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א א
 

، 1999عـام    " اإلعاقـة والمسـتقبل     . .طفلى"صدرت الطبعة ا ألولى من آتاب       

وآان هذا الكتاب من أآثر مطبوعات جمعية التنمية الصحية والبيئية التى القـت   

 والمتخصصـين فـى     ذوى االحتياجـات الخاصـة    إقباًال شديداًً  مـن أسـر األطفـال          

 تقديم معلومات بسـيطة وعمليـة ومحـددة عـن جميـع             إذ حاول الكتاب   المجال،

اإلعاقات وآذلك بيانات عن الخدمات المتاحة والتـى يحتـاجون إليهـا فـى زيـادة                

 . قدرة أطفالهم البدنية والنفسية والعقلية

إعـادة  فقد قـررت جمعيـة التنميـة الصـحية والبيئيـة            . ونظرًا لنفاذ الطبعة األولى   

ــاب  ــع الكت ــة ا . طب ــد شــملت الطبع ــديثًا لل وق ــة تح ــدليل  لثاني ــات الخاصــة ب بيان

ذوى االحتياجات الخاصـة   الخدمات، محاولة منا لتقديم أآبر فائدة ألسر األطفال         

 .فى رحلة بحثهم عن منافذ تقديم الخدمة

إطار مشروع التأهيل المرتكز على المجتمع  والـذى         وتم إعادة طبع الكتاب فى      

 :  مصر، وبالتعاون مع آل من-اليتم تنفيذه بدعم من هيئة بالن انترناشيون

 مرآز سيتى للتدريب والدراسات فى اإلعاقة العقلية •

 هيئة إنقاذ الطفولة البريطانية فى مصر •

 وزارة الشئون االجتماعية •

 وزارة الصحة والسكان •
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ب بجهــد و تعــاون مجموعــة مــن المتخصصــين و الخبــراء بصــفتهم اتــم إنجــاز هــذا الكتــ
لهيئاتهم، و ذلك في مرحلتين متتابعتين، تضـمنت األولـى عقـد            الشخصية و آممثلين    

ورشــة عمــل قــدمت فيهــا األوراق و البحــوث التــي اعتمــد عليهــا اإلنجــاز مــن الناحيــة  
 :همؤ أسماةاألساسية، وقد قدمت هذه األوراق من اآلتي

 

 أخصائي تخاطب بمعهد السمع و الكالم حسام نصر. د
 ريةأخصائية توافق حرآي لإلعاقة البص دعاء مبروك. أ
 جامعة –أستاذ علم النفس اإلآلينيكي بكلية اآلداب  صفية مجدي. د

 القاهرة
 استشاري الروماتزم والطب الطبيعي والتأهيل عبد الحميد آابش. د
  جمعية التنمية الصحية والبيئية–مستشار برنامج اإلعاقة  عزة محمد علي. د
 ة والبيئيةرئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الصحي عالء شكر اهللا. د
  جامعة عين شمس–أستاذ  السمعيات بكلية الطب  نادية آمال. د
أخصائية التربية الخاصة بمرآز رعاية األطفال ذوي  هالة عبد الحق. أ

  جمعية الرعاية المتكاملة–االحتياجات الخاصة بالزيتون 
مديرة مرآز رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  هدى مصطفى. أ

  جمعية الرعاية المتكاملة –يتون بالز
 أخصائية عالج طبيعي  هناء بن حسين. أ
 

ب من آل اأما المرحلة الثانية، فقد تشكلت هيئة تحرير إلعداد الصياغة النهائية للكت
 :من

/  مرآز سيتي –نائبة رئيس قسم الرعاية و التأهيل  إجالل شنودة. أ
 آاريتاس مصر

 تزم و الطب الطبيعي و التأهيلاستشاري الروما عبد الحميد آابش. د

 رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الصحية والبيئية عالء شكر اهللا. د

مديرة مرآز رعاية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  هدى مصطفى. أ
  جمعية الرعاية المتكاملة–بالزيتون 

 

 عالء شكر اهللا. د :قدم لهذه النسخة

 يد آابشعبد الحم. د :إعداد الصور

مراجعة لغوية و إخراج 
 :فني

 -أميرة عبد الخالق .  أ–أمل رمسيس .  أ–أحمد عطية . د
جمعية /  ياسر عبيد.  د–هاني سراج .  د-منال أباظة . أ

       التنمية الصحية و البيئية

  جمعية التنمية الصحية و البيئية/ عبد الحميدأميرة . أ :ةتحديث الطبعة الثاني
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  هذا الدليل؟اذالم 
 ما الذي يستهدفه هذا الدليل؟ 
  هذا الدليل؟لمن 
 محتويات الدليل وتنظيمه 

 لماذا هذا الدليل؟
املين في                         اقين و الع ين عدد من أسر المع ل ب تبلورت فكرة هذا الدليل من خالل تفاعل طوی

ه    ى أساس توج ة، قامت عل اریع تأهيلي دة مش ي ع ة ف ال اإلعاق ز ع"مج ل المرتك ى التأهي ل
ال ذوى                      ". المجتمع اد أسر األطف ى معلومات إلرش ح إل اج المل ذا التفاعل االحتي رز ه وقد أب

ذلك            ) أي المعاقين (االحتياجات الخاصة    ا، وآ عن مشكلة اإلعاقة عامة و طرق التعامل معه
 .عن الحقوق التي توفرها الدولة و المجتمع، و الخدمات الموجودة و آيفية الحصول عليها

اث ًا  االحتياج أساسًا من أسر المعاقين فقد وجدنا أن هناك احتياج          إذ برز هذا     د     ًالمم دى العدی  ل
فقضية اإلعاقة یمكن أن تواجه أي أسرة        . من األسر األخرى دون أن یكون لدیها طفل معاق        

ة الشباب        ،و في أي وقت   ة أو في مرحل ة الطفول والدة أو في مرحل د ال ك عن ان ذل  سواء آ
ة                  لذلك فهناك اح  . والكبر ة و طرق الوقای ًا عن أسباب اإلعاق تياج أیضًا إلى أن نعرف جميع

تمكن        منها و آذلك طرق االآتشاف المبكر لها، آي نتمكن من معالجتها مبكرًا إذا أمكن، أو ن
 .من التقليل من آثارها الضارة على أطفالنا

ایير  یضاف إلى ذلك أن قضية اإلعاقة هي قضية نسبية، فتقدیر وجود إعاقة یعتمد عل            ى المع
ة بصریة هو اإلنسان                  . التي نضعها  ه إعاق على سبيل المثال إذا اعتبرنا أن اإلنسان الذي لدی

الذي ال یستطيع الرؤیة تماما فإن ذلك سيقلل جدًا من عدد األشخاص الذین یمكن أن نعتبرهم     
درة         . معاقين ا ق ل فيه ى   أما إذا اعتبرنا أن اإلعاقة البصریة تبدأ من اللحظة التي تق ل عل الطف

الرؤیة مقارنًة بطفل آخر في مثل سنه بحيث تحد من قدرته على رؤیة السبورة في المدرسة                
 .الخ، فإن مشكلة اإلعاقة تصبح مشكلة أوسع و تهمنا جميعًا. . أو من القراءة 

 ما الذي يستهدفه هذا الدليل؟ 
ة، بحيث یشمل أي ق               درة        یستهدف هذا الدليل التناول الواسع لمشكلة اإلعاق صور یحد من ق

الطفل على القيام بأنشطة مناسبة لسنه سواء آانت هذه األنشطة حرآية أو سمعية أو بصریة               
ة ة أو ذهني ا أو    . . أو تخاطبي ط بطبيعته ق فق ة ال تتعل ارة لإلعاق ات الض خ، فاالنعكاس ال
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دد  ي تح ا و الت ة المحيطة به ة و البيئي ع العوامل االجتماعي ا م درجتها، لكن بتفاعله اتج ب الن
ى و إن                . األخير لها  ة حت فإصابة طفل، على سبيل المثال، بإعاقة بصریة أو سمعية أو حرآي

لبيًا              ؤثر س م ت ه، و من ث آانت بسيطة قد تؤدى إلى فقدانه القدرة على متابعة دراسته و تعليم
ه   تقبله آل ى مس املو     . عل نا یع ي مدارس ال ف ن األطف د م اك العدی ة نفهن داء" معامل أو " البل

غير الراغبين في االنتباه، في حين أن المشكلة الرئيسية ناتجة عن قصور بسيط                  "شقياءاأل"
دًال من أن یالقى      وفي السمع أو النظر لم ینتبه إليها من قبل األسرة أو المدرس              ه فب ن، و علي

ى             ؤدى إل ا ی وبيخ مم ب و الت ى التأني ب، یالق دخل المناس تم الت الزم و ی اه ال ل االنتب الطف
ه هو    آفسية و اجتماعية ضارة تفاقم من إحساس الطفل بالعجز و الفشل ليكون م            انعكاسات ن  ل

يمآل ام ن التعل رر و التسرب م ا، أي الرسوب المتك ن أطفالن رین م اك . لكثي ل هن ي المقاب ف
وغ و               اس استطاعوا النب ا بشكل خاص ألن ام و في تاریخن نماذج عدیدة في التاریخ بشكل ع

دی          ة ش ى                   التفوق في ظل وجود إعاق ة عل دة، و األدیب طه حسين من أسطع و أشهر األمثل
 .ذلك

ن في أن نساهم في تنبيه   و في هذا الدليل باإلعاقة مهما آانت درجتها، طامح        إذًا معنيون نحن  
افها                           ذه القضية، بحيث نستطيع اآتش ى ه ال إل املين مع األطف ذلك الع ام و آ األسر بشكل ع

ي الو بة ف دخالت المناس وفير الت رًا و ت اق مبك ل مع دیها طف ي ل ك األسر الت قت المناسب لتل
ه              الطموح األساسي لكل    . وترید أن تعرف آيف تتعامل معه و ماذا یمكن أن تفعل من أجل ف

أسرة هو أن تقوم بكل ما في وسعها لترى طفلها ینمو و یتطور ليصبح إنسانًا مستقًال ومنتجًا   
ه           دار من تمك          . و قادرًا على االعتماد على نفسه و سعيدًا في حيات أ األق م تش ن بعض  يو إذا ل

ذي یجب                      ه و ال ذي نستطيع عمل ر ال اك الكثي ذه الطموحات، یظل هن أطفالنا من بلوغ آل ه
.عمله لكي نوفر لهم حياة آریمة و سعيدة تمكنهم من تحقيق أقصى ما یمكن
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 لمن هذا الدليل؟
 :هذا الدليل موجه إلى

ات، أي هؤال: أوًال ال ذوى اإلعاق ن أسر األطف د م اءت الظروف أن تح ذین ش ال ال ء األطف
درات             ق أقصى تطویر لق نهم من تحقي بعض قدراتهم، وذلك من أجل المساعدة في تمكي
ة و                      المي و هو المشارآة الكامل ق الهدف الع أطفالهم وأقصى نمو سليم، في إطار تحقي

ا                      ة و ب اتهم في ظل وجود إعاق ال في أسرهم و مجتمع لرغم االندماج الكامل لكل األطف
 .عنها

ا، وأن تستطيع االآتشاف                جميع: ثانيًا  األسر التي ترید أن تمنع حدوث مشكلة إعاقة ألطفاله
ة            ى اإلعاق ا سنرى   -المبكر لها إذا حدثت، األمر الذي یمكن أحيانًا من القضاء عل  - آم

 .أو من الحد من تأثيرها على قدرات الطفل و نموه و تطوره السليم

 .ن مع األطفال عامة و األطفال ذوى االحتياجات الخاصة تحدیدًا العامليجميع :ثالثًا

 محتويات الدليل وتنظيمه
 المحتويات: أوًال

ة وه            واع من اإلعاق ة،       ىیرآز الدليل على سبعة أن ة، الحرآي ، البصریة، السمعية، التخاطبي
ة  ات المرآب ة، الصرع، اإلعاق ق  . الذهني ا یتعل ة فيم ایا التالي اول القض ى تن ل عل ذه ویعم  به

 :اإلعاقات

 ما هي أهم األسباب التي تؤدى إلى هذه اإلعاقات وآيف یمكن تجنبها؟ .1
ة                       .2 ل أو إعاق ال االآتشاف المبكر لوجود خل املين مع األطف آيف یمكن لألسر أو للع

 عند أطفالهم؟
 ما الذي یجب عمله عند التشكك من أن الطفل متأخر أو لدیه إعاقة ما؟ .3
 . لدیه إعاقةآيفية التعامل مع الطفل الذي .4
 فرة التي یمكن أن یحصل عليها الطفل المعاق؟اما هي الحقوق و الخدمات المتو .5
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 التنظيم: ثانيًا
 : ینقسم هذا الدليل إلى أربعة أجزاء رئيسية

 : یشكل مدخًال لمشكلة اإلعاقة و یتضمن اآلتي:الجزء األول 

 تعریف اإلعاقة و مستویات تحققها −
 تشارهااإلعاقات المختلفة و درجة ان −
 األسباب الرئيسية لإلعاقة و قضية الوقایة −
 االآتشاف المبكر لإلعاقة و التدخل المبكر −
 االحتياجات العامة للطفل المعاق و أسرته −
 نظرة على التأهيل و أنواعه و الخدمات التأهيلية المتاحة −
 مشاآل و حدود هذه الخدمات −
 المجتمع و البيئة و دورهما في اإلعاقة −
 ل شيئًا و هل هناك أمل؟هل یمكن أن نفع −

وى آل           :الجزء الثاني   ر تفصيال، ویحت  یتناول هذا الجزء آل إعاقة على حدة بشكل أآث
 :جزء من أجزاء هذا الجزء على العناصر اآلتية

ا االآتشاف المبكر           - ي یمكن من خالله تعریف اإلعاقة النوعية و أسبابها و المظاهر الت
 .لها

  طفل لدیه هذا النوع من اإلعاقة؟ما الذي یجب أن نفعله عند اآتشاف -
ى                         - ي یجب عل ة الت ا هي اإلرشادات العام ما هو دور األسرة و األم بصفة خاصة، و م

 األسرة اتباعها؟

ات، و         : الجزء الثالث   یحتوى على دليل إرشادات عامة لألسر عن آيفية اآتشاف اإلعاق
ذلك الخدمات ال اقين، و آ ا المع ال أطفالن ه حي وم ب ا یمكن أن نق وم ا و امت فرة و نوعيته

 .آيف نحصل عليها

ا    مهمیحتوى على قائمة بعدد    : الجزء الرابع   اهرة وعناوینه  من الخدمات المقدمة في الق
 .و آيفية االتصال بها
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א א−א−א
 )تعريف المشكلة ومستويات تحققها( اإلعاقة: أوًال 
 واع اإلعاقاتأن: ثانيًا 
 أسباب اإلعاقة: ثالثًا 
 التدخالت المطلوبة ومستويات مواجهة المشكلة: رابعًا 

 )تعريف المشكلة و مستويات تحققها(اإلعاقة : أوًال
 قبل أن   ن الضرورى م أن هذا الكتاب یستهدف المساهمة في مواجهة مشكلة اإلعاقة، ف          ما دام 

ى األمر       . حد لهذه المشكلة  نبدأ و من أجل أن نبدأ أن نتفق على مفهوم مو           ذلك أن اختالفنا عل
 .الذي نرید مواجهته قد یصيب مساعينا بالتشتت واإلخفاق

 هل نتفق فعًال على مفهوم واحد لإلعاقة؟

ة                   أعتقد أن الجواب على هذا التساؤل قد یكون بالنفي، فنحن في األغلب نعنى بقضية اإلعاق
 .أشياء متنوعة ومختلفة

ي    الل عمل د حرصت خ درب أن  وق ب وم راءى     أ آطبي ا یت خاص عم ر و األش أل األس س
 .و هذه بعض نماذج لردود طالما حصلت عليها. ألذهانهم عند سماع آلمة إعاقة

 ).عبيط یعنى(الطفل المعاق هو طفل ال یفهم شيئًا  

 . متحركالطفل المعاق هو الطفل الذي ال یتحرك، و الذي یحتاج إلى آرسي  

 .هو الطفل الضریر أو غير القادر على الحرآةالطفل المعاق  

:إجابات

الطفل المعاق هو طفل . الطفل المعاق هو الطفل العاجز الذي ال یستطيع عمل شئ 
 .مریض بمرض یمنعه من التفكير أو الحرآة

كلة       ریفهن لمش ن تع ألتهن ع ي س ات الالت ن األمه دد م راءت لع ي ت اذج الت ذه بعض النم ه
اذا    اإلعاقة، ومن الواضح التبا   ك؟ و لم ین واالختالف بين التعریفات، فما هو السبب وراء ذل

 ال یوجد تعریف موحد یتفق عليه الجميع؟ و هل هذه مشكلة محلية أم عالمية؟
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 :قبل أن نحاول اإلجابة على هذه األسئلة فلنقرأ معًا القصة التالية

 قصة الطفل حسن

ل بإ د تخرجه، ليعم وم بع ى ریف الفي اء إل د األطب ة ذهب أح حدى الوحدات الصحية الریفي
ه             . هناك د العامل بالوحدة الصحية ليطلب من و في یوم من أیام الشتاء الباردة جاء عم محم

ذي یسكن بجوار الوحدة                   ه ال ل حسن ابن دى     . القيام بزیارة منزلية للكشف على الطف ا أب و لم
ه   الطبيب استغرابه ألنه لم یر حسن من قبل بالرغم من سكن عم محمد بجوار           ال ل الوحدة، ق

د                  "عم محمد    ده شویة تعب جدی ا بيخرجشي، بس یظهر عن ان و م ". أصله مریض من زم
ى          زل عل ن المن ة م ي زاوی ًا ف ن نائم ل حس د الطف زل وج ى المن دآتور إل ب ال دما ذه وعن
ى ضوء                           ة، و عل اد بالشعب الرئوی انى من التهاب ح ه یع ين أن ه تب حصيرة، و بالكشف علي

 . العالج المطلوبالحالة أعطاه الدآتور 

ا    ى به ن اليمن اق حس ف، أن س الل الكش ن خ دآتور م ف ال ي اآتش عف ف مور و ض ض
 في مفصل   ًاهناك تيبس، و من الواضح أنها حالة شلل أطفال قدیمة، تبين آذلك أن           العضالت
دم   آذلك في القدم،   و   الرآبة مشوهتين و من الصعب استخدامهما في       مما جعل الساق و الق

عندما سأل الدآتور عم محمد عن هذه المشكلة و لماذا ترآوا ساق             . يهما تلك السير على حالت  
از                      وفير جه م ت ك الدرجة، وهل ت ى تل دهورت إل حسن بدون تدریب أو عالج طبيعي حتى ت

و حسن        للساق أم ال، قال    ه أب ة         “ ل ة قدیم ور دي حكای ا دآت ا         .. آه ی ًا لم ع سنين تقریب من أرب
ال و من ساعتها                 حسن آان سنه ثالث سنين جت له ا        ا شلل أطف وا عليه ي بيقول لحالة دي الل

وء  ان بتس ده وآم ه آ دو  " حالت ة حسن ال تب بب، ألن حال دآتور عن الس ر ال دما استفس وعن
 ":طب أنا هحكيلك الحكایة آلها : " واحدة، قال له عم محمدًاشدیدة، فالشلل أصاب ساق

ع ا" ه و بيحب الجري و اللعب م د شاطر و نبي ان ول ام حسن آ وم من األی ي ی ألوالد، و ف
ة عشان السخنية               ه حقن دناه الوحدة الصحية و عطول ار، خ رجع  . صحي وهو سخن زي الن

د                    د آ ازل و مكنشى عارف یتحرك خالص، بع ه اتحسنت     هبعدها البيت و حالته في الن  حالت
 . هلكن رجله اليمين قعد حالها على آد

د الشلل     إطفال و   رحنا الوحدة وهناك قالوا لنا أن دي حالة شلل أ          روح مصر لمعه ن أحسن ن
اك تحمل. هن در نس ا نق ر مم ر، أآت ا آتي ا و اتكلفن ات و . رحن الوا الزم یعمل تمرین اك ق وهن

بعد ما رآب الجهاز استعاد نشاطه، و لما بقى عنده ست سنين أصر أنه یروح . یرآب جهاز
ة مبسوط        المدرسة، آانت المدرسة بعيدة عن البيت ثالثة آيلو متر لكن حسن              ان في البدای آ

ا یوصل           في  . بيها و بيحبها قوى و قعد لفترة یرآب الجهاز و یزك للمدرسة حبة حبة لحد م
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المهم أن حسن . السنة التانية إتنقل فصل حسن الدور التانى و آان ده بيتعبه قوى في الطلوع          
انوا یضحك               .  یوصل متأخر   ما آان آتير  ال آ ه و العي ان بيزعق ل ه و    األستاذ بتاعه آ وا علي

رح في                       . ساعات یعایروه  ه ق دا یعمل ل ل و ابت ان تقي ه آ از مكنشي مریحه ألن ان الجه و آم
 .رجله

دت                       ه ابت روح المدرسة و حالت ایز ی المهم بعد شویة حسن بطل یلبس الجهاز و بطل یبقى ع
ان صحته زي   . تسوء و بقى دایمًا قاعد لوحده مش عایز یكلم حد و ال یلعب مع العيال            و آم

 ".انت شایف بقت دایمًا في النازل ما 

ا    دة، ربم ن لألسف ليست قصة فری ي   تقصة حس اء ف ن األطب د م هادات العدی ك ش د ذل ؤآ
ا نفسه              ة       :المستشفيات العامة الذین یسمعون مثلها یوميًا تقریبًا، وليسأل آل من ا هي اإلعاق  م

 في حالة حسن؟

ل الرآبة والقدم وتشوههما،  هل هي شلل أطفال، أم ضمور في العضالت، أم تيبس في مفص    
ان   ذي آ وي ال اب الرئ ه الصحية، أم هي اإلصابة بااللته دهور حالت المنزل وت ه ب أم اعتكاف

ب؟   تدعاء الطبي ر الس بب المباش دیدة    إالس ا ش رة ولكنه ئلة محي ا أس ًا آله ئلة حق ذه األس ن ه
 . األهمية بالرغم من ذلك

الرغ   ن ب ه حس ي تواج اآل الت ل المش ن الواضح أن آ ا إال فم ن ترابطه ن  أم م ا نتجت ع نه
ا عن مستویات          . أسباب معينة ومختلفة وتحتاج إلى تدخالت متنوعة       ر آله فهذه المشاآل تعب

 . مختلفة لمشكلة اإلعاقة في الواقع، أي في تفاعلها مع المجتمع و البيئة المحيطة

ال و بع                    ة أصيب بمرض عدوى شلل األطف ه في البدای اء  فبعد تتبع حالة حسن نجد أن د انته
م هو الضمور و                   المرحلة الحادة من المرض ظلت واحدة من ساقي حسن مصابة بعطب دائ
الج      اب الع ل غي ي ظ ة، أي ف ت الحال دما أهمل ى، و عن اق اليمن ي عضالت الس الضعف ف
وه و     دم بالتش اق الق ا أصاب س ي المفاصل مم بس ف ى تي ك إل دریبات أدى ذل ي و الت الطبيع

ى                    بالتالي فاقمت من إصابة ا       ة أدت إل ذه الحال ا، ومن الطبيعي أن ه ذي به لساق بالعطب ال
ان                     . صعوبة في الحرآة   اد مك ة، وفى ظل ابتع زة المالئم دریب و األجه اب الت وفى ظل غي

ى           ه عل اق قدرت ا أع ن مم ة حس ت حال الت، تفاقم دام المواص زل و انع ن المن ة ع المدرس
ال اآلخرین، أي ت                ى المدرسة و اللعب مع األطف ذي      الوصول إل ل في المجتمع ال ه آطف حقق

 .یعيش فيه
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من الطبيعي أن یؤدى هذا األمر بحسن إلى انعزاله عن المجتمع و انزوائه و تحوله إلى 
نرى إذن أن اإلعاقة هي قضية مرآبة تتحقق على . إنسان منبوذ و ربما عاطل عند الكبر

ن أسباب مختلفة ال مستویات مختلفة، هذه المستویات تنتج آما رأینا في القصة السابقة ع
. تتعلق بالضرر الجسماني، لكن بتفاعلنا نحن و بتفاعل المجتمع و البيئة المحيطة بالطفل

ن حصيلة هذا التفاعل تكون مختلفة للغایة، فهناك الطفل الذي یواجه بظروف إلذلك ف
مساعدة و مالئمة منذ البدایة یستطيع بها أن یتجاوز الكثير من القصور الذي ینتج عن 

عاقته، و هناك الطفل الذي ال یالقى المناخ المناسب مادیًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا، فيؤدى ذلك إ
 باإلضافة إلى بروز مشاآل جدیدة نفسية و اجتماعية ، إلى تفاقم القصور الناتج عن اإلعاقة

  اختالف النتائج و قصورإنلذا ف. تكون عواقبها في األغلب أشد بكثير من اإلعاقة األصلية
فهم المجتمع للمشكلة یؤدى بنا إلى االختالف عند وصف الظاهرة، فهناك من یرى أنها 

باإلضافة إلى ذلك . مشكلة بسيطة و هناك من یرى أنها مشكلة خطيرة ال یمكن مواجهتها
 .ن وجود أشكال مختلفة من اإلعاقة یكون سببًا في تعقيد أآبرأف

 هاتغيرات عالمية في فهم اإلعاقة و التعامل مع
بدایة فقد تشابه الوضع عالميًا مع الوضع داخليًا، ففي أحسن األحوال سادت لفترة طویلة من                
فقة و اإلحسان، و                    الزمن و عند توافر موارد و إمكانيات لتدریب و تعليم المعاقين نظرة الش
ي    اقين ف ى وضع المع ل عل ذه النظرة بالعم ي ظل ه ة ف ة اإلعاق ة مواجه د اتسمت طریق لق

ر   مؤسسات دا رهم غي ذي یعتب ع ال زلهم عن المجتم تم ع ث ی م بحي ة به ا العنای تم فيه ة ی خلي
 .قادرین أو صالحين للعيش فيه مقارنة باآلخرین

 السنة العالمية للمعاقين و خطوات هامة في التحول
ذا الحدث جاء                1981أعلنت األمم المتحدة عام       السنة العالمية للمعاقين ، و بالرغم من أن ه

و ن تح ر ع ذا    ليعب ي ه ام ف ول ه ة تح ًا و بحق بدای جل أیض ه س ابقة ، إال أن ة س الت إیجابي
اقين      المي للمع د الع ك العق ى ذل د تل مار، و لق ن   1992 - 1982المض د م هد العدی ذي ش  ال

ى                        ا عل ذآر منه المي، ن ى المستوى الع اقين عل ة و المع التحوالت اإلیجابية في مجال اإلعاق
 :سبيل المثال

 . جدیدة و مفاهيم جدیدةظهور تعریفات: أوًال
 .إعالن الميثاق العالمي و تحدید مستویات التدخل: ثانيًا
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دخل ضمن                : ثالثًا ا قضية ت ى اعتباره االنتقال بقضية اإلعاقة من مسألة للشفقة و اإلحسان إل
 .موضوعات حقوق اإلنسان

 تعريفات جديدة و مفاهيم جديدة
ة  كلة اإلعاق ام مش ة أم ة الصحة العالمي ت منظم ام وقف ي ع ى 1981 ف اج إل رت باالحتي  وأق

على ضوء ذلك قامت    . تعریف یعكس فهمًا أرقى للمشكلة و تعقيداتها و األشكال المختلفة لها          
 . مستویاتةنها مشكلة تتحقق على ثالثأالمنظمة بتعریف قضية اإلعاقة على 

ل : أوًال ة  :العطب/ الخل ة أو الدائم ابة المؤقت ه اإلص ل بأن ة الخل ت المنظم ن  عرف  لعضو م
ه   م أو أجهزت اء الجس تویين    . أعض ى المس ية عل د القض و إذن تحدی فه
ماني وجي و الجس و الضعف و   . (البيول ل ه ان الخل ن آ ة حس ي حال ف

 ).الضمور في عضالت الساق

في أداء أنشطة جسمانية معينة مناسبة لسنه و لجنسه،           ) أو صعوبة ( القصور   :اإلعاقة: ثانيًا
صور في التعلم، القصور في الرؤیة و اإلبصار،    مثل القصور في الحرآة، الق    

 .الخ......القصور في السمع

ه و لسنه و لجنسه في                    :العجز: ثالثًا  القصور في قدرة اإلنسان على القيام بالدور المناسب ل
ال اآلخرین، عدم                   ى اللعب مع األطف مجتمعه، مثل عدم قدرة الطفل المعاق عل

ى ا         ل من أسرته،         قدرة الطفل المعاق على الحصول عل ة و التقب لحب و الرعای
 .الخ.....عدم القدرة على العمل و الزواج وتكوین أسرة

 أهمية التعريفات الجديدة و مغزاها
 : تأتى أهمية التعریفات الجدیدة من أنها أدت إلى اآلتي

