معه فهم الكالم من مسافة معينة أو في مواقف تواصلية محّددة. فانخفاض الصوت أو

 يعيق عملية التواصل. فارتفاع الصوت غير مريح لألذن عدم التحكم فيه 
495. Disorders of voice quality  

Troubles de la qualité de la voix  
 الصوت  جودةاضطراب 

 

 أحد العيوب التي تجعلنا نصف الصوت بأنه أنفي ، أو حاد (عالي النغمة) ، أو عالي

  .الطبقة ، أو مصاحب بأنفاس مسموعة ، أو أجش  أو غيرها من الصفات الشبيهة
 
 

 
496. Disruptive behavior  

Comportement perturbé 
 مضطربسلوك 

 
مجموعة السلوك التي تخرق القوانين ومعروف أن كل األطفال ال يعملون بكل القوانين   

الجاري بها العمل فسلوك الرفض شيئ عادي لدى األطفال من سنتين إلى ثالث سنوات 
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وفي بداية المراهقة شيئا عاديا  ولما تصبح سلوكات المعارضة متكررة باستفزاز وبقوة 
من السلوك  االحالة، ونجد أنواع هذهحة العقلية في يمكن اكتشاف اضطراب الص

اضطراب و  ٕاضطراب الرفض مع االستفزازو العجز في االنتباه مع فرط الحركة كالمضطرب 
 في التصرف 

497. Distinction 
Distinction 
 

 تمييز
 

ويتم عن طريق تعزيز االستجابة الصحيحة لمثير معين أي تعزيز الموقف المراد تعليمه أو 
  عن مصدر الحريق.الفرد من إبعاد يديه ما يحدث عندما يتمكن مثال ذلك : تعديله و 

 
498. Distortion 

Déformation   
  / تشويهتحريف

 
 بيد أنه ال العادييتضمن التحريف نطق الصوت بطريقة تقربه من الصوت في مجال اللغة 
وغالبًا  ار،والكب يتضمن بعض األخطاء . وينتشر التحريف بين الصغار أييماثله تمامًا  

صوت س مصحوبا بصفير طويل ،  أصوات معينة مثل س ، ش ،، حيث ينطق فييظهر 
  واللسان .  أو ينطق صوت ش من جانب الفم

499. Distortion in speech 
 Distorsion  langagière  

 تحريف الكالم 
النطق يتضمن إبدال  اضطراباتكالم غير واضح المخارج والمقاطع وهو أيضا أحد 

 )من (روح) و (شعل) بدال من ( شعر الكالم ، كأن ينطق مثال ( لوح ) بدالأصوات 
 
 

500. Distractibility 
Distractibilité 

 / فقدان التركيزعدم االنتباه
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الجهاز العصبي  فيالذين يعانون من اضطرابات عند غالبا  دوصفة سلوكية مميزة ، تب
مما يجعله عاجزا عن تأدية الالزمة المثيرات غير ب الحالة ينشغل الطفل هذهفي المركزي. 

 . األنشطة المطلوبة منه
501. Disturbance in the written capacity of language 

 Perturbation dans la capacité écrite de 
La langue                                                                     
 

 اللغة المكتوبة   قدرةاضطرابات 
 
في قدرة الطفل على كتابة لغته ولها أسباب متعددة منها ما يتعلق بإدراك   اضطرابات  

 وفهم معاني اللغة ومنها ما يتعلق 
 باختالل في الجهاز العصبي.

  
502. Divestiture in special education 

Suspension de l’éducation spéciale 

 

 تحرر من التربية الخاصة 
 

قين إلي نظام اتربية كثير من األفراد المع فيإعادة المسؤولية  ويشير هذا المصطلح إلي
بدل االتجاه الذي يسعى إلى عزل المعاقين وتعليمهم في إطار التربية  التعليم العام

 . الخاصة

 
503. Down’s Syndrome 

Syndrome de Down 
 متالزمة داون

 
منها والتي  يعانونبسبب الخصائص الجسمية لألفراد الذين   تعرف سابقًا بالمنغولية  

أسباب  ، وهي االضطراب الصبغي األكثر شيوعًا بينامنغوليسكان تحاكي خصائص 
وفي أكثر أشكال  .حاالتال%) من مجموع 6التخلف العقلي. فهي مسؤولة عن حوالي (

ولذلك فهذا الشكل يعرف  21متالزمة داون شيوعًا يوجد كروموسوم زائد على الزوج رقم 
 47 وما يعنيه ذلك هو أن خاليا الجسم تحتوي على ،   21 ةة الصبغيثالثيالعادة باسم 

مع تقدم عمر األم عند  متزامنة ال هث هذدو نسبة ح وتزداد  .46كروموسوم بدًال من 
 .أثناء فترة الحمل وقد أصبحت هذه الحالة قابلة للتشخيص .اإلنجاب
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 تجعلهم يشبهون ويتصف األشخاص ممن لديهم هذه المتالزمة بمظاهر جسمية مميزة

 بعضهم بعضًا أكثر مما يشبهون أفراد أسرهم. ومن هذه المظاهر إنحناء جانبي علوي في

 العينين، وخروج اللسان من الفم بسبب صغره، وقصر األنف وانبساطه بسبب عدم نضج

 عظمة األنف، وصغر األذنين، وانخفاض مستوى التوتر العضلي، وانبساط مقدمة الرأس

 .عنق واألصابع، وقصر القامةوخلفه، وقصر ال

وبخاصة العيوب  هؤالء األشخاص أكثر عرضة من غيرهم لإلصابة ببعض األمراض،و 
والتهابات  %50 الخلقية في صمامات القلب (حيث تبلغ نسبة انتشارها بينهم حوالي

درجة التخلف العقلي لديهم  الدم). وغالبًا ما تتراوح ضالجهاز التنفسي واللوكيميا (إبيضا
 ا بين متوسطة وشديدةم

504. Dressing Apraxia 
Apraxie de l'habillage  

  فقدان تجربة ارتداء المالبس 
 

مجموعة من االضطرابات الذهنية  تتميز بعدم القدرة على القيام بالمهارات المكتسبة سابقا 
 هذان أن يكون لها صلة بالعجز الحركي أو بالوظائف الحسية. ومن بين أنواع دو

نذكر االضطراب الفكري الحركي، وفقدان التجربة الفكرية التي تحيل على فقدان االضطراب 
القدرة على الترتيب الذهني للحركات الالزمة لتنفيذ نشاط ما. وقد يتمثل ذلك مثال في 
فقدان القدرة على ترتيب ارتداء جميع المالبس. وينتج فقدان التجربة باضطرابات في 

 الفص الجداري والتلفيف 
505. Duchenne Muscular Dystrophy    (Duchenne's disease ) 

Maladie musculaire du Duchenne  
 شيندو لعضلي  ضمور

 
في  مرض وراثي يصيب جميع أنواع عضالت  الجسم، ويتميز بضعف العضالت الذي يبدأ
 عضالت الحوض، ثم يتطور بسرعة ليصيب جميع عضالت الجسم، وهو ما يؤدي إلى

من  مبكرًا ومن ثم الوفاة في منتصف العمر، ويبلغ معدل اإلصابة واحدعاقة الحركية اإل
 يكون الجسم عاجزا عن إنتاج .تقريبًا، ونادرًا ما يصيب البنات والدة من الذكور 3500

 ستروفين وهو بروتين العضالت، ويؤدي ذلك إلى إضعاف خاليا العضالت إلى أنالذي

 .تتفكك تماما

 .أوال بين سن الثالثة والخامسةتظهر األعراض اإلكلينيكية و 

السن،  العالمات المبكرة: السقوط المتكرر، وصعوبة الجري مثل األقران من نفسوتشمل 
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السير  وصعوبة الوقوف من على الكرسي أو األرض، وزيادة حجم عضالت الساق، وتكرار
 .على أصابع القدمين

 ستخدام الكرسي المتحركيتطور المرض بصفة مستمرة، وكثيرا ما يكون من الضروري ا و

 في أواخر مرحلة الطفولة وأوائل مرحلة المراهقة. وبعد ذلك تظهر مشاكل في التنفس

 .ويقصر العمر
506. Dumb 

Muet 
 سأخر 

 
وهو الشخص الذي ال يستطيع   الشخص العاجز عن الكالم،  طبيعيا أو بسبب حادثة  

 اش أو ألسباب أخالقية. الكالم بين الفينة واألخرى بسبب الخوف أو الخجل أو االنده

 
507. Dwarf  (dwarfism ) 

 Nanisme (Nanisme ) 
 قزم / قزامة 

 
فرد قصير القامة على نحو غير عادي ، بحيث تختلف أبعاد جسمه ودرجة تناسقها عن 

 المعيار العادي
والقزامة حالة موروثة أو مكتسبة  أوناتجة عن حادثة ألسباب طارئة  تؤدي إلى بطء في 

ي للشخص. وفي الطب يستعمل مصطلح القزامة بمعنى قصور في النمو، أقل النمو العاد
سنتمتر  45في المئة من القامة المتوسطة المعيارية أي ما يعادل أقل من متر و 20من 

 للرجال،  وبين متر وأربعين للنساء.
508. Dynamometer 

Dynamomètre 

 )مقياس القوة العضلية  (دينامومتر 

 

القوة والشدة التي ينتجها المحرك، واللتين يمكن حسابهما عن  أداة تستخدم لقياس مدى
 ران دو طريق قياس الوقت وسرعة ال

وفي مجال التأهيل وعالم الشغل وعلم النفس الصناعي  تستخدم أجهزة  لقياس قوة ذراع 
والمهارات  ومستلزمات الشغل   ةوساق العمال والمصابين والمفحوصين والحالة الفيزيائي

إلى درجة   ذلكويتم تحويلها بعد  )كابل(تقاس القوة على وسيلة للضغط أو وعادة ما 
 قياس. 
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509. Dysacusis 

 Dysacousie 
 

 عسر فهم الكالم 

 
العجز  هذاعجز في السمع ال ينتج عنه بالضرورة عدم تمييز األصوات، وال يمكن قياس 

األصوات أو سبيل، ومن نتائجه اضطرابات في تمييز الكالم، أو نوعية الذيبواسطة 
 حجمها.

510. Dysarthria 
Dysarthrie  

 رتـّة
 

االضطراب بتلفظ ضعيف  هذااضطراب حركي للكالم ناتج عن إصابة عصبية ويتميز 
أي نسق فرعي للكالم كالتنفس والنطق والصدى والتطريز والتلفظ،  ذلكويمكن أن يصاب ب

يطرة على اللسان ن السدواالضطراب إلى خلل في الجهاز العصبي مما يحول  هذاويرجع 
 والحلق والشفاه والشفتين. 

511. Dyscalculia 
 Acalculie 
 

  إجراء العمليات الحسابيةصعوبة 

ضعف في تعلم العمليات  الحسابية  وصعوبة التوجه في مجال األرقام أو الفهم الرياضي 
هل ناتج عن اضطراب أولي  ذلكونتكلم عن اضطراب في تعلم الحساب ، وال تعرف أسباب 

لقي في معالجة األعداد أو أنه اضطراب، أو أنه ناتج عن اضطراب الذاكرة والكالم. أو خ
 ويتم تشخيص صعوبة فهم األعداد بناء على ثالثة معايير 

 أوال، االستعداد الحسابي الذي يكون أقل من المستوى المنتظر  
 العادية  ثانيا،  لهذه االضطرابات مخلفات على النتائج المدرسية للطفل أو في حياته

 ثالثا،  الصعوبات السابقة ال صلة لها بالعجز الحركي 
512. Dyschromatopsia ( defective colour 

vision) 
Dyschromatopsie 

 اضطراب تمييز األلوان
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عدم القدرة على رؤية اللون األحمر أو األزرق أو اضطراب في إدراك األلوان ويعني 
يستطيع الشخص رؤية أي لون على اإلطالق،  األخضر أو مزيجهم سوًيا، ومن النادر أال

غير أن قدرة اإلبصار ال تتأثر تماًما في كافة الحاالت، فعمى اللون ال يؤثر في قوة العين 
 أو في مدى رؤيتها. 

واضطراب رؤية اللون من الممكن أن يؤثر على حياة الشخص بأكملها، حيث تجعل من 
ها، وخاصة الوظائف التي تحتاج إلى الصعب عليه االنغماس في وظيفة ما يتكسب من

وبحسب نوع الخلل في الخاليا المخروطية فإنه يمكن أن  .مهارات في التعامل مع األلوان
  نشاهد ثالثة أنواع من عمى األلوان:

عمى األلوان الكامل، وفيه تغيب األقماع كلًيا من شبكية العين، والمصاب بهذا النوع  – 
  ث.دو ط، هما األسود واألبيض، وهذا النوع نادر الحيرى األشياء كلها بلونين فق

األخضر)، وينتج من غياب األقماع الحساسة للون األحمر أو  –عمى األلوان (األحمر  – 
  األخضر. وهذا النوع أكثر أنواع عمى األلوان شيوًعا.

 عمى األلوان (األزرق)، وهذا ينشأ عن فقدان الخاليا الحساسة للون األزرق. – 
 

513. Dysfluency 
Disfluence 

 اضطراب طالقة الكالم 
 

أعراضه في التأتأة والفأفأة ، وتداخل  دو، وهي إضطراب كالمي تبنوع من التلعثم الخفيف
  . األصوات بعضها مع بعض بشكل يعوق سالسة الكالم وطالقته

514. Dysgraphia 
Dysgraphie 
 

 كتابةالعسر 
شكل الحروف وترابطها وكتابتها وعدم هي صعوبة دائمة للحركة الكتابية لها تأثير على 

 االستعمال الجيد للصفحة وهناك ثالثة أشكال مرضية في هذه الحالة 
و ذو أوال ، اضطرابات التنظيم الحركي لألطفال الذين ال يتحكمون في حركاتهم واألطفال 

 التخلف الحركي
 ثانيا، اضطرابات في التنظيم الحركي المتعلق بتنظيم المجال 

ضطرابات التعبير الرسمي وذلك يرتبط بتخلف في الكالم ، وفقدان القدرة على ثالثا ، ا
 القراءة وفقدان القدرة على الكتابة اإلمالئية .
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515. Dyslalia 
Dyslalie 

 
  ، اضطراب التلفظ الشفوي عسر الكالم، لدغة

 
تشوه أو تشقق أو جرح في األجهزة المسؤولة عن  نطق بعض الكلمات نتيجة   صعوبة
 ، كاللسان واألسنان والشفتين والحنجرة.التلفظ

516. Dyslexia 
Dyslexie 
 

 ، اضطراب تعلم القراءةقراءة، صعوبة القراءةالعسر 
 

عجز الفرد عن الفهم الصحيح وكذا القراءة الجيدة بسبب خلل في جهازه العصبي.فالطفل 
عة بشكل صحيح المادة المكتوبة ، والتي هي في استطا  ال يستطيع أن يقرأ أو يفهم

أطفال في عمره الزمني ، فهو يقرأ في مستوى أقل بكثيرمما يتوقع منه    فهو قصور في 
تظهر صعوبات التعلم في القراءة على   والقدرة على القراءة ، أو عجز جزئي عنها ، 

أشكال متنوعة ، فمن بين التالميذ من يجد صعوبة بالغة في الربط بين شكل الحرف 
من مجموعة من الحروف وفي التمييز بين الحروف التي قد  وصوته ، وفي تكوين كلمات

تختلف اختالفات بسيطة في شكلها مثل الباء والنون إذا وردت في أول الكلمة خاصة ، 
على هذا النحو ، كما يجد  ءوما جاوبين التاء والياء في نفس الموضع والضاد والصاد 

ضًا من أيلظاهرية سليمة و البعض اآلخر صعوبة في فهم مايقرأ ولو كانت قراءته ا
الخصائص التي قد تظهر على قراءة التالميذ حذف بعض الحروف وٕاضافة البعض اآلخر 
، أو إبدال بعض الحروف ببعض ، أو تشويه نطقها ؛ كما يعكس بعضهم الحروف أو 
يقلبها ، وكذلك عدم التمييز بين األلف والالم إذا وردت األلف في وسط الكلمة حيث إن 

 على أنها الم –في الغالب  –الميذ ينطقها بعض الت
 

517. Dyslogia 
Dyslogie 

 
 عسر التعبير
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أحد اضطرابات اللغة يتميز المصاب به بعدم القدرة على صياغة أفكاره أو التعبير عنها 
بصورة صحيحة أثناء الكالم. وهذه الحالة قد تكون مصاحبة للتخلف العقلي أو االضطراب 

  .االنفعالي
518. Dysmetria 

Dysmetrie 
 عجز عن تمييز أعضاء الجسم

عالمة أو ن مراعاة للحيز الزماني المكاني ، هذه الحالة دوحركة بطيئة للقيام بحركات 
بحيث يعاني الطفل المصاب به من  ، المخيخإشارة خفيفة تدل على وجود تلف بسيط في 

  ان.صعوبة أثناء اختباره ، فال يستطيع توجيه إصبعه إلى أنفه وعيناه مغلقت
 

519. Dysnomia  
Dysnomie  

 خلل التسمية
 صعوبة تسمية األشياء في الوقت والمكان المناسب .  

 
520. Dysorthographia        

Dysorthographie 
     لكتابة اإلمالئيةتعسر ا

 تعسر الكتابة اإلمالئية ناتج عن تصور غير صحيح لقواعد اللغة  والفهم ومن سماته
 البطء أثناء الكتابة

 ويفقر نح
  إمالء الجنس والعدد والتطابق النحوي  والروابط   ضعف أساسي في 

 الحذف اإلرادي للمقاطع   ويمكن أن يتجلى في 
ن تذكر أو دراسة مسبقة  دومنطقيا بكتابة الطفل لما هو مسموع أو مرئي ب هذاويترجم 

 لما هو بصدد كتابته.
 
 

521. Dysphasia  
Dysphasie 

 كالميعسر 
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وي للوظيفة اللغوية لدى الطفل، أما الوظائف العقلية فتتطور بصفة حالة عجز خاص بني
عادية رغم إمكان مالحظة تأخر سيكوحركي وخطي مرافقين. ويمكن مالحظة بعض 
الصعوبات  تلقي وفهم الكالم و برمجة بعض أصوات اللغة وٕانتاجها.  ويصاب واحد من 

 المئة من األطفال المتمدرسين بهذا االضطراب
522. Dysphonia 

Dysphonie 
 

 عسر (خلل) الصوت
 
صعوبة الكالم أو إصدار األصوات بالمعنى العام في استقالل عن إصابة محددة حيث   
الحالة  هذهالصوت غليظا أو حادا أو أجشا أو مبحوحا أو أحيانا منعدما وتتميز  دويب

 بإصدار صوتين في نفس الوقت. 
   

523. Dysplasia 
Dysplasie 

 عجز النمو 
أو مكتسب يلحق بنمو أحد األنسجة أو األعضاء كما هو الحال في تشوه  تشوه خلقي 

 عنق الرحم، وتشوه الورك وغيرها.
524. Dyspraxia 

Dyspraxie 
  القدرة الحركيةاضطراب 

ن على الرغم من وجود هم في نظام تعليمي مالئم وبيئة محفزة مع الذيحالة بعض األطفال 
في تنفيذ الحركات وجوانب من عملية ن صعوبات في الحركة دوتطور ذهني عادي يج

التعلم كالتخطيط لتنفيذ المهام الحسية الحركية مثال الطفل المصاب بهذا االضطراب يعاني 
من مجموعة من المشاكل كغياب التوازن واضطراب الرؤية، واالضطراب اللمسي وضعف 

ابلية تموضع الذات في المجال وصعوبات في القراءة والكتابة والكالم. وضعف الق
 االجتماعية وغير ذلك. وغالبا ما تتسم هذه الحالة باضطراب التآزر الحركي.

525. Dysprosody   
Dysprosodie  

  اضطراب في إيقاع اللغة 
فقدان القدرة (اضطراب في إيقاع اللغة وكثافة التعبير تحدث في حاالت الحبسة الكالمية  

 وتتميز بتعبير بطيئ مع تنغيم بطيئ. )على الكالم
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526. Dysrhythmia 

Dysrhythmie 
  اإليقاعإضطراب 

اضطراب يلحق بعض وظائف الجسم مثل نبضات القلب المتميزة باضطراب إيقاع الجيوب 
األنفية ، وٕايقاع راحة القلب التي يفرضها الجهاز العصبي المركزي ، وينتج عنه اضطراب 

 في وتيرة دقات القلب.  
 

527. Dystonia 
Dystonie 

 عضلي  اضطراب
العرض في  هذاض ومصطلح يدل على مجموعة من األمراض،  وتظهر تجليات عر   

تقلص مستمر ال إرادي لعضالت منطقة أو مجموعة من مناطق الجسم مما يسبب في 
االضطراب قد يكون  هذاالجزء من الجسم ، و  هذاكثير من األحيان تشوها أو التواء في 

وقد يرافق هذه الحالة اهتزازات تشبه  ناتجا عن خلل في اشتغال الجهاز العصبي المركزي.
 تلك التي نجدها عند المسنين.  

528. Dystrophy 
Dystrophie 

 ضمور العضالت واألعصاب 
مجموعة وراثية  من األمراض تضعف عضالت الجسم تدريجيا إلى فقدانها ، وتشبه   

 الضمور إلى عامل وراثي وقد تتعلق بنقص مزمن هذااالضطراب العضلي وتعود أسباب 
 للبوطاسيوم لدى اآلباء.   

 
 
 
 
 

 
529. Early Identification 

Identification précoce 
 

 تعرف مبكر 
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التعرف على المشاكل التي قد تعرقل نمو الطفل واندماجه في المدرسة، وهناك الكثير من   

االضطرابات التي لم يتم اكتشافها بعد وهي غير مفهومة ويبقى التدخل المبكر والمكثف 
 االضطراب والتعرف على األعراض المبكرة. هذهل الوحيد للكشف عن السبي

530. Early Intervention 
Intervention précoce 

 تدخل مبكر
 

تدخل مبكر هو تقديم خدمات متنوعة طبية واجتماعية وتربوية ونفسية لألطفال الصغار 
تأخر أو اإلعاقة. في السن الذين يعانون من إعاقة أو تأخر نمائي أو الذين لديهم قابلية لل

وال يقتصر التدخل المبكر على التربية الخاصة في مرحلة الطفولة المبكرة لدعم نمو 
 اإلعاقاتي ذو األطفال المتأخرين نمائيا واألطفال المعرضين لخطر اإلعاقة واألطفال 

المثبتة، ولكنه يشتمل أيضا على خدمات الكشف والتشخيص المبكر، والخدمات المساندة 
والدعم والتدريب األسري، والخدمات  واإلرشادالطبيعي والوظيفي والنطقي)،  (العالج

الوقائية متعددة األوجه التي يتم تنفيذها بالتعاون مع العاملين في المجاالت الطبية 
المختلفة وخاصة مجال الرعاية الصحية األولية، والتوعية األسرية والجماهيرية بوسائل 

 والمرئية. االتصال المسموعة والمقروءة
 

531. Early Intervention Models 
Modèles d'intervention précoce  

 نماذج التدخل المبكر
 

 ومنها :يقصد بالنموذج هنا النمط الشائع في تقديم خدمات التدخل المبكر 
 المقدم في المنزل التدخل المبكر أوال:

 التدخل المبكر المقدم في المركزثانيا، ، 

 المقدم في كل من المركز والبيت التدخل المبكرثالثا، 

 نالذيالتدخل المبكر من خالل تقديم االستشارات للو رابعا، 

 التدخل المبكر المقدم في المستشفىخامسا،  

  
532. Echolalia  

Echolalie 
 ترديد الكلماتببغائية 
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ترديد بعض أجزاء الكالم اتجاه تلقائي وعفوي في إعادة لبعض الجمل أو بعض أجزائها 
 الهستيريا  لمخاطب وتوجد في عدة اضطرابات نفسية وعصبية مثل التوحد و الكجواب ل

 واالفصام وغيرها.
 

533. Ecological approach 
Approche écologique 

 مقاربة بيئية 
نموذج للتحليل والتدخل يهتم بالتفاعل بين الفرد ومحيطه االجتماعي الضيق  اإليكولوجية  

 والموسع 
على عدم اعتبار الطفل مريضا ، وترى أن  مقاربة د هذه التؤك وفي المجال التربوي 

يحدث على األصح نتيجة لتفاعله مع الظروف البيئية المحيطة به. وطبقا لهذه  هسلوك
 فإن تغيير الظروف البيئية يؤدي إلى إحداث التغيرات المنشودة لدى الفرد. المقاربة 

534. Edible reinforcer 
Renforcement des aliments comestibles  
 

  مكافأة األكل الصالح
 

أي شيء صالح لألكل مما يفضله التالميذ يمكن استخدامه كمكافأة للسلوك المرغوب 
 المناسب

535. Educable  
Educable 

 للتربية  لبقا
ي التخلف العقلي ذو المصطلح قديما بخصوص األشخاص  هذاقابل للتعليم وقد استعمل 

يطلق مصطلح    وفي تعريف الطب النفسي   )70و 50معامل الذكاء بين   (الخفيف 
د الصف الرابع وهو من فئة دو القابل للتعلم على الشخص الذي يمكن أن يتعلم إلى ح

 التخلف العقلي الخفيف. 
 

 
536. Educable Mentally Handicapped 

Handicapé mental éducable  
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 معاق عقليًا قابل للتعلم 

 79ــ  55 (و )على اختبار بينيه 70ــ  50  (بينذكائهم ما هم أولئك الذين تتراوح نسبة
يستطيع هؤالء األطفال  .الخفيفةالفئة تقابل اإلعاقة العقلية  ، وهذه)على اختبار وكسلر

  . لكنهم  يحتاجون إلى رعاية خاصة ، الجوانب األكاديميةبعض تعلم 
 

537. Educable Mentally Retarded 
Handicapé mental éducable  

 
  قابل للتعليم اً متخلف عقلي

أصبحت اليوم كل درجات اإلعاقة قابلة للتدريب والتعليم عكس ما كان شائعا من قبل 
فهناك فئة من األطفال المتخلفين عقليا يمكنهاأن تتدرب على سلوكيات االستقاللية 
الشخصية كالنظافة واألكل واللبس وفئات أخرى يمكنها التعلم في المدارس، وفئات 

 أن تتدرب في أوراش التكوين المهني. اخرى يمكنها إ

 
538. Education for disabled pupils in an ordinary class 

Scholarisation des élèves handicapés en classe ordinaire  
 قين في الصف العادياالمع تالميذتعليم ال

الخاصة  تي الحاجاذو إن الحّد األدنى من التدخل التربوي الخاص يتمثل في تعليم الطالب 
 التعديالت في الصف العادي. وٕاذا كان معلم هذا الصف ذا معرفة وخبرة فقد يجري بعض

الفردية لطالبه.  البسيطة على أساليب التدريس أو على الوسائل التعليمية لتلبية الحاجات
الفصول الدراسية  ي الحاجات الخاصة فيذو ومهما يكن من أمر فإن إلحاق الطالب 

بالفشل غالبًا. فالمعلمون  ير المصادر الداعمة للمعلم عمل محكوم عليهن توفدوالعادية 
تقديم الخدمات اإلضافية للطالب  في المدارس العادية بحاجة إلى تدريب فاعل ليستطيعوا

في أثناء الخدمة، حيث يدرس المعلمون  ي الحاجات الخاصة. وكثيرًا ما يتم هذا التدريبذو 
 .الخاصة التربيةرات في دو مساقات أو يلتحقون ب

و حاجات ذو الصف الذي يلتحق به طالب  ومن القضايا األساسية ضرورة دعم معلم 
منها تشكيل فرق متخصصة لدعم عملية  خاصة. ومثل هذا الدعم قد يأخذ أشكاًال مختلفة

و ذو االستشارية. وبالطبع فقد يتلقى الطالب  الدمج، وتوفير الخدمات التربوية الخاصة
كليا في الفصل الدراسي العادي. فبعض الطالب،  ة تعليما جزئيًا وليسالحاجات الخاص

يتلقون معظم تعليمهم في الفصل الدراسي العادي،  ي اإلعاقات البسيطة،ذو وبخاصة من 
  .المصادر لتلقي خدمات تربوية خاصة وداعمة ولكنهم يلتحقون لفترات معينة بغرف
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539. Educational diagnosis 

Diagnostic éducatif 
 تشخيص تربوي

 
يستخدم عملية منظمة تهدف إلى وصف وتحليل النتائج لتحديد العلة ومصدرها ، و 

 ووسائل تقييميه لتحديد المستوى األكاديمي وتقنيات المقابلة  التشخيص التربوي اختبارات

 للطالب وكيفية تعلمهم. وتستخدم المعلومات التي تجمع عن طريق التشخيص التربوي في

 .لهم دمات للطالب كما تستخدم في تنظيم وتوجيه أنشطة تربوية معينةاختيار الخ

تقييم يصلح لتحديد صعوبات التعلم بقصد العالج، واختبار يصلح للكشف عن قوة وضعف 
التلميذ لغايات تتعلق بالتوجيه المدرسي، وهي معرفة مستوى التلميذ وحصيلته األولية قبل 

لصعوبات التي يعاني منها أثناء تعلمه كالصعوبات بداية وحدة دراسية جديدة ، ومعرفة ا
في النطق، والمعيقات الحركية ، والضعف في السمع أو البصر. وهي اختبارات هدفها 

 الكشف عن الضعف، والعادات المشينة التي تلحق جميع مجاالت التعلم المدرسي.

540. Educational Evaluation 
Evaluation éducative 

 تقييم تربوي 

بواسطة نقطة بحسب مقياس لسلوك أو منتوج ما، ويمكن تحديد التقييم التربوي  تقدير  
األهداف ميذ في تحقيق  على أنه سيرورة منتظمة هدفها قياس المدى الذي بلغه التال

ث بعض التغيرات دو التربوية . وهو الجمع المنظم للمعلومات قصد معرفة مدى ح
ة مستواها لدى كل تلميذ وٕاصدار الحكم واتخاذ ، ومراقباألهداف  المقصودة والمتضمنة في 

القرارات المناسبة . وهو نظام من مراقبة الجودة ، يمكن من تحديد فعالية األساليب 
التعليمية ، ومعرفة مدى تأثير المواد الدراسية، فهو بمثابة تغذية راجعة يمكن المدرس من 
 معرفة مدى صالحية طرق التدريس والتقدم في الفهم.

