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  داءــــــــــإه
  

  
  
  

  إلى أطفالنا ذوي اإلعاقة فى بالدنا العربية
وأمًال فى توفير بيئة آمنة ، اعترافًا بحقهم فى حياة كاملة كريمة

وٕاعادة التأهيل واالندماج،  ،داعمة لحقوقهم فى الرعاية
وتمكينهم من المشاركة الفاعلة فى صنع غٍد واعد ترنو إليه 

  .أمتنا العربية
  

  طالل بن عبد العزيز
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  شكر وتقدير
  
، الية أسماؤهملسادة التل االمتنانخالص بيتقدم المجلس العربى للطفولة والتنمية 

، تشابكت رؤى أفراده وتضافرت فريقًا متكامالً  -رغم تباين اهتماماتهم ب –شكلوا الذين 
، ونخص بالشكر تشكيل محاور الدليل، وتوفير مادته العلمية، وتدقيقه فيجهودهم 

في المائدة المستديرة التى عقدها  االخبراء والباحثين من الدول العربية الذين شاركو 
، المختلفة حول موضوع الدليل والرؤىم لطرح األفكار ٢٠١٠ي أكتوبر المجلس ف

  :وقدموا أوراق عمل مثلت مراجع أساسية في تحريره
 األهليةالشبكة العربية للمنظمات  –المدير التنفيذى –مصر -أمانى قنديل. د. 
 بجامعة البحرينجتماع أستاذ علم اال – البحرين –باقر النجار . د.   
 المنظمة العربية للمعاقين -لبنان -ليلجهدة أبو خ. ا.  
 لوزارة األسرة والسكان يالمستشار القانون -مصر -خليل فيخليل مصط. ا، 

  .مستشار بمحكمة استئناف القاهرة
 األمانة العامة  –مستشار بالقطاع االقتصادى -عوديةالس -دينا الظاهر. د

  .لجامعة الدول العربية
 المجلس العربى للطفولة والتنميةخبيرة ب -مصر -سهير عبد الفتاح. د.  
 سكندريةجامعة اإل –ربيةأستاذ المناهج بكلية الت -مصر -صالح الخراشى. د.  
 جامعة عين  –تاذ الصحة النفسية بكلية التربيةأس -مصر -طلعت منصور. د

 .شمس
 خبيرة بمجال حقوق الطفل -تونس -عايدة غربال. د. 
 جامعة السلطان قابوس -بىرشاد الطالمركز اإل -عمان –عائشة عجوة . د.  
 استشاري الطب الطبيعي والتأهيلي –مصر –عبد الحميد كابش . د. 

                                                 
  األسماء مرتبة ترتيبًا ألفبائيًا.  
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 أستاذ التخطيط واقتصاديات التعليم  –مصر -عبد اللطيف محمود محمد . د
  .جامعة حلوان –بكلية التربية 

 جامعة  –كلية الطبأستاذ الطب النفسى المساعد ب -اليمن -عبد اهللا اليهرى. د
  .حضرموت

 جامعة  –بكلية التربيةأستاذ الصحة النفسية  -مصر -عبد المطلب القريطى. د
 .حلوان

 أستاذ الصحفة النفسية وصحة البيئة  –مصر  –عثمان لبيب فراج . د– 
  .الجامعة األمريكية بالقاهرة 

 هيئة إنقاذ الطفولة سابقاً  –مدير البرامج  -مصر  -عالء سبيع. د. 
 بجامعة عين شمس –نظرية االجتماعية أستاذ ال -مصر -على ليلة. د. 
 جامعة  –اذ التربية الخاصة بكلية التربيةأست -مصر -فاروق صادق. د

 .األزهر
 معهد الدراسات العليا  –أستاذ طب األطفال  -مصر -مايسة نصر فريد. د

  .جامعة عين شمس –للطفولة 
 علم النفس  فيرئيس وحدة البحث  -تونس -محمد رياض بن رجب. د

 .، الجامعة التونسيةنسانية واالجتماعيةكلية العلوم اإل -السريرى المرضى
 جامعة  –أستاذ بكلية الخدمة االجتماعية -مصر -أبو النصرمحمد مدحت . د

  .حلوان
 سلطنة  –مديرة مركز مسقط للتوحد  - السودان -مشاعر شمسان عبد اهللا. ا

  .عمان
 لخاصة ومستشار أستاذ التربية ا -السعودية -موسىآل ناصر بن على . د

  .ون التعليم بوزارة التربية والتعليمئش
 نائب رئيس مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة  - مصر -نبيل صموئيل. د

  .والتنمية
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 المنظمة  –أستاذ بجامعة البلمند ورئيس اإلقليم العربى  -لبنان -نواف كبارة. د
 .الدولية للمعاقين

 فحة اإلصابات والعنف واإلعاقة مسئولة مكا –مصر  –إبراهيم صقر  ةهال. د
  . بمنظمة الصحة العالمية

 أستاذ بالمعهد العالى للفنون المسرحية -مصر - هناء عبد الفتاح. د. 
 أدب الطفل متخصص في كاتب -مصر -يعقوب الشارونى. ا.  

إدراكًا منها  ؛ويبقى الشكر واجبًا للجهات التى دعمت إعداد الدليل وٕاصداره
 هذا الصدد كالًّ  في، ونخص بالتقدير إليه األطفال ذوي اإلعاقةمع لحاجة المتعاملين 

صندوق الو  ،البنك اإلسالمي للتنميةو  ،األمانة العامة لجامعة الدول العربية :من
عربية، والمنظمة الكشفية العربية، على أمل استمرار للتنمية االقتصادية ال الكويتي

وع الذي يصدر في إطاره هذا التعاون لدعم المخرجات األخرى المستهدفة للمشر 
  .الدليل

  
  واهللا ولى التوفيق

  المجلس العربى للطفولة والتنمية
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  مـــتقدي
  
  

على الرغم من صدور إعالنات ومواثيق دولية وٕاقليمية وتشريعات قطرية لحماية 
لهؤالء  بأنواعها كافةن ظاهرة اإلساءة واالستغالل فإحقوق األطفال ذوي اإلعاقة، 

حالة انتشار، نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها غياب الثقافة  يف لالتزااألطفال 
يتعرضون منهم لإلساءة بصفة  الداعمة لألطفال ذوي اإلعاقة بصفة عامة والذين

جب إشاعتها لدى كل ، كما ييجب توافرها لدى المتعاملين معهم، وهى ثقافة خاصة
اإلساءة بكل صورها قوًال  وتقوم على نبذ ، وعلى مستوى جميع األعمارأفراد المجتمع

ي العالقات األسرية والعالقات االجتماعية وفعًال، ومع الصغار ومع الكبار، وف
نسانية اإلنسان ومساعدته على التعبير عن نفسه ومواجهة انطالقًا من احترام إ

  .مشكالته والسعي لحلها دون قهر أو إرغام
ة الرأى العام العربـى بقضـايا توعي فيوتجسيدًا ألهداف المجلس  تأسيسًا على ذلك،

يتبنـى  ي،الطفولة وما يتعلق بهـا، واقتـراح مشـروعات رائـدة ومتميـزة لتنميـة الطفـل العربـ
اإلعاقـة، وهـو  يذ يوتوفير بيئة آمنة للطفل العربـ اإلساءةالمجلس مشروعًا لمناهضة 

 ياإلعاقــة فــ ذويمــع األطفــال كافــة  مشــروع طمــوح يســتهدف تنميــة قــدرات المتعــاملين
ألطفــــال علــــى حمايــــة أنفســــهم ، كمــــا أنــــه يســــعى إلــــى مســــاعدة هــــؤالء ايعالمنــــا العربــــ

  .بأنفسهم
 ية مخرجاتـه التـل، وبدايـة لسلسـل االسترشادي كثمـرة أولـى للمشـروعهذا الدلي يويأت

اإلعاقــة، وبرنــامج تــدريب متكامــل إلعــداد فريــق  يللطفــل ذ يمــن بينهــا دليــل استرشــاد
الــدول  ياإلعاقــة فــ ذويمؤسســات تأهيــل األطفــال  فــي مــن المــدربين مــن بــين العــاملين

 في ، وكلنا أملة تنمية زمالئهم في تلك المؤسساتالعربية، وتأهيلهم لالضطالع بمهم
ترجمـة أهـداف المشـروع الـذى تنطـوى  تحـت مظلتـه إلـى  فـيأن تسهم هـذه المخرجـات 

  .واقع ملموس نفخر به
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د أنــه جــاء ، نؤكــاإلعاقــة ذوينا إننــا إذ نبــادر بتقــديم هــذا الــدليل مــن أجــل صــغار 
إذ تشــكل فكــرًا ومــادة بــدمج أفكــار وجهــود  ؛، فكــرًا وتمــويالً ترجمــة لعمــل عربــى مشــترك

بـدعم مخلـص  اً وجـاء خروجـه واقعـًا محسـ اً واحـد فريقـاً عديد مـن الخبـراء العـرب، عملـوا 
ـــ ؛وصـــادق مـــن هيئـــات عربيـــة ودوليـــة  يفلكـــل واحـــد مـــن هـــؤالء يتوجـــه المجلـــس العرب

ــ تحريــر  فــيكمــا يعبــر المجلــس عــن تقــديره جهــد مــن أســهم  ،ة والتنميــة بالشــكرللطفول
شــراف علــى إصــداره ليكــون علــى المســتوى الــذى يحقــق الهــدف مــن واإل وتدقيقــهالــدليل 
  .مناصرة حقوق الطفل العربى فيإعداده 

  
  واهللا ولى التوفيق

  
  حسن البيالوى. د.ا

 أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية
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  لــذا الدليــه
  

  
إلى العاملين في .. إلى اإلخصائيين والمشرفين.. إلى أولياء األمور والمعلمين

  ..مؤسسات رعاية األطفال ذوي اإلعاقة ومسئولي اإلعالم وأعضاء المجتمع المدني
  .إلى كل المتعاملين مع األطفال ذوي اإلعاقة في عالمنا العربي

ندعم جهودكم المخلصة في .. عاقةنقدر اهتمامكم برعاية األطفال ذوي اإل
نمد يدنا إلى أياديكم، ونقدم إليكم هذا الدليل ليكون رفيقًا .. حمايتهم من اإلساءة

من آالم بهم مرشدًا، وهاديًا راسمًا بنجاح معالم الطريق في رحلتكم معهم للعبور 
  .اإلعاقة وتحدياتها إلى آمال اكتشاف الذات وتوكيدها

اخ يمثل فيه التصدى لظاهرة إساءة معاملة األطفال ذوي يأتى هذا الدليل في من
اإلعاقة إحدى القضايا المهمة والملحة التى يجب أن يتبناها المجتمع الدولى، والدول، 

  .والمؤسسات الحكومية واألهلية بكل حزم وٕاصرار
م بشأن العنف ٢٠٠٥األمين العام لألمم المتحدة في هذا السياق، أشار تقرير 

ذوي اإلعاقة إلى أن هؤالء األطفال هم األكثر تعرضًا ألن يكونوا ضد األطفال 
فريسة، وضحية له، كما أظهرت البحوث أن العنف ضد هذه الفئة ينتشر بمعدل يزيد 

مرة مقارنة بما يتعرض له األطفال غير ذوي اإلعاقة، وأن ثلث األطفال ذوي  1.7
فماذا عن الحوادث .. ةاإلعاقة تعرضوا لصور مختلفة من العنف في حوادث مسجل

  غير المسجلة ؟ 
م إلى أن ٢٠٠٦ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من اتفاقي) ١٥(تشير المادة 

في الميادين العامة والخاصة  -بصفة خاصة -األشخاص ذوي اإلعاقة معرضون 
إنسانية أو العقوبة القاسية أو الاللشتى أنواع اإليذاء وغيره من ضروب المعاملة أو 

  .؛ ولهذا ينبغى على الدول األطراف أن تضمن كرامة ذوي اإلعاقة وسالمتهمالُمهينة
م عن الدعوة إلى إعالء ٢٠٠٧من جهة أخرى، يذكر تقرير اليونيسف لعام 

حقوق األطفال ذوي اإلعاقة وأسرهم أنهم يواجهون عوائق وتحديات كبرى تمنعهم من 
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دراتهم وٕامكاناتهم وٕاهمال التمتع بحقوقهم األساسية، وتدفع إلى عدم االكتراث بق
أكبر بكثير من االعتالل الذى تأثيًرا هذه العوائق لاحتياجاتهم، وقد اعتبر التقرير أن 

  .أصاب هؤالء األطفال
وقد حظيت إساءة معاملة األطفال باهتمام خاص ومتواصل من قبل المجلس 

عربى؛ إذ كان العربى للطفولة والتنمية انطالقًا من رسالته في خدمة قضايا الطفل ال
لجنة التيسير اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  المجلس عضوًا في

لدراسة األمين العام لألمم المتحدة حول العنف ضد األطفال، وتبنى المجلس مشروعًا 
عربيًا يهدف إلى كسر حاجز الصمت وٕاثارة االنتباه حول هذه القضية من خالل رفع 

  .مية، واستثمار اإلعالم في تعريف الرأى العام بهاكفاءة الكوادر اإلعال
وتوالت جهود المجلس ومبادراته في هذا السياق؛ فكان العنف الموجه ضد 

مؤتمر واجب المجتمع "األطفال ذوي اإلعاقة موضوعًا من الموضوعات التى تناولها 
م؛ حيث طالب ٢٠١٠تجاه الطفل ذى اإلعاقة، الذى عقده المجلس في فبراير 

  .مشاركون في المؤتمر بضرورة مواجهة هذه المشكلةال
واستجابة لتوصيات المؤتمر انطلقت جهود المجلس العربى للطفولة والتنمية في 

، فنظم خالل "بيئة اجتماعية آمنة للطفل العربى ذي اإلعاقة تأسيس"إطار مشروع 
خبراء مائدة مستديرة ُدعي إلى حضورها لفيف من ال ٢٠١٠أكتوبر  ١١- ١٠الفترة 

حمايتهم من  ألشخاص ذوي اإلعاقة واستراتيجياتوالباحثين العرب المعنيين با
اإلساءة، وقد أسهمت فعاليات المائدة في إلقاء مزيد من الضوء على ظاهرة اإلساءة 

  .الموجهة إلى األطفال ذوي اإلعاقة، وكيفية مواجهتها عبر آليات متنوعة
ع المشار إليه تتمثل في إثارة الوعي أن أهداف المشرو إلى وحري باإلشارة هنا 

االجتماعي حول إساءة معاملة األطفال ذوي اإلعاقة في المجتمع العربى، وتطوير 
ثقافة المتعاملين معهم وبناء كوادر مؤهلة لتنمية العاملين في مؤسسات رعاية األطفال 

من  ذوي اإلعاقة، فضًال عن دعم قدرة الطفل ذى اإلعاقة على حماية نفسه بنفسه
اإليذاء؛ وترتيبًا على هذه األهداف يتوقع أن تتمثل مخرجات المشروع  في الدليل 
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الذى تمثل مادته إطارًا مرجعيًا تنطلق منه وترتكز عليه أدلة تدريبية تهدف  يالحال
إلى إعداد كوادر مؤهلة لتنمية قدرات العاملين في المؤسسات والدور التى يلتحق بها 

استرشادي للطفل ذي اإلعاقة لمساعدته على حماية نفسه من هؤالء األطفال، ودليل 
اإلساءة ودمجه في المجتمع، وتتكامل كل هذه المخرجات مع بعضها بعضًا؛ إذ إنها 

  .تنتمى إلى إطار واحد تحدده أهداف المشروع
  

  :أهداف الدليل
تستدعى إفادتك من هذا الدليل دراسة محتواه، وتأمله بدقة لتكتشف األهداف 

دفعت إلى بنائه،  والتى تتمركز في تزويدك والمتعاملين كافة مع األطفال ذوي  التى
  :اإلعاقة بأفكار وٕارشادات  تساعدك على

دعم ثقافتك حول اإلعاقة، وخصائص كل فئة من فئاتها بما يسهم في تعميق  -
ومن ثم توجيه تعاملك مع األطفال ذوي اإلعاقة، في االتجاه  ؛وعيك باحتياجاتها

  .المأمول
فهم األبعاد المركبة لظاهرة إساءة معاملة األطفال ذوي اإلعاقة، والوقوف على  -

 .أشكالها، وأسبابها، وعواقبها عليهم، وعلى المجتمع
دور المواثيق العالمية واإلقليمية، والتشريعات القطرية في تأكيد حقوق  تعرِّف -

 .األطفال ذوي اإلعاقة، وحمايتهم من إساءة المعاملة
فــي حمايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة مــن اإلســاءة   –وأدوار اآلخــرين –رك الــوعى بــدو  -

 .على مستويات الوقاية، واالكتشاف، واإلبالغ، واإلحالة، والتدخل، والتأهيل
توظيــف الموســيقى، والفنــون التشــكيلية، واألدب، والمســرح فــي إطــار مفهــوم الــدمج  -

 .ةلتأهيل األطفال ذوي اإلعاقة، وحمايتهم من أشكال اإلساء
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  :زاتــــمرتك
استلزم تحقيق أهداف الدليل االستناد في بنائه إلى حزمة من القيم والمبادىء 

  :األساسية من أبرزها
الطفــــل ذو اإلعاقــــة إنســــان لــــه كرامتــــه، وٕاســــاءة معاملتــــه هــــي جريمــــة فــــي حقــــه  -

  .اإلنساني؛ لذا فإن مواجهتها هو عمل حقوقى للمحافظة على إنسانيته، وكرامته
ر األســـر وأفـــراد المجتمـــع ومفـــاهيمهم، واتجاهـــاتهم نحـــو األطفـــال ذوي تغييـــر أفكـــا -

 .اإلعاقة مطلب أساسي في مواجهة سوء معاملتهم
الثقـة الكاملــة فــي قــدرات األطفــال ذوي اإلعاقــة وٕامكانــاتهم، وفــي إمكــان تطويرهــا،  -

 .وتوظيفها عبر دمجهم في مجتمعهم
مــن حمايــة أنفســهم والــدفاع  تنميــة قــدرات ومهــارات األطفــال ذوي اإلعاقــة ُتمكــنهم -

 .عنها بالوسائل المشروعة
يتحمل كل مـن الدولـة والمؤسسـات الدينيـة، ومنظمـات المجتمـع المـدنى، ووسـائط  -

اإلعـــــالم مســـــئولياته فـــــي مواجهـــــة ظـــــاهرة اإلســـــاءة الموجهـــــة إلـــــى األطفـــــال ذوي 
 .اإلعاقة، وحمايتهم منها بالوسائل واآلليات كافة

واإلقليميـــة، وكـــذا التشـــريعات القطريـــة المتعلقـــة بحقـــوق الـــوعى بـــالمواثيق العالميـــة  -
 .األطفال ذوي اإلعاقة نقطة بداية ضرورية لكل المتعاملين معهم

ويتكامل مع القيم والمبادىء السابقة التى انطلق بناء الدليل منها، إدراك طبيعته 
رشادية تستند وقابلية مادته العلمية للتطبيق، واالنطالق منها إلعداد أدلة تدريبية واست

إليها؛ ومن ثم أخذت مجموعة االعتبارات التالية في الحسبان عند تناول محتواه 
  :وتنظيمه

االلتزام بالتتابع المنطقى والمنحى التكاملى في معالجة المفاهيم والقضايا في  -
 .إطار الموضوع الواحد، وعلى مستوى الدليل ككل

وى الدليل؛ لتوضيح المفاهيم طرح أمثلة وتطبيقات متنوعة مرتبطة بجوانب محت -
  .والمبادىء واألفكار ذات الصلة بها، وترجمتها إلى إجراءات عمل وأساليب فعل
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اعتماد المدخل الحقوقي، جنبًا إلى جنب مع المدخلين المعرفي والمهاري، في  -
جوانب الدليل كافة؛ تأكيدًا على أن حاجة األطفال ذوي اإلعاقة إلى الحماية من 

  .ألحرى حق لهؤالء األطفالاإلساءة هى با
إتاحة فرص للتفكر تستثمر خبرات مستخدمى الدليل؛ وتدفعهم إلى التفاعل مع  -

 .القضايا والحاالت الحقيقية واالفتراضية للمتعرضين إلساءة المعاملة
إبراز نواتج التعلم المستهدفة وخريطة محتوى كل مكون من مكونات الدليل؛  -

 .بين عناصره لتوفير صورة كلية تبرز التماسك
التأكيد على المفاهيم واألفكار الكبرى بإبرازها في أطر وملخصات تستقطب  -

 .اهتمام مستخدم الدليل
استخدام المفردات والتراكيب اللغوية البسيطة في تناول محتـوى الـدليل؛ نظـرًا إلـى  - 

