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السنني  مئات  منذ  مرت  اليت  الزمنية  االحداث  على  الضوء  الكتاب  هذا  يلقي 
يف حقل دعم األشخاص ذوي االعاقة بكافة فئات إعاقاتهم إضافة اىل جهود 
علماء وباحثني وخمتصني ساهموا يف فهم اجلوانب املختلفة لألشخاص ذوي 
والرعاية  والتأهيل  والتدريب  الطرق  واستحداث  االبتكار  حيث  من  االعاقة 

وغريها الكثري من االجنازات العلمية.
األساسية  النواة  أضع  أن  خالله  من  حاولت  أوىل  طبعة  الكتاب  هذا  يعترب 
الزمنية  املراحل  كافة  يشمل  شامل,  دليل  بعد  فيما  ليكون  الزمين  للتسلسل 

واألعوام يبني جهود كافة العاملني يف جمال رعاية األشخاص ذوي االعاقة.
العربية حول  باللغة  املتوفرة  والكتب  النصوص  قلة  دليل مهم على ضوء  هو 
قضايا االعاقة بشكل عام  يقدم مساعدة خاصة بإظهار تنوع الطرق والتجارب 
والنتائج العملية اليت قام بها الدراسون والباحثون يف خدمة ذوي اإلعاقة على 

مر العصور 
وأتقدم جبزيل الشكر واالمتنان إىل كل من ساعدني يف اظهار هذا الكتاب إىل 

حيز الوجود.
واهلل املوفق

           نبيل عيد

مقدمة
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العلمية  الوثائق  إىل  العربية  أدبياتنا  تفتقد 
والتارخيية احلديثة اليت ترسم مسار اإلعاقة 
مل  املصدر  العربية  املراجع  أن  إذ  العامل.  حول 
تتناول قضية اإلعاقة والتحديات اليت يواجهها 
ودقيق,  مفصل  بشكل  املعوقني  األشخاص 
قّلما  أكادميية  ودراسات  أحباث  يتطلب  مما 
املعاهد  يف  البحثية  املؤسسات  عليها  ركزت 
العربية. ولعل ما نشر حتى اآلن يتناول قضايا 
اإلعاقة من جهات ومقاربات خمتلفة. ويعود 
ذلك إىل أن قضية اإلعاقة ختتزن الكثري من 
األوجه واملنطلقات منها السياسية والفلسفية 

والتارخيية والطبية واإلجتماعية والثقافية والنفسية والتشريعية والدينية والرتبوية 
والعالجية واإلقتصادية واألسرية والعاطفية والنوع االجتماعي وغريها من األمور اليت 

تتناول معيشة جمموعة بشرية عابرة للقوميات والدول والقارات.
اهلوة  جلسر  حماولة  يف  املهمة  هذه  إىل  عيد"  نبيل  "املهندس  الصديق  تصّدى  لقد 
املرّكز لسرب أغوار  الدؤوب واجلهد  العربية وخاصة عرب عمله  اليت تسود مكتبتنا 

األدبيات العاملية والعربية يف حماولة لرسم املسار التارخيي لقضايا اإلعاقة.
وقد تبنّي من التفاصيل اليت جنح الصديق "نبيل" من إدراجها على صفحات الكتاب 
مدى حرصه على أن تكون احملتويات شاملة رغم قلة املراجع العربية وإفتقار املراجع 

العربية إىل هكذا مصادر موثقة.
وقد تبني أيضًا مدى الصعوبة يف إجناز مقاربات مرتكزة على احلقوق وعلى مفهوم 
اإلعاقة  من  الطيب  اجلانب  كّرست  الزمن  عرب  األدبيات  أن  إذ  اإلجتماعي،  التنوع 

وقّلما تناولت القضية من مقاربة إجتماعية.
إن جوهر قضية اإلعاقة يكمن يف أن املشكلة ليست عند األشخاص ذوي اإلعاقة بل 
القدم وإذا ما توفرت هلم  التعجيز على مدار الساعة ومنذ  هم واقعون حتت وتائر 
السياسات  على  القّيمني  – من  هلم  إنساني  حق  – وهذا  واملساندة  الدعم  منظومة 
احلقيقة  تظهر  سوف  متكني  إىل  التعجيز  وحتول  بينهم,  من  وحنن  اإلجتماعية 

الدامغة وتتكّرس مقاربة التنوع اإلجتماعي.

د. مو�شى �شرف الدين
رئي�س جمعية اأ�صدقاء املعاقني

ع�صو �صرف مدى احلياة منظمة الإحتواء ال�صامل
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مقدمــة الكتاب
اأج�صادهم ولونهم وقدراتهم املختلفة  "اخللق" ومّيز بينهم يف  خلق اهلل �صبحانه وتعاىل 
النعم  بع�س  من  باحلرمان  ابتلي  من  النا�س  ومن  و�صكلهم,  �صورهم  يف  بينهم  مّيز  كما 
اجل�صدية والعقلية التي اأنعم اهلل �صبحانه وتعاىل بها على الآخرين فاأ�صبحوا "اأ�صخا�صًا 
ذوي اإعاقة", والإن�صان املوؤمن يدرك اأن اأعمال اهلل لي�صت عبثًا ول اعتباطًا, ولكن كل فعل 
اْلأَْلَباب:  اأُوُلو  قال  وكما  وجهلها من جهلها,  علمها,  علمها من  لها حكمة  اهلل  اأفعال  من 
"ربنا ما خلقت هذا باطاًل �صبحانك", اهلل عّز وجل ل يخلق �صئيًا باطاًل ول عبثًا, فاإذا راأى 
الإن�صان اأنه ابتلي فليعلم اأّن هلل �صر يف ذلك وحكمه, ومن عدل اهلل تبارك وتعاىل اأنه اإذا 

حرم الإن�صان �صيئًا عو�صه �صيئًا اآخر, هذا ما نراه من خالل حكمة اهلل يف الكون.
من  العاقة  ذوي  الأ�صخا�س  معاناة  قدميًا  واأ�صربطة  روما  جمتمعات  �صهدت  تاريخيًا 
ال�صطهاد والزدراء والإهمال فكانوا ُيرتكون للموت جوعًا نتيجة للمعتقدات اخلاطئة التي 
كانت �صـائدة يف ذلك الوقت, حيث الأعمى ظالم والظالم �صر, واملجذوم هو ال�صيطان بعينه, 
ومر�صى العقول هم اأفراد تقّم�صهم ال�صيطان والأرواح ال�صــريرة, ومل يقت�صر الأمر على 
�صيادة هذه اخلرافات بل اإن تراث الإغريق وفل�صفتهم ونظرتهم للحياة الجتماعية وقوانني 
""ليكورجو�س" الإ�صربطي و"�صولون" الأثيني كانت ت�صمح بالتخل�س ممن بهم نق�س ج�صمي.

"افالطون" و"اأر�صطو طالي�س"موافقتهما على مثل هذا العمل لأنهم فئة  اأعلن  ولالأ�صف 
ت�صكل عبئًا على املجتمع .

البقاء  "دارون" عن  لـ  املعروفة  التطورية  النظرية  جانب  اإىل  ورنر" اأنه  "ديفيد  وي�صري 
لالأ�صلح ومبداأ النتقاء الطبيعي, فاإننا جند "هريبرت �صبن�صر" قد نادى ب�صراحة باإبطال 
كاهل  تثقل  التي  راأيه  "الك�صيحة" يف  الفئات  تلك  العجزة  لفئات  عمدًا  امل�صاعدة  تقدمي 

الطبقة الن�صطة باأثقال ل نظري ول مربر لها.
تزعمها  التي  القوة  فل�صفة  عليها  اأطلق  متعالية  فل�صفات عن�صرية  اأملانيا  كما خرجت يف 
الدميوقراطية  اأ�صطورة  وما  القوة  ظل  يف  اإل  ينمو  ل  املجتمع  "اأن  وفحواها  "هيجل" 
وال�صرتاكية اإل دعوة اإىل �صيادة طوائف متو�صطة اأو غري قادرة لتويل �صوؤون املجتمع مبا 

ي�صر ب�صالح هذا املجتمع اإ�صرارًا بالغًا واأن اأ�صحاب العاهات هم فئة طفيلية وعبء على 
املجتمع, واإن ات�صمت بامل�صاملة وال�صلبية , ل تبغي للمجتمع �صررًا.

اإذا  وخا�صة  البنات  واأد  الإ�صالم  قبل  العربية  اأي�صًا عرف جمتمع اجلاهلية يف اجلزيرة 
كانت املولودة ذات عاهة, حتى جاء الإ�صالم وحّرم ذلك و�صّفه من يفعله.

)التكوير 9-8( " وإذا املوءودة سئلت   بأي ذنب قتلت"  
" قد خسر الذين قتلوا أوالدهم سفهًا بغري علم وحرموا ما رزقهم اهلل افرتاء على اهلل قد ضلوا وما 
)الأنعام 140( كانوا مهتدين"  

اال�سالم دين املحبة والرحمة واحلقوق االن�سانية

لقد نادى الإ�صالم منذ خم�صة ع�صر قرنًا باملحافظة على الأ�صخا�س ذوي العاقة واأعطاهم 
حقوقهم كاملة يف اإن�صانية اأّخاذة ورفق جميل مما اأبعد عنهم �صبح  اخلجل وظالل امل�صكنة, 
بل اإن الإ�صالم مل يق�صر نداءه الإن�صاين على الأ�صخا�س ذوي العاقة فقط بل امتد النطاق 
التي  الإ�صالم  براية  ي�صتظل  اأن  مر�صه  كان  اأيًا  املري�س  وا�صتطاع  عامة,  املر�صى  ف�صمل 
حتمل يف طياتها الراأفة والرحمة واخلري, واأن يتن�صم عبري احلياة املطمئنة ال�صعيدة يف 

عّزة وكرامة.
لقد ورد يف القراآن الكرمي ذكر لعدد كثري من �صور الإعاقة ال�صائعة يف النا�س �صواء اأكانت 
ع�صوية اأم عقلية اأم نف�صية, اإن كان ال�صم البكم العرج ال�صفة اأو الإعاقة العقلية, وقد جاء 

ذلك يف اآيات القراآن الكرمي الآتية:
قال تعاىل:

)البقرة 18( "صم بكم عمي فهم ال يرجعون"  
وقال �صبحانه يف �صورة النور: 

)النور 61( "ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على املريض حرج"  
احل�صّية  الإعاقة  و�صف  معر�س  يف  ذكرت  الكرمي:  القراآن  ذكرها  التي  الإعاقات  فهذه 
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الفعلية وو�صف الإعاقة النف�صية املوؤثرة بالإعاقة يف احلوا�س ال�صليمة ع�صويًا.
الإعاقة يف بني اآدم قدر حمتوم, فقد عرفت الإعاقات فيهم باأنواعها من قبل اأن يخلقوا 

