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��Wא������� �

ت *(�!ا)'
 &% و"%ت �# و"!د ا���� ا����ى و��� ذ�� ا���� ��� ا�ن ��
	�� ���ة     إ&
ن ا+)


8 ا�-,
&�� ا+�/
��7,�1!ر وأ�4ت ا��3
2ت ا�/-
و	1 ).� �0/�� ا����ة ).� �� ا ا�-��-,
ت�� 

ف وا+*%اع  �%	>
  وا2ه�-
م *'9�و ��/� ا+)
&( 1�Cا *B �,�9 ا��
2ت �!ا"A ا���%ي وا2آ�

D(ك أ

 ��,%دة ��� ).� ا��0د *B ).� ا�3Gة وا�-��-# و�F%  �-��%ىم وه�'� DHـ�ا+)
&1 وأن �

ن ا(&

&1    �� ا+ه-
ل وا����
ن���-,K 9'أ� L1 �'9   و���(
آ>��ا ��� *%أ ��MF ا�,%ا�1 ا2"�-

&

 و�� DPل ا��ؤ	F0� 1 1!دة �/N �!ع ا+)'�
وا+)
&1 ا��ه��1 أش% وK(8 وآ.-
 ذادت ذادت �,!&
N	و�%ر �H�-� ا BP%ف و ا��
�
ت  و�� DPل ��>
ق  �F!ق ا+�/
ن  وا2آ�'�Gق  ��إ��ا!F� ق
<


 آ
�!ا   ��)�ا��Tا�-,
&�� S'�ت ا��-,�
ت �
-� 1�!'�� 1&

 و�-
 آ
�� أ3�
ب ا+)'�� ��"
ا�-��

ف�
 و�#  	0/�و�'
 أ�'
 NWX �� اV و)�% اآ�Y�(و A�

ب وص-'9 ا�-��-# *
�,�C وا�'9 )�3Gا 

[\
H� ت�Pت وأ

ث وا�%را3�*Gوا �H0م ا�%F�  �P)	 ق
�AF \� ا��)
	1 وا��(ه�B  ا��0ص و*%أ  ا�-,

ء ا�-]3/
ت 1981وأ).�� ا9�G ا�-��%ة )
م �
&�� وإ�,-.� Tم دو�
( T1 وان ا��	
 �!\� ا��)


	1 و�!\�� ا���ا�d ا�,D"�1 �'9 و���c ���ة ا�-��-# �'9 &!.� B*
& 9'-�,� 1&

2ت ا+)�Tل ا��!�� 

 ه! إ�/
إ��ض,0'9 &
ن �F� A!ق و).�1 وا"�
ت و�A صA�0 ا��ا��1  &!ة 2ن  ا�-,
ق &�B ان 	H!ن �,

 B<� 1�(
 \�د )
دى \� ا�-��-# و�-
 آ
�� &1�W ا�-,
&�� &fg� 1�W أيو��
�A ا�3G	1 وا2"�-

ف �
&��  \� ا2آ�,-�

ت وا�-]3/
ت ا�%و��1 وا�-�.�1 ا2ه�-
م *Y�'-# *%أت ا���ة \� ا�-���1 آ�/�

و�Cا	% ا2ه�-
م *%را�3G  13ة ودور ا�-��-# ����!ا ��
8 آ�	-1ا�-��H وا��h�ig وا���ا�d �'9 ودور ا
  D<� 1&!0�� B* A�
,\ 1���� 1&
K !ا��7	1 �'9 ��� .�
�
ت ا�-�g.10 و�!\�� ا��)
	1 ا�&
  :ا+)

•  A�31 �� \!ق آ���

د روز\.� ا�!2	
ت ا�-��%ة ا��G	1�H ا�� ا7��2
ر \� ا���ب ا�,
�-�1 ا�>&
  ا�-���ك 

  �'!\� أ"-B ا��
�1 وه! أص9 وض# *� •

  ص
غ ا*! ا�,D ء ا�-,�ى أ"-B ا�7!ر ا��,�	* 1�A���7 2  *��7ة  •

  0 ونقدم إحساس وشعور املعاق وقدراته على التحدي حيث يقول
 



 ا���� ��� ا�,mi وا2ش0
&ـــ�  
	 

"ـــــــCا و�,
&ـــــ( Tا��� ��  

3
K,ـــ. ي ��ي ا���% . إ�Tا��� 
  T�'�" T\ .  
Y�o�� .
  *�ا&ـــــــــــ

  ا�\
&ـــــ
. �>.� . أ)
�ـــM . أ��
   �H\ .2ـــm . اV ش
ء �T ا���ــــ
ة 


�,mi 2 أ��
"ـــــــA   ����ــــــ
. �>B ا��1�F .  �9 أآ� إن\ .
  إDK&ــــ

  إش�ا&ــــــ
. �!اه� . T	C	B-( . %   ).ــT. \%ر*�T  أو. د)�T أ�
ول 


درا .  *T�p .��3ي & .Tراد�ـــq*   �'&أن أ T�-	C(و .
  ا+�D&ـــــــــ

 T* M4 . r�0�� .ا��ي T�
�s ب
  إDX&ــــــــــ
. زاد8 . إش0
ق �>.�   *

 

ء ـاGص�. و�#   ��%ي )�ـــــــCة. آ9 وا�% ��.Tـــــــ&D� ة
  ا���

 

ن  . %2 أر	أ�* . t�(1. أ�

ب )�t ا�,
"C	� ـ�
 K  آ,.
   ��ا&ــ
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���������W�W�W�W%$#"�א!�����%$#"�א!�����%$#"�א!�����%$#"�א!�� �� �� �� �
Tه     fF� T\ ه�ة
S 1 3ـ!اء�(

ه�ة  �#أو ا�F%رات ا�,F.�1 وا��/ـ%	1 وا��0/ـ�1 وا2"�-S ��X   


ن ا�-,
ق 	�-! أ&B �� ا+�/
ن ا�,
دي و	!ا"'A ص,!*1 \� �,.9 ا�-'
رات \Tا��0
وت /�+
 ا�%ر"
ت \
 T\,� Bج وآ

ل أ)
&�A و\� ا��m�H وا�%�2��  A�&

ل أ)��  �\ A�رة \� ��-�1 &%ر%F1 ا�	ق �%


#���ا�-��-# واDc�3ل �
 �%	'9 �� &%رات �'-
 آ
�� ��%ودة ��� 	H!�!ا د)
�1 إ��
ج   *
��,.9 و�

ص و�!\�� "-�# P م

�1 ).� ا��P	� و��'% ا�,7!ر ا��%	>1 اه�-
م ا�,
�9 *'�8 ا�1Y0 اه�-( 2


ص1 *'9 وا)%ت �'9 *gت ا�
�%gت ا�%ول دور ا�)�
 ��!ع ا+)
&1 وأ�F�K 10.�g-ا� Bا��(ه� dا��
 ��F� 9'� v0!&'9 و2 	���7 ا2ه�-
م ا����T ا�F!ا���  ا��)
	1 و��اآC ا��(ه�B وأص%رت آ>��

�-�� hiP �\ ن!H	 وان ��وا� T�
0�3
دة �� &!ة 1 *
�%ور ا+�/D� ولGم ا
F-1 \� ا�	�� ا�-!ارد ا��
1.i,� ��
   .إ��
ج آ

     B7	 9� 9'�
Y\ m.�g-* ��&
,-�
 ا��% ا�-i.!ب 2ن �
زال إ��و).� ا��C� �� 9Xا	% ا2ه�-
م *

ت ا+رش
د	1 إ��*,W'9 	�,�ض �%g9 ا�	%F� �.( B-,وا� Aان ��%ارآ N�	 fF� !وه ���آ Bه
�� 
 N3