اً      .1 كلة عالمي ق المش ة لتحق ل المختلف ين المراح ة ب م و التفرق د فه بحنا  . توحي د أص فلق
ى   ثًال إذا               قادرین عل ه من المشكلة، فم راد التعامل مع ى المستوى الم ًا عل اق مع  االتف

وجي ف  ي أو البيول توى الطب ى المس كلة عل ع المش ل م ا أن نتعام ا نتحدث عن إأردن نن
الخلل، أما إذا أردنا أن نتعامل مع المشكلة على مستوى النشاط العملي و القصور فيه         

اعي و النفسي           فإننا نتحدث عن اإلعاقة، أما إذا أردن       ا أن نتحدث عن المستوى االجتم
أي الحالة الناتجة عن تفاعل اإلعاقة و درجتها مع المؤثرات          (فإننا نتحدث عن العجز     

 ).االجتماعية و البيئية المحيطة
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ة            .2 ى إعاق ه إل ل و تحول اقم الخل وضحت التعریفات األسباب المختلفة التي تؤدى إلى تف
تج عن المرض أو اإلصابة األصلية و              .و تحول اإلعاقة بدورها إلى عجز       فالخلل ین

رة             ى درجة آبي ك إل د ذل درات اإلنسان، ویعتم ى ق ر عل ة إال إذا أث ال یتحول إلى إعاق
على العالج و التدریبات و العنایة بالعضو أو الجهاز المصاب، و على درجة اإلعاقة       

 .و تحققها

ذا الفصل             .3 د ه اإلنجاز الرئيسي بالنسبة    فصل مفهوم اإلعاقة عن مفهوم العجز، و یع
وق           ة و حق ع و البيئ ه المجتم ذي یلعب ر ال م الكبي ح الحج د وض ات، فق ذه التعریف له

 .اإلنسان، و عجزهم عن تحقيق متطلبات إنسانية و آدمية المعاق

الي      .4 تسهيل تحدید أشكال التدخل المطلوبة، فتحدید مراحل تحقق مشكلة اإلعاقة، و بالت
ا ی  ف خلفه ي تق باب الت اف   األس ا االآتش ي یتطلبه بة الت دخالت المناس د الت هل تحدی س

ة تتطلب في األغلب األعم من الحاالت العمل                        ر، ألن اإلعاق المبكر و العالج المبك
ات السمعية و البصریة و                      ك باستخدام المعين على التقليل من القصور الموجود و ذل

م         ....الحرآية ذي یستجيب لالحتياجات     الخ، باإلضافة إلى التدریبات و التعليم المالئ ال
وب    إنأما في حالة العجز ف    . الخاصة الناجمة عن هذا القصور و درجته        التدخل المطل

ة                ه بالطریق ر تشریعاته و تنظيم ة المجتمع و تغيي ى مستوى توعي هو في األساس عل
 .التي تجعله مالئمًا لألشخاص ذوى االحتياجات الخاصة

 أهداف و محاور عالمية في مجال اإلعاقة
المي    ي الع امج العمل و البرن المي آخر و ه از ع ى إنج ة عل د لإلعاق م الجدی د انعكس الفه وق

 : للمعاقين، فقد حدد البرنامج المحاور اآلتية لمواجهة مشكلة اإلعاقة

ة .1 ي أو         :الوقاي تالل العقل االت االع ع ح تهدف من ي تس ة الت دابير الالزم ي الت  وه
و إلى منع االعتالل بعد حدوثه من       ، أ )الوقایة األولية (الجسماني أو الحسي    

 .أن یؤدى إلى نتائج سلبية جسمانيًا و نفسيًا و اجتماعيًا

ين الشخص،             :إعادة التأهيل  .2  و هي العملية الموجهة و المحدودة زمنيًا الخاصة بتمك
ي                رجًال آان أو امرأة، من الوصول إلى أفضل مستوى وظيفي عقل

ذلك یتو  اعي، و ب ماني و اجتم ه أواو جس ة  فرل ائل الالزم ا الوس  له
ك إجراءات         ا، و یمكن أن یتضمن ذل ه أو حياته ر مجرى حيات لتغيي

ا      ة   (تستهدف التعویض عن فقدان وظيفة أو الحد منه ات التقني بالمعين



 17

أو غير ذلك من التدابير المستهدفة إلى تسهيل أو إعادة التكيف           ) مثًال
 .االجتماعي

رص  .3 افؤ الف ا   :تك ام الع ع النظ ة وض ي طریق ع،    و ه اول الجمي ي متن ع ف م للمجتم
البيئة الطبيعية و الثقافية، و اإلسكان و النقل، و  : ویشمل هذا النظام  

ل، و     يم و العم رص التعل حية، و ف ة و الص دمات االجتماعي الخ
 .الحياة الثقافية و االجتماعية بما فيها المرافق الریاضية و الترفيهية

 أنواع اإلعاقات: ثانيًا
ذ ا للتعریف ال اه فوفق ا إي سبق أن ذآرن وم به ة یفترض أن یق ن أي قصور نشاط أو وظيف

ة   د إعاق نه تع بة لس ل بالنس االت    . الطف ن الح د م مل العدی ف ليش ي التعری ذا ف ع ه د یتس و ق
 :المختلفة التي تقع ضمن هذه الدائرة، و قد اعتمدنا في هذا الكتاب التصنيفات اآلتية

ة        أي القصور الذي یصيب     : اإلعاقة الحرآية  ى إعاق ة، و تنقسم إل ى الحرآ درة اإلنسان عل ق
ياء      (في الحرآات الدقيقة     اول األش دي و تن ة في   ) أي في استخدام األی وإعاق

 ).الخ........أي القدرة على الجلوس و السير(الحرآات الكبيرة 

 . أي القصور في الرؤیة مقارنة باألطفال اآلخرین من نفس العمر:اإلعاقة البصرية

 . أي القصور في السمع مقارنة باألطفال اآلخرین من نفس العمر:معيةاإلعاقة الس

ال اآلخرین من              : اإلعاقة التخاطبية  أي القصور في القدرة على استخدام اللغة مقارنة باألطف
 .نفس العمر

ة ة الذهني ن  :اإلعاق رین م ال اآلخ ة باألطف تعلم مقارن م و ال ي اإلدراك و الفه  أي القصور ف
 .نفس العمر

 یشمل النوبات التشنجية أو غير التشنجية و التي ینتج عنها اختالل مؤقت في وعى     :الصرع
 .اإلنسان یمكن أن یؤدى إلى إعاقته عن أداء وظائف متعددة

ة ة المرآب ال ذوى  :اإلعاق ل األطف د، مث ل الواح بة للطف االت القصور بالنس دد مج  تشمل تع
 .ةاإلعاقات الحرآية و الذهنية و السمعية و التخاطبي
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 أسباب اإلعاقة: ثالثًا
لقد عرفنا اإلعاقة بأنها أي قصور واضح في نشاط اإلنسان مقارنة بمن هم في مثل سنه، 

من هنا یتحتم علينا .ینتج عنه خلل دائم أو مؤقت في عضو من أعضاء الجسم أو في أجهزته
 إلى اإلعاقة؟معرفة أسباب اإلعاقة، فما هي أهم تلك األسباب و األآثر انتشارًا التي تؤدي 

 ترتيب األسباب وفقًا لدرجة األهمية
ر           : حاالت ترتبط بالحمل و الوالدة     .1 ين داخل رحم األم یكون أآث من الطبيعي أن الجن

ذا ف                وه و صحته، ل ى نم ن لصحة  إحساسية لإلصابات التي تكون لها آثارًا ضارة عل
 .األم ووعيها أثناء الحمل دورًا هامًا في حمایة صحة الجنين

ة األمراض     تتتصدر تلك األمراض التي یمكن أن    : اض المعدیة األمر .2 ا إعاق تج عنه ن
 :اآلتية

شلل األطفال، الحصبة، السعال الدیكي، السل الرئوي، االلتهاب السحائي، االلتهاب  .3
 .المخي، التهاب األذن الوسطى

د من                   : سوء التغذیة  .4 ة و العدی ين سوء التغذی ة ب أوضحت الكثير من الدراسات العالق
ه بشكل              . عاقاتاإل ة، إال أن ى إعاق ؤدى مباشرة إل ة ال ی و بالرغم من أن سوء التغذی

. عام یمثل خطرًا أساسيًا بالنسبة لألطفال خاصة في ظل وجود عناصر خطر أخرى          
ين                     ال بالعدوى و ب ين إصابة األطف ة ب فلقد أصبح من المعروف أن هناك عالقة وثيق

تج            .نتائج ذلك على صحتهم في ظل سوء تغذیتهم        ة تن ات ذهني اك إعاق ل هن في المقاب
امين              ل نقص فيت ة، مث ات الغذائي و ) أ ( مباشرة عن نقص مزمن في بعض المكون

 .ن یسببان إعاقات ذهنية لمالیين من األطفال سنویًایاليود اللذ

ة .5 باب الوراثي اهرة زواج  : األس ا ظ ي تنتشر فيه ائالت الت ي الع االت ف ذه الح ر ه تكث
 .ا تحمل األم في سن آبيراألقارب، وآذلك عندم

تلعب الحوادث و العنف دورًا هامًا خاصة في إصابة األطفال : الحوادث و العنف .6
بإعاقات متعددة، و تشغل حوادث الطرق و العنف عنصرًا رئيسيًا بالنسبة لألطفال 

یضاف إلى ذلك أیضًا تعرض . الكبار نسبيًا ، أي بين سن السابعة و الثامنة عشرة
إصابات العمل، خاصة في ظل غياب تطبيق قوانين حمایة الطفل و األطفال إلى 

 .توفير ظروف آمنة له
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دات    : المواد الكيميائية و السموم و األدویة   .7 تلعب نفایات المواد السامة واستخدام المبي
د من الحاالت             ،الحشریة ال بالعدی  و آذلك األدویة دورًا هامًا أیضًا في إصابة األطف

 .ةالتي تؤدى إلى الوفا

 تقسيم أسباب اإلعاقة من منظور تطوري
 تفاصيل و أمثلة السبب الفترة
ما قبل 

اإلخصاب 
ووقت 

 اإلخصاب

أآثرها : العدید من األمراض الوراثية عوامل وراثية مفردة أو مجتمعة
شيوعًا الذي یتسبب في حالة الطفل 

 ضمور -) حالة داون(المنغولي 
 العضالت

  :عامل مسبب للعدوى* 
  الحصبة األلمانية، اإلیدز عند األم-  فيروسي-
 )الزهري الوراثي( مرض تناسلي -  بكتيري-
  التوآسوبالزما عند األم-  طفيلي-

  نقص وصول األآسجين إلى المخ* 
تأخر النمو ... أنيميا عند األم- غذائي*

 الجنيني داخل الرحم
  ضغط الدم المرتفع، السكر- د األمأمراض عن* 
 هرمون الغدة الدرقية و بدائله، - أدویة تتناولها األم أثناء الحمل* 

أدویة أخرى مثل المضادات الحيویة 
 و مضادات االآتئاب

  التعرض لإلشعاع* 

فترة 
 لحملا

  اإلصابة المباشرة* 
 
 

  

 نتيجة للوالدة الطویلة المتعثرة، - سجين للمخنقص وصول األآ* 
 یلتف الحبل السري حول رقبة الوليد

أثناء 
 الوالدة

ضغط أو شد غير مناسب على * 
 الرأس أو الذراع

  ملخ الوالدة-
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 تفاصيل و أمثلة السبب الفترة
غير مكتملي (ن و األطفال المبتسر-

 )النمو
 

   الصفراء الشدیدة-
   نقص الجلوآوز في الدم-
   عدوى-

فترة ما 
بعد 

الوالدة 
 مباشرة

   نقص وصول األآسجين للمخ-
الت  النز- شلل األطفال -  مضاعفات األمراض المعدیة-

التهاب ... الحصبة-الجفاف ...المعویة
 . السعال الدیكي-أنسجة المخ 

  وجود جسم غریب بمجرى التنفس-  نقص وصول األآسجين للمخ-
التهاب األغشية ( االلتهاب السحائي -

 )المحيطة بالمخ
  

حامض  تسمم الرصاص من -  التسمم-
 البطاریات و عادم السيارات

   إصابات الرأس-

فترة ما 
بعد 

 الوالدة
فترة (

 )الطفولة

 نقص الفيتامينات خاصة فيتامين -  سوء التغذیة-
 و اليود) أ(
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 التدخالت المطلوبة ومستويات مواجهة المشكلة: رابعًا
 ما الذي يمكن أن نفعله؟. .  اإلعاقة و قضية الوقاية 

 شيئًا تجاهه، فهناك الكثير جدًا الذي یمكن بواسطته اإلعاقة ليست قدرًا ال یمكن أن نفعل
 :الحد منها

 في مرحلة ما قبل الحمل. 1

م أو                     ن الع ل اب ارب المباشرین مث ارب خاصة األق زواج من األق من المحبذ تجنب ال
يمكن إجراء               . الخ.....ابن الخال أو ابن العمة     ك، ف ر الممكن تجنب ذل إذا آان من غي

زداد    فحص ما قبل الزواج للتأ     ي ی آد من الخلو من األمراض الوراثية المعروفة و الت
 .احتمال حدوثها عند الزواج من األقارب

) حالة داون(تجنب اإلنجاب المتأخر بالنسبة لألم، فهناك حاالت إعاقة عدیدة مثل  
 .التي تزید نسبة حدوثها مع ارتفاع سن األم خاصة بعد سن األربعين

 . عدم التعرض للتدخين 
 ). األبخرة-العادم (عرض للسموم عدم الت 

 مرحلة الحمل. 2

تحكم   ا األم الحامل وال ى أي أمراض یمكن أن تصاب به ة الحمل للتعرف عل متابع
 .الخ....فيها مبكرًا، مثل السكر، ضغط الدم

ب  رضتجن رض         تع ة وم بة األلماني ة الحص ك، خاص ن ذل ا أمك دوى آلم  األم للع
 .ه وجود حيوانات أو قطط بالمنزلالتوآسوبالزما الذي یساعد على انتشار

ار من             : التغذیة السليمة   ق اإلآث ليمة، عن طری ذیتها الس ى تغ یجب أن تحافظ األم عل
ال تعنى  (األغذیة المليئة بالفيتامينات و الحدید مثل الخضراوات و األلبان و األسماك            
 ).إطالقًا التغذیة السليمة اإلفراط في األآل ألن ذلك یضعف من صحة األم

لتوقف عن تناول العقاقير واألدویة خالل الحمل إال في حاالت الضرورة القصوى             ا 
 .و باستشارة الطبيب

 مرحلة الوالدة. 3

یجب متابعة الحمل و الوالدة تحت إشراف طبيب أو حكيمة مدربة من أجل تجنب بعض 
 .المشاآل التي یمكن أن تحدث أثناء الوالدة وتؤثر على الجنين
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 لوالدة مباشرةمرحلة ما بعد ا. 4

فحص الطفل من  قبل متخصص بعد الوالدة مباشرة ، وإذا تم مالحظة أي من                یجب 
 : نقله مباشرة إلى المستشفى أو عرضه على طبيبفينبغىالعالمات اآلتية 

ع أو              اد في درجة الحرارة، صعوبة في البل اع ح ل أو اصفراره، ارتف اق الطف إزرق
 .التبولالرضاعة، قيء مستمر، عدم اإلخراج أو 

 : اآلتىأن تحرص علىعلى األم فترة ما بعد الوالدة يجب .  5

ة الفطام و                د مرحل ليمة عن ة س الرضاعة الطبيعية حتى سن سنتين، تغذیة الطفل تغذی
 ما بعد ذلك، عدم تناول أي عقاقير أثناء الرضاعة إال باستشارة طبيب، 

ال آخ        ران   (رین الحرص على عدم تعرض الطفل لإلصابة بالعدوى من أطف من الجي
 .و الحرص على تطعيم الطفل دوریًا) أو من الشارع

دًا عن                       ة بعي المواد الكيميائي اظ ب ة من خالل االحتف إبعاد الطفل عن أي حوادث ممكن
اآن یمكن أن                      ة في أم ة أو تدفئ د ناری متناول الطفل، و آذلك ضمان عدم وجود مواق

 .ن أماآن عاليةیصل إليها الطفل، و مراقبته جيدًا لمنع سقوطه م
ن أن           ي یمك ة الت اطر المختلف م واإلدراك بالمخ تطيع الفه دما یس ل عن ف الطف تعری

 .یتعرض لها في المنزل أو في الشارع

توفير المناخ المالئم لتنمية إدراك الطفل و تعلمه ، و ذلك  في النهایة یجب التأآيد على أهمية
تعليم و االستثارة من جانب األهل عن طریق اللعب و الحدیث معه بشكل مستمر، فغياب ال

 . هو من أهم أسباب التأخر في نمو األطفال

 االآتشاف المبكر و قضية اإلعاقة
ال یمكن بأي حال من األحوال إغفال األهمية القصوى الآتشاف اإلعاقة مبكرًا، فكما سبق 

ن ذلك، تبدأ نها ليست حالة نهائية أو تحدث متكاملة منذ البدایة، على العكس مإأن ذآرنا ف
اإلعاقة بمرض أو إصابة ینتج عنها خلل ما في عضو من أعضاء الجسم مما قد یؤدى إلى 

ما . هذه اإلعاقة، و بتفاعلها مع المجتمع و البيئة یمكن أن تصل إلى العجز آما ذآرناحدوث 
 ؟ دور االآتشاف المبكر في هذه العمليةنهو إذ

 .المناسب لهمنع حدوث خلل منذ البدایة بتوفير العالج  
وم بوظائف   ي یمكن أن تق بة الت دائل المناس ة من خالل الب ى إعاق ل إل ع تحول الخل من

 . العضو المصاب
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 .التقليل من درجة اإلعاقة و الحد من آثارها عن طریق منع تدهور العضو المصاب 
ا و                          ة و طبيعته وم اإلعاق ى عجز من خالل تعریف األسرة بمفه ة إل منع تحول اإلعاق

وق ضررها  طرق التع د یف ة ق ية و اجتماعي ار نفس ي من حدوث أث ا یق ا، مم ل معه ام
 .اإلعاقة األصلية

  دوره، أنواعه، حدوده:التأهيل
 دور التأهيل: أوًال

ى أفضل مستوى وظيفي                        ي تستهدف الوصول إل ة الت ه العملي ى أن  قمنا بتعریف التأهيل عل
و ما هو دوره، و ما هي حدود هذا         أین یقع إذًا مجال التأهيل،      . عقلي و جسماني و اجتماعي    

 ؟الدور

 ،یوجه التأهيل جهده إلى الطفل ذي اإلعاقة من أجل تحسين وظيفة العضو الذي أضير
له، فيتضمن تقویة اإلمكانيات األخرى  وآذلك منع تدهوره بفعل عدم االستخدام الصحيح

. ينة لدیهلدى الطفل مما یساعده على التعویض عن القصور الذي أصيبت به قدرات مع
 عملية تهيئة شاملة طبية و نفسية و اجتماعية للطفل و أسرته من أجل أن یكون نالتأهيل إذ

 .أآثر قدرة على تجاوز ضعف قدراته نتيجة اإلعاقة و انعكاساتها عليه

 أنواع التأهيل: ثانيًا
 التأهيل الطبي و الجراحي و دورهما

الدوائي الذي یمكن أن یساعد على التقليل من من الناحية الطبية یشمل التأهيل توفير العالج 
اإلعاقة و تأثيرها على الجسم، و آذلك العالج الجراحي بما یتضمنه من إجراء الجراحات 

لكن یجب االنتباه . التصحيحية التي یمكن أن تحسن من وظيفة العضو أو تحد من تدهوره
 و قد یكون تأثيره محدودًا هنا إلى أن دور األدویة أو الجراحة یختلف من حالة إلى أخرى

في بعض الحاالت، فاإلعاقة بعد أن تحدث تكون غير قابلة للشفاء في أغلب األحيان، لذا 
یجب توخى الحكمة في استخدام وسائل التدخل الطبي و الجراحي، ففي آثير من األحيان 
 تكون باهظة التكاليف من ناحية و من ناحية أخرى تكون مضرة بصحة الطفل و تطوره

 .النفسي و االجتماعي
 العالج الطبيعي و التخاطب

تلعب تدریبات العالج الطبيعي و التخاطب دورًا هامًا في تقویة وظائف األعضاء الضعيفة 
 .. و آذلك في نطاق التدریب و التعليم،لدى اإلنسان، و هي تدخل في نطاق التدخل الطبي

من العالج الطبيعي في تقویة الوظيفة فالطفل المصاب بإعاقة حرآية قد یستفيد بدرجة آبيرة 
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التي بها قصور و منع المضاعفات التي قد تنتج عنها، آذلك تساعد جلسات التدریب على 
 .التخاطب و الكالم في تقویة إمكانيات الطفل الذي لدیه إعاقة تخاطبية

 التعليم الخاص و التدريب و التأهيل المهني

ي عملية التأهيل، فالطفل المصاب بإعاقة هو طفل یأتي بعد ذلك دور التعليم و التدریب ف
 خاصة من التدریب و التعليم الذي یستهدف ًالبالضرورة له احتياجات خاصة تتطلب أشكا

و . تقویة إمكانيات الطفل على اآتساب المهارات المختلفة في ظل وجود إعاقة و رغمًا عنها
یل لذوى اإلعاقات ام لغة برتتراوح أشكال التعليم لذوى االحتياجات الخاصة من تعل

البصریة، إلى تعلم لغة اإلشارة لذوى اإلعاقات السمعية الشدیدة، إلى التعليم الخاص لذوى 
یتضمن أیضًا التدریب المهني الذي یشتمل على مساعدة الطفل في مرحلة . اإلعاقات الذهنية

تطيع العمل و اإلنتاج المراهقة على اآتشاف إمكانياته و تدریبه على المهن المالئمة حتى یس
 .و االعتماد على النفس

 المعينات و األجهزة التعويضية

تلعب المعينات و األجهزة التعویضية دورًا حيویًا في تعویض الطفل المعاق عن مجاالت 
القصور الناجمة عن اإلعاقة، و تتراوح تلك المعينات و األجهزة التعویضية من النظارة 

ير، إلى العصا الخاصة بالكفيف، إلى الكرسي المتحرك، إلى الطبية، إلى عصا بسيطة للس
السماعات الخاصة بذوي اإلعاقات السمعية، إلى األدوات المتنوعة و المختلفة التي یمكن أن 

و قد . الخ....تسهل على الطفل القيام بأنشطته اليومية في الجلوس و تناول الطعام و الملبس
جهزة تكون أفضل بكثير عندما تصنع من مواد متاحة أثبتت تجارب العالم آافة أن هذه األ

محليًا، و تكون مالئمة لالحتياجات الخاصة للطفل فيمكن تعدیلها و تطویرها وفقًا لهذه 
 .االحتياجات

  التأهيل النفسي و االجتماعي

ال یجب أن نغفل أن الطفل المعاق و أسرته یحتاجون إلى العون االجتماعي لمواجهة مشكلة 
ففي آثير من األحيان تلعب المشاآل النفسية الناجمة عن اإلعاقة و عدم تقبلها من  ..اإلعاقة

قبل األسرة و انعكاس ذلك على الطفل أدوارًا أشد وطأة من اإلعاقة األصلية، و قد أثبتت 
دراسات عدیدة أن أهم خطوة في اندماج الطفل المعاق في مجتمعه و ثقته و نجاحه فيه هو 

في .  إلعاقته، فيجب أن نرى إمكانيات أطفالنا قبل أن نرى أوجه القصورتقبل أسرته له و
 .المقابل یجب أن نعى حدود هذه اإلمكانيات دون أن یؤثر ذلك على حبنا و تقبلنا لهم
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 حدود التأهيل: ثالثًا
 لقد نشأ التأهيل تاریخيًا من أجل الكبار الذین :یبقى أن نقول آلمة أخيرة عن حدود التأهيل

ولذلك فقد آان الهدف هو تأهيل اإلنسان من . ا إصابات خاصة في أعقاب الحروبواجهو
أي بعد استعادة أو تحسين وظائفه . أجل العودة للمجتمع مرة أخرى و بعد فترة زمنية محددة
ومع دخول التأهيل مجال الطفولة . التي اختلت أو فقدت، باإلضافة إلى تهيئته النفسية لذلك

فبالنسبة للطفل قد یشمل التأهيل . قدت أهدافه ووسائله من ناحية أخرىتسع من ناحية و تعا
لكن هذه . فترة الطفولة آلها، أي إلى أن یصبح قادرًا على االعتماد على نفسه إذا أمكن

ففي أغلب األحيان لن یكون العضو . العملية مهما طالت یجب االنتباه في أن لها حدودًا
استمرار العالج و المحاوالت مع ًا تمامًا، بل یمكن المصاب أو الوظيفة القاصرة سليم

فإلى جانب . المستميتة لألسرة و للمعالج أن یكون تأثيرهما أآثر ضررًا على الطفل وأسرته
 ،"الشفاء أو العالج السحري"التكاليف الباهظة التي تتحملها األسرة في البحث المستمر عن 

ددة یمكن أن یؤدى إلى ضغط نفسي شدید ن استمرار الطفل تحت العالج دون آفاق محإف
عليه من جانب و إلى تحجيم إمكانياته األخرى التي لن تتطور إال بتعامله مع الحياة من 

ن الترآيز على تأهيل الفرد المصاب أو المعاق یساعد إأما بالنسبة للمجتمع، ف. خرآجانب 
ستيعاب أفراده بغض النظر عن على القيام بالدور األآثر أهمية وهو تهيئة المجتمع والبيئة ال

 .إمكانياتهم المختلفة

 )تكافؤ الفرص(المجتمع و البيئة و دورهما في اإلعاقة 
ة، آيف یتحول إنسان ذ            ات من القصص اليومي و لقد رأینا في قصة حسن آما نرى في المئ

وم  فال یستطيع أن یق  ..إعاقة إلى إنسان عاجز، غير قادر على تحقيق طموحاته و احتياجاته      
وا       ذین ترآ اقين ال ن المع دًا م ر ج اك الكثي اة، وهن ي الحي ه ف نه و لجنس ي لس دور الطبيع بال
د                الدراسة و أصبحوا عاطلين عن العمل بفعل إعاقات بسيطة، في الوقت الذي نرى فيه العدی

 من قصص النجاح المبهرة ألشخاص ذوى إعاقات شدیدة، فما هو السبب في ذلك؟

ًا أن السبب اا ق عالمي ن  تف ن الطبيعي و م يط، فم ع المح ة و المجتم ي البيئ ن ف ألساسي یكم
دیر من أسرته، و أن یستطيع           ة و التق ى الحب و الرعای األهمية بمكان أن یحصل الطفل عل
ه، و أن یحصل          آذلك اللعب مع أطفال آخرین في مثل سنه، وأن یستكشف المجتمع من حول

ا        على أآبر قدر ممكن من التعليم و التدریب الذي           یؤهله لالعتماد على نفسه و االستقالل فيم
 .بعد، فال یجب لإلعاقة أن تحول إال في حدود ضيقة دون تحقيق ذلك
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ع،                    ه من المجتم لكن إذا لم یتفهم الناس الطفل المعاق و احتياجاته و من ثم ساعدوا على عزل
ذه االحتيا                     ا ه ة تضع في اعتباره ا بطریق جات الخاصة،    و إذا لم تنظم البيئة التي یعيش فيه

 .نكون فقط نحن و مجتمعنا المسئولين عن إعاقة الطفل و عجزه

ة،                     إذن ف  دأ من أسباب حدوث اإلعاق ددة المستویات، تب ة متع إن مواجهة اإلعاقة هي مواجه
ة                       ى توعي اق، إل ل المع ة للطف وفير الخدمات التأهيلي ى ت ا، إل إلى محاولة االآتشاف المبكر له

 .ت الخاصة التي تجعله مجتمعًا متاحًا و مفتوحًا أمام جميع أفرادهالمجتمع المحيط باالحتياجا

یتوجه بشكل خاص إلى أسرة و المهتمين بقضية اإلعاقة، جميع یستهدف نب إذان هذا الكتإ
بقصور هذه األسرة والطفل المعاق التي في أحضانها یستقبل الطفل و یبدأ مواجهة الحياة، 

له یمكن ة األسرة له هذه الكلمة من معان، و بمساعدیتحول الطفل إلى طفل عاجز بما تحم
 .أن یتغلب على آثير من المشاآل التي تعيق تطوره و تعيق تحقيقه ألقصى قدر من النجاح
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 مقياس حدة اإلبصار
 6/18 إلى 6/6أقل من : إعاقة بسيطة

 6/60 إلى 6/18أقل من : إعاقة متوسطة

 3/60 إلى 6/60أقل من : إعاقة شديدة

  إلى عدم رؤية الضوء3/60أقل من : عمى آامل

א א
א( )א

  تعريف اإلعاقة البصرية 
  درجة انتشار اإلعاقة البصرية 
  أهم أسباب اإلعاقة البصرية 
 يفية انتشار اإلعاقة البصرية آ 
  سمات الطفل المعاق بصريًا 
 دور األسرة واألم بصفة خاصة في مساعدة طفلها الذي يعانى من إعاقة  

