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אhandicapW 
 : التعريف اللغو لإلعاقة−١

فاإلعاقـة بمفهومهـا اللغـو تعنـى .من الفعل عوق وأعاق عن القيـام بالفعـل
 .)١(التأخري أو التعويق

وهى كل قصور جسمى أو نفسى أو عقىل أو خلقى يمثـل عقبـة ىف سـبيل قيـام 
 عىل األفراد األسوياء الذين يتمتعون بسالمة ًاجتمع وجيعله قارصالفرد بواجبه ىف امل

 .)٢(األعضاء وصحة وظائفها
 :ومصطلح اإلعاقة يعنى

الظرف املعوق للشخص الناتج عن الضعف أو العجز الذ حيد أو يمنع إنجـاز 
الوظائف التى تعترب طبيعية حسب عمره وجنسه وحالته االجتامعية والثقافيـة هلـذا 

 .)٣(الشخص
 :ويمكن تعريفها بإهنا

قصور أو تعطل عضو من األعضاء الداخلية للجسم عن القيام بوظائفها نتيجـة 
 . نتيجة أمراض أو حوادث معينة) ميكروبية أو فريوسية(ألسباب وراثية أو مكتسبة 

אW 
 املعوق بأنه كل شخص أصبح ١٩٧٥ لسنة ٣٩يعرف قانون تأهيل املعوقني رقم 

                                                           
 . ١٣ ص٢٠٠٥حممد سيد فهمى واقع املعوقني ىف الوطن العربى املكتب اجلامعى احلديث )١(
 . عبد احلميد عبد الرحيم تنمية الألطفال املعاقني القاهرة دار غريب)٢(

 )٣( www.n3omy.com . 
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ولة عمله أو القيام بعمل آخر واالستقرار فيه  عىل االعتامد عىل نفسه ىف مزاغري قادر
أو نقصت قدرته عىل ذلك نتيجة لقصور عضو أو عقىل أو حسى أو نتيجـة عجـز 

 .)١(خلقى منذ الوالدة
هو كل شخص ليست لديه قدرة كاملة عىل ممارسة نشاط أو عدة أنشطة :فاملعاق

إصابة وظائفه احلسية أو العقلية أو احلركية سواء ولـد أساسية للحياة العادية نتيجة 
 . هبا أم حلقت به بعد الوالدة

يعانى من قصور جسمى أو عقىل, نتيجة عوامل وراثية أو خلقيـة : والفرد املعاق
أو بيئية مكتسبة يرتتب عليها آثار اجتامعية أو نفسية حيـول بينـه وبـني تعلـم بعـض 

سمية التى يؤدهيا الفرد العاد بدرجـة كافيـة مـن األعامل واألنشطة الفكرية أو اجل
 . )٢(املهارة والنجاح

 :ومن التعريفات السابقة يمكن أن نصل إىل جمموعة من احلقائق
ه, هو مد قـدرة هـذا إن أساس احلكم عىل شخص ما بأنه معوق من عدم −١

ولة عمله أو القيام بعمل آخر فاذا فقد القـدرة عـىل ذلـك يـسمى الشخص عىل مزا
 .ًاوقمع

إن أنواع القصور التى تعرض هلا اإلنسان إما أن تكون بدنيـة كفقـد أجـزاء  −٢
وإما أن تكون عقليـة كـنقص ىف القـدرات , من اجلسم أو حدوث خلل أو تشوه هبا

 .العقلية أو قد تكون حسية كفقد أو نقص حاسة من احلواس
 أو إهنـا خلقيـة منـذ, إن أسباب القصور إما أن ترجع إىل حادث أو مـرض −٣

 .الوالدة
إن هذا القصور قد يؤد إىل حدوث عاهة للفرد وقد اليؤد إىل ذلك فإذا  −٤

 .ًاأد إىل حدوثها يسمى هذا الفرد معوق
                                                           

 . حممد سيد فهمى واقع املعوقني ىف الوطن العربى, مرجع سابق)١(
: ١١٦ ص ٢٠٠٢كر العربى امل معوض اهلجرس تربية الألطفال املعاقني عقليا الألوىل, دار الف )٢(

١١٧ . 
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 إن اإلصابة التى حتدث للفرد قد تعوقه عن التكيف مع جمتمعه أو بيئته التـى −٥
آثـار مما ينتج عن عـدم اسـتقراره بنجـاح ىف حياتـه وبالتـإىل يـؤد إىل , يعيش فيها