�F%ر ا�-�*  

      9',� B�
��ؤ	
 ��� 	!ض# i* hiP��,1 ا�,�C و�Sوف �%وA4 ووض!ح اا�,.9 و	�W�F ا��,

� 2 ��� B	H!ن ا��h�ig ���� ).� ا�%7\1 Hا�� M�F��� 1.�
 ا2"�'
د 2ن أو).-�1 و*�ا�d ش

 1&

 و�9H�� 2 �H ).� ا�BH 2ن ��'9 �� �7%ى ��� ا+)��

در 4& ��Xق ه! \�د أو2 و
ا��fg ا�-,

ن
ن \� آ>�� �� ��/� �o\�اد ا�,
د	�� وان ا�-��-# آ	 *-
 �9 وا���%ي*
���!غ ��Gا B�
 ه! ا�,

 
� m,W* !�%وا	س 
 أوا�-,!ق و أص��� ا�-,
��1 ا��%	>1 �-�H.1 ا+)
&�H\ �.( CH��� 1ة *
ن ا��
7
*!ن 	T\ m,Wل ا�!�	 A�-# و�����9  وا�-'�

 إ�� أو إ)
&1 إ�� ��� �.( Cان ��آ 
 &!ة و).��


 2	�i�/,!ن )-.1 � �.( Cن )-.1 و2 ��آ!,�i�/	 BH� 1	1 ا��ا��1 وا��0وق ا��0د-�F�
وان �]�� *
  &7!ر8 أو A\�د *�7ف ا���� )� &%را�

  

   : تعريف اإلعاقةتعريف اإلعاقةتعريف اإلعاقةتعريف اإلعاقة

 \T &7!ر إ��	]دى ) ورا1�4 ــــ 1�F.P ــــ أو *��H� 1�Y/ـ�1 ( ��0د ا�-,
ق 	,
�� �� )!ا�B     ا
1 و*�� أ)-
ل وأ��1i ا��0د ا�, BF	���N ).�1 أ4
ر ا&�7
د	1 وا"�-
)�1 وذا��1 ��!ل *��أو ا��/ـ9 


ت ا�-�g.10 و	��� �0'!م  ا�,
دي و&% �H!ن&
0
ت ).� �/N �0'!م ا+)	�,� 
 "Cئ�1 أو �
�1 و�'
 1&
 و"!د �fF أو &7!ر 	]�4 ).� &%رات ا��0د ا��/-�1 أو ا��/T أو ا�,F.�1 أو ا2"�-
)�1 إ��ا+)

��g1 �� ا�.�
Hدة ا�
ات ا��,.�-�1 وا�-'��1 و*�� آ0
ءة اGداء \� �-
 	�!ل &%رة ا��0د ).� ا0�32
 1�,��K ة *7!رة
  0اG\�اد ا�,
د	��    	/�%�0 *'
ا��Tا���


ق ��  •<�� m	�,� )1980 : 1990 (  1 ��%د&
أص%ر�A ا9�G ا�-��%ة ��)
	1 ا�-,
&�� أن ا+)
%�F�م *!�%ة  و
�Fأوا��0د ).� ا�P 1���� 1��!ة ا��

ئm \� ا���S!أآ>� �� ا�  T�
-/" B.أو T/� 

   . )T.Fأو


ئm أو ض,T-/" m أوأن ا+)
&�,� )1984 (  m.� 1	m "!�%�/!ن  •S!]�4 ).� ا�	دائ9  T.F( 
T(

ئ%  أوا���!	1 �.�0د و	�% &%ر�A ا��ا��1 وا���آ�1 وا��0
)B ا2"�-( A� دي

ط ا&�7�
م *��Fا� 


دي� .  

 �-�,A أو7!ر �%ى شfg �,�� ��%8 أن ا+)
&1 و"!د & ) 1986( �,�	m )�% ا�-]�� �/��  •

م ��( BH�
م *%ورة *�Fا�.  
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•  �K
0
ر ا�%�c% ا��) m	�,� (1992 (  �( d��� 
� 1&

�1 ا���اف *%�T او ا�0,
�T أيأن ا+)� 
L��*   ز ا��0د
  . �F�A.أو	-�# إ��

•  
9 ��
 وز�Dئ'	�� m	�,� )1997 ( ص1 )� ا
gا� A�را%& A&!,� Tا�� fg���-! أن ا+)
&1 ا�
   ا�i��T, آ��cة �� ا��
س ا2 *-/
)%ة ا��P	�  أوا�3Gى

•  �0i7� !*أ �-�� m	�,� )2000 (  ج!Wا�� �\ fF� 1&

ئm ا���!	1 اGدائ)*Tن ا+(S!.� 
 10.�g-ا� Tا��

 ا��-! ا��%�T وا�,T.F *%ر"1 ��% �� اآ�/
ب ا��آ'�C.�/	 ة A�1 "!ا�\
H* Tا�� 


N3 �# ا�/� ��	Cات ا��-!��� ).� 3ا�!�. 

 

        : : : : تعريفات قدمية تعريفات قدمية تعريفات قدمية تعريفات قدمية  •
 m	�,�  ــ  T�K Tه

ئm ا��آS �\ 7!ر& 
 \T ��7!*1 ء �
�A ا��-! ا�-�!&10 أو �H� ��X-.1 و*'

  �0�Hا�/ـ.!ك ا��T\  T.F,وا� T-/�وا� Tوا���آ T/10 �� ا��.�g�  ص!ر   

        : : : : تعريفات سلوكية تعريفات سلوكية تعريفات سلوكية تعريفات سلوكية          •

ص ا�-,
&�� ذه��ً
 و3.!آ'9gشGت ا
  �g.�0 و�'
ر�'9 ا2"�-
)�1ا� ــ �'�9 */.!آ�

   : تعريفات اإلحصائيةتعريفات اإلحصائيةتعريفات اإلحصائيةتعريفات اإلحصائية •

     1�/� B<� ��,� *-/�!ى أداء ��	د

ر	1 �� اG\�اد ا�,-,� 1(!-�-* m.g�-ر�1 ا��0د ا�
F-* 9�'�
  ا�Cآ
ة 

  -:  والعمر العقلي والعمر العقلي والعمر العقلي والعمر العقلي


ص1     P 107* ق

�1 وا��0د ا�-,( 1 *107&
(+
* 1F*
 ه�8 ا��,
ر	m أنر9X �,%د ا��,
ر	m ا�/

ن ا+)
&B<-� 1 &7!ر�* M0]دى  أو�	وا���اف  fF� ا���آ�1 إ�� mئ
S!م &%رة أ داء ا�%( 

 1�(
 وا�/-,�1 وا���7	1 وا��/�1 وا�,F.�1 وا2"�-
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�����W�W�W�W)'��&�א!�����)'��&�א!�����)'��&�א!�����)'��&�א!�� �� �� �� �

ص�1 �,��1 إ�� اG\�اد أوا��m��7 ه! �F/�9 اGش�
ء      P �.( ء
�* m.�g� أو A*
�
ت ��(!-�� 

%(

 آ1Y\ B و�,%د ا��0��7
ت وا��/-�
ت ا��T��,1 وا�-F%ار و�!ع ا�g%�1 ).� ��%	% ا�i و�/'"
��� 
 10.�g-1 ا�	ا�,-� Bا��'!ر \� ا�-�ا� N/1 و��(

	�� ذا��1 وK��1 و\�C	1�F و��*!	1 وا"�-,-� 
F\و


,-� 
F\و m�7�اس و!�.� T"ر
gس ا�-�'� ا�

ب و).� أ3�3G1 ا,��K N/و�	دة %,�� ��� وأ3
   -:وه� 

  : التصنيف طبقا لسبب اإلعاقة التصنيف طبقا لسبب اإلعاقة التصنيف طبقا لسبب اإلعاقة التصنيف طبقا لسبب اإلعاقة  -أ