 بصرية

 تعريف اإلعاقة البصرية
اإلعاقة البصریة هي نقص قدرة اإلنسان على اإلبصار مقارنة باألشخاص اآلخرین نتيجة 

 من قدرة الشخص على القيام بأداء وظائف الحياة، مثل لخلل في الجهاز البصري، و قد تحد
الطفل الذي ال یستطيع أن یرى 
ما یكتب على السبورة، أو 
یمارس أنشطة الرعایة الذاتية 
مثل الملبس أو النظافة 
الشخصية أو تناول الطعام أو 

 .التعلم أو العمل

د    طة أو ش يطة أو متوس ين صعوبات بس ا ب ة م ي الرؤی راوح الصعوبة ف ت تت إذا آان یدة، ف
ول              و         إالرؤیة ضعيفة جدًا أو شبه منعدمة أو منعدمة تمامًا، یمكن الق ف، فه ل آفي ذا الطف ن ه

دا الضوء في بعض الحاالت                 ًا ع ة تمام ة الشدیدة          .غير قادر على الرؤی ة اإلعاق ا في حال أم
يالتها رة دون تفص ياء الكبي ود األش ز وج تطيع تميي خص یس ریة . فالش ة البص ا اإلعاق أم

لمتوسطة فهي التي یستطيع فيها الطفل أن یميز أشكال األجسام الكبيرة مع بعض التفاصيل             ا
 مكفوفين لكنهم یعانون من     نو أغلب األطفال فقد ال یكونو     . و یمكن تصحيحها قليًال بالنظارة    
 .صعوبة في رؤیة األشياء بوضوح
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فقدان الكامل أو شبه  یتجاوز هذا التعریف بطبيعة الحال اعتبار اإلعاقة البصریة هي ال
الكامل للرؤیة و هو التعریف المعتمد من أغلب الهيئات التي تتعامل مع المكفوفين وضعاف 

 .البصر

 درجة انتشار اإلعاقة البصرية
بحوالي واحد في   ) المكفوفين و شبه المكفوفين   ( تقدر درجة انتشار اإلعاقة البصریة الشدیدة       

ة               و تصل حسب     ،األلف في الدول الغربية    ى واحد في المائ ة إل تقدیر منظمة الصحة العالمي
ة                    ة و األمراض المعدی و بالنسبة  . في دول العالم الثالث نتيجة النتشار أمراض سوء التغذی

 :ن درجة انتشارها تقدر آالتاليإلألطفال ف
 1000 لكل 1في الدول الفقيـرة  10000 لكل 3في الدول المتقدمة 

 -70ون طفل في السنة و یموت في أول سنة حوالي               یصاب بكف البصر حوالي نصف ملي     
 .منهم% 80

أما إذا أضيف األطفال الذین یحتاجون إلى استخدام النظارة من أجل رؤیة أفضل فسوف 
ترتفع النسبة إلى أآثر من ذلك بكثير، فمثال في الدراسة المسحية بعين حلوان تم تقدیر عدد 

إذا ما % , 5و تنخفض إلى  % 3في اإلبصار األطفال المصابين بأي نوع من أنواع الخلل 
 .استبعدنا اإلعاقات البصریة البسيطة

 أهم أسباب اإلعاقة البصرية
تظهر آثير من حاالت اإلعاقة البصریة عند الوالدة أو خالل الشهور األولى من حياة الطفل 

 :و یكون هذا نتيجة

 .أسباب تؤدى إلى الضعف في القدرة على اإلبصار 
 .إلى إصابة في الجهاز البصريأسباب تؤدى  
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 :و يمكن إجمال تلك األسباب آاآلتي

ا تكون                       .1 ًا م نفس األسرة، و غالب أمراض وراثية یحتمل أن تظهر في عدد من األخوة ب
 .مرتبطة بزواج األقارب و تؤدى إلى ضعف قدرة اإلبصار

 .مشاآل تحدث أثناء الحمل، مثل إصابة األم بالحصبة األلمانية .2

ا   .3 د                    حدوث التهاب ل السيالن في عين الولي دها، مث والدة أو بع اء ال ين أثن ة للع ت ميكروبي
 . الذي یحدث أثناء الوالدة إذا آانت األم مصابة بالمرض

ال المبتسر     .4 ا األطف ي یوضع به ي الحضانات الت بة األآسجين ف ادة نس  ون أو ناقصوزی
 .الوزن

ي            .5 د الحبيب ا الترا(التهابات العين مثل الرمد الصدیدي أو الرم ق        )آوم أتي عن طری ، و ت
اللمس أو عن        ل ب ة، و هي تنتق ة العام دم النظاف وث و ع ي تنتشر نتيجة للتل العدوى الت
ة     و عتام ة ه ذه الحال ي ه دان البصر ف بب فق ون س اذورات، و یك ذباب أو الق ق ال طری

 ). إصابة الجهاز البصري( القرنية

ا نقص بعض العناصر األس .6 ة، و المقصود به ية خاصة نقص أمراض سوء التغذی اس
ى                   )أ(فيتامين   ؤدى إل ذي ی امين ال ذا الفيت ة أن نقص ه ، و قد أصبح من الحقائق المعروف

امين       ر   ) أ(إصابة الجهاز البصري یمكن أن یؤدى إلى آف البصر، و یوجد فيت في آثي
تد حدة المرض                ا تش ادة م من الفواآه و الخضراوات و األلبان و اللحوم و البيض، و ع

ابات ال  ع اإلص ذین ال م ال ال ع األطف بة وم ابة بالحص ع اإلص هال و م ررة باإلس متك
 .یرضعون رضاعة طبيعية

 .أسبابًا هامة لإلعاقة البصریة) الحوادث(تمثل اإلصابات المباشرة للعين  .7

 . الوزن أو غير مكتملي النمو أآثر عرضة إلصابات العينویكون األطفال ضعيف .8

ة إلص   .9 ًا نتيج ة البصریة أحيان دث اإلعاق احبة   تح ون مص خ تك ي الم اآل ف ابات أو مش
دماغ           دماغي  (إلعاقات أخرى مثلما قد یحدث عند اإلصابة باألورام أو بتلف ال ) الشلل ال

 ).نظر أسباب الشلل الدماغيا(و قد یحدث تلف الدماغ قبل الوالدة أو أثنائها أو بعدها 

 . الحول- المياه الزرقاء -المياه البيضاء  .10
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 ؟البصرية مبكرًاآيفية اآتشاف اإلعاقة 
د      ة بصریة أو ق د بإعاق د یول ل ق م أن الطف ا نعل ل الصغير، فكم ة الطف ك بمالحظ ا ذل یمكنن

 :یصاب بمرض الحق یمكن أن یؤدى إلى إعاقة بصریة، على ذلك نجد

 :عالمات القصور الشديد في النظر، و التي تظهر في الطفولة المبكرة و هي. 1

 . عينيهاالطفل ال ینظر إلى وجه األم أو في 
 .ال یتابع األجسام المتحرآة أمامه 
 .ال یهتم باألشكال الجذابة أو األلوان البراقة 
 .ال یمد یدیه إلى األشياء التي تقدم إليه 
 .قليل االنتباه و قليل الحرآة 
حرآة العين غير طبيعية آأن یكون فيها حول، أو أن تكون حرآتها أقل من العادي أو  

 .ظأآثر من العادي بشكل ملحو
 .عدم الرؤیة في الضوء الخافت أو في الظالم 

 :عالمات تظهر في وقت الحق. 2

 ):نقص فيتامين أ(عالمات اإلصابة بمرض جفاف العين  
 ).العشى الليلي(قد نالحظ على الطفل صعوبة الرؤیة ليال  −
جفاف العين و فقدان البریق و وجود بقع من الفقاعات الرمادیة الصغيرة في بياض  −

 . العين
 .يمكن شفاء الحالة تمامًا و المحافظة على البصر) أ(ذا تم إعطاء الطفل جرعات من فيتامين إ

 .احمرار العين أو وجود إفرازات صدیدیة 
 . لذلك يجب االهتمام بكل تغير في شكل العين و استشارة الطبيب مباشرة

 الوقاية
 .نظافة العين و الوجه بالغسيل المتكرر بالماء و الصابون 
 .طبيعيًا) أ(ر الرضاعة الطبيعية ألن ذلك یوفر فيتامين استمرا 
مثل الجزر  ) أ(عند بدء فطام الطفل یجب اإلآثار من األغذیة التي تحتوى على فيتامين      

 .و الخضراوات
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ابقة     اهر الس ل بعض المظ ى الطف وحظ عل دم   فيإذا ل ع ع ب م ى الطبي جب عرضه عل
 .اإلبطاء في ذلك أو في عالج الطفل

 المعاق بصريًاسمات الطفل 
 إن أبرز هذه الصفات هي الخوف الزائد الذي اآتسبه من خالل خبراته السابقة نتيجة عدم 

 الوقوع، اصطدامه باألشياء، تحطيم بعض األدوات، تعرضه لألذى :اإلبصار مثل
الجسماني و النفسي نتيجة لمسه لألشياء الساخنة و الباردة أو لعبه مع الحيوانات األليفة أو 

 :الخ، هذا الخوف ینتج عنه سلوآيات أهمها.....ه اللوم إليه عند القيام ببعض األفعالتوجي

 اإلقالل ما أمكن من الحرآة .1
 الحذر الشدید من المكان و المحيطين .2
 الحساسية الشدیدة لما یسمعه وال یراه .3
 عدم الثقة بالمحيطين .4
 التعرف وفق تخيالت شخصية .5
 االعتماد الكامل على حاسة السمع .6
 لشعور باألمانعدم ا .7

 ماذا نستطيع أن نفعل إذا الحظنا وجود هذه المظاهر؟
علينا أوًال أن نقوم بعرض الطفل على الطبيب المختص للقيام بفحصه و تشخيص حالته و 

 .توصيف العالج المناسب إذا لزم األمر، و علينا االستمرار في تنفيذ توصياته و تعليماته

في مساعدة طفلها الذي دور األسرة عامة و األم بشكل خاص 
 يعانى من إعاقة بصرية

لألم دور أساسي في تحسين قدرات الطفل، لكن من المهم التعرف على بعض ما یمتلكه من 
 :تباع اإلرشادات التاليةاالصفات التي تميزه ، و ذلك ب

 :يجب مساعدة الطفل على استخدام ما لديه من حاسة اإلبصار و ذلك 
 .ة مثل النظارات و العدساتباستخدام المعينات البصری -
 .استعمال اإلضاءة المناسبة و زوایا اإلبصار المناسبة للطفل -
ذلك أن استخدام البصر المتبقي للطفل مهما آان بسيطًا یساعد آثيرًا في تنمية ( -

 .)قدراته
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ه            على األم   يجب    مساعدة الطفل على تدريب و استخدام حواسه األخرى و تنمية قدرات
 :فة و تعليمه المعارف الهامة و السلوآيات الصحيحةو مهاراته المختل

ا                        - ه م دمي ل ى أن تق ذا یعن ًا، ه عاملي الطفل على أنه طفل أوًال و لدیه إعاقة بصریة ثاني
 .یحتاج من حب و رعایة و تغذیة و تربية مثل أطفالك اآلخرین

ه                 - ل أخوت دة مث ة جي ه تربي أ و ربي ه  ولكن راعى احتياج      ،علمي الطفل الصواب و الخط
 .للشعور باألمان و التشجيع المستمر

ين،                - امنعي السلوآيات الخاطئة للطفل مثل هز الرأس أو الجسم أو وضع اإلصبع في الع
 .و ذلك عن طریق شغله بسلوآيات مفيدة و مسلية له

واد المصنعة من الخشب أو    - ل الم ة الشكل مث ة من ناحي ياء المختلف ل األش دمي للطف  ق
 فهذا ینمى حاسة اللمس عنده و یساعده  ،سكها بيدیه و یتحسسها البالستيك أو القماش ليم   

 .على التعلم من خالل اللمس، و ابدئي هذا مبكرًا قدر اإلمكان

ب أو      - ات و اللع ة آأصوات الحيوان معيه أصواتًا مختلف رًا، و أس ل آثي ع الطف ي م تكلم
اب و التلي   ا و جرس الب واب و غلقه تح األب ه آصوت ف ن حول ة م ون و أصوات البيئ ف

الطرق على أشياء مصنوعة من     
ا    ه م رحي ل ة، و اش واد مختلف م
ة  ى حاس ذا ینم ه، فه ه إلي تقدمي
ى   ل عل اعد الطف مع و یس الس
دئي    مع، اب الل الس ن خ تعلم م ال

 .هذا مبكرًا قدر اإلمكان

ة       - اجعلي الطفل یشم روائح مختلف
ة و  ذاقات مختلف ذوق م و یت
ه و         اشرحي له دائمًا ما تقدمينه ل

أآوالت و      عرفيه عل   واع الم ى أن
ذا   راوات، فه ه و الخض الفواآ
ینمى هذه الحواس و یساعد على      

 .التعلم من خاللها

 



 33

 فهذا یساعد   ،استمعي إلى أصوات و آلمات الطفل و شجعيه على تكرارها و استخدامها            -
تعلم  ة للتواصل و ال يلة هام الم آوس تخدام الك ى اس ل عل ه القصص و . الطف ي ل و احك

 .بة التي تساعده على تخيل البيئة من حولهالحكایات المناس

ساعدي الطفل مساعدة بدنية و شفهية للقيام بكل األنشطة الحرآية مثل الحبو و الوقوف                -
و المشي، و علميه آيف یمكنه تحسس طریقه في البيت دون اصطدام، و آيف یتعامل                 

ان الموجود   ه بالمك ق إحاطت ه عن طری ي طریق د ف د توج ي ق ق الت ع العوائ دءًا م ه ب في
اث الموجود في آل           اد و األث بغرفته ثم بقية الغرف األخرى في المنزل من حيث األبع
ن       اث ع ين األث ي تفصل ب ات الت ارًا و الفراغ ًا و یس ات یمين د االتجاه ة، و تحدی غرف

 .طریق الخطوات

ؤدى                      - ساعدي الطفل مساعدة بدنية و علميه آيف یلعب باللعب المناسبة لسنه و آيف ی
بس المالبس و استخدام أدوات                    أنشطة   ع و ل ل خل ى نفسه، مث الرعایة الذاتية معتمدًا عل

ه            ام و غسل وجه المائدة و استخدام الحم
نانه  ف أس ة تنظي ه و آيفي ه وقدمي و یدی

 .باستخدام الفرشاة و المعجون
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ه األدوات                 ىأعط - ا، و عرفي ه و التعرف عليه  الطفل فرصًا الستكشاف البيئة المحيطة ب
دمي       التي یست  ياء الخطرة             خدمها و وظيفة آل منها، لكن ق ة المناسبة من األش ه الحمای ل

حوله و راعى إحساسه     
باألمان من خالل حائط    
ي أو  ه للمش یتحسس

 .عصا یستخدمها

ذا    - بورة فه وني ص آ
ل       یحتاج إلى وقت طوی
ارات  ه المه لتعليم

ة ي أن .المختلف  و اعلم
األطفال یتعلمون بنسبة    

ق % 90 ن طری ع
 .و تقليد اآلخرین، أما هو فيتعلم بيدیهاإلبصار 

ه                 - اآن نوم ثبتي أماآن وضع أشيائه الخاصة من المالبس بمختلف أنواعها و اللعب و أم
. و جلوسه و عرفيه هذه األماآن، و إذا حدث تغيير لسبب ما أطلعيه على المكان الجدید    

دفك  ة ه لتلبي
ًا   د دائم الب
ى و  أن یمش
تكلم و  ی
یتعرف على  

ل األشياء مث  
ل  أي طف
ال  ادى، ف ع
ه  تترآي
ب  یكتس
عادات تلفت  

ا      ى ترآه اعدیه عل ه و س ر إلي تطيع      (النظ ان یس ا آ ى األرض إذا م ف عل ل الزح مث
 ).المشي
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 .امنحي طفلك فرصة اللعب مع أطفال آخرین -

 

 

ه  - ا حول ل م ل آ رحي للطف اش
ه         ة خيال ان و تنمي لتعریفه بالمك

 .و إحساسه باألشياء
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א א
 عريف اإلعاقة السمعيةت 
 درجات اإلعاقة السمعية 
 أنواع اإلعاقات السمعية الرئيسية 
 سن الطفل و المشاآل الناجمة عن ضعف السمع 
 أهم المظاهر التي يمكن من خاللها إدراك اإلعاقة السمعية عند الطفل  
أهم اإلرشادات التي يجب مراعاتها في التعامل مع طفل لديه إعاقة  

 سمعية 

 عاقة السمعيةتعريف اإل
 :   وفقًا للمفهوم العام لإلعاقة الذي تبنيناه یمكننا تعریف اإلعاقة السمعية على أنها

أي قصور في السمع یحول دون قدرة الشخص على سماع األصوات بوضوح بالمقارنة مع               
 .األشخاص اآلخرین في مثل سنه

 درجات اإلعاقة السمعية
 .اقة بسيطة، متوسطة، شدیدة، شبه آليةإع:  تنقسم درجات اإلعاقة السمعية إلى

درة                 : اإلعاقة السمعية البسيطة   وتعرف على أنها قصور في جهاز السمع بحيث  یحد من ق
ل       ا مث كل واضح وتمييزه ة بش ة أو العادی وات الخافت ماع األص ى س ان عل دیث "اإلنس الح

ادي م    ".  الع ز وس ى تميي ة عل ي المدرس ل ف درة الطف دم ق و ع ائع ه ل الش ات و المث اع آلم
ة  ى متابع ه عل ذي یحد من قدرت ال اآلخرین، األمر ال ع األطف ة م تاذ بوضوح بالمقارن األس

وعادة ما تغفل مثل هذه اإلعاقة وال ینتبه لها على الرغم من أن اإلعاقة  . الدرس بشكل آفء  
 .السمعية البسيطة  تؤثر على فهم األطفال للغة، وقدرتهم على الحدیث والتخاطب

ة الم طةاإلعاق ود     : توس ل وج ي ظ ى ف دیث حت مع الح ي س ا الصعوبة ف ى أنه رف عل   تع
 .معينات سمعية

ة الشديدة    ة / اإلعاق ة درجة من درجات      : أو شبه الكامل اب وجود أی ا غي ى أنه تعرف عل
 .وفى هذه الحالة یتأثر تطور اللغة بشدة عند األطفال الذین یولدون بها. السمع
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 أنواع اإلعاقات السمعية الرئيسية
يلية . 1 معية التوص ة الس از     : اإلعاق ه الجه ق علي ن أن نطل ا یمك ي م ل ف ن أي خل تج ع تن

 .الخارجي للسمع، بدایة من األذن الخارجية فالقناة السمعية فطبلة األذن  ثم األذن الوسطى

ة وعصب السمع                     ى األذن الداخلي ر وتوصيل الصوت إل وتعمل آافة هذه األجهزة على تكبي
ات              . خالذي یوصلها إلى الم    زة إعاق ذه األجه وعادة ما تكون اإلعاقات الناتجة عن خلل في ه
 .بسيطة أو متوسطة

داخلي للسمع،      ):  عصبية -الحس  (اإلعاقة السمعية   . 2 از ال ل یحدث للجه وتنتج عن أي خل
 .و تكون غالبًا إعاقة سمعية شدیدة

 سن الطفل والمشاآل الناجمة عن ضعف السمع
ي تحدث                  یختلف تأثير اإلعاقة الس    ة الت نية المختلف ًا بالمراحل الس ل ارتباط ى الطف معية عل

 :ويمكن تقسيم هذه المراحل آاآلتي. عندها اإلعاقة

 . تكون لإلعاقة في هذا السن أآبر التأثير:عند الوالدة أو السنة األولى 

ى   ر األول ل ( سنوات العم ن  ): سنوات 5أي قب د م ل للعدی ى تحصيل الطف ؤثر عل  وت
 .لمعارف الضروریة لتطور اللغة والتعليم في مرحلة المدرسةالمهارات وا

ى               : سنوات 5بعد    ارب عل د ق  وتكون أقل ضررًا على اللغة، حيث یكون اآتساب اللغة ق
 .االآتمال

أهم المظاهر التي يمكن من خاللها إدراك اإلعاقة السمعية عند 
 الطفل

 منذ الوالدة و خالل السنة األولى من العمر. 1
 .باه لألصواتعدم االنت 
 .عدم الفزع لألصوات العالية 
 ).مع العلم بأن المناغاة الطبيعية ال تعنى السمع الطبيعي(تأخر المناغاة  
 .قلة االهتمام باللعب التي تصدر  أصواتًا 
 .تأخر الكلمة األولى عن السنة األولى 
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 سنوات ما قبل الدراسة. 2
 .تأخر الكالم و اللغة مثل الكالم التلغرافي 
 .القدرة على تكوین جمل قصيرة و طویلةعدم  
 ). المستقبل - الحاضر -الماضي ( قصور استخدام األفعال  
 .عدم النطق السليم و الحروف غير الواضحة 
 .عدم االنتباه لألصوات خصوصًا أثناء االنشغال باللعب أو مشاهدة التليفزیون 
 .دائمًا یرغب في الصوت العالي للتليفزیون أو الرادیو 

 وات الدراسةسن. 3
 .ضعف الذاآرة و عدم تذآر المعلومات 
 .یبدو آأنه لم یفهم أو یستوعب المعلومة 
راءة و أخطاء في اإلمالء و ال                      تأخر التحصيل الدراسي، حيث یواجه صعوبة في الق

وم السابق و یهمل في                         ه في الي ل ل ا قي ذآر م یرآز في المدرسة و یبدو سرحانًا و ال یت
ي      الواجب المدرسي أو یجد     صعوبة في عمله و قد یبدو غبيًا حيث ینسى المعلومات الت

 .شرحت له سابقًا
 .سلوك انطوائي في المدرسة و المنزل أو سلوك عدواني 

أهم اإلرشادات التي يجب مراعاتها في التعامل مع طفل لديه إعاقة 
 سمعية

ل م       ن التعام ق حس ي لتحقي ر األساس ا الحج ر هم دخل المبك ر و الت خيص المبك ع التش
ورا  ادر ف ي وجود ضعف سمع أن تب ا تشك ف ى األم حينم معية، فيجب عل ة الس اإلعاق

ة        ب ائل العالجي ة و الوس ة اإلعاق د درج تص لتحدی معيات المخ ب الس ى طبي ذهاب إل ال
 .المختلفة

 .تقبل الطفل من جانب األم و األب هو عامل مهم في تفهم اإلعاقة السمعية واحتياجاتها 

 .دة و اصطحاب الطفل لزیارة  األهل و األقاربالعالقات األسریة الجي 

 .معاملة الطفل دون تدليل أو إهمال 

ل             ي یصفها الطبيب في أسرع وقت و تكييف الطف الحرص على ارتداء السماعات الت
 .على قبول السماعات
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ر             يانة و تغيي رق الص ا و ط ث آفاءته ن حي ماعات م ى الس ومي عل ف الي م الكش تعل
 .الخ. . لب البطاریات و تنظيف القوا

 .التعاون من خالل االنتظام في التدریب و الذي عادة ما یستمر طویًال 

م الحدیث بصورة واضحة و نطق                        ل بصفة مستمرة و األه االهتمام بالحدیث مع الطف
 .سليم

 .تشجيع الطفل على الكالم و النطق دون استخدام اإلشارات بكثرة 

 .ل النومتردید أغاني األطفال و االنتظام في حكایات قب 

ع   رة م د من االختالط بكث ه الب ا  ألن ذهاب إليه ي سنوات الحضانة ال ان ف یفضل إذا آ
 .العالم الخارجي 

 .متابعة الكشف الدوري على السمع و السماعات لدى طبيب السمعيات 
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א
  ما هو التخاطب؟ 
  تعريف اإلعاقة التخاطبية 
 لتخاطبية درجات اإلعاقة ا 
  األسباب الرئيسية وراء تأخر نمو اللغة لدى األطفال 
  أهم المظاهر التي يمكن من خاللها إدراك مشكلة التخاطب عند الطفل  
  األنواع الشائعة لمشكلة التخاطب 
  إرشادات يجب مراعاتها في التعامل مع طفل لديه مشكلة تخاطب 

 ما هو التخاطب؟
الذي یتعامل مع أمراض الصوت و الكالم و اللغة، فإذا التخاطب هو ذلك الفرع من الطب 

شبهنا التخاطب برجل یكتب رسالة بقلم حبر، یكون الصوت هو الحبر بينما الكالم هو الخط 
 .أما اللغة فهي مضمون الرسالة التي تكتب

 تعريف اإلعاقة التخاطبية
ضطرابات التي بناء على ما ذآرناه في السطور السابقة، فإن إعاقات التخاطب هي اال

و بما أن أآثر مشاآل التخاطب . الصوت أو الكالم أو اللغة: تصيب أرآان التخاطب الثالثة
شيوعًا و انتشارًا هي اضطرابات أو تأخر اللغة عند األطفال، فسنتناولها وحدها بالبحث 

 .بتدقيق أآثر
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 درجات اإلعاقات التخاطبية
 :لذي تبنيناه إلى اآلتيتنقسم اإلعاقات التخاطبية وفقًا للمفهوم ا

ًا لسنه  ( و فيها یستخدم الطفل جمًال بسيطة  : إعاقات تخاطبية بسيطة  - 1 ا،    )وفق یمكن فهمه
المحتوى صحيح                 ار بسيطة، ف ذي یسمح بتوصيل أفك و لكن التخاطب ليس بالرقى الكامل ال

 .لكن الكلمات محورة

ل باستخدام جمل مكو         : إعاقات تخاطبية متوسطة   -2  ل           یتحدث الطف ة واحدة مث ة من آلم ن
ا ( ا -باب و - مام م- إمب خ....... م ن  ) ال ية، لك تطيع توصيل بعض االحتياجات األساس و یس

 .یصعب فهمه من قبل اآلخرین

ديدة  -3 ة ش ات تخاطبي ن        : إعاق ه م ن فهم ال یمك الق، ف ى اإلط ب عل تطيع التخاط  ال یس
 .اآلخرین

 أهم األسباب في تأخر نمو اللغة لدى األطفال
 صابة الدماغيةاإل. 1

تحدث هذه اإلصابة نتيجة لعوامل مرضية أثناء الحمل، مثل العوامل الوراثية أو تعاطى األم 
أدویة بدون مراجعة الطبيب المختص أو نتيجة ألسباب أخرى آاألسباب التي تحدث أثناء 

سرة الوالدة نفسها مثل نقص األآسجين عن المولود أو إصابات الجنين أثناء الوالدات المتع
و قد تحدث اإلصابة الدماغية للطفل بعد . التي تتم عن طریق غير المؤهلين و المدربين

تظهر . والدته بسبب الحميات المختلفة و الجفاف و إصابات الرأس و الصرع و غيرها
أعراض هذه اإلصابة الدماغية فيما یسمى باإلعاقة الذهنية بكل درجاتها سواء آانت 

 .إعاقة حرآيةمصحوبة أو غير مصحوبة ب

 )الضعف السمعي، الضعف البصري(الحرمان الحسي . 2
یبدأ ضعف السمع من التهابات األذن المتكررة، و حتى ضعف السمع نتيجة إلصابة العصب 

فيحرم الطفل ) جهاز استقبال األصوات و تحویلها إلى إشارات عصبية(السمعي أو القوقعة 
و قد یؤدى فقدان البصر إلى تأخر في نمو . اءمن تعلم اللغة مثل من هم في سنه من األصح

 ).  ألوان-أشكال (مفاهيم لغویة معينة 
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 االضطرابات النفسية. 3
دیهم   ية ل راض نفس دوث اضطرابات أو أم ة ح ي إمكاني ار ف ع الكب ال م ترك األطف و ال . یش

ر                ه البسيط، و لكن األعراض األآث ل أو انطوائ یقصد بهذه االضطرابات مجرد خجل الطف
ه                          ندر ام في عالم راده الت ه و انف ه مع من حول ة مثل انفصال الطفل عن الواقع أو عدم تعامل

 .بالتوحدیةالخاص فيما یسمى 

 )البيئة غير المنبهة(الحرمان البيئي . 4
ل         ة للطف ة، النفسية         (إذا آانت العوامل الداخلي ة، الفكری ية، العصبية، الحرآي ليمة و   ) الحس س

ذا  . ي للغة، یؤدى ذلك حتمًا إلى اضطراب و تأخر في نمو اللغةلكن غاب عنها التنبيه البيئ   ه
ًا و اقتصادیًا و                   ًا و ثقافي ة اجتماعي ات المحروم رة في الفئ النوع من مشاآل اللغة موجود بكث
ة ینشغل                        انون من أمراض مزمن ذین یع ال ال ين األطف ة ب عاطفيًا، و غالبًا ما تشيع هذه الحال

 . االبن المریضبسببها الوالدان عن الحدیث مع

و تجدر اإلشارة هنا إلى أن الحاالت التي شاعت في العقدین األخيرین نتجت عن سفر أحد              
و تحدث   . إلى الخارج فتتحمل األم وحدها عبء رعایة شئون األسرة          ) غالبًا األب (الوالدین  