 .اجتامعية سيئة بالرضورة
ية أو ـببات بدنــري إرادة إىل مـسـوا بغــني تعرضــم مواطنــني هـ إن املعوق−٦

م مـن ـ ىف طريـق احليـاة كغريهـًا طبيعيـًاعقلية أو حسية أعـاقتهم عـن الـسري سـري
 .)١(األسوياء

الكثري من األشخاص يستخدمون مصطلح اإلعاقـة ومـصطلح العجـز بـشكل 
 :بينهام, فمن هنا نعرف العجز إنه, ييزمتبادل دون مت

ويرتتـب عـىل , حالة تتضمن إنحراف ىف الوضع اجلسمى أو ىف األداء الوظيفى 
ويكـون ذلـك ىف إطـار بعـض ,هذا اإلنحراف نـوع مـن عـدم املالءمـة الوظيفيـة 

 .املتطلبات البيئية
 أو هو حالة مـن الـرضر أو التعطيـل البـدنى أو العـضو والـوظيفى بـصورة 

 . وعية يمكن وضعها وتشخيصها بمعرفة طبيب فهى بالرضورة شىء طبىموض
א 

يقصد هبا النتيجة املجمعة للعوائق والعقبات التى يسببها العجز بحيـث تتـدخل 
مما يعطل طاقته االنتاجيـة وهـى قيـاس ملـد ,بني الفرد وأقىص مستو وظيفى له 

ىء ـى شــى وهـن النواحـه مـية ناحين أـرد مـة للفـى الطاقـص فـاخلسارة أو النق
أ عن احلواجز التى جيب أن يعربها أو يتخطاها الـشخص املعـوق حتـى ـفرد ينش

ة ـة واالجتامعيــى البدنيـة والعقليــى النواحــحيقق أقىص درجة من اإلسـتفادة فـ
 .)٢(ةـواملهني

                                                           
 . ١٥حممد سيد فهمى واقع املعوقني ىف الوطن العربى, مرجع سابق ص  )١(
فتحى السيد عبد الرحيم وحليم السعيد بشأ سيكولوجية الألطفال غري العاديني واسرتاتيجيات )٢(

 . ٢٩٧ ص ١٩٩٢الرتبية اخلاصة طبعة ثالثة جزء أول الكويت دار قلم 

o b e i k a n d l . c o m



@ @
 

− ٢٦−

אאW 
 .عوامل خلقية −١
 .نقص وسوء التغذية −٢
 .عدية الساريةاألمراض امل −٣
 .أمراض جسمية غري معدية −٤
 .االضطرابات النفسية والعقلية والوظيفية −٥
 .احلوادث −٦
 .اإلدمان عىل املسكرات واملخدرات وعقاقري اهللوسة −٧
 .كرب السن −٨
٩−عوامل أخر .  

 : وسنقترص هنا عىل رشح ما يىل
وهى عوامل ذات أمهية يمكن تقـسيمها إىل عوامـل وراثيـة :عوامل خلقية −١
واألخرية تتضمن النتـائج املرتتبـة عـىل األمـراض أو . أو عوامل غري وراثية, جينية

االضطرابات الوظيفية التـى تـصيب اجلنـني أثنـاء احلمـل والـوالدة, ومثـل هـذه 
 :العوامل
 : سوء التغذية واألنيميا الشديدة أثناء فرتة احلمل−

ف أن نقص ومن املعرو. حيث تعرقل النمو اجلسمى للجنني وتطور نموه العقىل
 التـى −الربوتني والفيتامينات والسعرات الغذائية املتوفرة للحامل ىف الدول النامية 

 . ضعيفة−تعانى من ظروف اقتصادية سيئة 
 يفرس ارتفاع نسبة ً مهامًوهلذا فإن نقص وزن الوليد املرتتب عىل ذلك يعترب عامال

 األسـاس ىف زيـادة مما يـشكل العامـل,الوفيات واألمراض بني أطفال هذه الدول 
ويزيد من حدة هـذا العامـل قـصور ,نسبة حاالت اإلعاقة ىف جمتمعات هذه الدول 

 .الوعى الغذائى والزواج املبكر للمرأة وكثرة اإلنجاب
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 :نقص وسوء التغذية −٢
 وتعتـرب مـن أكثـر مـشكالت ًا واسـعًاينترش سوء التغذية ىف العامل النامى انتشار