•  1�F.P 1&
   ا�0i!�1 ا�-��Hة \T �%�4 أوإ)

  إ)
&/*   1�N ا���وب  •

•  T�'� أو ��ض B-ء ا��

دث أ�4�   N�/* 1&
  إ)

•  TY�*  دث
�  N�/* 1&
  إ)

   ).1 �,��1 أوإ)
&/* 1�N   ��ض�  •

  : التصنيف طبقا لنوعية اإلعاقة التصنيف طبقا لنوعية اإلعاقة التصنيف طبقا لنوعية اإلعاقة التصنيف طبقا لنوعية اإلعاقة  -ب 


ت  - •&
   ا�F%رات ا�!T\ 1�0�Sا+)


ت  - •&
    ا�F%رة ).� ا�,-T\ Bا+)


ت  - •&
    ا�T\ 9�.,�.� 1��D7ا+)

        : : : :  التصنيف طبقا لفئة اإلعاقة  التصنيف طبقا لفئة اإلعاقة  التصنيف طبقا لفئة اإلعاقة  التصنيف طبقا لفئة اإلعاقة -ج 
 B<� 1�/ت ا��
    -:ا���2ا\

•  m�0Hا� B0iا�  

7
ر  •*Gا �\ fF� �� ��
  ا�B0i ا��ي 	,

  ا�B0i اGص9   •

  ا�B0i ا��ي 	,
�� �fF \� ا�/-#  •

• 
0
ل ا��	� 	,
�!ن �� ا2ض�iا*KG1  ا��DH0ت ا�  

0
ل ا�-,
&�� ذه��ً
 و*Tiء ا��,.9  •KGا.  

• m�,1 وا�'�وب وا�&�/�
0
ل ا��	� �%	'9 اض�iاب ا�0,
�T و3.!ك ����ف آKGا.   


م وا+�Pاج  •,i�

ص1 *P تDH�0
ل ا��	� �%	'9 �KGا.  

0
ل  •KGا�	ا��!-��

ص1 *P ت "/-�1 و)�!ب

ت و)
ه'	 !�  . �%	'9 )�!ب و�
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  :  بقا جلوانب اإلعاقةالتصنيف ط -د 

•   T�%�ا� C�,ا� �� ��
  ) ا�-F,% ـ ا�-�.!ل ـ ���!ر ا�KGاف (  �� 	,

•  T/ا��-! ا�� �\  C�,ا� �� ��
  ) ا�-0H!\�� وا�97 ( �� 	,

•  T.F,ا��-! ا� �\ C�,ا� �� ��
,	 �� )
   ) ءه9 ��ض� ا�,F!ل ــ ا�-/�!	
ت ��1W0g ا��آ


)T وه! �� 	,
�� �� ا�,�C \� ا��-! ا2"�- •  )1Y��9 �# ا�'.(
0�(  

•  TF.gا��-!  ا� �\ C�,ا� �� ��
  )ا�-���!ن وا�-���\!ن ( �� 	,

   : التصنيف طبقا ملدى ظهور اإلعاقة هـ ــ

  ) ا���آ�1 - ا�,F.�1 - ا��/�1 -ا�,
ه
ت ا��%��1 ( ــ اG\�اد ذوو ا�,�C ا��
ه� 

ه� S ��cا� C�,اد ذوو ا��\Gــ  ا ) N.Fي 0%رن  ا���0ض� ا�!.Hا� B�  )  ا�0

   : التصنيف طبقا للحالة التشخيصية -و 

  .)�C ا�KGاف ا�,�
م وا���� •

  .آm ا���7 •

  .ا�97 •

• Miب ا��!�(.  

  .ا2ض�iا*
ت ا�,7��1 •

• B/ض� ا���.  

• B.�  .ا�

• T.F,ا� m.gا�� 

  ا��ا��1ا��Gاض  •

  2ض�iا*
ت ا�/.!آ�1ا •

  اض�iا*
ت ا��,.9  •

  : )  فئات 7(  د عثمان فراج اىل 0تصنيف أ

1-  T.F,ا� m.g9 (  ا��.,�.� A.*
&-  N	1 �.�%ر.*
& -1&

2ت شـ%	%ة ا+)�  (  

  )  ص,!*
ت ا��,.9 - اض�iا*
ت ا��2�
�i*- 8 ا��,.9 ( ا�,�C )� ا��,.9  -2

  ) ض,m ا�/-#  -اGص9 ( ا+)
&1 ا�/-,�1  -3

  )  ض,
ف ا���7 -ا�m�0H ( ا+)
&1 ا���7	1   -4

5-  T-/�ا� C�,ا� .   
 1��7( 1&

ع ا��!آT -ش.B د�
) TX ــ إ(gت ا��
*
  )  إص

 1�.W(   1&

ش1 )�
م -*�� ) ــ إ(�   ا��'
ب �0
صB  - ه
 1��C� 1	!W( ــ أ��اض) ي!.Hا� B�   )Cم� ا��و�
�–ا���!ه
ت ا�1�F.g -ا�0

6 -  1��

ط ا�Cائ% 0ا��!�% ( ا+)
&1 ا0�2,�  )   &.P 0 M!ف  0 ا��
7 - 1��DH1 ا�&
  )   ا�0(\(8، ا��'�'1 ،ا�.�.�1 ،ا�.1c اض�iا*
ت )  ا+(
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  -:  أسباب اإلعاقة  5


ت ا��/-�1 ا���آ�1 وا�,F.�1 وا��ا��1    &

ب�m.�g ا+)�3G  1�(
 و)!ا�B و�Sوف ا&�7
د	1 وا"�-

ب وا�,!ا�B ا�1�F.g وا�!را1�4 وا���1�Y و	�آ� �
آ-�Dن ��,%دة�3Gف اD�P
* m.�g�1982(  و (


ب ا�-,�و\1�3Gو\1 % 25 ـا�  2 ��,%ىا�,� ��cب ا��  % 75 �ـوا�
�3G9 ا�/F�و :  
�4 ).� ا����� أ�4
ء ] �ا��Tا�,!ا�B ا�����1 ا�!را1�4 ــ ا�,!ا�B ا���1�Y ( ــ أ3�
ب �
 &�B ا�!2دة  

  ا��-B ــ 
  ) اD�Pف ا��Hو3!�
ت ــ �fF ه��!ن ا�c%ة ا�%ر&�1 ــ )�!ب 1�F.P \� ا��-�-1 

- 
 اGآ/��� ــ ا��.!آ!ز \fF� T - �]�4 ).� ا����� أ�4
ء ا�!2دةا��Tا�,!ا�B ( ء ا�!2دة  أ3�
ب  أ�4
  )  ا���ارة ــ ز	
دة �/�1 ا��07اء \Tــ ار�0
ع 

 �]�4 ).� ا����� *,% ا�!2دة ــ ا��!ادث ــ ا��Gاض ا��Tا�,!ا�B ا���1�Y ( أ3�
ب �
 *,% ا�!2دة -

)�1 ا�,!ا�B ا���1�Y وا2"-ا�-,%	1-� (  

  :وتنقسم العوامل املسببة  اىل نوعني أساسيني وهما 

   : العوامل الوراثية - 1 

 )Tائ�cا� B�<-ا�� B<� B�" ا�� B�" �� BF��� اض��)* A*
 وا�c%ة ا�%ر&�1 ــــ و�/�1 - وا��.!آ!ز -أص
  )  ـ ـ   آ�ات ا�%م ا��-�اء و

   : العوامل البيئية - 2 

•  1i���� Bم)!ا�G
*0  

  .   اGم*
ت ا�c%د و�/�1 ا�/�H �%ىاض�iا •


ت وا���و����
ت •���

ص1 ا���0P2م وs 1	�c� 3!ء.  