اتساع مجتمع المستهدفين به، وتباين اهتماماتهم وخبراتهم ومواقعهم مـن األطفـال 
اإلعاقـــــة التـــــى يمكـــــن أن تجمـــــع بـــــين األب، واألم، والمعلـــــم، واإلخصـــــائى،  ذوي

 .ومسئول اإلعالم وغيرهم
دعم عرض محتوى الدليل بالصور ذات الصلة وأمثلة مناسبة من رسوم األطفـال  - 

 .ذوي اإلعاقة في الدول العربية
اإلشــــارة فــــي نهايــــة كــــل مكــــون إلــــى المراجــــع العربيــــة التــــي يمكــــن الرجــــوع إليهــــا  - 

  .تبارها مصادر القراءة، واالستزادة المعرفيةباع
  

  :محتوى الدليل
يتــوزع محتــوى الــدليل فــي ثالثــة كتيبــات، يخــتص كــل كتيــب منهــا بأحــد المكونــات 

وتجدر اإلشارة إلى أن كل . األساسية للدليل، ويتشكل كل مكون من عدد من المحاور
ه، ويبــين الجــدول بمقدمــة مختصــرة توضــح أهدافــه ومحتــوا صــدِّرقــد  –مكــون  –كتيــب 

  .التالى مكونات الدليل ومحاوره
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  مكونات الدليل ومحاوره) : ١(جدول 

  المحاور  المكون  الكتيب

  األول

األطفال ذوو 
فئات : اإلعاقة

مستهدفة 
   لإلساءة

فئـاتهم وخصائصـهم  –األطفال ذوو اإلعاقة  -
  .واحتياجاتهم

ذوي اإلعاقــة  إلــى األطفــال اإلســاءة الموجهــة -
  .اوآثاره، اوأشكاله، ابابهوأس امفهومه –

  الثانى
حماية األطفال 
 –ذوي اإلعاقة

 تشريعات وأدوار

سياســـــات وتشـــــريعات حمايـــــة األطفـــــال ذوي  -
  .اإلساءةاإلعاقة من 

أدوار متكاملة لحمايـة األطفـال ذوي اإلعاقـة  -
  .اإلساءةمن 

  الثالث

الدمج واستخدام 
 فيالفنون 

حماية األطفال 
  ذوي اإلعاقة

ــــدمج التربــــوى  - وعالقتــــه بحمايــــة األطفــــال  ال
  .اإلساءةذوي اإلعاقة من 

تأهيــل األطفــال ذوي  فــياســتخدامات الفنــون  -
  .اإلساءةوحمايتهم من  ،اإلعاقة

  
  

  :كيف تستخدم هذا الدليل
تحقيق األهداف التى أعد هذا الدليل من أجلها على  فييتوقف مدى النجاح 

هذا  فيتبدو مهمة  التي راتلذا نشير فيما يلى إلى جملة من االعتبا ؛استخدامه
  :الصدد، نرجو أن تحظى باهتمامك

أهداف ومحتوى كل مكون من وكذا ، ، ومحتواهافه، وأهدتعرف فكرة الدليل -
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  .قدمة كل كتيب من كتيباته الثالثةعبر الدراسة التحليلية المتأملة لم ،مكوناته
س منطقية ذلك أن هذا التسلسل يعك ؛التعامل مع كتيبات الدليل وفق تسلسلها -

 .بنائها
 فيوذلك بتحليل األطر الواردة  ؛العناية بالمفاهيم واألفكار الكبرى في كل محور -

، تحت نهاية المحور فيرد ، والملخص الوا"تذكر"أو " الحظ"المحتوى تحت عنوان 
 ."ما قل ودل"عنوان 

 "كل مكون تحت عنوان  فياالستجابة الفاعلة لمواقف التفكر التى يطرحها الدليل  -
 .إطار ما يرد فيها من إرشادات وتساؤالت في" تفكر

، مجتمع للتعلم فيمشاركة الزمالء والمتعاملين اآلخرين مع األطفال ذوي اإلعاقة  -
 .إساءة المعاملة وحمايتهم منواالستنتاجات والخبرات حول رعايتهم  بتبادل األفكار

 المراجع فيبحث نقطة بداية تدفع لمزيد من االطالع وال محتوى الدليلاعتبار  -
 .ةنهاية كل كتيب وغيرها من المصادر ذات الصل فيالواردة 

، واألمثلة تمامات الخاصة في تحليل المفاهيم، واألفكاراستثمار الخبرات وااله -
، يمكن أن لى ملحوظات حول محتواها وتنظيمها، والتوصل إكل محور فيالواردة 

 .ستقبلالم فيتمثل تغذية راجعة تسهم في تطوير الدليل 
لعلك تكون قد أمسكت األفكار المستترة خلف صفحات الدليل الحالي،  وبعدُ 

 فيوهنا فقط يزداد أملنا .. هنا.. وكيفية استخدامه، ومحتواه، افهوتعرفت عن قرب أهد
لنبنى معًا بيئة آمنة يرنو إليها طفلنا العربى ذو  ؛وتجتمع عزائمنا ،أن تتشابك أيادينا

  .اإلعاقة
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  أقبل أن تبد
  

نحــن اآلن أمــام نقطــة البدايــة فــي هــذا الــدليل، وهــي بدايــة يــدفعنا إليهــا اهتمامنــا 
األساسي بحماية األطفال ذوي اإلعاقة من اإلسـاءة، إنهـا بدايـة منطقيـة وواجبـة نتنـاول 
فيها إساءة معاملـة األطفـال، وذوي اإلعاقـة مـنهم بصـفة خاصـة؛ وذلـك لفهـم طبيعتهـا، 

  . ارها عليهموتوصيف أشكالها، ودراسة آث
وٕاذا كـــان بنـــاء ثقافـــة حـــول الـــوعى باإلســـاءة الموجهـــة إلـــى األطفـــال ذوي اإلعاقـــة 
مطلبـــًا أساســـيًا والزمـــًا لحمـــايتهم منهـــا، فـــإن هـــذا المطلـــب يســـتدعي بـــدوره الـــوعي بـــدًءا 
بطبيعـــة األطفـــال ذوي اإلعاقـــة، وفئـــاتهم، وخصـــائص كـــل فئـــة واحتياجاتهـــا؛ وهـــو ممـــا 

ـــا فـــي التع ـــأهيلهم مـــن جهـــة، وحمـــايتهم مـــن األشـــكال يســـهم فـــي نجاحن امـــل معهـــم، وت
  .المختلفة لإلساءة من جهة أخرى

ولعلك تالحظ اآلن العالقـة بـين ثالثـة مفـاهيم مركزيـة تمثـل العمـود الفقـرى للـدليل 
األطفال ذوو اإلعاقة، وٕاساءة معاملتهم، وحمايتهم : الحالى وتتوزع على مكوناته، وهى

مركبـة أو تراكميـة، تـرتبط فيمـا بينهـا بعالقـة اعتمـاد متـواٍل منها، وهى كما ترى مفاهيم 
يمكن التعبير عنها، جنبـًا إلـى جنـب مـع اإلشـارة إلـى الحجـم النسـبى لتناولهـا ومكونـات 

  ).١(الدليل ذات الصلة بها، في شكل 
  
  
  
  
  

  العالقة بين المفاهيم المركزية للدليل) ١(شكل 
األطفـــال ذوي اإلعاقـــة مـــن اإلســـاءة هـــو مفهـــوم  مـــن الشـــكل الســـابق يتضـــح أن حمايـــة

  .مركب يعتمد تناوله على معرفة طبيعة كل من ذوي اإلعاقة، واإلساءة الموجهة إليهم

 المكون األول

 المكونان الثانى والثالث
 

  الحماية
  اإلساءة

  اإلعاقة   
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  :لمكون األولمحتوى ا
يعنـــى األول ، يتشـــكل هـــذا المكـــون مـــن محـــورين ؛ترتيبـــًا علـــى  األهـــداف الســـابقة

بينمــا يعــالج المحــور ، واحتياجــاتهم، وخصائصــهم، اقــةمنهمــا بفئــات األطفــال ذوي اإلع
، ا، وأشـــكالهاهـــؤالء األطفـــال مـــن حيـــث عواملهـــإلـــى اإلســـاءة الموجهـــة مفهـــوم  الثـــاني
  .تفصيالت محتوى كل محور من هذين المحورين) ٢(، ويوضح شكل اوآثاره

  أهـداف المكون األول
  

يتوقع بعد دراستك التحليلية لمحتوى المكون األول للدليل االسترشادى 
  :ن تكون أكثر مقدرة على أنالحالى أ

 تصف األطفال ذوي اإلعاقة.  
 تذكر فئات األطفال ذوي اإلعاقة. 

 تحدد مفهوم كل فئة من فئات األطفال ذوي اإلعاقة. 

 ح الخصائص المختلفة لكل فئة من فئات األطفال ذوي اإلعاقةتوض. 

 تشرح االحتياجات الخاصة لكل فئة من فئات األطفال ذوي اإلعاقة. 

 اإلساءة تعرٍّف. 

  ،تميز بين مفهوم اإلساءة وبعض المفاهيم المرتبطة بها كالعنف
 .واإلهمال

 معاملةتفسر استهداف األطفال ذوي اإلعاقة أكثر من غيرهم إلساءة ال. 

 تذكر أسس تصنيف أشكال اإلساءة الموجهة نحو األطفال ذوي اإلعاقة. 

 أشكال اإلساءة وفقًا لكل أساس تصنيفي تحدد. 

 تشرح دوافع مرتكب اإلساءة ضد الطفل ذى اإلعاقة. 

 توضح اآلثار المترتبة على إساءة معاملة األطفال ذوي اإلعاقة.  
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  األول المحور

  اإلعاقةاألطفال ذوو 
  فئاتهم وخصائصهم واحتياجاتهم

  
  

 مفاهيم ومصطلحات.   

  اإلعاقة؟من هم األطفال ذوو  

 واحتياجاتهمخصائصهم اإلعاقة و  فئات األطفال ذوي. 
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 حـــــظال

تؤكد المواثيق العالمية والعربية والتشريعات 
 .ى حقوق األطفال ذوي اإلعاقةلالقطرية ع

  األول لمحورا
  فئاتهم وخصائصهم واحتياجاتهم.. اإلعاقةاألطفال ذوو 

  
بعــــد يــــوم علــــى مختلــــف األصــــعدة الرســــمية  يتزايــــد اهتمــــام الــــدول العربيــــة يومــــاً 

والتربــويين، واإلخصــائيين  أوليــاء األمــورمعنيــين مــن الحكوميــة واألهليــة، ومــن قبــل ال
المجــــاالت والميــــادين  فــــيالنفســــيين واالجتمــــاعيين، واألطبــــاء والقــــانونيين والبــــاحثين 

التخصصــية المختلفــة باألطفــال ذوي اإلعاقــة، وتطــوير نظــم واســتراتيجيات اكتشــافهم 
  . اة العاديةمجرى الحي فيورعايتهم وتعليمهم، وتأهيلهم وتشغيلهم، وٕادماجهم 

ويتسق هذا االهتمام مع ما نصت عليه الشرائع السماوية والمواثيق الدوليـة التـى 
أصدرتها المنظمـات المتخصصـة بـاألمم المتحـدة مـن أن لألشـخاص ذوي اإلعاقـة مـا 
لغيــرهم مــن أقــرانهم مــن غيــر ذوي اإلعاقــة مــن حقــوق، وعلــيهم مــا علــيهم مــن واجبــات 

ـــــــــي ـــــــــه  ف حـــــــــدود مـــــــــا تســـــــــمح ب
ضـــــــماًنا للمشـــــــاركة  ؛هممكانـــــــاتإ

 فــــــــيالمتكافئــــــــة والكاملــــــــة لهــــــــم 
أنشـــــــــــــــــطة الحيـــــــــــــــــاة اليوميـــــــــــــــــة 
االجتماعيـــــــــــــــــــة واالقتصـــــــــــــــــــادية 

  .  قصاءوالثقافية وتنمية المجتمع دون تمييز أو عزل أو إ
ضد األطفال  ةالموجهساءة هتمام التوعية بقضايا اإلومن المعالم البارزة لهذا اال

الالزمـــة لتـــوفير الحمايـــة الجســـدية والنفســـية  ذوي اإلعاقـــة، وســـن القـــوانين والتشـــريعات
 ؛ر جميع أشكال اإلساءة والمعاملة الالإنسانية والمهينة التى تمارس ضدهموحظ لهم،

باعتبــارهم األكثــر عرضــة مـــن غيــرهم لالنتهاكــات ســـواء داخــل األســرة، أو مؤسســـات 
. المجتمــع الرعايــة واإلقامــة الداخليــة الدائمــة، أو المــدارس أو بيئــات العمــل أو داخــل

باتخــاذ التــدابير الكفيلــة بتهيئــة بيئــات أســرية ومؤسســية  كمــا أصــبح االهتمــام واضــحاً 
ومجتمعيــة تضــمن كــرامتهم وســالمتهم، وتخلــو مــن عوامــل العــدوان والعقــاب البــدنى، 
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 رــــفكت
  ما تعليقك؟. .هناك من يرى أن ذوي االحتياجات الخاصة هم ذوو اإلعاقة

ــــى  ــــؤدى إل ــــذاء النفســــى، وغيرهــــا ممــــا ي ــــز واالنتهــــاك الجســــدى والجنســــى واإلي والتميي
  . ا على شخصياتهمهم، ويؤثر سلبيًّ اإلضرار بصحتهم ونموهم وسعادت

  
  : مفاهيم ومصطلحات

أو  –جانـب  فـيالـذي يحـدده المجتمـع، ، يختلف البعض عن المسـتوى المتوسـط
أكثــر مــن جوانــب الشخصــية الجســمية أو الحاســية أو المزاجيــة االنفعاليــة، أو العقليــة 

المســتخدمة  وقــد تعــددت المصــطلحات والتســميات. وغيرهــا. .المعرفيــة أو االجتماعيــة
إلـى التـداخل وااللتبـاس،  حيـانِ معظـم األ فـياإلشـارة إلـى هـؤالء األفـراد تعـدًدا أدى  في

وغمـــوض الفهـــم أكثـــر ممـــا أدى إلـــى صـــحة الداللـــة، ووضـــوح الفهـــم، ومـــن بـــين هـــذه 
العاهـات، والعجـزة، ومنهـا  ون، وذو و الشـواذ، والمعوقـ: التسميات المتداولة بـين النـاس 

، كالُبلــــه: نهــــامـــا يطلــــق علــــى فئـــة بعي
ــــــــــــوهين، والــــــــــــبكم، والخــــــــــــرس،  والمعت

  .وغيرها... .والعرج
وقـــد أدى إطـــالق هـــذه التســـميات 
وشيوعها إلى آثار سلبية وخيمة، لعـل 

تلــــــك الوصــــــمة  ا،برزهــــــا جميًعــــــأمــــــن 
االجتماعيــــة لهــــؤالء األفــــراد بالقصــــور 

ـــــــر مـــــــن اإلشـــــــارة ـــــــى والعجـــــــز، أكث  إل
خصياتهم، بل إغفـال مقـدراتهم علـى أداء ش فيمظاهر الكفاءة، وأوجه القوة واإليجابية 

الكثير من األعمال والمهام كغيرهم سواء بسواء، مما ال يترتب عليه غالبا سوى إدراك 
  . أنفسهم على أنهم أقل قيمة من غيرهم
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 حـــــظال

الذي ليس  الشخص ذو اإلعاقة يشبه الشخص
  .لديه إعاقة أكثر مما يختلف عنه

ويؤدى ذلك إلى انحطاط تقـديراتهم لـذواتهم، كمـا يفسـح الطريـق لنمـو إحساسـاتهم 
ر الــنقص والدونيــة واالنســحاب، كمــا يســهم شــيوع لمشــاع بـاأللم النفســى، ويجعلهــم نهبــاً 

اســتخدام هــذه المســميات الســلبية فــي نمــو مشــاعر الــرفض والمقاومــة واإلنكــار، وربمــا 
الشــعور بالخجــل والخــزى والعــار مــن قبــل أســرهم، ويــؤدى كــذلك إلــى تعمــيم المــدركات 

تحملــه  وذلــك لمــا ؛واالتجاهــات الســلبية علــى المســتوى االجتمــاعى نحــو هــؤالء األفــراد
القيـام بـاألدوار االجتماعيـة  فـيهذه المسميات من دالالت على العجز، وعدم الكفاءة 

  . المتوقعة من كل منهم
 فـيأذهان العامة سـوء فهـم يتمثـل  في –كالشواذ  -كما تعكس بعض التسميات  

ــ االعتقــاد ــب ــيهم هــذه التســمية مــن النــاس يتميــزون نوعيًّ ا عــن غيــرهم أن مــن تطلــق عل
صـــفات لهـــا مـــن الغرابـــة والشـــذوذ مـــا يســـتحيل معهـــا فهمهـــم، والتعامـــل  بخصـــائص أو

إطار المبادىء العامة األساسية لعمليات الـتعلم وطـرق التفكيـر وغيرهـا ممـا  فيمعهم 
معنـاه جميـع مظـاهر  فـين مصطلح المعـوقين ال يتضـمن أ كما. ع أقرانهممتبع مهو 

السـلبية  االختالفـاتما يقتصر على كالتفوق العقلى والموهبة واإلبداع، وٕان االختالفات
  .دون غيرها

تاًما،  لشخص ذا اإلعاقة ليس شخًصاينزعون إلى االعتقاد بأن ا المجتمع أفرادإن 
وٕانمـــــا تنقصـــــه أشـــــياء ضـــــرورية، 

 –وفـــي ظـــل هـــذا االفتـــراض فهـــم 
شــكاًال أيمارســون  –أي العــاديون 

مختلفـــة مـــن التمييـــز والتعصـــب، 
 كمــا يســتخدمون التســميات الدالــة

على الوصـمة فـي أسـاليب تواصـلهم اليـومي، دون أن يفكـروا فـي معانيهـا، ومضـامينها 
  .الشخص ذي اإلعاقةالخصائص اإليجابية لدى و دون أن ينظروا إلى ، األصلية

فضًال عن ذلك كله، فإن من أهم ما يؤخذ على هذه التسميات أنها ال تفيـدنا كثيـرًا 
ــــدى أصــــ ــــة ل ــــواحي القصــــور التربوي ــــد ن ــــد فــــي تحدي ــــم تحدي ــــات، ومــــن ث حاب هــــذه الفئ
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االحتياجــات والخــدمات التربويــة الخاصـــة الالزمــة لهــم، وبمـــا يتمشــى مــع اســـتعداداتهم 
إلــــى نهــــا تســــميات قاصــــرة وغيــــر فعالــــة بالنســــبة إومقــــدراتهم وظــــروفهم الخاصــــة، أي 

بعـــض المتخصصـــين بتجنـــب التركيـــز علـــى  ىألغـــراض التعليميـــة والتربويـــة، لـــذا نـــادا
ـــأثيرات ســـلبية علـــى المســـميات وال ذوي األشـــخاص تصـــنيفات لمـــا يترتـــب عليهـــا مـــن ت

  . وعلى إمكانية تحقيق األهداف األساسية للتربية الخاصة، اإلعاقة
ربمـا " العجـزة"أو " المعـوقين"فإن من يفضلون استخدام مصـطلح  ،من زاوية أخرى

تماعيـة، أو في أحـوال وظـروف بيئيـة أو اج" العاجز المعوق أو"يتغافلون عن أن الفرد 
فـي ظـروف وأحـوال أخـرى مواتيـة " اعاديًّـ"أداؤه  –أو يصبح –مدرسية معينة، قد يكون 

 –مـثًال  –إلشباع احتياجاته، والعكس صحيح أيًضا، فمن حيث ظروف البيئة الماديـة 
عاقـــــة ذوي اإلون مراعــــاة الحتياجـــــات المكفــــوفين و نحــــن نشــــيد مدارســـــنا ومؤسســــاتنا د

لقة، وممراتها ضيقة، وأرصـفتها عاليـة وسـاللمها ز  يالمبان فأغلب سطوح تلك، الحركية
ممـــا يشـــكل عقبـــات وصـــعوبات جّمـــة بالنســـبة  ؛ذات حـــواف حـــادة، ومنحـــدراتها شـــديدة

إليهم، فيبدون أكثر عجًزا من حيث قدرتهم على الحركـة، علـى حـين سـيكون أفـراد هـذه 
م تلــــك المنشــــآت الفئــــات أكثــــر مقــــدرة علــــى الحركــــة العاديــــة إذا مــــا راعينــــا فــــي تصــــمي

احتياجاتهم الخاصـة وظـروفهم، كـأن تكـون سـطوحها وممراتهـا مقاومـة لالنـزالق وخاليـة 
مــن ومــداخلها  ،وســاللمها ذات حــواف منحنيــة. .مــن البــروزات، ومنحــدراتها غيــر حــادة