ة               دماج في أحادیث منبه دًال من االن ياء أخرى ب  و هذه المشكلة في ظل انشغال هذه األم بأش
 .مشجعة للغة الطفل

 تأخر نمو اللغة غير محدد األسباب. 5
هذه الفئة من األطفال تعانى من تأخر في نمو اآتساب اللغة رغم ذآائهم العادي أو عدم 

 .وجود ضعف سمعي أو اضطرابات نفسية أو سلوآية و تمتعهم ببيئة منبهة متوازنة

اطب عند أهم المظاهر التي يمكن من خاللها إدراك مشكلة التخ
 الطفل

من األخطاء الشائعة انتظار األسرة حتى سن قبيل سن المدرسة لكي تنتبه إلى تأخر ابنها في 
فالمطلوب من األسرة أن تنظر إلى اللغة على أنها سلم یرتقى عليه الطفل درجة . اللغة
 و بالتالي ال نحتاج أن ننتظر آثيرًا آي نكتشف أن الطفل لم یصعد من السلم سوى. درجة

درجة واحدة أو اثنتين، بينما آان من المفروض أن یكون قد صعد عشرة درجات بالنسبة 
وعلى ذلك فإن معلومات هامة عن نمو اللغة الطبيعي ینبغي أن تكون متوفرة لدى . لسنه

 .األسرة وفى متناول یدیها لكي یراجعوا و یقوموا طفلهم على أساسها
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 ملخص سلم اآتساب اللغة الطبيعي
 له الطفلما يقو ما يدرآه الطفل السن
 السنة األولى
ینتبه لألصوات و یفزع  منذ الوالدة

 للعالي منها
یصرخ و یحدث أصواتًا مصاحبة 

للوظائف الفسيولوجية آالرضاعة و 
 اإلخراج

یميز بين األصوات  منذ عمر أسبوعين
اآلدمية و غيرها و 

یتوقف عن البكاء عند 
 سماع صوت األم

 

یميز بين األصوات  منذ عمر شهرین
المألوفة و غير 

المألوفة، المتوددة و 
الغاضبة، الذآریة و 

 األنثویة

غير بكائية، باإلضافة إلى یصدر أصواتًا 
المناغاة و األصوات المعبرة عن 

 االرتياح، مع بدء الضحك في الظهور

زیادة الحساسية تجاه   شهور5منذ عمر 
 لحن الكالم و اإلیقاع

یحدث استطالة في األصوات فيما یسمى 
باللعب الصوتي مع نطق أصوات أمامية 

 /ن/، /م/فية مثل و أن
یبدأ في التعرف على   شهور9منذ عمر 

الكلمات و یدرآها 
 آوحدات منفصلة

 شهور تكون المناغاة متكررة 7من عمر 
 شهور تبدأ مالمح الكلمة 9و من عمر 

  شهرًا18األولى في الظهور و ذلك حتى 
تطور في إدراك  السنة الثانية

 مضمون اللغة
 آلمة في 200 - 20 من آلمات مفردة

نهایة العام الثاني حيث یبدأ في تكوین 
 جمل من آلمتين

ي إدراك نمو مصاحب ف السنة الثالثة
األشكال النحویة 

 المختلفة للغة

 آلمة في 400 - 300مفردات من 
 في نهایتها 2000بدایتها، تزداد إلى 

 آلمات 4 -3عالوة على تكوین جمل من 
 مع إتقان استخدام النفي و االستفهام
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من خالل هذا الملخص البسيط للغة و نموها في األعوام الثالثة األولى من عمر الطفل، فإن 
أي تأخر عن اللحاق بسلم اآتساب اللغة و نموها یفرض على األسرة أن تستشير طبيب 

 .أمراض التخاطب التخاذ القرار الالزم

 لشائعة لمشاآل التخاطباألنواع ا
 تأخر نمو اللغة نتيجة اإلصابة الدماغية .1
 الضعف السمعي .2
 أمراض الكالم و التأخر اللغوي غير محدد األسباب و الحرمان البيئي .3
 أمراض الصوت و التأخر اللغوي نتيجة األمراض النفسية .4

 إرشادات يجب مراعاتها في التعامل مع طفل لديه مشكلة تخاطب
أو اإلصابة (لعقاقير على عالج أي أعراض مصاحبة، لكن تأخر نمو اللغة یقتصر دور ا. 1

عالجها تدریبي بالدرجة األولى سواء آان تخاطبيًا أو نفسيًا أو سلوآيًا أو ) الدماغية
 .اجتماعيًا أو مهنيًا

ط                  . 2 ذا فق يس ه ل، ل ة الطف دائم للغ ه ال ل و في أداء دور        ،دور األم أساسي في توفير المنب  ب
ياء المحيطة                  المست مع عندما یبدأ الطفل في االستجابة اللغویة، فعليها أال تمل من تسمية األش

ة    ي حكای ام ف ل و االنتظ بالطف
ا      ن عليه وم، لك ل الن القصص قب
أیضًا أن توفر للطفل الفرصة آي       
ون     دما یك دوره عن تجيب ب یس
م تصمت         مستعدًا لذلك، فتتحدث ث
جعه أن   ى تش ل حت ر للطف و تنظ

يئًا،  ول ش ة  یق ون حریص  و تك
ي    ون ف دث أن تك دما تتح عن
ا        مستوى الطفل بحيث یرى وجهه

 .و فمها
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ه      . 3 ورة  (تقوم األم باستمرار بتسمية آل شئ یمسك به الطفل أو ینظر إلي ة –آ خ ..  عجل ) ال
وم         ا یق و تعلق آذلك على م

ل   ه الطف ل  (ب ت بتاآ  –أن
يط خ..بتع رض ) ال و ال تفت

ه       ردان    (أنها تشعر ب انت ب
ان– مبسوط – خ..  زهق ) ال

ة     ورة آلم ي ص ك ف و ذل
ل   م جم حة ث يطة واض بس

يرة  ل رز (قص ة –بتاآ  قط
 .. )صغيرة

ادى      من أشياء  یقوم األهل بالترآيز على تردید اسم ما یراه الطفل        . 4 ئلة و تف ادى األس  مع تف
 .طلب تردید الطفل ما یقولونه حتى ال یمل الطفل و یرفض الكالم نهائيًا

تم الت  . 5 ًا و في آل موقف       یجب أن ی اة یومي ه اللغوي في مواقف الحي ام  (نبي اول الطع  -تن
تحمام  ب -االس  - اللع

تخدام  اس
 ).الخ..المواصالت

عندما یقوم الطفل . 6
بالتعبير عما یریده 
بإشارات أو أصوات 
تكرر األم هذه اإلشارة 
أو هذا الصوت و 
تضيف إليه الكلمة 
المناسبة ثم تستجيب 
 لطلب الطفل، فتعلمه
بذلك معنى الكلمة حتى 
إذا لم یكن قد قام بنطقها 

 .بعد
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ا  . 7 ماعه له ور س ه ف ل حول معها الطف ي یس ة الت رر األم أصوات البيئ يارة (تك  -صوت س
ه        ) الخ.. صوت ماء من الحنفية    -صوت آلب    فتساعده بذلك على االلتفات إلى األصوات حول

 . اللغةو تشجعه على تعلم مهارة التقليد و هي أساسية في تعلم

ى الكالم                   . 8 درة عل استخدام اإلشارات سواء من جانب الطفل أو من جانب األم ال یعطل الق
ا، و            آما یعتقد البعض، على شرط أن تستخدمها األم دائمًا مع الكلمة المنطوقة و ال تكتفي به

 . أال تكتفي آذلك بأن یعبر الطفل بإشارة إذا آان یستطيع النطق

هل أساسًا إلى مشكلة اللغة ثم الكالم أي إلى مضمون الرسالة أوًال ثم یجب أن ینتبه األ. 9
 على أن ینطق الطفل الكلمات بطریقة سليمة منذ نإلى الخط الذي یكتب به، فال یصممو

البدایة، لكن یكون هدفهم أوًال أن یتواصل الطفل معهم ليعبر عما یرید ثم أن تزداد حصيلة 
في آل . و الجمل، ثم یلتفتون بعد ذلك إلى عيوب النطقهذا الطفل اللغویة من الكلمات 

 .األحوال عليهم أن یكرروا بطریقة سليمة ما ینطقه الطفل بطریقة خاطئة

ات    . 10 ة احتياج ى تلبي ارع إل ى األم أال تس عل
ذه  ر عن ه ه فرصة التعبي يح ل ل أن تت ل قب الطف

ه     ي     : االحتياجات حسب قدرت أوال باإلشارات الت
ة قصيرة           تترجمها إلى آلم   م بجمل ة ث م بكلم ات ث

ار    ن اختي ر م ق عرض أآث ن طری ل (أو ع تاآ
ة؟        الكورة و ال بالدب  و ،)فول و ال بيض؟ تلعب ب

ي       ور الت تعانة بالص ك االس بيل ذل ي س ن ف یمك
ه األم،    ميها ل ا و تس ارة إليه ل اإلش یستطيع الطف



 47

 ).الخ..  اللعب- المالبس -صور الطعام (أو التي تحاول تسميتها 

على األم اإلآثار . ألغاني و القصص من األنشطة المحببة لكل من البالغين و األطفالا. 11
من غناء األغاني ذات الكلمات البسيطة التي تصاحبها حرآات فتشجع الطفل على 

و عليها أیضًا روایة القصص بأسلوب بسيط و مشوق مع التعبير بحرآة . مشارآتها
 جدو - بابا شد -ماما شدت الخرزة ( معينة الصوت حسب أحداث القصة و تكرار آلمات

 )  الدبانة بتزن زن-قفل الباب طاخ (و أصوات تعبر عن أحداث القصة ..) شد

دور األم مهم للغایة في الوقایة و في االآتشاف المبكر و اختيار الطریق الصحيح، و . 12
بعات، و لها دور تباع اإلرشادات التخاطبية، والمواظبة على التدریب التخاطبى و المتاا

 .آذلك في إفادة اآلخرین و إرشادهم إلى الطریق الصحيح
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א א
 

 تعريف اإلعاقة الحرآية 
 أسباب اإلعاقة الحرآية 
 ما يجب أن نفعله بعد اآتشافنا لطفل مصاب بإعاقة حرآية 
 آيةإرشادات عامة يمكن توجيهها ألم طفل ذي إعاقة حر 

 تعريف اإلعاقة الحرآية
ي   از الحرآ وین الجه ذآر تك ة یجب أن نت ة الحرآي رف اإلعاق ل أن نع ي : قب از الحرآ الجه

دما   اع الشوآي و األعصاب و العضالت و المفاصل، و عن خ و النخ ن الم ًا م ون أساس یتك
د                    د یفق ه ق یتأثر هذا الجهاز الحرآي بمرض أو إصابة شدیدة في أي من أعضائه أو أجزائ

ميه خل  ا نس ذا م ه، و ه ى أداء وظائف درة عل ة  ًالالق ن أمثل ب ، فم ي الترآي ة أو ف ي الوظيف  ف
ي         ر ف دوث بت ب ح ي الترآي ل ف ة الخل ن أمثل وة العضالت، و م وظيفي ضعف ق ل ال الخل
ي أداء بعض      د صعوبة ف د یج ان ق إن اإلنس دیدًا ف ل ش ذا الخل ون ه دما یك األعضاء، و عن

 الجسم السليم، هذه الصعوبة في الحرآة هي اإلعاقة الحرآية،          الوظائف الحرآية التي یؤدیها   
 :و من أهم الوظائف الحرآية التي تتأثر بهذه الصعوبة

 . االنتقال من مكان إلى آخر و من وضع إلى آخر مثل السير و النهوض-
 . االحتفاظ بوضع معين و االتزان فيه مثل الجلوس و الوقوف-
 .ساقين اللعب باستخدام اليدین أو ال-
 . التعلم باستكشاف األشياء أو بالكتابة-
 . العمل الذي یعتمد على استخدام اليدین-
زاء          - ن األج ا م فاه و غيره ان و الش ى اللس د عل ذي یعتم الكالم ال ة أو ب ل بالكتاب  التواص

 .المتحرآة من جهاز الكالم
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 أسباب اإلعاقة الحرآية
لى أجزاء الجهاز الحرآي سواء في آما ذآرنا من قبل فإن أي مرض أو إصابة تؤثر ع

مرحلة تطوره و نضجه أو بعد تمام نموه قد تؤدى إلى حدوث إعاقة حرآية، و سنذآر 
 :بعض األمثلة لهذه األسباب

ى             :األمراض الوراثية  • ورث من األم الحامل إل  فبعض األنواع من ضمور العضالت ت
ات      ي للبن ل وراث ذلك  ننصح بعمل تحلي ط، ل ذآور فق ا ال واع مرض  أبنائه ، و بعض أن

اء     ن األبن ة م بة قليل ي نس ر ف ة تظه ة متنحي ل آصفة وراثي وآي تنتق اع الش ا النخ خالی
 .خاصة عند زواج األقارب

 من إصابة األم بالحصبة األلمانية أو تعرضها لإلشعاع           ما يمكن أن يحدث أثناء الحمل      •
 .لل دماغيأو استعمال األدویة و آذلك السموم التي قد تؤدى إلى حدوث حاالت ش

ود نتيجة            ما يمكن أن يحدث أثناء الوالدة      •  من نقص األآسجين الذي یصل إلى مخ المول
ي یحدث               والدة الت خ ال ة، و حاالت مل لتعسر الوالدة أو التفاف الحبل السري حول الرقب

 .فيها شلل بالذراع نتيجة جذبه بشدة أثناء الوالدة

والدة    • د ال ا يمكن أن يحدث بع ل لإل م ال أو    من تعرض الطف صابة بمرض شلل األطف
 .الحمى المخية أو الحوادث التي تصيب األطراف أو العمود الفقري
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ود   • ا المول د به ي يول ة الت وب الخلقي ة،  العي باب وراثي ة بأس ون مرتبط  دون أن تك
 .آالتشوهات الخلقية باألطراف و وجود آيس بالنخاع الشوآي

ات مختل                ا هو واضح تحدث في أوق ى             آل هذه األسباب آم ؤثر عل اة اإلنسان و ت ة من حي ف
ة    تمناطق و أجزاء مختلفة من الجهاز الحرآي و        كون لها بالتالي مظاهر مختلفة و آثار متباین

ة        . في الشدة و الشكل على الشخص المعوق حرآياً        ة الحرآي لكن مع اختالف مظاهر اإلعاق
ر كلة مبك ا فتكتشف المش ألم أن تالحظه ذه المظاهر یمكن ل اك بعض ه تطيع هل هن ًا و تس

 اللجوء للمختص في أسرع وقت؟

د  ي          .. بالتأآي ر، فبالنسبة للحاالت الت ى األم بشكل أساسي في االآتشاف المبك د عل ا نعتم إنن
الجلوس و الوقوف            ل آ تحدث بعد الوالدة فإن أهم ما نالحظه هو حدوث انتكاسة حرآة الطف

ى صعود أو ن           ه عل ل قدرت لم أو أن یتوقف   و المشي، آأن یتوقف عن المشي أو تق زول الس
د                          ت، و ق دة مع الوق ة جدی ارات حرآي ة فال یستطيع اآتساب مه رة طویل تطوره الحرآي فت

 .یحدث هذا بشكل تدریجي أو بشكل مفاجئ و سریع

أما الحاالت التي تحدث قبل أو أثناء الوالدة فيمكننا خالل األیام أو األسابيع أو الشهور 
 :ض مظاهرهااألولى من حياة الطفل مالحظة بع

 .أن یكون الطفل خامًال قليل الحرآة بدرجة ملحوظة •

  .أن یكون جسمه متقلصًا بشكل زائد أو مرتخيًا بشكل زائد •

ن    • انى م اثًال أن یع ذ وضعًا متم ل و یعجز أن یتخ ر متماث ي وضع غي ًا ف ون دائم أن یك
 .)ال یستطيع المص أو البلع(صعوبات في الرضاعة 

ة التطور             أن یكون تطوره الحرآي بطي     • ة بقائم ل سنه أو مقارن م في مث ة بمن ه ًا مقارن ئ
 .الطبيعي المرفقة بهذا الكتاب

 .أن تظهر عليه تشنجات أو حرآات ال إرادیة •

آل هذه المظاهر و غيرها تجعلنا نتخذ جانب الحذر و نستشير المتخصصين لفحص الطفل 
 نقوم به من أساليب و تشخيص حالته و تقدیم النصح و المشورة فيما یختص بما یجب أن

العالج أو برامج التدریب الالزمة، و التي تختلف من طفل إلى آخر تبعًا الختالف السبب و 
 .شدة الحالة و الصعوبات الحرآية التي یعانى منها
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 ما يجب أن نفعله بعد اآتشافنا لطفل مصاب بإعاقة حرآية
ه و        من الضروري بالطبع اللجوء إلى األطباء المتخصصين لفحص الط          ل و تشخيص حالت ف

ذه                   ه، و ه دة ل دریب المفي رامج الت ة و وضع ب توصيف العالج الالزم و تقدیر قدراته المختلف
البرامج تختلف بالطبع من طفل إلى طفل تبعًا الختالف سبب اإلعاقة و شدتها و الصعوبات                

ى المت           .الحرآية التي یعانى منها    اللجوء إل خصصين،  على األسرة هنا دور هام في اإلسراع ب
د                  ة للتأآ ة المنتظم و التعاون المستمر في تنفيذ برامج التدریب و إجراءات العالج، ثم المتابع

 .من استمرار السير في الطریق السليم

ة               ة حرآي و بالرغم من أهمية تدخل المختصين في تشخيص حاالت األطفال الذین لدیهم إعاق
اك دور لألسرة أو    .. هم أو تأهيلهمو وضع و تنفيذ البرامج المناسبة لتدریبهم أو تعليم    هل هن

 األم بصفة خاصة في هذا الشأن؟

ن      رة، ع ة آبي ه بدرج د علي ن نعتم ة و نح ام للغای فة خاصة دور ه رة و األم بص دور األس
اذا           اطریق   ا و أن تعرف م يم طفله ا في تقي تباع إرشادات بسيطة تستطيع األم أن تشارك به

ه، و     نفعل و ماذا نستطيع أن نقوم به، و      ام ب ا ال یمكن القي إلى أي درجة و بأي أسلوب، و م
ا تستطيع أن                         ا أنه ه، آم ة ل ا الدائم ه و رعایته ا المستمرة مع ذلك بمالحظتها له أثناء عالقته
ه،     تشارك في تنفيذ البرامج الالزمة له و تساعد في تدریبه و تعليمه و تنمية قدراته و مهارات

 :ثلةو یمكن توضيح ذلك عن طریق بعض األم

تستطيع األم أن تعرف أن طفلها ال یستطيع أن یرفع رأسه ألعلى أو یستند على ساعدیه                  •
بطن  لوقت      ى ال عندما یكون راقدًا على بطنه أو أنه ال یتحمل البقاء في وضع الرقود عل

 .قليل جدًا، و ذلك بمالحظتها له عندما تضعه على بطنه أثناء مالعبته أو تنظيفه

ذلك أن تبدأ بتعوید طفلها على البقاء في وضع الرقود على البطن و ذلك و تستطيع األم بعد 
 :تباع هذه الخطواتابمحاولة 

  . وهو مستند على بطنه و صدره مع التربيت على الظهروتعوید الطفل على أن یحب •

ه               • بطن بإمالت ى ال ود عل ى وضع الرق االقتراب بوضع حمل الطفل من الوضع الرأسي إل
 .تدریجيًا

ع الط • ة أو        وض ة لعب غله بمتابع ه و ش ت علي ع التربي ه م ى بطن اقي األم عل ى س ل عل ف
 .مع سند رأسه بيد األم إذا لزم األمر.. تليفزیون
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م سحب     • ًا عن األرض ث ه مرفوع ون رأس ل ليك دة صغيرة تحت صدر الطف وضع مخ
 .الذراعين لألمام و سند الطفل بحيث یستند على الساعدین

 . ليحمل وزنه على ساعدیه بالكاملتقليل إسنادنا للطفل تدریجيًا •

مًا متحرك أو مصدر للصوت بتحریك                     • ة جس ل متابع تنبيه السمع و البصر ليحاول الطف
 .رأسه في االتجاهات المختلفة

ة و   • ياء المختلف ى األش ده ليصل إل د ی ا ال یستطيع أن یم تستطيع األم أن تعرف أن طفله
 . باللعب المختلفةاإلمساك بها بسهولة و ذلك بمالحظته أثناء لعبه

 :تباع الخطوات التاليةاو تستطيع األم بعد ذلك تدریب طفلها على استخدام اليدین ب

دعيم                • مالعبة الطفل بإمساك یدیه و ذراعيه و فتحها و تحریكها في االتجاهات المختلفة لت
 .إحساسه بها

ام مخت    • ة الملمس و وضع أجس ياء مختلف ا بأش ا و ظهرهم ن راحتيهم دین م ة لمس الي لف
 .الحجم داخلها

اعدته  • ا و تشجيعه و مس ه له ل و جذب انتباه ي مجال نظر الطف ة ف اب مختلف ق ألع تعلي
 )الخ.. بالون ملون-شخشيخة (یدویًا لمد ذراعيه تجاهها بتقریبها منه و لمسه بها 

ة          • بطن        -الجلوس   ( القيام بكل ما سبق في أوضاع مختلف ى ال ود عل ى الظهر      - الرق  - عل
ب  ى الجن وف -عل ا   ) الوق ذراعين و ربطه ة ال هيل حرآ ار أنسب األوضاع لتس و اختي

 .المناسب) أي آل الحواس(بالتنبيه الحسي 

ة، صغيرة و                       • ة، أسطوانية و آروی ة صلبة و لين ياء مختلف تدریب اليد على اإلمساك بأش
 .آبيرة

اء، إمساك و                      • ياء في إن دفع، وضع أش ل الشد و ال ة مث التدریب على أداء حرآات مختلف
 . ترك، لقف و قذف

ع أجزاء من               • تدریب استخدام اليدین معًا بإمساك أجسام آبيرة أو طویلة أو ترآيب أو خل
 .بعضها

 .تدریب استخدام اليدین في حرآات وظيفية مثل أنشطة الحياة اليومية المختلفة •
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 إرشادات عامة يمكن توجيهها ألم طفل ذي إعاقة حرآية
تباعها و ال شك على تطور الطفل ذي اإلعاقة اهناك مبادئ و إرشادات عامة یساعد 

 :الحرآية بأفضل شكل ممكن، و أهم هذه اإلرشادات

ل                   − ر من الطف ه أآث ا حول یتعرض الطفل ذو اإلعاقة الحرآية للسقوط أو االصطدام بم
العادي ألن لدیه صعوبة في الحرآة، و من ثم یجب حمایته بالقدر المناسب فال یترك 

اقدًا على السریر معرضًا للوقوع، و یفضل أن یحاط بأشياء لينة واقفًا دون سند، أو ر
آالمخدات أو المراتب اإلسفنجية و أن تبعد عنه قطع األثاث حادة الزوایا و غير ذلك        

 .من االحتياطات تبعًا لقدراته الحرآية
ى تحریك         − البد من تغيير وضع الطفل مرات عدیدة طوال اليوم آما البد أن نعمل عل

 . وذلك لمنــع تيبــس هذه المفاصل أو تشوهها،فل برفق عدة مرات یوميًامفاصل الط
ه الشخصية نظرًا                    − ه و نظافت ل و تغذیت ة للطف ام بالصحة العام من الضروري االهتم

 .لألهمية القصوى لهذه األمور و نظرًا لصعوبة قيام الطفل بها على الوجه األآمل
ان و        یجب تشجيع و مساعدة الطفل و تدریبه على القي         − در اإلمك ة ق ه الحرآي ام بوظائف

 :من أمثلة ذلك
 .تغيير وضعه بالتقلب و القيام للجلوس و الوقوف −
االنتقال من مكان إلى آخر بالتقلب أو الزحف أو الحبو أو المشي ثم التسلق و صعود                 −

 .و نزول الساللم
ة            − ه الحرآي دین و قدرات ة للي ة الدقيق رة  اللعب بألعاب مختلفة تنمى قدراته الحرآي  الكبي

 .آالمشي و الجري
بس و          − ية و الل ة الشخص رب و النظاف ل و الش ة آاألآ ة الذاتي طة الرعای ام بأنش القي

 .غيرها
 .اآتشاف البيئة المحيطة به في المنزل و خارجه −
البد من تشجيع الطفل على التعلم و المعرفة و على التواصل مع اآلخرین و اآتساب            −

 .العادات السلوآية السليمة
ذه         من الض  − روري أن نساعد الطفل في اآتشاف أسهل الطرق التي تتناسب مع أداء ه

 .الوظائف المختلفة و أن نعمل على تسهيل المهام الصعبة ليتمكن من أدائها

 



 54

א א
 تعريف الشلل الدماغي 
 أسباب الشلل الدماغي 
مدى ثبات حالة الشلل الدماغي بعد حدوثها أو زيادة شدتها مع مرور  
 لوقتا
 المظاهر التي يمكن مالحظتها مبكرًا على الطفل المصاب بالشلل الدماغي 
 ما يمكن أن نفعله لمساعدة الطفل المصاب بالشلل الدماغي 

 تعريف الشلل الدماغي
اطق            ى المن ؤثر عل تج عن إصابة في المخ ت الشلل الدماغى هو في األساس إعاقة حرآية تن

ة، و یظهر الشلل          أخر و اختالل في الوظائف              التي تتحكم في الحرآ دماغى في صورة ت  ال
أثر أیضًا          . الحرآية و التطور الحرآي للطفل     دماغى تت و في نسبة آبيرة من حاالت الشلل ال

مراآز مخية أخرى، و یظهر هذا في صورة مشاآل مصاحبة في اإلبصار أو التواصل أو                 
 .من أشكال اإلعاقة المتعددةالفهم و اإلدراك، مما یعطى لمعظم حاالت الشلل الدماغى شكًال 

 أسباب الشلل الدماغي
هناك العدید من المسببات التي قد تؤدى إلى حدوث اإلصابة المخية، و بالتالي الشلل 
الدماغى خالل فترة الحمل أو الوالدة أو السنتين األوليين من عمر الطفل و هي الفترة 

 األم الحامل لإلصابات و األساسية لتطور المخ و نموه، من أهم هذه األسباب تعرض
الحوادث أو لإلشعاع و التسمم أو تعاطيها لألدویة و العقاقير أو تعرضها لألمراض 
الفيروسية أثناء شهور الحمل األولى بصفة خاصة، آذلك إصابة المولود أثناء الوالدة 
م باالختناق و نقص األآسجين أو بضغط مباشر على الرأس نتيجة والدة متعسرة أو باستخدا

الجفت أو الوالدة المبتسرة، آذلك إصابة الطفل خالل السنين األولى من عمره بالحمى 
المخية أو الشوآية أو بنوبات صرعية شدیدة و متكررة أو بإصابات مباشرة للرأس، آل هذه 

 .العوامل و غيرها قد تؤدى إلى حدوث الشلل الدماغى
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 شدتها مع مدى ثبات حالة الشلل الدماغى بعد حدوثها أو زيادة
 مرور الوقت

إن اإلصابة التي تحدث في المخ تظل ثابتة و ال تتغير، إال أن حالة الطفل و قدراته یمكن أن 
تتحسن مع مرور الوقت في حالة اآتشافها مبكرًا و القيام بالتدخل المناسب لها مما یسمح 

 و قدراته بتطور مراآز و قدرات المخ و الحرآة بأفضل شكل ممكن، آما أن حالة الطفل
یمكن أن تسوء و تزداد شدتها إذا ما أهملت مما یؤدى إلى ظهور مضاعفات في العضالت 
و المفاصل و إلى اآتساب الطفل ألنماط حرآية غير سليمة و إلى عدم إعطاء مراآز المخ 

 .الفرصة للتطور السليم

المظاهر التي يمكن مالحظتها مبكرًا على الطفل المصاب بالشلل 
 الدماغى

اك بعض المظاهر التي یمكن لألم مالحظتها على طفلها و التي تجعل احتمال إصابته هن
 :بالشلل الدماغى أمرًا واردًا، من هذه المظاهر

د ال                     ل من إدارة رأسه نحو صدر األم و ق تمكن الطف د ال ی صعوبات في الرضاعة، فق
 .ع یستطيع أن یطبق شفتيه على حلمة الثدي و قد ال یستطيع المص أو البل

یكون الطفل عمومًا قليل الحرآة و قد یكون جسمه مرتخيًا جدًا أو على العكس متقلصًا                  
ر          ي وضع غي ًا ف ا أن یكون دائم ة أهمه ر طبيعي م أوضاعًا غي د یأخذ الجس ا ق دًا، آم ج
ة                       ى الناحي ة واحدة، و نجد األطراف عل اه ناحي تدیر باتج ًا یس متماثل، فنجد الرأس دائم

ة اليسرى، أو نجد أن تحریك         اليمنى دائمًا في وض      ع مختلف عن األطراف في الناحي
 .الطفل ألطرافه في أحد الجانبين أآثر بكثير من تحریكه لألطراف على الجانب اآلخر