  .      )�% ا+��
ب اGم)-� •


ت وا�-/�Hات •��!�H.� ا��,�ض.  

•  1��
-�G1 ا�ا��7
   .عوا+ش,

  �,�ض ا����� ��fF اGآ/��� •

  . *,% ا�!2دة أو)%م �!ا\� ا��)
	1 ا�1��7 ��م أ�4
ء  •

   : اعيةعوامل اجتم -3


ص1  •Pض �/�!ى ا��,.�9 و
0gا�.  


رب •&Gواج �� اCدات ا�
( .  

• �H�-واج ا�Cه�ة  ا�
S.  

  .ا��F0 	]دى ا�� ا����
ن و&7!ر \� ا�1�7 وا���*�1 وا��.!ث •

•  1�,��iارث ا�!H0ا��!ادث وا���وب وا�  


ب ا�!)T وا+ه-
ل �� ا�3Gة ).� �,�ض  •�X ل
0KG1 ا�
  . ا�� ا��!ادث وا�-!اد ا�/


ت وا���	-1ا� •�
W�02زل وا�C.   
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   : التاريخ التطوري لإلعاقة - 6


ت    (

ت ا�,F.�1 ��� &%	9 ا���C ��� ا��-&

 �!ا&�g� m.10 ا+�/
��1 ا�3%)� ا+)'�� �0&!\ 
N/�*  �� ل!Y/� ق

رات ا���&�1 ا��
ر	1�g آ
ن ا�B0i ا�-,Wا�� T0\ 
 و��� �.%و�1 أA��3أ��-�'

A�\ ش(ن .  

  - :العراقشوري بالعهد اآل

     ��&
� ا�7!ر ��
2ت إ)
&1  وا)��� ��
ة ا�-,,* 

ر *'g\ 1�!� %"م و
( T0�p* دD�-ا� B�& ��
NWX ا وه�!.�F	ـ]م و�
 آ
�!ا 	�H-!ن ).� 2sم *
�-!ت إرض
ء ���'C�  1	% ا��
  .وأ��

    -: العصـر اليوناني


 ��'9 و���
�'9 �� ا��-�    '�WXم ا��'1 و
Fبا��
H�1 ار�ة ���
���
\!ا�t و)%م �F%	9 &�ا*��  # *

��K ��,%ه9 )� ا�,
�9 و\� أ��4
 آ
ن 	��� ���
* 1i���� 1�.F,1 ا�&
ر4
ء ���ة  ا�-,
ق إ��وا+)

 &�-1 ا��T أن ه! \�gه9 و�>.'9 اG).� و	�ى �F3اط ا�,T.F ا���2
ز�A/0 وآ
ن   ا�!&�\Tوازدراء 

رج ا�-%	�9 ا�-,
&�� و"!ده9 ض�ر �.%و�1 ود)
 *��0'أنK!ن  ا�!T0�S ورأى أ\D*(دائF�A%ر P 1.  

   -: لعصر الرومانيا

0� ا��i!رات     �T\ NWcوا� ��K
���
* h��و�� tم ا��'1 وا�0!ا�
Fا�� T�
 ا�,�7 ا�/
*M ا��!�
* 9'�� f.gوا��q 9'ئ
F�T\ل

ر وا���'�Gا  .  

    -: العصر اإلغريقي

    f.g��
0
ل �
دى أ\KD!ن *KGا �� ��&

ء ا�-��-# ��'9 ا�-,F9 و�'.�& M	�K �(رج أو
P  9'�0� 
  ا�-%	�1 

    -:عصر اجلاهلية 


دوا *�    �

رة ��� ا�-!ت و	,��!ن ).�'9 *���

رج ا�-%	�1 ور��'9 *P 9ده�i. ��وا�� L�gم وا�[
hg/1 وا�	�g/وا�  

    -: الوسطيالعصور 

     ��&

د وا��,�	N وا+	�اء ��� ا�-!ت وص��'
 "-!د !ا ���L �,�ضآ
�� �H�1 ).� ا�-,'iضD

ر13 ا�/��--* 9'�

��K أ"/
ده9 وا�'��  .\�Hى و�f-F ا�

            -::::األديان األديان األديان األديان     -7

                -:::: اليهودية  اليهودية  اليهودية  اليهودية 

��YK  و 2	�F*!ن ��'9     Pو ��� 9'� 2 ��&
آ
�!ا 	/ـ��,%ون �� ���-,
�'9 ��ض� ا���ام وا�-,

13

 �� ا���\!P .    

   -:املسيحية املسيحية املسيحية املسيحية 


ص �,
&��  ).� أن��� إ��'9   g!"% أش	ان  r-3 V2ن ا 
-'� �'9 ا��M \� ا���
ة و)%م �'-�

�,mi و ا+�/
ن و�M.g ر"
ل ا�%	� ا�-/��DP)* Tق* 9'�.�

 و�,'�( C�,� 1-H��  r�/-ا�/�% ا�

.(Aم و�D/دي * ا�

ء�P+1 وا�وح ا�-��* ��&

�.1 ا�-�ض� وا�-,,- .    



 

 

  

 www.gulfkids.com    ا��	��ا����	�	تذوي  أ�
	ل ا�����
 

    -:اإلسالم اإلسالم اإلسالم اإلسالم 

     1��D3+رة ا
W�.� ةC�--ت ا�
 و3-!  ا�07
ت ا+�/
��1 وآ�1�0 ا��,
�B �# ا��P	� ه��T ا�07

ص1gت ا�
"
 *(هB ا��Dء وذآ�وا \� ا�s�Fن ا��H	9 و)-.!ا �,
�.1 �/�1 وآ
ن ��'9 \� ذوي ا���2

Nص

د	1 و��*�1  ���& .Tإ� 
  وا��1�/0 وا�,F.�1 ر)
	1 ا�-,
&�� �� ا��
��1 ا�1��7 وا�i��1 ود)
B-و&% ش�.( Vل ر3!ل ا

ص1 ا�-0H!\�� وا�,�ج وا�-,
&�� ذه��ً
 و&P 1 و	
(��
*  ��&
 A ا+D3م ا�-,


�1  ( ا�/Dم�P �	�Wم ).� ا�D/دون ) ��ك ا�  ��&
0
ء ا��ا ش%	� ).� �/
)%ة ا�-,.gر ا�
و3
                                                                                                                       . ا���0&1 \� ا�%	�

        : : : : بعد احلرب العاملية الثانية بعد احلرب العاملية الثانية بعد احلرب العاملية الثانية بعد احلرب العاملية الثانية 
  .آ
�!ا 	,
�.!ن *(�'9 شـ!اذ و	.F!ا  *'9 \� اG\�ان ���1�F ا�-��-# ��'9    

 

   : ًنظرة اYتمع جتاه املعاق ذهنيانظرة اYتمع جتاه املعاق ذهنيانظرة اYتمع جتاه املعاق ذهنيانظرة اYتمع جتاه املعاق ذهنيا

   -: اإلعاقة مرضاإلعاقة مرضاإلعاقة مرضاإلعاقة مرض •

  

ر   دآ�!ر 	D( A� N�Hج و	�
*# �i!ر8 و	�!&# إ��&1 ��ض \/!ف 	��
ج   �! آ
�� ا+)�ا��
���	C( 1ل ا�-,
ق   �%ر	N و�,.9 و�� ه�
إ�� ا�,%وى و*,% ا��P	� A�( و*��� 2 	��
ج أوا�-�ض 

 �	�� Aس ا�
  )� ا�-��-# ).� أ3

  :  مادون اإلنسانمادون اإلنسانمادون اإلنسانمادون اإلنسان •

 %F�,� ت
 ا�-,
&�� در"1 4
��1 �� ا���� وا�'9 2 	0'-!ن و2 	�0
).!ن �# أن   *,� ا�-��-,
��� A-# وا���9ا�-'� ,�i�/	 2-# و��ن �0# �.-!'�

ر ����Pا�-!ت 9 ا A� ن!.W0	و .   