ويقّدر وجودهم على الر�س. 
مما جاء يف التف�صري:

"اأبي  ي�صار عن  بن  "عطاء  "اأنه حدث عن  ابيه  �صامل عن  بن  زيد  بن  الرحمن  عبد  عن 
هريرة " - ر�صي اهلل عنه – اأن ر�صول اهلل - �صلى اهلل عليه و�صلم – قال:

على  عرضهم  ثم  القيامة  يوم  إىل  ذريته  من  خالقها  هو  نسمة  كل  ظهره  على  مسح  آدم  خلق  »ملا   

آدم فقال : »يا آدم هؤالء ذريتك وإذا فيهم من االجذم واألبرص واالعمى وأنواع السقام«. فقال آدم : 

نعميت«. تشكر  »كي  فقال  »؟  بذرييت  هذا  فعلت  مل  »يارب 

فقد اقت�صت حكمة رب العاملني ذلك والغاية اأن يب�صر ال�صحاء نعمة الكمال والعافية فيهم 
من خالل روؤية الإعاقة يف اإخوانهم فيدركوا �صعة رحمة اهلل بهم في�صكروه على النعمة العظيمة 

التي يتقلبون فيها ولذلك كان من هدي ر�صول اهلل – �صلى اهلل عليه و�صلم –  قوله:
)إذا رأى احدكم مبتلى فقال :"احلمد هلل الذي عافاني مما ابتالك به وفضلين عليك وعلى كثري 

تفضيال( عباده  من 

 ومما ي�صتفاد من هذا احلديث كما اأ�صار اإليه كثري من العلماء ما يلي:
اأن متتلئ نف�س ال�صليم بال�صكر هلل على نعمة املعافاة واأن يرتجم هذا ال�صكر بقول ما جاء 
يف احلديث ال�صريف واأن يكون قوله ب�صوت خفي�س جدا ل ي�صمعه ال�صخ�س ذو العاقة 

حفاظًا على م�صاعره عماًل بقوله – �صلى اهلل عليه و�صلم –  يف رواية اأخرى : 
يسمعه(  )وال 

اي ل ي�صمع املعّوق ما قاله حمدًا على نعمة العافية.
نحو  الجتماعية  النظرات  من  كثريًا  عالج  الإ�صالم  اأن  جند  ذكره  ورد  ما  خالل  من 
الأ�صخا�س ذوي العاقة, لقد اهتم الإ�صالم بالأ�صخا�س ذوي العاقة اهتمامًا كبريًا فقد 
عليه  "�صلى اهلل  اهلل  ر�صول  وتناوله   , اآياته  بع�س  املو�صوع يف  الكرمي هذا  القراآن  تناول 
و�صلم" يف اأحاديثه, وتناول الإ�صالم طرق الوقايـة من الإعاقة, كما حدد اإطارًا عاما لكيفية 

التعامل معهم, واأعطاهم حقوقًا فيها نوع من املراعاة لهم ب�صبب ما يعانونه من اأو�صاع 
تختلف عن غريهم من النا�س العاديني .

الوقاية والبتعاد عن م�صبباتها  اأ�صباب الإعاقة مواقف تقوم على  لقد وقف الإ�صالم من 
وبلغت رعاية الإ�صالم لالأ�صخا�س ذوي العاقة حدًا بالغًا من ال�صمو والرفعة, ول اأدّل من 

ذلك ق�صة ال�صحابي اجلليل )ابن اأم مكتوم( الذي نزلت من اأجله الآيات الكرمية :
ا َمِن اْسَتْغَنى  مَّ

َ
ْكَرى ، أ ُر َفَتْنَفَعُه الذِّ كَّ

ْو َيذَّ
َ
ى ، أ كَّ

ْعَمى ، َوَما ُيْدِريَك َلَعلَُّه َيزَّ
َ ْ
ْن َجاَءُه األ

َ
"َعَبَس َوَتَولَّ ، أ

)عب�س 6-1( ى"    ، َفَأْنَت َلُه َتَصدَّ
ففي هذا الآيات عاتب اهلل �صبحانه وتعاىل فيها نبيه حممد )�صلى اهلل عليه و�صلم( وهو 
اأف�صل خلقه والنموذج الفريد يف الرحمة والتعاطف والإن�صانية وهي ال�صمات التي اأكدها 

القراآن الكرمي بقوله: 
َرِحيٌم"  َرُؤوٌف   َ ْؤِمِنني  ِبامْلُ َعَلْيُكْم  َحِريٌص  َعِنتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  ْنُفِسُكْم 

َ
أ ِمْن  َرُسوٌل  َجاَءُكْم  "َلَقْد 

)التوبة  128(  
ومنذ ذلك التاريخ, التوّجه ال�صالمي هو التقدير واحرتام الأ�صخا�س ذوي العاقة, هذا 
التوّجه له قيمة دينية كربى حظي يف ظاللها الأ�صخا�س ذوي العاقة بكل م�صاندة ودعم 

وتقدير, حتى و�صل بع�صهم اإىل درجات كبرية من العلم واملجد والنبوغ .
اآدميته, فجعل من  الذي جعله مكرمًا يف  الإن�صان  بتكرمي  الإ�صالم كل ما يخل  لقد حرم 

املحرمات والكبائر ال�صخرية وال�صتهزاء والهمز باأي و�صيلة كانت قال اهلل تعايل:
ْن 

َ
ْن َيُكوُنوا َخرْيًا ِمْنُهْم َوال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى أ

َ
يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َعَسى أ

َ
" َيا أ

ِمَياِن َوَمْن َلْ َيُتْب 
ْ

ْلَقاِب ِبْئَس ااِلْسُم اْلُفُسوُق َبْعَد األ
َ ْ
ْنُفَسُكْم َوال َتَناَبُزوا ِباأل

َ
َيُكنَّ َخرْيًا ِمْنُهنَّ َوال َتْلِمُزوا أ

)احلجرات  11( امِلُوَن "   َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّ
وحينما �صحك بع�س امل�صلمني من �صاقي "عبداهلل بن م�صعود" النحيلتني يوم �صعد نخلة 

رّد عليهم الر�صول الكرمي :
ُأحد( اهلل من جبل  امليزان عند  أثقل يف  َما  َلُ  !! مسعود  ابن  ساقي  )تضحكون من 

اأن تتخذ العيوب  لقد نهى القراآن الكرمي ونهى النبي )�صلى اهلل عليه و�صلم( نهيًا عامًا 
اخللقية �صببًا للتندر اأو العيب اأو التقليل من �صاأن اأ�صحابه ويجب اأن يعطى ال�صخ�س ذو 
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العاقة حقه كاماًل يف امل�صاواة بغريه ليحيا حياة كرمية.
الأعمى  رفع احلـرج عن  "اإن اهلل  القراآن" :  لأحكام  "اجلامع  القرطبي يف  الإمـام  يقول 
ي�صرتط  ملا  بالن�صبة  الأعرج كذلك  وعن  الب�صر,  فيه  ي�صرتط  الذي  بالتكليف  يتعلق  فيما 
فيه امل�صي وما يتعذر من الأفعال مع وجود العرج, وعن املري�س فيما يوؤثر فيه املر�س يف 
اإ�صقاطه اأي يف تلك احلال لأيام اآخر اأو لبديل اآخر, اأو الإعفاء من بع�س �صروط العبادة 
واأركانها كما يف �صالة املري�س ونحوهم, فاحلرج عنهم مرفوع يف كل ما ي�صطرهم اإليه 

العذر فيحملهم على الأنق�س مع نيتهم بالأكمل.
 ومن حقوق الأ�صخا�س ذوي العاقة الكفاية املعي�صية وحفظ اأموالهم, فالنفقة وحت�صيل 
الكفاية املعي�صية واجبة على ويل ال�صخ�س ذو العاقة ول يجوز له الهروب من هذه امل�صوؤولية 
وقد يكون لل�صخ�س ذو العاقة مال فيجب حفظ ماله وتنميته وا�صتثماره له اإن اأمكن ول 

يجوز تبديده اأو اإنفاقه دون وجه حق , قال تعاىل :
ْم َقْواًل  ُ َلُكْم ِقَيامًا َواْرُزُقوُهْم ِفيَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا َلُ ْمَواَلُكُم الَِّت َجَعَل اهللَّ

َ
َفَهاَء أ "َوال ُتْؤُتوا السُّ

)الن�شاء  5( َمْعُروفًا"  
ومن احلقوق التي ذكرها القراآن الكرمي لالأ�صخا�س ذوي العاقة, لهم اأن ياأكلوا من بيوت 

اأهلهم اأو اأقاربهم دون اأن يجدوا يف ذلك غ�صا�صة اأو حرجا, قال تعاىل :
ْن َتْأُكُلوا 

َ
ْنُفِسُكْم أ

َ
ِريِض َحَرٌج َوال َعَلى أ ْعَرِج َحَرٌج َوال َعَلى امْلَ

َ ْ
ْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى األ

َ ْ
"َلْيَس َعَلى األ

ْعَماِمُكْم 
َ
ْو ُبُيوِت أ

َ
َخَواِتُكْم أ

َ
ْو ُبُيوِت أ

َ
ْو ُبُيوِت ِإْخَواِنُكْم أ

َ
َهاِتُكْم أ مَّ

ُ
ْو ُبُيوِت أ

َ
ْو ُبُيوِت آَباِئُكْم أ

َ
ِمْن ُبُيوِتُكْم أ

ْو َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم 
َ
ُه أ ْو َما َمَلْكُتْم َمَفاِتَ

َ
ْو ُبُيوِت َخاالِتُكْم أ

َ
ْخَواِلُكْم أ

َ
ْو ُبُيوِت أ

َ
اِتُكْم أ ْو ُبُيوِت َعمَّ

َ
أ

َبًة  ِ ُمَباَرَكًة َطيِّ
ًة ِمْن ِعْنِد اهللَّ يَّ ْنُفِسُكْم َتِ

َ
ْشَتاتًا َفِإَذا َدَخْلُتْم ُبُيوتًا َفَسِلُّموا َعَلى أ

َ
ْو أ

َ
يعًا أ ْن َتْأُكُلوا َجِ

َ
ُجَناٌح أ

)النور  61( ُ َلُكُم اْلياِت َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن" "  ُ اهللَّ َكَذِلَك ُيَبنيِّ
كما اأن تعاليم الإ�صالم ُتوجب عدم جتاهل ال�صخ�س ذو العاقة الب�صرية ولو يح�س