  .دون أعتاب بارزة
لجـــأ العلمـــاء والبـــاحثون إلـــى اســـتخدام مصـــطلحات أخـــرى  ؛لهـــذه األســـباب جميعـــاً 

 the Personsوذوو االحتياجـات الخاصـة  Exceptionalا الفئات الخاصـة بديلة منه
with Special Needs  فـي مسـتوى أدائـه، فـي جانـب أو  يختلـفلإلشـارة إلـى كـل مـن

، إلـى الحـد الـذي بدرجة ذات داللـة أكثر من جوانب شخصيته، عن متوسط أداء أقرانه
ـــا  –يتحـــتم معـــه  لخـــدمات التـــي تقـــدم ا ضـــرورة تعـــديل بعـــض أوجـــه –أو يصـــبح الزًم

أو في بعـض األحيـان تقـديم خـدمات أو وجـوه رعايـة  ،مة الحتياجاتهلتصبح أكثر مالء
  .خاصة كالخدمات التربوية أو الطبية أو التأهيلية أو االجتماعية أو النفسية
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 رــفكت
  في البيئة الماديةاإلعاقة ليست في الشخص ذي اإلعاقة، وٕانما 
  .واالجتماعية المحيطة به

 حـــــظال

  بأكثر" الشخص ذي اإلعاقة"يرتبط مفهوم 
  .من تعريف

وتتميز هذه المصطلحات أو التسميات باالتساع والشمول من جانب، وباإليجابية 
مـــن ذوي  كـــالًّ  –مـــثًال  –من مـــن النـــواحي العقليـــة المعرفيـــة إذ تتضـــ ؛مـــن جانـــب آخـــر

إلـى ا والموهوبين، كمـا تنطـوي علـى نظـرة أكثـر إيجابيـة اإلعاقة العقلية والمتفوقين عقليًّ 
نهم فئات خاصة أو ذوو احتياجـات خاصـة، يمكـن إألشخاص ذوي اإلعاقة من حيث ا

عاقـــة فـــي بعـــض أو معظـــم أن يصـــبح أداؤهـــم ممـــاثًال ألداء أقـــرانهم مـــن غيـــر ذوي اإل
كمـا يمكـن أن يصـبحوا أكثـر نشـاًطا  –أو على األقل قريًبا من هذا المعدل  –الجوانب 

 رقـــد –وتفـــاعًال فـــي مجـــتمعهم، وأكثـــر مقـــدرة علـــى التحصـــيل واإلنجـــاز واالســـتقاللية 
إذا مــا تــم تهيئــة بيئــة اجتماعيــة أســرية ومؤسســية تتــوافر لهــم فيهــا الوســائل  –إمكانــاتهم 

وات والمصـــادر المناســـبة إلشـــباع احتياجـــاتهم الخاصـــة، ولتنميـــة اســـتعدادهم إلـــى واألد
  .أقصى ما يمكنها بلوغه

  
  من هم األطفال ذوو اإلعاقة؟

بشكل جوهري عن متوسط أقرانهم ممن يمـاثلونهم  يقل أداؤهمهم األطفال الذين 
فـــــي العمـــــر الزمنـــــي والثقافـــــة فـــــي 
خصيصة مـا مـن الخصـائص، أو 

مــــــــن  –أكثــــــــر أو  –جانــــــــب مــــــــا 
جوانـــــب الشخصـــــية إلـــــى الدرجـــــة 
التــي تحــتم احتيــاجهم إلــى خــدمات 
وذلـك لمسـاعدتهم علـى إشـباع احتياجـاتهم  ؛اآلخـرينخاصة تختلف عما يقـدم لألطفـال 

الخاصة، وتحقيق أقصى ما يمكنهم بلوغه من النمو والتوافق، وتتبدى هذه الخصائص 
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 حـــــظال

يتضمن المكون الثانى لهذا الدليل أمثلة 
وانين القطرية للمواثيق العالمية والعربية والق
  .لحقوق ذوي اإلعاقة

ـــة أو ا ـــواحي الجســـمية أو الحاســـية أو العقلي النفعاليـــة والســـلوكية أو النمائيـــة أو فـــي الن
يؤدي القصور الكلـي أو الجزئـي فـي واحـدة أو أكثـر منهـا  التي ،التواصلية أو التعليمية

رتبط بعمره الزمني إلى عدم مقدرة الفرد أو الحد من مقدرته على أداء دوره الطبيعي الم
  .وجنسه وخصائصه

كـــل طفـــل لديـــه ": نيـــة بأنـــهعاقـــة مـــن الناحيـــة القانو ف الطفـــل ذي اإليـــعر مكـــن توي
ية أو ملجســـقصـــور كلـــي أو جزئـــي علـــى نحـــو مســـتقر فـــي أي مـــن حواســـه أو قدراتـــه ا

إلى المدى الذي يحد من إمكانية تمتعه  ،أو األكاديمية أو العقليةالنفسية أو التواصلية 
  ".بالحقوق وفًقا لمبدأ المساواة بين المواطنين

اقة التي أقرتها الجمعية العمومية كما عرفت اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلع
 لديهمهم الذين "األشخاص ذوي اإلعاقة بأنهم ) ٢٠٠٦ديسمبر (لألمم المتحدة 

مما قد  ؛قصور أو خلل جزئي أو كلي في النواحي البدنية أو العقلية أو الحاسية
مع عقبات أخرى من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع  لدى التعامليمنعهم 
  .دم المساواة مع اآلخرينعلى ق

وقــد أكــدت هــذه االتفاقيــة علــى ضــرورة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 
ذوي اإلعاقــة، وعلــى تعزيــز مشــاركتهم الكاملــة علــى قــدم المســاواة فــي الحيــاة الثقافيــة 
واالقتصـــــــــادية والمدنيـــــــــة، كمـــــــــا 
ـــــــة علـــــــى  نصـــــــت مـــــــواد االتفاقي
حماية ذوي اإلعاقة مـن إمكانيـة 

ــــة التعــــرض للت عــــذيب أو المعامل
ــــــات القاســــــية  الســــــيئة، أو العقوب
ــــــــــــى عــــــــــــدم  والالإنســــــــــــانية ،وعل

االعتــداء، وعلــى حمايــة ســالمتهم  أو اإليــذاءالتعــرض لمختلــف أشــكال االســتغالل أو 
  .الشخصية، وضمان احترام كرامتهم وسالمتهم

ومــن بينهــا تقــارير منظمــة الصــحة العالميــة إلــى أن نســبة  –وتشــير اإلحصــاءات 
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 رــفكت
  في بلدك؟ –خاصة األطفال منهم  –العاقة ما اإلحصائيات المتعلقة بذوي ا

في بلدان العالم الثالث والدول النامية  –%١٣.٥و ١٠تتراوح ما بين األشخاص هؤالء 
من األطفـال ذوي % ٩٨بالنصف الجنوبي من الكرة األرضية، كما تشير إلى أن نحو 

ـــيم رســـمي، وال يتمتعـــون بالرعايـــة الصـــحية الالزمـــة وخـــدمات  اإلعاقـــة ال يحظـــون بتعل
  .التأهيل المناسبة

  
  :واحتياجاتهماقة وخصائصهم فئات األطفال ذوي اإلع

  :ذوو اإلعاقة تبًعا للجانب المضار من الشخصية للفئات التالية  طفالاأل يصنف
  

  :Mental Retardation اإلعاقة العقلية:أوًال 
أثناء فترة النمو قبل سن  في في الوظائف العقلية للفرد، يظهرعبارة عن قصور 

خفض عن المتوسط العام بدرجة جوهرية، ، يتمثل في اآلداء العقلي المنةالثامنة عشر 
: يوجد متالزًما مع قصور في مجالين أو أكثر من مجاالت المهارات التكيفية التاليةو 

التواصل، العناية الذاتية، الحياة المنزلية، المهارات االجتماعية، استخدام المصادر 
األعمال المجتمعية، التوجيه الذاتي، الصحة والسالمة، الوظائف المتضمنة في 

 .والحياة االستقاللية، األكاديمية، قضاء وقت الفراغ، ومهارات العمل
ا وفًقـا السـتعداداتهم للـتعلم واحتياجـاتهم التعليميـة ويصنف ذوو اإلعاقة العقلية تربويًّ 

  :ذوي  إلى
  .٧٠و ٥٠ويتراوح ذكاؤهم ما بين ) ن للتعلميالقابل(اإلعاقة البسيطة  -
  ٥٠و ٢٥ويتراوح ذكاؤهم ما بين ) ن للتدريبيبلالقا(اإلعاقة المتوسطة  -
  .٢٥هم عن ئوهم من تقل معامالت ذكا) نيالمعتمد(اإلعاقة الشديدة  –
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 حـــــظال

تتباين خصائص األشخاص في كل فئة من 
 .فئات اإلعاقة وفق درجة اإلعاقة

 تذكـــر

للمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته "
اإلعالن " (وأن يتمتع بحياة الئقة ،اإلنسانية

  .)١٩٧٥الخاص بحقوق األشخاص المعوقين 

وعة من الدعم حسب ويحتاج األطفال ذوو اإلعاقة العقلية إلى مستويات متن
حتى يتمكنوا من التوافق من أنفسهم وبيئاتهم، وتتوفر لديهم  ؛شدتهجوانب القصور و 

ة للتعلم أو التدريب أو التأهيل بأساليب خاصة تمكنهم من كسب المهارات القابلي
  .أو الحرفية أو المهنية المناسبة التعليمية

  
  :امة لألطفال ذوي اإلعاقة العقليةالخصائص الع

ذوو اإلعاقة العقلية بالفروق الفردية الشاسعة فيما بينهم، وبعدم تجانسهم  زيتمي
عون به من استعدادات ويتصفون به من سمات أو تطابقهم من حيث ما يتمت

قد وخصائص، ومع ذلك فإنه 
توجد عدة خصائص عامة يجب 
عدم إغفالها عند محاولتنا 

ليهم، إالكشف عنهم والتعرف 
وتحديد البرامج التربوية والتأهيلية 
لهم، وذلك بالرغم من تسليمنا بأنهم يتفاوتون من حيث درجة كل خاصية بحسب 

ويتفاعل   ،والظروف البيئية والتاثيرات الثقافية التي يتعرضون لهامستوى اإلعاقة 
تغلب على ومقدار الدعم الذي تم تقديمه لهم والذي يساعد على ال ،معها كل منهم

ت ومن أهم هذه الخصائص التي قد يظهر بعضها بدرجا. اآلثار السلبية لإلعاقة
  :متفاوتة لدى البعض منهم ما يلي

  :لمعرفيةالخصائص العقلية ا -
 أداء منخفض عن المتوسط في اختبارات الذكاء.  

  ضعف القدرة على التركيز
 .واالنتباه لفترة طويلة

  ضعف الذاكرة، وقصور القدرة
على المالحظة وٕادراك 

 .العالقات



  
 

 
٣٥ 

 

 قصور الفهم واالستيعاب وتدني القدرة على التحصيل الدراسي. 
  نقصان المرونة العقلية(الجمود والتصلب العقلي(. 
 تأخر النمو اللغوي وقصور اللغة اللفظية. 
 القصور في تكوين المفاهيم والتفكير المجرد والتخيل واإلبداع. 

 
  :الخصائص الجسمية أو النفس حركية -

 أكثر عرضة لإلصابة باألمراض من غيرهم. 
 القصور الحاسي السمعي والبصري خاصة. 
  تآزر الحاسحركي، العصبي، وال –الوظائف الحركية كالتوافق العضليقصور

فهم . .لذا ؛والتحكم والتوجيه الحركي
األطفال ا من ة وتوافًقا حركيًّ أقل مهار 

اء من حيث و س ذوي اإلعاقة غير
 .السرعة والدقة أ وقوة ألا
  عيوب النطق والكالم كاإلبدال

 .والحذف والتهتهة
  فرط النشاط الحركي أو زيادته

Hyperactivity. 
 

  :ليةالخصائص النفسية االنفعا-
  قد يغلب على سلوكهم التبلد االنفعالي والالمباالة وعدم االكتراث بما يدور

  .فاعية وعدم التحكم في االنفعاالتحولهم، أو االند
  واالنسحاب في المواقف االجتماعيةيؤثرون االنعزال. 
 ،والنزعة العدوانية والسلوك المضاد  عدم االكتراث بالمعايير االجتماعية

  .للمجتمع
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 االنقياد وسرعة االستهواء سهولة. 
 ونية واإلحباط وضعف الثقة بالنفسالشعور بالد. 
  الرتابة وسلوك المداومةPerseveration ) النزعة إلى التشبث بفكرة أو نشاط

وبصرف النظر عن  ،اضحدون سبب و من االستجابة واإلصرار عليها  تكرار
 .)تغير المثير

 التردد وربط االستجابة. 
  

   :اصة لألطفال ذوي اإلعاقة العقليةاالحتياجات الخ
 رر من الخوف، وتحسين مفهوم الذاتالتح. 
  ية السلوكيات اإليجابية االستحسان والتقدير، وتعزيز االستجابات الصحيحة لتقو

 .المرغوبة
 تعلم المهارات االستقاللية والحياتية، والعناية الذاتية، واالعتماد على الذات. 
 األخطار الطبيعية والبيئية فس منالتدريب على حماية الن. 
 ركية، والتحكم والتآزر الحاسحركيتنمية المهارات الح. 
 سلوك لخفض المشكالت السلوكية؛ كالعدوانية والميل إلى إيذاء اآلخرين، وا

 .االنسحابي، وٕايذاء الذات
 بما يساعد على جذب االنتباه ؛تنظيم المواد والمثيرات في البيئة الصفية، 

 .يتصل بالمهمة التعليمية ز على ماوالتركي
 م لعالج صعوبات االنتباه والتذكرالتكرار في مواقف التعل. 
  تجزئة المهام التعليمية إلى أجزاء صغيرة متتابعة أو متدرجة لزيادة فرص النجاح

 .وتقليل احتماالت الفشل واإلحباط في أدائها،
 ى المجردات، ومن تسلسل المادة التعليمية وتتابعها من العيانيات والمحسوسات إل

طة إلى السهل إلى الصعب، ومن الكليات إلى التفاصيل، ومن المهارات البسي
 .األكثر تعقيًدا



  
 

 
٣٧ 

 

  توزيع التدريب على جلسات قصيرة تتخللها فترات راحة بحيث ال يشعرون
 .باإلرهاق والملل

  ،مناسب لمعدالت سرعاتهم في األداءٕاتاحة الوقت الكافي الو التقبل والصبر. 
 ير عن المشاعر واالنفعاالت، والتنفيس عن الضغوط والتوترات بمختلف التعب

 .ير اللفظي وغير اللفظيأشكال التعب
  عالج عيوب النطق والكالم، وضعف السمع واإلبصار، وغيرها مما قد يصاحب

 .اإلعاقة العقلية
  

  :ةاإلعاقة البصري: ثانياً 
ما يحد من م) ضعف إبصار(أو جزئي ) كف بصر(وتعنى فقدان بصر كلي 
حاسة البصر  هقدرة الطفل على استخدام

بشكل وظيفي في تلقي المعلومات، 
والحصول على المعرفة، وفي عمليات التعلم، 

  .واألداء في الحياة اليومية
ويعد الشخص الذي تقل حدة إبصاره 

متًرا  ٦/٦٠ بأقوى العينين بعد التصحيح عن
أو يقل مجاله البصري عن ) قدم ٢٠/٢٠٠(

أما ضعيف  .درجة أعمى ٢٠مقدارها زاوية 
 ٢٠/٨٠(متًرا  ٦/٦٠و ٦/٢٤اإلبصار فهو من تتراوح حدة إبصاره ما بين 

  .بأقوى العينين بعد إجراء التصحيحات الممكنة) قدم ٢٠/٢٠٠و
  

  :ائص األطفال ذوي اإلعاقة البصريةخص
 يتصف األطفال ذوو اإلعاقة البصرية بخصائص معينة تميزهم عن المبصرين،

ا في اتخاذ القرارات التعليمية والتربوية د معرفتنا بهذه الخصائص عامًال مهمًّ وتع
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 حـــــظال

تنا بخصائص ذوي االعاقة سبيلنا فمعر 
 .ورعايتهم وحمايتهم كتشافهمال 

المالئمة لهذه الخصائص، والمشبعة الحتياجاتهم في مختلف النواحي، وتشمل هذه 
  .ية واللغوية، والحركية، والعقليةالخصائص الجوانب االنفعالية واالجتماعية، والكالم

  
  :اعيةالخصائص االنفعالية واالجتم -

اإلعاقة البصرية ممن ال يتوافر لهم  يتشير نتائج الدراسات إلى أن األطفال ذو 
الدعم المناسب تسيطر على بعضهم مشاعر الدونية، والقلق والصراع، وعدم الثقة 
بالنفس، والشعور باالغتراب وانعدام األمن، واإلحساس باإلحباط، وانخفاض احترام 

ا نزعة االتكالية، وقد يصبحون أقل توفًقا شخصيًّ الذات، واختالل صورة الجسم، وال
ا، وأكثر انطواء واستخداًما للحيل الدفاعلية في سلوكهم، كالكبت والتبرير واجتماعيًّ 

   .والتعويض واالنسحاب، كما أنهم أكثر عرضة من المبصرين لالضطرابات االنفعالية
السلوك  فيية وفي حالة عدم توافر الدعم المناسب قد تؤثر اإلعاقة البصر 

عمليات  فيا؛ حيث ينشأ نتيجة لها الكثير من الصعوبات االجتماعى للفرد تأثيًرا سلبيًّ 
 فيالنمو والتفاعل االجتماعى، و 

اكتساب المهارات االجتماعية 
الالزمة لتحقيق االستقاللية 

وذلك  ؛والشعور باالكتفاء الذاتي
عجز األطفال ذوي إلى نظًرا 

دودية قدراتهم على الحركة، وعدم استطاعتهم مالحظة سلوك اإلعاقة البصرية أو مح
وتعبيراتهم الوجهية كالبشاشة والعبوس، والرضا  اآلخرين ونشاطاتهم اليومية،

، وتقليد هذه السلوكيات Body languageوغيرها مما يعرف بلغة الجسم  ،والغضب
عية المتاحة أمامهم ونقص خبراتهم والفرص االجتما ،ا والتعلم منهاأو محاكاتها بصريًّ 

لالحتكاك باآلخرين واالتصال بالعالم الخارجي المحيط بهم، فهم ال يتحركون بالسهولة 
  .والمهارة والطالقة نفسها التي يتحرك بها المبصرون
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  :الخصائص الكالمية واللغوية –
ذو اإلعاقة البصرية اللغة المنطوقـة ويـتعلم الكـالم بالطريقـة نفسـها  الطفليكتسب 

فكالهمـــا يعتمـــد علـــى حاســـة الســـمع والتقليـــد  ؛يـــتعلم بهـــا المبصـــر إلـــى حـــد كبيـــرالتـــي 
عــن اإلحســاس  وناإلعاقــة البصــرية يعجــز  يالصــوتي لمــا يســمعه، إال أن األطفــال ذو 

ومـن ثـم القصـور  ؛الكالم والمصاحبة له يبالتعبيرات الحركية والوجهية المرتبطة بمعان
  .في استخدامها

نتيجـة  ؛البصر من اكتساب معاني بعض األلفـاظ ويحرم الطفل الكفيف وضعيف
عدم استطاعته الربط بين كل من أصـوات بعـض الكلمـات، والمـدركات الحاسـية الدالـة 
عليهــا أوالوقــائع واألحــداث البصــرية الممثلــة لهــا، ال ســيما مــا ال يقــع منهــا فــي متنــاول 

لهــا إال عــن طريــق بقيــة حواســه؛ كاألشــياء كبيــرة الحجــم مــثًال، والتــي ال يكتمــل إدراكــه 
الــبطء مــن اإلعاقــة البصــرية  يألطفــال ذو إلــى االبصــر، ومــا يترتــب علــى ذلــك بالنســبة 

 Conceptونشوء بعض الصعوبات في تكـوين المفـاهيم  والكالم، في معدل نمو اللغة
Formation  واكتســابها، وفــي القــدرة علــى التجريــدAbstraction كمــا يــؤدي القصــور ،

  .Verbalismلى ظهور ما يسمى بالنزعة اللفظية اإلدراكي لدى الكفيف إ
  
  :الخصائص العقلية -

ال توجد فروق جوهريـة بـين ذكـاء المكفـوفين والمبصـرين السـيما علـى االختبـارات 
الشــفهية أو اللفظيــة التــي يــتم تعــديلها والتأكــد مــن صــالحية اســتخدامها مــع المكفــوفين، 