ى                       رأس ألعل ع ال ى رف ادر عل ر ق یتأخر الطفل عمومًا في تطوره الحرآي، فقد نجده غي
ي س    ب ف ى التقل ادر عل ر ق بطن، أو غي ى ال ود عل اء الرق ى  أثن ادر عل ر ق ریره، أو غي

ياء أو             ى األش الجلوس أو الوقوف، أو غير قادر على مد یده و استخدامها في القبض عل
 .ترآها

ر مستجيب لحدیث األم              ل غي ا  قد  یكون الطف دى      أو تعامله ا و ال یب ه، فال یبتسم له مع
ت و ال یت      ال یلتف ریة ف معية أو البص رات الس تجيب للمثي د ال یس ا، و ق ه عليه ابع تعرف
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ات    دوث نوب ن ح انى م د یع ه ق ا أن ي تصدر أصواتًا، آم ة أو الت اب الملون ة األلع حرآ
 .صرعية

إن مالحظة أي من تلك المظاهر ليس معناه حتمًا إصابة الطفل بالشلل الدماغى، و لكن 
 .معناه ضرورة االهتمام بهذا الطفل و عرضه على المتخصصين 

 بالشلل الدماغىما يمكن أن نفعله لمساعدة الطفل المصاب 
درات                  يم ق ال لتقي یجب أوًال أن نحاول عرض الطفل على المتخصصين أو على طبيب لألطف
ى         ل عل اعدة الطف ذه  االحتياجات و لمس ة ه ه لتلبي زم عمل ا یل د م ه و تحدی ل و احتياجات الطف

ددة و                    . التطور و التقدم   ا تكون متع ًا م ه غالب درك أن احتياجات و یجب على أسرة الطفل أن ت
ن المتخصصين و      ة م دخل مجموع ذا الت اج ه د یحت وره، و ق ة لتط ب المختلف مل الجوان تش
دًا              ام ج دورها اله تعاونهم معًا في برنامج العمل مع الطفل، آما یتطلب هذا أن تقوم األسرة ب

 .مع الطفل في هذه الجوانب المختلفة

و توجيهات و من أهم ما یجب على األسرة أن تراعيه و تقوم به مستفيدة من رأى 
 :المتخصصين ما یلي 

ه                  − محاولة التواصل المستمر مع الطفل بالحدیث معه و مالعبته و لمسه و اإلمساك ب
 . و تكثيف تنبيهه إلى هذه المحاوالت 

ية و   − معية و البصریة و اللمس رات الس تمر للمثي كل مس ه بش ل و تنبيه ریض الطف تع
مثيرة و تحریكها أمامه و وضعها       ذلك باستخدام األلعاب ذات األلوان أو األصوات ال       

 .في یده و مالمسة جسمه بها
تغيير وضع الطفل من وقت إلى آخر، متقلبًا مثًال یمينًا و یسارًا و على بطنه فال  −

نترآه راقدًا على ظهره طوال الوقت، و  نحاول تحریك مفاصل الطفل برفق و 
 .هدوء لتجنب تيبسها

يعية و تجنب األوضاع غير الطبيعية، مالحظة أن یكون الطفل في األوضاع الطب −
آأن یكون في وضع غير متماثل آما شرحنا من قبل، أو أن تكون الرقبة و الجذع 

 .مثنيان إلى األمام بشدة أو مفرودان للخلف بشدة
تشجيع الطفل و مساعدته على التحرك بنفسه ليغير وضعه أو ینتقل من مكان إلى  −

 .آخر بالزحف أو الحبو
 .سي و الوسائد و معينات الوقوفاستخدام الكرا −
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ه    − ه و حمل ل و رفع اك بالطف ة    ،اإلمس ه بالطریق ه و تحميم ه و إلباس ذلك إطعام  و آ
ا    ة م ه فرصة لمالحظ ع إعطائ ترخاء م ان و االس عر باألم ه یش ي تجعل بة الت المناس

 .حوله و اإلحساس به
 احتياجه دون  إعطاؤه الوقت الكافي للمحاولة، مع مساعدته لفظيًا أو بدنيًا فقط حسب       −

 .إسراف في الحمایة الزائدة أو التدليل
الحرص على إآساب الطفل للعادات و السلوآيات السليمة، و تربيته مثل باقي  −

األفراد في األسرة و إآسابه تدریجيًا القدرة على االستقاللية و االندماج مع اآلخرین 
 .بقدر ما تسمح به حالته

 

 
 



 58

א
 تعريف الصرع 
 صرعأسباب ال 
 دور الوراثة في مرض الصرع 
 أهم المشاآل التي تواجه مريض الصرع 
 أشكال وأنواع الصرع 
 ماذا نفعل أثناء النوبة؟ 
 هل يشفى مريض الصرع؟ 
 ماذا نفعل إذا استمرت النوبات ولم تنته بشكل آامل؟ 
 الطريقة المناسبة للتعامل مع ومساندة مريض الصرع 

 تعريف الصرع
خ،             الصرع عبارة عن نوبات م     د عن الطبيعي في الم ائي الزائ ائي و الكيمي ن النشاط الكهرب

ة، و یصيب الصرع من                      ر العادی ینتج عنها نوبات متكررة من التشنجات أو التصرفات غي
 لكن هل یعنى هذا أن آل حاالت التشنج تعتبر صرعًا؟. من أفراد المجتمع% 1 - 0.5

معروفة و هذه الحاالت تنتهي بزوال ال، فهناك حاالت من التشنج تسببها عوامل محددة و 
 :العامل المسبب لها، من أمثلة ذلك

ال، وتصيب نحو                    د بعض األطف اع درجة الحرارة عن % 4 التشنجات الناتجة عن ارتف
ادة من             4 أشهر إلى    6من األطفال من سن      ائق، و    3-2 سنوات، و یستمر التشنج ع  دق

اردة و مخفضات الحرارة،        یعالج بتخفيض درجة الحرارة و ذلك باستخدام الكماد        ات الب
ا معرض     % 2آما یجب استشارة الطبيب حيث أن نسبة        ال المصابين به ن ومن األطف

 .لإلصابة بالصرع

ل انخفاض السكر أو الكالسيوم في                         ذائي مث ل الغ ل في التمثي التشنجات الناتجة عن خل
 .الدم أو ارتفاع أو انخفاض في أمالح الدم

 .سمومالتشنجات الناتجة عن بعض ال 
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 أسباب الصرع
أغلب حاالت الصرع غير معروفة السبب، و نسمى هذا الصرع بالصرع األولى، أما 

 : اإلصابة بهماالحاالت معروفة السبب فتسمى صرعًا ثانویًا، من أهم أسباب

 .نقص وصول األآسجين للمخ أثناء الوالدات المتعسرة 
 .اإلصابات المباشرة بالدماغ 
 .الحمى المخية و الشوآية 
روس                 يتوميجالو في ة أو الس األمراض التي تصيب األم أثناء الحمل مثل الحصبة األلماني

 .أو التكسوبالزما
 .حدوث جلطة أو نزیف في المخ 
 .بعض األمراض الوراثية 

 دور الوراثة في مرض الصرع
د أوضحت الدراسات أن نسبة                        ط، فق ى فق ة و حاالت الصرع األول هناك ارتباط بين الوراث

ى            % 6ع تصل إلى    حدوث الصر  دین و إل د  % 12في حالة إصابة أحد الوال ان الوال ن اإذا آ
 .مصابين

ال             إطبعًا من غير المقبول      ًا فيق يس شخصًا عادی ه  إن یقال أن الشخص المصاب بالصرع ل ن
ي تحدث               "عليه عفاریت "أو  " مجنونًا" ات الت ه   ، فمریض الصرع إنسان عادى، لكن النوب ل

ذي یوجد         یتصرف أحيا  ..تجعله غریباً  ر متناسبة مع الموقف ال نًا بطریقة غير متوقعة و غي
م       ن أه ر م ي تعتب ة و الت ار الخاطئ ذه األفك ور ه ي ظه بب ف ي الس ذه التصرفات ه ه، ه في

وا          و. المشاآل التي تواجه الشخص المصاب بالصرع و أسرته         من مصابي الصرع من نبغ
كندر ا     ال اإلس ة أمث يات مرموق اروا شخص ًا و ص ًا عظيم ر و  نبوغ وس قيص ر و یولي ألآب

 : و علينا هنا أن نؤآد أن مریض الصرع. دستوفيسكى و أجاثا آریستى

 .ليس مریضًا نفسيًا أو عقليًا .1
 . ليس معدیًا لآلخرین .2
 .ال یتملكه الجن أو العفاریت أو األرواح الشریرة .3
 .ليس مؤذیًا .4
 .رةال یفقد هذا المرض المریض المصاب به القدرة على الزواج و تكوین أس .5
 .آما ال یفقده القدرة على الدراسة و التعلم و العمل .6
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 أهم المشاآل التي تواجه مريض الصرع
 .مشاآل صحية و نفسية .1
ة  .2 اآل اجتماعي واء : مش ه   -االنط رین تجاه ل اآلخ النفس   - ردود فع ة ب دان الثق  - فق

 .الخوف من حدوث النوبة
 .إلعاقات أخرىنتيجة للعالج، أو في حالة مصاحبة الصرع : مشاآل تعليمية .3
 .تكلفة العالج: مشاآل اقتصادیة .4

 أشكال و أنواع الصرع
 یحدث من وقت الوالدة حتى سن سنة و نصف، و عادة         :صرع الطفل الوليد و الرضيع     

 .ما ینتج عن مشكلة عضویة في المخ تعكس حدوث تدهور في وظائفه المختلفة

لطفل بشكل مفاجئ عن  سنة، و فيها یتوقف ا15-3 و تحدث من سن     :النوبات الصغرى  
رحان و     ه س دو آأن امض و یب كل غ ر بش ات، فينظ بعض اللحظ ي ل اطه الطبيع أداء نش
ذه              ا تنتهي ه ا م ه، و غالب ر منتب ه غي ى أن ادة عل تكون العينان متجهتان ألعلى فتفسر ع

 .الحاالت بعد سن العشرین

فقد المریض   و هي أآثر النوبات شيوعًا و تحدث في أي سن، و فيها ی:النوبات الكبرى  
د یصاحبها عض اللسان                   وعيه و تحدث   ه و ق له تقلصات عضلية و تشنج في الجسم آل

 .أو تبول أو تبرز ال إرادي ثم ینام المصاب نومًا عميقًا
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 ماذا نفعل أثناء النوبة؟
ياء                 .1 د األش دوء و سرعة فنبع یجب علينا أوًال أال نخاف و أال نتوتر و أن نتصرف به

من الممكن أن تؤذیه إذا اصطدم بها مثل الكراسي أو المناضد أو             القریبة منه و التي     
 .النار مثًال

 .نضع مخدة صغيرة تحت رأسه لحمایته من االصطدام باألرض .2
 .نزیل أي مالبس ضاغطة على عنقه .3
 . ال نحاول وضع أي شئ في فمه .4
ان         .5 ان المك ه إال إذا آ ي مكان ه ف نجية و یفضل أن نترآ ع الحرآات التش ال نحاول من

 .خطرًا
 . نترآه ینام. /  ندیر الشخص على جانبه ليسهل عليه التنفس:بعد انتهاء التشنجات .6
 . نهدئه و نطمئنه و نساعده على استكمال حياته الطبيعيةعندما يفيق .7
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 هل يشفى مريض الصرع؟
ادة باستخدام العالج                 ك ع تم ذل ًا، و ی ة مرضى الصرع یشفون تمام البد أن نعرف أن غالبي

ب ن     المناس ة م دًا أو مجموع الج دواًء واح ون الع د یك تص، و ق ب المخ فه الطبي ذي یص  ال
ي                ا. األدویة ات الت ًا و في األوق لمهم هنا هو إعطاء المریض الدواء بالجرعات المحددة تمام

یحددها الطبيب و التي تستمر عادة مدة عامين آاملين بعد آخر نوبة صرع حدثت للمریض،               
 .لمنتظمة مع الطبيب لضمان تمام الشفاءو أن نستمر في المتابعة ا

 ماذا نفعل إذا استمرت النوبات و لم تنته بشكل آامل؟
 . تباع تعليماتهااالستمرار في العالج الذي یصفه الطبيب و .1
ل                   .2 ة مث ه اليومي اتخاذ بعض االحتياطات لحمایة الشخص المصاب بالصرع في حيات

واة أو المنشار الكهربائي و ما إلى إبعاده عن مصادر النار أو األجهزة الخطرة آالمك       
 .ذلك

 .تجنب أن یسبح بمفرده أو یتسلق أماآن مرتفعة آسلم أو شجرة .3
 .تجنب قيامه بأعمال فيها خطورة آقيادة سيارة مثًال .4

لكن هذه االحتياطات ال تمنع من ممارسة حياته اليومية بشكل قریب جدًا من اإلنسان 
 .ساندة الكافية و تعاملنا معه بالطریقة المالئمةالعادي، في حالة ما إذا قدمنا له الم

 الطريقة المناسبة للتعامل مع و مساندة مريض الصرع
 .اتخاذ موقف إیجابي ألن االحتمال األآبر هو الشفاء 
 .التخلص من اإلحساس بالذنب و الخجل 
 .عدم تبدید الوقت في مناقشة األسباب و من هو المسئول 
 .شكلة الصرععدم ترك الحياة تتمحور حول م 
 اهتمامًا زائدًا ، عدم لومه، عدم جعله    ئهعدم إعطاء الطفل حمایة زائدة تقيده ،عدم إعطا        

 .محورًا لمشاآل األسرة
ى        ادرًا عل ون ق دما یك دودها عن كلة و ح ه المش ه و إفهام ة الموضوع مع ة مناقش أهمي

 .استيعاب ذلك
 .عدم الحدیث أمام اآلخرین عن حالته بطریقة سلبية 
 .ه على تطویر مهاراته االجتماعية آي یصبح محبوبًا و مقبوًالمساعدت 
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ام            مساعدته على اآتساب الثقة بالنفس عن طریق الترآيز على األشياء التي یستطيع القي
 .بها و ليس على ما ال یستطيع إنجازه

 .مساعدته على اآتساب المعارف و التحصيل الدراسي تبعًا لقدراته 
 .بل واقعي مناسب إلمكانياتهمساعدته في التخطيط لمستق 
 .مساعدته على أن یحيا حياة طبيعية 
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א א
 تعريف اإلعاقة الذهنية 
 آيفية الحكم على ما إذا آان الطفل لديه إعاقة ذهنية 
 فئات أو درجات اإلعاقة الذهنية، وفائدة تحديدها 
 األسباب الرئيسية لحدوث اإلعاقة الذهنية 
 ف المبكر لألطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنيةأهمية االآتشا 
 آيفية االآتشاف المبكر 
 آيف تستطيع األم أن تكتشف إعاقة ابنها؟ 
 ما يمكن أن نفعله تجاه طفل لديه إعاقة ذهنية وآيفية حل هذه المشاآل 

 تعريف اإلعاقة الذهنية
 التوافقي نتيجة اإلعاقة الذهنية هي نقص اإلدراك العقلي و الذآاء مع قصور في السلوك

لعدم اآتمال النمو العقلي و وجود خلل في المهارات العقلية المختلفة التي تظهر و تتطور 
 .في مرحلة ارتقاء الطفل

 آيفية الحكم على ما إذا آان الطفل لديه إعاقة ذهنية
یمكن الحكم بأن طفًال ما یعانى من إعاقة ذهنية بواسطة المتخصصين، و ذلك بتحدید 

العقلي له من خالل جمع آل البيانات المتاحة الخاصة به، بما في ذلك البيانات المستوى 
الطبية و النفسية و السلوك التوافقي، باإلضافة إلى أداء الطفل على المقایيس النفسية و منها 
نسبة الذآاء، إال أن نسبة الذآاء في الواقع هي فقط مؤشر ضمن مؤشرات أخرى على 

 ال یجب األخذ بنتائجها بشكل تعسفي، و البد أن یحددها و یقدر درجة األداء العقلي، و
 . ذوى الخبرة، و هي تساعد أیضًا في تحدید درجة أو فئة اإلعاقة منمعناها المتخصصون

 فئات أو درجات اإلعاقة الذهنية، و فائدة تحديدها
د على معرفة ما إن تحدید فئة اإلعاقة و درجة األداء العقلي للطفل ذي اإلعاقة الذهنية یساع

یمكنه أن یؤدیه و ما یتوقع أن یؤدیه فيساعد هذا على وضع برنامج مناسب لتعليمه و 
 :و فئات اإلعاقة الذهنية هي. تدریبه
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 اإلعاقة البسيطة: أوًال
، و تتسم هذه المجموعة بالقدرة على تعلم االعتماد على 69 -50و تكون نسبة الذآاء فيها 
تية آاألآل و الشرب و اللبس، و بالبطء في تعلم و استخدام اللغة، النفس في أنشطة حياتية ذا

و بصعوبة في األداء الدراسي آالقراءة و الكتابة و الحساب و نجد أنهم قادرون على التعلم 
 .ن و اإلمكانات المناسبةوآل حسب قدرته لو أتيحت لهم الوسائل و المتخصص

 اإلعاقة المتوسطة: ثانيًا
، و آثيرًا ما نجد أن القدرات العملية للطفل أفضل من 49 -35ء فيها و تكون نسبة الذآا

قدراته اللفظية، فيستخدم بعض اإلشارات للتعبير عن احتياجاته، و نظرًا ألن هؤالء 
األشخاص یستطيعون فهم التعليمات البسيطة بدرجات متفاوتة نجد أن قدراتهم على التعلم 

 .ية للتدریب و اآتساب المهارات العملية البسيطةكون لدیهم القابلتبسيطة جدًا في حين 

 اإلعاقة الشديدة: ثالثًا
، و آثيرًا ما یكون سبب هذه الحاالت أمراض عضویة تسبب 34 -20و نسبة الذآاء فيها 

خلًال شدیدًا في الجهاز العصبي المرآزي، و قدرة أفراد هذه المجموعة على التدریب قليلة 
 .ماد على أنفسهم في أنشطة الحياة اليوميةو نادرًا ما یستطيعون االعت

 اإلعاقة بالغة الشدة: رابعًا
، و یعنى هذا أن قدرتهم على الفهم و االستجابة للتعليمات 20و نسبة الذآاء فيها أقل من 

ضعيفة للغایة، آما أن لدیهم صعوبات شدیدة في الحرآة و التحكم في عمليات اإلخراج و 
لذاتية، و لذا فهم في حاجة دائمة إلى المساعدة و الرعایة، آما أداء أبسط مهارات الرعایة ا

 .یعانى معظمهم من إعاقات سمعية و من نوبات صرع

 األسباب الرئيسية لحدوث اإلعاقة الذهنية
من الصعب تحدید سبب واحد مسئول عن اإلعاقة الذهنية في آل حالة، و تزداد صعوبة 

يطة، لكن یمكننا تلخيص العوامل الرئيسية التي تحدید السبب بصفة خاصة في الحاالت البس
 .عوامل عضویة أو مرضية، و عوامل اجتماعية: قد تؤدى إلى حدوث اإلعاقة الذهنية إلى

 العوامل المرضية: أوًال
 :یمكن تقسيم العوامل المرضية إلى
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ج  مثل أمراض التمثيل الغذائي، و یزداد تأثيرها وضوحًا في حاالت زوا              :عوامل وراثية . أ
 .األقارب

ل. ب اء الحم ل تحدث أثن ة : عوام ل الحصبة األلماني راض مث ا تعرض األم لألم  و ،و منه
 .آذلك التعرض لإلشعاع و تناول العقاقير

والدة  . ج اء ال دث أثن ل تح ت أو     :عوام تخدام الجف رة أو اس رة أو المتعث والدة المبك ل ال  مث
 .الشفط

والدة  . د د ال دث بع ل تح بعض :عوام ابة ب ل اإلص وء    مث ة، و س الحمى المخي راض آ  األم
 .التغذیة

 العوامل االجتماعية: ثانيًا
تتضمن الخلفية الثقافية و االجتماعية و االقتصادیة و البيئية و مقدار التنبيه الذي تقدمه البيئة           

تفهم الموجود داخل األسرة              ،للطفل تقرار و ال ؤثر     .. و آذلك درجة االس ذه العوامل ت  فكل ه
 .لعقلية و استفادته من المنبهات المتاحة في البيئة من حولهعلى حالة الطفل ا

و في الواقع فإن هناك مئات من عوامل الخطورة المرتبطة باإلعاقة الذهنية، و مع تقدم 
العلم و المعرفة قد نستطيع تحدید المزید من األسباب مما یساعد على اتخاذ اإلجراءات 

 .شخاص الذین یعانون من اإلعاقة الذهنيةالوقائية الالزمة و یسمح بتقليل أعداد األ

 أهمية االآتشاف المبكر لهؤالء األطفال
إن االآتشاف والتدخل المبكر في غایة األهمية بالنسبة لألطفال ذوى اإلعاقات، فهو یضع 
الطفل من البدایة على الطریق السليم، و یعطى الفرصة الكبيرة لمعرفة و فهم حقيقة المشكلة 

لوب العمل بخصوصها، و آذلك یسمح للطفل بأن یبدأ تعليمه و تدریبه بشكل و أبعادها و أس
 .سليم و یتجنب تشكل العادات السيئة و السلوآيات غير المفيدة 

 آيفية االآتشاف المبكر
د     هًال، إذ ق ر س ون األم ا یك دیدة ربم االت الش ي الح ية   تف اهر مرض ل مظ ى الطف ر عل ظه

ضوح التأخر و عدم التناسق في أداء وظائف الجسم     عصبية مصاحبة، آما قد یظهر عليه بو      
دم       ة أو ع ر إرادی ات غي ثًال تشنجات صرعية أو حرآ د تظهر م ة، فق في المجاالت المختلف
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قدرة على الرضاعة أو المناغاة أو عدم التنبه أو االستجابة للمنبهات البصریة أو السمعية أو      
 .ر ذلك من المظاهرعدم االستجابة لوجود األم و عدم االبتسام، إلى غي

أما الحاالت البسيطة فقد یصعب اآتشافها و تشخيصها مبكرًا، و من األهمية بمكان أن نشير               
ذین یتعرضون ألي عوامل خطورة مرتبطة  ال ال ام لتسجيل األطف ى ضرورة وجود نظ إل
ا بواسطة متخصصين لمالحظة أي اختالل في                    بحدوث اإلعاقة الذهنية و ضرورة متابعته

م أن             تطورهم،   فيمكن بالتالي اآتشاف إعاقتهم مبكرًا و التدخل لعمل الالزم، آما أنه من المه
 .نؤآد أن لألم دورًا هامًا جدًا في اآتشاف إعاقة ابنها

 ؟آيف تستطيع األم أن تكتشف إعاقة ابنها
تستطيع األم بمالحظة طفلها و نموه و تطوره خالل السنوات األولى استخدام بعض 

ة لقياس نموه و تطوره في المجاالت المختلفة، و التي تشمل الحرآة و اللغة األدوات البسيط
 و تساعد القائمة الملحقة بهذا الكتاب -و العالقات االجتماعية و اإلدراك و الرعایة الذاتية 

يجب عليها ف فإذا ما وجدت األم أن طفلها یظهر تأخرًا ملحوظًا في تطوره العام، -في هذا 
مؤشر الحتمال وجود مشكلة محدودة أو مؤقتة أو إعاقة لدى طفلها تفرض أن تدرك أن هذا 

 .عليها التوجه لعرضه على المختصين لتشخيص الحالة و عمل الالزم نحوه

ما يمكن أن نفعله تجاه طفل لديه إعاقة ذهنية و آيفية حل هذه 
 ؟المشاآل

مية قدراته ليعيش سعيدًا یستطيع المختصون تقييم قدرات الطفل و وضع البرامج المناسبة لتن
له إمكاناته، آما  متوافقًا مع بيئته معتمدًا على نفسه و منتجًا بأآبر قدر یمكن أن تؤهله

یستطيعون مساعدة األسرة بتقدیم المعونة الالزمة للطفل بأفضل الوسائل التي توفر جهد 
ر أساسي و في آل الحاالت هناك دو. األسرة و تساعد على تطور الطفل قدر المستطاع

ألسرة الطفل، فاألسرة تحتاج إلى بعض الوقت بعد معرفتها بإعاقة ابنها لكي تتغلب على 
حالة الصدمة و الرفض و االآتئاب التي تمر بها، فتبدأ في تقبل طفلها و التفكير اإلیجابي 

 .فيما یجب و ما تستطيع أن تفعله نحوه

 :روري التأآيد عليهاو هناك بعض النقاط الهامة و القواعد العامة من الض
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الطفل الذي یعيش داخل أسرته أآثر قابلية للتعلم و التدریب من الطفل الذي یعيش  .1
خارجها، فاألم هي أفضل مدرب لطفلها و األب و األخوة لهم دور آبير في تعليمه 

 .و رعایته

ل و          .2 ى صالح الطف التعامل مع الطفل المعاق ذهنيًا البد و أن یبدأ من منطلق النظر إل
د      ي ق ل عكس ا رد فع دليل لهم ة و الت ي الحمای اإلفراط ف فقة، ف ق الش ن منطل يس م ل

 .یتسبب في مشاآل انفعالية إضافية

ه،                         .3 ئولية یتناسب مع قدرات در من المس ه تحمل ق ي إمكان ل فف ة الطف مهما آانت إعاق
أ        داء عدم               ،فيجب توجيهه إلى الصواب و الخط دعيم لكل فعل طيب و إب ك بالت  و ذل

 .أخطائهالرضا عن 

ه و یتضمن الحرص                 .4 تقبل الطفل و العمل لمصلحته یتضمن عدم الشعور بالخجل من
 .على وجوده مع باقي أفراد األسرة داخل البيت و خارجه

ا                  .5 ر م اح الحقيقي لتفجي إن الحب الصحيح الناضج للطفل ذي اإلعاقة الذهنية هو المفت
 .لدیه من قدرات

ل ذ اج الطف تعویحت ة أن ی ة الذهني وم   اإلعاق ن أن یق ه، و یمك امج مناسب لقدرات ًا لبرن لم وفق
ا               مختص بوضع هذا البرنامج و تنفيذه، لكن األم تستطيع آذلك أن تحدد ما الذي یحتاجه ابنه

اج                 . فتعلمه وتدربه بنفسها   ه یحت ذا أن ى ه تعلم، و معن فالطفل المعاق ذهنيًا لدیه صعوبة في ال
ه األم و       يه مع ول تقض ت أط ر و وق د أآب ى جه ارات     إل ه المه رة لتعليم راد األس اقي أف  ب

ا             يم طفله ا استغالل الوقت بشكل طيب لتعل . المختلفة، فعلى األم دائمًا أن تضع في اعتباره
ارات                          ى المه ز عل ه، یتضمن الترآي ى أسلوب مناسب في تعليم اج إل ل یحت آما أن هذا الطف

د   ة الب ة حياتي ؤدى وظيف ا ت ا ألنه ن الضروري تعلمه ي م ة الت ا  الوظيفي ا، آم ام به ن القي  م
ا من خالل                       ل تعلمه ارات یمكن للطف یتضمن تقسيم المهام التي یجب أداؤها، فكثير من المه

ر  ا أن آثي ل، آم ي للطف اط وظيف ب، فاللعب نش ة  ًااللع ي البيئ ا ف ارات یجب تعلمه ن المه  م
ا       ي یعيش فيه ا                  .الطبيعية الت ى أفضل النت ؤدى إل ل ت يم الطف رة في تعل ة المبك ئج ألن  إن البدای

 .الشخص ال یتوقف عن التعلم طوال حياته

 



 69

 



 70

א א
 السن التطور

  یرفع رأسه أثناء رقوده على بطنه-
  ینظر إلى وجهك عندما یكون في مستوى رؤیته-

 شهر واحد

  یبتسم و یناغى-
  ینتبه لصوت الجرس-

 شهران

  المتحرك یستطيع أن یتابع بعينيه الشيء-
  ینتصب رأسه أثناء رقوده على بطنه-

  شهور3

  یستطيع ضم یدیه مع بعضهما البعض-
  یضحك بصوت عالي-

  شهور4

 نفسه من بطنه إلى ظهره و العكس" یقلب" یستطيع أن -
 "بشخشيخة" یستطيع اإلمساك -

  شهور5

  شهور6  یلتفت إلى مصدر األصوات-
  شهور7 الجلوس، یقوم و رأسه منتصب أثناء جذبه من وضع الرقود إلى-
  یجلس باستقامة دون أي مساعدة لمدة خمس دقائق-
  من ید إلى أخرىيئًا یستطيع أن ینقل ش-

  شهور8

 "الوشوشة" یلتفت إلى األصوات الخافتة جداًً -
  یبذل جهدًا لإلمساك بشيء بعيد عن متناول یدیه-
 و الخبز یستطيع أن یطعم نفسه قطعة من البسكویت أ-