   :التهديد واخلطرالتهديد واخلطرالتهديد واخلطرالتهديد واخلطر •

 ��c.و� A/0�� �igا� �\ N�/�	و A* h��-ا� �/H	9 وi�	ذى و[� fgش Aق ا�

8 ا�-,�� �H0ا�   
 9� T�
��

ن A�C,A و	]��!ن ا��.( A		A�\ �H0 أ�% ���-��g�\ A�A�� ) اGش�
ء وو*iش� .  

  :    الشفقةالشفقةالشفقةالشفقة •

 	�-B ه�ا ا9�G أن ا+�/
ن 	�(�9 و	�N أن  أص�r ا�-,
ق \� ه�8 ا��
2ت �7%ر �.�1F0 و	,�� ه�ا  
rص�� ��X وه�ا Vب �� ا
F( وا��,.9 ��7!ر ه�ا N	ا��%ر B-'	و.  

   : احملبـة احملبـة احملبـة احملبـة  •

     N�	أن	ء و*���  
	!3Gا T�.3 ���,	 ن وه�ا
�B7 ا�-,
ق ).� ا+�/
ن و� 9	F%ر ).� رد ا+�/

د ا�'9 أه9 اGش�
ء \� ��
ة ا�-,
قF�(

م آ,iاء وا�!	+
  �9 ا2ه�-
م *

  :الربيء املقدس الربيء املقدس الربيء املقدس الربيء املقدس  •

 1HئD� 9'س أ�

 	,�F% ا���

ق دائ-
 ا�B0K A و	�B �%ى ��
�A آ
�B0i وأ��,-.� ���	       �و*,

جا���	2  T�
��
  . �,.9 و�%ر	N إ���
س �,�F% ا�A *�آ1 وإذا �-� شB�� fg ).�1 ا���آ1 و*

    :فرد قابل للنموفرد قابل للنموفرد قابل للنموفرد قابل للنمو •

0
ل ا�,
د	�� و	�N ا����ة إ�/
ن�-,
ق     اKG-# �# ا��ا�- �\ A�د� B'/	و N	9 وا��%ر.,�.� B*
& 
   أ&��X �� Bه9 أو�'�H* 9ا�1 و�'M� 9 \� ا���
ة و2 �'�9 *'9 أآ>� 
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  :  عهدنا املعاصر  عهدنا املعاصر  عهدنا املعاصر  عهدنا املعاصر يفيفيفيف •

���cت ا����ة ��
8 ا�-,
&�� �� &�B ا�-��-# وا�3Gة واG\�اد واD(Gم وا��-,�
ت اGه.�1 �'
 دور     

ص1 و��اآC �(ه�B ور)
	1 �%ارس P ت
�3 وا�-��-,
ت و)G %F\�اد وا�G%ر	N ا�آ��� \(��(ت "-,�

 ��&

ث )� ا+)
&1 وا�-,�*G'9 \�'ا��%وات وا�-]�-�ات وا�9 ود�'�
,-��� BPم *'9 دا

 وا2ه�-.   
 

  : : : :  مصر  مصر  مصر  مصر يفيفيفيفنبذة تارخيية نبذة تارخيية نبذة تارخيية نبذة تارخيية 


 ��%)�9 ا�3Gة     &
�3 
)�ف ا�-��-# ا�-�7ي ا��,
�B �# ا�-,
&�� ��� \�� ا��
ر	� وآ
ن ���-,�
)�1 آ
ن ض,�m ا���� 1	F!م اور)
	1 ا�0i!�1 وا�-,!&�� وا�-�ض� ��� أ&%م ا�,7!ر \T0 )'% ا��0

*D-ا� Ti* 9� Nة أ������F� BPي داCئ
�" tF� �.( �<(ز و�g9 ا�W.* م!F	  ل!F,ف ا�
� \hF وض,
�
ئ* T����و2 \� )'%ي  "
ئ#  وآ
ن ا�-��-#  	�ا)� &%رات أ\�اد8  ��� "
ء ت أول  	!"% \� )


�,1  د	��1 " )m	�� \T &% أر�3 &!ا)% �(ه�B ا�-0H!\�� \� ��7 و��r \� إد�
"'9و  )اGزه� ا�
��� S'�ت ا��-,�
ت اGه.�1 ا���g	1 وا��Y!ن ا2"�-
)�F� 1%م ا�,!ن وا�%)9 �.-,
&�� \� �-# ا�-�


"!�و�(ه�.'9 و�,.-'9 ��	 
�T\ A BPدا ��&

	�ة ��
�'9 �# ا�-��-# و*%ء ��
رب د�d ا�-,/� 
d�%ه�ا ا� M��i�* 1	��gت ا�
� ا��-,�,* ��
                                . ا�-��-# وداBP ا�-%ارس �.�,.�9 و&

 

  -: حجم اإلعاقة حجم اإلعاقة حجم اإلعاقة حجم اإلعاقة 

    ���7
ئ�
ت ���-1 ا9�G ا�-��%ة  إ�� ) m��/�!ا�� (�)*A �( ب�F	 
  �.�!ن �,
ق 500( 	!"% �-

م) ,� 9�
7
ئ�1 �,
م )  1995( \� ا�,Pأ �Pب �� ) 2003( وأ�F	 
	->.!ن )  �.�!ن �,
ق700( �


ن  % ) 10( �T'9 �!ا�"-�# أ�!اع ا+)
&1 و ��ـ�� ا+�7
ئ�
ت اH� Bف آD�Pن �# ا
Hا�/ـ ��
 1��
   0و��H 	!"% أآ>� �� ذ�� \� ا�%ول ا��


م ـ7
ئ�1 وزارة ا��ا�و\� ��7     ,� 1�(
 �2'9 � �.�!ن و6( B ا+)
&1ــ�-> ) Y )1995!ن ا2"�-
.F( ــ�.�!ن�	�F� Tــ
 ( Lــ�ا ا�,ــ هأنو���/� B<-	 ـ ا� 1 ـــ%د )ا� %) 10 �� t-'� د وه�ا ا�,%د%,

 
'7F�	1 و.�.& Bه�)��
و��.!م و	��آC ).� ا��
��1 ا�i��1 وا�-/
)%ات وا�-�اآC ا��� �F!م *

ت و)%م و"!د آ!ادر \��1 وP��ات ��
H�+اT\B-,ا� .   