  .ام اختبارات ذات طبيعة أدائيةتخدبيد أن النتيجة قد تكون عكس ذلك في حالة اس
ويتفــاوت األطفــال ذوو اإلعاقــة البصــرية مــن حيــث قــدراتهم اإلدراكيــة تبًعــا لدرجــة 

ـــ ؛الفقـــدان البصـــري ا أو قبـــل ســـن الخامســـة ال فالمصـــابون بكـــف البصـــر الكامـــل والديًّ
ألن ذلــك يعــد إحــدى وظــائف شــبكية  ؛يمكــنهم إطالًقــا اإلحســاس بــاللون وٕادراكــه وتمييــزه

ن، علــــى العكــــس مــــن الــــذين أصــــيبوا بكــــف البصــــر فــــي ســــن متــــأخرة وبإمكــــانهم العــــي
االحتفـــاظ بـــبعض مـــدركاتهم اللونيـــة التـــي ســـبق أن اكتســـبوها وكونوهـــا قبـــل إصـــابتهم، 
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معتمــدين علــى مــدى ثــراء التجــارب والخبــرات 
التي مروا بها، وكذلك المبصرين جزئًيا ممـن 

تبًعــــا بدرجــــة مــــا يســــتطيعون التمييــــز اللــــوني 
  .إبصارهم جةلدر 

ومــا يقــال عــن اإلدراك اللــوني يقــال أيًضــا 
عـــــن اإلدراك الشـــــكلي لألشـــــياء بالغـــــة الدقـــــة 
كالحشــــــرات الصــــــغيرة، أو بالغــــــة الضــــــخامة 

ممــا ال يمكــن اإلحاطــة بــه وتكــوين لغــة االتســاع كالصــحاري والبحــار، كالجبــال، أو با
  .مفهوم أو فكرة كلية عنه سوى عن طريق حاسة اإلبصار

ث التصــور والتخيــل البصــري، فإنــه بــرغم أن بعــض المكفــوفين قــد يبــدعون أمــا مــن حيــ
ــا صــوًرا بصــرية حافلــة بالحركــة وفائقــة الدقــة والوصــف،  ن هــذه الصــور ليســت فــإأحياًن

لتركيـب صـور بصـرية ال  ه، ثـم اسـتدعان اقتران لفظـي حفظـه الشـخص الكفيـفأكثر م
د يصف السماء بكونهـا صـافية، فق ؛تقابل في ذهنه شيًئا يمت إلى الواقع المرئي بصلة

لكنه اليدرك هذا اإلحساس البصري إال عن طريق إحساس آخـر يصـاحبه ويقتـرن بـه، 
  .اح أو الرعد أو المطريتخلله الر يوهو اإلحساس بهدوء الجو الذي ال 

لكفيف ممارسة النشاط التخيلي باسـتخدام عناصـر بصـرية، للشخص اكما ال يمكن 
الكفيف غالًبا ما تكون خالية من هذه الصور  الشخص دىوحيث إن الذاكرة البصرية ل

فـــي فإنـــه ال يمكنـــه اســـترجاعها وٕاعـــادة تركيبهـــا أو المـــزج بينهـــا  ،والمـــدركات البصـــرية
    .فعل الشخص المبصرتكوينات ومركبات جديدة مثلما ي

  :الخصائص الحركية -
وتنقالته  الكفيف صعوبات فائقة في ممارسة أنشطة الحياة اليومية، الشخصيواجه 

وذلـك نتيجـة فقـدان الوسـيط الحاسـي األساسـي الـالزم للتعامـل مـع  ؛من مكان إلى آخـر
مما يدفعه  ؛ومن ثم التوجيه الحركي في الفراغ وهو حاسة اإلبصار ،المثيرات البصرية

إلـــى بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــد، ويعرضـــه لإلجهـــاد العصـــبي والتـــوتر النفســـي، والشـــعور 
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 رــفكت
  لماذا تكون التعديالت في الوسط البيئي ضرورية لتسهيل عملية التنقل

  .لذوي اإلعاقة البصرية

االرتباك تجاه المواقف الجديدة خصوًصا، ال سيما مع تزايد مـا بانعدام األمن عموًما، و 
وسـط البيئـة ريعة والمتالحقة من تعقيدات فـي تفرضه التغيرات العلمية والتكنولوجية الس

  .خارج المنزل وداخله يوًما بعد يوم
ومع حاجة الشخص ذي اإلعاقـة البصـرية ذاتـه إلـى توسـيع دائـرة نشـاطه وتنقالتـه، 

تـــه الحركيـــة، لمواجهـــة مـــا يفرضـــه عليـــه أيًضـــا نمـــوه الزمنـــي والتعليمـــي وتطـــوير مهارا
واالجتمــاعي مــن متطلبــات، وضــرورة التفاعــل مــع مكونــات وعناصــر وخصــائص بيئيــة 

  .جديدة متداخلة، كبيئة الشارع والمدرسة والسوق ووسائل النقل والمواصالت وغيرها

  
  :جات الخاصة لذوي اإلعاقة البصريةاالحتيا
 جهزة مساعدة ومعينات بصرية لتحسين الرؤية المتدنية واستخدام ما استخدام أ

تبقى من إبصار، كالنظارات والعدسات المكبرة، والتليسكوبات، والدوائر 
 .التليفزيونية التي تكبر صفحات الكتب والصور على شاشات كبيرة

 الب المدربة، وأجهزة التنقلأدوات معاونة على الحركة مثل عصا الليزر، والك 
 .كترونية التي تعمل بالموجات فوق الصوتية أو أشعة الليزراإلل

  اإلعاقة البصرية  يتعديالت مناسبة في المواد التعليمية بحيث يمكن لألطفال ذو
استخدامها بغض النظر عن صعوبة الرؤية، كالنماذج اللمسية لألشكال 

المسجلة على الهندسية واألشياء، والكتب المطبوعة بالبرايل أو ببنط كبير، أو 
 .شرائط سمعية

  طكتشاف البيئة المحيطة، وٕالى مساعدتهم على تكوين خرائإلى ازيادة دافعيتهم 
 .نية في البيئة التي يتحركون فيهامعرفية عن طبيعة األماكن، والعالقات المكا
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 توجه والتنقل لالالزمة ل تقان المهارات الحركية؛ كالتوازن والتناسق والمرونة والقوةإ
 .لة والفعالة في البيئة المحيطةكة اآلمنة المستقوالحر 

  تطوير المهارات، واكتساب الخبرات السمعية واللمسية والشمية لتكوين مفاهيم
 .أكثر دقة عن مكونات البيئة وعناصرها

 اء الواجبات والمهام واالختباراتوقت أطول ألد. 
 من العوائق  تهيئة بيئة مكانية في المنزل والشارع واألماكن العامة خالية

 .هيل الحركة والتنقل اآلمنوالمخاطر لتس
  الصفية والالصفية اسة واألنشطةاالندماج في عالم المبصرين من خالل الدر، 

عي، وتخفيف مشاعر والمناسبات والرحالت لتنمية مهارات التفاعل االجتما
 .الوحدة والعزلة

 الستقاللية بناء تصور إيجابي عن الذات، وتطوير مشاعر الثقة بالنفس وا
 .ذاتيواالكتفاء ال

  ،تنمية مهارات العناية الذاتية، كالنظافة، والمأكل والمشرب، واستخدام الحمام
الغرف واستخدام األدوات  وارتداء المالبس والعناية بالمظهر الشخصي، وترتيب

 .واألجهزة
  برايل"التدريب على طريقة". 
 تدريس لتالئم طبيعة اإلعاقة تعديالت مناسبة في المناهج الدراسية وأساليب ال

 .اإلعاقة البصرية يالبصرية واالحتياجات الخاصة لألطفال ذو 
  يتعديالت مناسبة في البيئة المدرسية والصفية لجعلها أكثر مالءمة لألطفال ذو 

تصميم المبنى المدرسي، تنظيم المقاعد، واألجهزة واألدوات، ( اإلعاقة البصرية
 .)..ةاإلضاءة، شروط األمن والسالم

  
  Hearing Disability  اإلعاقة السمعية :ثالثاً 

ــ) ضــعف ســمع(أو جزئــي ) األصــم( هــى فقــدان ســمعي كلــي ا أم ســواء أكــان والديًّ
بعد تعلم الكالم واللغة مباشرة لدرجة أن آثـار هـذا الـتعلم أم  ،قبل اكتساب الكالم واللغة
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وهـو مـا يحـد فـي جميـع األحـوال  ؛قد تالشت تماًما
طفــل علــى اســتخدام حاســة الســمع فــي مــن قــدرة ال

أو فــي معالجــة المعلومــات  ،التواصــل مــع اآلخــرين
اللغوية من خالل السمع سواء باسـتخدام المعينـات 

 .دونها و منالسمعية أ
ويعاني الطفل األصـم مـن فقـدان سـمعي يبـدأ 

ديســـــبل فـــــأكثر بعــــد اســـــتخدام المعينـــــات  ٧٠مــــن 
سـة وهو ما يحـول دون اعتمـاده علـى حا ؛السمعية

الســـمع فـــي فهـــم الكـــالم، واللغـــة اللفظيـــة، والعجـــز 
عـــن المشـــاركة بفاعليـــة فـــي المواقـــف االجتماعيـــة 

تطـوير مهـارات اللغـة والكـالم عـن من حتى مع استخدام المعينات السمعية، وال يمكنه 
طريــــق حاســــة الســــمع، ويحتــــاج إلــــى الــــتعلم باســــتخدام تقنيــــات خاصــــة كقــــراءة الشــــفاه 

 .وي، والتدريب السمعي الفردي والجماعيوالتواصل الشفهي واليد
ديسبل بعـد  ٦٩و ٣٠أما ضعيف السمع فهو يعاني من فقدان سمعي يتراوح بين 

ممــا يجعلــه يواجــه صــعوبات فــي فهــم الكــالم وتعلــم اللغــة  ؛اســتخدام المعينــات الســمعية
اللفظيـــة معتمــــًدا علـــى حاســــة الســــمع وحـــدها، وهــــو بحاجــــة إلـــى اســــتخدام الســــماعات 

والتـــدريبات الفرديـــة علـــى الكـــالم، والتـــدريب الســـمعي والعنايـــة بـــالثروة اللغويـــة الطبيـــة، 
   .والقراءة، وتصحيح عيوب النطق
  :خصائص ذوي اإلعاقة السمعية

يمكــن النظــر إلــى مختلــف الخصــائص العقليــة واالجتماعيــة لألطفــال ذوي اإلعاقــة 
ــــة ــــ، الســــمعية فــــي ضــــوء شــــبكة مــــن المتغيــــرات أهمهــــا درجــــة اإلعاق ت حــــدوثها وتوقي

ا، واالتجاهــات الوالديــة واكتشــافها، وظــروف البيئــة والتنشــئة االجتماعيــة للمعــوق ســمعيًّ 
و أأعضــــاء أســــرته بــــين نحــــو إعاقتــــه ومــــدى تــــوافر وســــائل للتفــــاهم واالتصــــال بينــــه و 

  .المحيطين به، وطبيعة البرامج التربوية أو الطريقة التي تقدم بها الخدمات التربوية له
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 حـــــظال

تتشابه بعض الخصائص العقلية المعرفية 
لذوي اإلعاقة السمعية مع نظيرتها لدى ذوي 

 .ليةاإلعاقة العق

زداد التباعـد بـين افإنه كلما زادت درجة اإلعاقة السمعية حدة،  ؛لعلى سبيل المثا
الطفـــل ذي اإلعاقـــة الســـمعية وبقيـــة األطفـــال، وتضـــاءلت بالتـــالي فـــرص التفاعـــل فيمـــا 

ـــذا ؛بيـــنهم الفتقـــارهم إلـــى لغـــة تواصـــل مشـــتركة ـــا مـــا نجـــد األطفـــال ذوي . .ل فإننـــا غالًب
ا فيمـــا بيـــنهم كجماعـــة متفاهمـــة، بينمـــا اإلعاقـــة الســـمعية أكثـــر انـــدماًجا وتفـــاعًال وتوافًقـــ

جماعــــة العــــاديين أكثــــر نزوعــــًا إلــــى إلــــى اإلعاقــــة الســــمعية بالنســــبة  ويكــــون الطفــــل ذ
ـــــة واالنطـــــواء ،االنســـــحاب ـــــى العزل ـــــاحيتين الشخصـــــية  ،ومـــــيًال إل ـــــا مـــــن الن ـــــل تكيًف وأق
وذلــك نظــًرا إلــى محدوديــة عالقتــه بهــم، وعــدم قدرتــه علــى فهــم مــا يــدور  ؛واالجتماعيــة

  .حوله وعجزه عن المشاركة واالندماج فيه
  
  :الخصائص العقلية المعرفية -

قــد تظهــر بعــض أو كــل الخصــائص التاليــة لــدى بعــض األطفــال ذوي اإلعاقــة 
  :خاصة من لم تتوافر لهم أساليب الدعم المناسب ،السمعية
 لمهارات القرائية والفهم القرائيضعف مستوى ا.  
  اللغــــة وغيرهــــا مــــن المجــــاالت األخــــرى تــــأخر المســــتوى التحصــــيلي فــــي مجــــال

 .كالعلوم واالجتماعيات والرياضيات
 التأخر الملحوظ في مستوى النمو اللغوى. 

  انخفــاض مســتوى الــذكاء ال
يما علـى اختبـارات الـذكاء س

 .اللفظية
  تــــــــــــأخر النمــــــــــــو المعرفــــــــــــي

ــــــاهيم خاصــــــة  وتكــــــوين المف
 .المتعلقة باللغة

  صرية والحركية، والتأخر عنهم من حيث األطفال في الذاكرة البباقي التفوق على
 .الذاكرة اللفظية نتيجة ضعف اللغة

 ذخيرة لغوية محدودة. 
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 تفكــر
 ويتكلم بيديه. .األصم يسمع بعينيه

 بطء الكالم، ونبرة صوتية غير مالئمة من حيث درجة الصوت ونغمته. 

  :االنفعالية –الخصائص المزاجية  -
 نطواء والعزوف عن المشاركة االجتماعيةاالنسحاب واال.  
 جتماعي، ونقص المهارات االجتماعيةسوء التوافق الشخصي واال. 
 لشعور بالوحدة والميل إلى العزلةا. 
 ية والتهور وعدم ضبط النفسعااالندف. 
 التقدير المنخفض للذات. 
 االنسحاب واالستغراق في أحالم اليقظة. 
 المشكالت السلوكية، كالتمرد والسلوك العنيف ونوبات الغضب. 
 انخفاض مستوى النضج االجتماعي. 
  ركز حول الذاتاء والتماالنطو. 

  
  :االحتياجات الخاصة لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية

 الفحوصات السمعية والخدمات الطبية. 
 مناســـبة؛ الســـماعات وأجهـــزة تضـــخيم الصـــوت، و األجهـــزة الســـمعية المعينـــات ال

 .واألدوات التكنولوجية التي تمكنهم من العيش باستقاللية وفعالية
 وتوظيفهـا لفهـم اللغـة  ،تنمية ما لديهم من بقايـا سـمعيةالتدريب السمعي المبكر ل

 .اللفظية واستخدامها
 ولغــة اإلشــارة، والهجــاء باألصــابع، والتــدريب علــى ، تنميــة مهــارات قــراءة الشــفاة

 .التواصل الكلي
 تنمية مهارات المالحظة واالنتباه واإلدراك والتمييز البصري والسمعي. 
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 تفكــر
 ترتبط حاجات ذوي اإلعاقة السمعية بخصائصهم

 مــــن حيــــث اإلضــــاءة، والتهويــــة، وعــــدد  التعــــديالت المالئمــــة فــــي بيئــــة الفصــــل
 .لمعلم والسبورةإلى االتالميذ، وموقع التلميذ بالنسبة 

 ؛جتماعيـــة والثقافيـــة والترويحيـــةاألنشـــطة التعليميـــة واال يدمجهـــم مـــع أقـــرانهم فـــ 
وكسر طـوق العزلـة  ،وٕاكسابهم المهارات االجتماعية ،لزيادة تفاعلهم االجتماعي

 .لنفسيةااالجتماعية والشعور بالوحدة 
 تنمية مهارات التواصل البصري، وتوفير الخبرات اللمسية والحركية. 
 تصحيح عيوب النطق والكالم. 
 وٕالـــى إعـــادة إلقـــاء التعليمـــات والتوجيهـــات أكثـــر مـــن مـــرة الحاجـــة إلـــى الصـــبر ،

 .لتحسين فهمها
 كـالقلق وعـدم االتـزان : عالج المشـكالت االنفعاليـة والسـلوكية التـي يعـانون منهـا

فعالي، وسوء التوافق الشخصي واالجتماعي، والشعور بالنقص، واالندفاعية االن
 .والسلوك العدواني، وعدم الثقة بالنفس

 لتــأهيلهم  ؛ساســيالــربط بــين الجــانبين األكــاديمي والمهنــي بعــد مرحلــة التعلــيم األ
 .عمل المهني المناسب والتوافق معهلل

 
  Learning Disabilities صعوبات التعلم: رابعاً 

رابات التـــي طهـــو مصـــطلح عـــام يشـــير إلـــى مجموعـــات غيـــر متجانســـة مـــن االضـــ
تظهـــر علـــى شـــكل صـــعوبات واضـــحة فـــي اكتســـاب  مهـــارات االســـتماع واســـتخدامها، 

مســـــــائل الرياضـــــــيات، وتعـــــــد هـــــــذه اءة، والكتابـــــــة، واالســـــــتدالل وحـــــــل والـــــــتكلم، والقـــــــر 
ظيفي في الجهـاز االضطرابات داخلية المنشأ، كما يفترض أن تكون ناشئة عن خلل و 

ومع أن صعوبات . ويمكن أن تحدث خالل حياة الفرد) نيورولوجي(العصبي المركزي 



  
 

 
٤٧ 

 

أو / التعلم يمكن أن تحدث متزامنة مع 
بصــرية أو  –مصـحوبة بإعاقـات أخـرى 

ســـمعية أو حركيـــة، أوتخلـــف عقلـــي، أو 
أو  –اضــــطراب انفعـــــالي أو اجتمـــــاعي 

كـــــالظروف  –بمـــــؤثرات بيئيـــــة خارجيـــــة 
ـــــــة ـــــــم أو  الثقافي ـــــــر المالئ ـــــــيم غي أو التعل

  .نها ال تعد نتيجة مباشرة لهذه الظروف أو المؤثراتفإ –العوامل النفسية 
  :وتصنف صعوبات التعلم إلى فئتين هما 

وتشــمل االضــطرابات فــي العمليــات النفســية األساســية : صــعوبات الــتعلم النمائيــة –
العمليـــات الالزمـــة إلنجـــاز وهـــي  ؛مثـــل االنتبـــاه واإلدراك، والـــذاكرة واللغـــة والتفكيـــر
  .المهام األكاديمية في القراءة والكتابة والحساب

ــة  – ويقصــد بهــا الصــعوبات التــي تظهــر فــي مجــاالت الــتعلم  :الصــعوبات األكاديمي
القراءة والتهجئة الشفوية، والفهم القرائي، وعسـر (وهي صعوبات القراءة  ،المدرسي

وصـــــعوبات الكتابـــــة وصـــــعوبات ) القـــــراءة وصـــــعوبة التعبيـــــر اللفظـــــي، والكتـــــابي
  .الحساب

  
  :خصائص األطفال ذوي صعوبات التعلم

، انفعاليــة واجتماعيــةكغيــرهم مــن ذوي اإلعاقــة خصــائص ، لــذوي صــعوبات الــتعلم
ورعــايتهم، وحمــايتهم مــن وأخــرى أكاديميــة تعليميــة، يســهم تعرفنــا عليهــا فــي اكتشــافهم، 

  :أوجه الرعاية والدعم المناسبين فقدانهم، وتتزايد حدة هذه الخصائص مع اإلساءة
  
  :الخصائص االنفعالية واالجتماعية -
  بــالتوتر والقلــق ، والشــعور )تقلـب المــزاج وســرعة الغضـب(عـدم االســتقرار االنفعــالي

  .المستمر واإلحباط



  
 

 
٤٨ 

 

 حـــــظال

  يعزو األطفال ذوو صعوبات التعلم فشلهم،
  إلى الحظ والصدفة وليس ،أو نجاحهم

 .إلى أنفسهم

 راة التالميــذ انخفــاض الثقــة بــالنفس، ومفهــوم الــذات الســالب نتيجــة الفشــل فــي مجــا
 .اآلخرين

 ة عليـه، وسـرعة الندفاعي غير المتوقع ودون تقدير النتائج المترتبـالتهور والسلوك ا
 .التهيج واالستثارة