 
 

 
541. Educational Rehabilitation 

Réadaptation pédagogique  
 

 ل تربوييهتأ 
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 .التربوية للعملية والظروف المالئمة  ةر البيئيخالل توف التأهيل التربوي من يمكن تحقيق 
 :  االحتياجات الخاصة  يتم التأهيل من خالل ذويوفي تربية 

احي الفيزيقية واالجتماعية . فمن ضرورة توفير البيئة التعليمية المالئمة من النو  - 
يجب أن تكون البيئة المدرسية خالية من الحواجز التي تعيق وصول  الجانب الفيزيقي

مرافقها ، أما عن الجانب االجتماعي فمن الضروري أن يتقبل  ق إلى جميعاالشخص المع
وأن يتيحوا  قين بينهم ،اومعلمين وتالميذ وجود تالميذ مع العاملون في المدرسة من إدارة

 لهم فرص التفاعل االجتماعي السليم .
ضرورة توفير الخدمات المساندة لتوفير جميع أشكال الدعم الالزمة لهؤالء التالميذ مثل  -

ق امساعدة المعلم العادي في تخطيط التعليم المالئم للتلميذ المعلتربية خاصة  توفر معلم
 رشاد النفسي واالجتماعي .تأهيلهم وتوفر خدمات اإل  عند الحاجة ، وضرورة

التالميذ  لهار األجهزة والوسائل التعليمية والتجهيزات الصفية التي يحتاج يضرورة توف -
 .اإلعاقات  ذوو

 
542. Educational subnormal 

Education inférieur à la normale 
 

  األدنىمستوى األداء األكاديمي 
اء الذهني يماثل أداء األطفال مصطلح بريطاني األصل يشار به إلى مستوى من األد

 المتخلفين عقليا القابلين للتعلم أو المتخلفين عقليا بدرجة بسيطة طبقا للتصنيف التربوي
 
 
 
 

543. Educational Therapist  
Thérapeute éducatif 
 

 اختصاصي العالج التربوي

عالجية مع العيادات التي تطبق فيها البرامج التربوية الهذا المصطلح عادة في  يستخدم  
األطفال غير العاديين، وذلك لإلشارة إلى المعلم الذي يضطلع بعملية التقييم التربوي 

 لهؤالء األطفال ومن ثم وصف األنشطة التربوية المناسبة لهم.
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544. Educators specializing 
Educateur spécialisé 
 

  ◌ِ  خاصمربِّ

اء كانوا أفاال أو مراهقين شخص يساعد األشخاص المعاقين واألشخاص المنحرفين سو    
أو بالغين ليصبحوا مستقلين بأنفسهم ومندمجين في المجتمع من خالل برامج التربية 
الخاصة، وهو يستمع إليهم للتعرف على مؤهالتهم وقدراتهم واتجاهاتهم ويدل المصطلح 

  الشخص في مركز من مراكز التربية أو التأهيل. هذاكذلك على الوظيفة التي يقوم بها 
545. Edward Syndrome, Trisomy 18 

Syndrome d'Edward, Trisomie 18 
 18ثلث الصبغي ت -ارددو متالزمة أ

الحالة غير االعتيادية تهم كل طفل  هذهو  18ز بتواجد كروموزوم ثالث يمرض خلقي يتم
وتكون أكثر انتشارا لدى البنات. ومن عالماته انخفاض الوزن لدى ازدياد  8000من بين 
وازي مع اضطرابات مورفولوجية، وشكل خاص للجمجمة مع قفا بارزة ودقن الطفل بت

صغير ويدين وقدمين غير طبيعيين ، وغالبا ما نجد كذلك تشوهات في القلب والكلي 
وأعضاء أخرى. ثالثون من هؤالء األطفال يموتون في الشهر األول نظرا لالختالالت 

 المذكورة.
546. Effort rehabilitation 

Rééducation à l’effort  
 عادة التأهيل للقيام بمجهودإ

حساس ن اإلدوهيل الهدف منها استرجاع القدرات على القيام بمجهود أطريقة في الت
 بالتعب. 

 
 

547. Elaboration 
Elaboration 

 

  / اإلفاضة على التطوير )الفرد(قدرة 
 

 ذوتلميذ قدرة الفرد على إعطاء إضافات وزيادات جديدة لفكرة معينة. وعليه يوصف ال
الذي يستطيع أن يتناول فكرة أو عمًال ثم يحدد تفاصيله، هو القدرة على التفاصيل بأنه 

ورسم ، كما يمكنه أن يتناول فكرة بسيطة أو مخططًا بسيطًا لموضوع ما ثم يقوم بتوسيعه
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خطواته التي تؤدي على كونه عمليًا، "قد أشارت بحوث اإلبداع أن التالميذ الصغار األكثر 
صيل غير الضرورية إلى رسوماتهم وقصصهم، ااعًا يميلون إلى زيادة الكثير من التفإبد

فصيل تتناسب درجة إبداعه مع مقدار التفصيالت تالقدرة على ال ذووعليه فالتلميذ المبدع 
 التي يعطيها. 

   
548. Elbow Deformities 

Déformations  du coude  
 تشوهات المرفق

 
حد أهو   االنقباض واالنبساط . واالنقباض غير الطبيعيالمرفق مفصل يسمح للذراع ب

عاقات العصبية ي اإلذو   فرادوبخاصة لدى األ  شيوعاً  اضطرابات المرفق أشكالكثر أ
التي تنتج عن   بفعل التشوهات الوضعية  الشديدة . ويحدث هذا االنقباض  والعضلية

  تفاقمها  في احتماالت  مرفقوتكمن خطورة اضطرابات ال  .مستوى التوتر العضلي  ارتفاع

 ، الجبائر مثالً   كاستخدام  جراءات الوقائية المالئمةاإل  فال بـد من اتخاذ  يام. ولذلكمع األ

 المسؤولة عن انثناء  العضالت  إلطالة  الشديدة ، عمليات جراحية  الحاالت وقد تجرى في 

 .المرفق
549. Elbow orthosis 

Orthèse du coude 
 للمرفق  جبيرة

  
 على المرفق أثناء عالج اإلصابات التي تصيبه.   عجهاز يوض

 
 

550. Elderly 
Personne âgée 

 مسن

 لدى الشخص المسن  للوظائف الحيوية والنفسية واالجتماعية ييشير إلى التقدم الطبيع
للحد األقصى من النمو والتطور. ويكون للجينات الوراثية والعوامل البيئية  بعد وصولها

بعض  دووقد يب .الحياة تأثير كبير األهمية على جودة حياة اإلنسان ونمط والصحية
  العجزالطبيعي في األجهزة والوظائف مما يترتب عليه بعض اإلعاقات في سن متأخر. 

551. Electronic Mobility Devices 
Dispositifs éléctroniques  de mobilité 
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 للحركةإلكترونية  أجهزة 

 
المكفوفون  ات واألجهزة اإللكترونية التي يستطيع األشخاصدو أليتوفر حاليًا العديد من ا

عن حاسة البصر،  ات، وٕان كانت ال تعّوض الفرددو االستعانة بها في التنقل . ومثل هذه األ
 .ممكنة تساعد بعض األشخاص المكفوفين على العيش المستقل إلى أقصى درجة

المبصر  مات التي يستقبلها الشخصات تحّول المعلو دو ومعينات التنقل اإللكترونية هي أ
 عبر حاسة البصر إلى معلومات يستقبلها الشخص المكفوف بواسطة حاسة السمع أو

ومهما  .ات قد يحملها الفرد بيده أو يضعها على رأسه أو عينيهدو حاسة اللمس. وهذه األ
يجني  حتى كان نوع األداة ، فالشخص الكفيف يحتاج إلى التدرب عليها لمدة زمنية كافية

 .الفائدة المرجوة منها

 ات :دو ومن األمثلة على هذه األ 

فوق الصوتية فإذا  وهو جهاز يصدر حزمة من األشعة  جهاز راسل إلستطالع الطريق  -
 مسموع،  ارتطمت بحاجز إرتدت إلى الجهاز فتتحول الكترونيًا إلى صوت

د الشخص الكفيف يزوّ  ويعمل بطريقة مشابهة لجهاز راسل ولكنه  الدليل الصوتي -
 بمعلومات عن الحاجز أو بعده وخصائص سطحه،

والثانية  لألمام إحداهماوترسل ثالث حزم من األشعة تحت الحمراء تتجه   عصا الليزر - 
يحّسها الشخص  لمسبةلألعلى والثالثة لألسفل، فإذا ارتطمت بشيء فهي تصدر ذبذبات 

 . الكفيف بيده
فوق سمعي فإذا ارتطمت الموجات الصوتية  ر صوتاً والذي يصد  جهاز موات الحسي  -

 .الكترونيًا إلى ذبذبات لمسية بشيء ارتدت إلى مستقبل الجهاز فتحول الصوت

   
552. Electronic Braille Display 

Affichage électronique en braille 
 شاشات برايل اإللكترونية 

ح لمساعدة الكفيف على عارض الشاشة عبارة عن جهاز حسي، يوضع تحت لوحة المفاتي
 .الحاسوب قراءة محتويات شاشة

 
553. Electronic cane 

Canne électronique 
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 لكترونيةإعصا 
عصاه اليكترونية مصممة على شكل العصا البيضاء الطويلة لكنها تقدم للكفيف ترددات  

فوق صوتية يشعر بها تحت يده عندما تصطدم بعقبة معينة في طريقها , كما أنها 
استكشاف العقبات في كل االتجاهات على مسافة خمسة أمطار وتصنع أطراف تستطيع 

 هذه العصا من مادة الرصاص . 
 

554. Electronic travel aid 
Aide électronique pour le déplacement 
 

 للتنقلإلكترونية لمعينات 
منها بعض المعينات التي تساعد األشخاص المكفوفين في تحركاتهم داخل المدن 

م على معرفة أسماء الشوارع مثال وقراءة أرقام الحافالت وغير ها وغالبا ما تساعده
 المعينات نشر لوحات إلكترونية في المدن هذهتستلزم 

 
555. Emotional disabilities 

Désordres émotionnels 
 

 انفعالي اضطراب
 

نفعالية ن انفعاليا بأنهم أولئك األطفال الذي يظهرون استجابات اوقااألطفال المعيعرف 
مصطلح . وهو غير متوقعة منهم أو غير متوقعة من اآلخرين وبشكل مزمن ومتكرر

يستخدم لتعريف األفراد الذين ال يمكنهم السيطرة على انفعاالتهم على نحو جيد يكفي 
للمحافظة على سلوكهم في نطاق مقبول. ومن الممكن خدمة المضطربين انفعاليا من 

الفصول العادية مع تزويدهم بخدمات مساعدة يقوم بها خالل وضعهم بصورة مستمرة في 
 .مدرس متنقل أو مدرس األزمات 

 
556. Emotional disturbance (Emotionally disturbed ) 

Pérturbation émotionnelle  

 

  ب انفعالياضطر ا
 اضطراب انفعالي ينتج عن حادث معين ، واالضطراب االنفعالي يفقد الشخص توازنه  
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557. Emotional Impairment 

Déficience émotionnelle  
 انفعالي  ضعف

 
 واضح ولمدة زمنية طويلة  التي تظهر بشكل ةكثر من الخصائص التاليأو أواحدة   
 عدم القدرة على بناء عالقات ايجابية مع االخرين -
 مشاعر وعواطف غير عادية في ظروف ومواقف أواظهار السلوكيات غير مناسبة  -

 عادية

 ر عام باالكتئاب وعدم السعادةشعو  - 
 بالجسم أوبالمدرسة  مخاوف ترتبط أوعراض جسميه أالشكوى من  - 
 األطفال إن أخرىبعبارة  حركية أو حسية أولعوامل عقليه  ىعدم قدرة على التعلم التعز  - 

قدرة من حولهم  أوقدرتهم  تعيق أننها أمن ش أشياءيفعلون  أطفالالمضطربين انفعاليا 
  مناسبةقيام بوظائفهم بطريقة على ال

منها  االنفعاليةطرابات ضاال إلى لإلشارة التربية أدبياتمن  أخرىتستخدم عدة مصطلحات 
وك لالس ، سوء التوافق االجتماعي، االضطرابات السلوكية، اضطراب الشخصية  ، الجنوح

  غير التكيفي
 
 
 
 

558. Employment of People with Disabilities 
Emploi des personnes handicapées 
 

 قيناتشغيل المع 

 
 ل إلى سّن تشريعاتدوقين ، بادرت بعض الامن أجل تحسين فرص العمل لألشخاص المع

قين. ويستند نظام اترغم أصحاب العمل على تشغيل نسبة معينة من األشخاص المع
ل ن عمدوقين سيبقون افي التشغيل إلى افتراض مفاده أن معظم األشخاص المع الحصص

تسن قوانين وطنية تضمن حق الشخص المعوق المدرب في العمل. وتوكل مهمة  لم إذاما 
 .القوانين في األغلب إلى وزارة العمل تنفيذ هذه
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 لدووتختلف آلية تنفيذ نظام الحصص( أو النسبة) في تشغيل األشخاص المعوقين في ال
 يرات . فغالبًا ما تنصالتي تعمل به، كما تختلف كذلك المواقف منه باختالف عدة متغ

 %) من الوظائف لألشخاص المعوقين في5-3قوانين العمل على تخصيص ما نسبته (

 ) موظفًا . وفي حالة عدة اإللتزام50المؤسسات والشركات التي يعمل فيها أكثر من (

بالنسبة المخصصة لألشخاص المعوقين فإن على الشركة أو المؤسسة أن تحصل على 
أشخاص غير معوقين وٕاال سوف تخضع للمساءلة القانونية ويفرض رسمي لتوظيف  إذن

 .غرامات معينة عليها

اتحادات  وغالبًا ما يعّبر أصحاب العمل عن عدم الحاجة إلى نظام الحصص في حين تؤيده
المتفق  قين وأسرهم. ولعل الشيء الرئيساالعمال ومؤسسات وجمعيات األشخاص المع

قين وأنه االمع م حلوًال سهلة لمشكلة البطالة بين األشخاصعليه هو أن هذا النظام ال يقد
 .نحوهم ال يعد بديًال فاعًال لتدريبهم أو لتعديل اتجاهات أصحاب العمل

559. Encephalitis  
Encephalite  

 التهاب الدماغ                 

 
 هو التهاب فيروسي قد يحدث لدى األطفال بعد التهاب الدماغ وبخاصة الطفولي منه

كي الذي السعال تلقيحأحيانًا (وبخاصة  تلقيحاتصابتهم ببعض األمراض أو إثر تلقيهم الإ
حدث ولم يعالج  والحصبة). ولم يعد التهاب الدماغ مرضًا شائعًا في الوقت الحالي. أما إذا

الحاالت. وقد يقود هذا  %) من30بشكل فّعال فهو قد يحدث تلفًا في الدماغ في حوالي (
دماغي، أو اضطرابات نفسية،  لى عاقة عقلية، أو اضطرابات لغوية، أو شللره إدو التلف ب

المضاعفات سريعًا فهي قد تحدث في  أوصعوبات تعلمية. وليس بالضرورة أن تظهر هذه
 .غضون بضع سنوات

560. Encephalopathy 
  Encéphalopathie  
 

 شلل دماغي 
 

العلوي من النخاع الشوكي، ويعني الدماغ والمخيخ والجزء  ذلكالتهاب كلي للدماغ بما في 
كل إصابة دماغية ذات أصل تسممي أو تدهوري  أو أيضي ومن أنواعها االلتهاب 

 الدماغي فيروسي ، واالعتالل الدماغي اإلسفنجي .
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ومن أعراضه: تباطؤ التفكير،والخلط بين األفكار، واإلفراط في الحركة والهذيان 
 والتشجنجات والصرع.

561. Endoglobulaire dealers (cochléaria) 
Surdité endoglobulaire (ou cochléaire) 
 

 صمم القوقعة الداخلية
 

 ) هو صمم إدراكي ناتج عن تشوه أو إتالفألقوقعيالقوقعة الداخلية ( أو الصمم  صمم

  القوقعة.في  يحدث
562. Endocrinology 

 Endocrinologie 
 

 مبحث الغدد الصماء 

ت، ومن بين أمراض الغدد متالزمة شيهان،  ومتالزمة العلم الذي يبحث في الهرمونا  
كوشينك، الغدد الدرقية، فرط اإلفراز الدرقي، ومرض البنكرياس، والسكري، قصور الغدد 

 التناسلية، عدم التميز الجنسي .   
563. Endurance  

 Endurance 

 قوة االحتمال
ن ، ففي الرياضة هي  قدرة الشخص على االحتفاظ  على مستوى معين من الشدة في الزم

احتمال  القلب واألوعية الدموية والجهاز التنفسي، وقوة  ةمثال تؤخذ بعين االعتبار قو 
االحتمال العضلي، وهناك اختبارات فسيولوجية لقياس قوة االحتمال منها اختبار لوك 

 ليجرب، واختبار كوكير. 

 
564. Enlarged keyboard 

Clavier surdimensionné; clavier 
élargi 

  
 لوحة المفاتيح الموسعة

 
لوحة مفاتيح موسعة مقارنة بلوحة المفاتيح المعتادة، وهي لوحة تحتوي على مالمس من 

  السهل التعرف عليها واستعمالها، وهناك أنواع عديدة من لوحات المفاتيح الموسعة.
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565. Entrainement 
Entraînement 
 

 تدريب
 

لم يكن له دات ومهارات واتجاهات وأفكارًا الفرد عا كسابعملية منظمة مستمرة تهدف إلى إ
ويستعمل التدريب كذلك للدفع  مرتبطة بنوع العمل المسند إليهفيها المستوى المطلوب 

مصطلح التدريب  لبالشخص إلى االبتعاد عن عادات واتجاهات غير مرغوب فيها ويستعم
مات مثال، أو عادة للرفع من مستوى األداء لدى األفراد كما هو الشأن في نطق الكل

  الحصول على وقت جيد لقطع مسافة معينة. 
566. Environmental Perspective 

Perspective environnementale  
 بيئي  منظور

اتجاه يأخذ بعين االعتبار في تحليل وتفسير الظواهر العناصر المكونة للبيئة التي يعيش 
االضطرابات    هذهتجاه أن اال  هذامثال  يرى أنصار اضطرابات السلوك فيها الفرد. ففي 

هي نتاج التفاعل بين الطفل والبيئة فالمشكلة ليست داخل الطفل ولكن في نمط التفاعل 
طفال الذي الكثير من األ إنبين خصائص الطفل والخصائص االجتماعية والطبيعية للبيئة. 

لى إو سلوكية في صف معين ، ينجحون عندما ينتقلون أيظهرون مشكالت تحصيلية 
الذين يواجهون صعوبة في  األطفالف آخر مع معلم جديد لديه توقعات مختلفة. وبعض ص

ينجحون بشكل بارز عندما يتلقون تعليمًا فرديا . ويختلف سلوك  الصف،التعلم داخل 
اني لدى الطفل على دو بين البيت والمدرسة. وقد تقتصر مشكلة السلوك الع األطفال

معنيين . وفي جميع الحاالت فان السلوك يتأثر  أشخاصمع  أوالظهور في موقف محدد 
 بالبيئة المحيطة . 

التفاعل بين الطفل والبيئة متعددة . ففي بعض الحاالت يظهر الطفل سلوكًا  أنماط إن
شيوعا ،  األكثرالحاالت  أمامضطربًا في المواقف المتعددة ، وهذه الحاالت نادرة الشيوع . 

اقف محددة . فطفل لديه صعوبة في التعلم ، مثال ، قد فيظهر فيها السلوك المشكل في مو 
تظهر مشكلته عندما يوضع في صف يدرسه معلم لديه توقعات عالية من الطلبة مع 

مجموعة من الطالب التنافسيين . وفي حاالت من نمط ثالث يكون الطفل قد تعلم سلوكا 
بذيئة قد تكون مناسبة تكيفيا في موقف محدد لكنه غير تكيفي في موقف آخر . فاللغة ال

مع جماعة الرفاق وغير مناسبة في الصف. ويجب معرفة أن مواقف بيئية تضع ضغوطات 
يظلوا  أن األطفالفيها ، كالمدرسة التي تفترض في صغار  األفرادقوية على مختلف 
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الفقراء الذين يعيشون في ظروف  أطفال أوهادئين على مقاعدهم لساعات طويلة ، 
  اقتصادية صعبة.

السلوك  إلىلى تغيير نمط التفاعل الذي يؤدي إن المعالجة وفقًا لالتجاه البيئي تتجه إ
المشكل . ومن واجب اآلباء والمربين الحرص على تنظيم البيئة حول الطفل بحيث 

 تستجيب لحاجاته وتستثير لديه السلوك المناسب .

567. Epilepsy  
 Epilepsie   
 

 صرع
 
الدماغ تتميز  أداءفي  ختالالت هو واحد من مجموعة ااضطراب في الجهاز العصبي و   

نتاج بعض الطاقة إففي الوضع الطبيعي تقوم خاليا الدماغ ب ،بصدمات مفاجئة ومتواترة
حيان يفشل دماغ الكهربائية ترسل عبر الجهاز العصبي وتحرك العضالت وفي بعض األ

رع، والتي تدعى "نوبة نتاج الطاقة، وتحدث صدمة الصإالمريض بالصرع في التحكم في 
 الصرع"، عندما تخرج هذه الخاليا دفعة عنيفة ومفاجئة من الطاقة الكهربائية.

 نواع رئيسية من نوبات الصرع هي:أوهناك ثالثة 
 نوبة الصرع الكبير. -
 نوبة الصرع الخفيف. -
 النوبة النفسية الحركية -

  

568. Equal Opportunities 
Egalité des opportunités  

 متساويةفرص 

 

المصطلح في القوانين الخاصة ببعض الشرائح المجتمعية التي تعيش حيفا  هذايستعمل 
قانونيا أو تعتبر من الفئات المهمشة داخل المجتمع،  كما هو الشأن بالنسبة للنساء 
واألطفال والمعاقين واألقليات من أجل تكافؤ الفرص، وتوضع قوانين خاصة إلتاحة فرص 

 أدى ذلك إلى سن قوانين التمييز اإليجابي لصالح هذه الفئات.متساوية حتى لو 

569. Equipment set 
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kit d'équipement 
 

 جهزةاأل مجموعة
 

 . السمعية والحواسب الخاصة والمكبرات اإلعاقةي و ذلألشخاص  المصممة يشمل الهواتف

570. Equity 
Équité 

 / تكافؤإنصاف
 

ن أن تكون دوعتراف بحقوق الفرد شعور بالعدالة الطبيعية والعفوية المؤسسة على اال
بالضرورة مستوحاة من القوانين الجاري بها العمل، وهذا الشعور يتجلى مثال في لما نود 

ن أن نكون موجهين  بالقوانين فقط ، وهو شكل من العدالة يأخذ دوتقييم حالة ملموسة ب
يره. اإلنصاف بعين االعتبار روح القانون ال نصه من أجل التخفيف من نتائجه أو لتطو 

إذن هو حالة الفكر الذي يريد أن يذهب إلى أبعد مما هو عادل على المستوى القانوني، 
أن يتعارض مع القانون لما تكون به ثغرات،  أو يكون غير مكيف أو غير  ذلكويمكن ل

عادل ، ويتم االنصاف عبر مبدإ العدالة غير المكتوبة سابق للقوانين ويعلو عليها، ففي 
واالقتصاد اإلنصاف هو المبدأ الذي يؤدي إلى تصحيح الفوارق التي يعيشها  السياسة

األشخاص أو المجموعات المحرومة وعلى المستوى االجتماعي فإن التوزيع المنصف ال 
يتطابق مع المساواة بالمعنى الصريح، إنه إجراء أو توازن يمكن من تقبل شكل عدم 

اإلطار تدخل بعض القوانين الخاصة  هذا.  وفي المساواة لما تكون المساواة غير مقبولة
 لتنصف بعض الفئات االجتماعية المهمشة كالمعاقين مثال ، واألقليات.

571. Ergonomy 
Ergonomie 
 

 رجونومياأ

 
تعرف االرجونوميا بأنها دراسة علمية للعالقة بين اإلنسان والوسائل المتوفرة لديه وطرقه 

تصور أنظمة يمكن استعمالها بأقصى حد ممكن المعارف  ل هذهوأوساط الشغل وتطبيق 
األنظمة تتجلى في المجال  هذهمن الراحة واألمن والنجاعة ألكبر عدد من الناس، و 

المجاالت  هذهوالعناصر المكونة ل )نصب المراقبة، سلسلة اإلنتاج  (الفيزيقي للشغل
تنظيم الشغل وغير وصيرورة تدبير اإلنتاج كالبرامج الحاسوبية ،و  )مراقبة التحكمات   (
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الذاكرة (ذلك، وتستعمل االرجونوميا معارف من فسيولوجية الشغل من علو النفس المعرفي 
اليقظة ووضع الجسم، وظروف (ومن علم النفس الفسيولوجي  )االنتباه اإلدراك والتعلم 

ومن  )توزيع الوظائف وتنظيم سلسلة القيادة (ومن سوسيولوجيا المنظمات  )الشغل
 ت.اللسانيا

   
572. Essential function of daily living 

Activité essentielle de la vie quotidienne ( activité quotidienne 
essentielle) 
 

 أنشطة الحياة اليومية
أنشطة الحياة اليومية هي أنشطة أساسية كاالستحمام ، وارتداء المالبس واألكل،  

األنشطة بأنشطة أذاتية  هذهوتستكمل  والذهاب إلى المرحاض، والتحكم في التبرز،
كاستعمال التلفون والتسوق، وتهيئ الوجبات ، وتنظيف البيت، وغسل المالبس، واستعمال 

 ية، والقيام بالتدبير الماليدو وسائل النقل، واخذ األ
 إن أنشطة الحياة اليومية واألنشطة األساسية تمكن من قياس استقاللية الشخص . 

573. Essential Tremor 
Vibration  essentielle 
 

 رجفة رئيسية
  
اضطراب عصبي يبدأ بالتدريج  ومن خاصيته المعروفة ارتجاف الذراع الذي يظهر أثناء   

الحركات اإلرادية كما هو الحال في الكتابة أو األكل ويتسع االرتجاف ليشمل الفك السفلي 
ألسفل إلى األعلى، وفي والصوت وجهات أخرى من الجسد. ومعلوم أن االرتجاف يبدأ من ا
االرتجاف عند حاالت  هذاغالب األحيان توجد حاالت االرتجاف عند المسنين . ويتزامن 

 القلق واألعراض االكتئابية وصعوبات عقلية.
574. Etiology of autism 

Étiologie de l'autisme 
 أسباب التوحد

 
فقر في  (مع الواقع التوحد هو تطور كبير للمشاعر  الداخلية مرتبط بفقدان العالقة 

وضع المصطلح في لبداية للتعبير عن غياب التواصل مع العالم  )العالقات اإلنسانية
الخارجي وغياب التواصل يترجم عموما بتجنب النظر في اآلخرين . وهناك التوحد الطفولي 
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بأشكال معتدلة وهو ما يطلق عليه متالزمة كانير،  وصفة توحدي تدل على سلوك 
المصطلح يستعمل خطأ للتعبير عن الصيرورة المؤدية  هذالى العالم الخارجي ، و االنزواء ع

فالتوحد يعتبر إعاقة أمام التعلمات وهو أصل مشاكل سلوكية تؤدي  ذلكإلى الفصام  وب
 إلى عدم فهم الواقع وصعوبة في التواصل الصحيح .

فعل دفاعية من لدن  وتثير أسباب التوحد جدال كبيرا بين المختصين فالبعض يعتبره ردة
 وبالنسبة لعلماء  )تعريف بتلهم (مة هذاالطفل الذي يعيش عالقة مع الكائن الحي كعالقة 

أما علم النفس العصبي فيعتبر التوحد نتيحة اختالل في الجهاز العصبي المركزي, وبصفة 
يود  يعامة إن العنصر الرئيسي في التشخيص يكمن في ضعف التواصل النفسي الذ

عدم االكثرات  (إقامته مع محيطه إضافة إلى غياب المرجعية في المجال االجتماعي  الطفل
ء ، دو وبالنسبة لسزونكو هناك عالمات إنذار منها الرضيع كثير اله )بحضور البالغين

ن بكاء و طلب المساعدة، وبعض أشكال العجز العضلي دووبعض أشكال  األرق  ب
 وظهور عجز سمعي وبصري

 وجية. أسباب بيول   
اختالف في تركيب الدماغ وبشكل خاص في الجزء المسؤول عن الحركات الالإرادية  -

 للجسم. 
اضطرابات جسمية مثل ( األمراض الجينية، إصابة األم الحامل بفيروس الحصبة،  -

 اختالل في التمثيل الغذائي). 

575. Euthanasia 
Euthanasie 

 موت رحيم
اء ويسبب أالما نفسية دو ض ليس له ممارسة تهدف إلى قتل شخص مصاب بمر   

 الممارسة بواسطة الطبيب وتحت مراقبته.      هذهوفزيولوجية ال تطاق وتتم 

 
576. Evaluation of adaptive behavior 

Évaluation du comportement adaptatif 
 مقياس السلوك التكيفي 

 
ومهارات  ،المسؤوليةمراحل النمو الجسمي ونمو اللغة, والقدرة على تحمل بمقياس يهتم  

 وفي  .والتوجيه الذاتي ،والبيئة التربوية ،واألنشطة المهنية واالقتصادية والمنزلية ،العمل
فقرة تقيس ا لجوانب والمهارات الحياتية اليومية  نجد  مقياس (فيالند) للنضج االجتماعي
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ماعي وتوجيه واالتصال االجت العناية بالمأكلو  وارتداء المالبس ،مثل (العناية بالنفس
 .والتقبل في البيئة والمهنة النفس والنضج االجتماعي

 
577. Evaluation of Articulation  

Evaluation de l'articulation 
 تقييم النطق

 
الكالم بصورة  نظرًا ألن نطق األصوات بصورة صحيحة وما يقترن بها من ممارسة عملية

للنطق البد وأن يبدأ  يرسم تقييم أيسليمة كل ذلك ييسر إتمام عملية التواصل ، فإن 
وقد تجرى المحادثة بين األطفال وبعضهم البعض أو بين الطفل  بمحادثة فعلية مع الطفل .