ولسوء التغذيـة . مليون فرد ىف الدول النامية٥٠٠الصحة التى تصيب ما يقرب من 
 .آثار كبرية ضارة عىل الرضع واألطفال واحلوامل واملرضعات بصفة خاصة

وينترش سوء التغذية وبخاصة نقص الربوتني والـسعرات التـى يعتـرب مـن أهـم 
طفل ىف العامل النامى ١٥٠٫٠٠٠ مليون حيث إن ١٠٠أمراض التغذية بام اليقل عن 

 .  نتيجة هلذا السبب وحدهًارصهم سنوييفقدون ب
مليون فرد ىف العامل ويؤد سوء التغذيـة ٢٠٠أكثر من) اجلوتري(ويصيب مرض 

إىل كثري من حاالت التخلف العقىل وبخاصة نقـص الربوتـني ىف غـذاء األم خـالل 
 .أو ىف غذاء الطفل ىف الشهور األوىل من عمره, فرتة احلمل

ىل قـصور ىف وبالتـا, تعـانى مـن إعاقـة وكذلك نسبة عاليـة مـن األطفـال -
ويصعب حتديد النسبة احلقيقية للمعاقني نتيجة سوء التغذية ولكن تقديرها . اإلنتاج
 .ً معقوالًامليون فرد ىف العامل يمكن أن يكون تقدير١٠٠بحوإىل 

وأثـر نقـص , عىل كف البرص)أ(كذلك جتدر اإلشارة إىل أثر نقص فيتامني  -
 عىل نمو العظام وارتفاع نسبة املصابني بالكساح نتيجة هـذا والكالسيوم)د(فيتامني 
 .النقص

قصور الوعى الغـذائى والفقـر ومن أهم أسباب سوء التغذية ىف مرحلة الطفولة 
واإلصابة بالنزالت املعوية واألمراض الطفيلية وعـزوف األمهـات عـن اإلرضـاع 

 .)١(الطبيعى
 :ت منها   ويرتتب عىل سوء التغذية العديد من املشكال

 .مشكلة زيادة الوزن −١
                                                           

 . ٤٦: ٤٣ فهمى واقع املعوقني ىف الوطن العربى, مرجع سابق ص حممد سيد )١(
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 .مشكلة نقص الوزن ومشكالت تناول الطعام −٢

 : مشكلة زيادة الوزن−١
وهى من املشكالت الشائعة لد األطفال املعوقني, وربام تعود هذه املـشكلة إىل 
انخفاض النشاط البدنى مع زيادة  ما يتناوله الشخص من سعرات زائدة ىف الطعـام 

يعة بني الوجبات األساسية التى تتسم بوجـود دهـون ىف صورة وجبات إضافية رس
وىف املعتاد فإن الوالدين قد يبديان العطف عىل طفلهم املعوق ىف . أو سكريات عالية

ويكون مـن الـصعب علـيهم فـيام بعـد , صورة تقديم حلو وآيس كريم وعصائر
نعـد وبالطبع فإنه من املمكن ومن املناسـب أيـضا أن . التوقف عن تقديمها للطفل

 ملواجهة مشكلة السمنة بام يتضمن أعداد نظـام غـذائى يـشتمل عـىل ًا مناسبًابرناجم
أغذية تنخفض فيها السعرات احلرارية عن طريق خفض الدهون والسكريات التى 

احللـو ,وتقليل الوجبات البينيـة مثـل الـشيكوالته , تدخل ىف الوجبات الغذائية 
 زيادة األنشطة التى يقوم هبا الطفل بـام وكذلك يشتمل الربنامج عىل. واآليس كريم

يساعد عىل التخلص من السعرات احلرارية الزائدة حتى ال ختتزن ىف صـورة دهـون 
  .ىف جسم الطفل ويمكن أن نرشك الطفل مع والديه ىف هذا الربنامج

 : مشكلة نقص الوزن ومشكالت تناول الطعام−٢
نتيجـة , نون مـن نقـص الـوزنيعا) معاقني (ًففى بعض األحيان نجد أن أطفاال

وعـىل سـبيل .حلاجاهتم الزائدة لسعرات حرارية ملواجهة ما يقومون به مـن أنـشطة
املثال فإن األطفال الذين لدهيم نشاط مفرط حيتـاجون إىل سـعرات حراريـة كثـرية 
 لتزويدهم بالطاقة الالزمة لألنشطة العديدة التى يقومون هبا واجلهد املتـصل الـذ