  النشـــــاط والحركـــــة الزائـــــدةHyperactivity غيـــــر الهادفـــــة، وفـــــي بعـــــض الحـــــاالت ،
 .Hypoactivityالخمول والكسل وضعف النشاط 

  عــــــدم النضــــــج االجتمــــــاعي، وقصــــــور المهــــــارات االجتماعيــــــة، كــــــالفهم والتواصــــــل
رف الســـــليم فـــــي المواقـــــف مـــــاعي مـــــع اآلخـــــرين، وتحمـــــل المســـــئولية، والتصـــــاالجت

 .االجتماعية
  المداومــةPerseveration  أو الثبــوت علــى ســلوك مــا بعــد أن تكــون االســتجابة قــد

فقـــدت قيمتهـــا أو مالءمتهـــا للموقـــف، واالنخـــراط فـــي أنمـــاط ســـلوكية غيـــر مرتبطـــة 
 .بالمهمة الموكولة إليه لفترة طويلة

 إلنجــــاز والـــتعلم خاصــــة، وفقـــدان االهتمــــام إلـــى ايــــة عموًمـــا والدافعيــــة نقـــص الدافع
 .واالنسحاب واالستغراق في عالم خاص كأحالم اليقظة

 الضبط الداخلي للمواقف واألحداث رين ونقصان مهاراتخاالعتمادية على اآل. 
  ،التقدير المنخفض للذات وال سيما مفهوم الذات األكاديمي نتيجة الفشـل المتكـرر

 .واالفتقار إلى النجاح، وسوء معاملة المعلمين، ونقصان التعزيز والتدعيم
  
  :خصائص أكاديمية تعليمية -

 داء المدرســـــــــــــــي ســـــــــــــــوء األ
والفشـــــــل األكـــــــاديمي، كمـــــــا 
ـــــأنهم متعلمـــــون  يوصـــــفون ب
خـاملون سـلبيون، وتنقصــهم 

 .المثابرة
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 ليمـــــات وفهـــــم لـــــديهم عـــــادات تعليميـــــة خاطئـــــة، ويجـــــدون صـــــعوبة فـــــي تتبـــــع التع
 .المناقشات داخل الفصل

 عــــدم القــــدرة علــــى التركيــــز علــــى (ي ئالقابليــــة للتشــــتت، وقصــــور االنتبــــاه االنتقــــا
 ).المثيرات المرتبطة بالمهمة واستبعاد المثيرات األخرى في مواقف التعلم

  يجيات غيـر غير مالئمة في معالجة مهام التعلم، واستراتاستخدام أساليب معرفية
 .مناسبة في حل المشكالت

 مهام، والتأخر في تسليم الواجباتالبطء في إنجاز ال. 
 لبطء في استقبال المعلومات من الصـور إلى انظًرا  ؛المعالجة البطيئة للمعلومات

معلومــات دون لومــن ثــم االحتيــاج إلــى وقــت لتفســير ا ؛البصــرية أكثــر مــن المعتــاد
 .تداخل مثيرات جديدة

  ،واإلدراك يعـــــانون مـــــن اضـــــطرابات فـــــي العمليـــــات النفســـــية األساســـــية كاالنتبـــــاه
 .والتمييز، والذاكرة ،البصري والسمعي والحركي

 
   :احتياجات األطفال ذوي صعوبات التعلم

 ت العمليات النفسية تحسين مهارا
نتباه واإلدراك والتمييز األساسية واال

 .ر البصري والسمعيوالتذك
 ألولية للقراءة التدريب على المهارات ا

 .والكتابة والحساب
 تدريب على مهارات التناسق ال

 .الحركي، والضبط الحركي –البصري
  تحديد المهام المطلوب إنجازها خطوة و بيئة تعليمية جيدة التنظيم، التعلم في

بتكوين عادات سليمة، بخطوة بما يسمح بالتركيز على المهمة المطلوب إنجازها، و 
 .وبالحد من الخروج عن المستهدف
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 تفكــر
  اديين فييمكن االستعانة بالمناهج الدراسية للتالميذ الع

  .تعليم التالميذ ذوي اإلعاقة

  التركيز على خبرات النجاح من خالل التشجيع والتعزيز أكثر من التأكيد على
 .خبرات الفشل، وتوفير التغذية الراجعة الفورية لتصويب األخطاء

 االنتباه اكتساب مهارات التنظيم والترتيب، وتركيز. 
 ب التعليم بحسب االحتياجات التربوية الخاصة، وجعل تفريد التدريس، وتنويع أسالي

 .لتدريس أكثر استثارة وتشويًقااطرق 
  استخدام مواد وأجهزة تعليمية مناسبة، كالكمبيوتر والكتب المسموعة، واآلالت

  .الحاسبة
  عالج المشكالت السلوكية، كالتهور والسلوك االندفاعي، وفرط النشاط الحركي

 .اإلحباط والغضبغير الهادف، والتوتر و 
  فهم اإليماءات (تعلم المهارات االجتماعية، وتنمية اإلدراك والفهم االجتماعي

والتلميحات والتعبيرات الوجهية، تقدير المشاعر، تبادل الثناء والعطف، فهم 
 ..).يةاألمارات االجتماع

  هوم الضبط الداخلي للسلوك، وتكوين مف توجيهتنمية الشعور بالثقة بالنفس، وزيادة
 .إيجابي عن الذات

  تعلم المهارات الدراسية والسلوك المدرسي المناسب، وتكوين العادات الدراسية
السليمة، كطرق االستذكار الجيد، وتنظيم الوقت، والمعلومات، وتسجيل 

 .المالحظات وعمل الملخصات، والمراجعة والمراقبة الذاتية للسلوك
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 لوكيةاالضطرابات االنفعالية والس: خامسًا 
Emotional And Behavioral Disorders                 

وتتمثــل فــي اخــتالف الســلوك االنفعــالي أو االجتمــاعي للفــرد مــن حيــث تكــراره أو 
ــا ومتوافًقــا مــع المعــايير مدتــه أو شــدته أو شــكله اختالًفــا جوهريًّــ ا عمــا يعــد ســلوًكا عاديًّ
ــويبــدي األط –االجتماعيــة المحــددة للســلوك المقبــول  أنماطــًا  افــال المضــطربون انفعاليًّ

قـد تبـدو غريبـة وغيـر مقبولـة نحـو اآلخـرين، وغيـر متوافقـة مـع البيئـة المحيطـة  ةسلوكي
اضـــطرابات المســـلك أوالتصـــرف؛ كالعـــدوان والعصـــيان : بهـــم ومـــع مجـــتمعهم مـــن مثـــل

وعــــدم الطاعــــة والعنــــاد والتحــــدي والمــــروق والعــــدوان االجتمــــاعي، كالســــرقة وتعــــاطي 
ت والكـــذب واالنخـــراط فـــي عضـــوية العصـــابات وجماعـــات الســـوء، ومشـــكالت المخـــدرا

االنتبـــاه وعـــدم النضـــج؛ كقصـــر مـــدة االنتبـــاه، ونقـــص التركيـــز، والتشـــتت واالندفاعيـــة، 
  .ي وفرط التوتر الحركي والنشاط الزائدواالنسحاب، والسلوك الذهان

  
  :رابات االنفعالية و السلوكيةطخصائص األطفال ذوي االض

ألطفـــــال ذوو االضـــــطرابات االنفعاليـــــة والســـــلوكية بمجموعـــــة واســـــعة مـــــن يتســـــم ا
تنوع فئـاتهم، وارتبـاط المشـكالت السـلوكية بكـل مـن النـوع والعمـر إلى الخصائص نظًرا 

الزمنـــي، وبصـــفة عامـــة يمكـــن أن يظهـــر بعـــض أو كـــل هـــذه الخصـــائص لـــدى هـــؤالء 
  :ياألطفال السيما من لم تتوافر لهم أساليب الدعم المناسب وه

  
 :خصائص سلوكية -
  الســـــــلوك العـــــــدواني ويشـــــــمل العـــــــدوان

ـــــــــــذات، والعـــــــــــدوان  الموجـــــــــــه نحـــــــــــو ال
الجســـدي، والعـــدوان اللفظـــي، والعـــدوان 

 .الرمزي
  الســـلوك االنســـحابي، وفقـــدان االهتمـــام

 .بالناس واألحداث واألشياء
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 أحالم اليقظة، والكسل والخمول. 
 قصور المهارات االجتماعية. 
 السلوك الفوضوي. 
 لفة القوانين والنظمرد والعصيان وتحدي السلطات ومخاالتم. 
 ركي واالندفاعية وسهولة االنقيادفرط النشاط الح. 
 االنحرافات الجنسية. 
 إيذاء الذات. 
 عدم النضج االجتماعي. 
 :خصائص مزاجية انفعالية -
 ارة موضوعيةثوربما الفزع والرعب دون است ،القلق والخوف. 
  سبابسرعة التهيج ألتفه األعدم االستقرار االنفعالي و. 
 ضعف مستوى الدافعية. 
 االستجابات غير المالئمة للمثيرات. 
 االعتمادية. 
 الالمباالة. 
 الشعور بالفشل واإلحباط. 
 تفضيل العزلة وعدم االنخراط في النشاطات االجتماعية. 
 :خصائص عقلية معرفية  -
 قصور مستوى الذكاء. 
 هارات األكاديمية األساسيةتدني مستوى التحصيل األكاديمي، والم. 
 ضعف االنتباه وقصر مداه. 
  القدرة على استرجاع ما سبق تعلمهضعف الذاكرة وعدم. 
 قصور الفهم واالستيعاب. 
 قصور اإلدراك الحسي. 
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  :االضطرابات االنفعالية والسلوكيةذوي لألطفال االحتياجات الخاصة 

  والتسامح، واالستقرار األسري الدفء العاطفي والتفهم والتقبل، والصبر والمثابرة
 .الحسنة في بيئة الطفل وتوافر نماذج القدوة

  تنمية مهارات الضبط الداخلي، والتحكم والتوجيه الذاتي واالستبصار، وتقدير
 . عواقب السلوك

  ربط التعليم بميولهم واهتماماتهم، وتوفير عوامل اإلثارة والتشويق، وٕاضفاء روح
 .ية التدريسالفكاهة والدعابة خالل عمل

 مية لتحسين تنمية المهارات االجتماعية جنًبا إلى جنب مع المهارات األكادي
 .داء االجتماعي، وتقليل التمركز حول الذاتاإلحساس واإلدراك واأل

  تنظيم األثاث والمواد التعليمية، (بيئة وأوضاع تعليمية منضبطة ومنظمة توفير
لمرغوب، توافر الجدية في إدارة غرفة وضوح التعليمات والمهام ومعايير السلوك ا

التدريس  الصف وحفظ النظام، الخلو من المشتتات، تحديد المكافآت والعقوبات،
 .)..الفردي ولمجموعات صغيرة

  التوجيهات المباشرة، والمعلومات الواضحة لتحديد معايير وقواعد استخدام
سلوكه قابل  السلوك المرغوب لتطوير الشعور بالثقة، وطمأنة التلميذ بأن

 .للتعديل
 اتساق األساليب التربوية في كل من المدرسة والمنزل. 
  ،الثناء والتشجيع، والتعزيز المعنوي والمادي لحفز التغيرات اإليجابية في السلوك

 .وتقليل عوامل الخوف من الفشل، واإلحباط، وزيادة المثابرة على التعلم
 الطاقات  دنفيس عن المشاعر، واستنفاتهيئة منافذ مقبولة للتفريغ االنفعالي والت

نشطة الفنية ا، وأنشطة مفيدة كاألالغضبية والعدوانية بطرق بناءة اجتماعيًّ 
 .والرياضية واألدبية

  توظيف مبادئ تعديل السلوك وٕادارته في تطوير المهارات الشخصية
 .وعالج مظاهر السلوك غير التكيفي ،واالجتماعية



  
 

 
٥٤ 

 

  الصحيةاإلعاقات الجسمية و  :سادساً 
Physical Handicap            

وتشمل أنواعًا مختلفة من العجز أو إصابات بدنية 
شديدة ومزمنة تصيب الجهاز العصبي المركزي أو 
العظام أو العضالت أو الحالة الصحية تؤدي إلى 
محدودية القدرة على النشاط الحركي، والتحمل 

 دمومن ثم ع ؛بشكل مستقل والتنقلالجسدي، والرشاقة، 
جسمية والحركية دون القيام بالوظائف ال القدرة على

  .مساعدة الغير
أنواع أو  وتصنف اإلعاقات الجسمية والصحية بحسب موقع اإلصابة إلى أربعة

  :)٣(إصابات يوضحها شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ال ذوي اإلعاقات الجسمية والصحيةخصائص األطف      

والصحية مجموعة متباينة من اإلعاقات التي  تضم فئة ذوي اإلعاقة الجسمية

أنواع اإلعاقات الجسمية والصحية) :٣(شكل

 

 إصابات جسمية وصحية 

عصبي جهاز 
 مركزي

 صحية عضلية هيكل عظمي

 شلل دماغي
 حبل شوكى

صرع    

 بتر –تشوه 
هشاشة والتهابات 

 العظام 
  ضمور 
  انحالل 

  هيموفيليا –ربو 
  . قلب 
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 حـــــظال

يصعب التوصل إلى خصائص تنسحب على كل 
  .فئات ذوي اإلعاقات الجسمية والصحية

إال أنه يمكن ، تختلف من حيث نوعها ودرجتها أو شدتها ومن ثم خصائص كل منها
التي يمكن أن يظهر بعضها أو كلها لدى بعض العامة استخالص بعض الخصائص 

لديهم أساليب خاصة ممن ال تتوافر  الصحية األطفال من ذوي اإلعاقة الجسمية و 
  :المناسبة وهي الدعم

 .الحركي في بعض الحاالتتأخر النمو  -
 .التآزر الحركي والمهارات الحركية قصور -
 .عور بالنقص وعدم الكفاءة الجسميةالش -
 .عدم القدرة على بذل الجهد والتحمل الجسمي -
عور بالعزلة والميل إلى الش -

 .االنطواء
 .ضعف الثقة بالنفس -
 .االعتمادية على اآلخرين -
 .اتالذ تقديرضعف  -
 . عصبية ترافق اإلصاباتصعوبات حركية و  -
 .الشعور بالقلق واإلحباط -
حركية السيما في الحاالت حجام عن المنافسة في األنشطة الرياضية والاإل -

 .الشديدة
 .رات عقلية عادية في معظم األحيانذكاء وقد -
 ربما لنقص الدافعية وتناول العقاقير الالزمة للعالج ؛انخفاض المستوى التحصيلي -

 .درسةوالتغيب عن الم
 .لدى من يعانون من اضطرابات عصبيةصعوبات اللغة والكالم ال سيما  -

  :االحتياجات الخاصة لألطفال ذوي اإلعاقة الجسمية والصحية
  إجراء الفحوص الطبية والخدمات الصحية والخدمات المساندة التي تشمل العالج

 .المهني والتأهيلوالعالج الوظيفي  الطبيعي
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 حـــــظال

بدًال من (لتفاعلية على الحاسب اآللى البرامج ا
بدًال من (واالختبارات الشفوية ) المعمل

  أكثر مناسبة لذوي اإلعاقة) التحريرية
  .الجسمية والصحية

 تفكــر
 البد أنعاقة باحتياجات محددة اختصاص كل فئة من فئات األطفال ذوي اإل

 .تطبيق مشروع الدمج التربوي في مدارسنا العربية يؤخذ في االعتبار عند

  األجهزة التعويضية، كالكراسي المتحركة، واألطراف الصناعية، والعكاكيز، توفير
 .م، وأجهزة الحاسب اآللي المعّدلةوأجهزة التقوي

 سالمةمان والتوفير وسائل األ. 
  األبنية تعديالت بيئية، كإزالة الحواجز، وتعديل المداخل والحمامات والمصاعد، و

 .ووسائل النقل والمواصالت
 ،مية الثقة بالنفس، استثمار ما لديهم من طاقات واستعدادات، وتنو  تقبل اإلعاقة

 .واعتبار الذات
 ة ـــئة المهنيــــات التهيـــخدم

والتأهيل المهني بما يتناسب 
التوجيه (وطبيعة اإلعاقة 

واالختيار والتدريب المهني 
 ).والتشغيل

  تنمية المهارات الحياتية
ورعاية الذات بما يساعدهم 

االستقاللية واالعتماد على النفس، كمهارات الملبس والمأكل واستخدام على تحقيق 
 .المرافق، ومهارات التنقل والحركة، والتسوق والشراء، واتخاذ القرارات

  تنمية المهارات الحركية والتآزر الحركي بما يساعدهم على تطوير قدراتهم الحركية
 .داء الحركيوتحسين األ ،المتبقية

 لترويحية، والفنية المناسبة، واألنشطة الرياضية المعّدلة لتنمية ممارسة األنشطة ا
 .هوياتهم وتطوير استعداداتهم، والتعبير عن مشاعرهم وانفعاالتهم

  ادخال التعديالت المناسبة على المناهج واألنشطة التعليمية لتالئم حاالت اإلعاقة
 .الجسمية
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 تفكــر
  حلل خصائص فئات األطفال ذوي اإلعاقة، وحاول تحديد خصائص محددة

  .لكل فئة تميزها عن الفئات األخرى

   Speech Disorders)التواصل(اضطرابات اللغة والكالم : سابعاً 
، أو )وحذف وٕاضافة وتحريف إبدال(وتشمل اضطرابات ملحوظة في النطق 

، والتأخر اللغوي أو عدم تطور اللغة )لجلجة وتلعثم(الصوت أو الطالقة الكالمية 
مما يعوق االستخدام الوظيفي للغة في ) االستيعابية(التعبيرية، أو اللغة االستقبالية 

  .طفل بحاجة إلى برامج عالجية وتربوية خاصةويجعل ال ،المواقف المختلفة
  

  :ذوي االضطرابات اللغوية والكالميةلألطفال الخصائص العامة 
 .القلق والتوتر، واإلحباط -
 .العدوانية -
 .الشعور بالرفض والعزلة -
 .اعي، ومواقف المواجهة مع اآلخرينالخجل والميل إلى تجنب التفاعل االجتم -
حيث الذكاء والتحصيل الدراسي والسلوك  مستوى أداء أقل من العاديين من -

 .التكيفي االجتماعي
 .ضعف المحصول اللغوي وتأخر الكالم -
 .ضعف المهارات اللغوية التعبيرية -
 .تقدير منخفض للذات -
 .في االنتباه وضعف التمييز السمعيمشكالت  -

  
  Pervasive Developmental Disorders اإلعاقات النمائية :ثامناً 

ختلفة من مثل نمو اللغة ديدة وشاملة في مجاالت النمو الموهي اضطرابات ش
وتشمل . والتفاعل االجتماعي، والسلوك النمطي واالهتمامات واألنشطة ،والتواصل
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 ذكــرـت

تتعهد الدول األطراف باعتماد تدابير مناسبة "
كاء الوعى في المجتمع بأسره باألشخاص إلذ

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي " (ذوي اإلعاقة
 .)٢٠٠٦اإلعاقة 

، واضطراب "ريت"، واضطراب Autism التوحد أو الذاتوية: هذه االضطرابات
  .محددة، واضطراب عدم تكامل الطفولة وغيرها من االضطرابات غير ال"رأسبرج"

أثناء  في وينشأ. أشهر هذه االضطرابات وأكثرها انتشاًرا) الذاتوية(ويعد التوحد 
التواصل اللفظي وغير اللفظي وعلى التفاعل  فيالنمو، ويؤثر بشكل بالغ 

االجتماعي، ويعوق األداء التعليمي، ومن مظاهر هذا االضطراب الحركات التكرارية، 
عمال اليومية، وردود طرأ على الوسط المحيط أو األوالنمطية، ومقاومة التغير الذي ي

  .المعتادة على التجارب الحسية، ويظهر مع عمر ثالث سنوات األفعال غير
  

  ):الذاتوية(خصائص األطفال ذوي اضطرابات التوحد 
من بين أهم الخصائص التي يمكن أن يظهر بعضها أو كلها لدى األطفال ذوي 

  :تتوافر لهم أساليب الدعم المناسب ما يلي السيما من لم ،اضطرابات التوحد
 .ات مع اآلخرين واألحداث واألشياءصعوبة التواصل وٕاقامة عالق -
 .تجاهل مشاعر اآلخرين وحاالتهم المزاجية -
 .عدم المبادأة بأي اتصال اجتماعي -

ردود أفعال غير معتادة في  -
 .مواجهة األحداث

اإلصرار على بقاء كل  -
شيء كما هو في البيئة 

حيطة، وصعوبة التكيف الم
 .مع التغيير

استخدام لغة غير لفظية، وفي حالة استخدامه لغة لفظية تكون خالية من  -
 .النغمات والنبرات الصحيحة واإليقاع غير المعتاد