بها لعب ومرآة  وتتضمن معظم عيادات الكالم غرفة خاصةي و ،أو بين الطفل واإلختصاص
وغالبًا  . إلمكاناقدر  طبيعي موقف تفاعل فيتتيح إمكانية مالحظة الطفل  االتجاهة يأحاد

وبالنسبة للكبار يمكن  ألطفال طريقة كالمهم وخصائصها توضح المحادثة التلقائية بين 
ة معرفة خصائص صفر  يلإلختصاص  موضوع ما بحيث تتاح فيأن يطلب منهم التحدث 

المتمرس  يواللغة ، والطالقة ويمكن لإلختصاص النطق لديهم من حيث الصوت ،
 ادثات إلستخالص نتائج هامة حول نطق الطفل وكالمه ، وطيبعةالمح من هذه االستفادة
ورغم ذلك  ضطراب.اال يكثر فيها التييعانيه ، وعدد األخطاء ، واألصوات  الذي االضطراب

 اتخاذيلزم  وبالتالي،  النطق لدى الطفل اضطراباتعن  شيءفقد ال يستطيع معرفة كل 
 لته .إجراءات أخرى لمزيد من التقييم والتشخيص لحا

 
578. Exceptional children 

Enfant exceptionnel 
  أطفال غير عاديين 

 

أكثر من  األطفال الذين ينحرفون انحرافًا ملحوظًا عن أقرانهم العاديين في جانب أو  
رعاية وعناية  واالنفعالية والجسمية ويتطلب ذلك االنحراف واالجتماعيةالجوانب العقلية 

 يندرجو . ونوعه المختلفة التي تتناسب مع ذلك االنحراف خاصة من خالل تقديم الخدمات
  التلميذ غير العادي. والموهوبين  تحت هذا المفهوم كل من المعاقين

 

579. Exceptional Families 
Familles exceptionnelles 

 ي الحاجات الخاصةذو أسر 
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مات الحاجات الخاصة في جمعيات أهلية لتبادل المعلو  ذويغالبا ما تجتمع أسر  

والمطالبة بالخدمات الطبية والتربوية واالجتماعية بقصد تحسين الحياة وتقبل اإلعاقة من 
طرف المجتمع ، وتسطر هذه األسر برامج إجبارية في الطب المتخصص والرعاية التربوية 

 المبنية على التشخيص الفزيولوجي والنفسي واالنفعالي.
580. Exceptionalities 

Cas exceptionnels 
 خاصة  حاالت

 
ي االحتياجات الخاصة) وٕانما ذو اليقتصر على الذين ينخفض أداؤهم عن أداء اآلخرين ( 

 يشتمل على الذين يكون أداؤهم أحسن من أداء اآلخرين ( الموهوبين والمتفوقين ) .
 
 
 
 
 

581. Excitability 
Excitabilité 

 ثارةقابلية لإل 
 

 القدرة على اإلستجابة للمنبهات
 

582. Exclusion 
Exclusion 

 إقصاء
 يدل المصطلح على عزل الشخص المعاق  وعلى غياب تام في المشاركة االجتماعية

 
583. Existential Therapy 

Thérapie existentielle 
 عالج وجودي

 
ر دو طريقة من العالج النفسي المشتقة من الفلسفات الوجودية تولي اهتمامها الرئيسي ل 

 بها إدراكنا الخاص للبيئة وخبراتنا المباشرة 
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584. Exoskeletal 
Exosquelettique 

 هيكل خارجي
 

 جهاز تعويضي غير مندمج في األعضاء  لىيطلق ع
585. Expressive aphasia( motor aphasia) 

B roca's aphasia 
Aphasie motrice ( aphasie de Broca) 

 أفازيا تعبيرية أو حركية
 

الضرورية للسان أو العضالت اضطراب في الكالم يتميز بعدم القدرة على القيام بالحركات 
 .للتلفظ بكلمات أو أصوات محددة كما يعاني الشخص من صعوبة في الكتابة

586. Expressive language 
Langage expressif 

 لغة تعبيرية 

 
  .يتم بواسطته نقل األفكار بصورة ملفوظة أو رمزية أو مكتوبة ذيحد مظاهر التواصل الأ

587. Expressive language disorder  
Trouble du langage expressif 

 اضطراب اللغة التعبيرية

 

 والكتابة صعوبات في  القدرة على إنتاج الكالم
 

588. Expressive therapy 
Traitement expressif 

 عالج تعبيري 
أحد أساليب العالج النفسي ، المستخدمة في عالج االضطرابات السلوكية. ويتم التركيز 

  .للحديث عن مشاكله النفسية بحريةفيه على إتاحة الفرصة للفرد 
589. Extended Assessments 

Evaluation étendue 
 تقييم ممتد 

 
 إذا كانت شروط األهلية لخدمات التأهيل تنطبق على أحد األشخاص (أي أن هذا الشخص

 لديه إعاقة تبّرر تقديم خدمات التأهيل له) وكان من المتعذر على اختصاصي التأهيل

في  هذا الشخص لالستفادة من خدمات التأهيل المتوفرة، فان القوانينتحديد مدى قابلية 
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. محددةل تخول االختصاصي تمديد فترة تقييم قابلية هذا الشخص للتأهيل لمدة دوعدة 
التأهيل التنبؤ بقابلية  ومن األمثلة على الحاالت التي يصعب معها على اختصاصي

التخلف العقلي الشديد  يذو ص الشخص للحصول على عمل معين بعد تدريب األشخا
 .واألشخاص الذين تعرضوا حديثًا إلصابات شديدة

الشخص  إليها فترة التقييم اإلضافية ، يتم تقديم كافة أشكال التأهيل التي يحتاج وأثناء
ري كل شهرين أو دو  سواء أكانت طبية أم مهنية. ويخضع الشخص أثناء هذه الفترة لتقييم

مهنيًا حول أهلية  ي التأهيل في ضوء ذلك التقييم حكماً ثالثة شهور ويصدر اختصاص
 .ق أو عدم أهليته االشخص المع

 
590. Extended diagnostic studies 

Etude diagnostique étendue 
 

 / ممتدَّةدراسة تشخيصية موسعة

 
 ق لخدمات التأهيل، يتم إجراء دراسة تشخيصيةابعد اتخاذ قرار بأهلية الشخص المع

 .المهني طبيعة الخدمات التي ستقدم له لمساعدته على تحقيق الهدف موّسعة لتحديد

 وتشمل هذه الدراسة تقييما شامًال للجوانب المهنية والطبية والنفسية والتربوية

عامة  واإلجتماعية. وٕاذا كانت المعلومات التي يتم جمعها في الدراسة التشخيصية األولية
تكون دقيقة ألن  التشخيصية الموسعة يجب أنفالمعلومات التي يتم جمعها في الدراسة 

 .للشخص تصميم برنامج الخدمات التي سيتم تقديمهاهو الهدف من هذه الدراسة 
 

591. Extended program 
Programme étendu  

 

 / موسَّعمتدممج نابر 

 

وتدريبهم في  إلى خدمات التعرف على األشخاص المعاقين، وتقييمهم، وٕاحالتهم،  يشير 
المكتظة بالسكان.  المحلية. وتنفذ هذه البرامج عادة في األماكن النائية وغيرمجتمعاتهم 

والتأهيل المبنيين على المجتمع  وقد أصبح هذا المصطلح شائعًا في أدبيات التربية الخاصة
بداية بالخدمات التي تقدمها  بوجه خاص. وعلى الرغم من أن هذا المصطلح اقترن

منازلهم، أو في المستشفيات،  قين فيايل لألشخاص المعمؤسسات التربية الخاصة والتأه
هذا المصطلح يشير إلى حلول  فإنه أصبح يأخذ معان مختلفة في الوقت الحاضر. وأصبح
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بالمراكز أو المؤسسات القائمة أو  عملية لتقديم الخدمات لألشخاص الذين ال يلتحقون
 باب مختلفةقبولهم ألس الذين ال تتمكن هذه المراكز أو المؤسسات من

 
592. Extension 

Extension 
 يدتمد

 .ط أو زيادة حجم العضلةيعملية تمط
  

593. Extension Deformities 
Déformation  étendue  

 / موسَّعةممتدةتشوهات 
  األطرافانبساط  إلىتشوهات تنتج عن التشنجات  الشديدة في عضالت الورك وتؤدي 

وبة في الجلوس . ويتمثل العالج إما السفلى ، وفي الحاالت الشديدة يواجه الشخص صع
 بالجلوس وفق أوضاع  خاصة وٕاما بالجراحة.

 
594. Extinction 

Extinction 
 انطفاء

 
انخفاض السلوك في حال التعزيز سواء أكان بشكل مستمر أم منقطع فيحدث المحو أو   

اهله االنطفاء وتفيد في تغيير السلوك وتعديله وتطويره ويتم من خالل إهمال السلوك وتج
اكتساب  يعرقلوعدم االنتباه إليه أو عن طريق وضع صعوبات أو معوقات أمام الفرد مما 

 .السلوك ويعمل علي تالشيه

595. Eye Glasses  
Lunettes médicales 

 نظارات طبية
 

 ات التقويمية تحد من تطور نقص البصر واالستفادة من بقايا البصر.دو هي من األ
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596. Facilitated communication 
Communication facilitée 

 تواصل ميّسر 

 
يعانون من التوحد في تجاوز العجز عن  لمساعدة األشخاص الذين الحاسوباستخدام    

  وفي هذه الطريقة التي طورتها االسترالية روزماري كروسلي, تأدية االستجابات الحركية 

ؤّشر على اإلجابات الصحيحة رسغيه ويعّلمه كيف ي يمسك المدرب بذراعي الشخص أو
ناطق. ويتطلب استخدام أسلوب التواصل الميّسر تنفيذ  لألسئلة التي يطرحها عليه حاسوب
ي، واضطرابات مستوى التوتر دو الي –التآزر البصري  برنامج تدريبي لمعالجة مشكالت

  .الدقيقة األخرى العضلي، والمشكالت الحركية
 

597. Factitions Amnesia  
     Amnesie factice 

 نسيان مصطنع نفساني 
 

زمات انفعالية أحداث القريبة، وذلك لشدة تأثره بمن تذكر األ حالة ال يتمكن الفرد فيها 
 نفسانية المنشأ. 

598. Fading 
Ralentissement 

 تالشٍ  / تباطؤ
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 فيها أو ألي حركة تم الشروع  التوقف التدريجي لحركة التفكير  
 

 

599. Fading mental  
Ralentissement mental  

 تباطؤ عقلي
توقف مفاجئ للخطاب يتبع بمعاودة الخطاب السابق حول نفس المضمون أو مضمون   

ن أن يشعر دون أن يعي الشخص بأنه توقف.  يتوقف إيقاع الجملة فجأة دومختلف 
 دوالمريض بذلك ثم يعاود الخطاب لكن بموضوع جديد تماما    تباطؤ في الخطاب كما يب

 عن الحوار. الشخص غائبا
 

600. Failure to Acquire Language 
Incapacité d'acquérir le language 
 

 في اكتساب اللغة قصور

 
أحد أشكال االضطرابات اللغوية الشديدة التي يعجز فيها الطفل عن تعلم اللغة المنطوقة   

لكالم عند بلوغه الثالثة من عمره. وقد يعجز الطفل الذي يعاني من هذه الحالة عن فهم ا
وقد ال يستطيع أيضًا التكلم بطريقة طبيعية. ويعاني بعض  األطفال الذين يخفقون في 
اكتساب اللغة من إعاقات عقلية أو حركية أو حسية. وتطلق المراجع المتخصصة على 

أو األطفال العاجزين عن ،هذه الفئة من األطفال تسمية األطفال العاجزين عن الكالم 
 التواصل اللفظي .

601. Familial - therapy 
Thérapie Familiale  
 

 عالج عائلي
 

إحدى طرائق العالج النفسي الذي يستعمل في الكثير من األمراض النفسية مثل االكتئاب 
ويستند على مساعدة المريض  ،والقلق وتعكر المزاج الثنائي القطب وحاالت نفسية أخرى

 فراد العائلة.ألقاء اللوم على إفراد عائلته بدل أفي حل مشاكله مع 
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رجع تو  .يلتقي المختص النفسي عادة مع شخصين أو أكثر من نفس العائلة في كل جلسة
حيث بدأت منذ   )فرجينيا ساتير ( بدايات هذا النوع من العالج إلى المعالجة النفسية

يتم التركيز في هذه و ر المشاكل األسرية في األمراض النفسية. دو الستينيات بالتركيز على 
العائلة الواحدة في حوارهم فيما  أفرادات على الوسائل المستخدمة بين األزواج أو الجلس

ر هذه الوسائل الغير السوية المستخدمة فالهدف ذو تهتم بالتحليل العميق لج بينهم وال
ر في ذهن كل فرد دو ي العائلة وليس ما أفراديحدث بين  الرئيسي هنا هو معرفة وتنظيم ما

 خرين.آلفراد ااأل في العائلة بمعزل عن
فراد األسرة ويقوم أيضا أمن خالل الجلسات يستمع المختص النفسي إلى شكوى ومعاناة 

 ،خالل استماعه إلى مالحظة كيفية الحوار والتعامل بين األشخاص الموجودين في الجلسة
يجاد حلول للمشاكل الرئيسية التي تهدد ترابط األسرة كوحدة إ علىويتم مساعدة األفراد 

 .احدة و 
 

602. Familiar rehabilitation  
Réhabilitation des familles  

 تأهيل أسري

نما تحاول تلبية إ ق فحسب و المساعدة الشخص المع البرامج التأهيلية التي ال تسعى  
وسواء استخدم العاملون في ميدان التأهيل هذا المصطلح ، حاجات جميع أفراد أسرته أيضا
أن إعاقة أحد أفراد األسرة تؤثر بدرجات متفاوتة على جميع  أم لم يستخدموه فهم يدركون

ق وفي التأثير على فاعلية ارا رئيسا في تكيف الشخص المعدو تلعب  ن األسرةأاألفراد و 
 .والتعليمية المقدمة له البرامج التدريبية

أهداف  ولذلك فالتأهيل الشامل الفاعل يهيئ الفرص الكافية لألسرة للمشاركة في تحديد
 .لها لية التأهيل وفي تنفيذها ويقدم المعلومات والخدمات اإلرشادية والداعمةعم

603. Family Counseling 
Counselling Familial  

 إرشاد أسري
 

 األسرةيؤدي وجود طفل معاق عقليًا في األسرة إلى االضطراب النفسي وٕارباك نظام 
 والخطط المستقبلية ألعضائها 
يعاني من صعوبات فإن هذا يدفع بهم إلى اللجوء إلى  فعندما يشعر اآلباء بأن طفلهم

آلباء الخبرة في التعامل مع مثل هذه لم تكن لاألطباء لتحديد الحالة الصحية لطفلهم .وٕاذا 
وفي العموم  . حباط وعدم القدرة على اتخاذ القرارالحاالت فإن هذا يؤدي إلى الشعور باإل
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وهذا في النهاية يعكس مدى حاجة  ،والجهدتتطلب الوقت  االطفل معاق كون كإدرا,فإن 
اآلباء إلى خدمات إرشادية ومعلومات توعوية حول خصائص الطفل وأسباب اإلعاقة 

وحقوق الطفل وحقوق األسرة ويظهر هذا االتجاه ،والخدمات التي يمكن أن يحصلوا عليها
للطفل  ر المرشد الذي يهدف إلى تقديم خدمات إرشادية وتوضيح المعالم النمائيةدو 

والطرق المساعدة في اكتساب هذه المعالم أو تشجيع تطورها إلى الحد األقصى الذي 
فبعض اآلباء قد ال يعرفون عن هذا األمر أي شيء وقد ال  تسمح به قدرات الطفل .

وعلى أية حال ,فإن تقييم اآلباء يساعدنا في الحصول  يعرفون حقوقهم وال حقوق طفلهم .
شأنها أن تحدث تغييرًا في حياة أطفالهم .ومن األمثلة على  على معلومات مفيدة من

 سئلة المستخدمة في تقييم اآلباء األسئلة اآلتية :األ
 طفل لديه إعاقة؟الرف أن نعكيف يمكن أن  -
 طفل؟الما نوع اإلعاقة التي يعاني منها  -
 قد أشبعت أو تحققت؟ طفلالأن حاجات  من تأكدكيف يتم ال -
 طفل عند بدء المدرسة؟لحدث لما الذي سوف ي -
 في الرشد؟ هملاطفأل اآلباءيتوقعها ما نوع الحياة التي  -

إن مثل هذه األسئلة تساعد اآلباء في التعرف على احتياجاتهم كما تساعد المرشد على 
تحديد طبيعة المشكلة والمعلومات التي يحتاج إليها اآلباء وبالتالي تقديم خدمات أكثر 

و خاص فإن إرشاد أسر األطفال المعاقين عقليًا يسعى إلى تحقيق فاعلية .وعلى نح
 اآلتية:األهداف 

 قبول الطفل المعاق عقليًا في األسرة. -
 التعامل مع مشاعر اإلثم واألفكار السلبية. -
 عالج مشاعر القلق واالكتئاب . -
 تعليم الطفل المهارات األساسية . -

 واحتياجاته الخاصة.فهم عملية تشخيص الطفل وقدرات الطفل 
 إلى وتسعى هذه الخدمات

 تعريف أعضاء األسرة بطبيعة اإلعاقة العقلية وباآلثار الناتجة عنها. -
 األسرة بكيفية تنمية المظاهر النمائية المتأثرة. أعضاءتعريف  -
 تعريف أعضاء األسرة بالحقوق القانونية المرتبطة بوجود طفل معاق عقليًا. -
 ومهارات حل المشكالت . األسرة أعضاءوبقية اآلباء  إكساب  -
 تعليم اآلباء مهارات التعامل مع الضغط النفسي ومصادر . -
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 تعليم اآلباء إجراءات تعديل السلوك وكيفية تطبيقها مع طفلهم. -
 تعريف اآلباء بالمصادر والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة باإلعاقة العقلية. -
 

 
604.  FamilyTraining  ( support) 

Guidance parentale  
 تدريب ودعم أسري 

نوع من التدريب موجه ألسر األشخاص المعاقين لدعمهم وتدريبهم على الوسائل 
والتقنيات التربوية المطلوبة للتعامل مع حالة أبنائهم ولما يتم التدريب فإن أفراد األسرة 

اليعني االستغناء  ذاهمن آباء وأمهات يمكنهم تربية أبنائهم المعاقين داخل البيت ، و 
 عن زيارة المربين المختصين

 Family counselingانظر

 
605. Family idiocy  

Idiotie familiale   (débilité hériditaire) 
 عته عائلي 

 حالة من الضعف العقلي ناتجة عن إصابة الجهاز العصبي بعدم نموه السليم عند  

العصبية  ن هناك انتفاخا وتورم في الخاليااألطفال خالل العام األول وهي حالة وراثية ويكو
الضعف العقلي  لدى المصاب و تمتلئ هذه الخاليا بالدهن األمر الذي يؤدي إلى العمى و

 .من مئة كمتوسط درجة25وتقل نسبة ذكاء أفراد هذه الفئة عن 

  
606. Family Needs 

Besoins de la famille 
 اجات األسرةياحت

فسها في وضعية صعبة وتحتاج إلى طرق وتقنيات في حالة اإلعاقة تجد األسرة ن
 ما يمكن ان يقوم به التدريب والدعم األسري  هذاللتعامل مع الطفل المعاق و 

  
607. Family Participation 

Participation de la famille 
 مشاركة األسرة

 
لتكيف او مشاركة األسر وتدريبها على تنفيذ البرنامج العالجي في المنزل. وكيفية التواصل 

 مع أفراد األسرة والمجتمع المحيط بالمعاق. 
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608. Family Reactions 

Réactions familiales  
 د فعل األسرةدو ر 

د فعل تحدث مثل التساؤل المشحون دو لما تحدث اإلصابة داخل أسرة ما فهناك عدة ر 
غياب الكفاية  ذلكد الفعل كدو عن اسباب اإلعاقة وتبادل التهم بين األب واألم ومن ر 

 د الفعل.دو التربوية وعدم تقبل اإلعاقة وغيرها من ر 
 
 
 
 
 

609. Family Violence Against Women with 
Disabilities 
Violence familiale à l'égard des 
femmes handicapées 

 

 سري ضد النساء المعاقاتأعنف 
 

بحياة كل قارة وبلد وثقافة، يوقع أضرارا فادحة  على العنف ضد النساء يترك بصماته 
المرأة و يشمل العنف المنزلي والجسدي والنفسي واالقتصادي والتحرش واالعتداء 
الجنسي،  بسبب قيام مقدمي الخدمة باعتداءات مختلفة علي المرأة المعاقة أو االكتفاء 

ن تقديم الرعاية الكافية. وال تستطيع النساء التغلب علي المشكلة دور المراقب لها دو ب
عدم اختيار المكان الذي يعيشون فيه، عدم الوعي بحقوقهن في ألسباب عدة منها 

 المعاملة اإلنسانية ليس لديهم فرصة اختيار البرامج التي تقدم لهن 
 

610. Family centered Care 
Soins axés sur la famille  

 رعاية متمركزة على األسرة
ر دو تركز على دعم ر األساسي لألسرة في حياة المعاق، فهي دو مقاربة عالجية تعترف بال

وتعمل على دعم العالئق المتبادلة بين األسرة والهيئة الطبية  والتدريبي التمريضي األسرة
   .المكلفة بالعالج
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611. Faulty phonological processes 

Processus phonologiques défectueux  
  صوتية مختلة  عمليات

لصحيحة، يمكن أن تحدث أخطاء صعوبة في إصدار األصوات الالزمة للكالم بالطريقة ا
النطق في الحروف المتحركة أو في الحروف الساكنة أو في تجمعات من الحروف الساكنة 

،في أي موضع من الكلمة،  األصواتجميع  أو األصواتكذلك، و يشمل االضطراب بعض 
 واإلضافةويمكن التمييز في عيوب النطق بين الحذف واإلبدال والتحريف 

 
612. Features of Disability  

Caractéristiques des  handicaps 

 اإلعاقةمظاهر 

 متزايدة   ، متناقصة   ،دائمة  ،تامة  مؤقتة، جزئية إما أن تكون :
613. Feedback 

Feedback 
 تغذية راجعة

 
أهم التعريفات  ومن إنشاء استجابة أو مجموعة من االستجابات وٕاعطاؤها وجهة معينة.

  :ر ما يليالشائعة للتغذية الراجعة نذك

  .هي تأثير إشارات مخرج نظام معين في مدخل هذا النظام  1   

  .و هي أية معلومات راجعة من مصدرها تفيد في تنظيم السلوك وضبطه 2    

 إشارات يتلقاها الفرد عن نتائج سلوكه أو اتصال بصورة مباشرة أو غير مباشرة 3    

  .هتتيح له معرفة أثر أو نتيجة سلوكه أو اتصال

معرفة   في عملية االتصال  معلومات راجعة شفوية أو غير شفوية تسمح للمرسل   4    
هذا االستقبال والكيفية التي فهمت بها هذه  ما إذا كانت رسالته قد استقبلت وكيف تم

  .الرسالة

يستطيع  مفهوم يستخدم لوصف التأثير المتبادل بين نوعين أو أكثر من األحداث حيث  5 
االستجابة ) . وهذا  ين مثل : استجابة المتعلم أن يبعث نشاطًا الحقًا مثل ( تقويمحدث مع

توجيهها وضبطها إذا حادت  ره بطريقة راجعة في االستجابة السابقة، فيعيددو األخير يؤثر ب
 عن الهدف

614. Fernald’s  Method 
Méthode de Fernald 



 219 

 أسلوب فيرنالد 
 

ي ذو ة العالجية، وهو شائع االستخدام مع الطلبة أسلوب ّطوره فيرنالد لتعليم القراء
صعوبات التعلم. ويعد هذا األسلوب واحدا من األساليب التي وظفت المنحى متعدد 

الحواس. وفي هذا األسلوب، يتم استخدام وتوظيف حواس عدة هي (البصرية، والسمعية، 
م الكلمة ككل. وحسب واللمسية، واإلحساس بالحركة). ويعتمد فيرنالد في أسلوبه على تعلي

أسلوب فيرنالد يتم اختيار المفردات المراد تعلمها من خالل قصص يمليها الطالب على 
ن أية محاولة الستخدام الطريقة دوالمعلم ويقوم المعلم بتعليم هذه الكلمات ككل، و 

 الصوتية في تعليم الكلمة. وبعد أن يقوم المعلم بتعريف الكلمات المجهولة (غير المعروفة
بالنسبة للطالب) يقوم الطالب بكتابتها لكي تتطور لديه مهارة التعرف على الكلمة، ثم 

توضع الكلمة في سياق ذي معنى (جملة). ويؤكد فيرنالد في أسلوبه على خبرات النجاح 
بهدف استثارة دافعية الطالب للتعلم والمحافظة عليها. وتجدر اإلشارة إلى أن طريقة فيرنالد 

 ع مراحل هي:تتكون من أرب
يكتب المعلم في المرحلة األولى الكلمات الجديدة بأحرف كبيرة على ورقة مستعينا  -

باأللوان الشمعية، ثم يقوم الطالب بتتبع هذه الكلمة بأصابعه (توظيف حاسة اللمس 
واإلحساس بالحركة) في الوقت الذي يسمع فيه المعلم وهو يلفظ الكلمة (توظيف الحاسة 

ن وجود دوم تكرار هذه العملية حتى يتمكن الطالب من كتابة الكلمة السمعية). ويت
النموذج. وبعد االنتهاء من هذه المهمة توضع الكلمة في ملف خاص. وبعد أن يتراكم 

عدد كاف من الكلمات في هذا الملف، يطلب من الطالب كتابة قصة باستخدام تلك 
 د ذلك.الكلمات ويتم طباعة قصة الطالب ليقوم بقراءتها بع

ال يطلب من الطالب في المرحلة الثانية تتبع كل كلمة على حده، لكنه يتعلم الكلمات  -
 للكلمة، ويلفظها الطالب ثم يقوم بكتابتها. مكتابة المعلالجديدة من خالل النظر إلى نموذج 

يتعلم الطالب في المرحلة الثالثة الكلمات الجديدة من خالل النظر إلى نماذج مطبوعة  -
كلمة ويكررها لنفسه بطريقة صامته (قراءة صامته) ثم يقوم بكتابة الكلمة. وفي هذه لل

 المرحلة يتم استخدام الكتب المدرسية أو المواد المطبوعة.
يكون الطالب في المرحلة الرابعة قادرا على التعرف على الكلمات الجديدة من خالل  -

سبق له تعلمها. وبهذا  يكون الطالب تشابهها مع الكلمات (أو أجزاء من الكلمات) التي 
 قادرا على تعميم المعرفة من خالل اكتسابه للمهارات القرائية.

         
615. Fetal Alcohol Syndrome   
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Syndrome d'alcoolisation fœtale  
 

 الحمل الكحول أثناء  متالزمة اإلدمان على
 
جبهم األمهات اللواتي كن إلى األوضاع الجسمية والنفسية لألطفال الذين تن  ويشير  

مدمنات على تناول الكحول أثناء فترة الحمل. فقد أفادت عشرات التقارير أن نصف 
األمهات اللواتي كن مدمنات على الكحول قبل الحمل وفي أثنائه ينجبن أطفاًال يعانون من 
متالزمة مرضية أحد مخاطرها الرئيسة التخلف العقلي. إضافة إلى ذلك، يعاني هؤالء 
األطفال من انخفاض وزن الجسم وطوله عند الوالدة ومن تشوهات في الوجه وعيوب 
والدية في القلب. ويعتقد األطباء أن هذه المضاعفات ترجع للضعف الذي يحدثه الكحول 

 في الجهاز العصبي المركزي لدى الجنين. 
 

616. Field of vision 
Champ de vision 

 بصري /حقلمجال

 

فالعين  الثبات، في االتجاهات المختلفة في نفس الوقت من موقع الرؤية مدى يقصد به  
نقصان هذا المدى  درجة،وفي حال 180السليمة قادرة على رؤية األشياء بمدى أقصاه 

فإن  الناحية القانونية، درجة أو أقل) يعتبر عندها الطفل كفيفًا من 20( بشكل ملحوظ
 .بالرؤيا النفقية ة البصرية يعرفنقصان المجال البصري هو مظهر من مظاهر اإلعاق

617. Filtered speech 
Discours filtré 

 كالم مصفى

 
 كالم غيرت  بعض خصائصه السمعية بعد تمريره بالمصفاة.   

618. Fine motor control difficulties 
Troubles de la motricité fine 
 

 اضطراب األنشطة الحركية الدقيقة

 
 الصغيرة ( األيدي ) إلنجاز األنشطة المحددة وتنسيق حركة العضالت  عدم القدرة 

 
619. Fine Motor Skill 

Habiletés motrices fines 
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 حركية دقيقة مهارات

  
مجموعة الحركات المعتمدة علي العضالت اإلرادية الصغيرة وخصوصا في اليدين، وهذه   

د يحتاج الحركات قد تكون بسيطة أو معقدة ، معتمدة علي اإلدراك الحسي لعمل ما ، وق
 العمل إلى وجود النظر وتطوره للقيام بهذه الحركات.