بوجودنا , ويف هذا يقول الر�صول ) �صلى اهلل عليه و�صلم (:
خيانة( الضرير  على  السالم  )ترك 

ومفهوم بع�س العلماء لهذا احلديث اأنه ل يقت�صر على ال�صالم فح�صب واإمنا هو �صرب مثل 
خلطورة اإهمال املب�صر حق الكفيف, فعدم اإر�صادنا له خيانة, وعدم ال�صوؤال عنه خيانة, 

وعدم معاونته فيما يحتاج اإليه خيانة.
  لقد حّث الإ�صالم كل من يتوىل رعاية الأ�صخا�س ذوي العاقة �صواء اأكان من الأ�صــرة اأم 
عاماًل يف موؤ�ص�صة للرعاية اأن يكون مت�صفًا ب�صفات وخ�صائ�س مهمة جدًا حتى ي�صتطيع 
بوا�صطتها القيام مبهمة رعاية وخدمة الأ�صخا�س ذوي العاقة, واإذا توفرت هذه ال�صفات 
يف القائمني على رعاية الأ�صخا�س ذوي العاقة فاإننا ن�صمن احلياة الكرمية لهم, ون�صتطيع 
بالتايل اأن ن�صاعدهم على التغلب على اإعاقتهم ومن ثم دجمهم يف املجتمع للعي�س بحياة 

كرمية �صاأنهم �صاأن اأي اإن�صان اآخر. 
اإن الإميان بالق�صاء والقدر, والإميان باهلل ربًا وخالقًا, واأنه العليم اخلبري مبا ينفع وي�صلح 
عباده واأنه الذي قّدر حياتهم واأعمارهم واأرزاقهم واأنه ل يقدر اأحد على نفع اأحد اأو �صره 
اإل مبا �صاء اهلل وقدر, وهذا الإميان يعطي امل�صلم راحة نف�صية جتعله را�صـيًا بق�صاء اهلل 
وقدره, مرتبطا مع اهلل بالعبودية والرجاء, حريـ�صًا على اتخاذ الأ�صباب التي تو�صل اإىل 

الأهداف, معلقا قلبه باهلل الذي بيده مقادير اخللق جميعا .
  

حتمل امل�سوؤولية

ويقول الر�صول "�صلى اهلل عليه و�صلم" يف حتمل امل�صوؤولية:
) كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته(

فعلى من يت�صدى لرعاية ال�صخ�س ذو العاقة اأن يتحمل م�صوؤولية ما يقوم به على اأكمل 
وجه, وهذا يدعو اىل اأن تتعلم اأ�صرة ال�صخ�س ذو العاقة �صيئًا عن كيفية معاملة الأ�صخا�س 
ذوي العاقة وكيفية تربيتهم ورعايتهم حتى توؤدي هذه امل�صوؤوليـة على اأح�صن وجه, يقول 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ":
 )إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه(

ل م�صوؤولية رعايتهم  ويجب على دور رعايـة الأ�صخا�س ذوي العاقة اأن تكون موؤّهلة لتحُمّ
باأحدث  جمهزة  الدور  هذه  تكون  واأن  وممر�صني  اأطبـاء  من  املتخ�ص�صني  بتعيني  وذلك 

الو�صائل الالزمة لرعايتهم .
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لقد جاءت كثري من الآيات القراآنية والأحاديث النبوية التي تدعو الإن�صان اإىل ال�صرب على 
ما يقابل من عنف واإيذاء يف �صـبيل اإ�صالح الآخرين وم�صاعدتهم , قال الر�صول "�صلى اهلل 

عليه و�صلم":
له  خريا  فكان  شكر  سراء  أصـابته  إن   ، للمؤمن  إال  ألحد  ذلك  وليس   ، خري  له  كله  أمره  إن  املؤمن  ألمر  )عجبا 

، وإن أصابته ضراء صرب فكان خريا له(.

 واإن اإ�صابة الإن�صان بالإعاقة نوع من البتالء له ولأهله عليهم اأن ي�صربوا ويتقوا, قال تعاىل:
)النبياء  35(  رْيِ ِفْتَنًة َوِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن"  

رِّ َواْلَ  "َوَنْبُلوُكْم ِبالشَّ
وجمرد معرفة املوؤمن باأن الإبتالء قدر من اهلل حلكمة يعلمها جّل جالله فذلك ميالأالنف�س 

بالعزاء ومينحه الطماأنينة, قال تعاىل :
ِ َيِسرٌي، 

َها ِإنَّ َذِلَك َعَلى اهللَّ
َ
أ ْن َنْبَ

َ
ْنُفِسُكْم ِإالَّ ِف ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل أ

َ
ْرِض َوال ِف أ

َ ْ
َصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِف األ

َ
"َما أ

َتاٍل َفُخوٍر"  )احلديد22، 23( بُّ ُكلَّ ُمْ ُ ال ُيِ ا آَتاُكْم َواهللَّ َكْي ال َتْأَسْوا َعَلى َما َفاَتُكْم َوال َتْفَرُحوا ِبَ
روح  مع  يتنافى  العاقة  ذوي  الأ�صخا�س  رعاية  من  والهروب  والقنوط  اليـاأ�س  فاإن  لـذا 

الإ�صالم, يقول اهلل تعاىل :
)يو�شف:87(  ِ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن"  

"ِإنَُّه ال َيْيَأُس ِمْن َرْوِح اهللَّ
كذلك لبد اأن يت�صف راعي ال�صخ�س ذو العاقة بالرحمة فاإذا امتالأ قلبه بالعطف واحلنان 
على ال�صخ�س ذو العاقة فاإنه �صوف يقبل على م�صاعدته دون ت�صجر اأو ملل وخا�صة اإذا كان 

الإ�صالم دين الرحمة بكل معانيها واأبعادها فاهلل تعاىل من اأ�صمائه الرحمن الرحيم.
)الكهف  58( ِة"   ْحَ  "َوَربَُّك اْلَغُفوُر ُذو الرَّ

ومن الأحاديث النبوية:
ترمحوا(. و)ارمحوا  الرمحن(  يرمحهم  و)الرامحون  شقي(  من  إال  الرمحة  تنزع  )ال 

اأ�صافة اإىل اأن من جمموعة الف�صائل والأخالق التي يجب اأن يتحلى بها من يقوم برعاية 
ذوي العاقة هي الإح�صان, وهي كلمة جامعة ملعاين اخلري, لذلك جند اأن الآيات والأحاديث 

الكثرية تاأمر وحتث على التم�صك لهذا اخللق الكرمي , قال تعاىل:
)البقرة  195( ِسِننَي"   ْ بُّ اْلُ َ ُيِ ْحِسُنوا ِإنَّ اهللَّ

َ
"َوأ

وقال :
)الق�ش�س 77( ُ ِإَلْيَك"   ْحَسَن اهللَّ

َ
ْحِسْن َكَما أ

َ
 "َوأ

 وقال :
)املوؤمنون 96( ْحَسُن"  

َ
 "اْدَفْع ِبالَِّت ِهَي أ

ول بد لنا يف مقدمة هذا الكتاب من ت�صليط ال�صوء على اإ�صاءات من املجتمع الإ�صالمي 
عرب التاريخ يف تعامله مع الأ�صخا�س ذوي العاقة, فقد متّيز املجتمع الإ�صالمي بنظرته 
الإيجابية اإىل الأ�صخا�س ذوي العاقة , فخ�ص�س لهم من ي�صاعدهم على احلركة والتنقل 
واإن�صاء امل�صت�صفيات, فامل�صلمون ملزمون دينيًا بالتعامل مع الأ�صخا�س ذوي العاقة على 
يف  م�صرقة  �صفحات  الإن�صان  يجد  التاريخ  فعرب  وامل�صاعدة,  والتكافل  الت�صامن  قاعدة 

التعامل مع الأ�صخا�س ذوي العاقة.
لقد اهتم اخللفاء امل�صلمون بهم يف خمتلف الع�صور, ون�صتعر�س هنا بع�س جوانب هذا 
املحتاجة  الفئات  بجميع  والرعاية  العناية  العظيمة  الإ�صالمية  التقاليد  من  الهتمام, 
واحلـر�س على معاملة هوؤلء بكل ما ي�صتحقونه من رعاية, وظهور الإ�صالم اأّكد على حق 
الأ�صخا�س ذوي العاقة يف اأموال النا�س واأمـوال بيت املال وواجب الدولة يف مد �صلم الرعاية 
العاقة  ذوي  الأ�صخا�س  باأمـور  الإ�صـالمي  للعهد  البالغ  الهتمام  على  دليل  واأكرب  لهم, 
وتوفري اخلدمات الطبية لهم والجتماعية لهم, اإن اخلليفة الأموي "عمر بن عبدالعزيز" 
لكل  لكل كفيف, وخادم  قائد  وتخ�صي�س  العاقة  لالأ�صخا�س ذوي  اإح�صـاء  باإجراء  اأمر 
"حممد بن جرير الطربي"  "اأداء ال�صالة وقوفا", وذكر  ُمقعد ل ي�صتطيع القيام وقوفا 
اأول من  "الوليد بن عبدامللك" هو  اأن اخلليفة الأموي  "تاريخ الر�صل وامللوك":  يف كتابه 
اأن�صاأ بيمار�صتان "م�صت�صفى" مبعناه ال�صحيح يف الإ�صالم, فجعل فيه الأطباء واأجرى لهم 
الأرزاق, واأمر بحب�س املجذومني يف مكان حمدد لئال يخرجوا وين�صروا العدوى وقال لهم " 
ل ت�صاألوا النا�س", واأغناهم عن �صوؤال النا�س, فقد اأوقف عليهم بلدا واأجرى عليهم وعلى 

العميان الأرزاق, واأعطى كل مقعد اأو ك�صيح خادمًا, وكل �صرير قائدا يقوده.
كذلك نادى ال�صالم باإن�صاء دور خا�صة لالأ�صخا�س ذوي العاقة العقلية فتاأ�ص�صت املالجئ 
يف اأوائل التاريخ الإ�صالمي خا�صة يف عهد اخلالفة الأموية, لأن امل�صلمني كانوا يعتربون 
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املعتوهني معدمني و عالة على الدولة , ولأن اإ�صابتهم بق�صاء اهلل وقدره فقـد حتملت الدولة 
اأعبـاء حاجاتهم وعاملتهم برفق, فعّينوا لهم الأطباء خلدمتهم وال�صهر على راحتهم , وقد 
وجد اأحد هذه املالجئ يف "دير حزقيال" بني وا�صط وبغداد "يف العراق", وكان "املربد" 