 ).نفسها محاكاة المتحدث بدرجة الصوت والتنغيم(لغة الصدى  استخدام -
 .تيةاألعمال التكرارية وممارسة أنماط سلوك اإلثارة الذا -
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 تـفكـــر
 هل من سبيل الختراقه؟ كيف؟. .الذاتوية عالم مغلق

ن محدثه، بطء االستجابة ال ينظر في عي(تواصل غير معتاد مع اآلخرين  -
 .)اللغوية

للمثيرات  غير مالئمةاستجابات  -
أو  ،اوية جدًّ حساسات قإ(الحسية 

 .)ا بالمثيراتضعيفة جدًّ 
خبط الرأس، شد (إيذاء الذات  -

 .)إلخ. .الشعر، خدش الجلد
 .السلوك النمطي أو المقولب -
الرفرفة بالذراعين، القفز في المكان، المشي على (ر عادية حركات جسمية غي -

 ).إلخ. .أطراف األصابع، الدوران حول النفس
 .االفتقار إلى الرشاقة الحركية -
 .عدم القدرة على اللعب -
 .فرط الحركة والنشاط -
 .عدم الثبات المزاجي واالنفعالي -

  
  اإلعاقات المتعددة :تاسعاً 

أكثر من إعاقة في آن لديهم أولئك الذين متعددة باألطفال ذوي اإلعاقات اليقصد 
مما يؤدي إلى  ؛واحد، كاإلعاقة العقلية والسمعية، أو اإلعاقة البصرية والحركية

مشكالت واحتياجات مضاعفة لذوي اإلعاقة المزدوجة حيث ال يمكن التعامل معهم 
 ،قة الواحدةمن خالل برامج رعاية صحية أو تربوية معدة لفئة بعينها من فئات اإلعا

عاقة المزدوجة التي وهم يختلفون من حيث خصائصهم واحتياجاتهم بحسب طبيعة اإل
  .يعانون منها
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 حـــــظال

تتوزع احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة على 
  .ثالثة أقسام

 تـفكـــر
  ؤسسات رعاية ذوي اإلعاقةإلى أى مدى في رأيك يقابل واقع م

  في بلدك احتياجاتهم المشار إليها ؟

اإلعاقة يشتركون مع األطفال من غير ذوي اإلعاقة  يذو جدير بالذكر أن األطفال 
في االحتياجات األساسية التي يتم تعلمها وٕاشباعها من خالل عملية التنشئة 

اجات العضوية والفسيولوجية التي تكفل بقاء اإلنسان والحفاظ على االجتماعية، كالح
الحاجة إلى الطعام والشراب، والحاجة إلى الراحة  ،ومن هذه الحاجات. حياته

واألكسوجين، والحاجات النفسية واالجتماعية، كالحاجة إلى الحب وٕالى االنتماء، 
نتماء، واحترام الذات، والحاجة ، وااللحاجة إلى األمنوالحاجة إلى التقبل والتقدير، وا

  .وغيرها. .لى المكانة االجتماعيةإ
اختالف إعاقاتهم عموًما في مجموعة على الرغم من كما يشتركون فيما بينهم 

  :ن االحتياجات من مثل  الحاجة إلىثانية م
يل االتجاهات االجتماعية تعد -

 .السلبية
 .الدعم االجتماعي -
الفهم والتقبل وٕادماجهم مع  -

 .انهمأقر 
 .مفهوم الذات وتنمية الثقة بالنفستعديل  -
 .فسية واجتماعية، وتأهيلية ومهنيةخدمات خاصة صحية وتربوية، ون -
 .ماعية والسياسية واالقتصاديةتتمكينهم من المشاركة في الحياة االج -
وتبني  ،اإلرشاد الوالدي واألسري لمساعدة الوالدين على تجاوز صدمة اإلعاقة -

 .و الطفلاتجاهات موجبة نح
وهو  ،هناك كذلك مجموعة ثالثة من االحتياجات التي تختلف تبًعا لنوع اإلعاقة

  .ما سبقت اإلشارة إليه عقب كل فئة من فئات اإلعاقة
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 ما قل ودل

 

إطالق تسميات غير دقيقة على األطفال ذوي اإلعاقة يؤدى إلى آثار  -
 .سلبية عليهم، وعلى أسرهم، وعلى المجتمع الذى ينتمون إليه

الشخص ذو اإلعاقة هو شخص لديه قصور بدنى أو عقلى أو حاسى  -
يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على أو نفسى قد 

 .قدم المساواة مع اآلخرين
يصنف ذوو اإلعاقة وفقًا للجانب المضار من الشخصية في فئات تشمل  -

اإلعاقة العقلية، والبصرية، والسمعية، والجسمية، والصحية، والنمائية، 
اضطرابات اللغة وصعوبات التعلم، واالضطرابات االنفعالية والسلوكية، و 

 .والكالم
لكل فئة من فئات األطفال ذوي اإلعاقة خصائص عقلية معرفية  -

وجسمية ونفسية وانفعالية، وتتباين خصائص كل فئة واحتياجاتها، 
وتتوقف حدة هذه الخصائص وشدة تلك االحتياجات على مدى ما 

 .يتوافر لكل فئة من أوجه دعم ورعاية
ئات األطفال ذوي اإلعاقة في يسهم الوعى بخصائص كل فئة من ف -

تعرف طبيعتهم، واكتشافهم، وتصميم أنشطة، وبرامج مناسبة لرعايتهم 
 . تقابل احتياجاتهم
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  المحور الثاني

  ألطفال ذوي اإلعاقة إلى ااإلساءة الموجهة 
  ارهوآثا اوأشكاله اوأسبابه امفهومه

  

  اإلساءةمفهوم في.  
  لإلساءةعوامل استهداف األطفال ذوي اإلعاقة.  
  اإلساءةأشكال.  
  اإلساءةاآلثار المترتبة على.  
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 حـــــظال

يتداخل مفهوم اإلساءة مع مفهومي العنف 
  .وٕاساءة المعاملة

  المحور الثاني
  اوآثاره اوأشكاله اوأسبابه امفهومه ألطفال ذوي اإلعاقةإلى ا الموجهة اإلساءة

  
  :اإلساءةفي مفهوم 

التبادل لمصطلحات األخرى التي تستخدم بمع بعض ا Abuseاإلساءة يتداخل مفهوم 
 Maltreatmentالمعاملة ٕاساءة و ، Violenceكالعنف  –لإلشارة إلى المعنى نفسه

كل ما يوقع األذى أو الضرر على الطفل سواء والعنف هو  –Neglectواإلهمال 
ة وشدة من يعد فعًال أكثر حدوهو ا، ا أم نفسيًّ أكان هذا األذى أو الضرر جسميًّ 

؛ على إساءة، إال أن اإلساءة ة، ومن ثم فإن كل عنف ينطوي بالضرور اءةاإلس
  .نطوي على عنف في جميع األحوالت ، الكحرمان الطفل من اللعب أو توبيخه

أو شخص  أولياء األمورأنها أي فعل من جهة على  واإلهمال وتعّرف اإلساءة
، أو مؤسسة، أو من المجتمع ما

ككل، يؤدي إلى حرمان الطفل 
ن المساواة في الحقوق م

، عرقلة قدراته والحرية، أو إلى
والحيلولة دون تحقيق أفضل 

  .نمو ممكن إلمكاناته بالقهر أو بالقوة
غير اللفظي أو المعاملة بأنها شكل من أشكال السلوك اللفظي  إساءةعّرف تو 

من األلم الجسمي أو النفسي أو اإلهمال وعدم  اويسبب له نوعً  ،الذي يؤذي الطفل
تلبية احتياجاته، كما تعّرف إساءة معاملة الطفل بأنها كل ما من شأنه أن يعوق نموه 

من قبل القائمين على أمر تنشئته، ويتضمن ذلك اإلتيان بعمل يترتب  ا متكامالً نموًّ 
عليه إيقاع ضرر مباشر بالطفل؛ كاإليذاء البدني، أو العمالة المبكرة، أو ممارسة 

ت من شأنها أن تحول دون إشباع احتياجات الطفل سلوكيات أو اتخاذ إجراءا
  .ا سليًماوتوفير الفرص المواتية لنموه نموًّ المتنوعة، 
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 تـفكـــر
  .كل عنف هو بالضرورة إساءة، لكن ليست كل إساءة عنفاً 

 حـــــظال

ألف طفل خالل عام  ٥٣لعنف في قتل تسبب ا
 –دراسة األمين العام لألمم المتحدة (واحد 

  .)م ٢٠٠٦

درة عــن األمـم المتحــدة عــام امـن اتفاقيــة حقـوق الطفــل الصـ )١٩(وتعـرف المــادة 
م العنــف بأنــه كــل أشــكال العنــف أو الضــرر أو اإلســاءة البدنيــة أو النفســية أو ١٩٨٩

وٕاســاءة معاملــة أو اســتغالل بمــا فــي ، املــة التــي تنطــوي علــى إهمــالاإلهمــال أو المع
  .ذلك اإلساءة الجنسية

لطفل ذي اإلعاقـة أي فعـل أو تهديـد بفعـل مـن قبـل إلى ا ةالموجهوتمثل اإلساءة 
والديـــه أو القـــائمين علـــى رعايتـــه أو المحيطـــين بـــه يـــؤدي إلـــى إحـــداث أذى جســـمي أو 

ب إعاقتـه الجسـمية أو العقليـة أو النمائيـة أو نفسي أو جنسـي، أو يحـد مـن حريتـه بسـب
ويـــــدفع بـــــه إلـــــى أي مـــــن الصـــــور المختلفـــــة  ،التعليميـــــة وغيرهـــــا مـــــن أشـــــكال اإلعاقـــــة

االعتـداء  اإلسـاءةعنـي توال . لالستغالل، ويؤدي إلى اإلضـرار بـه وعرقلـة نمـوه وتوافقـه
 جميــــع أشــــكال الســــلوك تعنــــىالجســــدي أو المعنــــوي علــــى ذوي اإلعاقــــة فحســــب، بــــل 

الفردي والجماعي المباشر وغير المباشر الذي ينال من الشخص ذي اإلعاقـة، ويحـط 
من قدره، ويحول بينـه وبـين الحصـول علـى حقوقـه المشـروعة، بـل يسـلبه هـذه الحقـوق 

  .اا ولفظيًّ إذالله، والحط من شأنه، وٕايذائه جسديًّ  وأعن طريق إهماله 
نحو األطفال  ةالموجه واإلساءة ،عموًما لإلساءةويستخلص من التعريفات السابقة 

  :ذوي اإلعاقة خصوًصا ما يلي
اإلســـــــــــاءة اســـــــــــتخدام مرتكـــــــــــب  -

سلطته أو نفوذه أو قوته إليـذاء 
وٕايقـــاع الضـــرر  ،شـــخص آخـــر

  .به
ــــــتم ارتكــــــاب  - بشــــــكل  اإلســــــاءةي

 .بالصدفةمقصود ومتعمد وليس 
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 رــفكت
  وذوي اإلعاقة منهم، البيانات حول حجم مشكلة اإلساءة ضد األطفال

  لماذا في رأيك ؟.. .على المستوى العربى قليلة

إحــداث األذى  امــن شــأنه التــي اإلســاءةعلــى كــل مــن  اإلســاءةينطــوي مفهــوم  -
 .اشر بالضحية، أو تقوية احتماالت حدوثه، أو التهديد بهالمب

كــــل مــــا يوقــــع األذى أو الضــــرر الجســــدي أو النفســــي علــــى  اإلســــاءةشــــمل ت -
الطفل، ويعرض سالمته وصحته البدنية والنفسية واالجتماعية، ونمـوه للخطـر 

 .واالضطراب
كـــل مـــا يمكـــن أن يلحقـــه الشـــخص بذاتـــه مـــن عـــدوان  اإلســـاءةمفهـــوم يشـــمل  -

 .بما في ذلك قتل نفسه ،ب عليه ضرر أو إيذاءيترت
ـــاإلـــى ا ةالموجهـــ اإلســـاءةن إ - ـــال عموًم وذوي اإلعاقـــة خصوًصـــا مهمـــا  ،ألطف

يمتـــد و ظـــاهرة معقـــدة تتفاعــل فيهـــا عوامـــل مختلفـــة،  ،اوأشـــكاله اتباينــت أدواتهـــ
تأثير كل عامل منها إلى مختلف جوانب شخصية الطفل بصورة تفاعلية فيما 

قــد  ةالجنســي فاإلســاءة ؛Abuse Syndrome اإلســاءةزمــة يطلــق عليــه بمتال
طفــل بالضــارة  ة، وكالهمــا ينطــوي علــى تــداعيات نفســيجســدية إســاءةتضـمن ت

 .اإلساءةعليه  تالذي وقع
 

  
  :لإلساءةعوامل استهداف األطفال ذوي اإلعاقة 

تــرى مــا الــذي يجعــل األطفــال ذوي اإلعاقــة أكثــر اســتهدافًا لإلســاءة والعــدوان مــن 
  ؟جعلهم كبش فداء إلساءة اآلخرين وعدوانيتهمهم من األطفال؟ ما الذي يغير 

تسهم عوامل عديدة في جعل األطفال ذوي اإلعاقة أكثر عرضة إلساءة المعاملة 
إلـى خصـائص الطفـل ذي من بين هذه العوامـل مـا هـو راجـع ، من غيرهم من األطفال

ومنهـا مـا يرجـع إلـى ، سـرية، ومنها ما هـو راجـع إلـى خصـائص الطفـل األاإلعاقة ذاته
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 حـــــظال

اإلساءة الموجهة إلى األطفال ذوي اإلعاقة لها 
  .يعتها وعواملها ومصادرهاطب

طبيعــة وخصــائص المؤسســات التــي يفتــرض أنهــا تقــوم علــى  خدمــة الطفــل ورعايتــه، 
. ومنهــــا مــــا يتعلــــق بالخصــــائص البيئيــــة واالتجاهــــات االجتماعيــــة نحــــو ذوي اإلعاقــــة

  .تلك العوامل) ٤(ويوضح شكل 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  لإلساءةعوامل استهداف الطفل ذي اإلعاقة : )٤(شكل 

  
  :الطفل ذي اإلعاقة خصائص

قـدرة ال -في غالـب األمـر  -ضعيفة ال تمتلك يمثل األطفال ذوو اإلعاقة فئات 
علــــــى دفــــــع األذى أو الضــــــرر 
عــــن نفســــها، ومــــن ثــــم حمايــــة 
نفســــها مــــن صــــنوف األخطــــار 
 ؛واإلســـاءة، واإلهمـــال والتمييـــز

فبعضــــهم يعــــاني مــــن القصــــور 
، واالعتماديــــة جتمــــاعيواالالحاســــي الســــمعي والبصــــري، وســــوء التوافــــق الشخصــــي 

، فس، واالنسحاب والميل إلى العزلـة، ونقصـان التفاعـل االجتمـاعيوضعف الثقة بالن

  ذي اإلعاقة

اإلعاقة  والطفل ذ
 أكثر عرضه لإلساءة

  خصائص الطفل

  مؤسسية  عوامل

  عوامل

  عوامل

  أسرية

  مجتمعية



  
 

 
٦٩ 

 

  .لتهور وعدم التحكم في االنفعاالتوقصور المهارات الحركية، واالندفاعية وا
 قـــد ذوي اإلعاقـــة كـــذوي اإلعاقـــة العقليـــة األطفـــال بعـــض هـــذه الفئـــات مـــنفـــي و 
ـــــبعض يعـــــانى ـــــد ال ـــــاه،مـــــن قصـــــور الق ـــــى الفهـــــم واالنتب ـــــز،  رة عل والمالحظـــــة والتميي

واالندفاعيــة والتهــور، وكــذلك التبلــد االنفعــالي والالمبــاالة، كمــا قــد يفتقــر بعضــهم إلــى 
مهـــارات حمايـــة الـــذات، والـــوعي بمصـــادر الخطـــر المحيطـــة بهـــم، وشـــروط الســـالمة 

لالســتغالل  ممــا يجعلهــم هــدًفا للغوايــة واالســتهواء والتغريــر، وأكثــر عرضــة ؛واألمــان
ن علــــى أمــــر وٕاســــاءة المعاملــــة، والنبــــذ واإلهمــــال مــــن قبــــل المحيطــــين بهــــم والقــــائمي

من اإلناث ذوات اإلعاقة العقلية % ٢٥أن  -على سبيل المثال  -وقد وجد. رعايتهم
  .منهن قد تعرضن للعقم قسًرا% ٦ن وأ ،قد تعرضن لالغتصاب

  
  :عوامل أسرية

ذوي اإلعاقــة إلــى أســر ذات مســتويات اجتماعيــة  تنتمــي الغالبيــة العظمــى مــن األطفــال
ثقافيـــة منخفضـــة، تعـــانى مـــن  وأاقتصـــادية  أو

الفقــــر والجهــــل، وســــوء األوضــــاع االجتماعيــــة، 
كما قـد يعـاني الـبعض مـن اضـطراب العالقـات 

خــوة، وعــدم الزواجيــة واألســرية وســوء توافــق اإل
الخدمات الصحية واالجتماعية والتعليميـة  توفر

و ما يجعل األطفال ذوي اإلعاقة والترويحية وه
ـــــــــي إطـــــــــار هـــــــــذه الظـــــــــروف واألوضـــــــــاع  – ف

عرضـــة لإلهمـــال والتجاهـــل وعـــدم إشـــباع احتياجـــاتهم المختلفـــة  -االجتماعيـــة الســـيئة 
ـــا إضـــافيًّ إلـــى نظـــًرا  ؛وســـوء المعاملـــة ، هـــاا علـــى األســـرة يثقـــل كاهلكـــونهم يمثلـــون عبًئ

ضـــــغوط النفســـــية واالجتماعيـــــة ويجعلهـــــا مســـــتهدفة لمزيـــــد مـــــن اإلحبـــــاط والتـــــوترات وال
األمر الذي يطبع سلوكيات أفرادها بالخشونة والعدوانية في  ؛واالقتصادية بصورة دائمة

ـــاء األمـــورالتعامـــل معهـــم، وربمـــا دفـــع  ـــاتهم  أولي ـــاطهم ومعان إلـــى تفريـــغ غضـــبهم وٕاحب



  
 

 
٧٠ 

 

 حـــــظال

ينظر بعض األسر إلى العقاب البدني واإليذاء 
  .كأسلوب معتاد للتربية

 تفكــر
  أكثر عرضه لإلساءة ما العوامل التى تجعل الطفل ذا اإلعاقة

  واإلهمال في محيط أسرته ؟

  .األطفال ذوي اإلعاقة علىوالضغوط  المشكالتالناتجة عن كل هذه 
 –األطفـال ذوي اإلعاقـة إسـاءة معاملـة إطارهـا  فـيحـدث تتـي وللظروف البيئية ال

نتيجـــة اإلســـاءات دور بـــالغ األهميـــة فـــي انتشـــار  – اإلســـاءةفيمـــا يطلـــق عليـــه بحلقـــة 
مما ينعكس  ؛أنفسهم لسوء المعاملة واإلهمال في طفولتهم أولياء األمورتعرض بعض 

ًال إلـــى إســـقاط تجـــاربهم يجعلهـــم أكثـــر اســـتعداًدا ومـــيو  ،ســـلًبا علـــى معـــاملتهم ألطفـــالهم
وتفريـــغ طاقـــاتهم العدوانيـــة والعصـــبية عليـــه  ،الســـلبية الســـابقة علـــى الطفـــل ذي اإلعاقـــة

ــ واإليــذاء اإلســاءةأســلوب نــه ينظــر إلــى إحتــى  ــا فــي كمــا لــو كــان أســلوًبا عاديًّ ا ومألوًف
  .التعامل مع هذا الطفل

، وعــدم امتالكهــا ضــوء انشــغال األســرة بمحاولــة تــأمين لقمــة العــيش ألفرادهــا فــيو 
لإلمكانــات الماديــة الكافيــة التــي تمكنهــا مــن التعامــل مــع إعاقــة الطفــل بشــكل إيجــابي، 
وٕاشـــــــباع احتياجاتـــــــه األساســـــــية، 
يصــــــبح الطفــــــل مصــــــدًرا للتــــــوتر 
والضـــغط المتزايـــدين فـــي المحـــيط 

ومن ثم عرضة للتعامل  ؛األسري
اإلعاقــــة وأســــبابها  وال ســــيما مــــع جهــــل األســــرة بطبيعــــة بإســــاءة المعاملــــةالــــذي يتســــم 