ومن بني أسـباب انخفـاض الـوزن . لك بعض حاالت الشلل املخىوكذ, يبذلونه 
ومـن الـرضور ,الذ الينتبه إليه الكثري هو خفض الوجبات النظامية املقدمة هلم 

, أن نالحظ هؤالء األطفال مـا إذا كـانوا يعـانون مـن مـشكلة ىف املـضغ أو البلـع 
واألطفال .  اجلوانبوكذلك ىف االعتامد عىل أنفسهم ىف تناول الطعام أو ىف كل هذه
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 ًاني ونادرطالذين جيدون صعوبات بالغة ىف تناول الطعام قد يصبحون متعبني أو حمب
 .)١(ما يكملون الوجبة املقدمة هلم

אאW 
إن أحد أهداف اخلدمات الصحية لألم والطفل هى الوقاية من حاالت اإلعاقة, 

واإلعاقة والوقاية . املرض إىل الضعف والعجزوالعالج املبكر لألمراض ملنع تطور 
 .هلا  ثالث مستويات

אאW 
 ): بتدائيةإ(لية أو وقاية 

واهلدف منه هو منع حدوث اإلعاقة مـن خـالل تطبيـق إجـراءات وقائيـة قبـل 
وىف مراحل الطفولة حتى البلوغ, والوقايـة ط للحمل, وقبل وأثناء الوالدة, التخطي

 : يىلاألولية تشمل ما
אאאאW 

فاحلد األقىص لعمر األم لوالدة أطفال أصحاء من الناحية الوراثية هـو مـا  )١(
 عام هنـاك إحتامليـة كبـرية لـوالدة ٣٥ إىل ٣٠ولكن بعد عمر , سنة ٣٠ إىل ٢٠بني 

وىف املجتمعـات التـى . ون الناحية الوراثية مثل متالزمـة داأطفال غري طبيعيني من
 جيب احلد من هـذه الظـاهرة مـن خـالل التثقيـف ًايكون فيها زواج األقارب شائع

 . الصحى

אאאאאW 
والنصائح الكافيـة حـول األخطـار ,  جيب أن تقدم هلم كل الفحوصات املتاحة 

 .املستقبلية

                                                           
)١( دن.دث.التخلف العقىل.حممد حمروس الشنأو . 
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 :التطعيم
و مرض شـلل الألطفـال الـذ يمكـن الوقايـة منـه من أهم أسباب اإلعاقة ه 

 .بواسطة التطعيم املضادة له ولسائر األمراض كاحلصبة األملانية
 :لتغذيةا

 إلنعاش الطفل املولود وبخاصـة خلفـض ًاالتغذية املناسبة لألم احلامل مهمة جد
 .ة ارتباطا وثيقا باإلعاقة العقليةطنسبة الوالدة املبكرة املرتب

, قبل وأثنـاء وبعـد الـوالدة , ية لألم والطفل خالل مجيع املراحل الرعاية الصح
وجتنـب تعـاطى األدويـة املـسببة للتـشوهات , وجتنب حدوث األمـراض املعديـة 

 .وجتنب األشعة السينية والتدخني, اخللقية 
אאW 

هـو جعلهـم , كلهم يع األطفـال مهـام كانـت حـالتهم ومـشااهلدف األكرب جلم
 : وهذا يشملًا وعقليًامنياجسأصحاء 

אאW 

, ويتحمــل املــسئولية هنــا اآلبــاء بعــرض أطفــاهلم عــىل اختــصاىص األطفــال
وتقييـيم درجـة اإلعاقـة ويتطلـب , والتشخيص يتطلب التاريخ الكامل للمـرض 

فحوصات للقـدرات الطبيعيـة للطفـل وهـذا يـأتى مـن خـالل الرعايـة الـصحية 
ة الـصحية لعـالج األطفـال املعـاقون حيتـاجون عالجـات خاصـة والرعاي.األولية

 :متميزة منها
אאW 

وهو معاجلة املرض بالوسائل البدنية وامليكانيكية كالتدليك والتامرين الرياضـية 
كام ىف , ومثال ذلك مترينات العضالت الضعيفة. واملاء والضوء واحلرارة والكهرباء
 . التشوهاتحاالت شلل األطفال وتصحيح
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אאFאWE 
وهى طريقة للمعاجلة قوامها تكليف املريض بأداء نوع معني من العمل اخلفيف  

فاملريض يعلم حسب قدرته وجيب أن يتـذوق ممارسـة . يرصفه عن التفكري ىف نفسه
وغريهـا , أعامل فنية كالتلوين والرسم واخلياطة وأشغال اخلشب وصـناعة الفخـار