يتفقده طوال حكم اخلليفة "املتوكل".
وقد كانوا يفردون بيوتًا خا�صة يف امل�صت�صفيات الكربى لهوؤلء املر�صى, وكانت نوافذ اأكرث 
الغرف م�صبكة باحلديد, وكان "اأحمد بن طولون" يف م�صر يركب بنف�صه كل يوم جمعة 
ويتفقد البيمار�صتان "اأي امل�صت�صفى" املعروف باإ�صمه "بيمار�صتان طولون" ويلتقي بالأطباء 

وينظر اإىل املر�صى واملحبو�صني من الأ�صخا�س ذوي العاقة العقلية .
العتيق"  اأو  النوري  "البيمار�صتان  ل�صالح  ريعها  حب�س  التي  الأوقاف  �صك  يف  جاء  وقد 
مبدينة "حلب يف �صوريا" اأن كل �ص�س ذو اإعاقة ذهنية يخ�س بخادمني ينزعان عنه ثيابه 
كل �صباح, ويحممانه باملاء البارد, ثم يلب�صانه ثيابا نظيفة, ويحمالنه على اأداء ال�صالة , 

وي�صمعانه قراءة القراآن على قارئ ح�صن ال�صوت, ثم يف�صحانه يف الهواء الطلق .
لعالج  اخلا�صة  البيمار�صتانات  ي�صيدون  كانوا  اململوكي  الع�صر  �صالطني  اأي�صًا  كذلك 
الأ�صخا�س ذوي العاقة واملر�صى, و�صواء مت �صـفاوؤهم اأو تعرث, ذلك فاإنهم مينحون املال 
الالزم ملواجهة نفقات احلياة, وكان ال�صلطان "قالوون" يف مقدمة هوؤلء ال�صالطني الذين 

�صّيدوا املوؤ�ص�صات العالجية لالأ�صخا�س ذوي العاقة.
ومل يتق�صر هذا الإهتمام على احلكام فقط بل اإن الأدباء والكتاب األفوا عن هذه الفئة كتبًا 

تتحدث عنهم وعن �صفاتهم وماآثرهم , ومن هذه الكتب على �صبيل املثال :
  كتاب الرب�صان والعرجان والعميان واحلولن, تاأليف "اأبو عثمان عمرو بن بحر اجلاحظ".

   كتاب اأ�صحاب العاهات , تاأليف "الهيثم بن عدي" .
   كتاب نكت الهيمان يف نكت العميان , تاأليف "�صالح الدين ال�صفدي" .

   كتاب ال�صعور بالعور , تاأليف "�صالح الدين ال�صفدي"
   كتاب املعارف , تاأليف "ابن قتيبة" .

ومن يّطلع على هذه الكتب وغريها يدرك �صعة اأفق اأ�صحابها يف نظرهم وتناولهم ملو�صوع 
الأ�صخا�س ذوي العاقة. 
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�شارل مي�شيل دوليبيهالفرد بينيه

ديفيد وك�شلر

فالنتني هوى
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1620 بدروبونس دي ليون
النبالء بطريقة  اأبناء  ال�صم من  بتعليم بع�س  ا�صباين قام  ليون" راهب  "بدروبون�س دي 

يدوية ولغة اإ�صارة خم�ص�صة واأخرج كتابًا عن طريقته يف التعليم.

1650 استخدام أدوات
عند  ال�صمع  لتح�صني  الكر�صي  والقبعة  البوق  منها  عديدة  باأ�صكال  اأدوات  ا�صتخدام  مت 

الأ�صخا�س ذوي العاقة ال�صمعية وعند �صعاف ال�صمع.

1778 صمويل هينيك
بها  اعرتفت  اأملانيا  لل�صم يف  اأول مدر�صة  اأ�ص�س    Samuel Heinicke هينيك"  "�صمويل 
احلكومة الأملانية يف تلك الفرتة. وهو اأول من قال ان الطفل ال�صم ي�صتطيع قراءة ال�صفاه 

كما اأن يف ا�صتطاعته تعلم الكالم لذلك يدعى )اأبو الطريقة ال�صفوية (.

1784 فالنتني هوى
Valentin- "مت اإن�صاء اأول معهد للمكفوفني يف باري�س اأ�ص�صه �صاب فرن�صي "فالنتني هوى

ا�صتطاع  لقد  منظمًا,  تعليمًا  تعليمهم  ميكن  املكفوفني  الأطفال  باأن  اقتنع  Haüy" الذي 

)هوى( اأن يخرتع طريقة لإبراز احلروف من اأي نوع كانت على الورق للمكفوفني فجمع 
بع�س التالميذ املكفوفني وعلمهم  ثم عر�س نتائجه على الأكادميية الفرن�صية التي �صجعت 

جهوده وهكذا اأن�صئت اأول مدر�صة للمكفوفني يف مثل هذا العام.

1790 شارل ميشيل دوليبيه
مت اإن�صاء اأول مدر�صة خا�صة بال�صم والبكم يف باري�س حيث اأر�صى دعائمها "�صارل مي�صيل 
دوليبيه" Charles-Michel de L'Épée ,  واأ�صار دوليبيه اأن الطريقة الوحيدة لتعليم الطفل 
الأ�صم تكون عن طريق الإ�صارة  الو�صفية, ويق�صد بالإ�صارة الو�صفية ا�صتخدام الأ�صابع 

القرن الرابع امليالدي القديس ديدميوس

يعترب"القدي�س ديدميو�س" الذي عا�س يف الإ�صكندرية  اأول كفيف نال ق�صطًا من التعليم  
ولقد متكن من ابتكار نوع من احلروف الهجائية ا�صتطاع من خاللها اأن ينجح يف عمله 

كمدر�س ديني.

1160 تقدم العرب

كان العرب متقدمني يف الهتمام بالأ�صخا�س ذوي العاقة اإذ كان يوجد يف بغداد اأكرث من 
�صتني م�صفى وعدد م�صابه يف قرطبة ودم�صق  ويف اأيام الأمويني والعبا�صيني مت بناء امل�صايف 

للمجذومني واملكفوفني والأمرا�س العقلية واأطلق على البع�س منها بامل�صحات العقلية.

1254 لويس التاسع

اأن�صاأ “لوي�س التا�صع” يف فرن�صا ملجاأ وم�صت�صفى كانزفان اأودع فيه ثالثمئة من املكفوفني  
وليزال هذا امللجاأ قائمًا يف باري�س حتى الآن ويعترب اأحد معاهد املكفوفني الهامة يف العامل 

باأ�صره.

1312 زين الدين علي بن أمحد اآلمدي

للقراءة  نواة  طريقة ت�صلح  ابتكر  وقد  كفيفًا  الآمدي" كان  اأحمد  بن  علي  الدين  "زين 
النافرة  القراءة  اكت�صاف طريقة  اإىل  ال�صبق  ف�صل  له  كان  بحيث  باملكفوفني  اخلا�صة 

التي تعرف بطريقة "برايل".

1601 اصدار قانون اليزابيث

�صدر يف اإجنلرتا قانون "اليزابيث" للفقراء ولقد ا�صتفاد املعوق ب�صريًا من هذا القانون 
كان  اآخر حيث  اإىل  وقت  من  له  كانت متنح  التي  املنح  اإىل جانب  الفقراء  من  بح�صبانه 

الإح�صان فقط هو و�صيلة لتكيف املعاق ب�صريًا اآنذاك.
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للتعبري عن احلروف الأبجدية, وت�صتخدم لأ�صماء الأ�صخا�س واملدن وال�صوارع والأماكن  
وهي لغة مرئية لها مفرداتها وقواعدها اخلا�صة بها.

1791 إدوارد رشنت
"اإدوارد ر�صنت" اأديب فقد ب�صره, لذلك مت توجهه اإىل العناية مب�صاكل املكفوفني فاأ�ّص�س 

مدر�صة يف ليفربول �صميت مبدر�صة "�صنع ال�صالل".

تتواىل األحداث حسب ترتيبها الزمين اىل .......

1880 مريي ليفل
ال�صيدة  بو�صاطة  العربية  باللغة  املكفوفني  "برايل" لتعليم  طريقة  و�صع  العام  هذا  يف  مت 
"مريي ليفل", ومب�صاعدة اأحد الأ�صاتذة اللبنانيني. والطريقة: ورقة وعليها �صطور موؤلفة 
من جمموعات مكّونة من �صت نقاط بارزة باأ�صكال خمتلفة ومنت�صرة على كّل الورقة, ومن 
الكمبيوتر  دخول  ومع  والرموز,  والخت�صارات  الأحرف  جميع  تت�صكل  ال�صت  النقاط  هذه 
اإىل عاملنا دخل نظام الثماين نقاط يف نظام الكمبيوتر ليعطي جماًل ل�صتيعاب اأكرب عدد 
ممكن من الإ�صارات والرموز, ولكن هذا النظام ظل م�صتخدمًا فقط يف الكمبيوتر ومل يو�ّصع 
لغريه. اأما طريقة قراءة هذه الأحرف فتتم من الي�صار اإىل اليمني حيث اأن النقطة العليا 
اإىل الي�صار ت�صمى النقطة رقم 1,  تليها باجتاه الأ�صفل النقطة رقم 2, ثم النقطة رقم 3 , 
ويف ال�صف الثاين النقطة العليا ن�صميها نقطة رقم 4 , يليها النقطة رقم 5 فالنقطة رقم 6 

وهكذا.

1881 أوزوالد بريكان
الباحثة "اأوزوالد بريكان" Oswald Berkhan قّدمت  اأول تعريف لع�صر القراءة, وع�صر 

القراءة هو املعاناة من م�صكالت تتعلق بالتدوين املرئي الثقايف للكالم.

1887 رودولف برلني
الدكتور "رودولف برلني" Rudolf Berlin اأعاد �صياغة امل�صطلح "ع�صر القراءة".

1899 مورجان
على   « دي�صليكيا   « و�صف  اأطلق  من  اأول   Morgan »مورجان«  الجنليزي  الأطفال  طبيب 
Word Blindness  الأطفال الذين ل ي�صتطيعون القراءة حيث �صمى ذلك بعمى الكلمات
وقد حتدث عن طفل تعر�س لإ�صابة لكنه مل يعاين من م�صاكل يف تذكر املعلومات ال�صفوية 

بل عانى من م�صكالت الكلمات املقروءة.

1900 الباحث ايرالند
اأ�صار الباحث »ايرلند« Ireland اإىل التعريف الطبي لالإعاقة العقلية, وقد ركز التعريف 
الطبي على الأ�صباب املوؤدية اإىل اإ�صابة املراكز الع�صبية والتي حتدث قبل اأو بعد الولدة.