 
  
 

 

 
620. Fixed interval reinforcement 

Renforcement à intervalle fixe  
 

 تعزيز على فترات زمنية ثابتة
  

نظام لمكافأة السلوك المرغوب فيه وتعزيزه. ومن خالله يتم إعطاء المكافأة أو المعزز بعد 
دقائق إذا ظهر السلوك  5ة من الوقت ( فمثال : يقدم التعزيز كل ددو انقضاء فترة مح

 المرغوب فيه).
621. Fixed raised toilet seat 

Siège de toilette haut non réglable 
  

  
 ثابث  مرحاض  مقعد

 مقعد يستعمله الشخص المعاق 
622. Flatulence 

Aérophagie 
  

 ابتالع الهواء
 

وتحدث عند األشخاص  دة بشكل غير إرادي،ابتالع الهواء في المعدة ، يكون عا
 المتوثرين. وكذلك السرعة في األكل وتناول المشروبات الغازية

623. Flexibility 
Flexibilité 
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 مرونة

 
قدرة عقلية تعني القدرة على تغيير الحالة الذهنية بتغير المواقف ، وعدم الجمود على   

أو  ةاستجابات ال تنتمي لفئة واحدالمألوف ، وهذا يعني القدرة على تقديم أفكار حول 
 .مظهر واحد 

 
 
 
 

624. Flexion Deformities 
Déformation de flexion  

 تشوهات انقباضية
 
وتعالج حاالت االنقباض  في  الورك  .الجلوس، ولكنها غير مؤلمة القدرة علىتشوهات   

 حد جانبي  الجسم . أباالستلقاء على 

625. Flotation pad 
Coussin à eau 
  

 دة مائيةوسا
 وسادة تستعمل في التمرينات الحركية لألطفال المعاقين 

  
626. Fluency Disorders 

Troubles de fluidité 
 اضطرابات الطالقة الكالمية

 
 .ن بذل جهد خاصدوصعوبات في إصدار األصوات بإيقاع مناسب ومعّدل طبيعي   

 مية. ومن أكثر أشكالواإلطالة أو التردد أو التوقف تعد اضطرابات في الطالقة الكال

التي تشمل التكرار والتردد واإلطالة. ومن اضطرابات   (اضطرابات الطالقة شيوعًا التأتأة
الذي يشمل باإلضافة إلى السرعة في    المعروفة التكلم بسرعة مفرطة الطالقة األخرى

ر عدم وتداخل الكلمات. وتستخدم المراجع أيضًا تعبي الكالم البناء اللغوي غير المنتظم
 .لإلشارة إلى هذه االضطرابات   الطالقة
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627. Fluency of speech  
Fluidité de la parole  

 الكالمطالقة 

 
يشير إلى  كما فاعلة،مختصة بإنتاج األفكار والعبارات والكلمات مما يشير إلى قدرة عقلية 

 .توليدهاالقدرة على سيولة األفكار وسهولة 

628. Folding seat 
Siège pliant 
  

 عد قابل للطيمق
 نوع من المقاعد تستعمل ككرسي أو أو أريكة حسب احتياجات الشخص 

  
629. Follow - Through 

Suivi continu  
 خدمات ما بعد التوظيف المتابعة المستمرة

 
 عمل مناسب، فخدمات ما بعد إيجادال تنتهي عملية تأهيل الشخص بمساعدته على  

مساعدة  ة. والهدف الرئيس من الخدمة البعديةالتوظيف هي جزء ال يتجزأ من هذه العملي
فقط أو  الشخص على اإلحتفاظ بعمله واإلستمرار فيه. وقد تقدم هذه الخدمة مرة واحدة

والتواصل مع  عدة مرات. وقد تشمل أي عنصر من عناصر التأهيل (اإلرشاد، والتدريب،
لخدمات البعدية: ا صاحب العمل، الخ). ولكن بشكل موجز غير مكثف. ومن األمثلة على

اإلضافي عند تغير  صيانة الكراسي المتحركة أو المعينة السمعية، التدريب المهني
  .متطلبات العمل، وتقديم الخدمات الصحية، واإلرشاد والتوجيه

 
630. Follow-up 

Suivi 
 متابعة

 

 تدخل تأهيلي هدفه فحص تمكن المريض من مكتسباته ومدى اتباعه للتعليمات       
631. Follow-up program 

Programme de suivi 
 برنامـج المتابعة في التربية الخاصة
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عبارة عن برامج موجودة لدى األمانة العامة للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم لمتابعة 
من خدمات التربية الخاصة، وهو إجراء مؤقت  -حاليًا  -بعض الفئات التي ال تستفيد 
 لتربية الخاصة في مدارس التعليم العام لتلك الفئـات.ينتهي بمجرد استحداث برامج ل

 
632. Foot Deformities 

Déformations du pied 
 

 تشوهات القدم

 
الشد العضلي على مفصلي الكاحل والقدم .  اضطرابات القدم عن عدم توازن  تنتج

 هي أنواعواضطرابات القدم أربعة 
الشخص على أصابع القدمين بسبب  هذه الحالة يمشي ، وفي  األسفلالقدم نحو   اتجاه  

  واألوتارالعضالت  بسبب انقباض األرضويكون الكعب مرتفعًا عن   ( انقباض وتر الكعب
العضالت   وتر العقب ضعيفًا أو طويال فتعمل بسبب كون   األعلى القدم نحو  اتجاه -

 القدم ، على انقباض  المقابلة
  مما يسبب المشي على الجزء الخارجي   ألعلىانحو   الجزء الداخلي من القدم  اتجاه -  

 من القدم ،
من  مما يسبب المشي على الجزء الداخلي   األعلىنحو   القدم اتجاه الجزء الخارجي من -

 .القدم

 وٕاذاطبي ذي جزء صلب تحت أخمص القدم .  حذاء  وتعالج اضطرابات القدم باستخدام
 ي الحاجة إلى رباط مقوم للرجل . ويفضلفتستدع  عضلي  تشنج  القدم  نتج عـن اضطراب

الذي يوصل عضالت بطة   وتر العرقوب إلطالةعملية جراحية  إجراءفي بعض الحاالت ، 
  الخلفي من القدم  الرجل بالجزء

633. Foot orthosis 
Orthèse du pied 

 للقدم  جبيرة
 معصم تلف حول القدم ألسباب متعددة والغرض منها استقامة القدم . 

  
634. Foreign accent 

Accent étranger 

 أجنبية  لكنة
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  يعاني منه المتعلمون للغات أجنبيةعيب  نطقي   

635. Formal assessment 
Evaluation formelle  

 تقييم رسمي
 
قائمة يسجل فيها كل ما يحصل عليه  كوهو كذل  ،اختبار الصورة الجانبية لتطور الطفل  

 تين في السنة:ويطبق هذا االختبار مر ، الطفل من مهارات 
في بداية السنة للتعرف على مناطق القوة والضعف التي يعاني منها الطفل وتحديد ما -

 يعرفه وما ال يعرفه.
في نهاية السنة التدريسية وذلك لمعرفة مدى تقدم الطفل واستفادته مما تم تدريسه له -

 من خالل هذه السنة 
  

636. Formal evaluation methods 
Méthodes d'évaluation formelle 

 أساليب التقويم الرسمية 
 التلميذ.أساليب مقننة تستخدم لجمع المعلومات حول   

637. Formal Support 
Soutien formel 

 دعم رسمي
يحتاج بعض األطفال سواء كانوا معاقين أو ال  إلى دعم تربوي يساعدهم على فهم 

 ميا لهؤالء األطفال.الدروس وفي كثير من األنظمة التربوية تنظم المدارس دعما رس

  
638. Formative evaluation 

Evaluation formative 
 تقييم تكويني

 
تقويم يتم عند نهاية كل مهمة تعليمية، وهدفه إخبار التلميذ والمدرس عن درجة التمكن 
واكتشاف الصعوبات التي تواجه المتعلم بقصد اقتراح استراتيجيات، أو جعل المتعلم 

ستراتجيات تمكن المتعلم من التقدم. ويدل المصطلح  على أن يكتشفها بنفسه، وهذه اال
تقويم جزء من الصيرورة التعليمية العادية، وأن األخطاء لحظات لحل مشكل ما( -التقييم 

عموما كلحظات تعلمية) وليست ضعفا أو تجليات باتولوجية. وبذلك يمكن التقويم التكويني 
تسبات المسبقة الضرورية للقيام بالمهمة الموالية من تحديد ما إذا كان التلميذ يمتلك المك
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تقويم -تقويم البرامج أو المناهج، يصلح التقييم -في مجموعة من المقاطع ، وفي تقييم 
 التكويني للكشف عن الشوائب التي تكون بصدد التكوين وتصحيحها.

 م فيه المختص تطور المريض بعد انجازه لمهمة معينةو تقييم يق
 
 
 
 
 

639. Foster family 
Famille d'accueil 
 

 بديلةأسر 

 
 أسرة تقدم للشخص المعاق السكن والمؤنة والخدمات التي يحتاجها مقابل أجر 

 
640. Four- wheel battery-po wered scooter; 

four -wheel e lectric scooter; 
four-w heeled scooter 
Quadriporteur ( scooter quatre 
roues ; cyclomoteur à quatre 
roues) 

 دراجة ذات أربع عجالت 
 دراجة ذات محرك يستعملها المعاقون للتنقل  

641. Four -wheeled walker 
Déambulateur à quatre roues 

 مشاية ذات أربع عجالت  
 مشاية تساعد على المشي والتنقل

642. Four-leg ged cane; quad cane; 
quadripod cane 
Canne tétrapode; canne à quatre 
pieds ; canne quadripode 
  

 عكاز رباعي األرجل 
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 عكاز يستند عليه المعاق قصد التحرك وله أربعة أرجل
643. Fowler Test  

Epreuve de Fowler 
 اختبار فاولير

 
عتبي ( فوق عتبة الوعي) ؛ ويتعلق األمر ق فاولر اختبار يهم قياس األذنين فو اختبار

من األذن اليمنى واألذن اليسرى . ويتم  الشدة المماثلة في كلب اإلحساسبالبحث عن 
 .تسجيل النتائج على رسم في شكل منحرف 

 
644. Fragile X Syndrome 

X fragile  
 

 الهشة Xمتالزمة  ،الجنسي الهش متالزمة الكروموسوم
 

تعتبر هذه المتالزمة أحد أكثر أنواع االضطرابات الوراثية المحمولة على الكروموسوم 
لمتالزمة من األسباب الرئيسة للتخلف العقلي حيث أنها ثاني أكثر الجنسي شيوعًا. وهذه ا

 االضطرابات الكروموسومية شيوعًا بعد متالزمة داون.
ومن الخصائص الجسمية المميزة لألطفال الذين يعانون من متالزمة الصبغي الهش زيادة 

ط ويكون بسيطة في النمو الجسمي العام. فحجم أجسام هؤالء األطفال أكبر من المتوس
لديهم بروز في الفكين وفي الجبين وأذنان كبيرتان. وتعاني أعداد كبيرة منهم من التخلف 

خلل في الزوج والسبب يعود إلى  العقلي المتوسط أو الشديد والنشاط الزائد وأحيانًا التوحد.
) 2Xمن الصبغيات وٕامكانية وجودها عند الذكور أكبر منه عند اإلناث بسبب وجود( 23

  .الهش عندهن Xيتم تعويض الحيث 
 

645. Frostig’s Method 
Méthode de Frostig 

 أسلوب فروستج  

 

التعلم، وبخاصة في  من الرواد الذين أسهموا في مجال صعوبات  ُتعد ماريان فروستج
في الواليات المتحدة وبعد  . فبعد استقرارهااإلدراكيةمجال دراسة االضطرابات في العمليات 

الخمسينيات، الحظت فروستج أثناء  فين في لوس أنجلوس في بدايةعملها مع المنحر 
. وكانت اإلدراكيةعلى االضطرابات  عملية القياس، أن لدى هؤالء األفراد مؤشرات تدل
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آخرين خالل فترة عملها في كل من  فروستج قد الحظت مثل هذه المؤشرات على أطفال
ال يعانون من خلل وظيفي عصبي. وقد األطف النمسا وبولندا. وخلصت إلى نتيجة أن هؤالء

يدعى (االختبار النمائي لإلدراك البصري) كما ّطورت  قادتها أبحاثها الالحقة لتطوير اختبار
دراكية بصرية. وقد القى اختبارها إيعانون من صعوبات  ات لتدريب األطفال الذيندو أ

اءلت وبخاصة بعد واسعة في الستينات ولكن هذه الشهرة تض وبرنامجها التدريبي شهرة
التي استهدفت تحديد تأثير برنامجها في تدريب اإلدراك البصري  نشر العديد من الدراسات

داللة على  ذوبرامج تدريب اإلدراك البصري وحدها لم يكن لها تأثير  التي توصلت إلى أن
 .القرائي التحصيل

646. Full Inclusion 
Intégration pleine  

 دمج شامل
 

ترتيبات التعليمية عندما يكون جميع الطالب بغض النظر عن نوع في.الثقامصطلح يستخد
ألعمارهم مع زمالئهم  ةشدة اإلعاقات التي يعانون منها يدرسون في فصول مناسب أو

أقصى حد ممكن مع توفير الدعم لهم في هذه المدارس  إلىالعاديين في مدرسة الحي 
النموذج  -2النموذج االستشاري . -1 نماذج تطبيق برامج الدمج الشامل :ومن العادية 

ي ذو للطلبة  بالنسبة  لدمج الشامل :انموذج الفريق . ومن  فوائد  -3الثقافي .
 االحتياجات الخاصة :

 يوفر بيئة مثيرة للنمو و التعلم . -

 يسمح بتطوير عالقات صداقة . -

 يؤكد على فردية الفرد . -

 م نماذج مناسبة للرفاق ديق -

 فهوللنظام التربوي العام أما بالنسبة   

 يشجع على تقدير التنوع . -
 بالنسبة للمجتمع  اآلخريتيح النص لتفهم  -
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داء المعلم الخاص ولن أو أداء المعلم العادي أالقاهرة يسهم في احترام الحقوق المدنية . -
 ر التربية الخاصة دو لغاء إلى إأن الدمج الكامل سيؤدي  -2يطور التعاون المنشود .

647. Functional curriculum 
Programme fonctionnel 
 

 منهج وظيفي
  

برنامج تربوي للمتخلفين عقليا القابلين للتعلم ، ويؤكد على إعداد الطالب للتغلب على 
والمستمرة وحلها ، ليكونوا قادرين على العيش في المحيط الطبيعية مشكالت الحياة 
 االجتماعي بنجاح.

648. Functionnal defect 
Défaut fonctionnel 

   عيب وظيفي

عجز المتكلم عن الكالم بسب ك . ضطراب ناتج عن اضطراب في إحدى وظائف الجسما  
 خلل في وظيفة الجهاز الكالمي لديه.  

649. Functional disability 
Handicap fonctionnel  

 إعاقة وظيفية

 
  .ظيفيةعندما ال يكون لإلعاقة سبب عضوي أو جسمي معروف أو واضح تسمى إعاقة و 

واجتماعية.  وبعبارة أخرى، فاإلعاقة تكون وظيفية إذا اعتقد أنها ناتجة عن أسباب نفسية
سبب عضوي في  وغالبًا ما يقترن هذا المصطلح بالتخلف العقلي البسيط الذي ال يعرف له

الوظيفي أو  ويسمى هذا المستوى من التخلف العقلي بالتخلف العقلي ،معظم الحاالت
بوصفها وظيفية  ئي. كذلك فإن معظم االضطرابات الكالمية واللغوية تعاملالتخلف النما

المتخصصة أسماء  بمعنى أنه ال يعرف لها سبب عضوي محّدد. هذا وتستخدم األدبيات
اإلعاقة الناتجة عن  أخرى كردائف لإلعاقة الوظيفية منها اإلعاقة نفسية المنشأ أو

 الثقافي و األسرياالجتماعي أو الحرمان  والحرمان النفسي 
 

650. Functional Inclusion  
Inclusion Fonctionnelle  

 دمج وظيفي
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الدراسي  لمتابعة البرنامجنفس المنهاج في قين مع األطفال العاديين ادمج األطفال المع  
 سواء كل الوقت أو بعضه 

651. Functional independence 
Indépendance fonctionnelle 
 

 استقاللية وظيفية
 
 فعال بحسب الحاجةد األدو استعمله كالباريد  للداللة على قدرات  ر   
 
 

652. Functional language 
Langage fonctionnel 
 

 لغة وظيفية 
 

للفرد إمكانية توضيح حاجاته.  حوهو يتينظام تواصل وتبادل أفكار صالح لالستعمال ، 
جة شديدة ليفيد لى المعاقين بدر إويستخدم هذا المصطلح بصورة أساسية في اإلشارة 

 تنميتها وتطويرهاالمدرس  يسعىضمنا هدفا لغويا أو وظيفة لغوية 
 

653. Functional or psychological causes  
Causes fonctionnelles ou psychologiques 

 أسباب وظيفية أو نفسية لالضطرابات اللغوية 
 

األساليب القائمة على األسباب المرتبطة بأساليب التنشئة األسرية والمدرسية، خاصة تلك 
أساليب العقاب بأشكاله المختلفة وخاصة العقاب الجسدي، فال غرابة أن نالحظ العالقة 

الرتباطيه بين مظاهر االضطرابات اللغوية كالتأتأة أو السرعة الزائدة في الكالم وغيرها، ا
ية وبين أساليب التنشئة األسرية أو المدرسية، وقد أشارت بعض النظريات مثل نظر 

التحليل النفسي، والنظرية السلوكية إلى كيفية ظهور التأتأة لدى بعض األفراد وكيفية 
 تعلمها

654. Functional therapy 
Rééducation fonctionnelle 

 ج وظيفيالع
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المعالجة التي يتم فيها االستفادة من تطبيق التمارين العالجية المالئمة لحالة المريض 
 لعناية الذاتية، وتشتمل على:وتدريبه على استخدام وسائط ا

ـ معالجة مرضى اآلفات القلبية والتنفسية (أمراض القصبات المزمنة والربو وقصور 
القلب)، ومرضى جراحة الصدر, وذلك بتطبيق التمارين العالجية للعضالت التنفسية 

وعضالت جدار الصدر والتمارين التنفسية وتمارين اللياقة بهدف زيادة قدرة الجسم على 
 . القلقتحمل 

اتخاذ وضعيات معيبة، وذلك بتطبيق تمارين تؤدي إلى العضلي التي  التقلص ـ معالجة 
خاء. و معالجة ضعف العضالت وضمورها في حاالت ما بعد الكسور وتبديل تالتمطيط واإلر 

 المفاصل. وذلك بتطبيق تمارين حركية نوعية للظهر واألطراف وتمارين المشي والتوازن. 
يد: ويتم عن طريق تنفيذ حركات األصابع على عضالت الجسم ومفاصله لاـ عالج 

 لمساعدة الجسم على تصحيح أوضاعه ذاتيًا. 
 ة). ي(تنشيط حس الوضع واإلدراكـ تدريب المريض على زيادة اإلحساس  

ـ تدريب مرضى البتر على التكيف مع البدائل الصناعية، مثل تدريبهم على المشي و 
 لب. دو لعناية الذاتية كالعكاز والكرسي الماستعمال وسائط ا

، خاصة العوم الماء، وذلك لالستفادة من خاصة  فيـ العالج بالتمارين الحركية والمشي 
 للمرضى الذين يشكون من آفات مفصلية وعضلية مزمنة. 

المراكز العصبية في المحور  استثارة الحيوي الراجع : وذلك بهدف ح ـ المعالجة بالتلقي
  .المنعكسات باستثارة ي الدماغي، وتسمى المعالجة العصب

د األلم دو ـ العالج الوظيفي الرياضي: وذلك بتنفيذ التمارين الوظيفية المطلوبة ضمن ح
وظيفية أهدافا بالمراحل األولى لإلصابة، وتشمل التمارين العالجية (الرياضية الطبية) 

: المحافظة على المجال هي تهدف و نوعية. ويتم تطبيقها من قبل المعالج الفيزيائي، 
الحركي أو تحسينه، وتقوية العضالت، وتحسين القدرة الوظيفية وقدرة تحمل المريض 

المصاب باألمراض المزمنة ، وتحسين تناسق العضالت والتوازن والمشي، وٕارخاء 
 .ةالوضعيالعضالت المتشنجة، وتحسين 

منفعلة يقوم بها المعالج، وتمارين فاعلة أما أنواع التمارين العالجية فتشتمل على تمارين 
مساعدة يقوم بها المريض بمساعدة المعالج، وتمارين فاعلة وتمارين مقاومة يقوم بها 
المريض مع تطبيق المقاومة من قبل المعالج، إضافة لتمارين التمطيط عمل العضالت 

خاء ، تجية اإلر التي تطبق في حاالت قصر األوتار والضمور العضلي، ومن التمارين العال
 وتمارين التنفس العميق.



 232 

655. Functional Vision 
Vision fonctionnelle  

 رؤية وظيفية

 
 المتبقي لديه. وعلى أي حال، ق بصريًا في إستخدام البصرامدى فاعلية الشخص المع 

يحصل  فإن درجة اإلعاقة البصرية ال تعكس بالضرورة مقدار البصر الوظيفي. فمثًال، قد
واحدًا  ) ولكننا نالحظ في الواقع أن6/60ناحية طبية على حدة بصر قدرها (شخصان من 

اآلخر بصره  منهما يسلك سلوك المكفوف كامًال فيعتمد على حواسه األخرى بينما قد يوظف
 . المتبقي بشكل فاعل في المشي أو الحركة

الفرد  وظيفهذا وتستخدم قوائم خاصة لتحديد مقدار الرؤية الوظيفية والتي تبين مدى ت
اليومية) والتي  للبصر في مجاالت مختلفة (كالمجال األكاديمي والحركة والمهارات الحياتية

  .يستفاد منها في اختيار سلسلة من األنشطة إلثارة الرؤية المتبقية
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656. Galactosemia 
Galactosémie 

 اللبن هضم / غياب أنزيم جالكتوسيميا

 
للكربوهايدرات  هو مرض وراثي تضطرب فيه عمليات التمثيل الغذائيمرض الجالكتوسيميا 

الجالكتوز بشكل طبيعي  وعلى وجه التحديد، يعجز الجسم في هذا المرض عن تمثيل
ذلك ترتفع نسبة الجالكتوز  (الجالكتوز هو مادة كيماوية تنتج عن هضم الحليب). وبسبب

وهذه الحالة يمكن اكتشافها مبكرًا جدًا  .يةفي الدم والبول مما يقود أحيانًا إلى إعاقة عقل
الجالكتوسيميا باعطاء الطفل غذاء خاليًا من الجالكتوز  بإجراء تحاليل للبول. وتعالج

 ث تلف فيدو عمليًا اإلمتناع عن إعطاء الحليب للطفل) قبل ح والالكتوز (وذلك يعني

لهذا  من العالمات المبكرةأنسجة الجسم. وٕاذا تحقق ذلك فإن الطفل ينمو نموًا طبيعيًا. و 
 .المرض اإلصفرار

657. Generalization 
Généralisation 

 تعميم 
 
 قد يحدثأن السلوك الذي تم تعليمه للطفل في موقف تدريبي معين قد يحدث ثانية (أو   

التعميم أحد أوجه من هنا يكون سلوك مشابه له) في مواقف أخرى لم ينفذ فيها التدريب، 
 نه سيحتاج اإلنسان إلى أن يتعلم السلوك في كل موقف جديد يواجههدو التعلم الهامة و ب

658. Generalization of learning 
Généralisation de l'apprentissage 

 تعميم التعلم 

 

 تعبير عن استنتاج أو عملية صياغة استنتاج يعتمد على عدد من الحقائق أو الشواهد
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أوضاع  إلىة على تعميم التعلم وامتداد أثره القدر إلى فتقار الالمعينة أو يستنتج منها. فا
 .المنخفض ي مستوى الذكاءذو أخرى غير تلك التي حدث فيها يعد سمة لألطفال 

659. Genetic factors 
Facteurs génétiques 

 جينيةعوامل 
ففي  ،العوامل الوراثية التي تنتقل عن طريق الجينات المحمولة على الكروموزومات  

و توجد هذه  كروموزوم نصفها من األم و نصفها من األب، 46الخلية المخصبة يوجد 
و الجينات  الجينات السائدةوهي على ثالثة أشكال: الجينات و ما تحمله من جينات وراثية

 . الجينات المتنحية و الناقلة
 

660. Gentle Teaching Therapy 
Thérapie par l’enseignement doux 
 

 عالج بالتعليم الملطف 
 

ة تلقى في الوقت الراهن اهتماما كبيرا في عالج المشكالت السلوكية غير طريقة جديد
بالتركيز أساسا على تكوين رابطة وجدانية  ، خاصة باألطفال المتخلفين عقليا ،التكيفية

 ومساندة للطفل مع التجنب الكلي ألساليب التنفير والعقاب
661. German Measles (Rubella) 

Rougeole allemande (rubéole) 
 حصبة ألمانية

 

مرض فيروسي معد تشمل أعراضه البثور والحمى. وبالرغم من أن هذا المرض هو أحد   
أنواع الحصبة البسيطة نسبيًا فإنه ينطوي على عواقب وخيمة على الجنين إذا أصيبت به 
األم الحامل وبخاصة في الشهور الثالثة األولى من الحمل ألن جهاز المناعة لدى الجنين 

ج. والحصبة األلمانية أحد األسباب المعروفة للتخلف العقلي وغيره من حاالت غير ناض
اإلعاقة (مثل اإلعاقات السمعية والبصرية والجسمية). وألن أعراض الحصبة األلمانية 

بسيطة فقد ال تعيرها األم الحامل اهتمامًا إذا ظهرت عليها. وهناك فحص بسيط للدم يسمح 
صابة حاليًا أو إذا كانت أصيبت في الماضي بالحصبة األلمانية بمعرفة ما إذا كانت األم م

 وذلك من خالل وجود أجسام مضادة للفيروس المسبب لها في الدم.
وليس هناك من سبيل للقضاء على الحصبة األلمانية أو للحّد منها كسبب لإلعاقة سوى 
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 لقيحاح. ويتم تالتوعية المكثفة بحث النساء على إجراء الفحوصات الالزمة وأخذ اللق
األمهات قبل الحمل. ومن األهمية بمكان أن تؤخر األم الحمل بعد أخذ اللقاح لمدة ال تقل 
عن ثالثة شهور ألن الفيروس يبقى في جسمها في تلك الفترة. وينبغي التنويه أخيرًا إلى 

ل جميع دوأن لقاح الحصبة األلمانية يختلف عن لقاح الحصبة العادية وتشجع بعض ال
 .فتيات على أخذ اللقاح قبل بلوغ سن المراهقةال

 
662. Gestalt-therapy 

Gestalt-therapie 
 / عالج تكامليعالج جشطالتي

 
إلى  النفسي والذي يعود الفضل في تطويره واإلرشادالجشطالتي في العالج  االتجاهيستند 

ك الذي يركز على دراسة السلو   إلى مفاهيم علم النفس الجشطالتي فريدريك بيرلز
ن الذين يوظفون دوتحليلي. ويهتم المرش اإلنساني من منظور كلي وليس من منظور

على حل  الجشطالتي بالسلوك الفوري للفرد. وهم يعّبرون عن ثقتهم بقدرة اإلنسان تجاهاال 
المسؤولية  يساعد على تحمل فحوص المشكالت الحياتية التي يواجهها ولذلك فإن الم

 .ومشاعرهالشخصية عن سلوكه وأفكاره 

الفرد مع  ومن المفاهيم الرئيسة التي يقوم عليها العالج الجشطالتي أن طبيعة تفاعالت
بيئته تعتمد على مستوى الوعي الذي يتمتع به. ويقدم العالج الجشطالتي عدة طرق 

والتناقضات واألعمال غير المنجزة. وتركز هذه  على وعي الصراعات فحوصينلمساعدة الم
واستبداله، والمحاورة، ومراجعة األحالم،  ر،دو ر وتتضمن لعب الالطرق على الحاض

 .الشخص مشاعره، واتجاهاته، ومشكالته وأساليب أخرى تهدف أساسًا إلى أن يعي
663. Gestural Method 

Méthode gestuelle 
 

 منهج حركي
 
منهج صوتي في تعلم القراءة  مثل  منهج السيدة بوريل ميزوني  حيث تستخدم الحركة   

يطا بين الحرف اللفظي والحرف الخطي  فالمتعلم مطالب بوعي الخصائص األكوستيكية وس
الحركية للحروف ( حركات األعضاء المصوتة ، النفخ ، االنفجار) فالحركة تلتئم  –

 بالحرف  وبنطقه  ، ثم بالحرف الخطي  المطابق.
664. Gestural Strategies 

Stratégies gestuelles  
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 ةاستراتيجيات إيمائي

 
عضلية  أشكال التواصل المساعد التي تتطلب استخدام إيماءات معينة أو حركات إحدى  

هيئة  ذات أنماط محددة. وتبعًا الستراتيجيات التواصل هذه، يتم ترميز الرسائل على
والرأس  إيماءات عضلية وتوصيلها بصريًا. وغالبًا ما تستخدم عضالت األطراف العليا

واألبجدية  مائي (التأشير، وهّز الرأس، والتعبيرات الوجهية،والعنق في التواصل اإلي
مفيدًا إال إذا كانت  اإلصبعية، ولغة اإلشارة). ومن الواضح أن نظام التواصل هذا لن يكون

يتواصل معهم. هذا  اإليماءات ذات معنى للشخص الذي يستخدمها ولألشخاص الذين
ال  ألنها   غير المدعومة م االستراتيجيةوتطلق أدبيات التواصل على هذه االستراتيجية اس

   اإليماءات ات أو أجهزة. وهناك ما يعرف بالتواصل بمساعدةدو تشتمل على استخدام أي أ

أشكال التواصل المساعد استخدام أداة معينة لعـرض المعلومات  ويتضمن هذا الشكل من  
ءات بشكل مباشر أو غير تشغيل هذه األداة بحركات العضالت أو اإليما أو قراءتها. ويتم

ات مساعدة فهو يسمى أيضًا بالتواصل دو هذا التواصل يشتمل على استخدام أ مباشر. وألن
والرسوم، وبريل،  ات التي تستخدم في هذا النوع من التواصل: الصور،دو ومن األ. المدعوم

 وطابعات الكهربائية والمبرقة، ولوحات التواصل، واألجهزة اإللكترونية، واآلالت الكاتبة
  .الحاسوب

 
665. Giant push-button telephone 

Téléphone à touches géantes 
 

  هاتف بمالمس مكبرة
 هاتف الغرض منه تكبير الكتابة لمساعدة ضعاف البصر

666. Gillingham’s Method 
Méthode de Gillingham 
 

 أسلوب جلنجهام 

 
ي ذو واسع مع الطلبة  بشكلأسلوب لتعليم القراءة العالجية والتهجئة. وقد استخدم   

نظرية أورتن في صعوبات  صعوبات التعلم. ولقد ّطور جلنجهام أسلوبه اعتمادا على
الصوتية وهو برنامج عالي التنظيم  يعتمد أسلوبه في تعليم القراءة على الطريقة القراءة. و
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على أقل تقدير. وتركز  ويتطلب خمس حصص (دروس) في األسبوع ولمدة سنتين
الحروف ومزج المقاطع.  ت األولية في أسلوب جلنجهام على تعليم الطلبة أصواتالنشاطا

التهجئة جزءا من هذا  ويتم توظيف المنحى متعدد الحواس في تعليم األحرف. وتعد
نفسه أن يلفظ صوت  األسلوب إذ يطلب من الطالب كتابة األحرف ويطلب منه في الوقت

يتم تأخيرها إلى أن يتم  أن القراءة المستقلة الحرف ثم اسم الحرف. ومن الجدير بالذكر
 .تعليم الجزء األكبر من هذا البرنامج الصوتي

667. Glatzel test mirror 
Epreuve du miroire de Glatzel 
 

 اختبار مرآة جالتزيل

 
بخار يعلق  يهدف إلى التحقق من وجود  تهوية أنفية من خالل البحث عن آثار اختبار  

. فعلى المستوى العملي  يتم وضع المرآة تحت فتحتي  األنفتحت بمرآة مثلجة موضوعة 
رصد آثار بخار يوضح تسرب   هبصامت  يمكن من خالل  بصوت أنف المريض الذي يتلفظ

 الهواء من الفتحتين. 
668. Glaucoma 

Glaucome 
 جلوكوما

 
لدم مما يحد من كمية ا يعرف أيضا باسم المياه السوداء هي زيادة حادة في ضغط العين  

وبالتالي العمى إذا لم تكتشف  التي تصل إلى الشبكية ويؤدي إلى تلف الخاليا العصبية
جراحيا في العادة . أما لدى الكبار فهي  الحالة وتعالج مبكرا. وتعالج الجلوكوما الطفولية

بالعقاقير . وتتدهور الحالة البصرية في هذه الحالة بالتدريج وال تتأثر حدة  غالبا ما تعالج
في البداية حيث أن البصر المحيطي هو الذي يتأثر وذلك آلن التلف يحدث في  لبصرا

الجانبي من الشبكية وينتقل تدريجيا إلى مركز الشبكية مؤديا إلى العمى . ومع  الجزء
الحالة يتألم المريض ويصبح الهدف من العالج خفض الضغط وٕايقاف أية تدهورات  تطور
يتطور  ير معروف جيدا والمرض قد يحدث فجأة وقدإن سبب هذه الحالة غ . مزمنة

وبعد سن الخامسة والثالثين تزيد نسبة اإلصابة بهذه الحالة لذا ينصح األفراد  . تدريجيا
 ري . دو العين بشكل  بفحص

 
669. Global Amnesia  

Amnésie globale 
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 نسيان شامل 
 

 نت في الدماغالتي سجلت من قبل الحواس الخمس وخز  الشامل للمعلوماتالنسيان 
 
 
 

670. Global Aphasia  
Aphasie globale                       
 

 حبسة كاملة 

  
 فقدان القدرة على الكالم كليا بسبب تلف كلي في مركز الكالم في الدماغ.