 

   :  نظرة اYتمع لالحتياج اىل اجلمعيات األهلية 


ت آ>��ة sدت *

 إص'�( d�� 1�-�

ت \T ا����H0 إ�� ا�-��-# وا�%ول إ��    *,% ا���ب ا�,�%P د
 أ	�

ت �H!��1 �# ا��-,�
ت اGه.�1 و	F!ل ).-
ء /3[� B-( وه�  ��&
و أ�
آ� �']2ء ا�,�Cة وا�-,

�,� أن و	��
ج ا+�/
ن *A ا+�/
ن ه! ��
ئd ا�-��-# ا��ي 	,� A�\ t	A�\ �4[ و	�(�4 أنا2"�-
ع 	 
 \�T# ا���A�!� �� 1Y  وS'�ت ا��-,�
ت ا���g	A 1 آA و�0
). F*T\!.3�!ل ا�-��-# �A و	]�4 ه�ا 


+�H3%ر	1 * 1��
�� وأ���Y ا��-,�1 ا���g	1 ا��!�( #3
 ) i� �\ �7� )1821.# ا��Fن ا��
�(��4ه
 \� �i!ر ا���
ة ا2"�-
)�1 وآ
ن ) 1919( وآ
�� �>!رة ) 1868(
م ـ
رف )ــ1 ا�-,ــو"-,�


ت ا�-,
&�� و"
ء \� ��3!م  ��'
 أ�H\ �\ �4ة ا��-,�
ت *�Y\ 1�%g� ت
ا�-!ا���K وا����ت ا��-,�

م  ( ��&
7
ص'
 ر)
	1 ا�-,�P1 �� ا�(
�( وزارة ا��Y!ن ا2"�-�� 

ئ'�وص%ر &
�!ن ) 1939( إ�

 ��i!	� ا��-,�
ت و��'9 "-,�
ت ر)
	1 و�(ه�B ا�-,
&�� و�� ا���(ة وا��i!ر ان 64 �/ـ�1 32
-�
* 9�'� 2 1&
,!ق و�A�!� �� B* 8% ا�3Gة وا�-��-#   و	->B ا�-��-# \� "Cئ�� ���-# ا+)
  �&0	N و���-# *,�% 
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ص1 - ا�-]3/
ت ا2	!ائ�1  - ا��-,�
ت ا���g	1 - اD(Gم : ( جمتمع بعيد مثلجمتمع بعيد مثلجمتمع بعيد مثلجمتمع بعيد مثل •gا�-%ارس ا� 
( 0   


ت : (  مراكز التأهيلمراكز التأهيلمراكز التأهيلمراكز التأهيل •�
W� -1 &%رات�-�� Cاآ��  (  


رب - 
�3Gة����i  * ا�-- ا�3Gة ( :جمتمع قريب مثلجمتمع قريب مثلجمتمع قريب مثلجمتمع قريب مثل  •&Gا(  

   : اYتمع البعيد اYتمع البعيد اYتمع البعيد اYتمع البعيد 


NK ا�-,
&�� ���-�T\ 1	B<- ا+)Dم دور ه
م :  عالمعالمعالمعالمإلإلإلإلااااg� 1��!	C0.�إذا)�1 و d1 �� *�ا�&

ل ا+)�� 
 9'"
 واGد*T وا2ه�-
م *
��!)�1 ا�T�0&%را�'9 ا��1�7g و�F�B ا���
ة وا��m�H �# ا�-��-# و�F%	9 إ��


ء �.�,�ف ).� ا��%BP ا�-��H وا��,�ف ).� ا�-]3/
ت وا��-,�
ت وا�-%ارس ا�1��7 و��ش�% ا�*
Tا�� ��&
  . ��)� ا�-,


ر ��!ه
 :  اجلمعيات اخلرييةاجلمعيات اخلرييةاجلمعيات اخلرييةاجلمعيات اخلريية��Gا #�-" A��� T-# وا����ا�- �\ L�
أص��� ا��-,�
ت ا�W.# ا�>
  A0ائ!Kو A�
F�K #�-�* #-��-ا� B<-� ت
�,-�.� 1W	�,1 ا���,�
)%ة ا�Fأن ا� L�� أش'�ت �� وأ2ن 


ص1 ��/�1 ا�P دات

ت �.-,
&�� �� ش'�%g9 ا�	%F�� 1�(
�� % 5 ـDPل وزارة ا��Y!ن ا2"�-
ا�,
د	�� *,% �%ر	�'9 ).� �'�1 ��
N3 ا+)
&1   ا��,���
ت 3!اء ا��
ص.�� ).� ش'
دات درا1�3 او


�1 و�F%	9 ا�� Bج آ
   . �'9 وا�-
دي ا�T�0)9 %و�F%	9 أ"'Cة �,!	N/� 1�W ا���


 �,-B ).� ر)
	1 :املؤسسات االيوائيةاملؤسسات االيوائيةاملؤسسات االيوائيةاملؤسسات االيوائيةW	ن أ!Y� وه� �]3/
ت أش'�ت �� DPل وزارة ا�

ت ا�1��7 وا2"�-
)�1 وا���*!	1 وا��%ر	��1 وا���و	��1 �%g9 ا�	%F�1 و.�
ا�-,
&�� ر)
	1 آ

  . و�F%	9 	% ا�,!ن  �'9 أ&
�1 دائ-1 و�!\��وا���\�'�1


*.�� �.�,.9 �� ض,�m ا���7 وا��H0ي  �F!م ه�8 ا�-%ارس *�:املدارس اخلاصة املدارس اخلاصة املدارس اخلاصة املدارس اخلاصة Fل ا�
0KG9 ا�.,
  وض,
ف ا�/-# و�%ر	�'9 ).� �'� و��-�1 &%را�'9 ).-�
 و�H!ن *'
 إ&
�1 دائ-1 

0
ل1 0 �
*,1 �!زارة ا��Y!ن و*'
 ورش �%ر	��1 وإ��
"�1 ��,.9 ا�-'� ا�-�g.: مراكز التأهيلمراكز التأهيلمراكز التأهيلمراكز التأهيلKo� 
  .�3ه9 أH!�!ا )
�1 ).� ��� 	7��!ا �
\,�� 2 �0/'9 و���-,'9 و2 	


 :حضاناتحضاناتحضاناتحضاناتW	1 أ,*
0
ل ��� �3 ا�>
��F� 1!م *�)
	�'9 و�F%م � �KGا 
!زارة ا��Y!ن ا2"�-
)�1 و*'
1.�
   .�'9 ا���ا�d ���-�1 ا�F%رات وآ�1�0 ا2)�-
د ).� ا��0� و�/
)%ة ا�3Gة ا�,

0
ل و��-�1 &%ر�'9 وا2:مراكز تنمية القدراتمراكز تنمية القدراتمراكز تنمية القدراتمراكز تنمية القدراتKG1 اY�'�� Cوه� ��اآ � إرش
د  ،)�-
د ).� ا��0
1�-�.,� Bئ

NK و)Dج "-
)T وو3g�و �0� .    

  : اYتمع القريب اYتمع القريب اYتمع القريب اYتمع القريب 


	1 ا�B0i ا�-,
ق 	�N و"!د B<-� T ا�3Gة ا�!)
ء اGول ا2"�-
)T وا��0/: األسرةاألسرةاألسرةاألسرة(�� T�
 وا0�2,

&�A إ�C \� آB ا��N وا��)
	1 وا�����# و	�N ).� ا�!ا�%	� ا����H0 \� &%رة ا�B0i *%2 �� ا���آ(

A,� و�!ا
,��� 1&
0
ل و�,�	0'9 ).� ا+)KGب ا
 ا�B0i \�  وإش�اك���-�1 &%را�A وا2ه�-
م *(ص�

�!�%ة * �,�
آ� ا�,
�1 وا�/!ق ��� 2 	�Gا �\ A* وج�g1 وا���!Y/-�
ا�!ا"�
ت ا�-�1��C وا��,!ر *

� B0iا� !-� �.( B-,.� ئ���
7PG�3ة �# ا�-�%ر*�� واGون ا
� ا��!ا�T ا��/-�1 وا��1�/0 و�,
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 ا��F�B هTوا2"�-
)�1 وا�,F.�1 2ن ا�3Gة �,��� '�.( N�	و N��i1 *,% ا�&
 اGو�� \� �,�\1 ا+)

\# ��A/0 وAوا�/�)1 \� �(ه�.� A.,"و A�%F�� G��� A� #-��-ا� B�F�و A��3�1-	8 آ�
�� �.     