1900 فريدناند ألت
اأول م�صخم لل�صمع وكان مقدار  "فريدناند األت"  Ferdinand Altيف فيينا  �صمم العامل 

الت�صخيم يرتاوح بني 10 و 15 دي�صيبل.

1904
مت يف برلني اإن�صاء اأول �صف خا�س للمعوقني يف الهواء الطلق.

1905 ألفرد بينيه
بها  التي مير  الذكاء  ن�صبة  اختبارات حتديد    Alfred Binet "بينيه "األفرد  العامل  و�صع 
الطفل يف �صن حمددة, وقد �صمم "بينيه" هذا الختبار ملعرفة الأطفال الذين يحتاجون 

اإىل م�صاعدة تربوية خا�صة �صمن اإطار ت�صخي�س الإعاقات العقلية.
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على  يقوم  والذي  الذكاء  اختبارات  واأقدم  اأ�صهر  "من  بينيه  "�صتانفورد–  اختبار  ويعد 
تلك  على  ال�صتدلل  واأنه ميكن  العمر  تقدم  مع  تنمو  العامة  العقلية  القدرة  اأن  افرتا�س 
ذكاء  الختبار  هذا  يقي�س  خمتلفة.  مواقف  يف  الفرد  �صلوك  مالحظة  خالل  من  القدرة 
املفردات  اأمثلتها:  من  ولفظية  اأدائية  فقرات  ويت�صمن  �صنة,   16-12 �صن  من  الأفراد 

واملت�صابهات واملت�صادات وتكميل ال�صور وقطع الورق وغريها من الفقرات.
التطبيق  بتعليمات  ليتقيد  مدربًا  الفاح�س  يكون  اأن  ويجب  فردي  ب�صكل  الختبار  يطبق 
لل�صخ�س. الزمني  العمر  يحدد  ان  يجب  البدء  وقبل  فرعي  اختبار  بكل   اخلا�صة 
لالختبار  الثبات  معامالت  وح�صب  مراجعات,  بينيه" عدة  "�صتانفورد-  واأجري لختبار 
ثبات  بدللت  يتمتع  املقيا�س  باأن  القول  وميكن  خمتلفة,  بطرق  املعامالت  هذه  ح�صبت 
والتي  املختلفة  �صوره  تطوير  خالل  من  لالختبار  البناء  �صدق  دللت  تعد  كما  مرتفعة. 

اأبرزها تطوير فقرات الختبار وانتقاءها على اأ�صا�س منحنيات ن�صب النجاح.

1907 ماريا مونتيسوري
ابتكرت الدكتورة اليطالية ماريا مونتي�صوري Marri Montessori نظريات تربوية اأ�صبحت 
اأ�صا�صًا لعلوم الرتبية احلديثة, تقوم نظرياتها التي و�صعتها خ�صي�صًا ملرحلة الطفولة بني 
واإمكاناته  الطفل,  قدرات  مع  يتنا�صب  تربوي  برنامج  تخ�صي�س  �صنوات من خالل   6-1
العقلية, ويتناول منهاجها الدرا�صي التطبيقات العملية الفعلية وخا�صة مبا ي�صمى )خربة 

احلياة العملية(, وهذا املنهاج يعتمد اأ�صلوبًا ح�صيًا وحركيًا واإدراكيًا: 
الذي  املو�صوع  واأهمية  واللون  وال�صكل  احلجم  ل�صتك�صاف  وحركي  ب�صري  اإدراك    

يدر�س.
  اإدراك �صمعي وحركي لختيار الوترية والنغم والوقع التي يتميز به مو�صوع الدر�س. 

  الإدراك بال�صم والتذوق ملقارنة الروائح والنكهات التي يتميز بها املو�صوع. 
وتوؤكد طريقة مونت�صريي يف التعليم املبكر على اأهمية ال�صنوات الأوىل  من عمر الطفل  
حيث تكون قدرة التعلم عند الطفل وقابليته وا�صتعداده يف هذه الفرتة على اأ�صدها لأنها 
ويطورها.  الن�صان  قدرات  يبني  املبكر  التعليم  ولأن  الطفل  عمر  من  جدا  ح�صا�صة  فرتة 

وتقوم درا�صاتها واأبحاثها اأي�صًا على اأ�صا�س اعتبار اأن م�صكلة التاأخر العقلي يف الأ�صا�س 
م�صكلة تعليمية تربوية اكرث منها م�صكلة طبية, لذلك اأن�صاأت مدر�صة تعليم وتدريب �صعاف 

العقول وتدريب املدر�صني الالزمني لهذا امليدان.
وحماولة   ) احلوا�س  ا�صتخدام  على  )القائم  احل�صي  التمييز  اأ�صا�س  على  فل�صفتها  تقوم 
الربط بني املنزل واملدر�صة, توافق �صيجان على �صرورة تدريب احلوا�س وتختلف معه يف 
اعتقادها اأن احلركات البدنية ما هي اإل ن�صاط فيزيولوجي بحت بينما يعتقد "�صيجان" 

اإنها ن�صاط �صيكولوجي تقريبًا.
اهتمت بدوافع الطفل لذا و�صعت ن�صب عينيها اأن "يعلم الطفل نف�صه بنف�صه " يف مواقف 
حرة, اأما املدر�س فيتخذ موقفًا �صلبيًا لالإ�صراف على الن�صاط فقط ويتم يف املوقف توفري 
الدوات املح�صو�صة التي ي�صتخدمها الطفل يف تدريب حوا�صه عن طريق التمييز مثل تعليم 

الطفل متييز درجات احلرارة وا�صتخدام املاء البارد والدافئ ثم ال�صاخن وهكذا.
هوجمت طريقة مونتي�صريي لأنها:

  ل توفر اجلو املنا�صب لتدريب املتاأخرين عقليًا.
  انتقال اأثر التدريب يف هذه املواقف التي اأعدتها اإىل مواقف احلياة اليومية يكاد يكون 

معدومًا.
لكن على الرغم من الهجوم التي تعر�صت له طريقتها, اإل اأن حمتوياتها واألعابها ل تزال 
ت�صتخدم بنجاح يف تعليم احل�صانة وما قبل املدر�صة البتدائية ويف امل�صتويات الأوىل لربامج 

املتاأخرين عقليًا.

1908 الباحث تريد جولد

باأنها عدم  اإىل الأ�صباب املوؤدية لالإعاقة العقلية   Tred Gold اأ�صار الباحث »تريد جولد« 
اكتمال عمر الدماغ �صواء كانت تلك الأ�صباب قبل الولدة اأو بعده.

تتواىل األحداث حسب ترتيبها الزمين اىل ..................
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1941 دول
"بالت�صخي�س  و�صمي  جمعه  مت  العقلي  للتاأخري  ت�صخي�س  هناك  اأن   Doll اأ�صار"دول" 
التكاملي", يقوم به فريق من املتخ�ص�صني من النواحي النف�صية والجتماعية والرتبوية 

والطبية ويت�صمن الت�صخي�س اجلوانب التالية:
 الت�صخي�س النف�صي: وي�صمل حتديد م�صتوى الذكاء و�صمات ال�صخ�صية والنمو النفعايل.

  الت�صخي�س الجتماعي: وي�صمل التاريخ اخلا�س بتطور التاأخر العقلي وم�صتوى الن�صج 
الجتماعي والظروف ال�صرية وخربات ال�صخ�س ومهاراته يف العتماد على النف�س.

  الت�صخي�س الرتبوي: وي�صمل التاريخ الدرا�صي وم�صتوى التح�صيل الدرا�صي يف املرحلة 
التعليمية الأ�صا�صية. 

والبيولوجية  الفي�صيولوجية  والعوامل  ال�صحي  التاريخ  وي�صمل  الطبي:  الت�صخي�س    
فريق  يجمع  وعندما  احلوادث  واإ�صابات  والمرا�س  اجل�صمية  والعاهات  والعيوب 
فئة من  اإىل  الفرد  انتماء  يدل على  فاإن ذلك  الت�صخي�س على وجود هذه اجلوانب 

املتاأخرين عقليًا.
ومن املعروف اأي�صًا اأن "دول و�صع مقيا�س "فانيالند" للن�صج الجتماعي واعتمد على اأكرث من 
معيار للحكم على التاأخر العقلي فبني اأن املعوق عقليًا ينبغي اأن يحقق ال�صروط ال�صتة التالية:

  اأن يكون اأقل من الأ�صخا�س العاديني من الناحية العقلية. 
  اأن يكون غري كفء اجتماعيًا ومهنيًا ول ي�صتطيع اأن يدير �صوؤون نف�صه.

  بداأ تاأخره العقلي منذ الولدة اأو يف �صن مبكرة. 
  �صيكون متاأخرًا عند بلوغه �صن الر�صد.

  يرجع تاأخره العقلي اإىل عوامل تكوينية اإما وراثية اأو نتيجة ملر�س.
  حالته ل تقبل ال�صفاء.

1942 صموئيل هيز
الباحث "�صموئيل هيز" Samuel P. Hayes قام بتعديل اختبارات الذكاء العام ال�صفوية 
للمكفوفني  واعتمد على نف�س اختبار "�صتانفورد- بينيه" ولكن ا�صتبدل اثني ع�صر �صوؤاًل 

ت�صلح للمكفوفني لتكون منا�صبة  وتنطوي على قيا�س املعلومات العامة والذكاء العام.

1943 ليو كانر
اأول من كتب حول اأعرا�س طفل "التوحد" هو الباحث "ليو كانر"Leo Kanner  وقد ا�صبح 
عمله معروفا ً حيث مت عقد حلقات البحث واملناق�صة يف هذا املو�صوع. كما اأن "كانر" يعترب 
اأول من ميز النغالق الطفويل عن الف�صام الطفويل على الرغم من ت�صابه اأعرا�س كثرية 

بينهما.
و�صارك الباحث "كانر" يف درا�صاته زميله "ليون ايزبنريج" Leon Eisenberg  حيث قاما 
بتحديد ا�صطرابات ال�صلوك الجتماعي عند ال�صابة بالتوحد وحددا اأهم ال�صطرابات 

وال�صعوبات التي يعاين منها اأطفال التوحد وهي:
  الن�صحاب من املواقف الجتماعية والنعزال والتقوقع و�صعوبة التعامل مع الخرين.

  ل يهتم بالآخرين, بل بتجاهل من حوله ويهتم باجلوانب املادية املوجودة حوله.
  يتعامل مع اأجزاء ج�صد �صخ�س بجانبه ب�صورة منف�صلة, فاإذا لعب بيده فكاأن اليد 

جزء منف�صل عن اجل�صد
  يفتقد القدرة على التوا�صل الب�صري فهو ل يطيل تركيز الب�صر نحو مو�صوع معني.