671. Glossolalia 
Glossolalie 

 لغة جوفاء 

 
ن دوب لغة شخصية لبعض المرضى عقليا ، وتتكون من تركيب غير منتظم ومن توليدات

 .معنى
672. Glottis sigmatism 

Sigmatisme glottal 
 حنجريةسأسأة 

 
  .مغلقة حنجرية، ليتم تعويضها بأخرى  االنفجاريةاضطراب نطقي يصيب الحروف   

673. Goldman Ferstamodcock measure of auditory discrimination 
Mesure de la discrimination auditive de Goldman Ferstamodcock 
   

 جولدمان فرستمودكوك ل   لتمييز السمعيا مقياس
 

وعات من المفردات ميهدف هذا المقياس لقياس قدرة الفرد على التمييز السمعي بين مج
من حيث اللفظ ، ويتكون المقياس من مجموعة من المفردات مرتبة في سالسل  هةالمتشاب
ضافة إلى ذلك يضم ربع مفردات متشابهة من حيث اللفظ باإلأكل سلسلة  نضمتحيث ت

 مؤلف من مجموعة من الصور اخاص االمقياس كتيب
674. Grade teacher 
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Enseignant 
 

  صفمعلم ال
هو الذي يقوم بتربية وتعليم التالميذ في أحد الصفوف األولية من المرحلة االبتدائية من 

 خالل تدريس المواد المختلفة في ذلك الصف 
675. Graphic disorder  

Trouble du graphisme  
 خطيةاضطرابات 

 
يتجلى في تشوهات تلحق الرموز الخطية حيث يعاني الشخص  خطاضطراب حركي في ال

 الرموز وليس في اختيارها  رسممن صعوبات في 
676. Graphic language 

Langage graphique 
 خطيةلغة 

 

 نسق من العالمات الخطية يستعملها المتكلم قصد إعادة إنتاج كلمة أو جملة. 
 

677. Gross Motor Skills 
Habiletés motrices globales 
 

 مهارات حركية كبرى  

 
مجموعة من الحركات المعتمدة علي العضالت الكبرى في الجسم ، ومقدرتها على   

الحركة ضد الجاذبية األرضية ، فمع النمو العصبي لهذه العضالت ، المتدرج من الرأس 
ضالت القيام بالحركات التوافقية ، حركة إلى الصدر والبطن ثم األطراف ، يمكن لهذه الع

موزونة ، حيث يكون هناك انقباض لمجموعة من العضالت وفي نفس الوقت ارتخاء 
للعضالت المعاكسة لها ، وقد تتواجد بعض الحركات لهذه العضالت منذ الوالدة ، وهي 

تي تختفي مع الحركات الطفولية االنعكاسية التي تعمل لحماية الطفل في تلك المرحلة ، وال
 ظهور الحركات التوافقية.

 
678. Group and Family Therapy  

Thérapie familiale et groupe  

  و جماعيأسري عالج 
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أفرادًا من نفس  تضم المجموعةحيث  –العالج العائلي  -العالج الجماعي  أنواعأشهر  من 

م كيفية تأثير أسلوب تعل بمعاونة أفراد األسرة على جماعيون. ويقوم المعالجون الاألسرة
كان هو البادئ بإحضار باقي أفراد  التعامل بينهم بشكل عكسي، ويشمل الشخص الذي 

الفرد الوحيد في األسرة الذي في حاجة  األسرة للعالج. فغالبًا ما يكون هذا الشخص ليس
رة ار التي يقوم بها جميع أفراد األسدو لتعديل األ األمر لعالج. وفي بعض األحيان يحتاج 

المعالج  في العالج الجماعي، يقوم    الشخص نفسه قبل أن يكون في اإلمكان تغيير
الناس،  يشتركون معًا في مشكلة ما . فهناك فئة من بمعاونة مجموعة من الناس ممن 

الفردي حيث إن  يكون العالج الجماعي لها أقل تسببًا في القلق وأكثر فعالية من العالج
 . مؤازرة المجموعات تقدم منظومة

ألنه  على تخفيف اإلحساس بالعزلة واالنشغال بالذات قد يساعد العالج الجماعي أيضًا  
مجموعتك قد  يبين أن اآلخرين يشتركون معنا في نفس التحديات والمشاكل. فباقي أفراد

وحاضرك  يعبرون عن مشاعرهم وتجاربهم التي قد تعطيك رؤية أكثر وضوحًا لماضيك
 .وعالقاتك

النفسي،  ود المعالج يضمن أمان المجموعة ودعمها . وقد تستعمل أساليب التحليلإن وج 
 .الجماعي والعالقات بين األشخاص والعالجان السلوكي والمعرفي داخل جلسات العالج

 
679. Group home 

Foyer de groupe 
  

 / الجماعةوعةمبيت المج
 

 مكان مخصص لمجموعة صغيرة من المعاقين  للعيش والتعلم 
 

680. Group Instruction 
Groupe d’instruction 

 / الجماعةبالمجموعةتدريس 

 
المدارس العادية فإن عدم استخدامه في تعليم  التدريس الجمعي هو النمط السائد في 

دمجهم. إضافة إلى ذلك، فإن فاعلية التدريس  ي الحاجات الخاصة سيعيقذو الطالب 
 .دريس الفرديفاعلية الت الجمعي في بعض الحاالت ال تقل عن

أو    ويأخذ التدريس الجمعي في التربية الخاصة عدة أشكال هي: تدريس مجموعة كبيرة
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 وعموما، فإن اختيار نمط التدريس الجمعي .  التدريس بوساطة الرفاق أو  صغيرة مجموعة

 األهداف المالئم يعتمد على حاجات الطالب وأنماط التعلم لديهم من جهة وطبيعة 
في  جهة أخرى. فالمجموعة الكبيرة مالئمة لتدريس الطالب الذين يشاركون التعليمية من

 .المناقشات واألنشطة ويتعلمون االستجابات االجتماعية من اآلخرين

بشكل  أما الطالب الذين ال يستجيبون فالبديل لهم هـو التعلم ضمن مجموعة صغيرة أو
الفرص  فاعل مع اآلخرين وتهيئفردي. فالمجموعة الصغيرة توفر للطالب فرصًا أفضل للت

يستخدم على  للمعلم أيضًا للعمل الوثيق مع الطالب. وأما التدريس بوساطة الرفاق فهو
 .العادية ي الحاجات الخاصة المدمجين في المدارسذو نطاق واسع في تعليم الطالب 

 وتعتمد فاعلية التدريس الجمعي على مراعاة المعلم للعوامل التالية:
 راد المجموعة على التعاون،تشجيع أف  -
 جميع أفراد المجموعة،  تنويع أساليب التدريس والحرص على مشاركة -
 المجموعة لالستجابة، تكييف المواد التعليمية بهدف إتاحة الفرص لجميع أفراد -
 زمنا أطول، إدارة الوقت بشكل فّعال بحيث ال ينتظر أفراد المجموعة -
استجاباتهم  الستماع إلى اآلخرين ومشاهدتهم وتعزيزتشجيع أفراد المجموعة على ا -

 .المناسبة

681. Group intervention 
Intervention collective 

 

 تدخالت جماعية
 

ن استقاللية وأمن وجودة حياة دونشاط الهدف منه تقليص الحواجز الفكرية التي تحول 
 الشخص المعاق والمحيطين به 

 
682. Growth disorders  

Troubles de croissance  
 اضطرابات النمو

 
اضطرابات تظهر في بعض مراحل النمو وتؤدي في غالب األحيان إلى تأخر في نمو   

 لك االضطرابات النفسية والجسميةذالطفل ويشمل 

683. Guidelines for the Promotion of 
Non-Handicapping Physical 
Environments for Disabled Persons 
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Directives relatives à la mise en place 
d'un environnement physique 
favorable aux handicapés 

 ات صلة بإقامة بيئة مادية مواتية للمعاقذتوجهات 
مجموعة قوانين وقرارات توضع خصيصا لتسهيل ولوجيات وتنقالت وكل ما يسهل   

 حياة األشخاص المعاقين

  
684. Guidance cane  

Canne d’orientation  

 يةإرشادعصا 
 

عصا يستخدمها المكفوفون لمعرفة نوع األرضية التي يسيرون عليها وحواف األرصفة 
وكذلك لحماية الجزء األسفل من الجسم فقط ، ويكون طولها فوق خصر  ،ودرجات السلم
 وتصنع أطراف هذه العصي من النايلون أو األلمونيوم  الجسم بقليل ،

 

 
 

685. Guide dog ( seeing-eye dog) 
Chien-guide ( chien d'aveugle) 
  

 مرشد/ كلب مصاحب للعميانكلب 

 
 كلب موجه إلرشاد الشخص الكفيف خالل تنقالته

 
686. Guttural sigmatism 

Sigmatisme guttural 
 

 اضطراب الحبال الصوتية
 

السأسأة الحلقية الحنجرية  تعد اضطرابا نطقيا يلحق كل الحروف التضييقية الصفيرية ، 
ينتج عن التقارب الشديد للحبال الصوتية مما يمنع مرور  أجش . ويتم تعويضها بصوت

 الصبيب العادي للهواء. الصوامت  ش وج وأحيانا ز تكون مرفوقة بصفير حنجري
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687. Hearing ear dogs 
Chiens-guides pour malentendants ou 
sourds 

 لضعاف السمع هةموجب كال
الصمم أو ضعاف السمع في القيام  ذوي كالب مدربة  للقيام ببعض المهام تساعد

كجلب بعض المواد من  ذلكالكالب بأكثر من  هذهببعض التنقالت اليومية . وقد تقوم 
 المتاجر مكان هؤالء األشخاص

  
688. Hearing aid ( aural prosthesis) 

Aide auditive (prothèse auditive)  
 )جهاز تقويمي للسمع (معينات سمعية 

قين سمعيًا بغرض االستفادة مما تبقى لديهم من امن قبل التالميذ المعوسائل تستخدم   
 قدرات سمعية 

 
689. Home care 

Soins à domicile 

 المنزلب رعاية
 

نوع من العالج الطبي أو النفسي يتم في بيت المريض أو المعاق عوض المستشفى 
 او المركز الصحي 

690. Habilitation 
Habilitation 

 يلهتأ
 

بصورة عامة. وتتطلب عملية  فرد وتزويده بالخدمات الالزمة لتحسين أدائهعملية تدريب ال
 .التأهيل تنمية المهارات الالزمة لنجاح الفرد في حياته وفي عمله

691. Habituation 
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Habituation 
 تعويد

 
أسلوب عالجي يتم من خالله التغلب على الحساسية المفرطة تجاه بعض الموضوعات 

 ريض الطفل المستمر لها بدال من تجنبها والهروب منهاالمثيرة للخوف والقلق بتع
 

692. Half-glasses ( reading glasses) 
Lunettes de lecture 

 لقراءةانظارات 
الجهاز مكون  هذاره تكبير الرموز والشياء المرئية، و دو جهاز يركب على العينين بمق

 لرؤية. باألساس من زجاج أو بالستيك تختلف درجاته بحسب درجات النقص في ا

  
693. Hallucinatory tinnitus 

Acouphène hallucinatoire 

 

 سيو طنين هل
هذا  اإلحساس يرادف  الصفير،   خارجي.إحساس سمعي غير عادي ليس سببه منبه   

 الطنطنة. 
 

694. Halstead – reitan batteries 
Batteries de Halstead – Reitan 

 رايتان-بطارية هالستيد

 وهي: كلها في نفس الوقت عشر اختبارَا  ال تستخدم  وتتكون البطارية من أحد
 اختبار الفئة أو التصنيف .    -
 اختبار ذبذبة اإلصبع .    -
 اختبار االلتحام المتقطع .    -
 اختبار إدراك  أصوات الكالم .    -
 اختبار األداء اللمسي     -
 اختبار المالحقة أو التعقب.(أضافه رايتان)    -
 قوة القبضة . اختبار    -
 فحص اإلدراك الحسي.    -
 اختبار تحديد موضع اإلصبع.    -
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 اختبار إدراك كتابة رقم على طرف اإلصبع.    -
 اختبار التعرف على الشكل اللمسي      -
 زيا  ااختبار تفحص األف   -

 

 
695. Hand Deformities 

Déformations des mains 
 تشوهات اليد

 
 ذوو ك تشوهات الذراعين، من التشوهات الشائعة لدى األفرادتعد تشوهات اليدين، وكذل

والطبيعي  الوظيفي  ويولي اختصاصيو العالج  .اإلعاقات العصبية والعضلية الشديدة
الهادفة   كبيرًا ألنها تعيق قدرة اإلنسان على تأدية الحركات اهتماماً   معالجة هذه التشوهات

 .في اليد

 .اليد من أكثرها شيوعا انقباض اإلبهام بشدة داخل راحةوتأخذ تشوهات اليد عدة أشكال 

األشياء وحملها خاصة وكذلك انقباض األصابع  ومثل هذا التشوه يعيق القدرة على التقاط
الرسغ  من خالل ثني  إحداث انبساط في أصابع اليد األخرى في اليد على اإلبهام. ويمكن

ليد بالقوة فقد تقود إلى انقباض أكثر محاولة فتح ا ظهر اليد . أما  بالضغط برفق على
 .اإلضافية  المقومة على الوقاية من المضاعفات شدة. وقد تساعد األربطة

بقاء اإلبهام في وضع  مع وهناك شكل آخر من أشكال تشوهات اليد وهو انقباض األصابع
صابع هذه الحالة أيضا قد تكون األربطة المقومة ذات ألنها تبقي األ وفي  .طبيعي نسبياً 

 . الجراحة تجميليا ووظيفيا  انبساط . وقد تساعد  في حالة

696. Hand Held Magnifiers  
Loupes à main 

  يةدو يمكبرات 
 

وصول إلى لويمكن ضبطه ألي مسافة يريدها ضعيف البصر ل بيده ه الفرديمسكمعين  
ة أكثر من قليلة التكلفة وأكثر فعالية ومقبول يةدو اليوالمكبرات  ،الهدف بصورة واضحة 

وبعضها يحتوي من خالل عين واحدة وهو مكبر يستخدم للرؤية القريبة  ،ناحية تجميلية
حسب قوة  ضع على مسافة معينةو لوان ويمسك باليد ويعلى ضوء لزيادة التباين في األ 

 المكبر. 
 

697. Hand orthosis 
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Orthèse de la main 
 لليد  جبيرة

 
 عضو اصطناعي يحل محل اليد 
 

698. Handicap situation 
Situation de handicap ( situation 
handicapante) 

 وضعية إعاقة 

  
أفراد المجتمع  ةال تمكن الشخص المعاق من القيام بنشاطاته اليومية كبقي التي الوضعية  

 وتختلف الوضعية بحسب درجة اإلعاقة ونوعيتها.
699. Handicap  

Handicap  
 

 إعاقة

 
ف الجسم سواء القدرات الذهنية أو الفكرية والحركات فقدانا كيفما كان حجمه لوظائ   

اإلعاقة هي النتاج التراكمي و اإلرادية وتمام أعضاء الجسم أو حاسة البصر والسمع 
للحواجز والقيود التي يفرضها العجز على الفرد والتي تمنعه من القيام بأقصى ما تسمح 

 به قابلياته. 
هات وهو يشير إلى الصعوبات في التفاعل مع فمصطلح اإلعاقة يرتبط بالمواقف واالتجا

 البيئة التي تفرض على الشخص الذي يعاني من عجز في موقف معين. 
قين اوالجدير بالذكر أن األشخاص الذين يعانون من أشكال عجز مختلفة قد يصبحون مع

ل وٕانما بسبب االتجاهات السلبية غير البناءة والحواجز التي تحو ،ليس نتيجة العجز ذاته
 ن مشاركتهم في الحياة العامة للمجتمع أو االعتماد على أنفسهم.دو
يغطي مصطلح اإلعاقة: اإلعاقة السمعية (الصمم والضعف السمعي)، اإلعاقة البصرية  و

 (العمى والضعف البصري)، والتخلف العقلي، واالضطرابات السلوكية   
إلى الحد الذي  هدية وظائفمصطلح يدل على النقص أو القصور الذي يعرقل الفرد من تأ

يفرض عليه عبئًا اجتماعيًا . وفي الجانب  يكون مقبوًال وفق متطلبات الحياة ، وهذا ما
العقلي فإن اإلعاقة تمنع الفرد من االستفادة من الخبرات التعليمية والمهنية كأقرانه 
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 ية والصحية. صعوبات التعلم واضطرابات الكالم واللغة، واإلعاقات الجسمتؤدي لاآلخرين و 
 
 
 

700. Handicap prevention  
Prévention des handicaps  
 

 وقاية من اإلعاقة

 
   اإلعاقةخطورة العجز أو القصور في وضعية أثر مجموعة من التدخالت بقصد الحد من 

 
701. Handicap rate age 

Taux par âge des handicaps 
 

 نسبة اإلعاقة بحسب السن
 

ب الفئة العمرية ألفراد المجتمع  وتدل اإلحصاءات على أن تختلف اإلصابة باإلعاقة بحس
أكثر عرضة لإلعاقة مقارنة مع النساء، وبالعكس فإن نسب واألطفال  65الرجال فوق 

سنة يفوق العجز لدى الرجال. وفي الواليات المتحدة   65العجز لدى النساء فوق 
صابة باإلعاقة، إضافة إلى األمريكية يتدخل متغير اإلثنية في خفض أو رفع معدالت اإل

 ذلك فإن نسب العجز تتأثر بمتغير الفقر. 
 

702. Handicapology 
Handicapologie 

 علم اإلعاقة 
 

 لك المظاهر الجسدية والقدرات الوظيفية وذويشمل  اإلعاقةمجموعة المعارف حول   
 الوضعية.

703. Handicapometer 
Handicapomètre 
 

 عاقة أداة لقياس اإل
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من مستوى مستوى عاقة تمكن من قياس ثالثي المستويات مع تحليل كل إلأداة لقياس ا
 المتعلقة باإلصابات والمكونات الوظيفية، والمكونات الوضعية. المكونات 

 
 

704. Handicapped person  
Personne handicapée 

 شخص معاق
 

و أو حسي أو عقلي أبدني  عجز أو قصور هم الذين يعانون من  اإلعاقةي ذو  األشخاص
خرى من المشاركة بصورة  كاملة وفاعلة في أذهني مما قد يمنعهم بالتداخل مع عقبات 

 المجتمع على قدم المساوة مع اآلخرين.
 

705. Handicapping rate  
Taux d’handicap 
 

 اإلعاقة معدل 

 
قين في المجتمع من فئة عمرية ااإلعاقة إلى العدد اإلجمالي لألشخاص المع معدلشير ي

رة زمنية معينة. وتستخرج هذه النسبة بقسمة عدد األفراد من فئة عمرية معينة في فت
معينة ممن لديهم إعاقة ما على مجموع السكان من تلك الفئة العمرية. وتستخدم المراجع 

ث (ويقصد به عدد حاالت اإلعاقة دو العلمية مصطلحًا آخر بهذا الخصوص وهو نسبة الح
ددة. إن تحديد أعداد األشخاص المعوقين في الجديدة التي حدثت في فترة زمنية مح

المجتمع بدقة أمر بالغ الصعوبة، ومرد ذلك يعود إلى غموض التعريفات وتغيرها أو 
، واختالف العينات التي تشملها الدراسات المسحية، وافتقار نظم تصنيف اإلعاقة اختالفها

 صمة االجتماعية. السلبية نحو اإلعاقة والخوف من الو  واالتجاهاتإلى المصداقية، 
) 10 ث اإلعاقة على المستوى العالمي هي حوالي (%دو ثمة إجماعا على أن نسبة ح و

قين في العالم امن مجموع السكان. ويعني ذلك عمليا أن العدد اإلجمالي لألشخاص المع
ل دو. ولكن هذه المراجع تؤكد على أن النسبة في الشخص) مليون 600يصل إلى (

ل المتقدمة، إال أن التقارير المنشورة تفيد بعكس ذلك تماما دوفي ال النامية أعلى منها
ل النامية دوث اإلعاقة في الدو (فعلى سبيل المثال، أشارت معظم التقارير إلى إن نسبة ح

 أو أقل من ذلك).  1 تبلغ %
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706. Hard of hearing 
Malentendant  

 ضعيف السمع 
 

 ديسبل تجعله يواجه 20/69توسط ما بين الفرد الذي يعاني من درجة فقدان سمعي م

 السماعات صعوبة في فهم الكالم وفي االعتماد على حاسة السمع حتى مع استخدام

  
707. Hard-of-hearing handset 

Combiné pour personnes 
malentendantes 
  

 لسمعهاتف خاص بضعاف ا
حجم الصوت جهاز اتصال هاتفي خاص بضعاف السمع يتميز بإمكانية الزيادة في   

 وتكييفه حسب قدرات ضعاف السمع
  

708. Hardware adaptation; adaptive 
hardware 
Matériel informatique adapté  

 أجهزة حاسوبية مكيفة 
 الذياالحتياجات الخاصة كالحاسوب  ذويأجهزة حاسوبية مكيفة معدة خصيصا ل

 ن حسيا في التعليميشتغل بتقنيات برايل واألجهزة الحاسوبية التي تساعد المعاقي

 
709. Harelip 

Bec de lievre 
 

 )الشفة األرنبية( شفة مشقوقة
  

أو فتحة خلقية في الشفة العليا، وغالبا ما ترتبط بشق خلقي في سقف الحنك وهذه  قش
الحالة قابلة للتصحيح جراحيا وبخاصة إذا أجريت الجراحة في سن مبكر. ويفضل مصطلح 
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الة كال من الشفة والحنك. وتؤثر كلتا الحالتين في إذا استغرقت هذه الح (شق الحلق)
 الكالم أو النطق ، كما تتسببان في تشويه المظهر الجسمي للوجه أو للجسم

 
 

   
710. Hearing disability 

Incapacité auditive 
 سمعي قصور

 
 قصور غير ملحوظ في السمع

 
711. Head Injuries 

Blessures à la tête 
 إصابات الرأس

 
  ب الرئيسة للوفاة واإلعاقات (وبخاصة اإلعاقات الجسمية والعقليةحد األسباأ  

بالفروق  وٕاصابات الرأس أكثر شيوعا بين الذكور من اإلناث، وأسباب ذلك واضحة وترتبط
رئيسية  بين الجنسين من حيث ممارسة األنشطة العنيفة. وٕاصابات الرأس أربعة أنواع

 :وهي

أو   جسمية  ونادرًا ما يحدث مضاعفات   س المغلقةاصابات الرأ وأ  االرتجاج الدماغي -
 الرأس ،  إصاباتنسبيًا من   هذا النوع البسيط عقلية طويلة المدى بسبب

 إجراء إلىصابة أشد خطورة من االرتجاج وقد يكون هناك حاجة إ وهي الرضة الدماغية -

 محددة في هذه الحاالت ،   تنفيذ برامج طبية أوعمليات جراحية  

تحدث تلفًا في  وتتباين هذه الكسور من حيث مستوى خطورتها وقد   الجمجمة  وركس -
 ،  الدماغ

مميتًا، ولذلك   وهو قد يكون  أحد الشرايين  نتيجة انفجار ويحدث عادة   المخي النزيف -
 . المبكرين  والعالج  ال بد من التشخيص

712. Health impairment 
Altération de la santé 
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  اضطراب الصحة

 
اضطراب  تلك الحالة التي تجعل الطفل بحاجة إلى خدمات التربية الخاصة. وهي تشمل أي

أقصى قدر  أو مرض يتعرض له الطفل فيعوق نموه الجسمي أو العقلي أو االجتماعي إلى
حيوية الفرد  ممكن. وغالبا ما يستخدم هذا المصطلح مع األمراض التي تؤدي إلى ضعف

 .القلب ه واعتاللها بشكل تدريجي كما في حالة أمراضونشاطه أو إلى تدهور صحت
713. Health Services  

Services Médicaux  
 خدمات صحية

 
تقدم الخدمات الصحية إلى الطفل المعاق بأشكال مختلفة من الخدمات الطبية والتي قد 
تشمل التشخيص ، أو العالج الطبي المباشر من قبل المتخصصين ، والوقاية ، وٕاعطاء 

 ية ، واإلسعافات األولية ، وكل ما يتعلق باالحتياجات الصحية للطفل دو األ
714. Hearing 

Audition 
 سمع

وهو ناتج عن  الضجيج والموسيقىو الكالم و صوات األكدراك المثيرات الصوتية إالقدرة على 
ج للصوت والمسالك دو را أساسيا  يمكن من االدراك المز دو ميكانزم معقد تلعب فيه األذنان 

 ة التي تمكن الدماغ من المراقبة المستمرة الرئيسي
715. Hearing aid  

Aide à l'audition  

 معين على السماع
كل جهاز مصمم لتصحيح النقص في السمع وتعويض عدم القدرة على السمع والوقاية  

 من حجمها السمعية والتقليص عاقةمن وضعية اإل
 

716. Hearing and Listening Testing 
Test d'audition et d'écoute 

 ستماعختبار السمع واالا
، هو اختبار يعد قياس السمع وتخطيطه جزءًا أساسيًا من عملية تقييم اضطرابات النطق

لقياس قدرة السمع لدى الشخص معتمدا على أساليب متعددة تمكن هذه الطرق من 
تشخيص حاالت الصمم وقد تستخدم في هذه الحالة طرق ذاتية اختبارات وأسئلة من مثل 

 وهناك طرق موضوعية تمكن من قياس اإلمكانا ت السمعية  ? ل تسمعنيه
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717. Hearing and Vision Evaluation  
Evaluation des capacites auditives et visuelles  
 

 ةوالبصري ةالسمعي تقييم  القدرات 
 
 زويدهموتالحسية  همتطوير مهاراتقد تقييم األداء السمعي والبصري لألطفال المعاقين   

 بالمعينات السمعية والبصرية .

 
718. Hearning disability 

Handicap auditif 

 ةعاقة سمعيإ
                   

خلل في الطريق الموصل إلى عضو السمع   نجم عنت،  ةتوصيلي ةقاعإالسمعية   اإلعاقة
جية , ويؤثر على وصول األصوات إلى العصب السمعي , وهذا الخلل يكون في األذن الخار 

إال إذا حصل االنتقال من المستوى  ةالسمعي ةقعاأو الوسطى. وال يمكن الحديث عن اإل
الطبيعي إلى  مستويات  ترصد درجة اإلعاقة. فبعد المستوى  الطبيعي و درجة السمع فيه 

 Hearingانظر ن ذلك يمثل تدرجا في أنواع اإلعاقة، دوديسبل . وما  25  تحصل ب  
719. Hearing impaired 

Malentendant 
 

  ضعيف السمع
 ديسبل .  70 السمع لديه عن عتبة التقلشخص  

720. Hearing impairment ; heqring loss 
Déficience auditive  

 ضعف سمعي أوصمم

 ةعاقوتشمل اإل الخاصةتقديم التربية حالة تشير إلى فقدان سمعي يصبح من الضروري 
 على ةالسمعي
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 ديسيبل90ني من ضعف سمعي شديد جدا يبلغ الذي يعا األصمما الشخص أ ممالص -

ما الشخص ضعيف السمع فهو شخص يعاني من ضعف سمعي أ الضعف السمعي -  
. واختبار القياس التربوي سلبيا أدائهمما يؤثر على  ديسيبل26-89دائم يتراوح بين 

السمعي بسيط وسريع وتوضح نتائج تخطيط السمع حجم  فقدان السمع ، أما اختبارات 
هم فتشير إلى قدرة المصاب على فهم الكالم وهناك اختبارات أخرى تطبق على الرضع الف

 واألطفال وكل هذه الوسائل تمكن من التشخيص المبكر

 وهناك تصنيف شائع لفقدان السمع 

ديسبل ، حيث ال يمكن  40و 20الصمم الخفيف : لما تصل تتراوح الخسارة السمعية بين 
ة وتكون اإلعاقة خفيفة في هذه الحالة كما أن المعينات للشخص سماع األصوات الخفيف

 السمعة تساهم في تطوير السمع 

ديسبل في هذه الحالة ال  70و 40الصمم المتوسط : تتراوح الخسارة السمعية فيه بين 
يمكن للشخص عدة أصوات محيطة به كم أن الكالم يصبح غير مفهوم وهنا يمكن الحديث 

 عن إعاقة 

ديسبل وتكون اإلعاقة خطيرة جدة  90و 70حيث تكون درجة اإلصابة بين  الصمم الشديد:
 مما يستلزم استعمال المعينات السمعية لتطوير التواصل

ديسبل في هذه الحالة تكون اإلعاقة  90الصمم العميق : حين تفوق الخسارة أكثر من 
لسمعية لكنها غير عميقة جدا حيث يستبدل الكالم بلغة اإلشارة ويمكن استعمال المعينات ا

ناجعة وتستبدل غالبا بزرع آالت في قوقعة األذن. وقد ينتج عن هذه الحالة العجز الكامل 
 عن الكالم في غياب تربية تنطيقية.