  شهور9

  یحاول أن یجذب نفسه إلى وضع الوقوف-
 "بابا"أو " ماما" یستطيع أن یقول -

  شهور10

  یستطيع أن یقوم من رقوده ليقف بمفرده-
  یستطيع أن یمسك بشيء صغير ما بين اإلبهام و إصبع آخر-

 ًا شهر11

 ًا شهر12  یستطيع أن یقلد أصوات التخاطب-
 لعبتين مع بعضهما البعض" بتخبيط" یستطيع أن یقوم -
  یستطيع أن یمشى مستندًا بقطع األثاث-

 ًا شهر13

 ًا شهر14  یقف بمفرده-
 ًا شهر15  یستطيع أن یمشى دون أي مساعدة -
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 السن التطور
  یستطيع أن یوضح ما یریده دون بكاء-
 ًا شهر18  یستطيع أن یشرب من الكوب ممسكًا به بنفسه-
 المنزلية  یستطيع أن یقلد األعمال -
 "بابا "أو " ماما" یستطيع أن ینطق بثالثة آلمات غير -

 ًا شهر21

  یستطيع أن یطعم نفسه بواسطة الملعقة -
  یستطيع أن یخلع بعض مالبسه -
  یستطيع أن یشير إلى جزء من أجزاء جسمه باسمه-

 ًا شهر24

  یستطيع أن یرآل الكرة بقدميه-
  القلمبواسطة" یشخبط" یستطيع أن -

  شهور3سنتان و 

  شهور6سنتان و   یستطيع أن ینطق جملة من آلمتين-
  شهور9سنتان و   یستطيع أن یقذف الكرة إلى ما فوق رأسه-
 بكلتا قدميه مرتفعًا عن األرض" ینط" یستطيع أن -
  یستطيع أن یلبس أي قطعة من قطع مالبسه-

  سنوات3

  شهور3 سنوات و 3 ده یستطيع أن یغسل و یجفف یدیه بمفر-
  شهور6 سنوات و3  یستطيع أن یقلد رسم -
  شهور9 سنوات و 3  في األلعابا یستطيع أن یكون له دور-
  یستطيع ارتداء مالبسه بتوجيه من اآلخرین-
  یستطيع أن یقول اسمه مقترنًا باسم أبيه-

  سنوات4

  یستطيع أن یقوم بربط أزرار قميصه-
 "بردان"، "تعبان"، "انجوع" یستطيع فهم -

  شهور3 سنوات و 4

  شهور6 سنوات و X 4 یستطيع تقليد رسم  -
  یستطيع أن یقف على إحدى قدميه لمدة خمس ثوان-
 "، خلف"في"، "تحت"، "على" یستطيع فهم -
  یمكن ترآه مع أصدقاء دون بكاء-

  شهور9 سنوات و 4

  یستطيع أن یسمى بدقة ثالثة ألوان-
 دميه یستطيع أن یحجل بق-

  سنوات5

  شهور6 سنوات و 5  یستطيع أن یرتدى مالبسه بشكل آامل دون مساعدة-
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 السن التطور
 )ثالثة أجزاء( یستطيع أن یرسم إنسان -
  یستطيع تقليد رسم  -
 آرة مرتدة من األرض" یلقف" یستطيع أن -

  سنوات6
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א א א
 تساؤالت األهل 
 ؟أفعلهماذا يمكن أن  
 ؟أين أذهب 

 ماذا يمكن أن أفعله تساؤالت األهل
أالحظ أن طفلي یختلف 

عن األطفال اآلخرین 
مش (ينة في حاجات مع
 مش -بيوزن راسه 

 مش بينتبه -بيبص لي 
 )الخ.... مش بيقعد-لي 
 

  ألقي نظرة على قوائم النمو لمعرفة إذا آان طفلك متأخر في النمو عمن هم في مثل سنه-
 . فيه ویستمع إليك وال یخفى عنك الحقائقين استشيري األطباء حتى تجدي من تثق-
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 ماذا يمكن أن أفعله تساؤالت األهل
أآد لي الطبيب أن 

شعر أطفلي معاق، 
بالذعر والقلق و العجز 

عن مواجهة هذه 
المشكلة والرغبة في 
الفرار و الخوف من 

 المستقبل
شعر بالظلم و أ -

ن ل اشمعنى أنا؟ مءأتسا
 المسئول؟

نني ال أشعر أحيانا أ -
شعر أأرید طفلي، 

برغبة في الجلوس 
بمفردي، أشكو من 
 األرق وانعدام الشهية

 غالبًا ما نشعر بهذه المشاعر في البدایة فتأآدي أن آل هذه األحاسيس طبيعية وتحدث لكثيرات غيرك فلست -
 .وحدك و ثقي أن بمرور الوقت ستتغلبين عليها

 على تخطى هذه نفقد تساعدك اقتراحاته) ف متشابهةلدیهن ظرو( تحدثي إلى أمهات لدیهن مشاآل متشابهة -
 .المشاعر

 . ال فائدة من لوم نفسك أو اآلخرین فلست أنت السبب-
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 ماذا يمكن أن أفعله تساؤالت األهل
 باحتار لما حد من -

أفراد أسرتي أو 
الجيران یسألني عن 

 طفلي أقول إیه؟

 . تعرفي على طبيعة مشكلة طفلك بقراءة الجزء الخاص باإلعاقة في الكتيب و واجهي المشكلة بصراحة-
 .اجهها وآيف یمكن أن تتغلبي عليهااعرفي الصعوبات التي یو.  تعرفي على قدرات طفلك و ثقي فيه-
 . اشرحي مشكلة طفلك لآلخرین وال تتجنبي الرد على استفساراتهم-
 . تعاملي مع طفلك بشكل طبيعي-

أعمل إیه لما الناس 
 -األب (متتقبلهوش 

)الخ....نالجيرا-العائلة 

 .ى أفضل الطرق لمساعدة طفلك تكلمي عن المشكلة مع األب واألخوة وناقشوها معًا لمحاولة الوصول إل-
 . اذهبي إلى أصحابك المقربين وتحدثي معهم-
 . دافعي عن طفلك مثلما تدافعي عن أطفالك اآلخرین-
 . اصطحبي طفلك آلما أمكن ذلك وال تخجلي منه فكل أسرة لدیها مشكلة ما حتى وان لم تكن ظاهرة-

نني مرهقة أشعر أ
وتعبانة بسبب عبء 
المسئوليات األسریة 

 ورعایة الطفل

. ال تحملي نفسك فوق طاقتك و حددي أولویات هذه األعباء فقد تستطيعين تأجيل بعضها أو القيام بها بطریقة أبسط-
 . أشرآي باقي أفراد األسرة في تحمل األعباء المنزلية ومسئولية رعایة الطفل-
 .يها استفيدي من خبرات أمهات أخریات واجهن نفس المشكلة واستطعن التغلب عل-
 . أعطي نفسك فرصه للراحة من الروتين اليومي فكونك مرهقة جسدیًا أو عصبيًا لن یفيد طفلك في شئ-
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 ماذا يمكن أن أفعله تساؤالت األهل
ال أعرف آيف أتعامل 

 معه؟
 البد أن نشجعه عليه وله ، له سلوك مقبولًا تعاملي مع طفلك بشكل طبيعي و ال تنسى أنه طفل قبل أن یكون معاق-

 .سلوك غير مقبول البد من مواجهته بحزم
فربما یكون سلوآه غير المقبول محاولة منه )  داعبيه أثناء النوم- الغيه -تحدثي إليه (ظهري له اهتمامك به أ -

 .لجذب انتباهك
 -"  شاطر. هایل.برافو"تدحيه  ام-ربتي عليه ا - قبليه -حضنيه ا -ابتسمي له ( آافئيه فورًا على السلوك الجيد -

 .)“مع عدم اإلآثار منها“أعطيه أشياء یحبها مثل اللعب أو الحلوى 
 :أما بالنسبة للسلوك السيئ-
 .إذا استمر في هذا السلوك وضحى له أن ذلك ال ینبغي عمله).  له ولآلخرینیًاإذا لم یكن مؤذ( یمكن تجاهله -1
 .لوقت محدد مع شرح سبب المنع)  الطعام- مشاهدة التلفزیون -وج الخر( امنعي عنه األشياء التي یحبها -2
 ًا أو خائفيًا أو عدوانًا  أو عنيدًا عنيفًال، فالضرب قد یؤذیه بدنيًا ونفسيًا ویجعله طف)الضرب( تفادى العقاب البدني -3

 أو قليل الثقة بنفسه
 .)الخ.... األخوة-األب (مع الطفل  مع مالحظة أن تكون طریقة التعامل واحدة من قبل آل من یتعامل -
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 ماذا يمكن أن أفعله تساؤالت األهل
آيف أجعل طفلي یختلط 

 بأطفال آخرین؟
 اختالط طفلك بأطفال آخرین مهم جدًا فهو یتعلم منهم أآثر مما یتعلم من الكبار، و من الممكن أن یكون ذلك -

 :بالطرق اآلتية
 .جبار اآلخرهما بدون إالخوته على اللعب معه بشرط إیجاد نشاط یستمتع به آإ شجعي -1
 . شجعي أطفال آخرین على اللعب معه تحت إشرافك-2
 . یمكنك أیضا دعوة أطفال الجيران واألصدقاء واألقارب لالحتفال معه في المناسبات المختلفة-3
 .)الخ..... مالهي-نوادي -حدائق ( اصطحبيه معك بصفة مستمرة إلى أماآن تجمع األطفال -4
 . فوجوده مع أطفال آخرین یجعله اجتماعيًا أآثر ویتعلم بشكل أفضل، ألحقيه بإحدى دور الحضانة- 5
 . حاولي أن تعدلي من السلوك الذي یجعل اآلخرین یبتعدون عنه- 6
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 ماذا يمكن أن أفعله تساؤالت األهل
فكر لو طفلي ممكن اب

یتعلم أو ممكن یدخل 
 مدرسة؟

ن یتعلم ویحصل على الدراسة ن حق آل طفل أإ آمني بإمكانيات طفلك و ثقي في قدراته وشجعيه على التعلم ف-
 .المناسبة في حدود قدراته

 . حدیثك إلى طفلك تعليم، وتوجيهك له تعليم، وآل مهارة یتعلمها طفلك منك أو من اآلخرین تعليم-
 - األلوان - األحجام -األشكال ( یستطيع الطفل تعلم أشياء آثيرة من خالل اللعب الهادف، فيمكنه أن یتعلم -

راجعي قوائم النمو لمعرفة ما یستطيع طفلك عمله ) الخ....  التعرف على البيئة المحيطة به- األرقام -الحروف 
 .)القيام به(
علقي على آل صورة واشرحي له ما هي، .  احكي له قصة یوميًا و ساعدیه على أن یتصفح القصص المصورة-

 .تحدثي باستمرار معه وعلقي على ما تفعلينه وما ترینه
انظري قائمة (أن لم یكن فألحقيه بمدرسة مناسبة له ف. األفضل دخول الطفل مدرسة عادیة آلما أمكن ذلك من -

 .)الخدمات
ن الجو األسرى هو إ تجنبي قدر اإلمكان إلحاق الطفل بالمدارس والمراآز والمؤسسات والجمعيات الداخلية حيث -

 .دفءالبيئة الطبيعية التي یعيش فيها الطفل حيث الحنان وال
 تابعي طفلك باستمرار و قومي بزیارة المدرسة والمدرسين و شارآي في اجتماعات أولياء األمور بالمدرسة فكلما -

 .أبدیت اهتمام بطفلك اهتم به اآلخرون
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 ماذا يمكن أن أفعله تساؤالت األهل
ال أعرف آيف أعلمه 
 أن یعتمد على نفسه؟

راجعي قوائم النمو لمعرفة ما یستطيع طفلك (افته  في البدایة اعتماد طفلك یكون عليك في إطعامه و إلباسه ونظ-
 .)عمله

 ًااستشيري متخصص ) المضغ- البلع -المص ( إذا الحظت مشكلة في إرضاع أو إطعام طفلك -
- اللبس - الشرب -األآل ( أعطى طفلك الفرصة في آل ما یستطيع القيام به من أنشطة الحياة اليومية -

لكن ساعدیه فقط بقدر ما یحتاج وقللي المساعدة ، عدته بأن تقومي بالعمل بنفسكوال تحاولي مسا) الخ....النظافة
 .تدریجيًا، فكلما اعتمد على نفسه مبكرًا آلما آان أفضل

 : لمساعدته على االعتماد على نفسه ألقصى درجة-
 . أعيدي ترتيب المنزل بحيث یستطيع التنقل فيه بسهولة وأمان-1
بحيث یستطيع استخدامها هو أیضًا، استشيري ) الخ... المالعق-األآواب (ات  عدلي من أماآن وضع األدو-2

 . لمساعدتك في ذلكيًاأخصائ
 . آوني صبورة فقد یلزم الطفل وقت طویل عند تعلمه شئ جدید-3
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 ماذا يمكن أن أفعله تساؤالت األهل
ال أعرف آيف أجعله 

 یتمتع فيها ًایقضى أوقات
ویشعر بالسعادة 

 والبهجة

 .)الخ...  القراءة- الریاضة - الموسيقى -رسم ال( اآتشفي هوایات الطفل وميوله التي ربما تكون - 
 . أتيحي له الفرصة لممارسة هذه الهوایات واألفضل أن یكون ذلك مع أطفال آخرین-
، و قومي بتعليق آل ما یرسمه في حجرات المنزل )الخ... ألوان-ورق (مثل  وفرى له بعض األدوات البسيطة -

 .مهما آانت بسيطة
 .ألغاني األطفال أحضري له شرائط آاسيت -
 . شجعي الطفل على ممارسة الریاضة داخل المنزل أو خارجه-
 . شجعيه على القراءة وشارآيه في تصفح بعض القصص المصورة-
 زیارة - معارض آتب األطفال - قومي معه بزیارة بعض المعارض مثل المعارض الخاصة برسومات األطفال -

 .الخ.....مسرح العرائس-المتاحف 
 .ه في اختيار ما یحب أن یقوم به من أنشطة أشرآي-
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 ماذا يمكن أن أفعله تساؤالت األهل
أشعر بتغيرات جسمية 

آيف . ونفسية في طفلي
أتعامل معه في هذه 

 الفترة؟

.  خالل هذه الفترة غالبًا ما یرى ابنك أو ابنتك أنفسهم مختلفين عن اآلخرین فيشعرون بأنهم غير مرغوب فيهم-
لفتي اي شخصية ابنك أو ابنتك و قومي بالتشجيع على االهتمام بالمظهر العام و انظري إلى الجوانب اللطيفة ف

 .النظر إلى ذلك
 . تعاملي مع ابنك أو ابنتك بصورة طبيعية آأي فتى أو فتاة في مرحلة البلوغ-
 . اشرحي لهم بصورة مبسطة أسباب هذه التغيرات وأنها تحدث لكل فتى وفتاة-
 االعتراض - الغضب - التوتر -القلق (ض التغيرات المصاحبة لمرحلة البلوغ مثل  قد یشعر ابنك أو ابنتك ببع-

 .) التمسك بالرأي-لمجرد االعتراض 
 . أشرآي األب في الحدیث مع ابنك عن مشاآل هذه المرحلة-
 . اشغلي وقت فراغه في ممارسة الهوایات التي یحبها-
 .خصصين إذا واجهتك صعوبات خالل هذه الفترة استشيري المت-
 . الحظي أال تتحدثي عن الحب والزواج بالنسبة للطفل بصورة مستدیمة فقد یحدث وقد ال یحدث-
 . شجعي االختالط منذ الصغر في جو عام-
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 ماذا يمكن أن أفعله تساؤالت األهل
 ، وهو حق لكل فرد یكفله له القانونًاآان هذا العمل بسيطالعمل یعطى المعنى للحياة والقيمة لإلنسان مهما  هل ابني سيعمل؟

 إذا أتم دراسته وحصل على مؤهل متوسط أو أعلى من المتوسط فله الحق في العمل في وظيفة تتناسب مع تعليمه -
 .وقدراته بعد حصوله على شهادة التأهيل

يوله واختيار المهنة المناسبة لتدریبه عليها  إذا لم یستطع االستمرار في الدراسة فيجب إعداده الآتشاف قدراته وم-
 .ن أمكن ذلكإ
 . توجهي إلى أقرب مكان مناسب لتأهيله-
 بعد إتمام تدریبه على مهنة معينة وحصوله على شهادة التأهيل المهني غالبًا ما سيساعده مكتب العمل القریب من -

 .مسكنه في الحصول على فرصة عمل مناسبة
 .)الخ...محالت-ورش خاصة (ل مناسب البنك عن طریق بعض األقارب أو الجيران  یمكن أیضًا إیجاد عم-
 . یمكن عمل مشروع خاص باألسرة عن طریق مشاریع األسر المنتجة-

هل سيعتمد ابني على 
نفسه مادیًا في 

 المستقبل؟

 -التأمين الصحي - المعاش -آالمرتب (نه سيحصل على جميع الحقوق المادیة إ إذا استطاع ابنك االلتحاق بعمل ف-
 .)الخ...  اإلجازات-الحوافز 

  إذا لم یستطع التدریب والتأهيل للحصول على وظيفة مناسبة بسبب شدة إعاقته فله حقوق-
 قومي بتدریب طفلك منذ الصغر على التعامل مع النقود ليعرف أهميتها ودورها ویتعرف على مفهوم البيع -

 والشراء
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 ماذا يمكن أن أفعله تساؤالت األهل
هل سيستطيع ابني أن 

یعيش بشكل مستقل 
دون رعایة أو إشراف 

 مستمر؟

 .یعتمد ذلك على نوع اإلعاقة و شدته -
لكنها تحت السيطرة، أو المعاق سمعيًا أو بصریًا قد یكون مستقًال إذا حصل   فالشخص الذي تنتابه نوبات صرع -

 .فرت له بعض التسهيالتاعلى التدریب المناسب وتو
 . شدیدةإعاقةب وآذلك المعاق حرآيًا ، أما المعاق ذهنيًا قد یحتاج إلى متابعة مستمرة-

 .خوته في رعایته معك و أسندي إليهم بعض المسئوليات حتى یتعودوا على ذلكإ منذ البدایة أشرآي - ماذا بعد األهل؟
 . ذلكنه یوجد عدد من الجمعيات التي بدأت تفكر فيإ إذا آان الطفل سوف یحتاج إلى إشراف دائم في المستقبل ف-
 لكن ليست هذه الجمعيات آافية لذا فالبد في المستقبل التعاون مع أولياء أمور آخرین في تشكيل مثل هذه -

 الجمعيات

 أين أذهب؟
 .)آاریتاس مصر(مرآز سيتي . 2 .المراآز المتخصصة التابعة لكليات الطب في المحافظات المختلفة. 1
 .ي العالج الطبيعيأطباء األطفال و أخصائ. 4 .)جمعية الرعایة المتكاملة(مرآز رعایة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة . 3
 .)قسم األسر المنتجة(إدارات الشئون االجتماعية . 6 .مراآز اإلعداد و التدریب المهني. 5
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א
األطفال واألشخاص الذین لدیهم إعاقة، وقد راعينا في اإلعداد أن یشمل لقد تم إعداد هذا الدليل للمساعدة في معرفة مختلف الخدمات الخاصة ب

 :جميع وحدات الخدمة باختالف نوع اإلعاقة وقد تم تصنيفها آاآلتي

 دور الحضانة 
 المدارس 
  والمؤسسات األهليةالجمعيات 
 مكاتب التأهيل 
 العالج الطبيعيوأقسام مراآز  
 المصانع المحمية 
 مصانع األجهزة التعويضية 
 مكاتب القوى العاملة 
  الرياضيةألنديةمراآز الشباب وا 
 وحدات خدمة أمراض التخاطب 
 خدمات مجتمعية 
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 دور الحضانة: أوًال
تقدم هذه الدور برامج رعایة وخدمات خاصة لفئة محددة من األطفال ذوي اإلعاقة، آما أن بعض هذه الدور تعمل في مجال رعایة وتدریب 

 .من إعاقةاألطفال الذین لدیهم أآثر 

 نوع اإلعاقة تليفون العنوان  الجهة التابع لها  واسم الحضانة

 التخاطبية/ اإلعاقات السمعية األطفال من ذوى حضانات تخدم 

یوجد قسم لإلقامة  -المرآز اللغوى لضعاف السمع 
ية المصریة لرعایة الصم و ضعاف الجمع (الداخلية
 )السمع

 أمام محكمة مصر – ش أبو بكر الصدیق 21
 الجدیدة  

 إعاقة سمعية 6338273 

 

جمعية المبرات (حضانة مرآز الصم وضعاف السمع 
 )االجتماعية

/ إعاقة سمعية 5103678 )38(ب . القلعة، ص– ميدان صالح الدین 1
 تخاطبية

 اعاقة سمعية 8620782  الجيزة- مدینة الصف–ش األلفى  )جمعية الوحدة السكنية (حضانة الصم وضعاف السمع

 اإلعاقات البصريةاألطفال من ذوى حضانات تخدم 
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 نوع اإلعاقة تليفون العنوان  الجهة التابع لها  واسم الحضانة

 المرآز النموذجي لرعایة و توجيه المكفوفينحضانة 

 

 جسر – ش الفریق عزیز المصرى 184
  بجوار التجنيد– السویس

/ إعاقة بصریة 2432321
 ذهنية

 - ميدان المحكمة - ش ابو بكر الصدیق16  جمعية النور و األمل لرعایة الكفيفاتانةحض
 مصر الجدیدة

2441929 

2437772 

 إعاقة بصریة

جمعية انقياء القلب  (حضانة المكفوفين بإدارة أوسيم
 )لرعایة الفئات الخاصة والمعوقين

 امام محطة آهرباء غرب القاهرة - ش النيل5
  الجيزة-  بشتيل–

 إعاقة بصریة  8910574

ة  أمام محكم–مقر نادى النصر الریاضى  حضانة اصدقاء الكفيف
 مصر الجدیدة

2665194 

 

 إعاقة بصریة

 إعاقة بصریة ----  حلوان– ش أنس 42  جمعية مؤسسة السيدة نفيسة لفاقدات البصرحضانة

  شبرا مصر– ش المستشفى 4 )قسم داخلى ( جمعية الكرمة القبطيةحضانة

 

2355121 

2352042 

 إعاقة بصریة

 هنيةالذالحرآية واإلعاقات األطفال من ذوى حضانات تخدم 
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 نوع اإلعاقة تليفون العنوان  الجهة التابع لها  واسم الحضانة

إدارة (حضانة  جمعية عباد الرحمن لتنمية المجتمع 
 ) قسم التأهيل–مدینة نصر االجتماعية 

 مدینة – الحى السابع 113 بلوك -ش الطيران
 نصر

2625749 

2607941 

 –إعاقة حرآية 
 إعاقة ذهنية 

د القومى للجهاز العصبى والحرآى  المعهحضانة
 ) سابقًامعهد شلل األطفال(

 3107750 )بمعهد شلل األطفال(ش الطيار فكرى زاهر 

3107758 

 إعاقة حرآية

 إعاقة حرآية 5750302  القاهرة- ش رمسيس 32 األمهات واألطفالرعایة حضانة 

 – سانت فاتيما – ش عبد الرحمن رشدي 16 حضانة جمعية تأهيل األطفال المعاقين
 مصر الجدیدة 

  عاقة حرآيةإ 6360777
 إعاقة ذهنية -

 اإلعاقات الذهنيةاألطفال من ذوى  تخدم حضانات

 إعاقة ذهنية 2671729   الجدیدة مصر–خلف مساآن شيراتون المطار   جمعية الحق في الحياةحضانة

 2577202  مصر الجدیدة – المریالند – ش حلب 1  جمعية أحباب اهللاحضانة

2577272 

 إعاقة ذهنية

الجمعية  ( أغصان الكرمة لإلعاقة العقليةحضانة
 )القبطية الخيریة بالمعادي

 المعادي –دة رآو الجدیيب عمارات ن34
 الجدیدة 

 إعاقة ذهنية 5199262



 88

 نوع اإلعاقة تليفون العنوان  الجهة التابع لها  واسم الحضانة

 متفرع من شارع سيد حسن – ش عبد الرحيم 4  جمعية جنود العجایبي و البابا آيرلسحضانة
  الشرابية –

2342007 

2352012 

 إعاقة ذهنية

 5748342    القاهرة-ماد الدین ش ع11  جمعية الشابات المسيحياتحضانة

5913466 

5916932 

 إعاقة ذهنية

إدارة مدینة نصر (حضانة األمل والحياة للمعاقين ذهنيًا 
 ) قسم التأهيل–االجتماعية 

 – الحى السابع – ش ابو القاسم المهدى 15
 مدینة نصر

---- 
 إعاقة ذهنية

جمعية تنمية المجتمع (حضانة الطفل المعوق بحلوان 
 )المحلى بغرب حلوان

-المساآن االقتصادیة بجوار المرآز الطبى 
 حلوان

5575514 
 إعاقة ذهنية

 جمعية أباء وأبناء لرعایة ذوى اإلعاقات حضانة
 الذهنية

 إعاقة ذهنية 4823827  العباسية- ش رمسيس 365

 2628628 شرق / مدینة نصر – ش الحافظ 45  الخاصةجمعية بر األمان للفئاتحضانة 

5182077 

 إعاقة ذهنية
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 نوع اإلعاقة تليفون العنوان  الجهة التابع لها  واسم الحضانة

إدارة (حضانة الجمعية المصریة لصعوبات التعلم 
 )المعادى االجتماعية

 صعوبات التعلم 3586803 المعادى– ش النادى 63

إدارة المعادى  ( الجمعية المصریة لألوتيزمحضانة
 )االجتماعية

 األوتيزم 7542704  المعادى– دجلة 253 ش 22

 متعددى اإلعاقات األطفال حضانات تخدم

مؤسسة الرعایة االجتماعية لتأهيل متعددى حضانة 
الجمعية المصریة لدراسات و بحوث التأهيل (العاهات 

 )و تنمية المجتمعات المحلية

 - الطالبية – ش مدرسة أم األبطال الثانویة 1
 الجيزة

عددى مت 5856344
 اإلعاقات

 /ة  امام محطة آهرباء غرب القاهر- ش النيل5 حضانة انقياء القلب
  الجيزة- بشتيل

متعددى   8910574
 اإلعاقات

 حضانات تخدم جميع اإلعاقات

 مرآز حراز لرعایة واقامة وتدریب األطفال حضانة
جمعية المعصرة  (واليتامى ذوى االحتياجات الخاصة

 ) لتنمية المجمعات المحليةالبحریة

 جميع اإلعاقات 3698263  المعصرة- ش عبد العزیز الحكيم 140
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 نوع اإلعاقة تليفون العنوان  الجهة التابع لها  واسم الحضانة

 مرآز رعایة األطفال ذوى االحتياجات حضانة
 )جمعية الرعایة المتكاملة (الخاصة

 – ش توفيق خليل متفرع من شارع سنان 5
 الزیتون

4508274 

4534602 

 عاقاتجميع اإل

 جميع اإلعاقات 5521137  مایو15مدینة  / 15مجاورة  )جمعية التأهيل االجتماعي ( مایو والتبين15حضانة 

إدارة شرق مدینة نصر (حضانة مؤسسة االء 
 )االجتماعية

 مدینة – الحى الثامن – ش هشام لبيب 50
 نصر

---- 
 جميع اإلعاقات

 جميع اإلعاقات 5562288 ش شریف امام محكمة حلوان  حضانة المبرات اإلسالمية

  4176931 أرض الجولف /  ش محمد الخضر حسين14 )إدارة مدینة نصر االجتماعية (حضانة سنوویت

  ----   مدینة نصر- ش عبد المنعم سعد 23 )إدارة شرق مدینة نصر االجتماعية (حضانة الجين

 إعاقة ذهنية 3374333 الدقى/ ش نادى الصيد  نادى الصيدحضانة 
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 المدارس: ثانيًا
اإلدارة التابعة لها تليفون العنوان اسم المدرسة

 مدارس التربية البصرية

 الزیتون 2505897  الزیتون–الجبل  ش ترعة 302 المرآز النموذجي للمكفوفين

 الزیتون 2579099  ش ابن مروان بحمامات القبة5 مدرسة النور بحمامات القبة

 6355726  مصر الجدیدة– ش أبو بكر الصدیق 16 مدرسة النور و األمل للبنات

6332746 

 النزهة

01234017  طریق االسماعلية القاهرة36الكيلو   مصطفى عساآر النموذجية للكفيفاتمدرسة
68 

 السالم

 الساحل 4300857  شبرا مصر– ش اليازجي 14 مدرسة المحافظة على البصر

 الدقى 7480465 ش الكوثر من ش جامعة الدول العربية22 مدرسة النور للمكفوفين بالجيزة

 مدارس التربية السمعية

 المطریة 2506207  یة بجوار حى المطر-شارع الكابالت بالمطریة المطریةمدرسة أمل 
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اإلدارة التابعة لها تليفون العنوان اسم المدرسة

 الوایلى 4835469   ش الواعظ بجوار شارع أحمد سعيد 7 مدرسة أمل العباسية

ش سعد سليم أمام آوبري عبود خلف مدرسة جالل   االبتدائيةشبرا أمل مدرسة 
 فهمي الصناعية