  يفتقد ال�صلوك املقبول وفق املعايري الجتماعية.
اأو  اجتماعية  عالقات  يقيم  ل  ولكن  عليهم,  يتعرف  مل  اخللقية   باجلوانب  يهتم    

�صداقة معهم.
  ل يدرك م�صاعر الآخرين ول يهتم بهم, ول يفرق بني النا�س والأ�صياء, ول بذل اأي 

جمهود لتفادي التعرث يف النا�س اإذا كانوا يف طريقه اأو الهتمام بحاجياتهم.
   الح�صا�س العاطفي والعالقة بالآخرين, الرتباط مع الوالدين له مظاهر غري ثابتة 

وامل�صاعر والعواطف يف املواقف الجتماعية غريبة وغري متوقعة.
اأفكار الآخرين  اأفكار الآخرين وعلى ادراك ما يدور يف  اإدراك    �صعوبة القدرة على 
اخلداع  معنى  بالتوحد  امل�صاب  يدرك  ل  حيث  املفاهيم,  يدركون  ل  واأنهم  خا�صة 

والت�صليل .
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1944 مفهوم الرتبية اخلاصة

تاأ�ص�س  اإذ  للمعوقني.  يف بريطانيا ظهر مفهوم الرتبية اخلا�صة وقوانني الرتبية اخلا�صة 
نظام الرتبية اخلا�صة من خالل قانون الرتبية العام وركز على طبيعة اخلدمات الرتبوية 

اخلا�صة, وحقوق الإفراد غري العاديني, وفعالية تعريف ورعاية الإفراد غري العاديني . 

1944 سومرز

�صلوك  توؤثر يف  التي  العوامل  لبع�س  وا�صعة  بدرا�صة   Sommers "صومرز�" الباحثة  قامت 
اإذا  عما  البحث  كذلك حاولت  ال�صخ�صية,  بع�س جوانب  ويف  ب�صريًا  املعوقني  املراهقني 
كانت توجد عالقة بني الجتاهات الأبوية من جانب ومنط �صلوك املراهق املعوق ب�صريًا 
ثالثة  درا�صتها  يف  "�صومرز"  ا�صتخدمت  الآخر,  اجلانب  من  الإعاقة  نحو  واجتاهاته 
طرق للح�صول على نتائجها وهي: اختبار كاليفورنيا لل�صخ�صية, ا�صتفتاء قامت الباحثة 

بت�صميمه اإ�صافة اإىل مقابالت �صخ�صيه اأجرتها الباحثة مع عينة البحث واأمهاتهم.
ومن املعروف اأي�صًا اأن "�صومرز" در�صت الآثار املت�صلة باجلانب الجتماعي وال�صخ�صي 
للمعوقني املكفوفني من خالل اجتاهات الوالدين نحو طفلهما الكفيف بحيث يوؤثر اإىل حد 
بعيد يف حياته, وبينت عما اإذا كان هناك عالقة بني الجتاهات والت�صرفات للوالدين وبني 
�صلوك طفلهما الكفيف واجتاهه نحو عجزه, واأن التوافق ال�صخ�صي والجتماعي للمراهقني 
املكفوفني كجماعة منخف�س اإذ قورن بالتوافق ال�صخ�صي والجتماعي لأمثالهم املب�صرين, 
اأنه  ا�صتنتجت  الفتيان, وبالتايل  توافق  اأح�صن من  الكفيفات  توافق  اأن  واأظهرت درا�صتها 
يجب اختبار لل�صخ�صية خا�س باملكفوفني حتى يت�صنى تقومي اآثار فقدان الب�صر بالن�صبة 

اإىل النموذج الكلي والبيئة الجتماعية الكلية لل�صخ�س الكفيف.

1949 ديفيد وكسلر

�صمم "ديفيد وك�صلر" David Wechsler اختباراته  والتي تعترب من اأ�صهر اختبارات الذكاء 
واأكرثها ا�صتخدامًا نظرًا ملا تتمتع به من دقة و�صمولية بالإ�صافة اإىل الدللت الكلينيكية 

التي حتتويها هذه الختبارات وتتاألف من ثالثة مقايي�س هي:
  مقيا�س وك�صلر لذكاء الأطفال .

  مقيا�س وك�صلر لذكاء الطفال يف مرحلة ما قبل املدر�صة.
  مقيا�س وك�صلر لذكاء الكبار.

هذا واإن اأكرث املقايي�س ا�صتخدامًا هو مقيا�س “وك�صلر” لذكاء الأطفال, لأنه يقي�س ذكاء 
الفراد يف الفرتة النمائية التي ينطبق عليها تعريف الإعاقة العقلية.

يقي�س هذا الختبار ذكاء الأطفال من �صن 6-16 �صنة, ويتاألف من جزاأين لفظي واأدائي 
اللفظي  اجلزء  ي�صم  احتياطي,  واختبار  فرعية  اختبارات  خم�صة  من  جزء  كل  ويتكون 
اختبارات املعلومات العامة واملت�صابهات واحل�صاب واملفردات وال�صتيعاب وتذّكر الأرقام 
املكعبات  وت�صميم  ال�صور  وترتيب  ال�صورة  تكميل  اختبارات  في�صم  الأدائي  اجلزء  اأما 
القدرة  قيا�س  اإىل  مم  �صُ الذي  املقيا�س  يهدف  واملتاهات,  والرتميز  ال�صياء  وجتميع 
العقلية العامة لالطفال يف �صن املدر�صة ويطبق الختبار فرديًا وي�صتغرق تطبيقه حوايل 
ال�صاعة ويوفر دليل املقيا�س مف�صلة لتطبيقه على اختبار فرعي, وحتدد هذه التعليمات 
املفحو�س,  عمر  ح�صب  الختبار  فقرات  تقدمي  عند  التوقف  ومعايري  البداية  نقاط 
تدل  فرعي,  اختبار  بكل  خا�صة  ومعايري  تعليمات  اإىل  ا�صتنادًا  يدويًا  الختبار  وي�صحح 
عالية  ثبات  بدللت  يتمتع  الختبار  اأن  على  الن�صفية  بالطريقة  الثبات  معامالت  نتائج 
اللفظي  البناء من خالل فح�س العالقات الداخلية بني اجلزء  كما ت�صري دللت �صدق 
ال�صدق  ا�صتخراج دللت  اإىل  بالإ�صافة  الكلية لالختبار هذا  والدرجة  الأدائي  واجلزء 

باملحك.
"وك�صلر" بناًء على الدرجات املعيارية اإذ توجد  تف�صر الدرجات املتحققة من تطبيق اختبار 
درجات معيارية خا�صة بكل فئة عمرية وتدل الدرجة )100( على درجة متو�صطة من الذكاء.

1950
تاأ�ص�صت اجلمعية الوطنية للمعوقني عقليا  يف الوليات املتحدة الأمريكية.
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1951 العاملان )كريك و جونسون(

اأن مناهج الطفال املعوقني  اأ�صارا اإىل   Kirk and Johnson"كريك و جون�صون" العاملان 
الجتماعية,  ال�صالحية  املهنية,  الكفاية  هي:  عامة  اأهداف  ثالثة  على  ترتكز  عقليًا 

وال�صالحية ال�صخ�صية.

1952 تريد جولد

مدى  اتخذ  حيث  العقلية,  الإعاقة  ت�صخي�س  يف  باحث   ,Gould جولد"  "تريد  الباحث 
ال�صالحية الجتماعية حمكًا للتعرف على حالت الإعاقة العقلية وال�صالحية الجتماعية  
ومن منظور "جولد" هي قدرة الفرد على اإن�صاء عالقات اجتماعية فعالة مع غريه, وخل�س 
اإىل تعريف التاأخر العقلي باأنه حالة عدم اكتمال النمو العقلي لدرجة جتعل الفرد عاجزًا 
عن مواءمة نف�صه مع بيئة الأفراد العاديني ب�صورة جتعله دائمًا بحاجة اإىل رعاية وحماية 
خارجية, وبرر ذلك عندما تكلم عن حالت بلغت ن�صبة ذكائها 90 اأو 100 واعتربها معوقة 
عقليًا وحالت اأخرى مل يعتربها من حالت الإعاقة العقلية على الرغم من ح�صولها على 

ن�صب ذكاء اأقل من 70. 
بعد ذلك ق�صم "جولد" حالت التاأخر العقلي اإىل: �صعف عقلي اأويل, �صعف عقلي يرجع 
اإىل حدوث اأخطاء يف اجلينات, �صعف عقلي يرجع اإىل عوامل بيئيه "اأثناء احلمل اأو اأثناء 

الولدة نف�صها.

تتواىل األحداث حسب ترتيبها الزمين اىل ..................

1970 الباحث  ستوت

العقلية  القدرة  معتدلني يف  يعتربون  التالميذ  من  كثري  اأن   Stott "صتوت�" الباحث  ذكر 
املنخف�صة, اأو قلة القدرة على التعلم ول ينق�صهم القدرة, ويرجع ذلك اإىل مدخل التعلم 

املجدب الذي مينعهم من الهتمام اأو العمل ملدة طويلة وهم يحتاجون لتعلم كيف يتعلمون 
كما يحتاجون اإىل ف�صل منظم وتدري�س ن�صط فعال واملرور بخربات ناجحة ومناهج مثرية 
التدري�س  التعليمية بني  للدافع, وعندما يتم تهيئة الأن�صطة ب�صكل مبا�صر وجمع الربامج 

املبا�صر والتحدي والواقعية, يتح�صن حت�صيل واجتاهات و�صلوك التالميذ.