�A,� B ا�3Gة �� ا�: احمليطني باألسرةاحمليطني باألسرةاحمليطني باألسرةاحمليطني باألسرة,�� �� Bان آ��� N�	 B�

&1 وآ�1�0 ا��,(+
* 9'�\�,�

 	7%ر �� ا�-,
ق و� B�F�و 
0
ل وآ�1�0 ا�%�2
ج �,'9 و�� ��,
�B �,'9 ا�3Gة �# �,
�B ا��,'KGا

 1	%� Gل واC�-.� �	ائ�Cئ,�� وا�
* ��T�3ة ا��Gا B�F�� ��� 1�
W� ن دار
 ��gج �'
 ا�3Gة وان آ
!H	 رب
&Gا 
W	وأ B0iوج ا��P رة ���3ة
	Cا� B�F�� ��� 

&1 و�0'!�'(+
* B�
ن ه�
ك و)� آ

  . وا��,
ون �,'
 و�m�0g ا�cW!ط ا��1�/0 ).� ا�3Gة 
 

 

  :   التأهيل املرتكز على اYتمع التأهيل املرتكز على اYتمع التأهيل املرتكز على اYتمع التأهيل املرتكز على اYتمعإىلإىلإىلإىلنظرة اYتمع نظرة اYتمع نظرة اYتمع نظرة اYتمع 
,��
ت ه�ا ا��Fن �Kت     �3 �� T�
 ا�-�
\B ا�%و��1 �0'!م ا���آ�C ).� ا�-��-# \DP Tل ا��m7 ا�>


)%آ/- D� 8ر
��(
* T/3[-ا� Bذج ا��(ه�!-�� T\ درات
 �!ا"'1 ا�7F!ر ا�-]T/3 و�i!رت ا�-�
 Bه�)�.�T\ T*�,9 ا��

ن و	'%ف ا��(ه�T\ B *.%ان ا�,��
 �F%	9 ا�%)9 وا���ا�d ا��%ر	��1 ).� إ�� ا�>-

	1 ���1,0 �/�!ى ا�-��-# وا��(ه�B ا�-] T/3	g%م �/�1 ض�Y.1 "%ا �� ا�-,
&�� وا��H.10 ا2&�7
د

ف و)%م ا2ه�-
م *%�d ا�-,
ق وا��,% )� \Tو�!"% � ا�-%ن ا�H��ى و2 �'�9 *(3.!ب ا�!&
	1 وا2آ�



ت ا�-��-# �-��
Hل إ�Dc�3إ��أدى  ا ��H0ا�� T\ وات%� B-( M	�K �( T,-��-ا� Bه�)أ3.!ب ا�� 

 ا�32,%اد و'	%� 1 ��.�1Yق �# ه�

ءات وو3
ئB ا2�7
ل �# ا0�2Fص ��!�� و�
gشGون �# ا
ا��,


ت ا�-��
"1 و��F-'9 و�,�\1 Y0و��7 ا� �.�� M	�\ N	1 و�%ر�

آ� ا�-��Gر ا
ا�-/Y!��1 وا�3>-
 B<� #-��-ا� BPدا �� dا��* B-(1 و��C�-رات ا�
	C�

م *�Fوا� A�
� Bآ Bو�(ه� N	را�'9 و�%ر%&

  . اش��اك ا�G%	1 ا�-�.�1 و)-�H/,� Bات ور�Dت

آ� أدى &.1 ا     �Gآ>�� �� ا �\ 

ت ور\# ا��H.10 و)%م و"!ده�%gت وا�
ا��T\ ��H0  إ���-]3/

 1�%gد ا�

ت و�!ارد ا�-��-# +	���
Hإ� �.( Cا���آ�Gصا�آ>� وا
gشGا BH� 1�
�-.   

        ::::دور اYتمع املدني حول التعامل بنجاح مع فئات املعاقني عقليادور اYتمع املدني حول التعامل بنجاح مع فئات املعاقني عقليادور اYتمع املدني حول التعامل بنجاح مع فئات املعاقني عقليادور اYتمع املدني حول التعامل بنجاح مع فئات املعاقني عقليا
   -:%ر	N   وه� آ
��DP ��  Tل ��ا)
ة ��
دئ ا��,.�9 وا��

  :احملبة واحلنان تبىن جسور الثقةاحملبة واحلنان تبىن جسور الثقةاحملبة واحلنان تبىن جسور الثقةاحملبة واحلنان تبىن جسور الثقة •

 ��

 آ-'� 1��

��N وا2*�/
�1 ا��-�.1 *���
 و*�� ا�B0i وا��,
ون 	�9 ا��,.�9 وا��)ه�B *�وح (*   
  . ص,!*1 اGداء �.!ص!ل إ�� أ&�7 در"1 ا2)�-
د ).� ا��ات

   :منوذج لتوضيح املهام املطلوبةمنوذج لتوضيح املهام املطلوبةمنوذج لتوضيح املهام املطلوبةمنوذج لتوضيح املهام املطلوبة •

9.,�� 1-�.3 1F	�K    �� و�1 �,%ة ��ات
 ا�B0i �-!ذج \� أ*/h ص!رة �.0'9 وا+دراك و��Hار ا�-�
A�!� �-� %�.Fل ا��DP .  

   : التقليدالتقليدالتقليدالتقليد •

1*
��3D� A-�(%�و 
'* B0iم ا�

 ا�F%رة ).� ا���K �( %�.F	M ا��-�"1 و&��.F( ق
  .  �,.�9 ا�-,

  :احملاولة والتدرج احملاولة والتدرج احملاولة والتدرج احملاولة والتدرج  •

 )%ة ��ات )� �K	M ا��F.�% وا��->�B �� ا�/'B ا��    �%ر	N ا�-,
ق ).� ا�-'
رة وا�'%ف ا�-�%د
  . ا�N,7 و��.�B ا�-'
رة ��� 	��F ا�'%ف
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  :  التشكيلالتشكيلالتشكيلالتشكيل •

 
'�
F�إ �
م و� �H	��Fب ��A �%ر	��
 وشBH ا�-'
رة و��� ��� B,0�

م ا�-,
ق *�&  .  

        ::::املساعدة املساعدة املساعدة املساعدة  •

م *A ��ة أ�Pى وا�F.� A-�(%�و B,0ء ا�

)%ة 14D4 وه�   �/
)%ة ا�-,
ق  و�!"�'A أ�4/-�:-  

- B,0�

م *�F.� A\ا�Kأ �	ي ����%	Gام ا%g�3ة آ.�1 ا%(
/� .  

ص1 ا��ى 	�����c.� A ).� \'9 ا+	-
ءات -P 1	���,� ة%(
/�  .  

ت--.Hة �1��0 وه� �,�� ا�%(
/�     . 