والخصــــائص النمائيــــة والســــلوكية وضــــعف معرفــــة أفرادهــــا بالمهــــارات التربويــــة، وعــــدم 
أحياًنــا فــي مثــل هــذه البيئــات  اإليــذاءنــه قــد ينظــر إلــى إالنضــج العــاطفي للوالــدين حتــى 
  .عامل مع اآلخرين واألشياءعلى أنه أسلوب عادي في الت

ضــد الطفــل ذي اإلعاقــة ال  ةالموجهــ اتاإلســاءويــزداد األمــر ســوًءا عنــدما تبقــى 
نتيجــة الخــوف أو الخشــية مــن اإلبــالغ عنــه  ؛ســيما فــي المحــيط األســري طــي الكتمــان



  
 

 
٧١ 

 

 حـــــظال

اإلبحار عبر المجهول في اإلنترنت قد يشكل 
مصدرًا إليذاء األطفال عامة، وذوي اإلعاقة 

  .منهم خاصة

ــهــو أحــد أعضــاء األســرة اإلســاءةعنــدما يكــون مرتكــب  خاصــة ا ، أو عنــدما يكــون قويًّ
ق فــــي الســــلطات ، أو فــــي حالــــة عــــدم الوثــــو القيــــام بعمليــــة اإليــــذاء مــــرة أخــــرى ويمكنــــه
  .ة أو غيابهاالمسئول
  

  :عوامل مؤسسية
تشــير نتــائج البحــوث والدراســات إلــى أن األطفــال ذوي اإلعاقــة الــذين يقيمــون فــي 

حيـث  ممن يقيمون مع أسرهم؛ واإليذاءمؤسسات داخلية أكثر عرضة إلساءة المعاملة 
يعــدون ضــحايا للظــروف الســيئة التــي يعيشــون فيهــا داخــل هــذه المؤسســات نتيجــة ســوء 

م مالءمة اإلمكانـات والتجهيـزات، وتـدني مسـتوى الرضـا المهنـي للعـاملين، المباني وعد
وعدم كفايـة اإلخصـائيين، ونقـص األنشـطة، وارتفـاع الكثافـة العدديـة لألطفـال، وعـزلهم 

وهــو مــا يــنعكس ســلًبا علــى أســاليب معــاملتهم التــي تتســم بتقييــد  ،عــن البيئــة الخارجيــة
كمـــا تتســـم بالعقـــاب ، يـــب والتـــزام الطاعـــةالحركـــة والحـــبس بـــدعوى فـــرض النظـــام والتأد

وفضــًال ، وٕاهمــال احتياجــاتهم المختلفــة والالمبــاالة بمتطلبــات نمــوهم، البــدني والمعنــوي
فإنــه يشـــيع داخــل هــذه المؤسســـات الداخليــة تعـــرض  ،عــن اإلســاءة الجســـدية واإلهمــال

بكـــل ســـي اإلعاقـــة العقليـــة للعـــدوان واإليـــذاء الجن يالســـيما ذو  –األطفـــال ذوي اإلعاقـــة 
قدرتهم على التمييز بين إلى عدم نظًرا  ؛اإليذاء اوذلك باعتبارهم هدًفا سهًال لهذ صوره

االتصال الجسمي المناسب وغير المناسب، وعجزهم عن الدفاع عـن أنفسـهم، وجهلهـم 
  .بحقوقهم، وغياب رقابة األهل

ويتعــــــرض بعــــــض األطفــــــال 
ـــــة وال ســـــيما  األطفـــــال  ذوي اإلعاق

يـــــــــــــــــــة وذوي ذوي اإلعاقـــــــــــــــــــة العقل
االضـــطرابات الســـلوكية واالنفعاليـــة 
إلــــــــى ســــــــوء المعاملــــــــة واإلهانــــــــة، 

 –فــــي بيئــــات العمــــل  واإليــــذاءوالقســــوة واالنتهــــاك أو االســــتغالل والتحــــرش الجنســــي، 



  
 

 
٧٢ 

 

 حـــــظال

إيذاء الطفل ذي اإلعاقة خبرة صدمية، 
  .تتفاعل مع نفسه وجسمه

كمـا يمارسـون فـي . التي يلتحقون بها مبكًرا قبل نضوجهم وبلوغهم –كالمنازل والورش 
ـــ ـــالخطورة قـــد تف ـــون فـــي هـــذه البيئـــات أعمـــاًال تتســـم ب وق قـــدراتهم علـــى التحمـــل، ويعمل

ظـروف بيئـة فيزيقيــة ونفسـية قاسـية وغيــر مالئمـة تعـرض صــحتهم وسـالمتهم الجســمية 
  .والنفسية وأخالقياتهم للخطر

  
  :عوامل مجتمعية

يمــــاتهم لألطفــــال ذوي اإلعاقــــة علــــى أنهــــم أقــــل شــــأًنا يتعــــد مــــدركات اآلخــــرين وتق
ــ والتــي تشــكل فــي النهايــة ، ر ذوي اإلعاقــةوجــدارة وفائــدة للمجتمــع مــن أقــرانهم مــن غي

من أهم العوائـق نحـو  ،اتجاهات اجتماعية سلبية تتسم بالنفور والرفض والنبذ واإلهمال
تهيئــــة أوجــــه الرعايـــــة الالزمــــة لهـــــم، فضــــًال عـــــن أن هــــذه المـــــدركات الخاطئــــة عـــــنهم 

افقهم واالتجاهات السلبية نحـوهم قـد تـؤدي إلـى اخـتالل مفهـومهم عـن ذواتهـم، وسـوء تـو 
الشخصي واالجتمـاعي وشـعورهم باإلحبـاط وعـدم األمـن واأللـم النفسـي، كمـا تقـف هـذه 
االتجاهــات الســلبية حــائًال دون تــأمين الخــدمات الالزمــة لهــم، وبــرامج الرعايــة الصــحية 

الطــرق واألســاليب التــي  مهيليــة الواجبــة، كمــا تحكــأواالجتماعيــة، والنفســية والتربويــة والت
ي معاملتهم والتي تتسـم بالتجاهـل واإلهمـال، والعـزل وٕاسـاءة المعاملـة تبعها العاملون في
  .في كثير من األحيان اإليذاءو 

ــــائج الدراســــات أن االتجاهــــات ــــة  أكثــــر وقــــد كشــــفت نت ســــلبية نحــــو ذوي اإلعاق
ثـــــم ذوو اإلعاقـــــة  ،ثـــــم ذوو اإلعاقـــــة الحركيـــــة ،يلـــــيهم ذوو اإلعاقـــــة الســـــمعية ،العقليـــــة

ترتــب ربمــا بســبب مــا ي ؛البصــرية
علــى اإلعاقــة العقليــة مــن قصــور 
فـــي االســـتعدادات العقليـــة والقـــدرة 
علــى الــتعلم، والتكيــف الشخصــي 
واالجتمــــــــاعي، وظهــــــــور بعــــــــض 

اإلشــــارة إليــــه مــــن  تالمشــــكالت الســــلوكية واالضــــطرابات االنفعاليــــة وغيرهــــا ممــــا ســــبق
  .خصائص هذه الفئة
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 ذكــرـت

شخاص إبراز التجارب الناجحة لأل"
المعوقين يسهم في تغيير رؤية المجتمع 

العقد العربي لذوي " (نحو اإلعاقة
  ). ٢٠١٣ -٢٠٠٤االحتياجات الخاصة 

 تفكــر
ما العوامل األخرى التى تعتقد أنها تسهم في جعل األطفال ذوي اإلعاقة أكثر 

  عرضة لإلساءة واإليذاء من غيرهم العاديين ؟

ذوي اإلعاقــة أكثــر نشــير إلــى أن مــن بــين العوامــل التــي تجعــل األطفــال  إجمــاالً 
  :يا يلممن غيرهم  واإليذاءعرضة لإلساءة واإلهمال 

  .بعض الخصائص الشخصية لألطفال، وعجزهم عن الدفاع عن أنفسهم -
 .سرهماالقتصادي والثقافي ألو تدني المستوى االجتماعي  -
وجـــود طفـــل ذي إعاقـــة فـــي التــوترات والضـــغوط التـــي تتعـــرض لهـــا أســرهم نتيجـــة  -

اغطة إطـــار ظـــروف بيئيـــة ضـــ
 .وغير مواتية

عـــدم تفهـــم أســـرهم لخصـــائص  -
ــــــــــــــــــــــــة ، الطفــــــــــــــــــــــــل ذي اإلعاق
 .واحتياجاته ومتطلبات نموه

اإلقامـــــــــــة داخـــــــــــل مؤسســـــــــــات  -
 .داخلية

 . ياجاتهم المختلفة ومتطلبات نموهمعجز أسرهم عن إشباع احت -
والمعتقـــدات الثقافيـــة  ،االتجاهـــات المجتمعيـــة الســـلبية نحـــو األطفـــال ذوي اإلعاقـــة -

 .ة باإلعاقاتالخاطئة المرتبط
 .الوصمة االجتماعية المرتبطة باإلعاقة -
انخفـــاض مســـتوى الـــدعم الثقـــافي واالجتمـــاعي واالقتصـــادي ألســـر األطفـــال ذوي  -

 .اإلعاقة
االفتقـــار إلـــى بـــرامج اإلرشـــاد النفســـي الفـــردي والجمـــاعي لألطفـــال ذوي اإلعاقـــة،  -

 .واإلرشاد النفسي األسري لذويهم
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  :اإلساءةأشكال 
واألســاليب ، تبعــًا لكــل مــن البيئــة أو الوســط الــذي يقــع فيــه إلســاءةاتتعــدد أشــكال 

  .والجانب المضار من شخصية الطفل، والمواد المستخدمة في ارتكابه
 

  :قع فيهتوفًقا للبيئة أو الوسط الذي ساءة اإلشكال أ: أوالً 
اإلعاقـــة  وتختلـــف البيئـــات أو األوســـاط التـــي يتعـــرض فيهـــا األطفـــال عموًمـــا وذو 

لعـــدوان واإلســـاءة، وبنـــاء عليـــه لوٕاســـاءة المعاملـــة، أو يكونـــون هـــدًفا  إليـــذاءلخصوًصـــا 
عـدة أشـكال يوضـحها  فـيقع فيه تضد األطفال وفًقا للوسط الذي  اإلساءةيمكن تحديد 

  :)٥(شكل 
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  قع فيهتوفًقا للبيئة أو الوسط الذي  اإلساءةأشكال ) ٥(شكل 
  

  :ةيأو المنزل ةاألسري اإلساءة
تؤكـــد الشـــرائع الســـماوية ومواثيـــق األمـــم المتحـــدة علـــى حقـــوق األطفـــال فـــي حيـــاة 

الســـليمة والنمـــو  التنشـــئةأســـرية آمنـــة ودافئـــة، تلبـــي حاجـــاتهم األساســـية، وتحقـــق لهـــم 
إال أنـه فـي بعـض الظـروف األسـرية المضـطربة قـد تصـبح األسـرة مـن أكثـر . المتكامل

  ةإساء
مجتمعية

 إساءة
 أسرية

 إساءة
مدرسية

في إساءة 
 األندية

 إساءة
مؤسسية

 إساءة في
بيئة العمل

إساءة 
معاملة 
األطفال
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 تـذكــر

ال يعاقبون بدنيًا في من األطف% ٩٨ – ٨٠
 –دراسة األمين العام لألمم المتحدة ( منازلهم 

  ).م٢٠٠٦

 إسـاءةذي اإلعاقة لما يشيع فيها مـن أسـاليب البيئات خطورة على النمو السوي للطفل 
ــ ةجســدي وغيرهــا ممــا  ةجنســي إســاءةوربمــا  ،، وٕاهمــال وحرمــانةانفعاليــو  ةونفســي ةولفظي

ويعــد العقــاب البــدني هــو األكثــر . ر األســرة المنشــود فــي رعايــة الطفــليتنــاقض مــع دو 
ضــرب شــيوًعا ضــد األطفــال فــي الوســط األســري، وقــد تســتخدم فيــه أســاليب قاســية كال

العصــى أو والصــفع والكــي بالنــار، والركــل واللكــم، والتعــذيب، واســتخدام أدوات خطــرة ك
  .السياط، أو أدوات حادة، كالسكين

؛ ةالنفســياإلســاءة التــي تحــدث فــي المنــزل أو األســرة  اإلســاءةومــن بــين مظــاهر 
 كالشـتائم والتهديـد، وعــزل الطفـل ورفضــه، وٕاهمالـه وعــدم حمايتـه مــن األخطـار، وٕارغــام

تقليدية ضـارة، الفتيات على الزواج المبكر من رجال كبار في السن، وممارسة عادات 
، وهز الطفل بشدة، والوشم، إضافة إلى معايشة األطفال لكثيـر مـن ختان اإلناث: مثل

مــــع  مشــــاعرهم وأحاسيســــهم وكيفيــــة تعــــاملهمفــــي ممــــا يــــؤثر  ؛األســــري اإليــــذاءمشــــاهد 
  .اآلخرين خالل حياتهم القادمة

، أحـدهما، أو مـن يقـوم مقامهمـا وأعـن طريـق الوالـدين،  ةاألسـري اإلساءةدث حوت
، كالعم خوة أو األقاربأو أحد اإل

. الخالــــــــة /العمــــــــة، أو الخــــــــال / 
وتـــــأتي خطـــــورة هـــــذا الـــــنمط مـــــن 

ضـــــــــــد األطفـــــــــــال ذوي  اإلســـــــــــاءة
ــــه  ــــة مــــن أن ــــي بيئــــة ياإلعاق ــــع ف ق
ــــة ــــة ومنعزل اإلســــاءة كــــون ، تمغلق

مـع مـا  امـن حيـث معناهـ ومتناقضـة ،الطفـل ذي اإلعاقـة ا علىفي تركيزهفيها مفرطة 
، ومن إشـباع الحتياجاتـه األساسـية وحنان يفترض أن تكفله هذه البيئة للطفل من أمان

إلــى الحــب والعطــف والمســاندة، ومــن أن تكــون بمثابــة الظهيــر الــذي يحميــه ويقويــه و 
أن يكونـوا مصـدًرا  يفتـرض فـيهمص أشـخا ايرتكبهـ ةاألسـري اإلسـاءةكما أن . يدافع عنه

  .لشعوره باألمن والحنان، وموضًعا لثقته وطمأنينته
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 تفكــر
  .ى اإلعاقةهو عنف ضد الطفل ذ –الزواجى  –الصمت األسرى 

كمـا هـو  ،بمباركة األسرة ضـد الطفـل ذي اإلعاقـة مبكـًرا اإلساءةرتكب توكثيًرا ما 
أو مـا يعـرف بالقتـل الـرحيم الـذي ينكـر علـى الطفـل حقوقـه فـي  ،الحال في قتـل األجنـة
ألنـه سـيعاني كثيـًرا  إليـهالمـوت أفضـل بالنسـبة  أنمنـه بـعتقاًدا ا ؛البقاء والحياة والتنمية

  .لو ولد بإعاقة ما

  
  :ةالمدرسي اإلساءة

ـــم ونمـــو  يفتـــرض فـــي المدرســـة كمؤسســـة للتنشـــئة االجتماعيـــة أن تكـــون بيئـــة تعل
، إال أن البيئــة الســالمة وقواعــد النظــام واالنضــباطلألطفــال تتــوافر فيهــا شــروط األمــن و 

 ؛التمييـــز ضـــد األطفـــال ذوي اإلعاقـــة خاصـــةلقهـــر و االمدرســـية قـــد تشـــهد أســـاليب مـــن 
لتــــوترات انتيجــــة عــــدم تحمــــل المعلمــــين واإلخصــــائيين ظــــروف اإلعاقــــة ومشــــكالتها، و 

مما يجعل المدرسة وسًطا مشبًعا بالتهديد والخوف وهو ما ال  ؛والضغوط الناجمة عنها
 لإلسـاءةمحتملـة يساعد على تعزيز مناخ النمو والتعلم، ومن بين األنماط الشائعة أو ال

  :ضد األطفال عموًما ما يلي ةالمدرسي
اســتخدام العقــاب البــدني كأســلوب للضــبط الســلوكي لألطفــال، أو كنــوع مــن العقــاب  -

  .وذلك عندما ال يؤدون واجباتهم المدرسية بشكل مالئم
امتهــــان شخصــــية األطفــــال ذوي اإلعاقــــة وجعلهــــم هــــدًفا متكــــرًرا للــــتهكم والســــخرية  -

 .، والتفرقة واالضطهادوم والتهديد، والنقد المستمر والشتمواالستهزاء، والل
، والتعقـــب متبـــادل بـــين األطفـــال وبعضـــهم بعضـــًا؛ كالمشـــاجرات واالقتتـــالال اإليـــذاء -

 .استخدام آالت حادة أو مواد خطرة والمطاردة، والتسلط والبلطجة أو التنمر مع
فاضـــحة أو تــداول أفــالم وصــور ومجــالت وأقــراص مدمجــة تحــوي مشــاهد جنســية  -

 .مما يعرض الطفل لمخاطر اإلساءة الجنسية ؛ترّوج للشذوذ الجنسي
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 رــفكت
  ما الصور األخرى لإلساءة المدرسية ؟ وما أكثرها شيوعًا في بلدك ؟

  ما مقترحاتك لمواجهة اإلساءة المدرسية ؟

 .وعدم العدالة في تقويم أدائهم، معاملة بين األطفال بسبب اإلعاقةالتمييز في ال -

  :ةالمؤسسي اإلساءة
داخل بعض المؤسسات التي يفترض أنها تقوم علـى  اإلساءةويقع هذا النمط من 
وتقــــديم الرعايــــة والخــــدمات خاصــــة لمــــن اليســــتطيعون  ،قــــةحمايــــة األطفــــال ذوي اإلعا

، تأهيل، والمالجئالعيش منهم مع أسرهم أو الذين ال مأوى لهم، كمؤسسات الرعاية وال
الجــــانحين واليتــــامى ومجهــــولي النســــب، ومراكــــز الشــــرطة ومؤسســــات رعايــــة األطفــــال 

  .والحجز، والسجون
ويخضـــع لنظـــام  ،مقيـــدةطبيعـــة مغلقـــة و  وويالحـــظ أن معظـــم هـــذه المؤسســـات ذ

التــي يتعــرض لهــا األطفــال  اإلســاءةالمؤقتــة، ومــن أشــكال  اإلقامــة الداخليــة الدائمــة أو
كالتعــــذيب  ةالجســــدي اإلســــاءة ،اإلعاقــــة خصوًصــــا فــــي هــــذه المؤسســــات وعموًمــــا وذو 

، والتقييد والحبس، ومنـه أيًضـا اإلسـاءة الجنسـية واالغتصـاب والضرب بالعصى والجلد
باب أو البالغين و المسئولين فـي مراكـز الرعايـة والحجـز والسـجون، من قبل بعض الش

فضــًال عــن اإلســاءة اللفظيــة بالشــتم والســباب وٕاطــالق األلفــاظ البذيئــة، وٕاهمــال األطفــال 
  .عدم تلقيهم صنوف الرعاية الالزمةو 
  
  :الرياضية والترويحية في األندية والمراكز اإلساءة 

؛ كالتشــــاجر واالقتتــــال  ســــاءة واإليــــذاءاإليتعــــرض بعــــض األطفــــال ألشــــكال مــــن 
والتحــرش واالعتــداء الجنســي ســواء مــن أقــرانهم أو المشــرفين علــيهم ، والعــدوان البــدني
، وخـــالل هوايـــاتهم فـــي أمـــاكن التـــرويح، كـــالنوادي والمالهـــي والحـــدائقخـــالل ممارســـة 

  .الت والمعسكرات واألنشطة الخلويةأنشطة الرح



  
 

 
٧٨ 

 

 تفكــر
  ،يمكن النظر إلى إساءة المعاملة في األندية
  .وفي بيئات العمل باعتبارها إساءة مؤسسية

  :في بيئات العمل اإلساءة
لة عمالـــة األطفـــال وخـــروجهم المبكـــر لســـوق العمـــل فـــي المنـــازل والـــورش لمشـــك

تــــــداعيات خطيــــــرة علــــــى نمــــــو الطفــــــل وصــــــحته 
ما يترتـب عليهـا مـن إلى نظًرا  ؛الجسمية والنفسية

تعريضه ألخطار متعددة تتمثل في سوء المعاملة 
ــــال مــــن قبــــل  ــــداء الجســــدي بضــــرب األطف واالعت

يجـري أصحاب العمل وحرمانهم من اللعـب، كمـا 
اغتصــــاب اإلنــــاث أو التحــــرش بهــــن مــــن جانــــب 

النفســي  واإليــذاء، الالئــي يعملــن لحســابهمالرجــال 
هــــم مــــن قبــــل أربــــاب األعمــــال مــــن خــــالل الشــــتم واإلذالل، وحرمــــانهم مــــن رؤيــــة ذوي