1971 اإلعالن عن حقوق املتأخرين عقليًا
يف 20 كانون الأول "دي�صمرب" من هذا العام مت الإعالن عن حقوق املتاأخرين عقليًا واعتمد 
هذا الإعالن ون�صر على املالأ مبوجب قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة. وين�س الإعالن 
الأع�صاء يف المم  الدول  الذي قطعته  العهد  اإذ تذكر  العامة  "اإن اجلمعية  يلي:  على ما 
على  املنظمة  مع  وبالتعاون  وفرادى  جماعة  بالعمل  امليثاق  مبوجب  اأنف�صها  على  املتحدة 
ت�صجيع رفع م�صتويات املعي�صة وحتقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء 
يف امليدان القت�صادي والجتماعي  واإذ توؤكد من جديد اإميانها بحقوق الإن�صان واحلريات 
املعلنة  والعدالة الجتماعية  وقيمته  الب�صري  ال�صخ�س  ال�صلم وكرامة  الأ�صا�صية ومببادئ 
يف امليثاق  واإذ تذكر العهدين الدوليني اخلا�صني بحقوق الن�صان واإعالن حقوق الطفل 
واملعايري التي �صبق اإقرارها للتقدم الجتماعي يف د�صاتري واتفاقيات وتو�صيات وقرارات 
املتحدة  الأمم  والزراعة ومنظمة  املتحدة لالأغذية  الأمم  الدولية ومنظمة  العمل  منظمة 
للرتبية والعلم والثقافة ومنظمة ال�صحة العاملية وموؤ�ص�صة الأمم املتحدة لرعاية الطفولة 
وغريها من املنظمات املعنية  واإذ تنوه باأن التقدم والنماء يف امليدان الجتماعي قد اأعلن 
�صرورة حماية حقوق ذوي العاهات البدنية والعقلية وتاأمني رفاهتهم واإعادة تاأهيلهم واإذ 
قدراتهم يف  اإمناء  على  عقليا  املتاأخرين  الأ�صخا�س  م�صاعدة  عينها �صرورة  ن�صب  ت�صع 
خمتلف ميادين الن�صاط و�صرورة تي�صري اندماجهم اإىل اق�صى حد ممكن يف احلياة العادية  
واإذ تدرك اأن بع�س البلدان ل ت�صتطيع يف املرحلة احلا�صرة من منوها اأن تخ�ص�س لهذه 
الغاية �صوى جهود حمددة ت�صدر ر�صميًا هذا الإعالن ب�صاأن حقوق املتاأخرين عقليا وتدعو 
اإىل العمل على ال�صعيدين القومي والدويل كي ي�صبح هذا الإعالن اأ�صا�صًا م�صرتكًا حلماية 

هذه احلقوق ومرجعًا موحدًا لذلك:
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  للمتاأخر عقليًا اإىل اأق�صى حد ممكن نف�س ما ل�صائر الب�صر من حقوق.
  للمتاأخر عقليًا حق يف احل�صول على الرعاية والعالج الطبيني املنا�صبني, وعلى قدر من 

التعليم والتاأهيل والتوجيه ميكنه من اإمناء قدارته وطاقاته اإىل اأق�صى حد ممكن.
  للمتاأخر عقليًا حق التمتع بالأمن القت�صادي ومب�صتوى معي�صه لئق, وله اإىل اأق�صى 

مدى ت�صمح به قدراته, حق يف العمل املنتج ومزاولة اأية مهنة اأخرى مفيدة.
  ينبغي حيثما كان ذلك م�صتطاعا اأن يقيم املتاأخر عقليًا مع اأ�صرته اأو مع اأ�صرة بديلة 
واأن ي�صارك يف اأ�صكال خمتلفة من احلياة املجتمعية, وينبغي اأن حت�صل الأ�صرة التي 
اأن تكون  يقيم معها على م�صاعدة, فاإذا اقت�صت ال�صرورة و�صعه يف موؤ�ص�صة وجب 
اأقرب ما ي�صتطاع من بيئة وظروف احلياة  بيئة هذه املوؤ�ص�صة وظروف احلياة فيها 

العادية.
�صخ�صه  حلماية  ذلك  لزوم  عند  موؤهل  و�صي  له  يكون  اأن  يف  حق  عقليًا  للمتاأخر    

وم�صاحله.
   للمتاأخر عقليًا حق يف حمايته من ال�صتغالل والتجاوز ومن املعاملة امل�صيئة للكرامة 
املراعاة  مع  القانونية  الأ�صول  ح�صب  يقا�صى  اأن  حقه  من  كان  ق�صائيًا  لوحق  فاإذا 

التامة لدرجة م�صئوليته العقلية.
  اإذا اأ�صبح الأ�صخا�س من املتاأخرين عقليًا غري قادرين ب�صبب خطورة عاهاتهم على 
ممار�صة جميع حقوقهم ممار�صة فعالة اأو اإذا اقت�صت ال�صرورة تقييد اأو تعطيل بع�س 
التعطيل  اأو  التقييد  هذا  يف  املتبع  الإجراء  يت�صمن  اأن  وجب  احلقوق  هذه  جميع  اأو 
الإجراء  هذا  يكون  اأن  ويتعني  جتاوز,  اأي  من  حلمايتهم  منا�صبة  قانونية  �صمانات 
م�صتندا اإىل تقييم للقدرات الجتماعية لل�صخ�س املتاأخر عقليًا يجريه خرباء موؤهلني 
واأن ي�صبح هذا التقييد اأو التعطيل حمل اإعادة نظر ب�صورة دورية واأن يكون خا�صعا 

لال�صتئناف لدى �صلطات اأعلى.

1972 الباحث دونفان
اأ�صار الباحث "دونفان" Donvan اأن اأطفال �صعوبات التعلم ل ميكنهم ال�صتمرار يف 

الدرا�صة �صمن الف�صول العادية, واأكد على اأن الطفل الذي يعاين من �صعوبات التعلم 
يح�صل على اأقل من 30% يف درجاته التح�صيلية لالأ�صباب التالية:

  انخفا�س الإدراك العقلي
  عدم الن�صج النفعايل

  عدم الن�صج الجتماعي
  العجز البدين

  العجز النف�صي
  اخلربات الثقافية املحدودة

  اخلربات الرتبوية ال�صعيفة. 
واعترب "دونفان" اأن م�صطلح منخف�س التح�صيل مرادف مل�صطلح بطيء التعلم.

1973 الباحث  كريهارت
يواجه  الذي  الطفل  اأن  اإىل  درا�صاته  خالل  من  تو�صل    Cerheart "كريهارت" الباحث 
�صعوبة يف التعلم هو من �صمن الأطفال ذوي الذكاء املتو�صط اأو فوق املتو�صط, واأنه يتمتع 
واإمكاناته  ذكائه  دون  يكون  الأكادميي  حت�صيله  اأن  غري  العادية,  فوق  اأو  عادية  بحوا�س 

التعليمية, ول يتنا�صب مع عمره الزمني.

1974 الباحث  برنان
عرف الباحث "برنان" W.K. Brennan اأن التلميذ الذي يعاين من �صعوبات يف التعلم هو 
طفل يقل عمره احلقيقي عن �صنتني اأو اأكرث. اأو هو متعلم غري قادر على املثابرة على العمل 
املدر�صي العادي باملقارنة مع اأقرانه يف نف�س العمر الزمني, ول ميكن تو�صيح ف�صله باأي 
من �صروط الإعاقة اأو اأي طفل معوق ل يوؤدي نف�س اأداء اأقرانه الأ�صوياء من نف�س العمر, 
ويقول اأن م�صطلح التلميذ بطيء التعلم يزداد ا�صتخدامه مع التالميذ الذين يف�صلون يف 
عملهم املدر�صي وهو يكافئ م�صطلح املتاأخر backwardness , واكد "برنان" اأن الأطفال 
الذين يعانون من �صعوبات يف التعلم يعانون اأي�صًا من �صعف النمو العقلي و�صعف الإدراك, 
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والإدراك الب�صري احلركي لديهم غري متكامل ويقرتن بثقافة متاأخرة و�صعوبات �صخ�صية 
تربوي  تعديل وتطوير  اإىل  التالميذ فهم يحتاجون  تعلم  اأكرث من عامل على  يوؤثر  وعادة 
ملقابلة احلاجات العامة والدائمة لديهم وهذا يعني تعديل املناهج وتوجيه اأهداف املدر�صة 
اأنهم يحتاجون لرتبية م�صّححة لتجاوز الفجوة يف  التلميذ, كما  واأفكارها لتنا�صب حياة 
معارفهم وخرباتهم ومهاراتهم والتي جتعل من اإمكانات تعلمهم حمدودة ويحتاجون اأي�صًا 
اإىل تربية عالجية م�صممة حلذف اأو تطويق �صعف قدرات التعلم النا�صئة من عدم الكفاءة 

اأو الف�صل يف اجلهاز احلركي الإدراكي.

1975 الباحثة اوفالني جاكسون فيوال
قامت الباحثة "اوفالني جاك�صون فيول" Ovallin,j Viola باإجراء درا�صة على الأطفال 
وا�صتهدفت  ال�صلوك,  يف  م�صكالت  من  يعانون  والذين  املدر�صة  قبل  ما  �صن  يف  ال�صم 
والن�صج  ال�صلوك  منط  يف  ال�صم  الأطفال  على  تطراأ  التي  التغريات  معرفة  الدرا�صة 
الجتماعي وتكيف ال�صخ�صية بعد اتباع برنامج عالجي عن طريق اللعب غري املوجه ملدة 
ترتاوح  اأ�صمًا  طفاًل  وع�صرون  اأربعة  قوامها  عينة  الباحثة  ا�صتخدمت  اأ�صابيع".  "ع�صرة 
وا�صتخدمت  و�صابطة,  جتريبية  جمموعتني,  اإىل  وق�صموا  اأعوام   "6-4" من  اأعمارهم 
اإدخال متغري اللعب على املجموعة التجريبية دون ال�صابطة  املنهج التجريبي عن طريق 
ال�صلوك  والبعدي وهي قائمة م�صكالت  القبلي  القيا�س  الآلية يف  وا�صتخدمت الختبارات 
الباحثة  تو�صلت  وقد  الجتماعي,  للن�صج  "فانيالند"  اختبار  ال�صلوك,  معدلت  اختبار 

للتايل:
تعر�صوا  الذين  لالأطفال  ال�صخ�صية  وتكيف  ال�صلوك  معدلت  يف  حت�صن  يحدث  مل    

للعالج.
من  اأعلى  درجات  على  التجريبية  املجموعة  ح�صلت  الجتماعي  الن�صج  اختبار  يف    

ال�صابطة.
اإىل حدوث  اأدت  فقد  التجريبية  املجموعة  واملدر�صني على  الآباء  اإجابات  نتائج  اأما    

تغريات ايجابية يف �صلوك اأطفالهم بعد فرتة العالج. 

1976 الباحث  ماجن
در�س الباحث "ماجن" Magen الربجمة عرب البيئة من خالل التقومي النف�صي والرتبوي 
�صلوك  بتقييم  والبيئة  الفرد  بني  التفاعل  على  املعتمد  التقومي  بنموذج  واهتم  لالأطفال, 

الأفراد باعتباره حم�صلة تفاعل بني الفرد واملوقف.
ويفرت�س "ماجن" اأن هناك اأربعة اأ�ص�س �صرورية يقوم عليها التقومي يف هذا النموذج وهي:

  اأن �صلوك الفرد ووظيفة التفاعل بينه وبني املوقف الذي حدث فيه, فال ميكن فهم 
ال�صلوك بدون اأخذ املوقف يف التقدير.
  الفرد ع�صو فعال يف اأي عملية تفاعل.