 

721. Hearing-impaired children 
Enfants déficients auditifs  

 ف السمع ال ضعاطفأ
 
عند درجة معينه كما ينطق وفق  من قدرته السمعية ولذلك فهو يسمع اطفل فقد جزء كل  

 مستوى معين يتناسب ودرجة إعاقته السمعية بمساعدة المعينات السمعية 
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722. Hearing prosthesis 

Prothèse  auditive  
 بديل سمعي 

 

 يوضع إما داخليا أو خارجيا جهاز مصمم لضعاف السمع
 

723. Heat therapy; thermotherapy 
Thermothérapie 

 عالج بالحرارة
 
 تعمال الحرارة ألغراض عالجية   اس

724. Heliotherapy 
Héliothérapie 

 عالج شمسي
 

 العالج بنور الشمس
725. Helping relation 

Relation d'aide 
 مساعدةعالقة 

 
رابطة التأثير الخاص التي تقوم بين المعالج والمريض وتقديم الدعم والمساعدة في إطار 

 التدخالت العالجية

 
726. Helps (assistants) tactiles 

Aides tactiles 

 لمسية معينات
 

اللمسية تستعمل عند األصم في التقويم المبكر ، وذلك بهدف مساعدته على  المعينات
اكتشاف األصوات  في شكل اهتزازات مدركة لمسيا . يتعلق األمر بأدراج مهتزة  يدعى 

سمح بتمييز ( معدات مثبتة عادة في معصم يد الطفل تالمتبثة األطفال للعب فوقها  أو 
 جيد لألصوات ( اللمس المقارن).
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727. Helps (assistants) visuals 

 Aides visuelles 
 بصريةمعينات 

 
تعلم اللغة الشفوية (إنتاج الصوت) والحصول  علىالمساعدات البصرية تساعد  األصم 

جاع على االستعادة البصرية لهذه اإلنتاجات  وذلك  قصد التمكن منها  وتأليتها ( االستر 
البصرية التي تم  عيناتالصوتي) . لقد كان الفنوديوسكوب  أول الم -البصري

كوستيكي( أاستعمالها.أما اليوم فقد سمح المطياف الخطي( سبيكتوغراف) بعزل كل معيار 
ة للمعدات الحاسوبية ( برمجيات التقويم ) يالعلو ، الشدة ...) وبفضل المساعدة العائل

 .استعمالهاتعقيدا  وأكثر جذبا لألطفال وقد تم توسيع مجال  وتوجد مساعدات بصرية أقل

 
728. Hemianopsia; hemianopia 

Hémianopsie 
 

 ²هيمانوسيبيا

 
 لك في عين واحدة أو في كلتيهما  ذفي نصف مجال الرؤية و   و تام للرؤيةأفقدان جزئي 

729. Hemiplegia   
  Hémiplégie  
 

 شلل نصفي

 
ركة في أحد نصفي الجسم. تأثر أحد جانبي الجسم، فقدان اإلحساس والقدرة على الح 

  وكثيرا ما يكون الذراع أكثر تضررا من الرجل.

معظم  يطلق على الشلل النصفي أو الشلل الجزئي الفشل الجسدي ، ويكون السبب في
األمراض  الحاالت اإلصابة بهذا المرض هو االرتفاع المفاجئ لضغط الدم في المخ أو

اإلصابة بالجلطة المخية التي  عرض يحدث بعد وهومنطقة المخ والجروح التي تصيب 
األوعية المجوفة بالمخ . مما كان  تحدث نتيجة تصلب وتجلط الشرايين مما يسبب انسداد

داخل منطقة العنق وتصلب الجزء األوسط  تصلب الشريان منتصف المخ والشرايين الواقعة
عمار المتقدمة فأن كبار السن هم األكثر األ ث فيدو والسفلي للشرايين القاعدية كثير الح

 . عرضة لإلصابة
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730. Herpes Simplex 
Herpes simple 

 داء الحأل البسيط (القوباء)

 
وٕاذا  .داء الحأل البسيط هو مرض فيروسي وهو نوع من أنواع األمراض الجنسية المعدية

لمتأخرة فقد ا حدث بسببه إلتهاب في األعضاء التناسلية لألم الحامل في مراحل الحمل
األطفال المصابين في  ينتقل إلى الجنين عبر قناة الوالدة. وٕاذا لم يعالج فهو يودي بحياة

الحياة فقد تتطور لديهم  % من الحاالت. وأما األطفال الذين يبقون على قيد60حوالي 
 .إعاقة عقلية أو اضطرابات عصبية وسمعية

731. Hesitation phenomena 
Phénomène d'hésitation 
 

  ظواهر التردد
                                          

والبأبأة وغيرها.  اضطراب كالمي ينتج عنه النطق بأصوات غير سوية مثل الفأفأة والتمتمة
 وهذا االضطراب   يعد ظاهرة كالمية غير عادية.          

                             
732. Hesperanopia 

Hespéranopie 
  

 تكيف مع الظالم عدم ال
 

 Aعدم التكيف مع الظالم وسببه نقص الفيتامين 

 
733. High Functioning Autism 

Autisme de haut niveau  
 مرتفعتوحد 

اضطراب في النمو العصبي وتنتج عنه أمراض سلوكية كتدهور المهارات االجتماعية   
ون النظر في عيون غات والمهارات التواصلية فاألطفال عادة يتجنبلواضطرابات تعلم ال

ذلك أبائهم ويفضلون الوحدة إن حالة التوحد تنقسم إلى حالتين توحد  يالراشدين بما ف
ضعيف وتوحد مرتفع ففي حالة التوحد الضعيف تكون لديه صعوبة في الكالم والتواصل 

أما في حالة التوحد المرتفع فيكون ذكاء الطفل مرتفعا وقد يعامله . االستقاللية يونقص ف
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ناس كنابغة، لكن الناس ال تفهم تصرفاته االجتماعية ونظام تواصله غير اللفظي وتعتبر ال
 متالزمة أسبرجر من حاالت التوحد المرتفع 

 
 
 

734. High tone hearing loss 
Perte d’audition de haute fréquence  

 فقدان القدرة على سماع الترددات المرتفعة 
 من إدراك الترددات الصوتية المرتفعة هي حالة عجز ال يتمكن فيها الشخص 

735. Higher Order Conditioning 
Conditionnement d'ordre supérieur 
 

 إشراط  من مستوى عال
 

عملية يتم من خاللها استبدال سلسلة من المنبهات الشرطية بمنبه شرطي واحد بحيث إن 
 ث االستجابة الشرطيةدو كل منبه منها يؤدي إلى ح

 
736. Hip  Deformities 

Déformations de la hanche  
 الوركمفصل تشوهات 

 
واالقتراب منه  الجسم  واالبتعاد عن مركز  الورك مفصل يسمح للرجل باالنقباض واالنبساط

  الفقري  يستند عليها العمود  والن الورك والحوض يشكالن القاعدة التي. يضاأران دو وال

  شكالأوتأخذ اضطرابات الورك ثالثة  . ن انحرافهما يجعل العمود الفقري غير مستقيمإف

  : رئيسة هي

عدم وجودها في  أو  العظام عدم تالمس  يقصد بالخلع الوركي :   حاالت الخلع الوركي .1
وتعالج    الوالدي  هذه الحاالت شيوعًا خلع الورك أكثرفي المفصل . ومن  مكانها الطبيعي

أو األجهزة الخاصة في  والجبائرفاضات البعض باستخدام الح بأبعاد الرجلين عن بعضهما
 .أبكر وقت ممكن

 إلىالشديدة في عضالت الورك وتؤدي   عن التشنجات  وتنتج  التشوهات االنبساطية .2
صعوبة في الجلوس .  السفلى ، وفي الحاالت الشديدة يواجه الشخص  األطرافانبساط 

 .الجراحةجلوس خاصة وٕاما ب  ويتمثل العالج إما بالجلوس وفق أوضاع
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، ولكنها غير   على الجلوس  تعيق هذه التشوهات القدرة  :  التشوهات االنقباضية .3
 . الجسم  الورك باالستلقاء على احد جانبي  في  مؤلمة . وتعالج حاالت االنقباض

  
737. Hip Dislocations 

Dislocation  de la hanche  
 

  خلع وركي 
 

الحقي والطرف العلوي لعظمة الفخذ المسماة  في الوضع الطبيعي تكون عظمتي التجويف
برأس عظمة الفخذ ملتصقان ببعضهما البعض ويزيد استقرارهما ومحافظتهما على ذلك 

الوضع األربطة والعضالت المحيطة بهما، أما في حالة الخلع الوالدي يخرج رأس عظمة 
 الفخذ من التجويف الحقي.

 
738. Hip orthosis 

Orthèses de hanche 

 لورك ا جبيرة

  
حزام يشد على الورك يمكن من إبقاء الشخص في وضعية عمودية  وقيامه ببعض 

 الحركات
739. Hippel cane 

Canne de hippel 
 بل يه عكاز

مناسبة للعصا الطويلة الوتستخدم في األرضيات غير  ،مقوسة تشبه مضرب التنس عصا
يصل طولها إلى ما مثل المناطق ذات التضاريس الوعرة والطرق الصخرية ، و ينبغي أن 

  يستعمل الشخص الكفيف فوق الجزء األسفل من القفص الصدري
740. Horizontally adjustable seat 

Siège réglable horizontalement 
 كرسي قابل للتعديل أفقيا 
 كرسي قابل للطي سهل االستعمال يمكن  نقله من مكان إلى مكان 
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741. Hoarse 
Rauque 

 غليظ ،صوت أجش 

تي يتميز بالخشونة واإلزعاج واقترانه بإطالق أنفاس مسموعة مشابهة لتلك اضطراب صو 
 التي تصاحب نوبات البرد أو غيرها من الحاالت التي تؤدي إلى تهيج الحنجرة

 
742. Hoarseness 

Raucité 
  بحة الصوت

كالصفير  دوتغيرات غير عادية في الصوت تسمى غلظ الصوت ، والصوت الغليظ يب  
عليه تغيرات في الحجم أو العلو هذه التغيرات في الصوت  دوثرا وتبغليظا أجشا ومتو 

للعلبة الصوتية ) الحبال الصوتية  (  ناتجة عن اضطرابات في مناطق إنتاج األصوات
والحنجرة كل انتفاخ أو نتوء في الحبال الصوتية يمنع التدبدبات ويغير جودة الصوت 

لصوت التهاب الحنجرة الحاد التي تتميز وحجمه وارتفاعه . ونجد كذلك من أسباب غلظ ا
بانتفاخ الحبال الصوتية التي تظهر أثناء اإلصابة باألنفلونزة أو التهاب فيروسي في 

 . األجهزة التنفسية أوعياء   الصوت
743. Hollandaise Method (Moolenaar-byl) 

Méthode hollandaise (Moolenaar-byl) 

  )نار بيليمول(هولندية   طريقة
لى األشخاص  إلنتاج الصوت البلعومي تستعمل لضخ الهواء في البلعوم وذلك ية تقن  

 الذين يعانون من عدم التمكن من إصدار بعض األصوات كالحروف األسنانية  
744. Home- and Center-Based Early Intervention 

Intérvention précoce à domicile et en centre 
 

 منزلتدخل مبكر في كل من المركز وال
 

 :يأخذ هذا النموذج شكلين أساسين

ولألطفال األكبر  طفال األصغر سنا في المنزلأّوال: تقديم التدخل المبكر في المنزل لأل •
 سنا في المركز

النموذج يتميز  ثانيا: تحديد خدمات التدخل المبكر لألطفال حسب حاجاتهم الفردية. فهذا •
كل من النموذجين  لنموذج ايجابيات وسلبياتبالمرونة. وتشبه ايجابيات وسلبيات هذا ا

 السابقين
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745. Home automation 
Domotique/ Automation domestique  
  

 تألية المنزل
 

 ات المنزلية بقصد مساعدة المعاق ز وظائف التجهي لتأليةمجموعة من التقنيات التي تصلح 
746. Home Environment 

Environnement domestique 

 

 ةيئة منزليب
 

ئة التي يعيش فيها الطفل هي المنزل والمدرسة واألسواق واألماكن الترفيهية، والطفل البي
ال يستطيع التغلب على الكثير من الصعوبات التي تواجهه أو  عقلياً و  وحسيا المعاق حركياً 

القوانين تدرج حباطات تؤثر على الطفل وعائلته، و إتواجه من يعتني به ، مما يؤدي إلى 
رئيسة لتسهيل تحرك الطفل المعاق وٕايجاد  انصوصها نقاط ضمنل دوفي أغلب ال

التغييرات الواجب اتخاذها في المنزل و  الالزمة له في األماكن العامة والخاصة. ولوجياتال
الطفل، كما نوعية المنزل وترتيبه، ويمكن االسترشاد  إعاقةتعتمد على نوعية ودرجة 

فة احتياجات الطفل ، وٕازالة العوائق الوظيفي والطبيعي في معر المختص  بتوجيهات 
 الموجودة، وهناك نقاط رئيسة منها :

 أن يكون الباب واسعًا لدخول الكرسي المتحرك -
 أمام المنزل لتسهيل تحرك الكرسي ةمائل عتبة يجاد إ -
 تجنب وجود ارتفاعات متفاوتة في المنزل -
 أن الغرفة واسعة تسمح بتحرك الطفل بكرسيه من  تأكدال -
 يمكنه الوصول لها منخفضةأن تكون الرفوف واألدراج  -
 أن يكون السرير بارتفاع الكرسي -
 رة المياه واسعة وبها مقابض للمساعدةدو أن تكون  -
 
 
 
 

747. Home Schooling, Home tuition 
Enseignement à domicile 
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 / تمدرس في المنزل تدريس في المنزل

 
بالمدرسة.  لطالب الذين تمنعهم إعاقاتهم من االلتحاقتقدم البرامج التربوية في المنزل ل

طبية معتمدة.  وفي العادة يتخذ القرار باعتماد هذا النموذج التعليمي في ضوء تقارير
المرضية الطالب على  وغالبا ما يتم اللجوء إلى التعليم في المنزل عندما ترغم الحالة

  .المكوث في البيت لفترة زمنية طويلة

إلى  ن تمنع اإلعاقة الطالب من االلتحاق بالمدرسة وليس أن تفتقر المدرسةفاألصل هو أ
الطالب يلتحق  الكوادر والمعدات الالزمة. بيد أن هذا البديل يكون في األغلب مؤقتًا ألن

أكثر ما يكون  بالبيئة التربوية المناسبة له بعد تحسن وضعه الصحي. وهذا البديل
 .مية والصحية الشديدةاإلعاقات الجس ذوياستخداما مع 

وينظم  .بحسب شدة اإلعاقة ونوعها ) طالب للمعلم الواحد10-6(على  يشرف المعلم  
ويجهز الوسائل  ًال زمنيًا للزيارات المنزلية التي سيقوم بها ويخطط لها جيداً دو المعلم ج

صص المالئمة وينفذ الح التعليمية المكيفة عندما تقتضي الحاجة ذلك ويطبق االختبارات
  .الدراسية ويقدم الخدمات الداعمة الالزمة

 
748. Home support 

Soutien à domicile 
 دعم منزلي

 
ف عيش و مجموعة المساعدات المادية والمالية والنفسية التي تساهم في تحسين ظر  

 المعاق

 
749. Home-Base Early Intervention 

Intervention précoce de base à la maison 
 زلتدخل مبكر في المن

 

عادة تذهب مدربة أو معلمة إلى المنزل مرة إلى و  الخدمات يتم تقديمها للطفل في منزله   
غالبا ما يطبق هذا النموذج في األماكن الريفية حيث يصعب نقل  .ثالث مرات في األسبوع

مركز متخصص. فقد يستغرق نقل الطفل بالمواصالت وقتا طويال، وقد  ق إلىاالطفل المع
قين الذين يقطنون بعيدا عن بعضهم البعض. اقليل من األطفال المع ديكون هناك عد
ن سنتين إال أن األطفال األكبر عهذا النموذج األطفال الذين يقل عمرهم  وغالبا ما يخدم
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 .تقدم لهم خدمات تدخل مبكر في المنزل سنا قد

يحتاج  ت التيبتقييم الطفل لمعرفة وتحديد المهارااإلختصاصي وتبعا لهذا النموذج بقوم  
على تنفيذ األنشطة  إلى أن يكتسبها. ومن ثم تقوم المدربة أو المعلمة بتدريب ولي األمر

 والتقدم الذي يحرزه الطفل. التدريبية. وتستمر المدربة بمتابعة تنفيذ ولي األمر لألنشطة

 وأفضل أسلوب لعمل ذلك هو أن تصف المدربة لولي األمر ما يجب عليه عمله، وبعد ذلك

 أن توضح لولي األمر كيف يعمل الشيء، ومن ثم أن تطلب من ولي األمر أن ينفذ النشاط

تغذية راجعة عن أدائه. ويجب تدريب ولي األمر على  وأخيرا أن تقدم لولي األمر  أمامها،
 من تقييم فاعلية األنشطة التدريبية جمع البيانات لتتمكن المعلمة

من أكثر برامج التدخل المبكر في المنزل Portage Project  ويعتبر مشروع بورتيج 
ي اإلعاقة أو ذو مشروع بورتيج على األطفال  شهرة على مستوى عالمي. ويطبق
الخامسة من العمر. ويقوم المشروع بتدريب األم على  المتأخرين نمائيا منذ الميالد وحتى

هن ليصبحن لذا فهو برنامج تثقيفي لألمهات يؤهل معه كيفية تعليم طفلها والتعامل
ي االحتياجات الخاصة، ويطبق البرنامج على األم ذو  المدرسات الحقيقيات ألطفالهن
مالءمة للطفل وبيئته. ويقوم هذا البرنامج على زيارة األم  والطفل داخل المنزل ألنه أكثر

 .لمدة ساعة ونصف والطفل مرة في األسبوع
 

750. Homemaking aid 
Aide ménagères 

 المنزليةمساعدة في األشغال 
قاء األشخاص المعاقين والمسنين  في منزلهم والقيام بالخدمات بمساعدة موجهة لدعم   

 . عالمنزلية والصحية  التي ال يتمكن الشخص من القيام بها مقابل أجر مدفو 
751. Hormonal therapy 

Therapie hormonale 
 عالج هرموني 

 
موني يوصف ر البديلة، هو عالج هالعالج بالهرمونات وهو ما يعرف أحيانا بالهرمونات 

 لك بقصد تقليص إنتاج األستروجين والبروجسترونذللمريض طبيا و 
 
 

752. Hospital-Based Early Intervention 
Intervention précoce de base à l'hopital 
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 ىتدخل مبكر في المستشف

 
خالهم لمدة تقتضي إد يستخدم هذا النموذج لتقديم الخدمات لألطفال الذين لديهم حاالت

الدماغي والعمود  الدماغية والشلل اإلصاباتطويلة أو بشكل متكرر للمستشفى (مثل 
 ). ويشارك في تقديم الخدمات أطباء األطفالوبعض األمراض المزمنة الفقري المشقوق

 .وغيرهم والمربون والمعالجون الطبيعيون والمعالجون الوظيفيون
753. Houseparent  

Gardien résidentiel  
 مقيم ارسح

شخص يتم توظيفه للقيام بتزويد األطفال والمراهقين والراشدين باإلشراف واإلرشاد بحيث 
يعمل كبديل لألم أو األب في وضع سكني داخلي، كما في المعاهد والمؤسسات الداخلية 
والبيت الجماعي والمنزل (يمثل مرحلة متوسطة بين المؤسسة الداخلية والمنزل 

 الجماعي).

754. Human assistance 
Aide humaine  
 

 مساعدة إنسانية

خدمة إنسانية متعلقة بمجاالت شتى منها :مساعدة شخص قريب للقيام باألعمال   
الحياتية اليومية، حراسة مستمرة للشخص المعاق ومساعدته على الذهاب إلى المرحاض، 

 إطار مهني . وتناول الوجبات , والتنقل والمشاركة في الحياة االجتماعية، المساعدة في
 

755. Human Dignity 
Dignité humaine 

 ةيكرامة إنسان
 
الكرامة مفهوم فلسفي له جوانب متعددة بما في ذلك من حقوق اإلنسان في التعليم  

والتطبيب والعدالة والمساواة والحق في الحياة ، والكرامة اإلنسانية التؤخذ مجزأة بل في 
 مجموع جوانب الحياة ,  

 
756. Human service system 

Système de service humain  
 نظام الخدمة اإلنسانية 
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مصطلح جديد يستخدم لإلشارة إلى االحتياجات التربوية والتأهيلية والطبية والخدمة 
االجتماعية وغيرها والتي تضاف إلى برنامج موحد للتخفيف من االرتباك والفوضى في 

 تقديم الخدمات
 

757. Humanistic perspective 
Perspective humaniste 

 اإلنساني  المنظور  )وجهة(
ن أي قوة دافعة للنمو و أنسان مزود بطاقة نمائية ن اإل أمن  المنظور اإلنساني نطلق ي

 حنمو تسمقصى ألى إلى تحقيق الذات ، أي إللوصول  باإلنسانهذه القوة النمائية تتجه 
بعض  أن إالواالنفعالية.  مكاناته في مختلف الجوانب الجسمية والعقلية واالجتماعيةإبه 

الظروف غير المناسبة التي يعيشها الفرد قد تعيق نموه. ويكون ذلك عندما يتعرض الطفل 
. ويؤدي ذلك  والمدرسةللتقييم السلبي في البيت  أوالمعاملة  إساءة أوالرفض  أوللنبذ 

طريقة مشوهة الخبرات ب إدراك إلىيكون الطفل مفهومًا سلبيًا عن الذات كما يؤدي  أن إلى
 تعطيل القوة النمائية. إلى. ويؤدي كل ذلك 

، فان األحكام إصدارتوفرت للطفل عالقة آمنة قائمة على التقبل غير المشروط وعدم  وٕاذا
ن تشويه ، مما يحرر دومثل هذه العالقة تسمح له بأن يعيد فحص الخبرات ويدركها 

 الطاقة النمائية لديه.
 أييقيمها مع الطفل  أنعلى التقبل والتعاطف والتفهم يمكن ان العالقة اآلمنة القائمة 

والمعلمين  واألقاربشخص لديه الخصائص المناسبة للمساعدة ، ومن هنا ، فان اآلباء 
ا الطفل المضطرب سلوكيا عندما يتعاملون معه باحترام وتفهم دو يساع أنوالرفاق يمكن 

جابية تساعد على تكوين مفهوم ويوفرون له الفرص لكي ينجح ويحصل على تقييمات اي
نما تشويه وتؤدي بالقوة الدافعة للنمو دو الخبرات  إدراكموجب عن الذات وتساعد على 

مستوى من النمو تسمح به  أقصى إلىلدى الطفل إلى العمل من اجل الوصول به 
 .إمكاناته

عده على يسا أنوالمدرسة للطفل يمكن  األسرةالدعم االجتماعي المناسب الذي تقدمه  إن
ن أن تتحول دومواجهة االضطرابات السلوكية البسيطة وأن يشكل عامًال وقائيًا هامًا يحول 

شدة . والطفل الذي يعاني من اضطرابات  أكثراضطرابات  إلىاالضطرابات البسيطة 
معلمين عاديين لديهم  أيدييتعلم في المدرسة العادية على  أنسلوكية بسيطة يمكن 

 التدريب المناسب .
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758. Hunter’s Syndrome 
Syndrome de Hunter 

 متالزمة هنتر

 
الدماغ  ويتم تخزينها في   السكريدية المخاطية الذهنيةحالة إضطراب تزيد فيها المادة   

محمولة  مما يسبب اضطرابًا عصبيًا شديدًا. وهذا االضطراب وراثي ينتقل كسمة متنحية
فقط. ويسبب هذا االضطراب تخلفًا عقليًا يصيب الذكور   على الكروموسوم الجنسي، ولهذا

% من الحاالت. وكثيرًا ما يرافقه نشاط زائد، ومشكالت 50حوالي  وٕاعاقة سمعية في
 .ضبطها. ورغم ذلك فال يعرف لهذا االضطراب عالج فعال سلوكية أخرى يصعب

759. Huskiness 
Enrouement 

 بحة الصوت 
 

في طبقة الصوت عموما. وقد تكون  صفة صوتية تتميز بخشونة النغمة وبانخفاض نسبي
 عرضا أو مؤشرا داال على اضطراب صوتي 

760. Hutchenson's triad 
Triade de hutchenson 

 هوتشنسن ثالوث
 
عبارة عن متالزمة تلحق الداء اإلفرنجي الخلقي، ويتميز بتشوه خلقي وبسوء تموقع   

 القواطع العليا، وباعتالل حدقي وأيضا بصمم إدراكي تطوري .
761. Hydrocephaly 

Hydrocéphalie 
 

 دماغي (موه الرأس)استسقاء 

السائل في الوضع  داخل الدماغ أو خارجه. ولهذا   تجمع مفرط للسائل المخي الشوكي  
حالة االستسقاء  الطبيعي مجرى داخل الدماغ وداخل الحبل الشوكي وحولهما. أما في

على الدماغ  ضغطًا شديداً الدماغي فيتجمع هذا السائل بشكل غير طبيعي مما يسبب 
 .  وتوسعًا في حجم الجمجمة

واألورام،  ومن األسباب المعروفة لهذه الحالة التشوهات الوالدية في العمود الفقري ،
المرضية بعملية  والتهاب الدماغ، والتهاب السحايا. ويعالج جراحو األعصاب هذه الحالة

إدخال أنبوب  وفيها يتم   الصارفة ى العمليةجراحية تجري بعد الوالدة بفترة وجيزة جدًا وتسمّ 



 266 

الدم. أما إذا  في حجيرات الدماغ لتصريف أو إمتصاص السائل الزائد وتحويله إلى مجرى
عقلي ومضاعفات  ن عالج فستقود في معظم الحاالت إلى تخلفدوبقيت حالة االستسقاء 

األنبوب الذي يبقى لفترة  اأخرى. ولذا ينبغي على المعلمين وأولياء األمور أن يعرفوا أن هذ
يؤدي إلى زيادة مستوى  طويلة قد تمتد لسنوات قد يحدث فيه إنسداد أو التهاب مما
التقيؤ، والصداع، والحول،  الضغط داخل الجمجمة. ومن المؤشرات التحذيرية لهذا اإلنسداد

حالة من تراكم السائل الشوكي المخي بصفة مفرطة في التجويف   .والخمول العام
إلى ضغط مفرط على المخ ينتج عنه ضخامة الرأس وكبره. وقد يشار إليه  لجمجمي تؤديا

أحيانا بـالرأس المائي  وتستخدم اآلن إجراءات جراحية كالتخلص من السائل الزائد أو 
مساره مما يقلل من ضغطه على المخ ، وبالتالي من ضخامة الرأس وكبره. ويؤدي  تحويل
وأهم ما يلفت      ا لم يتم تشخيصه والتخلص منه أو التحكم فيهإلى التخلف العقلي م عادة

الرأس وتضخمه وبروز الجبهة نتيجة لزيادة السائل المخي  النظر ألفراد هذه الحالة كبر
على الدماغ ويسبب تلفًا فيه و تضخمًا في الجمجمة،وقد  الشوكي وهذا السائل يضغط
لف العقلي في هذه الحالة يتوقف على سم، و التخ 75ـ  55تكون حجم الجمجمة ما بين 
 الذي أحدثه ذلك السائل مقدار التلف في أنسجة المخ

762. Hydrotherapy 
Balnéothérapie 

 عالج مائي 

 
هناك أنواع مختلفة من األحواض المائية ذات درجات الحرارة المختلفة وذات األغراض 

والقدمين وهناك ما يسمى العالجية المختلفة فتوجد الحمامات المعدنية الصغيرة لليدين 
بحوض هوف واألحواض المتعاقبة (ساخن ـ بارد) وهو عبارة عن وعاءين مملوءين 

درجة مئوية.  20درجة مئوية وفي الوعاء اآلخر  40بالماء. درجة الحرارة في إحداهما 
نبدأ مثًال بوضع الكفين وبعد نصف دقيقة إلى دقيقتين نعكسهما. وتكرر هذه العملية حتى 

دقيقة. إن هذا تمرين جيد لألوعية الدموية , يساعد  15و 10رق مدة تتراوح بين تستغ
 على تحسينها. 

وهناك أكياس حرارية مائية أو كهربائية (مخدات) , أشعة حمراء , أشعة بيضاء. والهدف 
 رة الوعائية إلى اكبر حد , وخصوصًا قيصرة   دو األخير من استعماالت الحرارة هو تنشيط ال

   
763. Hyperactive 

Hyperactif 
 



 267 

 زائد النشاط 
 

النشاط أو الحركة المفرطة وهذا النشاط قد يعوق الطفل عن فرط يصف سلوكا يتميز ب
انظر  ضبط السلوك والسيطرة عليه.لالتعلم ، وقد يتسبب في مشكالت ضخمة 

Hyperactivity 
764. Hyperactivity 

 Hyperactivité 
 نشاط مفرط

 
اني من اضطرابات في االنتباه واإلدراك  والصورنة واللغة الطفل المفرط في النشاط  يع

 والذاكرة والتنسيق  والعجز في التحكم الحركي التي كلها تؤدي إلى تأخر في التعلمات.
 

765. Hyperactivity Therapy  
Thérapie de l’hyperactivité  
 

 عالج فرط النشاط   

، وتأثير هذه االضطرابات على فرط النشاط و نتيجة الرتفاع نسبة اضطرابات االنتباه 
التحصيل الدراسي للتالميذ ، فقد استقطب التدخل العالجي اهتمام كافة المربين والباحثين 
واآلباء والمنظمات المهتمة بالتربية الخاصة عموما ، حيث شملت أنماط التدخل العالجي 

 التالية: 

  التعديل المعرفي للسلوك -

 تعديل السلوك  -

 

 الجي الطبي التدخل الع -

 العالج النفسي  -

 التدخل العالجي بالتغذية -

 تدريب اآلباء  -
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766. Hypernasality 
Hypernasalité (hyperrhinolalie) 

 الصوت األنفي  –خنف 
نسبة قليلة من المصابين بشق الحنك تخرج بعض األصوات من األنف وهو ما يسمى 

لى وٕالى الخلف باإلضافة لتحرك بالخنف، خالل الكالم فإن الحنك الرخو يتحرك إلى أع
ذا كان الحنك صغيرًا إاللوزتين إلغالق المنطقة ومنع الهواء من الدخول إلى األنف، ولكن 

أو مشقوقًا فإنه لن يغلق المكان مما يؤدي إلى تسرب الهواء لألنف، مما يؤدي إلى 
تلك النطق والتخاطب السيطرة على الكثير من اختصاصي  الصوت األخنف، ويستطيع 

 % منها يحتاج للتدخل الجراحي10الحاالت ولكن 
 

767. Hyphema 
 Hyphéma 
 

 نزيف دموي
 
 هي حالة خطيرة من شأنها أن تضعف البصر وتتلف القرنية و ث نزيف داخل العين دو ح

768. Hypoactive 
Hypoactif 

 خامل

 يظهر فقدانا أو انعداما واضحا للنشاط البدني ، وهو على العكساتجاه نحو الخمول ،   
 من النشاط الزائد.