  0تقسيم النشاط اىل خطوات  •
1- T�
�Gا B/./0 ا��H� 
�.'3 

م 	�%و ��,iول ا�
�� B<�  A-.,�\ %�F,1 ا��c�

ق *,-.� 1�/��
* �

 .).� iP!ات

2- �0.gا� B/./ا�� -  M�i1 ا�� ا�F.,-دة ا�

م �,.-A إ),iول ا�
�� %,* D<� ة��PGة ا!ig�
   ��%أ *

            -::::إجياد دافع للتعلم  إجياد دافع للتعلم  إجياد دافع للتعلم  إجياد دافع للتعلم       •
 A�"!د وا��
7
ئ��� \� ا+رشPGء وا

ج ��-�1 ا�%ا\# ا�� "'% آ��� �� ا�*��	     

   -:الصــرب الصــرب الصــرب الصــرب  •

0�B \��%أ ا+��
ط  �

�7�� �.�,% )� ا��(س و)%م ا��,!ر ** T.ا��� B-,�

ئ-�� *Fا� �.( N�	    

  -:االنتباه والرتكيز االنتباه والرتكيز االنتباه والرتكيز االنتباه والرتكيز  •

 9'� ��c,% )� ا��ا�-'9 وا� �.( Cا���آ� N��\ C8 وا���آ�
    ا�-,
ق ذه��
 ض,�m ا��2�
1–  B<� 14D4 د
  )  ا���آ1  -  ا�W!ء  -ا�7!ت  (   ا�3,-
ل �>��ات �'
 أ*,
2–N,7ا�� ا� B'/م �� ا�
   �F%	9 ا�-'
3– N3
  �F%	9 ا��,C	C ا+	�
*T ا�-�

4–
  . اg�3%ام آB ا�!3
ئB ا��� 3!ف 	�9 ش��'
5– 
  ����A ا�-,
ق �.-'
م ا�-�اد �,.�-'

     -::::التعزيز واملكافأة بعد النجاحالتعزيز واملكافأة بعد النجاحالتعزيز واملكافأة بعد النجاحالتعزيز واملكافأة بعد النجاح •


\(ة �,C	C �./.!ك ا�-�X!ب \�A وه� �!)
ن �
دي �H-ا� ���,�     
.-!س �>B ا��.!ى او ا�'%ا	

ط �'-1 �.�%)�9 وه� F� ك

ن وه�W��2او ا r	%-ا� B<� 0و�,�!ي   


ص �B0K BH *-�0د1-8P ن!H	 C	C,ا�� .  

ط                     -2�
	1 ا��'� �\ 9�	  


ط -3�   	�9 *,% ا���
ح \� ا��
4-.,� �H-	2ط و
�� BH� N3
9 ا�-,
ق iP!ة 4
��2s 1 *,% �,.9   ��%	% �!ع و)%د ��ات ا��%)�9 ا�-�

  اGو��  

  -:اختيار الوقت املناسباختيار الوقت املناسباختيار الوقت املناسباختيار الوقت املناسب •

N3

ر ا�!&� ا�-���P1 وا*
��3D� 1-'�  N	ر%�.� 
  �'�1Y ا�-,
ق �0/�
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  : ننننحتديد مستوى اإلتقاحتديد مستوى اإلتقاحتديد مستوى اإلتقاحتديد مستوى اإلتقا •

'�F�	 2 رات ا���

 و)%م ا�A�� N.i ا�-''�F�	 رات ا���

  ا�N.i �� ا�-,
ق ا�-'   

  -: التعديل السلوكيالتعديل السلوكيالتعديل السلوكيالتعديل السلوكي •


ق �A دور \� �,%	B ا�/.!ك   آ,-�
* ��i��-ا� �� B .  

  -: معرفة الصح واخلطأمعرفة الصح واخلطأمعرفة الصح واخلطأمعرفة الصح واخلطأ •

r71 و�,�\1 ا�YK
gت ا�
    .     )%م &�!ل ا���7\

 -:تعدد القنوات احلسية تعدد القنوات احلسية تعدد القنوات احلسية تعدد القنوات احلسية  •

7
ر *Gا�/-# وا B<�    

  -::::املواد املستخدمةاملواد املستخدمةاملواد املستخدمةاملواد املستخدمة •

1,��i.� ن 3'.1 �.�,.�9 وا&�ب!H�      . 

  -:معدل العرض ومدته معدل العرض ومدته معدل العرض ومدته معدل العرض ومدته 

� *��7F \�]دى ا�� )%م �,�\1 ا�-'
م و 2	H!ن !K	B \�]دى     ان 	H!ن و&� ا��� 
�3
,�ض ��
8
  ا�� ا�-.B و)%م ا��2�

  -:احملتوى واخلطوات احملتوى واخلطوات احملتوى واخلطوات احملتوى واخلطوات  •

 A-	%F� B'3     )  رة
  ).ء أ)
د8 �/-�1 ا��B�.�� -T ا�-'-1  - ا��-!ذج -ا�32>

  -:إشارة البدء إشارة البدء إشارة البدء إشارة البدء  •


�7!رة -*
�7!ت (      �,.�9 ا�-,
ق إش
رة ا��%ء * -
  ).���آ1   *

   -::::حالة املدربحالة املدربحالة املدربحالة املدرب •


آ.A و	�ا)� ا��i!ر و�,
�.�A ا�A إ�/
ن �� Bرك آ
  .    	�N ان 	�-�# *
�'%وء �

   -:تفريد التدخلتفريد التدخلتفريد التدخلتفريد التدخل •


ق ,� BH� 1iP ق وإ)%اد
,� BH� 1	وه� ا��0وق ا��0د     .  

   -::::العمل مع جمموعاتالعمل مع جمموعاتالعمل مع جمموعاتالعمل مع جمموعات •

  .).� ا���/�     و	,�� ا��0
)B ا2"�-
)T وا��,.DP �� 9ل اG&�ان ا��ى 	/
)%ه9 

   -:االعتماد على احملسوساتاالعتماد على احملسوساتاالعتماد على احملسوساتاالعتماد على احملسوسات •

 أو �->.�
ت !    )%م &%رة ا�-,
ق ).� ا�,-.�
ت ا��ه��1 \�,�-% ).� ��-!)
ت �� ا�7!ر او ا�%�0	
1.�/� .  

  -:االتصال املباشر باألشياءاالتصال املباشر باألشياءاالتصال املباشر باألشياءاالتصال املباشر باألشياء •

  .    ا��,
	t ا�i��m&!-.� T, 2ن &%رة ا�-,
ق ذه��
 �.�ص�% ا�-,�\T ��%ودة 

   -:لم لم لم لم عدم أيطال حصص التععدم أيطال حصص التععدم أيطال حصص التععدم أيطال حصص التع •
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ط ��و	���� 
  . ا�-,!ق ذه��
 �3	# ا��/�
ن وض,�m ا���آ�C و���� �H!ن ا��f7 &��7ة و*��'-

  -:التكيف واملرونة التكيف واملرونة التكيف واملرونة التكيف واملرونة  •

   \� �i��M ا�-'
رة 
    ���ا �!"!د \�وق \�د	1 �.-,
&�� ذه��
 \��N ��ا)��'

  -: التعميم لألشياءالتعميم لألشياءالتعميم لألشياءالتعميم لألشياء •


ء ا�-���آT\ 1 ا�D<� 107 ا�.!ن ا�WPG    �>��� ا�-,.!�1 �%ى ا�-,
ق ذه��
 	�A-.,� N آB اGش�

ر(�gا�- B0.0ا� - A\DPو ���  ) ورق ا�

   -:الرتكيز على املعلومات السابقةالرتكيز على املعلومات السابقةالرتكيز على املعلومات السابقةالرتكيز على املعلومات السابقة •


 وا���آ� '*

)% ).� اآ�//�� 1F*
    �,%م &%رة ا�-,
ق ذه��
 ).� ا�� v0	���H� Tcار ا�-'
رات ا�/
 B	!iا�  

  -:توزيع التدريبتوزيع التدريبتوزيع التدريبتوزيع التدريب •


 \T ا��./     1	H!ن ا��%ر	N \��ات &��7ة '-.,�	 Tه�9 ا��
  .و*��'-
 ا��3ا�1 و�9��F و�,�\1 ا�-0

   -:الرتكيز على املواد املدرسيةالرتكيز على املواد املدرسيةالرتكيز على املواد املدرسيةالرتكيز على املواد املدرسية •
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