، فضًال عن تعريضهم لمخاطر العمل في بيئات غير وأصدقائهم لفترات ليست بقصيرة
  .لرعاية الصحية، واألنشطة الثقافية والترويحيةء التغذية، وغياب امحمية، ولسو 

  :ةالمجتمعي اإلساءة
ويشــــيع هــــذا الــــنمط فــــي المنــــاطق العشــــوائية والتجمعــــات الســــكنية والبيئــــات ذات 

، تتزايــد معــدالت البطالــة والجريمــة حيــث واالقتصــادية المتدنيــة؛األوضــاع االجتماعيــة 
، االعتـداءات الجسـدية والجنسـيةب و ، وجـرائم االغتصـادمان مواد العقاقير والمخدراتوإ 
ظاهرة أطفال الشوارع الذين يفتقرون إلى المأوى والرعايـة  في ةالمجتمعي اإلساءةبدو وت

 وويتعرضــون للمطــاردة وســوء المعاملــة مــن الشــرطة، ويتوقــع أن يتعــرض األطفــال ذو 
أن ، و الجســدي والنفســي والجنســي اإليــذاءاإلعاقــة فــي هــذه البيئــات ألحــداث عديــدة مــن 

ها يمارسـو ، عديـدة لإلسـاءة، ويطـوروا أسـاليب وا من هـذا الوسـط المهيـئ  للجريمـةيتعلم
  .وفر الظروف والعوامل المسببة لهافي مواقف تتكرر وتتصاعد مع ت



  
 

 
٧٩ 

 

 حـــــظال

الموجهة ضد غالبًا ما يستخدم في اإلساءة 
  .األطفال ذوي اإلعاقة أكثر من  وسيلة وأداة

  :ساليب والمواد المستخدمةوفًقا لأل اإلساءةأشكال :  ثانياً 
ذوي اإلعاقـة  األطفـالضد األطفـال عموًمـا و  ةالموجه اإلساءةيمكن تحديد أشكال 

  :كما يلي اخصوًصا بناء على األساليب واألدوات المستخدمة فيه
؛ كالعض والركل والضرب واللكم، والتشـويه كراه الجسدياستخدام القوة الجسدية واإل –

والكــي بالنــار، واالنقضــاض والهجــوم، والمطــاردة واالقتتــال، واالغتصــاب واالعتــداء 
  .الجنسي

، ويكـــون موجًهـــا فـــي الغالـــب إلـــى األطفـــال ذوي دب والتهديـــإثـــارة الترويـــع والترهيـــ  –
 باعتبــــــارهم أطفــــــاالً  ،اإلعاقــــــة

ــــــــــــى الحمايــــــــــــة،  يفتقــــــــــــرون إل
ويكونـــــون مســـــتهدفين ككـــــبش 
فـــداء لعـــدوانات آخـــرين ســـواء 
 من رفاقهم أو مـن الكبـار مـن

  .أجل االبتزاز أو اإلكراه الجنسي
الحديــد أو  ، وقضــبانحــادة، كالســكاكين أو اآلالت الاســتخدام أدوات خطــرة ومهلكــة  –

  .، أوالمسدسات والبنادقالحجر
استخدام مواد كيمائية خطرة، كماء النار أو السموم أو استخدام وٕاطالق الرصاص   –

األطفال، كالمدارس أو المتنزهات، أو األماكن وجود واستخدام متفجرات في أماكن 
  .العامة

، نافية لآلداب، كالبغاء والفحشاءعلى ممارسة أعمال م كراه األطفال ذوي اإلعاقةإ  –
جـرائم ، وترويج المـواد النفسـية والمخـدرات، و لومخالفة النظام والذوق العام كالتسو 

  .االحتيال والسرقة والتخريب
، وقد يحدث هذا األسلوب كابتزاز ألسر هـؤالء األطفـال للحصـول اختطاف األطفال –

ذا الـنمط خطـورة بالغـة عنـدما ويمثل هـ. على مقابل مادي، أو كانتقام من الوالدين



  
 

 
٨٠ 

 

 تـفكـــر
  تمثل بعض أساليب الطب الشعبى وأدواته في عالمنا العربى

  ...إساءة موجهة ضد األطفال

 حـــــظال

قد يؤدى تراكم وانتظام االعتداءات الجسمية 
  .على الطفل ذى اإلعاقة إلى وفاته

ـــأيحـــدث علـــى  ممـــن تحـــركهم هـــذاءات  ايـــدي بعـــض المجـــرمين أو المختلـــين عقليًّ
  .ونوازع مرضية، ويصعب التنبؤ بسلوكياتهم

  :وفًقا للجانب المضار من الشخصية اإلساءةأشكال : ثالثًا 
  .)طفيةالعا(اإلساءة االنفعالية ، و اإلساءة الجنسية، اإلساءة الجسدية وتتمثل في

  
  :اإلساءة الجسدية

تنشــئته ويقصــد بهــا كــل فعــل عنيــف أو اعتــداء يوقعــه القــائم علــى رعايــة الطفــل و 
ســــواء باســــتخدام اليــــد أو أي أداة 

ي إلــى ضــرر ، بحيــث يــؤدأخــرى
 ممـا، أو إصابة جسـمية مقصـودة

عاف األداء يفضـــــــــي إلـــــــــى إضـــــــــ
 .الــــــــــــوظيفي الجســــــــــــمي للطفــــــــــــل

ات والرضوض، والصـفعات جح، والسلجروحالجسمي إحداث الحروق وا اإليذاءويشمل 
، ممـــا قـــد يصـــل لســـع والكـــي بالنـــار، والكـــدمات وتكســـير العظـــام وغيرهـــاواللكمـــات، وال

  . ًنا إلى الخنق والتعذيب أو القتلأحيا
والمــــربين والعــــاملين  أوليــــاء األمــــورعــــادة مــــن قبــــل  ةالجســــدي اإلســــاءةمــــارس وت

يمهم وضــبط ســلوكهم داخــل المنــازل المســئولين عــن رعايــة األطفــال ذوي اإلعاقــة وتعلــ
الشخصـيات مـن قبـل المجـرمين و  تمارسوالمدارس وفي مؤسسات الرعاية العزلية، كما 

  .السيكوباتية داخل المجتمع
  



  
 

 
٨١ 

 

 حـــــظال

المحور الثانى من المكون الثانى لهذا  يتضمن
الدليل تفصيالت حول عالمات اإلساءة 

  .والنفسية ضد األطفال، والجنسية، الجسدية

  :اإلساءة الجنسية
وتتمثل في استخدام الطفل ذي اإلعاقة لغرض إشـباع الرغبـات الجنسـية لشـخص 

تصـــاب، هـــا التحـــرش الجنســـي واالغآخـــر بـــالغ أو راشـــد، وتتخـــذ صـــوًرا عديـــدة مـــن بين
، ملـــــة للجـــــنس مـــــع الطفـــــل المعتـــــدى عليـــــه، والممارســـــة الكاواالعتـــــداء علـــــى المحـــــارم

، وٕاجبـار لتي تفضي إلـى إثـارة الطفـل جنسـيًّاوالمداعبة الجنسية بالحديث أو المالمسة ا
وغيرهـا ممـا يـؤدي إلـى آثـار . .الطفل على ممارسة الدعارة أو تصوير األفالم اإلباحية

  .طفل ونموه النفسي والجسميسلبية وخيمة على ال
اإلغــراء عناصـر أساســية فـي ممارســة و  ، واالســتدراج والتغريـرويعـد اإلكــراه والقهـر

مـــارس فـــي حـــاالت غيـــر قليلـــة مـــن أحـــد أفـــراد أســـرة الطفـــل ت ي، وهـــةالجنســـي اإلســـاءة
د أحـــــ ، أو األقـــــارب وربمـــــا مـــــنكـــــاألب أو زوج األم أو أحـــــد اإلخـــــوةالمعتـــــدى عليـــــه؛ 

مارس داخـل المـدارس الداخليـة والمؤسسـات اإليوائيـة مـن ، كما تاألصدقاءالمعارف أو 
  .ض األقران أو العاملين والمشرفينقبل بع

مــن آثــار وخيمــة علــى الطفــل  افيمــا يترتــب عليهــ ةالجنســي اإلســاءةوتتمثــل خطــورة 
ويسـجل  ، وفي أن ما يتم اإلبالغ عنه من وقـائعمعتدى عليه ونموه النفسي والجسميال

إلـى نظـًرا  ؛ا ال يمثل سوى نسـبة قليلـة ممـا يحـدث مـن إسـاءات جنسـية فـي الواقـعرسميًّ 
ــــا مــــن إحاطــــة معظمهــــا بــــالتكتم الشــــديد والســــرية حمايــــة لســــمع ة الطفــــل وأســــرته وخوًف

  .إذا ما كان من أفراد أسرة الطفل ، وربما حماية للمعتدي ذاته السيماالوصمة
فل لإلساءة الجنسية من خالل بعض المظـاهر ويمكن االستدالل على تعرض الط

أو العالمــــات الجســــدية والنفســــية 
مــن مــن مثــل خــوف غيــر عــادي 

، الكبــــــار وعــــــدم التعامــــــل معهــــــم
مــــن الغضــــب والســــلوك  وحـــاالت

ســـــــــة أنشـــــــــطة ، وممار العـــــــــدواني
 .جنسية ال تتناسب مع عمره



  
 

 
٨٢ 

 

 حـــــظال

إساءة الوالدين معاملة طفلهما من أخطر 
  .أشكال اإلساءة

  ):العاطفية(اإلساءة االنفعالية 
قائمون على أمر تنشئة الطفل ذي اإلعاقـة وتتمثل في السلوكيات التي يمارسها ال

والتــي مــن شــأنها أن تهــدد ســالمة صــحته النفســية، وتعــوق نمــوه االنفعــالي وتــؤدي إلــى 
اضطراب عالقاته االجتماعية باآلخرين وتجنب التفاعل معهم، والتقدير المتدني للذات 

  .والشعور بعدم الكفاءة، واالعتمادية، والخوف والقلق
ءة االنفعاليـة للطفـل إهانتـه والحـط مـن شـأنه وتكـديره مـن قبـل وتشمل صور اإلسا

الوالــدين والمحيطــين بــه، والجفــاء والقســوة فــي 
ــــــه وحمايتــــــه بشــــــكل مفــــــرط،  معاملتــــــه، وتدليل
ولومـــه وتأنيبـــه والـــتهكم عليـــه والســـخرية منـــه، 
والـــــزج بـــــه فـــــي مقارنـــــات غيـــــر متكافئـــــة مـــــع 
اآلخرين، وجعل الطفـل هـدًفا لتنفـيس الوالـدين 

التخـــاذه كـــبش فـــداء، والتفرقـــة  هماضـــبعـــن غ
اآلخــــرين فــــي المعاملــــة، بــــين والتمييــــز بينــــه و 

ن حقوق األساسـية فـي الحـب والحنـان، واللعـب والتـرويح، والرعايـة الصـحية وحرمانه م
  .وٕاهمال إشباع احتياجاته المختلفة، والتعليم

  
   :هاوفًقا لمرتكبي اإلساءةأشكال : رابًعا

األطفــال فــي مجموعــة واســعة مــن  معاملــة إســاءةئم يتمثــل األشــخاص مقترفــو جــرا
ا مـــــن أعضـــــاء أســـــرة الطفـــــل ذاتـــــه، وحتـــــى القـــــائمين علـــــى رعايتـــــه بـــــدءً  ،األشـــــخاص

  .باألشخاص المجرمين داخل المجتمع ومروًرا ،بالمؤسسات المختلفة
وخاصــــــــة األب : الوالــــــــدان -

ن بــــــــــالتبني، وزوج يوالوالــــــــــد
األم أو زوجة األب، ويفتقر 

األمهـــــــات و  أوليــــــاء األمــــــور
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، وقــــــد يعــــــانون مــــــن ضــــــغوط الوالديــــــة، وبعــــــض إلــــــى مهــــــارات الوالديــــــةهــــــؤالء 
دمان مواد العقاقير والمخدرات، كما ينحـدرون مـن بيئـات إ و  االضطرابات النفسية،

  .األسري والخالفات العائلية واضطرابات العالقات الزوجية اإليذاءأسرية يشوبها 
فــــات ألســــرية التــــي تســــودها الخالخــــوة فــــي البيئــــات ااإل إســــاءةشــــيع وت :اإلخــــوة -

 .واالضطرابات والتفكك األسري
ضـد األطفـال التـي  ةالجنسـي اإلسـاءةويشيع ذلك فـي حـاالت : األقارب واألصدقاء -

 .وربما يتم التستر عليها وكتمانها ،تتم غالًبا في الخفاء
المتبـادل بـين األطفـال  اإليـذاءفـي  اإلسـاءة هوتتمثـل حـاالت هـذ :األطفال أنفسهم -

ـــا مـــا يحـــدث علـــى أيـــدي أطفـــال مث لمـــا هـــو الحـــال فـــي التشـــاجر واالقتتـــال، وغالًب
ممن يعانون من بعـض ، والبلطجة والعدوانية، يتسمون بالجنوح والتمرد والعصيان
 .االضطرابات السلوكية و االنفعالية

ن و ن والمشــــرفيو ن واإلخصــــائو ومــــنهم المعلمــــ: القــــائمون علــــى رعايــــة األطفــــال -
 ، وأطفــــال الشــــوارع،واألحــــداث الجــــانحينعايــــة األطفــــال ن بمؤسســــات ر و والعــــامل

، ذوي اإلعاقـــة األطفـــال واألطفـــال اليتـــامى ومجهـــولي النســـب، ومؤسســـات تأهيـــل
ألنديـة الرياضـية والمراكـز الصـحية، وعـن طريـق بعـض وفي المراكز الترويحيـة وا

 .رجال الشرطة
ال أدوات مــن قبــل أفــراد العصــابات التــي تتخــذ مــن األطفــ: األشــخاص المجرمــون -

، واألعضــاء البشــرية، كالــدعارة وتجــارة المخــدرات، فــي ارتكــاب جــرائمهم المنظمــة
 .والتي تمارس سرقة األطفال واالتجار فيهم

كالفصـــــاميين واالكتئـــــابيين، ومـــــدمني  :األشـــــخاص ذوو االضـــــطرابات النفســـــية -
العقــــاقير والمخــــدرات، والســــيكوباتيين والمضــــادين للمجتمــــع وغيــــرهم مــــن الفئــــات 

وغالًبــا مــا تكــون جــرائم هــؤالء األشــخاص ضــد . كلينيكيــة لالضــطرابات النفســيةاإل
مــة بــدوافع مرضــية وهــذاءات وهلوســات، وســوء إدراك لألشــخاص األطفــال محكو 

، ترضـي نزعـة السـادية لـدى مرتكبيهـا جرائم ضد األطفـال قـدال، فبعض والعالقات
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 تفكــر
  استنادًا إلى خبرتك، اختر بعض حاالت إساءة معاملة األطفال

  .عاقة وحللها عبر المنظورات األربعة السابقة لتصنيف اإلساءةذوي اإل

 حـــــظال

تتسع دائرة آثار إيذاء األطفال ذوي اإلعاقة 
  .لتشمل معهم أسرهم ومجتمعهم

ا لهــا فــي ســنوات أو تشــبع لــديهم الرغبــة فــي االنتقــام مــن أحــداث مماثلــة تعرضــو 
 .طفولتهم التعيسة

  
  :اإلساءةاآلثار المترتبة على 

ذوي اإلعاقــة خصوًصــا مــن أكبــر األطفــال األطفــال عموًمــا و  إســاءة معاملــةعــد ت
، وتعوق الصحة لنفسي واالنفعالي السوي والطبيعيالمخاطر التي تتهدد جوانب النمو ا

ليــه مـن آثــار نفســية مــدمرة لذاتــه، مــا يترتــب عإلــى وذلــك نظـًرا  ،النفسـية الســليمة للطفــل
نتحــار الكتئــاب واإلقــدام علــى االإلــى اوتوافقــه الشخصــي واالجتمــاعي قــد تصــل أحياًنــا 

  .في مرحلة المراهقة والشباب
 االجتمــــاعي؛مــــن أكبــــر التهديــــدات للتماســــك والســــالم  إســــاءة المعاملــــةعــــد كمــــا ت

، خرطــون فــي دائرتــها وينجيًّ غالًبــا مــا ينغمســون تــدري لإليــذاءفاألطفــال الــذين يتعرضــون 
شيًئا منتجين له ويصبحون شيًئا ف

، ويتخـــــــذون وممارســـــــين طقوســـــــه
منــه وســيلة أو حــًال جــاهًزا مقبــوًال 
للخالفــــــــــات والمشــــــــــكالت علــــــــــى 
مســـــــــــتوى األفـــــــــــراد والجماعـــــــــــات 

وتعــم الفوضــى والفــزع والرعــب، وتنتشــر ، وهكــذا تزيــد معــدالت الجريمــة. .والمجتمعــات
  .زع أمن األفراد واستقرار المجتمعويتزع، د للمجتمعاضطرابات السلوك المضا

 اإلســاءةوهنــاك آثــار وخيمــة علــى الصــحة الجســمية للطفــل ذي اإلعاقــة ضــحية 
؛ كاألمراض الجسمية نتيجة سوء التغذية صل إلى حد الخنق والقتلتقد  ة التي الجسدي
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 تـفكـــر
  .ال تختفي مع الزمن آثار اإلساءة الموجهة ضد األطفال ذوي اإلعاقة

ور ، والرضـــــوض والكســـــوالعاهـــــات والتشـــــوهات، ايـــــة الصـــــحيةواإلهمـــــال وفقـــــدان الرع
  .والحروق

مجموعـة واسـعة مـن  إلسـاءة معاملـة األطفـال ذوي اإلعاقـةفإن  ،فضًال عما سبق
  :، ومن بين هذه اآلثار ما يليعليهماآلثار النفسية واالنفعالية السلبية 

  .مر والشعور بالتهديد، وعدم األمنالخوف المست -
  .ضطهاد والتمييزالشعور بالنقص والدونية واال -
  .حزن واالكتئاباالغتمام وال -
  .اإلحساس باإلحباط -
  .عدم االستقرار االنفعالي  -
 .اضطرابات النوم واألكل  -
لعصــبية وقضــم األظــافر ظهــور اللزمــات ا  -

ـــــــــال ـــــــــول ال إرادي ومـــــــــص األصـــــــــابع، والتب
 .للغة والكالمواضطرابات ا

 .اإلجراميالجنوح والسلوك العدواني و   -
 .ن األعراف والقانونالتمرد والعصيان والخروج ع  -
 .دراء والمهانةضعف الثقة بالنفس والشعور باالز   -
 .نوبات الغضب الحادة  -
 .األرق وصعوبات النوم والكوابيس  -
 .اضطرابات السلوك المعادى للمجتمع  -
 .سحساس باليأفقدان األمل واإل  -
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  ما قل ودل
 

طفــــال ذوي اإلعاقــــة حينمــــا تســــتخدم القــــوة تحــــدث إســــاءة معاملــــة األ -
، الماديــة أو الســلطة عــن عمــد مــن قبــل فــرد أو بعــض األفــراد ضــدهم

، وسـواء أدى ذلـك إلـى حـدوث فعـًال حقيقيـاً  و، أسواء كان ذلك تهديداً 
 .أذى أو ترتب عليه احتمال حدوث أذى

، وعوامل تدفع بعض خصائص الطفل ذى اإلعاقة، وظروفه األسرية -
ــــه أكثــــر عرضــــة إلســــامؤسســــية وات ءة جاهــــات مجتمعيــــة باتجــــاه جعل

 .من غير ذوي اإلعاقةالمعاملة من األطفال 
هة ضـد األطفـال ذوي اإلعاقـة وفقـًا للبيئـة جتتعدد أشكال اإلساءة المو  -

واألســـاليب والمـــواد ) مجتمعيـــة –مدرســـية   –أســـرية (التـــى تقـــع فيهـــا 
أدوات  –ويـــع تر  –اســـتخدام القـــوة الجبريـــة (المســـتخدمة فـــي ارتكابهـــا 

، والجانــــب المضــــار مــــن الشخصــــية ..).-مــــواد كيماويــــة  –خطــــرة 
خـوة اإل –ن الوالـدي(، ومرتكبـى اإلسـاءة )انفعالى –جنسى  –جسدى (
 .)..-األقارب  –

قريبـــة ال ةلإلســـاءة الموجهـــة ضـــد األطفـــال ذوي اإلعاقـــة آثارهـــا الســـلبي -
وعلـى  ،مـوهم وتـوافقهم الشخصـى واالجتمـاعىبعيدة المـدى  علـى نالو 

 .سالم مجتمعهم وتماسكه
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