769. Hyponasality   
Hyponasalité   

 )عدم خروج الصوت من األنف (أنفية  ذو
 

 لدى الشخص المتكلم.   في نطق األصوات  اضطراب نطقي يمتاز بغلبة الصفة األنفية
 

770. Hypotonia 
 Hypotonie  

  )نقص التوثر  (ارتخاء
 

منخفض وال تتقلص بالقوة الصالبة العضلية وهذا يعني أن توتر العضلة ان فقد  
 المطلوبة.  حسب المنطقة المصابة في المخ 

771. Hysteria 
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Hysterie 
 

 هستيريا  
 

مرض نفسي عصابي تظهر فيه اضطرابات انفعالية مع خلل في أعصاب الحس والحركة 
وهي عصاب تحولي تتحول فيه االنفعاالت المزمنة إلى أعراض جسمية ليس لها أساس 

تصاب مناطق الجسم التي يتحكم فيها الجهـاز العصبي المركــزي عضوي وفي الهستيريا 
ألردي) مثل الحواس وجهاز الحركة، وهذا غير المرض النفسي الجسمي حيث تصاب ا(

األعضاء التي تحكم فيها الجهاز العصبي الذاتي (الالإرادي). ويطلق البعض على 
ويل " أي التي تعني تحويال جسميا الهستيريا اسم " الهستيريا التحويلية " أو "رد فعل التح

ألمور نفسية نظرا ألنها تعتمد على حيلة دفاعية نفسية أساسية هي التحويل حيث تحول 
 .االنفعـاالت والصراعـات إلي أعراض جسمية كحل رمزي للصراع

 

 

 

  
772. Icterus 

Ictère 
 

 يرقان

 
ة المخاطية األخرى اصفرار الجلد وأغشية الملتحمة فوق الصلبة (بياض العين) واألغشي  

الذي يسببه ارتفاع البيليروبين في الدم. ويجب أن يتعدى تركيز البيليروبين في البالزما 
مجم/ديسيلتر، حتى  0.5مجم/ديسيلتر، التي تعادل ثالثة أضعاف التركيز الطبيعي  1.5

 تصفر الُصلبة.
ُيطلق عليها في  وعلى الرغم من أن الصلبة هي التي تظهر صفراء اللون وهي الحالة التي

بعض األحيان اصفرار الصلبة، إال أن التي تصطبغ باللون األصفر نتيجة ارتفاع مستويات 
سم الدقيق لهذه الحالة هو اصفرار البيليروبين في أغشيتها هي الملتحمة. ولذلك فإن اإل

 الملتحمة. 
ب أو وُيعتبر اليرقان عرض وليس مرض. ويسببه اختالل في أحد مراحل عملية استقال

 اطراح البيليروبين.
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773. Ideomotor apraxia 
Apraxie idéo-motrice  

 عمه فكري حركي
حالة يجد الشخص فيها صعوبة للقيام بحركات ملموسة كتحسس األشياء وهذه الصعوبة   

الفص الجذاري الموجود في الجزء  ةناتجة عن أضرار ناجمة عن الجهاز العصبي بإصاب
 ةلفكري الحركي هو نموذج حي للعمه والذي يتميز بصعوبالعلوي من الدماغ. والعمه ا

تحقيق الحركات المعقدة المعتادة أو غير المعتادة تحت الطلب،حين يطلب  من الشخص 
 القيم بحركة أو محاكاتها. ويختلف العمه الفكري الحركي عن العمه الفكري.  

نفيذ النشاط لذلك يكون في التخطيط والتوقيت وتحديد اتجاه الحركة عند تتكمن  المشكلةف
الشخص غير قادر على أداء النشاط سواء عند الطلب اللفظي أو التقليد، على الرغم من 

أن فكرة النشاط مفهومة لديه لذلك لو طلب من الشخص الذي يعاني ن هذه المشكلة 
ات الصحيحة فإنه يقوم بالمهمة..مثال: ال يستطيع تقليد عملية تنظيف دو استعمال األ

ن ولكن إذا تم وضع فرشاة األسنان ومعجون األسنان أمامه فإنه يقوم بتنظيف األسنا
 أسنانه. 

 وهي تتضمن األخطاء التالية: 

أخطاء في محتوى الحركة مثل التكرار المستمر للحركة أو حركات لها عالقة بالنشاط  -
 ولكن يؤديها بشكل خاطئ أو حركات ليس لها عالقة بالنشاط. 

ثها أو تأخر دو لها عالقة بتسلسل الحركات وترتيبها ووقت أدائها وح أخطاء زمانية:  -
 ثها مثل، أن يطوي ورقة ويضعها في مغلف ويغلف المغلف. دو ح

: أخطاء في اتجاه الحركة وعدم القدرة على التخطيط للحركة الصحيحة مجاليةأخطاء   -
 أو التهديف. 

وب ولكن غير مفهوم أو أن يقوم أخطاء أخرى: مثل عدم التجاوب مع النشاط أو تجا  -
 بتجاوب لفظي بالكلمات عوضا عن أداء الحركة المطلوبة. 

774. Illiterate 
Illétré 

 أمي
 شخص ال يستطيع الكتابة والقراءة 
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775. Immaturity 
Immaturité 

 عدم النضج

 
اجتماعيًا تبعًا لبعض المعايير المتعارف  وأو معرفيًا أو نفسيًا أتأخر النمو سلوكيا    
بناء نفس الجنس ونفس الفئة العمرية ألدى  توسطمليها. والمعيار الشائع عادة هو الع

ي جانب من جوانب النمو أي تأخر في أالطفل  ظهرأذا ما إليها الطفل . فإينتمي  التي
 .يناسب من هم األصغر منه عمراً  اعتبر غير ناضج، واعتبر سلوكه طفولياً 

البيت و/أو  حيانًا فيأل التذمر والشكوى والبكاء طفاهم مظاهر عدم النضج عند األأومن 
فعاله، أد دو وضبط ر  في المدرسة. والنضج االنفعالي عند الطفل يزيد من قدرته على تأخير

شباع على تأجيل اإل والتوتر، كما يزيد من قدرته اإلحباطويزيد من قدرته على تحمل 
مجموعة من المشكالت  ناككثر قدرة على تحمل المسؤولية. وهأو  مرونةكثر أويجعله 

حالم اليقظة، أالسلبية، و     السلوكية التي تمثل مظاهر لعدم النضج عند الطفل مثل
 حول الذات، واالعتمادية وغيرها والتهريج، والتمركز

776. Immobilizing diseases 
Maladies immobilisantes 
 

 أمراض مشلة للحركة 

  
صاب بها وقد يكون النشاط حركيا أو جميع األمراض التي تحد من نشاط الشخص الم

 فكريا، وقد تعوق ميدان الشغل أو التربية. 
   

777. Impairment 
Déficience  

 ضعفقصور، 

 

وهي إما دائمة  تدهور في عضو أو وظيفة لإلعاقة ، وتعني فقدان أو  العامل المسبب  
 أو العقلية أو أي مرحلية  ، ُتحدث قصورًا أو نقصًا في أحد الجوانب النفسية  أو مؤقتة

عبارة عن نقص أو عيب خلقي ، أو  الجسمية للفرد، واإلصابة قد تكون والدية ، أي تكون
 . خلل فسيولوجي أوعليها اضطراب  قد تحدث بعد الوالدة نتيجة مؤثرات بيئية يترتب

778. Impairment( damage, lesion, deficiency) 
Deficience 
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 إعاقة /نقص /قصور
فة أو سلوك مما يسبب للشخص إعاقة في نشاطه اليومي إصابة عضو أو وظي  

 واالجتماعي 
 ا

779. Impairment( infirmity ; 
disability) 
Déficience ( invalidité ;handicap) 

 إعاقة

 
 هنيةذفقدان أو تشوه عضو أو أنسجة أو وظيفة جسمية أو 

780. Impulsivity 
Impulsivité 

  ع نفسي /تسرُّ اندفاعية
التصرف ألطفال خالل مرحلة التمدرس وينتج عنه عدم التركيز و اضطراب سلوكي لدى ا

ن تريث أو حساب لعواقب األمور ، مما قد يعرض الطفل إلى مواقف محرجة أو خطرة ، دو
 كالجري خلف الكرة في الشارع المزدحم بالسيارات أو تسلق األماكن المرتفعة

781. Incapacity 
 Incapacité 

 القدرة فقدان /عجز
 

لوجود ا لك نظر ذأو كلي في القدرة على إنجاز نشاط معين بكيفية عادية و تقليص جزئي 
 أو أحد األعضاء فبإحدى الوظائ أو جرح أو مرض إصابة 

782. Incidental learning 
Apprentissage incident  

 )(غير مقصوديتعلم عرض
هو  ،بمعنى أخريديه اكتساب المتعلم لمعلومات غير متعلقة مباشرة بالواجب الذي بين  

اكتساب معلومات و مفاهيم و حقائق و اتجاهات بطريقة عرضية غير مقصودة و بالتالي 
 التعلم العارض يختلف عن التعلم المقصود أو المباشر.

 
783. Inclusion of persons with a disability 

 inclusion des personnes handica pées 
 إدماج الشخص المعاق 

 

 عادية إدماج األشخاص في المدارس ال
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784. Increasing the International Efforts Towards the Handicapped 
Accroître les efforts internationaux envers les handicapés 
 

 لية الموجهة نحو المعاقيندو زيادة الجهود ال
 
 قين في العالم واالهتمام بمشكالتهم في السنوات األخيرة،االتنامي المضطرد ألعداد المع 

ات العلمية التي تعقدها هيئات علمية متخصصة والتي دو فقد زاد االهتمام بالمؤتمرات والن
ونظرًا لهذا االهتمام فقد أنشئت عدة منظمات  قين وكيفية حلها.اتبحث في مشكالت المع

 لية لخدمة المعوقين والدفاع عن حقوقهم ومن تلك المنظمات:دو 
 –ية، ويهتم أساسًا بالجوانب المهنية للتأهيل لدو لي منظمة العمل الدو مكتب العمل ال -

في حين أن اإلدارة االقتصادية واالجتماعية بالمنظمة تهتم بصفة  -الجانب المهني
 أساسية بمشكلة المعوقين في شكلها العام وفي جوانبها المختلفة.

 قين.لي للطفولة (يونسيف) ويولي اهتمامًا كبيرًا لمشكالت األطفال المعو دو ق الدوالصن -
 قين من زوايا التربية الخاصة.االيونيسكو (منظمة التربية والعلوم) وتهتم بالمع -
ل النامية على إنشاء مراكز نموذجية دوويهتم بمساعدة ال برنامج األمم المتحدة لإلنماء  -

للتأهيل تعمل في بعض األحيان على المستوى اإلقليمي لتدريب متخصصين في مجال 
 العالم المختلفة. جميع أنحاءقين في ارعاية المع

قين في الفصل الرابع تحت عنوان اوقد تم ذكر معظم المنظمات العاملة في مجال المع
 قين)) ا((الهيئات التي تعمل في ميدان المع

لية دو قين يتوج تلك الجهود الاليًا للمعدو م عامًا 1981ولعل إعالن األمم المتحدة عام 
 قين والنهوض بالخدمات المقدمة لهاااإلعاقة والمع الرامية لتسليط الضوء على مشكلة

 
785. Independence 

Autonomie 
 

 ) اعتماد على النفس ( استقاللية
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المهارات الالزمة للحياة مستقلة و القيام بالمهام اليومية.  منق اتمكين الشخص المع  
ك هنا وومشاركين فاعلين في مجتمعهم.  ،بأن يعيشوا حياة مستقلة  لألشخاصتسمح 

قين من أن يصبحوا االعديد من مراكز المستقلة التي تقدم برامج وخدمات تمكن المع
 .باالعتماد على أنفسهم قدر اإلمكانأهدافهم مستقلين حتى يتمكنوا من الوصول الى 

 حياةالمهارات األساسية الالزمة ل أم .وينطبق الشيئ نفسه على ألشخاص المسنين
 هي كما يلي : فمستقلة 

 مام االستح -
 خلع المالبس  -
 األكل  -
 الكرسي  إلىنقل من السرير االعتماد على النفس في الت -
 الطوعية السيطرة على التبول والبراز التفريغ  -
 استخدام المرحاض  -
 كما يلي : أخرى غير أساسية مهارات هناك و  
 األعمال المنزلية القيام ب -
 إعداد وجبات الطعام  -
 الصيانة اإلدارة الصحية و  -
 التسوق  -
 إدارة الشؤون المالية  -
 

786. Independent living aid; aid for 
independent living 
Aide à l’autonomie 

 

  النفس االعتماد على  تطوير
يتم عن طريق تدريب الشخص المعاق بتنمية قدراته الحركية والنفسية واالجتماعية . 

لى استعمال أجهزة تعويضية وآلية للرفع من وٕاضافة إلى التدريب يتم اللجوء أحيانا إ
 مستوى استقاللية الفرد . 

787. Independent daily living 
Autonomie au quotidien 

 استقالل يومي
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االستقاللية اليومية لها صلة باالحتياجات الخاصة والمساعدة اليومية لألشخاص المعاقين 
تعصية وٕان احتياجات األشخاص . وتشمل كذلك األشخاص المسنين وبعض األمراض المس

المعاقين قد تختلف من شخص إلى شخص والمساعدة قد تغطي الجوانب االجتماعية 
الطبية والتربوية وغيرها حسب احتياجات الشخص والمساعدة االجتماعية في هذا المجال 
.تمكن األشخاص المعاقين من استقاللية كبرى تمتعهم بنوع من الحرية  

 

788. Independent living movement 
Mouvement de la vie autonome 

 حركة الحياة المستقلة

 
 
ق من االعتماد غير الضروري أو غير المرغوب فيه من األشخاص اآلخرين اتحرر المع  

ق االمحيطين به وعلى البيئة التي يعيش فيها، وهنا فإن المشكلة التكمن في الفرد المع
 هي أساس المشكلة.نفسه ولكن في البيئة المحيطة به ألنها 

حركات وفي حين ينظر برنامج التأهيل العادي للفرد على أنه هو المشكلة، فإن برنامج 
فحل  البيئة هي محور المشكلة وهي التي يجب أن يتعامل معها. ترى أن الحياة المستقلة 

المشكلة في البرنامج العادي يكون عادة بتدخل المختصين باختالف تخصصاتهم لعالج 
المستقلة يكون العالج عن طريق إرشاد اآلخرين، والدفاع  الحياة بينما في برنامج الوضع 

 هم، والمساعدة الذاتية، وٕازالة العوائق البيئية بكافة أنواعها.تقين ومصالحاعن المع
قين من مراكز اويالحظ في السنوات األخيرة توجه العديد من األجهزة المعنية بالمع

إليجاد برامج متخصصة ضمن برامجها لتدريب أسرة وجمعيات ومؤسسات متخصصة، 
 والتدريبعلى ق وتدريبه على أمور الحياة اليومية اق في كيفية تعاملها مع طفلها المعاالمع

 في أمور الرعاية الشخصية اليومية. يةاالستقالل
 

789. Independent living rehabilitation  
Réhabilitation à la vie independante 

 أهيلإعادة الت

 
قين. وقد االمع أحد المفاهيم التي تحظى باهتمام متزايد حاليا في ميدان تأهيل األشخاص  

باعتبارها رافدًا   ل إلى سن تشريعات تقضي بإنشاء مراكز للعيش المستقلدوبادرت بعض ال
الهدف النهائي من  أصبحالتأهيل الشاملة. وفي الواقع، فقد  ال غنى عنه من روافد عملية



 276 

مكاناتهم إعندما ال تسمح  ةالمستقل حياةقين على الاالمع يل مساعدة األشخاصالتأه
 .بحصولهم على عمل

 الدفاع عن حقوق للحياة المستقلةار التي تقوم بها مراكز التأهيل دو هم األأومن 

 رشادهم وتدريبهم على االعتماد على الذات. وتكون هذهإ قين ودعمهم و ااألشخاص المع

 خاص يخلو من الحواجز المعمارية. وهي تشبه الجمعيات التعاونية المراكز ذات تصميم

 القائم على حياة  المستقلةقين في عملها، فهي تهيئ الظروف لهم للالألشخاص المع

 وغيرها الحياتية، اليومية، والتعليمية، والثقافية، والصحية، األنشطةالتعاون في 
 
 
 
 
 

790. Independent Skills 
Habilete d'indépendance  

 مهارات استقاللية 
 
 Independaceالمهارات الالزمة لتمكين الشخص المعاق من الحياة المستقلة انظر   

 
791. Individual differences  

Différences individuelles  
 

 فروق فردية

 
تكييف لالفروق الفردية بين الطالب  تعتمد على لعل أهم ما يميز التربية الخاصة أنها 

بوية لتلبية حاجاتهم الخاصة. ولم تكن المدارس لتولي اهتماما عمليا كافيا البرامج التر 
بالفروق الفردية قبل انبثاق حركة القياس العقلي وقبل سن قوانين التعليم اإللزامي في 

بدايات القرن الحالي. فقد سمحت حركة القياس العقلي بتطوير األساليب المناسبة لتقييم 
ديم األفكار والمفاهيم حول سبل مراعاة تلك الفروق. أما قوانين الفروق الفردية ومن ثم تق

ن خصائصهم االنفعالية أمتفاوتة و  بصيغالتعليم اإللزامي فقد بينت إن األطفال يتعلمون 
والحركية واللغوية متباينة وكذلك قدراتهم الحسية واإلدراكية. وهكذا لفتت قوانين التعليم 

البرامج التربوية العامة في المدارس ليست مالئمة لجميع اإللزامي أنظار المربين إلى أن 
 الطالب.
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وال يقتصر مفهوم الفروق الفردية على الفروق بين األفراد  ولكنه يشمل أيضًا الفروق في  
القدرات على مستوى الفرد الواحد. ويعد النوع الثاني من الفروق الفردية هو األكثر أهمية 

ارنة الفرد باألفراد اآلخرين على أهميتها ألغراض في ميدان التربية الخاصة. فمق
التشخيص والتصنيف، ال تغني عن مقارنة أداء الفرد في مجاالت القدرة المختلفة ومثل 

هذه المقارنة ضروري لتطوير البرامج التدريسية الفردية ألنها تبين مواطن الضعف والقوة 
 لدى الفرد. 

 
 
 
 

792. Individual Educational Plan 
Plan personnalisé d'éducation  

 خطة تربوية فردية 

 
فريق  بعد التقييم لألداء الحالي للمعاق عقليًا يجرى وضع خطة تربوية فردية عن طريق
أولياء  العمل الذي يشمل جميع العاملين مع الفرد من معلمين ومشرفين وٕاداريين وحتى

في المكان  المتعلم من وضعاألمور لفرد بذاته تتالئم مع التقييم الشمولي وما يتطلب 
  والخدمات وٕاجراءات التقييم األهداف المناسب ، و

 
793. Individual family service plan 

Plan de services familiers individualisés 
 خطة الخدمات األسرية الفردية

  
لخدمة األسرة على غرار  برامج التدخل المبكر المعاصرة على تطوير خطة فردية تحرص

خطة الخدمات األسرية الفردية  ة التربوية الفردية التي يتم تطويرها للطفل. وتتضمنالخط
 العناصر الرئيسة التالية: 

 للطفل في مجاالت النمو المختلفة،  مستوى األداء الحالي -

 يتعلق بطفلها المعوق،  أوجه القوة وأوجه الضعف لدى األسرة فيما -

 الطفل واألسرة،المنشودة لكل من  األهداف  أهم ال -
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 الخدمات المحددة التي سيتم تقديمها لكل من الطفل واألسرة، - 

  .لتقديم هذه الخدمات المدة المتوقعة - 

 وتسند مهمة تطوير خطة الخدمات األسرية الفردية إلى فريق متعدد التخصصات

مهمة  وأفراد األسرة المهمين. ويوكل هذا الفريق ألحد أعضائهالوالدين باإلضافة إلى 
 تنفيذ الخطة ومتابعتها والتنسيق مع المهنيين اآلخرين

 
 
 
 
 

794. Individual guidance  
 Guidance individuelle 

 
 إرشاد فردي

 
المرشد يتفاعل مع مسترشد  أنغالبا ما تكون فردية بمعنى  اإلرشاديةالعالقة  أنمعروف 

شد على التغير والتطور الفردي إلى مساعدة المستر  اإلرشادواحد في الوقت نفسه. ويهدف 
المرشد من التركيز على  األسلوبفي ضوء عالقة ذات خصوصية مع المرشد. ويمّكن هذا 

الجمعي،  اإلرشادالفردي، شأنه في ذلك شأن  فاإلرشادالحاجات الفردية للمسترشد. كذلك 
ة عالقة ألف إطاريساعد المسترشد على التطور وقبول الذات وتحمل المسؤولية وينّفذ في 

 تقوم على االحترام المتبادل. 
الجمعي، يستغرق اإلرشاد الفردي وقتا طويال نسبيا وال يوفر الفرص  لإلرشادوخالفا 

الكافية لتبادل الخبرات مع أشخاص لديهم الحاجات نفسها وال يهيئ الفرص للمسترشد 
 سمحت قدراته له بذلك. إذالتقديم المساعدة لآلخرين 

 

795. Individual rehabilitation 
Réadaptation individuelle 

  فرديتأهيل 

بشكل سليم من جميع الجوانب النفسية  هاوالتعامل مع عاقةتهيئة التلميذ للتكيف مع اإل  
واالجتماعية واالقتصادية ويشمل ذلك تأهيله الستخدام الوسائل واألساليب التعويضية 

 انب األسرةوهذا يستلزم عم إرشاديا متعدد األطراف  إلى ج المالئمة .
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796. Individual test 
Test individuel  

 اختبار فردي 
 
مفحوص. مثل اختبارات الذكاء ستانفورد  طبق بصورة فردية على كلياختبار يمكن أن   

 ات ألغراض إكلينيكيةدو األ هذهاستخدام مثل  ويشيع ،بينيه ووكسلر
 
 
 
 
 

797. Individuals with Disabilities 
Personnes handicapées 

  إعاقة وذو اد أفر 
 

  Disabilitiesانظر  
 

 
798. Individualized conference planning  

Conférence de la  planification individuel  
 د يفر ي للتاجتماع تخطيط

اجتماع يعقد بهدف إعداد البرنامج التربوي الفردي الخاص بطفل ما ، كما يعقد بهدف 
 مراجعته وتنقيح

 
799. Individualized education Program 

Programme d'enseignement individualisé 

 

 برنامج تربوي فردي

 
لضمان  البرنامج التربوي الفردي هو األداة الرئيسة المستخدمة في ميدان التربية الخاصة 

للطالب.  تقديم الخدمات التربوية الخاصة والخدمات الداعمة المالئمة للحاجات الفردية
لكل  ل على ضرورة تطويـر وتنفيذ برنامج تربوي فرديدووتنص التشريعات في بعض ال
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 .طالب يقدم له خدمات التربية الخاصة

 ويؤدي البرنامج التربوي الفردي الوظائف الست األساسية التالية:
بالتواصل بين أولياء األمور والكادر المدرسي فيما يتعلق بحاجات الطالب  أنه يسمح - 

 المرجوة، األهداف والتي سيتم تزويده بها  والخدمات
الخالفات بين أولياء األمور والكادر المدرسي حول  أنه يعمل بمثابة األداة الرئيسة لفض -

 البرامج المقدمة للطالب، 
 أنه يقدم ضمانات مكتوبة للمصادر الالزمة لمساعدة الطالب على اإلفادة من خدمات -

 التربية الخاصة،
على خدمات التربية  ن حق كل طالب في الحصولأنه يعمل بمثابة أداة إدارية لضما - 

 الخاصة الالزمة لتلبية حاجاته الفردية،
و العالقة لضمان ومتابعة مدى االلتزام بتقديم الخدمات دو يستخدمها  أنه وثيقة - 

 المقررة،
 .ف المأمولة من تربيتههذاأنه أداة لتقييم مدى تقدم الطالب نحو األ - 

 لفردي العناصر التالية:ويتضمن البرنامج التربوي ا
 للطالب، مستوى األداء الحالي - 
 السنوية المأمول تحقيقها،األهداف  - 
 قصيرة المدى، األهداف  -
 الخدمات التربوية الخاصة والداعمة التي سيتم تقديمها، -
 ودمجه في البرنامج التربوي العادي،  مدى مشاركة الطالب -
 قعة، موعد تقديم الخدمات ومدتها المتو  -
 .تقدير المعايير الموضوعية لتقييم مدى التقدم الذي يحرزه الطالب سنويًا على اقل -

 ل أن يشارك فريق متعدد التخصصات في إعداد البرنامج التربويدوويفضل في بعض ال

الطالب ومعلمه، وولي األمر، واختصاصيين   الفردي وتنفيذه. وهذا الفريق غالبًا ما يشمل
  .الخاصة للطالب ات التعلميةآخرين حسب الحاج

  الخطة التدريسية الفردية

عملية  تنبثق الخطة التدريسية الفردية عن البرنامج التربوي الفردي بهدف تطوير آلية
 وتتضمن هذه الخطة:  .  لتنفيذه. ولذلك فهي تسمى أيضًا بالخطة التنفيذية الفردية

 مة،بأسلوب تحليل المه د المجزأةمقصيرة األاألهداف  -
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قصيرة أهداف السنوية يتفرع عنها األهداف طرق التدريس والوسائل التعليمية. وكما أن  -
أدائية أهداف قصيرة المدى يتفرع عنها األهداف المدى في البرنامج التربوي الفردي، فإن 

الخطة تترجم البرنامج التربوي الفردي إلى  سلوكية في الخطة التعليمية الفردية. فهذه
ينتج عنه سلسالت من المهارات التي ستركز  ية يومية أو أسبوعية. مماخطط تدريس

 .عليها الحصص التدريسية المتتالية

الفردي  يتضح مما سبق أن الخطة التدريسية الفردية أكثر تفصيًال من البرنامج التربوي
التدريس  حيث أنها تتضمن معلومات ال يتضمنها البرنامج التربوي الفردي حول طرق

 األهداف شطة والوسائل التعليمية التي سيتم استخدامها لتحقيق واألن
 
 
 

 
800. Individualized Instruction 

Enseignement individualisé 
 تدريس فردي

 
طالب  ليس للتدريس الفردي معنى واحد بل عدة معان. فهو قد يعني قيام المعلم بتدريس

على نحو  يذ الجلسات التدريسيةواحد في الوقت الواحد وقد يعني مهارة المعلم في تنف
ووسائل تحقيقها  األهداف  يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين. فاألصل أن يتم تحديد 

سيتم تدريسه  على مستوى فردي. ولذا، فما يعنيه التدريس الفردي هو أن كل طالب
ية. أما التربوية الفرد المتضمنة في خطته األهداف باستخدام منهج مصمم خصيصًا لتلبية 

ضمن مجموعات صغيرة. وفي الواقع،  العملية التعليمية/ التعلمية فقد يتم تنفيذها فرديًا أو
واالجتماعي) تتطلب تعليمًا جمعيًا بقدر  فإن بعض المهارات (وبخاصة في المجال اللغوي

 .ما تتطلب تعليمًا فردياً 

 همات مـن اختياره،والتدريس الفردي ال يعني أن يعمل الطالب منفردا أو أن يؤدي م

 فالتدريس األكثر فاعلية هو التدريس ضمن مجموعات صغيرة والذي يسمح باالستجابات

الواجبات  الفردية والجماعية. أما العمل الفردي فهو أكثر ما يكون مالءمة للممارسة وٕاتمام
 .الصفية المطلوبة

من فرص النجاح ويقلل  الخاصة. فهو يزيد إن التدريس الفردي أحد أركان العملية التربوية
 .الفعالة من فرص استخدام االستراتيجيات غير
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الخاصة  ي الحاجاتذو وكثيرًا ما تعّرف مراجع التربية الخاصة التربية المناسبة للطالب 
المناسبة هي  بالتربية التي تلبي حاجاتهم التعلمية الفردية. والطريقة لضمان التربية

والخدمات المساندة.  تلقى خدمات التربية الخاصةتصميم خطة تربوية فردية لكل طفل ي
مستوى األداء الحالي  ) تقييم1ولكن التطبيق العملي لبرامج التربية الخاصة يتضمن: (

) اختيار 3ومتسلسل، ( ) تحديد المهارات التي يحتاج لتعلمها بشكل دقيق2للطالب، (
 .متابعة التغير في األداء (4) ات الالزمة،دو وتنفيذ طرق التدريس المناسبة والوسائل واأل

ال  فكثيرًا ما .   وال يعني التدريس الفردي بالضرورة قيام معلم واحد بتدريس طـالب واحد
الهدف هو  يكون هذا التدريس ضروريًا أو ممكنًا (بسبب كلفته العالية جدًا). ولهذا فإن

التدريس  نهااالقتراب قدر المستطاع منه. وتستطيع المدارس تحقيق ذلك بعدة طرق م
والدراسة  بمساعدة الحاسوب، والتدريس بوساطة الرفاق، والتدريس ضمن مجموعة صغيرة،

 .المستقلة، وأساليب أخرى

801. Individualized Rehabilitation Program 
Programme de réadaptation individualisé 

 إعادة التأهيل الفرديبرنامج 
 

مجاالت مختلفة من البرامج التأهيلية، وٕان اختيار  هيل الفردية للمعاق علىأتتركز خطة الت
البرنامج المناسب يعتمد بشكل أساسي على االحتياجات التأهيلية للفرد المعاق وعلى 
قدراته وٕامكاناته وميوله واستعداداته وٕان وضع خطة التأهيل يجب أن تتركز على الفرد 

 ق وعلى البيئة التي يعيش فيهااالمع
 

 
802. Infantile Schesophrenia  

Schizophrénie infantile  
 

 فصام طفولي
 
يصيب الوظائف األساسية كالوعي بالذات ووحدتها وطابعها المستقل اضطراب عقلي   

 دفالشخص المصاب لديه عموما وعي بذاته لكن ذكاءه يتغير بحسب اآللة التي يتواج
بين األفكار  ترابطافيها. ويعاني منه األطفال في الخطاب والسلوك الحركي وتالشي المت

يجعل الخطاب غير منطقي وغير متناسق ، كما أن أجوبة الطفل تكون خارج أفكار وعلى 
 المستوى الحركي يالحظ وجود حركات متكررة والتمايل،  وهو ثالثة أنواع 
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لديهم هذيان  دوالنوع الفصامي اإليجابي الذي يتميز بأعراض إيجابية فالمصابون يب
 ن وليهم إنجاز مهام عليادوهؤالء األشخاص أنهم مهداالضطهاد حيث يشعر 

 النوع الثاني يتميز بتواجد أعراض سلبية مع غياب التنظيم  واالفتقار إلى الطاقة واإلرادة 

النوع الثالث الفصامي المتصلب وهو نوع قليل حيث يظل الطفل أو المراهق حبيس جسده 
 لديهم صمم  مع القيام بوضعيات معقدة وغير معتادة كما يالحظ

803. Infirm,  
Infirme 

 عاجز 
 جميع قواه الجسديةبأي شخص ال يتمتع 

 
804. Inflammation  

Inflammation 
  التهاب

 
ى وحروق دو رد فعل نمطي لجهاز المناعة في الجسم ضد أي هجوم خارجي من ع  

حساسية ، ويتمظهر االلتهاب باحمرار وتوسع األوعية المحلية وبالتورم واإلحساس 
ة وباأللم وتدهور وظيفة العضو المصاب. وحسب الجزء الذي يقع فيه االلتهاب  بالحرار 

 فهناك التهاب اللوزتين ، والتهاب الحنجرة ، والتهاب السحايا، والتهاب النخاع الشوكي. 
  