4305808 

2058797 

 الساحل

درسة جالل ش سعيد سليم أمام آوبري عبود خلف م  الثانویة/  اإلعدادیة شبرا أمل مدرسة
 فهمي الصناعية

4305808 

2058799 

 الساحل

 السيدة زینب 3638988  المنيرة– ش معمل البارود أمام آلية الصيدلة 1 المنيرةأمل مدرسة 

 السيدة زینب 3633968  أمام مستشفى مغربى للعيون-ميدان السيدة نفيسة أمل السيدة نفيسة االبتدائيةمدرسة 

شارع بين المدارس بجوار مدرسة زین العابدین  الثانویة/  اإلعدادیة  زینهم أملمدرسة
 الثانویة الميكانيكية

 بالسيدة زین 5324664

 حلوان 5561065 ش خسرو باشا ش عبد الرحمن تقاطع    بناتاالبتدائية حلوانأمل مدرسة 

 حلوان 5561065  حلوان–شارع فيضي برهان   الثانویة/اإلعدادیة حلوان أمل مدرسة 

 العجوزة 3044618  ش النيل األبيض بميدان لبنان4 مدرسة أمل ميدان لبنان
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اإلدارة التابعة لها تليفون العنوان اسم المدرسة

  3825413 محطة مشعل ش الوفاء واألمل من ش الهرم مدرسة أمل الهرم

 دار السالم  ---- بجوار إدارة البساتين التعليمية فصول الشيماء 

 النزهة 6343514  مصر الجدیدة–ميدان الحجاز  ح الدینفصول صال

مدرسة مدیحه قنصوة التجریبية لضعاف 
 السمع

 – الحي الثامن –خلف مدارس المنهل الخاصة 
 مدینة نصر

 شرق مدینة نصر 6700343

 أبو النمرس ---- مدرسة منيل شيحة االبتدائية فصول أبو النمرس 

 الحوامدیة 8111114 مدرسة عرب الحوامدیة االبتدائية فصول الحوامدیة

 الصف ----  الصف-المنشى  فصول الصف

 العياط 8605150 ش الجمهوریة مدرسة العياط االبتدائية بنين فصول العياط

 أطفيح ----  أطفيح الجدیدة–مجمع المدارس  مدرسة أطفيح

 مدارس التربية الفكرية

 الساحل 4317248 أمام نادى اسكو–ش سعد سليم  التربية الفكریة بالمظالتمدرسة 
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اإلدارة التابعة لها تليفون العنوان اسم المدرسة

 الساحل ----  الساحل-ش األزهار فصول راتب

 الساحل 2028627 ش الترعة البوالقية بجوار مسجد الهجين فصول رفعت

 روض الفرج متفرع من - ش رقى المعارف24 مدرسة خالد ابن الوليد للتربية الفكریة
 جزیرة بدران

 روض الفرج 5778640

 الوایلى 4839397  العباسية- ش على خليل4 تجریبية للتربية الفكریةمدرسة العباسية ال

 الوایلى 4820269  العباسية- امتداد أحمد سعيد– ش الفردوس 10 مدرسة الفردوس للتربية الفكریة

 الوایلى 7641331 امتداد مستشفى الزهراء–ش نبرو  مدرسة الوایلى للتربية الفكریة

 غرب القاهرة 5797046  عطفة السرجة– درب البرابرة 4 تربية الفكریة للمدرسة السبتية

 عين شمس 6333509  حارة فرعون من ش عين شمس8 مدرسة التثقيف الفكري 

 منشية – شارع العمران من شارع متحف المطریة مدرسة عزیز المصري
  حلمية الزیتون-العمران

 عين شمس 6332817

 شرق مدینة نصر 4024345  اسما زغلول بجوار اإلدارة التعليمية ارع ش نصر للتربية الفكریةمدرسة مدینة 
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اإلدارة التابعة لها تليفون العنوان اسم المدرسة

 مدینة السالم ----  أمام مدرسة هدى شعراوى–ش العهد القدیم  مدرسة التربية الفكریة بسبيكو

 مصر القدیمة 3180874  مصر القدیمة–  الشيخ مبارك- ش مؤسسة الطفل2 مدرسة مصر القدیمة للتربية الفكریة 

 مصر القدیمة 3180874  المنيل- ش على جالل 2 تربية الفكریة منيل لللمدرسة ا

 عابدین 3961979  الشيخ ضرغامارع  ش من  ميدان غيط العدة6 مدرسة فاطمة الزهراء للتربية الفكریة

 عابدین 3961836  عابدین-  ش مصطفى عبد الرازق15 مدرسة الوحدة العربية للتربية الفكریة

 السيدة زینب 7954537  المنيرة- ش اسماعيل سرى 16  بم للتربية الفكریةمدرسة بم 

 وسط القاهرة 5127182  ميدان باب الخلق– ش درب المدبح 3 احمد عرابي للتربية الفكریةمدرسة 

 المعادى 7001945  من شارع حلوان الزراعي–ش عبد المنعم ریاض  مدرسة التربية الفكریة بطره

 بجوار آلية -  خلف مستشفى الحميات-حلوان  مدرسة التربية الفكریة بحلوان
 الهندسة

 حلوان 5552044

  مایو15 5521541 14 مایو مجاورة 15 لتربية الفكریة مایو ل15 مدرسة

 الخليفة 5108322  القلعة- ميدان صالح الدین 2 مدرسة السيدة عائشة للتربية الفكریة



 96

اإلدارة التابعة لها تليفون العنوان اسم المدرسة

 السيدة –شارع  الصليبة بجوار أحمد ابن طولون  نية للتربية الفكریةمدرسة طولون المه
 زینب

 الخليفة 3632299

 الزیتون 6335764  محطة حلمية الزیتون- ش النبراوى1 مدرسة الزیتون للتربية الفكریة

 المطریة 2503845 شارع  متحف المطریة  فصول عزت بالمطریة

 النزهة 6343514  مصر الجدیدة–ميدان الحجاز  فصول صالح الدین

فصول الرعایة الفكریة بمدارس النصر 
 للغات

 مصر – البكر الصدیق  ش أبو32 –ميدان هارون 
 الجدیدة 

 مصرالجدیدة 2445847

 مصرالجدیدة 2580615  مصر الجدیدة –ميدان روآسي  فصول ملحقة بمدرسة الكمال

 جنوب الجيزة  5710104  الجيزة- ش حسين شاآر ش المحطة 9 مدرسة النجاح للتربية الفكریة

فصول ملحقة بمدرسة أبو الهول االبتدائية 
 المشترآة

  بجوار محكمة الجيزة–يم أول ش صالح سل
---- 

 جنوب الجيزة 

 الدقى 3372698  الدقى- ش محيي الدین أبو العز12 مدرسة الدقى للتربية الفكریة

 الهرم 3841882  الهرم- محطة مشعل - ش الوفاء واألمل 3 مدرسة الهرم للتربية الفكریة
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ت حرب بامبابة بجوار المعهد الفنى  ش طلع1 مدرسة امبابة للتربية الفكریة
   آورنيش النيل-الصحى  

 شمال الجيزة 7101294

  اآتوبر6 322236 11 اآتوبر  حى 6مدینة   اآتوبر للتربية الفكریة6مدرسة 

 الحوامدیة 311114  الحوامدیة-وس ارع دش مدرسة الحوامدیة للتربية الفكریة

آ/8025704 البدرشين مدرسة العنانى للتربية الفكریة
 ود

 البدرشين

 العياط 8605150  الجمهوریةارعالعياط ش مدرسة  العياط للتربية الفكریة

 فصول التربية الفكرية الخاصة/ مدارس

مدرسة داخل ( القاهرة – الظاهر – ش البشنين 6 مدرسة نحو حياة أفضل
 )  الفریر-دي السال

5909765 

5904740 

 الظاهر

 الجيزة   3834060  الفيوم –طریق مصر أول  مدرسة مصر للغات

 6846777  أسفل آوبري أحمد سعيد–شارع رمسيس  آلية رمسيس

6824008 

 رمسيس
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 مدینة السالم ----  مدینة السالم–مدرسة الخلفاء الراشدین  فصول بمدینة السالم

 4770822 ة طریق مصر اإلسماعيلي32 مدرسة رجاك

4770821 

 

إعاقة  ( إقامة داخلية-مدرسة الرعایة الدائمة 
 )صعوبات تعلم -ذهنية 

 6170798  القاهرة الجدیدة –التجمع الخامس 

6170788 

 مدینة نصر

 عبد الحميد  من شارع  ش المهندس رضا حسن 1 مدارس الخلفاء الراشدین
  المعادى-مكى 

 المعادى  5231143

 مصر الجدیدة 6383263 ر الصدیق  ش أبو بك34 -ميدان هارون الرشيد مدارس النصر للغات

 روماتيزمال –حرآية العاقة  تخدم اإلمدارس

 السيدة زینب 5324665  زینهم- ش مجرى العيون 1 )عاقة حرآيةإ(مدرسة جنة األطفال بزینهم 

 الهرم --- نهایة ش الهرم بجوار فندق مينا هاوس مدرسة دار الشتاء لروماتيزم القلب
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 سسات األهلية والمؤالجمعيات: ثالثًا

 الخدمات المتاحة التليفون العنوان  اسم الجمعية

 اإلعاقات السمعيةهيئات تخدم األفراد من ذوى 

  الصم و ضعافلرعایةالجمعية المصریة 
 السمع

 مشروع تأهيل األفراد المعوقين سمعيًا

 محطة – ش أبو بكر الصدیق 21
  مصر الجدیدة –المحكمة 

 منح شهادات –تأهيل مهني  6338273
 عيادة سمعية –التأهيل 

 ) بنين–بنات (

  5103678   القلعة- ميدان صالح الدین 1 جمعية المبرات االجتماعية 

 ش عثمان بن عفان من شارع 30 جمعية نداء لتأهيل الصم
  مدینة نصر–الطيران 

2626930  

 جمعية العهد الجدید القبطية األرثوذآسية 

 مرآز عالج عيوب التخاطب

 لفرج روض ا- ش البلقينى31

  روض الفرج– ش آنيسة العذراء 23

جلسات لعالج عيوب  4581090
 ) بنين–بنات (التخاطب 

  عقد مؤتمرات–توعية  ----  القاهرة- جاردن سيتى- ش ایزیس1 الجمعية المصریة للتخاطب وعالج الكالم

  8620782  جيزة - مدینة الصف-شارع األلفي  جمعية الوحدة السكنية
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 بجوار - ش طلعت حرب بالعباسية1 جمعية الصم مبرة طلعت حرب
 مستشفى الدمرداش

---- 
 

 ش أوالد حسن بكر من ش عبد الحميد 1 الجمعية األهلية للصم بالمعادى
  المعادي-مكى 

5232840  

جمعية الخدمات المتكاملة لتنمية المجتمع 
 المحلى بمحافظة الجيزة

 3604270  العجوزة- ش حافظ حسن والمراغى4

7604109 

 حضانة –حضانة للمكفوفين 
 للصم وضعاف السمع 

 اإلعاقات البصريةهيئات تخدم األفراد من ذوى 

 المرآز النموذجي لرعایة و توجيه المكفوفين
 ) مرآزیةجمعية(

 

  -ش الفریق عزیز المصري 184
 الزیتون

 

 

2432321 

2434097 

2509958 

 المطبعة –تأهيل مهني 
 منح شهادات –البارزة 
معهد اإلعداد  - التأهيل

 – مكتبة سمعية –الموسيقي 
قسم التدریب المهني المتقدم 

  قسم لإلقامة الداخلية–

إقامة داخلية للفتيات الكفيفات ----  حلوان -ى  ش أنس42 جمعية مؤسسة السيدة نفيسة لفاقدات البصر
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 جمعية(جمعية النور واألمل لرعایة الكفيفات 
 )بنات - مرآزیة

 ميدان – ش أبو بكر الصدیق 16
  مصر الجدیدة –المحكمة 

2441929 
2437772 

 معهد –تأهيل مهني 
 قسم محو األمية –الموسيقى 

 قسم – السمعية  المكتبة–
 داخلية  لإلقامة

 أحمد ارع من ش- ش عدنان المدنى10 جمعية عيون مصر
 مهندسين ال-عرابى 

3053612 

3053980 

30533981 

 مساعدات – توعية –رعایة 
 اجتماعية

 القصر –مقر نقابة األطباء بدار الحكمة  الجمعية الرمدیة المصریة
 العيني

7941538 

7923941 

 دورات تدریبية –مؤتمرات 
 للمتخصصين

 داخل مستشفى –ميدان السيدة نفيسة  ةمؤسسة النور الخيری
 مغربى للعيون

3631111 
 - تدریب– توعية –رعایة 

 تعليم بالكمبيوتر

 2355121  شبرا مصر- ش المستشفى4 جمعية الكرمة القبطية

2352042 

 مكتبة صوتية –قسم ضيافة 
 دار – تعليم موسيقى -

 مغتربين
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   القاهرة- اإلسعاف- ش الجالء36 هد الكفيفات المسيحيات الخيريعجمعية م
---- 

 إعدادیة – مدرسة ابتدائية
  إقامة داخلية–ثانویة 

 شارع الشيخ ریحان – عطفة قناوي 14 صریةمالجمعية المكفوفين 
  عابدین–

رویحية برامج اجتماعية و ت 7955341
  مساعدات نقدیة و عينية–

  أمام -مقر نادى النصر الریاضي جمعية أصدقاء الكفيف
 محكمة مصر الجدیدة

2665194 

 

 – خدمات ثقافية –حضانة 
 مساعدات اجتماعية

 تسجيل –خدمات ثقافية  6361457  الزیتون- ش سليم األول 199 جمعية دار الكتاب الناطق لخدمة المكفوفين
راسية لطلبة و المناهج الد

 –طالبات جامعة األزهر 
مكتبة سمعية لطلبة طریقة 

 برایل

   امبابة- مدینة العمال5 منزل 10بلوك  جمعية آفيف المستقبل
---- 

خدمات اجتماعية وثقافية 
 وعلمية 

  رعایة طبية –توعية  5724130  بالجيزة-معهد الرمد التذآارى  ة العمى حمشروع مكاف
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 ش آمال عبد العال خلف نادى سيد 11 جمعية األنعام للكفيفات المسيحيات
 ----  الهرم-درویش

 رعایة –دار لإلیواء 
 –اجتماعية وصحة وثقافية 

 تدریب حرفى

 5718304 جيزةمستشفى رمد ال ة العمى حمشروع مكاف

5718305 

5718306 

  رعایة طبية –توعية 

جمعية الخدمات المتكاملة لتنمية المجتمع 
 المحلى لمحافظة الجيزة

 3604270   العجوزة-لمراغىا ش حافظ حسن و4

7604109 

 ندوات ثقافية –دار حضانة 
  مساعدات اجتماعية –

 أول -أرض اللواء   - ش محمد رجائى6 جمعية شمس البر لرعایة الفئات الخاصة
  الجيزة-فيصل

 – دار إیواء –تدریب مهنى  5710968
 مساعدات اجتماعية–مكتبة 

 اإلعاقات الحرآيةهيئات تخدم األفراد من ذوى 

 عالج طبيعى 3913260  السيدة زینب – ش بور سعيد 313 الجمعية الخيریة اإلسالمية بالقاهرة

 عالج طبيعى  2434407 الجدیدة.  م- ش الریاض ميدان الجامع5 ة التحریر للخدمات االجتماعية جمعي
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  لرعایة المعوقينجمعية الوفاء و األمل

 ) تأخر عقلي– إعاقات حرآية (

ب . ص– مدینة نصر –الحي العاشر 
  القاهرة120

2746839 

2746757 

 منح شهادات –تأهيل مهني 
 –  إقامة داخلية–تأهيل 

  نادى –عالج طبيعى 

  مشغل–عالج طبيعى  6849919  آوبرى القبة-و یولي23ش  جمعية آوبرى القبة الخيرى 

أجهزة   -عالج طبيعى  4830419  حدائق القبة– ش أحمد قمحة 13 جمعية السنابل للخدمة االجتماعية 
 تعویضية

 جمعية الطفولة السعيدة

   السيدة زینب -عين الصيرة : الفروع

  حدائق زینهم – ش مجرى العيون 1

   السيدة زینب- ش حجازى 1

 

 

3640420 

5311677 

3652004 

 

مرضى لدار نقاهة عيادات و
روماتيزم القلب و شلل 

 -والمتخلفين عقليًا األطفال 

  مدرسة ابتدائية و إعدادیة

 جمعية مؤسسة یوم المستشفيات

 

  3642830  ش حلوان بجوار مساآن أبو الریش3
3642277 

3634151 

 عالج طبيعى –تأهيل مهني 
  مصنع أجهزة تعویضية–
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تدخل مبكر لتدریب األطفال  5750302  ش رمسيس  32 جمعية رعایة األمهات و األطفال 
 –و إشراك أولياء أمورهم 

 برامج توعية لألسر

 جمعية العهد الجدید القبطية األرثوذآسية

 خاطب وعيوب الكالممرآز لعالج الت

  روض الفرج- ش البلقينى31

 روض الفرج– ش آنيسة العذراء 23

   تخاطب-عالج طبيعى  4581090

 - عزبة مكاوى– ش بور سعيد 851 جمعية بهجة اإلسالم الخيریة
 حدائق القبة 

4834532 

6850807 

6830820 

 نادى -عالج طبيعي 
 ریاضى واجتماعى وثقافى

نة د والسجمعية المرآز اإلسالمي لدعاة التوحي
 المحمدیة

  الزیتون- ش العزیز باهللا20
4539142 

 عالج طبيعي

 مساعدات اجتماعية

 – المنطقة الثالثة – ش أسماء فهمي 17 جمعية عمر بن عبد العزیز
 مدینة نصر

---- 
 عالج طبيعي- تدریب مهني

  حضانة-عالج طبيعي 2043189  شبرا-  آوبرى عبود-ش أحمد حلمى جمعية مجد اإلسالم
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جمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب ال
 والسنة المحمدیة بالمعادى

 3596822  المعادى9ش 

3582578 

 خدمات –عالج طبيعي 
 أخرى لخدمة البيئة

 –تعليم المهارات األساسية  6832433  غمرة- ش محمود فهمى 42 جمعية األخوة الكادحين  
 –أجهزة تعویضية 
 مساعدات عينية

الجمعية اإلسالمية لتنمية المجتمع بثكنات 
 المعادى

 3784861 لمعادى مسجد ثكنات ا- المعادى87ش 

3597549 

 خدمات –عالج طبيعي 
 ....)مستوصف (أخرى 

 بمحافظة جمعية التأهيل االجتماعي للمعوقين
 الجيزة

 عالج طبيعى –مكتب تأهيل  5724928  الجيزة- ش الصنادیلى 61
  أجهزة تعویضية –

 اإلعاقات البدنيةهيئات تخدم األفراد من ذوى 

  العباسية-مستشفى الصحة النفسية  الجمعية العامة ألصدقاء مرضى الصرع
---- 

 ندوات –خدمات اجتماعية 
 –ية األسر  توع–علمية 

  فحص دوري–آشف طبي 
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 الخدمات المتاحة التليفون العنوان  اسم الجمعية

  مصر - روآسى– ش المماليك 17 الجمعية المصریة لرعایة مرضى السكر
 الجدیدة 

 اجهزة –رعایة صحية  2614600
 مساعدات –تعویضية 
 اجتماعية

 2733803  الجيزة- المهندسين - ش عدن42  بالوطن العربىجمعية أصدقاء مرضى الكبد

2733804 

 

 تدریب -ابحاث علمية
 – مجلة – للمتخصصين

 مساعدات اجتماعية

 جمعية أصدقاء مرض روماتيزم القلب لألطفال

 )معهد صحة الطفل(

 3484497  الدقى- ش عكاشة 13

7484497 

7603959 

 - توعية-عالج ونقاهة 
  دار مسنين–حضانة 

  العجوزة-ش البطل أحمد عبد العزیز  الجمعية المصریة لرعایة مرضى القلب بالجيزة
---- 

 - ومتابعة -ت طبية خدما
 مساعدات اجتماعية

  تشغيل - تأهيل-رعایة 7953586  المالية-شارع حسين حجازى) أ (4 الجمعية المصریة لرعایة مرضى الجذام 

  5739099  الجيزة /  مساآن ساقية مكى45بلوك  جمعية مكافحة الدرن وأمراض الصدر بالجيزة
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 الخدمات المتاحة التليفون العنوان  اسم الجمعية

 – المنيرة – ش الشيخ على یوسف 16 جمعية رعایة مرضى السرطان وأسرهم 
 السيدة زینب

 –أجهزة تعویضية  3644843
 –مساعدات اجتماعية 

 خدمات صحي

  دار ضيافة–

الجمعية العامة لمكافحة الدرن واألمراض 
 الصدریة

 السيدة –ة  المنير- ش أمين سامى19
 زینب 

 توجية مهنى -رعایة 7948702
  تثقيف صحى –واجتماعى 

 - مدینة العمال – ش طلعت حرب 2 الجمعية العامة لمكافحة الدرن وأمراض الصدر
 أمبابة

---- 
 مساعدات – توعية –رعایة 

 اجتماعية

 اإلعاقات الذهنيةهيئات تخدم األفراد من ذوى  

 جمعية التنمية الفكریة بالمطریة 

 )مشترآة(مؤسسة المطریة للمتأخرین عقليًا 

 )بنين(حدائق القبة مؤسسة التثقيف الفكري ب

 )بنات(مؤسسة التثقيف الفكري بحلوان 

مساآن (  ش متحف المطریة 30
 )الحلمية

  حدائق القبة  – ش نجيب شكور 26

 المساآن االقتصادیة بحلوان 

6350787 

6341102 

6370062 

 فصول –تأهيل مهني 
بنين (قامة داخلية  إ–تعليمية 

 منح شهادات التأهيل –) فقط
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 الخدمات المتاحة التليفون العنوان  اسم الجمعية

جمعية الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات 
 )سيوس (االجتماعية

 – 1331–احمد زآى مربع . ش د
 طریق -خلف بتروجيت–النزهة الجدیدة 
 مدینة السندباد

 خدمات –خدمات تأهيلية  6221422
 طبية

 3590776  المعادي 9 ش 62 الجمعية الخيریة القبطية 

5167565 

  تنمية مهارات–تدریب 
 تخاطب

مؤسسة الرعایة االجتماعية لتأهيل متعددي 
 )بنين فقط(اإلعاقة ما عدا آف البصر 

شارع مدرسة أم األبطال الثانویة للبنات 
  الجيزة – الطالبية –

  إقامة داخلية–تأهيل مهني  5856344

 جمعية الحق في الحياة 

 ) بنات-بنين(تأخر عقلي 

 خلف –شارع جمعية الحق في الحياة 
   مصر الجدیدة-شيراتون المطار

 تأهيل –فصول تعليمية  2671729
اسات  مرآز در–مهني 

 التربية الخاصة

  3820730  قصر النيل-عبد الحميد سعيد.  ش د13 جمعية آاریتاس مصر

مرآز سيتي للتدریب و الدراسات في اإلعاقة 
 العقلية

 5908391  الظاهر- مدرسة دى ال سال-ش السبع

5905148 

 -تدریب و تنمية المهارات
 تدخل –تأهيل مهني للبالغين 

ألطفال المعاقين عقليًا مبكر ل
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 الخدمات المتاحة التليفون العنوان  اسم الجمعية

   دورات تدریبية– 5903138
للمتخصصين و لألباء 

توعية في / المتطوعين 
/ رحالت / مجال اإلعاقة 

  دمج تعليمي-معسكرات

 – ش السيد محمد من شارع غالب 4 جمعية الصداقة لرعایة المعوقين ذهنيًا
  حائق القبة–الوایلى الكبير 

---- 
 عالج طبيعى - دمج -رعایة

 سابقات م-

 أبناء لرعایة ذوي اإلعاقات جمعية أباء و
 الذهنية

 تأخر عقلي –مرآز رمسيس للرعایة النهاریة 
 ) بنات–بنين (

 مبنى آلية –شارع رمسيس  365 
  العباسية–التربية النوعية 

 السيدة – ش الجامع االسماعيلى 27
 زینب

 –تدریب و تنمية المهارات  4823827
 تأهيل مهني

 5748342 ر الثالثو الد– ش عماد الدین 11 جمعية الشابات المسيحيات بالقاهرة

5913466 

5916932 

 ندوات –خدمات اجتماعية 
 تدریب و –ألسر األطفال 

  نادي نسائي–تنمية 
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 الخدمات المتاحة التليفون العنوان  اسم الجمعية

 جمعية الرعایة المتكاملة

مرآز رعایة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة 
 )جميع فئات اإلعاقة(

ارع  ش توفيق خليل متفرع من ش5
  الزیتون–سنان 

 

4508274 

4534602 

 برامج –م  تقيي–تشخيص 
 عالج –لتنمية المهارات 

 تربية – تخاطب –طبيعي 
 دورات ألولياء –خاصة 

األمور و بعض العاملين في 
 فصول خاصة –المجال 

لألطفال المصابين بالشلل 
الدماغي و المتأخرین عقليًا 

 خدمات اجتماعية خدمات –
  إرشاد و توجيه–طبية 

 ش أمتداد طومان باى من ش أحمد 5 الغد المشرق جمعية أصدقاء 
  عين شمس–عصمت 

 

2812012 

2812075 

 إعاقة حرآية –تأخر عقلي 
تدریب و  - ) بنين–بنات (

 تأهيل مهني–تنمية مهارات 

  مصر الجدیدة– المریالند – ش حلب 1 جمعية أحباب اهللا 

 

2577272 

2577202 

فصول   - تأخر عقلي 
 تأهيل –تدریبية و تعليمية 
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 الخدمات المتاحة التليفون العنوان  اسم الجمعية
 عالج – تخاطب –مهني 
 طبيعي

 الحي السابع – 113ش الطيران بلوك  جمعية عباد الرحمن
  جامع بدر–

 ) بنات–بنين (تأهيل مهني 2607941

ة لرعایة الفئات الخاصة و یالجمعية المصر
 المعوقين

 مساآن الضباط –) 19(عمارة الياسمين 
  آوبري القبة–خلف نادي المشاة 

 ش عبد العزیز الحكيم59

تعليمية و نفسية و خدمات  3698263
 إرشاد –طبية تأهيلية 

 توعية و –ألولياء األمور 
 –رعایة اجتماعية ریاضية 

 عالج طبيعي

جمعية العجایبي و البابا آيرلس لرعایة 
 ) بنات–بنين (المعوقين  

 ش محمد عبد الرحيم متفرع من 4
  الشرابية–شارع سيد حسني 

2342007 

2352012 

 ألولياء توعية و إرشاد
  مساعدات –األمور 

 تنمية قدرات 5916932  وسط المدینة- ش عماد الدین11 مؤسسة الرخاء لإلعاقة العقلية

 منشية ناصر بجوار -ش النعيم جنيدى جمعية مؤسسة السالم للراهبات األرثوذآس
 القاهرة -مدرسة جبل المقطم 

4401799 

4401893 

 دار للتأهيل الفكرى
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 الخدمات المتاحة التليفون العنوان  اسم الجمعية

عية المصریة لدراسات و بحوث التأهيل و الجم
مؤسسة الرعایة  (تنمية المجتمعات المحلية

 )االجتماعية لتأهيل متعددى العاهات

  المهندسين– ش الریاض 43

 

  الجيزة- الطالبية –شارع أم األبطال 

 

3462159 

34050378 

5856344 

 عالج –تدریب مهنى 
 عالج طبي –طبيعى 
  تخاطب-ونفسى 

  القاهرة- ش قصر النيل 22 جمعية المنى الخيریة لرعایة المعوقين
---- 

- خدمات طبية - تدریب 
 اجتماعية ونفسية 

 أخر -  مدینة الموظفين- 18 ش 6 مرآز التدخل المبكر والتأهيل
  حلوان -شارع عبد الرحمن 

7644001 

7644002 

 – تخاطب –تنمية قدرات 
 عالج طبيعى  

 المعادي –رآو الجدیدة يب عمارات ن34  جمعية أغصان الكرمة لإلعاقة العقلية
 الجدیدة 

5199262  

 تشخيص ----  الجيزة- الدقى -المرآز القومي للبحوث قسم الوراثة البشریة 

 3414080  المقطم -بجانب دیر القدیس سمعان  مرآز القدیس سمعان بالمقطم

3415070 

 – تخاطب -نمية قدراتت
 اجهزة –عالج طبيعى 
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 الخدمات المتاحة التليفون العنوان  اسم الجمعية
 رعایة طبية –تعویضية 

 – حرآية –ذهنية إعاقة (
 ) تخاطبية/سمعية

راثية مرآز بحوث و عالج األمراض الو  الوراثةىجمعية أصدقاء مرض
 ----  العباسية- جامعة عين شمس –