 األعامل الفنية من 
   .وتعلم ملكة الكالم أو القدرة عىل الكالم لكى يتحدث بصورة طبيعية

אאאW 
وهى إضافة عـضو صـناعى إىل اجلـسم البـرش مثـل األطـراف االصـطناعية 

واملـصطلح احلـديث هلـذا الفـرع مـن الطـب هـو )إداة ألكرتونية(املساعـدة املسامة
أهيـل حيـث إن اهلـدف منـه هـو حتـسني احلالـة البدنيـة العالج الطبيعى وإعادة الت

 . للمريض
 الطفـل املعـاق يـدرب ليعـيش حيـاة مـستقلة وهـذا يـسمى :التدريب والتعلم

بنفسه وال يكون ) اجتامعية أو دينية(بالتوجيه الوظيفى حيث يمرن عىل القيام بأعامل
 .)١(عبء عىل اآلخرين

אאW 
אאאW 

إعــادة التأهيــل وهــو االســتخدام املتناســق جلميــع أجــزاء اإلجــراءات الطبيــة 
لبلـوغ أعـىل , والتعليمية واإلجتامعية واملهنية لتدريب وإعادة التدريب لألشخاص 

املستويات املمكنة من القدرات العلمية والنشاطات النافعة هبدف خفـض تـأثريات 
ليـشارك بفعاليـة ىف , عاق من حتقيـق التكامـل االجتامعـى العجز اجلد ومتكني امل

 . النشاطات السائدة ىف احلياة االجتامعية
                                                           

)١( www.n3omy.com . 
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אW 
ومـد شـدهتا ومرحلـة ,   ختتلف اإلعاقة باختالف موقعها من شخصية الفرد 

 حدوثها بحيث يمكـن القـول بأنـه ال يوجـد عـضو مـن أعـضاء اجلـسم البـرش
 النفسية مل يتعرض إلعاقات ىف تاريخ اجلنس البرش بدرجـة العضوية أو الوظائف
 .من درجات القصور

  ففى خمتلف العصور وجدت حاالت من اإلعاقـات املزمنـة أو الطارئـة حلـت 
 .بكافة أعضاء اجلسم ووظائفها

  وأيضا خيتلف املعاقون من ناحية وجـه اإلعاقـة وشـدهتا وفـرتة ظهورهـا مـن 
 .)١(العمر ىف احلياةاملرحلة اجلنينية إىل آخر 

 وذلك وفقا , ومن هنا تعددت تصنيفات املعوقني 
 :ِلسبب العجز فنجد أن

وهــى ترجــع : جمموعــة مــن املعــوقني ألســباب وراثيــة أو أســباب خلقيــة −١
 . إلصابات اجلنني أثناء احلمل وأثناء عملية الوضع

 .جمموعة من أسباب حوادث احلمل −٢
 . جمموعة أخر إلصابات احلروب−٣

 :امل الزمن والثباتحسب ع
 .جمموعة املعوقني التى تضم ذو العاهات املزمنة التى اليرجى شفاؤها −١
 .جمموعة من ذو العجز الطارء املاثل للشفاء −٢

 .وختتلف األسس التى تقوم عىل عملية تأهيل كل منهم
 : كام أن هناك من يصنفهم إىل

ــة أو احلــسية :أصــحاب عجــز ظــاهر −١ ــات البدني  وهــم أصــحاب اإلعاق
 الخ ....كاملكفوفني واملقعدين والصم والتخلف العقىل

                                                           
 . ٢١دار غريب ص . القاهرة.تنمية الألطفال املعاقني.عبد املجيد عبد الرحيم )١(
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وهــم مــرىض القلــب والــدرن والــرسطان :  أصــحاب عجــز غــري ظــاهر−٢
 .)١(وغريهم

أما التصنيف الشائع بني العلامء فيتم تقسيمهم حسب جمـال اإلعاقـة إىل الفئـات 
 : اآلتية
 .  مثل إعاقات الشلل إعاقات حركية−١
العقل مثل إعاقـات ىف املـخ كالـرصع والغيبوبـة  وهم مرىض  إعاقات عقلية−٢

 .وضعف الذاكرة الشديد والتخلف العقىل وغريها
 مثــل إعاقــات ىف اجللــد كاألرتيكاريــا واإلكــزيام والبهــاق  إعاقــات حــسيه−٣