805. Informal assessment 
Evaluation informelle  

 تقييم غير رسمي 
 
لسلوك الطفل ويبدأ من بداية السنة التدريسية مالحظة دقيقة وطويلة تقوم بها  المدرسة   

حنى نهايتها وتستفيد المدرسة من هذه المالحظة في وضع الخطة التعليمية للطفل وكيفية 
 التعامل معه.

806. Informal Support 
Soutien informel 

  رسمي يردعم غ
ليه يتم خارج المؤسسة التربوية ويشرف ع الذينوع من الدعم التعليمي أو التدريبي 

 مربي مختص أو أحد اآلباء أو األقارب 
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807. Inhalation Method (Seeman) 

Méthode par inhalation (Seeman) 
 االستنشاق ( سيمان) طريقة

 
ويتعلق األمر بالنسبة في البلعوم تقنية إلنتاج الصوت البلعومي بواسطة  حقن الهواء    

 تقنية قليلة االستعمالللشخص المحنجر بإدخال الهواء في البلعوم  . هذه ال
 
 

 

808. Inhumane Treatment 
Traitement inhumain 

 ةير إنسانيمعاملة غ

 

مفهوم المعاملة اإلنسانية ينسحب على كل تعامل تتسبب إراديا في معاناة فكرية وجسدية  
والتي اليمكن تبريرها ويحضر المادة الخامسة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمادة 

من االتفاقية األوربية  لحقوق اإلنسان العقاب المعاملة لقاسية أو غير إنسانية الثالثة 
 والمهينة والتعذيب

809. Injection method 
Méthode d'injection 

 منهجية الضخ
 
تقنية تنتج الصوت البلعومي وتهدف إلى  وضع مبدإ التهوع  أو التحشؤ  الطوعي    

لصوامت االحتكاكية  المهموسة من بعد  وذلك باستعمال الصوامت االنغالقية أوال  ثم ا
 .إلنجاز ضخ الهواء  الملتئم بالمصوتات

810. Inner Ear 
  Oreille interne  

 
 أذن داخلية

 
 بالسمع صلة ذات ال  القوقعة وتشمل هي تجويف يملؤه السائل  جزء من أجزاء األذن و  

 .عا اسم التيهم التوازن والذين يطلق عليهماسؤول عن الم  والجهاز الدهليزي

إلى  جزاء التي تحول الطاقة الميكانيكيةعضاء السمع إذ توجد فيها األأأهم  هي  والقوقعة 
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الدهليزي فيحافظ  ما الجهازأطاقة كهربائية ليتم نقلها إلى الدماغ عبر العصب السمعي. و 
القنوات ومن أهم أجزائه  على توازن الجسم في الفراغ من خالل التغذية الراجعة البيولوجية

  شبه الدائرية
 
 

811. Inner Language 
Langage intérieur  

 لغة داخلية

 
تشير إليه الرموز من أشياء. واضطراب  الخبرات التي مّر بها الشخص فيما يتعلق بما  

اللغة اإلستقبالية وفي استيعاب الكالم.  اللغة الداخلية أو ضعفها يقود إلى اضطراب في
في اللغة الداخلية قد ال يستجيبون لألسئلة  عانون من ضعفولذلك، فإن األشخاص الذين ي

المستخدم في توصيل الرسائل لهم لفظيًا أم غير  بشكل مالئم سواء أكان نظام الرموز
 .لفظي

 
812. Insertion gain (real-ear gain) 

Gain d’insertion de l’aide auditive 
 

 ن ذلألكسب حقيقي 

على طبلة األذن بمعين  مستويات الضغط الصوتي  بين بالديسبل المعبر عنه الفرق هو 
بحرية بواسط مسبار يوضع قرب طبلية األذن في  نه والتي يتم قياسها دو سمعي أو ب

    . الممر السمعي الخارجي
 

 

813. Institutional rehabilitation 
Réhabilitation instututionnelle 

 تأهيل مؤسسيإعادة 

 
د، الذي يشمل تقديم خدمات التأهيل لألشخاص المعوقين السائ إلى النمط التقليدي يشير 

متخصصة. وقد تعرض هذا النموذج التقليدي في السنوات القليلة  في مؤسسات ومراكز
%) 2يستطيع خدمة نسبة ضئيلة جدا (قد التزيد عن  أنه أهمهاكثيرة  الماضية النتقادات

 قين وأسرهمافراد المعلأل نه ال يتيح فرص المشاركة الكافيةأالمستهدفة و  من الفئات
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 .ومجتمعاتهم

وبخاصة  تحظى باهتمام متزايد أصبحتولذا فان الحاجة إلى تطوير نموذج بديل أو مكّمل 
الذي تبنته منذ  ل النامية. وهذا النموذج هو التأهيل المبني على المجتمع المحليدوفي ال

التأهيل العالمية  نظماتبضع سنوات منظمة الصحة العالمية، واليونسكو، واليونيسيف، وم
 المعروفة

 
 
 
 

814. Instructional objective 
Objectif instructionnel 

 هدف تعليمي 

 
هدف يعبر عن المقاصد التربوية للمدرس في ارتباط مع المحتويات والمهارات المطلوب 

عليمية النتيجة النهائية التي تسعى العملية التتطويرها واإلستراتيجية التربوية المتبناة، وهو 
 .تحقيقها إلى

 
815. Instructional plan 

Plan instructionnel 
 خطة تعليمية 

 
القصيرة المدى ، األهداف هي جزء من البرنامج التربوي الفردي ، وتقوم بتحديد 

واإلستراتيجيات التي حددت بهدف التدخل لتربية الطفل غير العادي وعالج نواحي القصور 
 التي يعاني منها.

 
816. Integrated life Experience Curriculum 

Programme d’expérience intégrée 
 

  / المندمجةةالمتكاملالحياتية خبرات المنهج 

 
طريقة تستخدم لتعليم الطالب المتخلفين عقليا القابلين للتعلم. وفي هذه الطريقة تستخدم 

يات المسرحية ، الوحدات (أو المشروعات المتكاملة)، وجداول الخبرات ، والروايات والتمثيل
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باإلضافة إلى الوسائل األخرى التي يشارك بها التالميذ ... في تقديم خبرات مباشرة تساعد 
المتخلفين عقليا على فهم بيئتهم بشكل أفضل ، كما تساعدهم في حل مشكالت الحياة 

 الملحة المتواصلة
817. Integrated method skills  

Méthode des compétences  intégrées 
  / المندمجة ة المهارات المتكاملةطريق

 
طريقة لتدريس القراءة ، تم تطويرها من العمل مع آالت الطباعة الناطقة ، التي تستقل 
فيها القراءة بنفسها عن أي طريقة أو برنامج تقليدي معين. ويقوم هذا البرنامج بدمج 

ما يؤكد على ثالثة احتياجات التلميذ بمعرفة العلم ومهاراته ، وأساليبه التدريسية ، ك
عناصر رئيسية هي: وحدة المهارات االبتدائية ، ودروس المهارات المتكاملة ، والقراءة 

 التطبيقية

818. Integrated plan 
Plan intégré 
 

   / مندمجةمتكاملةخطة 

  

طريقة إدارية لتخصيص األطفال غير العاديين وتوزيعهم للحصول على الخبرات التعليمية 
ساعدهم على االلتحاق بالفصل الدراسي العادي ، مع مدرس مدرب بصورة التربوية التي ت

خاصة بحيث يكون متاحا لمساعدة التلميذ في فصل خاص أو في غرفة المصادر.   
طريقة إدارية لتخصيص األطفال غير العاديين وتوزيعهم للحصول على الخبرات التعليمية 

دراسي العادي ، مع مدرس مدرب بصورة التربوية التي تساعدهم على االلتحاق بالفصل ال
خاصة بحيث يكون متاحا لمساعدة التلميذ في فصل خاص أو في غرفة المصادر. وقد 

 استبدل هذا المصطلح حديثا بمصطلحي "غرفة المصادر" و "الدمج"
 

819. Intellectual disability 
Déficience intellectuelle 
 

 عقلية  إعاقة

 
والسلوك التكيفي  خفاض دال في كل من الوظائف العقليةقصور وان  اإلعاقة الذهنية 

منذ الطفولة هذا القصور  المتمثل في المهارات المفاهمية واالجتماعية والعملية ، و يظهر
 .المبكرة
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ويظهر  ن المتوسطدوتمثل اإلعاقة العقلية قصورًا واضحًا في األداء العقلي الحالي يقع 
   : أو أكثر من مهارات التكيف التاليةمتالزمًا مع قصور واضح في مهارتين 

  التواصل -

    العناية بالنفس  -

  القيام بأعباء الحياة في المنزل -

  المهارات االجتماعية  -

  التنقل بين المؤسسات ومراكز الخدمة في المجتمع والتعامل معها  -

  .القرارات والتوجيه الذاتي اتخاذ  -

  الصحة والسالمة  -

   .لترفيه عن النفسالترويح وا  -

 الحصول على عمل واالحتفاظ به  -

 المتوسط  ألفراد المعاقون عقليًا لديهم قدرات وظيفية ذكائية أدنى منفا

ومن وجهة النظر السيكوميترية التي تعتمد على اختبارات الذكاء نجد ثالث فئات للتأخر 
 العقلي :

تشمل  49و  35ح معامل ذكائها بين الفئة األولى هي فئة التأخر العقلي المتوسط  ويتراو 
 ية بسيطة دو مهارات  ي

وتشمل أفرادا يمكنهم تعلم  34و 20فئة التأخر العقلي الشديد ويتراوح مستوى ذكائها بين 
 الحركات البسيطة  

ن العشرين وتشمل أشخاصا دوثم فئة التأخر العقلي العميق ومستوى الذكاء فيها يكون 
 راف العليا والسفلى والمضغيمكنهم تعلمات متعلقة باألط

وترجع أسباب التأخر العقلي إلى الوراثة ومتغيرات المحيط الذي ينشأ فيه الطفل وتوضح   
 الدراسات الحديثة تداخل هذين العاملين 
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820. Intellectual evaluation 
Évaluation intellectuelle 

 / تقييم عقليهنيذتقييم 
 
ة النفسية وعلم النفس المدرسي ومجال الشغل تقييم للقدرات الذهنية في مجال الصح  

 قصد التدريب والتربية والتأهيل 
 
 

 

821. Intellectual Functioning 
Fonctionnement intellectuel 
 

 فكريأداء 

 
ويهم مهارات الفرد أثناء القيام بنشاطه اليومي أو نشاط آخر متخصص، إال أن القصور 

علومات وكذلك استعمال  المعارف السابقة مما يؤدي إلى ضعف قدرة الفرد على معالجة الم
يؤدي إلى قصور أو عجز في قدرات الفرد على تخطيط الفكر والحركة والتحرر واالنتباه 

 الوظيفي  ءوغير ذلك من األشياء التي تترجم ضعف األدا

  
822. Intelligence 

Intelligence 
 

 ذكاء

 
هو سريع مع الوضعيات الجديدة، و استعداد لمعالجة المعلومات وحل المسائل والتكيف ال  

الجديدة ، والتعلم  لحاالت واألوضاعمع االقدرة على الفهم ، واالستيعاب ، والتكيف بسرعة 
من خالل أداء الفرد في  دومن الخبرات والتجارب، وهو كذلك  درجة القدرة كما تب

  . االختبارات المعدة بهدف قياس مستوى النمو العقلي

823. Intelligence Quotient  
  Quotient de l'intelligence  

 معامل (درجة) الذكاء 
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ويرتكز على العمر العقلي والعمر الزمني  1916معامل الذكاء مصطلح يعود إلى ترمان 
. ويصلح معامل الذكاء للتعبير عن مستوى التطور العقلي إلى سن  100مضروب في 

ه الطفل من رموز وقواعد قياس جيد لما تعلم السادس عشر من العمر الزمني . وهو
 بالنتائج المدرسية.  تسود ثقافته، ولهذا السبب فهو يتنبأ جيدا

 
 
 
 
 

824. Intelligence Tests  
Tests d'intelligence  
 

 اختبارات الذكاء 

 
تقويم قدرات الشخص على حل سلسلة من المشاكل غير -اختبارمعياري موجه لتقييم   

هناك اختبارات نوع من اإلختبارات كتابيا وشفويا، و المعتادة بالنسبة له، ويكون هذا ال
عديدة مختلفة ومقننة للحصول على معامل الذكاء لدى الشخص، والذي يفترض أنه يدل 

  على ذكائه.

825. Intensity 
Intensité 

 / حدة شدة

 
ربائي هشدة الحجم المادي  لشيئ معين وتعريفه الدقيق يرتبط بالمحيط  شدة التيار الك  

 .مغرافية وغير ذلك الذيالضوء والشدة السمعية في الموسيقى وشدة الظواهر  مثال وشدة
 

826. Intensity of field, Field intensity 
Intensité du champ 

 المجال / حّدةشدة
 

 الحديث العادي في  يات، الصوتمجال  فيو  االنخفاظ تشير الشدة إلى االرتفاع الشديد و 
التواصل  درجة كافية من االرتفاع من أجل تحقيقعلى   يجب أن تكون األصواتيجب أن 

يتناسب مع المعاني التي  الفعال والمؤثر، كما يجب أن تتضمن األصوات تنوعًا في االرتفاع
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 االنخفاظتتميز باالرتفاع الشديد أو  يقصد المتحدث إليها وعلى ذلك فإن األصوات التي
كفقدان  حسيةاءها من ظروف تعكس ما ور  البالغ تعكس عادات شاذة في الكالم أو قد

 العصبية السمع أو بعض اإلصابات
 
 
 
 
 

     
827. Interdental sigmatism 

Sigmatisme interdental 
 

 انضغاط األسنان
 

اضطراب  نطقي يتجلى في تموقع اللسان بين األقواس السنية، عند نطق الحروف العربية  
 .  ةواللثغ لكنةبالو نانية اضطراب السأسأة بين أسبالتالية: ( س،ز،ت،د،ن) ويعرف 

 
828. Interlingual Error 

Erreur interlingue          
 بسبب تداخل اللغاتخطأ 

 

مثال: في باب األصوات ، استخدام  خطأ يرتكبه المتكلم بلغة أجنبية، متأثرا بلغته األم
العربي صائتا يمنع توالي ثالث صوامت : وفي باب النحو ، وضع الصفة قبل الموصوف 

 كالم االنجليزي المتعلم العربية . في 
829. Intermediate care 

Soins intermédiaires 
 رعاية وسطية 

 
رعاية  يلجا إليها األشخاص حين ال تستدعي الحالة اللجوء إلى المستشفيات بقصد   

 العالج
 

830. Intermediate level 
Niveau intermédiaire 
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  مستوى المتوسط
 

مالئم لتلميذ ما ، وهو مرادف للصفوف الرابعة  وضع صفي مدرسي يتم تعيينه بشكل
تجميع التالميذ في مجموعات لوضعهم في فصول التربية  وهو والخامسة والسادسة.

 سنة 12 - 9الخاصة ممن تتراوح أعمارهم بالتقريب 
 
 
 

831. Intermittent Reinforcement 
Renforcement intermittent 
 

 ريدو تعزيز 
 
وتؤدي  ،رية أثناء التدريبدو استجابات مختارة فقط وبصفة  إجراء يتم بواسطته مكافأة 

 .التعزيز المستمر انطفاء االستجابة بكيفية تفوق هذه اإلستراتيجية إلى مقاومة 
 

832. International Classification of 
Impairments, Disabilities and 
Handicaps 
Classification internationale des 
handicaps : déficiences, incapacités et 
désavantages 
  

 لي لإلعاقاتدو تصنيف 
 

 ونجد في هذا التصنيف الفئات التالية

 : ةجسمي إعاقة  -ا
 خطير . أون والمشلولون ومبتوري األطراف والمرضى بمرض مستعصي دووهم المقع

 ةحسي إعاقة-ب
 كالمكفوفين والصم باختالف درجاتهم.

 :ةعقلي إعاقة -ج
 ل والنفوس ودرجات الضعف العقليوهم مرضى العقو
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 :إعاقة اجتماعية-
 و الطبقي .أو العقائدي أوالجنسي أالفئات التي تتعرض للتمييز العنصري  يوه

 

 

 

 

 

 

 
833. Interpretation 

Interprétation 
 تأويل

 
في المجال التربوي التأويل هو إدراك رسالة ما من خالل مجموعة من األفكار التي قد 

تمرير رسالة إلى  بشكل مغاير قصد إدراك داللتها ، وهو ذ إعادة ترتيبهايتوجب على التلمي
 بكيفية شفوية عبر اإلشارات أو ذلكشخص يعاني من قصور سمعي و 

 

834. Interpretive error 
Erreur  interpretative    

 خطأ تأويلي
  

النحوية قد يكون الخطأ التأويلي عبارة عن خلل في الفهم قائم على المهارات المعجمية و 
والمنطقية والثقافية   فضال عن ضعف المعارف والمعارف الخاصة بالنص والعالقات بين 

 النصوص والثقافات إن اختالل التأويل يختلف عن اختالل الفهم 

   
835. Interval Schedules 

Intervalles annexes 
 ل فترات التعزيزدوج

 ل زمني لتقديم المكافأة دووضع ج  

836. Intervention 
Intervention 

 تدخل
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 أو التربوية حل المشاكل الجسمية أو النفسية والتخفيف أوعملية تهدف إلى الوقاية 

 للشخص المعاق
 

837. Intervention before transfer 
Intervention avant le transfert 

 تدخل قبل اإلحالة

الذي  ينبغي تنفيذها في الفصل الدراسي العادي لتحسين أداء الطالب اإلجراءات التي  
أو أولياء األمور بأن لديه حاجات خاصة تستلزم توفير دعم تعليمي  يشعر المعلمون

التدخل قبل اإلحالة إلى مجموعة من المعلمين تشكلها المدرسة  خاص له.  وتوكل مهمة
 .لهذا الغرض

أو  ويشمل التدخل قبل اإلحالة تقييم الطالب، وتزويده بالبرامج التربوية العالجية
بإحالته  . فإذا نفذت هذه اإلجراءات بشكل فعال ولم تكن مجدية، فيتخذ القرارالتصحيحية

 إلى الجهات المتخصصة لتحديد مدى حاجته إلى خدمات التربية الخاصة
 

838. Intervention Special educational 
Intervention  en éducation spécialisée 
 

 تدخالت تربوية خاصة 

 
 ،ن تقدم في األوضاع التربويةأفسية واالجتماعية التي يمكن هناك العديد من التدخالت الن

منهاج المهارات الوظيفية المصممة للتعليم الفردي  إلىفالتعليم الصفي غالبًا ما يستند 
تصميم التدخالت التربوية الخاصة اعتمادًا على نتائج يتم و  والعيش في المجتمع الدمجي.

وحسب نتائج هذا التقييم تحدد جوانب القوة  .التربوي والنفسي للطفل المعاق  ملتقييا
ن الخدمات التربوية إف نحو عاموعلى  إلى تدريب وتعليم. جوالضعف والمجاالت التي تحتا

 .هالمقدمة تعتمد على مستوى اإلعاقة وعلى طبيعة الخصائص المميزة للمعاق وعمر 
كفاءة ومهارة  ذوية الخاصة توفر معلمين للتربية لخاص ويتطلب تنفيذ الخدمات التربوية

 فريق العمل المخصصمع تعاون العالية وكذلك 

 
839. Intralindividual differencies 

Differences Intra - individuelles 
 

 فروق فردية ذاتية
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ومعناه أن   الضعف.الفروق و االختالفات في قدرات الفرد نفسه من ناحية القوة و   

 قدرة معينة  قدرات الفرد تختلف من وقت إلى آخر في

840. Iris 
Iris 

 قزحية
 

 الغشاء الملون المستدير خلف القرنية و الذي يعطي العين لونها المميز

. 
 

841. Issue related to disability( disability 
issue) 
Question touchant les personnes 
handicapées  

 اإلعاقة  تتعلق بقضايا 
 
ي والتربوي والتأهيل للشغل وفي هذه قضايا متعددة ومتشعبة تتعلق بالجانب الصح  

 لية ووطنيةدو القضايا تشريعات 
  

842. Itinerant Teacher 
Enseignant itinérant  
 

 متجولمعلم 

 
لتعليم األطفال الذين هم في حاجة  أو المستشفيات  مدرس يتنقل بين المدارس أو المنازل

علم فة إلى ذلك فإن هذا المإلى مساعدة خاصة أو لتزويدهم بمواد وأشياء تعليمية، وباإلضا
رعاية هؤالء التالميذ بالذي يعهد إليه  الرسمي قد يعمل كمستشار لذلك المعلم المتنقل

 بصورة انتظامية.

 
843. Itinerant teacher program 

Programme d'enseignant itinérant 
 

 برنامـج المعلم المتجول 
 



 296 

فـال غير العاديين في المدارس األط تربية أحد األساليب التي بواسطتها تتم عملية 
وهو مفهوم تربوي يتضمن الركائز الرئيسة  أو في المستشفيات أو داخل األسرة،  العادية،
 التالية:

بحسب  حددمل دوتقديم خدمات التربية الخاصة لهم، وذلك وفقًا لجب المتجولمعلم اليقوم  
: 
 عدد الطالب . -
 طبيعة احتياجات أولئك الطالب. -
 مدارس التي يزورها.عدد ال -
 طول المسافات التي يقطعها. -

 يكون مقره في قسم التربية الخاصة بإدارة التعليم، أو في إحدى المدارس التي يعمل بها. -
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844. Jargon not specified 
Jargon non spécifié 

 ةرطان
ال نظام وال حروف كثيرة التنوع ،غير متميزة ومجمعة ب  كالمي يتألف من عيب  

تعني شيئا، والتي تتميز منها ألن فيها تتجمع  القوالب الكالمية التي البتذّكر وهي معنى،
 ن أي تغيير . دوالحروف أفراد أو أزواجا وهي ذاتها 

 
845. Jargonophasia 

Jargnophasie 
 حبسة راطنة

 
وتميز  عيب كالمي يتميز بتتابع بعض الكلمات غير المفهومة عند اآلخرين خالل النطق.
 هذا العيب  بعجز المتكلم عن التنسيق بين الكلمات للحصول على كلمات مفهومة .

 
846. Job 

Emploi/ travail 

 عمل
 
متشابهة  أهدافهمجموعة من الوظائف المتماثلة ، ويتسم العمل بأن نشاطاته الرئيسية و   

 بمفاهيم األعمال .
847. Job  Cycle   

Cycle de l'emploi/ du travail  
 عمل رة الدو 
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الفترة الزمنية الالزمة ألداء نشاطات أو واجبات عمل للوصول إلى الهدف. وتستمر   
 رة ابتداء من الواجب الخاص بالتهيئة للعمل إلى الواجب الخاص بإنهاء العملدو ال

848. Job  Elements  
Eléments de l'emploi/ du travail  

 عناصر العمل 

  
صائص الشخصية التي  تعتبر ضرورية للنجاح في الكفايات والمعارف والمهارات والخ  

العمل وفي معظم الحاالت تكون عناصر العمل مصممة لتلبية النجاح بشكل عام وفي 
حاالت قليلة يمكن تكييف وسائل وأجهزة العمل  للكفايات الخاصة لألشخاص كما هو 

 الشأن في بعض حاالت اإلعاقة 
849. Job accommodation 

Adaptation du lieu de travail 
 ف مكان العمل ييتك

 
مجموعة من التغيرات التي يوفرها رب العمل احتراما لحقوق جميع العاملين وهي   

التعديالت تساعدعلى ضمان استخدا م وسائل العمل والتجهيزات والمعدات والمبنى خدمة 
 للصحة والسالمة كما تنص على ذلك قوانين الشغل  وتكييف مكان العمل يعني كذلك عدم

أي أحد من المستخدمين من وظيفة ما بسبب اإلعاقة إنها طريقة لمساعدة  داستبعا
 األشخاص على القيام بأعمالهم 

 

850. Job Activités   
Activités d'emploi 

 نشاطات العمل 
 
 إنجاز وحدة العمل. يستلزمهاي تاألفعال الجسمانية والحركية والذهنية ال 
 

851. Job Analysis 
Analyse de l'emploi/ du travail  

 ل العمليتحل
 
جميع اإلجراءات التي تؤدى إلى جمع البيانات المتعلقة بعمل معين، والتي تؤدى إلى   

 فهم التفاصيل األساسية للعمليات المتضمنة للعمل وظروف القيام به

852. Job behaviors 
Comportement professionnel  
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 سلوك مهني

 
الموضوعي. وبعبارة أخرى، فإنه يعني  قياسمكونات الشخصية المهنية القابلة لل  

يقوم بها أثناء تأديته للعمل. ويتم تقييم  الخصائص التي يظهرها الشخص والنشاطات التي
عمًال معينًا لفترة زمنية كافية أو يقوم بأعماًل  السلوك المهني بمالحظة الشخص وهو يعمل

أيضًا اسم عادات العمل) على المهني (والذي يطلق عليه  مختلفة. ويّركز تقييم السلوك
وسرعته ومهاراته التنظيمية والتخطيطية واستجاباته لإلشراف  أسلوب الشخص في العمل

 .العمل والتزامه بساعات

 ويستخدم اختصاصيو التقييم المهني المعلومات عن السلوك المهني للشخص لفهم

عند  شكيلها أو تطويرهات إعادةاتجاهاته نحو العمل والقيم المهنية التي يتبناها بغية 
 .الحاجة

 
853. Job Classification  

Classification des postes 
 الوظائفتصنيف 

 
لمطابقة طبيعة الشغل مع طالبي الشغل توجد أنظمة توحد مسميات مناصب الشغل وهذا 
التوحيد  يتم من خالل االستعماالت المختلفة في اإلرشاد المهني وتحليل الشغل والتوجيه 

والمصالح العامة لسوق الشغل وبعد هذه المطابقة يتم ترتيب  الوظائف في نظام المهني 
 خاص

854. Job Description   
Description du poste 

 وصف العمل 
 Jobانظر  وليات عمل معينؤ وخطوات وواجبات ومس أهداف الوصف المكتوب لعمليات و 

analysis 
855. Job site adaptation 

Atelier protégé  

 ةمحمي ورشات

 
ظهرت الورشات المحمية كوحدات حقيقية لإلنتاج حسب منطق المؤسسة اإلنتاجية وليس 
منطق المؤسسات االجتماعية ، وهي تندرج في نطاق اقتصاد السوق إال أنها مؤسسة 

نات الشغل التي تنص على ممارسة النشاط المهني دو خاصة وتبرز خصوصيتها في م
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في شروط تكييف وسائل اإلنتاج لتطابق الشغيلة  على أن النشاط المهني ينبغي أن يتحقق
المعاقة. وعليه فإن الورشات المحمية تشغل أشخاصا يعرفون قانونيا بأنهم معاقين وتم 
توجيههم من خالل خدمات اإلرشاد المهني إلى شغل معين وعموما ينبغي أن يكون لهؤالء 

خص غير المعاق لهذا السبب القدرة على العمل ال تقل عن  ثلث القدرة التي يمتلكها الش
فإن المجتمع يساعد الورشات المحمية للتعويض عن نفقات إضافية نظرا لتشغيل عمال 

 بقدرة منخفضة
 

 

 

856. Job Specification  
Spécification de l'emploi 

 الوظيفة مواصفات
  

لكل شغل مواصفاته الخاصة توضع لتوجيه وٕارشاد طالبي الشغل ولهذا الغرض تحدد 
صفات المطلوبة لشغل الوظائف من أجل األداء الفعال لهذه المهمة ومن المحتويات الموا

األساسية لمتطلبات الوظيفة نجد ما يلي الخصائص الشخصية مثل مستوى التعليم 
والتجربة والعمر والجنس والخصائص الفزيائية ما تعلق منها بالقوة البدنية والبصر 

الحركات بحسب المناصب والخصائص النفسية والسمع واتزان الصوت والتنسيق في 
 كالذاكرة والتمييز والقدرة على التركيز واإلبداع وما شابه ذلك 

857. Jumbo braille 
Alphabet braille élargi 

 )برايل جامبو  (برايل المعدلة
 
وضعت جامبو برايل للمكفوفين الذين لديهم حساسية في األصابع وال يتمكنون من اإلدراك  

تبدأ  ةلدقيق المستخدم في النمط التقليدي، ولذلك فإن تعلم البرايل عند هذه الفئاللمسي ا
في المرحلة األولى بنقط كبيرة ثم تدريبهم تدريجيا باعتماد البرايل العادي ويعتبر البرايل 
جامبو من أحسن طرق التعلم يمكن من المرور إلى قراءة البرايل العادي في وقت وجيز . 

 كتب بالبرايل جامبو ولإلشارة التوجد

 
858. Juvenile Rheumatoid Arthriti 

Arthrite rhumatoïde juvénile 