 تشخيص –إرشاد أسري 
 مساعدات مادیة و –مبكر 
 عينية

 مدینة – ش الطبيب فكري زاهر 3 الجمعية المصریة لرعایة المعوقين
  امبابة–التحریر 

 سين المهند- ش جزیرة العرب 49

7603139 

7126026 

 –تدخل مبكر لألطفال 
 رحالت و –برامج ترویحية 

 منح أجهزة –معسكرات 
 الدفاع عن –تعویضية 

حقوق األشخاص ذوي 
 اإلعاقة

  5939991  الظاهر- ش یوسف وهبي 1 جمعية مدارس األحد 

 تأهيل –فصول تعليمية  5751652  شبرا – ش البعثة 23 جمعية األمل المشرق
 -  إرشاد و توعية–مهني 
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 الخدمات المتاحة التليفون العنوان  اسم الجمعية

 ) بنين–بنات (تأخر عقلي  

 مرآز شباب مدینة نصر جمعية تنمية الوعي اإلنساني تجاه المعوقين

---- 

 خدمات –توعية و إرشاد 
ثقافية و ترویحية و 

لألشخاص ذوي اجتماعية 
 اإلعاقة

 مدینة – الحى العاشر – ش زهراء 40 جمعية نور الشمس 
 نصر

---- 
  

مؤسسة القدیس یوحنا الحبيب للتنمية والخدمات 
  االجتماعية

 النزهة –ش الدآتور أحمد مصطفى 
 الجدیدة

2417991 

295521 

 

  2417991  النزهة- سانت فاتيما – ش ميخور 1 مؤسسة بطمس للقلب الفرحان

 9 عمارة –مساآن الشرآة السعودیة  مرآز األیدي األمينة 
  المعادى الجدیدة– الدور األول 3مدخل 

---- 
 

 – قسم أبو العز – ش محمد المندوة 5 جمعية الكرام المصریة 
 مدینة السالم

---- 
 



 116

 الخدمات المتاحة التليفون العنوان  اسم الجمعية

  3586803  المعادى-ش النادى 63 الجمعية المصریة لصعوبات التعلم

 متفرع من شارع – ش بابل 26  لرعایة المعاقينجمعية الترابط االجتماعي
  الدقى-مصدق

3371636 

 

 تدریب - تعليم-حضانة
 وتأهيل مهنى

 
 مكاتب التأهيل: رابعًا

إجراءات التشخيص و التقييم للشخص و دراسة ظروفه االجتماعية تمهيدًا تقوم مكاتب التأهيل باستقبال آل فئات اإلعاقة المختلفة حيث تقوم ب
 :و یقدم المكتب الخدمات اآلتية عن طریق وحدات الخدمة المتخصصة. لتأهيله

 األجهزة التعویضية و الصناعية .1

 جلسات العالج الطبيعي .2

 تدریب و تأهيل مهني .3

 ًا لاللتحاق بالعملمنح شهادات التأهيل بعد التدریب و التأهيل المهني تمهيد .4

 إصدار بطاقات إثبات شخصية المعوق .5
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 المعاونة في إیجاد فرص عمل لألشخاص الحاصلين على شهادات تأهيل .6

 صرف منح مالية خالل فترة التدریب و التأهيل المهني باإلضافة إلى بدل االنتقال .7

 )تؤدي خدماتها على مستوى الجمهورية(مكاتب مرآزية .  1
 نوع اإلعاقة ونالتليف الجمعية التابع لها المكتب العنوان  اسم المكتب

جمعية المرآز النموذجى لرعایة    الزیتون – ش عزیز المصري 184 مكتب تأهيل المكفوفين
 وتوجية المكفوفين

 جميع اإلعاقات 6332321 

 )إعاقة بصریة(

مكتب تأهيل الصم و ضعاف 
 السمع

 – المحكمة – ش أبو بكر الصدیق 21
 مصر الجدیدة 

المصریة للصم وضعاف الجمعية 
 السمع

 جميع اإلعاقات 6338273
 )إعاقة سمعية(

مكتب تأهيل الوفاء واألمل 
 للمعوقين بدنيًا

  لرعایةواألملجمعية الوفاء   مدینة نصر –الحى العاشر 
 المعوقين 

2746839 

2746757 

جميع اإلعاقات 
 )إعاقة حرآية(

 مساآن – ش متحف المطریة 30 مكتب تأهيل التنمية الفكریة
 حلمية الزیتون 

 جميع اإلعاقات 6341102  جمعية التنمية الفكریة
 )إعاقة ذهنية(
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 )تؤدي خدماتها على مستوى األحياء فقط(مكاتب محلية  .2
 نوع اإلعاقة  التليفون الجمعية التابع لها المكتب العنوان  اسم المكتب

لرعایة مؤسسة یوم المستشفيات  القصر العيني – ش بستان الخشاب 1  جنوب القاهرةتأهيلمكتب 
 وتأهيل المعوقين

 جميع اإلعاقات 3642277

 – المغربلين – ش السروجية 26  وسط القاهرةتأهيلمكتب 
 الدرب األحمر 

جمعية التأهيل االجتماعي 
)الدرب األحمر(للمعوقين بوسط 

  جميع اإلعاقات 5108615 

 5753152  جمعية الهالل األحمر  رمسيس – ش الجالء 31 مكتب عابدین

5750558 

  جميع اإلعاقات

 – أرض الطویل – ش حجازي 4 مكتب تأهيل شبرا
 شبرا

  جميع اإلعاقات 2026172 جمعية الوقایة من الجریمة

جمعية تنمية المجتمع المحلي   الظاهر – ش القبيسي 112 ليمكتب تأهيل الوای
 بالوایلى

4845539 

4828656 

  جميع اإلعاقات

 ناصية شارع –شارع أحمد حلمي   روض الفرجتأهيلمكتب 
  شبرا –المدارس 

  جميع اإلعاقات 2369297  جمعية التربية اإلسالمية
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 نوع اإلعاقة  التليفون الجمعية التابع لها المكتب العنوان  اسم المكتب

 مكتب تأهيل الزیتون
 )شرق(

 مساآن األميریة –الوحدة االجتماعية 
 بجوار منطقة الشرطة

مؤسسة یوم المستشفيات لرعایة 
 وتأهيل المعوقين

---- 
  جميع اإلعاقات

  جميع اإلعاقات 2436321  جمعية الفتح الخيریة  اإلسالمية  مصر الجدیدة – ش محمد فرید 22  مصر الجدیدةتأهيلمكتب 

 الحس – 113 بلوك –شارع الطيران   مدینة نصر تأهيلمكتب
  مدینة نصر –السابع 

  جميع اإلعاقات 2607941 جمعية عباد الرحمن

 – خارطة الشيخ مبارك - ش الدیر2  مصر القدیمةتأهيلمكتب 
 مصر القدیمة 

 3961252 ية السالم الخيریةجمع

 

  جميع اإلعاقات

جمعية التأهيل االجتماعي   حلوان –شارع محمد سيد أحمد   حلوان تأهيلمكتب
 بحلوان

  جميع اإلعاقات 5583141

 مدینة – مساآن النيل ) أ  (13بلوك   مدینة السالم تأهيلمكتب
 السالم 

جمعية تنمية المجتمع المحلى 
 مبمدینة السال

 2806143 

2817793 

  جميع اإلعاقات

  جميع اإلعاقات ---- جمعية السالم الخيریة للسالم  منشأة ناصر– ش الكبارى 13 مكتب تأهيل منشأة ناصر 
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 نوع اإلعاقة  التليفون الجمعية التابع لها المكتب العنوان  اسم المكتب

 مایو 15مكتب تأهيل 
 والتبين

 مایو مجاورة 15مكتب تأهيل مدینة 
15 

 15جمعية التأهيل االجتماعي 
 مایو

  جميع اإلعاقات 5521137

 مسجد خالد بن - ش الجعفرى48 مكتب تأهيل المطریة
الوليد من شارع ترعة الجبل بالقرب 

 من محطة مترو أنفاق المطریة

  الزیتون- ش السيد على 9

  جميع اإلعاقات 2505615 الجمعية الشرعية بالمطریة

 6830820 م الخيریة جمعية بهجة اإلسال  حدائق القبة– ش بور سعيد 851 مكتب تأهيل حدائق القبة 

6850807 

  جميع اإلعاقات

جمعية التأهيل االجتماعي   ميدان الجيزة- ش الصنادیلى61 مكتب تأهيل الجيزة
 بالجيزة

  جميع اإلعاقات 5724928

 ش نادى -مبنى الجمعية الشرعية مكتب تأهيل شمال الجيزة
  امبابة- المنيرة -ابة الریاضىأمب

جمعية التأهيل االجتماعي 
 بالجيزة

  جميع اإلعاقات 3455040

جمعية التأهيل االجتماعي  خلف محكمة البدرشين مكتب تأهيل البدرشين
 بالجيزة

  جميع اإلعاقات آود/ 200548
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 نوع اإلعاقة  التليفون الجمعية التابع لها المكتب العنوان  اسم المكتب

 شرق مدینة –العمارات االقتصادیة  يل الصف  مكتب تأه
 الصف

جمعية التأهيل االجتماعي 
 بالجيزة

  جميع اإلعاقات آود/220528

جمعية التأهيل االجتماعي  الوحدة االجتماعية ببهرمس مكتب تأهيل بهرمس 
 بالجيزة

---- 
  جميع اإلعاقات

 الحى –مبنى اإلدارة االجتماعية   أآتوبر6مكتب تأهيل مدینة 
 السادس

جمعية التأهيل االجتماعي 
 بالجيزة

  جميع اإلعاقات آود/201803

التأهيل االجتماعي جمعية   العياط-المساآن الشعبية  مكتب تأهيل العياط  
 بالجيزة

---- 
  جميع اإلعاقات

جمعية التأهيل االجتماعي   مدینة أوسيم–الزیدیة  مكتب تأهيل أوسيم
 بالجيزة

---- 
  جميع اإلعاقات
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 مراآز وأقسام العالج الطبيعي: خامسًا
 

 تليفونال العنوان الجمعية التابع لها المرآز أو القسم

معهد شلل (معهد القومي للجهاز العصبي والحرآي ال
 )األطفال سابقًا

 شارع النيل بعد آوبري إمبابة –ناصية الطيار فكري
 )طریق جمال عبد الناصر(

3107750 

3107758 

3107798 

 روماتيزممرآز الطب الطبيعي والتأهيلي وعالج ال

 )وحدة عالج األطفال متعددي اإلعاقة(

 ) سلوآية- تخاطبية- ذهنية-إعاقة بدنية(

  آورنيش النيل– العجوزة - ش الفالوجا28

 

3478736 

3467890 

3467959 

 6341102   مساآن حلمية الزیتون – ش متحف المطریة 30 جمعية التنمية الفكریة

6350787 

6370062 

 2746839  القاهرة 120ب . ص– مدینة نصر –الحي العاشر  جمعية الوفاء و األمل
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 تليفونال العنوان الجمعية التابع لها المرآز أو القسم

 شارع مدرسة أم –سة متعددي العاهات بالجيزة مؤس  وتنمية المجتمعات المحليةجمعية دراسات و بحوث التأهيل
  الجيزة – الطالبية –األبطال الثانویة للبنات 

5856344 

 3913260   السيدة زینب – ش بورسعيد 313 الجمعية الخيریة اإلسالمية

 5748342   القاهرة-  ش عماد الدین11 جمعية الشابات المسيحيات

5913466 

5916932 

 5750302   ش رمسيس 32 جمعية رعایة األمهات و األطفال

 2355121   شبرا مصر– ش المستشفى 4 جمعية الكرمة القبطية

  3642830  القصر العيني – ش بستان الخشاب 1 جمعية مؤسسة یوم المستشفيات لتأهيل المعوقين
3642277 

3634151 

 4581090 ض الفرج  رو– ش رفعت 5 جمعية العهد الجدید القبطية األرثوذآسية

 2434407  مصر الجدیدة – ميدان الجامع – ش الریاض 5 جمعية التحریر للخدمات االجتماعية
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 تليفونال العنوان الجمعية التابع لها المرآز أو القسم

 4830419  حدائق القبة – ش أحمد قمحة 13 جمعية السنابل للخدمة االجتماعية

 5750558  ميدان رمسيس – ش رمسيس 34  المصريجمعية الهالل األحمر

 4834532  حدائق القبة – عزبة مكاوي – ش بورسعيد 851 جمعية بهجة اإلسالم

6850807 

6830820 

 4539142  الزیتون-  ش العزیز باهللا20 جمعية المرآز اإلسالمي لدعاة التوحيد و السنة المحمدیة

 ----  مدینة نصر– المنطقة الثالثة – ش أسماء فهمي 17 زیزجمعية عمر بن عبد الع

 6849919  آوبري القبة– یوليو 23شارع  جمعية آوبري القبة الخيریة

 2607941  مدینة نصر – الحي السابع 113 بلوك –شارع الطيران  جمعية عباد الرحمن

 5108615   الدرب األحمر – المغربلين – ش السروجية 26 جمعية التأهيل االجتماعي للمعوقين بوسط القاهرة

 4845539  الظاهر – ش القبيسي 112 جمعية تنمية الخدمات االجتماعية و المحلية لحي الوایلي

4828656 
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 تليفونال العنوان الجمعية التابع لها المرآز أو القسم

 3596822  المعادي – 9شارع  الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب و السنة المحمدیة

3582578 

 3597549   المعادي – مسجد الثكنات – المعادي 87شارع  بثكنات المعاديالجمعية اإلسالمية لتنمية المجتمع 

 6820762  العباسية- ش الشماع 26 الجمعية القوادریة الخيریة

العجایبي و البابا آيرلس لرعایة جمعية جنود العجایبى 
     المعوقين

 2342007  الشرابية- ش محمد عبد الرحمن 4

2352012 

 4837623  ش الدآتور محمد فؤاد شكرى15 جمعية مسجد الرحمة

 6824552  القبة الفداویة بالعباسية ميدان5 جمعية القبة الفداویة

 2043189  شبرا- ناصية آوبرى عبود–ش أحمد حلمى  جمعية مجد اإلسالم

 6832433  الظاهر- ش القبيسى 126 جمعية األخوة الكادحين

 5903624  ش الجد الظاهر12 جمعية ثمرة التوفيق

 4837623  ش الدآتور محمد فؤاد شكرى11 عية الشرعية بالعباسيةمرآز الجم
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 تليفونال العنوان الجمعية التابع لها المرآز أو القسم

 5776624  بجوار مجمع الجالء– ش الترعة البوالقية 1 جمعية الرواد بالقللى

 5724928  ميدان الجيزة- ش الصنادیلى61 مرآز العالج الطبيعى بجمعية التأهيل االجتماعى

المرآز النموذجى للعالج الطبيعي بجمعية التأهيل 
 جتماعي بالعجوزةاال

 7604178  العجوزة- ش حافظ حسنى1

 
 

 المصانع المحمية: سادسًا
مصانع تخصص لتوفير العمل المحمى لألشخاص المعوقين الذین ال یكون فى مقدور هيئات التأهيل تحقيق لياقتهم للعمل فى الظروف 

 .الطبيعية بسبب طبيعة إعاقاتهم وشدتها
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 التليفون العنوان الجمعية التابع لها المصنع

  3642830  القصر العينى– ش بستان الخشاب 1 مصنع مؤسسة یوم المستشفيات 
3642277 

3634151 

جمعية النور واألمل لرعایة وتأهيل  (مصنع النور واألمل
 )الكفيفات

 مصر - ميدان المحكمة – ش أبو بكر الصدیق 11
 الجدیدة 

2437972 

2705862 

2437772 

  لرعایة المعوقين الوفاء و األملمصنع

 

 120 ب. ص– مدینة نصر –الحي العاشر 
 القاهرة

2746839 

2746757 

جمعية التأهيل المهني  (المرآز اإلنتاجي لتأهيل المعوقين
 )باإلسكندریة

 آود/4922329  اإلسكندریة- محرم بك - ش الشرباتى25

 ---- دمياط باب الحرس ) التأهيل االجتماعىجمعية(مرآز التأهيل المهني بدمياط 

جمعية رعایة أسر المصدورین ومكافحة الدرن بدمياط الجدیدة 
 ) أسر المصدورین ومكافحة الدرن بدمياطجمعية(

  أمام الفرن اآللى- دمياط – ش المدابغ
---- 
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 مصانع األجهزة التعويضية: سابعًا
 التليفون العنوان الجمعية التابع لها المصنع

 3649160  القصر العينى– ش بستان الخشاب 1 ستشفيات مؤسسة یوم الم

 2434407  مصر الجدیدة- ميدان الجامع- ش ریاض5 )جمعية التحریر للخدمات االجتماعية(مصنع التحریر 

 ----  المطریة- ش البلسم 21 )جمعية آاریتاس مصر(مصنع آاریتاس 

 2746880  القاهرة- مدینة نصر –الحى العاشر  )جمعية الوفاء واألمل (ء واألملامصنع الوف

 – بدور التربية –مبنى وحدة التثقيف الفكرى  )جمعية التأهيل االجتماعي بالجيزة (مصنع جمعية التأهيل
  الجيزة-عزبة دوالر

  الجيزة- عزبة ابو قتاتة –شارع على سالم 

3205941 

3305941 

   جيزة- مستشفى الحوامدیة ورشة مصغرة لألجهزة التعویضية بمستشفى الحوامدیة

   االسكندریة-مرآز القبارى الطبي القبارى الطبيورشة مصغرة لألجهزة التعویضية بالمرآز 

  مستشفى بنى سویف العام ورشة مصغرة لألجهزة التعویضية بمستشفى بنى سویف العام

  مستشفى منوف العام ورشة مصغرة لألجهزة التعویضية بمستشفى منوف العام
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 مكاتب القوى العاملة: ًاثامن
 :والتي تقدم الخدمات للمعوقين في مجال التشغيل  مناطق القوى العاملة و المكاتب التابعة لها بيان بأسماء و عناوین

 

 التليفون العنوان المنطقة و المكاتب التابعة لها

   الدور الثالث–مجمع التحریر   مدیریة قوى عاملة القاهرة–إدارة بحوث العمالة 

 منطقة قوى عاملة شرق القاهرة

 مكتب قوى عاملة المطریة

 مكتب قوى عاملة السالم

 لعاملةمبنى وزارة القوى ا

  المطریة– ش ترعة الجبل 46

  أرض البرآة–مساآن مدینة السالم 

2609876 

2503861 

2802671 

 طقة قوى عاملة مصر الجدیدةمن

 مكتب قوى عاملة مدینة نصر

 مكتب قوى عاملة النزهة

 مكتب قوى عاملة مصر الجدیدة

 مبنى وزارة القوى العاملة

  ش الدآتور البطراوي3

  ش جسر السویس96

  ش الدآتور البطراوي3

2573454 

2609351 

2573454 

4022116 

 5909300  العتبة– ميدان الخازندار 9 منطقة قوى عاملة الغرب
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 التليفون العنوان المنطقة و المكاتب التابعة لها

 مكتب قوى عاملة بوالق

  قصر النيلمكتب قوى عاملة

 المساآن برملة بوالق

  العتبة- ميدان الخازندار 9

5741745 

5931800 

 منطقة قوى عاملة عابدین

 مكتب قوى عاملة الموسكي

 مكتب قوى عاملة األزبكية

 مكتب قوى عاملة عابدین

  العتبة– ميدان الخازندار 9

  العتب– ميدان الخازندار 9

  عمارة استراند– ش التحریر 183

  عمارة استراند– ش التحریر 183

5909300 

 

 

5900527 

 منطقة قوى عاملة شمال

 مكتب قوى عاملة روض الفرج

 مكتب قوى عاملة الساحل

  الدور العاشر– مبنى حي شمال - ش شبرا44

  ش شبرا32

  الساحل- ش الخلفاوي 5

5741745 

5773278 

2029313 

 منطقة قوى عاملة شبرا

 مكتب قوى عاملة شبرا

 مكتب قوى عاملة الشرابية

  مجمع مبنى حي الشمال- ش شبرا 44

 54 بلوك –المساآن الشعبية بالشرابية 

 54 بلوك –رابية المساآن الشعبية بالش

2029613 

2359962 

2359962 
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 التليفون العنوان المنطقة و المكاتب التابعة لها

 مكتب قوى عاملة جنوب القاهرة

  السيدة زینبمكتب قوى عاملة

 مكتب قوى عاملة الخليفة

  السيدة زینب– ش إسماعيل سري بالمنيرة 30

  السيدة زینب– ش إسماعيل سري بالمنيرة 30

  الدرب األحمر– ش أحمد یكن 5

7948705 

7943237 

5114541 

 منطقة قوى عاملة وسط القاهرة

 مكتب قوى عاملة الجمالية

 مكتب قوى عاملة باب الشعریة

 مكتب قوى عاملة الدرب األحمر

  ش بورسعيد317

  ش بورسعيد413

  ش بورسعيد413

  ش بورسعيد413

3900762 

2609365 

 

 منطقة قوى عاملة الوایلي

 مكتب قوى عاملة الوایلي

 مكتب قوى عاملة الظاهر

  ش بورسعيد62

  ش بورسعيد62

  الظاهر- ش صبري 36

4821190 

4821190 

5909300 

 منطقة قوى عاملة حلوان

 وانمكتب قوى عاملة حل

  حلوان–أ ش حيدر 36

  حلوان–أ ش حيدر 36

5562862 

5546553 
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 التليفون العنوان المنطقة و المكاتب التابعة لها

 مكتب قوى عاملة التبين

  مایو15مكتب قوى عاملة 

  حلوان–المساآن الشعبية 

  حلوان- مایو 15مدینة 

5016040 

5504608 

 منطقة قوى عاملة الزیتون

 مكتب قوى عاملة الزیتون

 مكتب قوى عاملة حدائق القبة

  ش مصر و السودان133

 باي  ش طومان188

 3 مدخل 6 بلوك –مساآن القبة 

6339194 

 

2573454 

 منطقة قوى عاملة مصر القدیمة

 مكتب قوى عاملة المعادي

 مكتب قوى عاملة مصر القدیمة

  المعادي– 106 ش 1

  المعادي– 106 ش 1

  المنيل- ش ذو الفقار 14

3645339 

5251175 

3645349 

 

  مراآز الشباب واألندية الرياضية:تاسعاًً
 :األندية الرياضية .1

  :، وهىألعضائها فقط وذلك ،تقوم األندیة بإتاحة الفرص لإلعاقات الذهنية االشتراك فى األنشطة الریاضية التابعة لها
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 نادى القاهرة الریاضى -
 نادى الصيد -
 نادى مدینة نصر -
 نادى الشمس -
 نادى هليوبولس -

 

 :مراآز الشباب .2
 . لهاةتقوم مراآز الشباب بإتاحة الفرص  لجميع اإلعاقات لالشتراك فى األنشطة الریاضية والثقافية التابع

 

 التليفون العنوان مرآز الشباب 

 2806808  محطة الكافيتریا– طریق اسبيكو –ة السالم مدین )3(مرآز شباب السالم 

 3906448  بجوار مستشفى أحمد ماهر التعليمى–ش بور سعيد  مرآز شباب الحبانية

 5545665  الشارع الغربى–حلوان  مرآز شباب حلوان غرب

 5501669 8 مجاورة – مایو 15مدینة   مایو 15مرآز شباب 

 5123356  القلعة-ح الدینميدان صال مرآز شباب القلعة 
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 6029905 )تقاطع ش الكابالت مع ش بور سعيد( األميریة - ش الكابالت13 مرآز شباب السواح

 3581675  المعادى- أمام مستشفى الریان 77ش  77مرآز شباب المعادى 

 2025852  الساحل-نهایة ش أحمد حلمي  مرآز شباب الساحل 

 5936477  الدراسة-ش المنصوریة مرآز شباب الجمالية   

 
 وحدات خدمة أمراض التخاطب: عاشرًا

  مستشفى الدمرداش–قسم التخاطب بجامعة عين شمس  .1

  مستشفى المطریة التعليمي–قسم التخاطب  .2

  القصر العيني– آلية طب جامعة القاهرة –قسم التخاطب  .3

  مستشفى عين شمس التخصصي–قسم التخاطب  .4

  إمبابة–بعد آوبري إمبابة) طریق جمال عبد الناصر( شارع النيل – ناصية الطيار فكري– السمع و الكالم  معهد–قسم التخاطب  .5

  مستشفى القاهرة التخصصي–قسم التخاطب  .6

  مستشفى الفيروز–قسم التخاطب  .7
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 2588810 / 2585663 / 2585607:  ميدان قصر الطاهرة ت–باي   ش طومان63 – مستشفى الجنزوري –قسم التخاطب  .8

  المعادي– مستشفى السالم الدولي –قسم التخاطب  .9

  الدقي– ى مستشفى الشبراویش–قسم التخاطب  .10

  مدینة نصر– مستشفى النصر –قسم التخاطب  .11

  جاردن سيتي– شارع إلهامي –الجمعية المصریة للتخاطب و عالج الكالم  .12

 المعادي–مستشفى الفاروق بجامع الفاروق  .13
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   خدمات مجتمعية: أحد عشر
 :مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع .1

دراتهم                            ى تحسين ق ل األشخاص ذوى االحتياجات الخاصة ویهدف إل ة وتأهي التأهيل المرتكز على المجتمع هو أسلوب جدید، ومختلف لرعای
ه و              ذى یعيشون في ات المتاحة    واعتمادهم على أنفسهم واندماجهم فى المجتمع، من خالل دعم وتنشيط دور المجتمع المحلى ال استخدام اإلمكاني

 .فى األسرة والبيئة المحيطة

ى المجتمع                ل المرتكز عل ة   :  الخدمات المقدمة من خالل مشروعات التأهي ارات منزلي ة      -زی ة   – فصول تعليمي  رحالت  – مشروعات إنتاجي
 .  أنشطة جماعية–ومعسكرات 

 – ش شریف متفرع من ش الشيخ الصایم 4 – الموهوبين جمعية أصدقاء(مشروع التأهيل المرتكز على المجتمع بباب الشعریة  .1
 )  76878621:  ت–أمام قسم باب الشعریة 

 )   الثالثينى - ش مدبولى المنوفى 1 -جمعية أصدقاء المعاق(مشروع التأهيل المرتكز على المجتمع بالعمرانية  الغربية  .2

 )5547615:  ت- المتكاملة بعين حلوانجمعية الرعایة(مشروع التأهيل المرتكز على المجتمع بعين حلوان  .3

 )   المطریة-  ش البلسم من المطراوى-جمعية آاریتاس(مشروع التأهيل المرتكز على المجتمع بالمطریة  .4

 )  الزاویة الحمراء–جمعية لواء اإلسالم (مشروع التأهيل المرتكز على المجتمع بالزاویة الحمراء  .5
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       – حائق القبة - ش أحمد قمحة13 –جمعية السنابل للخدمة االجتماعية  (-ائق القبةمشروع التأهيل المرتكز على المجتمع بحد .6
 ).4830419/ت

 ) وحدة أم خنان-مستشفى الحوامدیة العام (مشروع التأهيل المرتكز على المجتمع  .7

 القبارى – باآوس –درة  المن– الحضرة – سموحة –آرموز : مرآز سيتى(مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع باإلسكندریة  .8
 ).    برج العرب–

 مشروع التأهيل المرتكز على المجتمع بمرآز القبارى الطبى باالسكندریة .9

 ) وحدة ميدوم–مستشفى بنى سویف العام (مشروع التأهيل المرتكز على المجتمع  .10

 ) وحدة الحامول–مستشفى منوف العام (مشروع التأهيل المرتكز على المجتمع  .11

 ) وحدة الناصریة- تكامل الشيخ فضل-المنيا (يل المرتكز على المجتمع مشروع التأه .12

 ) مرآز عمر بن الخطاب–مستشفى النصر ببور سعيد (مشروع التأهيل المرتكز على المجتمع  .13

 ) محافظة المنيا–باتليدم (مشروع التأهيل المرتكز على المجتمع  .14

 )لردیسية ا-مرآز اوزوریس(مشروع التأهيل المرتكز على المجتمع  .15
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 خدمات عامة .2
 – ميدان طلعت حرب - ش صبرى أبو علم32 -اتحاد هيئات رعایة الفئات الخاصة والمعوقين بجمهوریة مصر العربية •

 3933077:   ف3930300: ت/القاهرة 

 /  الجيزة – الدقى – بجوار مجلس الدولة - متفرع من ش الجيزة– ش الدالى 1  -االتحاد المصري لریاضة المعاقين  •
 3354394:  ف-3367024 – 7489267: ت

 3057965:  ف– 3057960-1،2،3،4: ت/  الجيزة – المهندسين -ش جزیرة العرب30 – مصر -األولمبياد الخاص •

  الزیتون - ش األصبغ من ش سنان21 -معهد الدراسات العليا للطفولة •

  جامعة عين شمس –مرآز دراسات الطفولة  •

  جامعة األزهر- مرآز معوقات الطفولة–وحدة اإلعاقة والتدخل المبكر  •

افتتح المجلس القومى للطفولة واألمومة موقع على األنترنت لألطفال ذوى االحتياجات الخاصة وأسرهم للرد على  •
(www.specialneeds.org.eg)إستفساراتهم 

 