 )امهق(واجلرب واجلذام وانعدام املادة امللون ىف اجللد والشعر مثل عدو  الشمس 
 . ر اجلدروالثعلبة والبثور والقراع وآثا
مثل الـضعف واحلـول واالسـتجامتزم عـدم اسـتدارة : إعاقات اجلهاز البرص

القرنية وفقد أحد العينني أو كليهام وأمراض العصب البرص ومركز اإلبصار ىف 
 . املخ وأمراض العينني املشهورة ىف الطب مثل الكتاركتا واجللوكوما

 أو أ خلـل ًا أو كليـًاجزئيمثل ضعف السمع أو فقده : إعاقات اجلهاز السمعى
فقد حاستى الشم أو التذوق أو كليهام أو بعض أمراضهام مثـل .ىف   أجزائه العصبية

 ). البخر(اخلنف ورائحة الفم الكرهية 
 :وهم من لدهيم عجز ىف اجلهاز البدنى بصفة عامة مثل:  إعاقات جسمية−٤
قامـة الـشديد  مثل لني العظام وضمورها, والكساح وقـرص الإعاقات العظام -

 .واحلدبة
ــدم - ــات ىف ال ــيوإعاق ــل س ــه  مث ــص مكونات ــدم ونق ــرسصفائح,لة ال ه وتك

 . وضغط الدم العاىل واملنخفض,وقصورالدورةالدموية 
                                                           

 . ٢٧:٢٠ رعاية املعوقني ىف الوطن العربى, مرجع سابق ص حممد سيد فهمى واقع )١(
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ن أداء ـلب عــز القــى عجــ وهى كثـرية وتـؤد إلـإعاقات أمراض القلب -
 .تهـوظيف

 تكـاثره  وتنشأ عن إصابة اللوزتني بفريوس يؤدإعاقات احلمى الروماتيزمية -
وهى حتدث ىف الصغار وليـست معديـة ولكنهـا حتتـاج إىل ,إىل ضعف القلب
 .)١(عالج طبى رسيع

ىف األجهـزة الباطنيـة مثـل املعـدة أو الكليتـني أو الكبـد أو :إعاقات باطنية − ٥
 .الطحال أوالزائدة الدودية

٦−وله عواقب وخيمة ىف كل أجهزة اجلـسم وخاصـة : أمراض البول السكر 
 . إن مل يضبطالعينني
إراد وتؤد إىل نزول البول رغـم إرادة الفـرد وعـدم  ال إعاقات التبول ال−٧

 .القدرة عىل ضبطه

 للتقسيم السابق يتضح أن العاملني ىف جمال اإلعاقة قسموا األفراد املعوقني ًا نظر
حيـث إن معظـم , حتى يسهل تقديم اخلدمات الالزمـة هلـم ,إىل جمموعات خمتلفة 

مات املخصصة للمعوقني قائمة عىل خدمة أنواع فردية من اإلعاقـات مـع هذه اخلد
 العلم بإنه يوجد بعض األفراد مصابني بأكثر من إعاقة ومن هنا فيتم ضم فئة أخر

 :لفئات اإلعاقة وهى
אאFאWE 

عـائق كأن يكون بجانـب ال.  أكثر من عائقوهم أعداد من املعوقني يكون لدهيم 
البرص عائق آخر مثل الصم أو االقعاد ولذلك فإن هذا األمر يقتىض وضع قاعدة 

 .)٢(تبني املعاملة التأهيلية التى يعامل هبا أصحاب اإلعاقات املزودجة
                                                           

  . ٢٢: ٢١دار غريب ص . القاهرة.تنمية األطفال املعاقني.عبد املجيد عبد الرحيم )١(
 .  م٢٠٠٥ القاهرة – علم نفس اإلعاقة –مدحت أبو النرص  )٢(
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  وكقاعدة تأهيلية عامة ينتهى كل من به إعاقـة مزدوجـة أو أكثـر إىل الفئـة ذات 
تصاص اهليئة العامة التى لدهيا الكفـاءة العائق األشد ويكون تأهليه ورعايته من اخ
 .)١(واإلمكانات للعناية بأكثر املعوقات تعويقا

ومن خالل التصنيف الـسابق لإلعاقـة فـسنتناول كـل فئـة مـن فئـات اإلعاقـة 
 .ًابالتفصيل وكذلك تأهليها غذائي

 

                                                           
 . ٣٠ ٣٥حممد سيد فهمى واقع رعاية املعوقني ىف الوطن العربى مرجع سابق ص  )١(
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