  العوامل املعرفية والدافعة حمددات اأ�صا�صية يف اأداء ال�صلوك.
  املعنى الذي يفر�صه الفرد على املوقف هو العامل املحدد والفاعل يف فهم املوقف.

وعند درا�صة ال�صلوك وحتليله, كان لبد من معرفة وا�صتطالع اأفراد مهمني يف حياة الطفل 
ومنهم الآباء والقائمني على �صوؤون الطفل وزمالئه, كما ينبغي اإجراء مالحظات مبا�صرة يف 
بيئة الطفل ومعرفة املتطلبات واملهارات التكيفية الالزمة خلطة عمل الطفل اأو برامج تاأهيله. 
البيئة" وهو مدخل  "الربجمة عرب  الأهداف  الدرا�صة وحتديد  املنهج من  على هذا  ويطلق 
تربوي يتطلب حتويل اأغرا�س التدري�س من مهارات اأكادميية تقليدية اإىل مهارات وظيفية يف 

حياة الطفل ومن خالله يتم حتديد الكفاءات واملهارات ذات الأولوية يف الرعاية والتنمية.

1977 الباحث  وليام بريكنز
"وليام بريكنز"  William H. Perkinsما ينطوي عليه النطق والكالم من  و�صف الباحث 
اإعاقة وا�صطراب وخا�صة اأن مو�صوع الإعاقة يف النطق والكالم من املو�صوعات التي تهتم بها 
الرتبية اخلا�صة, اإذ راأى "بريكنز" اأن الكالم يكون م�صطربًا عندما ل يلتزم بقواعد النحو يف 

اللغة, اأو اأنه غري مر�ٍس من الناحية ال�صخ�صية والجتماعية اأو انه موؤٍذ لآلية اإنتاج الكالم.

1978 ماري وارنوك
ُعينت "ماري وارنوك" Marry Warnock رئي�صة اللجنة العليا يف بريطانيا لدرا�صة اأحوال املعوقني 
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وتقدمي تقارير للحكومة الربيطانية وتو�صيات خا�صة بتح�صني اخلدمات املختلفة لهوؤلء املعوقني.

1979 الباحث  إيبل
عّرف الباحث "اإيبل" Ebel.R.L م�صطلح القيا�س الرتبوي واأهميته يف جمال التاأخر العقلي 
على اأنه عملية لتخ�صي�س اأرقام ملجموعة من ال�صياء اأو الأ�صخا�س بهدف حتديد الفروق 
اأنه  التعريف على  وبالتايل ن�س  القيا�س,  واأي منها ميلك �صفة  بينها ب�صورة كمية  فيما 
عملية تهدف اإىل حتديد القيمة العددية عن طريق اأ�صاليب القيا�س املالئمة كقيا�س الذكاء 
عن طريق الختبارات املو�صوعة, وعملية القيا�س قد تقت�صر على اجلداول الب�صيطة التي 
ت�صمن عددًا من احلالت موزعة على فئات خمتلفة وقد ت�صتدعي ا�صتخدام الإجراءات 

الإح�صائية املعقدة ".

1980 الباحثان  هوارد  وارلنسكي
اأ�صار الباحثان "هوارد, و ارلن�صكي" Heward , W.L .and Orlansky, M.D  اإىل ال�صمات 
التي يت�صف بها اأطفال التوحد, وقد خل�س الباحثان �صمات هذا الطفل بالنقاط الرئي�صة 

التالية:
اأو  اأ�صم  طفلها  باأن  الأم  �صكوك  ذلك  على  يرتتب  وقد  الظاهر:  اجل�صمي  العجز    

كفيف. 
  الربود العاطفي ال�صديد: حيث يفتقد الطفل اإىل ال�صتجابة مل�صاعر العطف والنتماء 
اإىل الآخرين, ويعتقد الأهل اأن الطفل يعزف عن �صحبة الآخرين ول يهتم باأن يكون 

وحيدًا.
اأثناء  اخللف  واإىل  الأمام  اإىل  اجل�صم  اهتزاز  �صلوك  مثل  النمطي:  ال�صلوك  تكرار    
اجللو�س والدوران حول النف�س وترديد كلمات حمدودة اأو جمل معينة لفرتة طويلة 

من الوقت.
  �صلوك اإيذاء الذات ونوبات الغ�صب: ويتمثل ذلك يف �صعوبة تعامل الأهل مع الأمناط 
ال�صلوكية ال�صاذة, كاأن يع�س الطفل ج�صده حتى ينزف اأو ي�صرب راأ�صه باحلائط حتى 

يتورم الراأ�س وي�صبح لونه اأ�صودًا اأو اأزرقًا.
  الكالم املنطقي: اأطفال التوحد يت�صفون بالبكم, فهم ل يتكلمون ولكن يهمهمون ويكون 

التكرار النمطي للكالم مبا�صرًا وقد يحدث متاأخرًا.
    ق�صور ال�صلوك: اأي التاأخر يف منو ال�صلوك, فقد يكون العمر الزمني للطفل عند 
ال�صنة  ذي  العادي  الطفل  �صلوك  مع  يتماثل  �صلوكه  بينما  �صنوات  خم�س  التوحد 
الواحدة من العمر وهو يفتقد ال�صتقاللية ويعتمد على الآخرين يف طعامه اأو ارتداء 

مالب�صه. 

1981 ويستلنج
الواجب  الإيجابية  اخل�صائ�س  ملعرفة   Westling, D. L "وي�صتلنج"  بها  قام  درا�صة 
توافرها لدى املعلم الناجح يف تربية الأ�صخا�س ذوي العاقة, وانتهت الدرا�صة اإىل معرفة 
اخل�صائ�س الإيجابية املطلوبة للمعلم الناجح وما ينبغي اأن يكون عليه على النحو التايل:

  اأن يكون املعلم معدًا مهنيًا وموؤهاًل لتعليم املعوقني. 
  اأن تكون لديه القدرة على تطوير املواد التعليمية واملناهج اخلا�صة ل�صفه. 

  اأن ي�صتخدم الأ�صلوب الفردي وكذلك املجموعات ال�صغرية يف التعليم اليومي. 
  اأن ي�صبط ويدير ال�صف عرب ا�صتخدامه الأ�صاليب والتعزيز مثل: البت�صام واملديح  

ويربت على الكتف والألعاب والن�صاطات املختلفة.
  اأن ي�صتخدم الختبارات املقننة يف بداية العام ونهايته وا�صتخدام �صجالت حول تقدم 

املهارات وحت�صنها.

1982 الباحث  بيل
التدري�س لالأطفال الذين يعانون  اإىل طرق وا�صرتاتيجيات   Bell " "بيل  الباحث  اأ�صار 
من  تدري�صه  ا�صرتاتيجيات  ي�صمن  اأن  املدر�س  وعلى  التعلم,  يف  وبطء  �صعوبات  من 

مايلي: خالل 
  ال�صتماع لقراءة التالميذ: وهنا ميكنه اأن ي�صتخدم جهاز ت�صجيل ملالحظة القراءة 
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وت�صجيل مالحظاته. 
  الت�صال بالطفل: فاحلديث مع الطفل يف اأوقات الفراغ ي�صاعد املدر�س يف التعرف 

على خلفيتة العلمية واهتماماته مع مالحظة جهود التلميذ يف احل�صة. 
  الت�صال بويل اأمر التلميذ: �صواء من خالل الكتابة اإليه اأو مقابلته. 

امل�صوؤوليات  وبع�س  الف�صل  مكتبة  تنظيم  مثل  امل�صوؤوليات:  ببع�س  الطفل  تكليف    
الجتماعية وم�صاحبة الزائرين. 

  تقدمي درو�س تدريبية: فالطفل يحتاج خلربات جديدة مثل زيارة الأماكن التي يهتم 
بها. 

والت�صوير  الدراما  ا�صتخدام  مثل  اخلربات:  عن  للتعبري  الأخرى  الطرق  ا�صتخدام    
والت�صجيل ال�صوتي, والر�صم, والتلوين ك�صكل منا�صب للتعبري عن اخلربات. 

  دعوة بع�س الأ�صخا�س املهمني للمدر�صة. 
  ا�صتخدام تنظيم العمل يف اأزواج: فبع�س اأ�صكال التعليم التعاوين مفيدة, فالأطفال 
ميكنهم م�صاعدة بع�صهم البع�س من خالل الألعاب والأدوات والأجهزة مع اأزواج من 
الطفال, فالطفل الذي يجيد القراءة يو�صع مع تلميذ يواجه �صعوبة يف القراءة مما 

يوؤدي اإىل حت�صني مهارات القراءة عند كليهما.
  حتديث املعلومات: من خالل الدوريات للتعرف على املواد اجلديدة والدوات اجلديدة.

1983 الباحث العربي علي مفتاح عبد اهلل
�صعاف  لالأطفال  النف�صية  " اخل�صائ�س  اهلل  عبد  مفتاح  "علي  العربي  الباحث  در�س 
الأطفال  لهوؤلء  النف�صية  اخل�صائ�س  على  التعرف  اإىل  الدرا�صة  وهدفت  ال�صمع, 
الدرا�صة  عينة  وت�صمنت  والجتماعي,  ال�صخ�صي  توافقهم  مدى  على  التعرف  وكذلك 
اأعمارهم ما بني 9-12 عامًا جمموعة جتريبية تتكون  جمموعتني من الأطفال ترتاوح 
ال�صمع,  عادي  طفالً   60 من  تتكون  �صابطة  وجمموعة  ال�صمع  �صعيف  طفاًل   60 من 
جمع  فقد  للمجموعتني,  النف�صية  اخل�صائ�س  لقيا�س  اختبارين  الباحث  ا�صتخدم 
للمرحلة  ال�صخ�صية  ا�صتفتاء  ومن  لل�صخ�صية  كاليفورنيا  اختبار  من  درا�صة  بيانات 

 الأوىل التي اأجراها الباحث "كاتل "وذلك بعد التعديل ليالئم الأطفال �صعاف ال�صمع.
وقد تو�صل الباحث اإىل اأن الأطفال �صعاف ال�صمع يت�صفون بعدة �صفات هي: العدوانية  
حتمل  عدم  والنطوائية,  ال�صيطرة  عدم  ال�صتقرار,  عدم  النفعايل,  التزان  وعدم 
امل�صوؤولية, �صعف الإقدام, تزايدًا يف الأحجام, امليل اإىل النفرادية, انخفا�س يف الن�صج 

الجتماعي, عدم الثقة بالنف�س, �صرعة الغ�صب وال�صتثارة, وحّدة القلق والتوتر..

تتواىل األحداث حسب ترتيبها الزمين اىل ..................

1990 الباحث  بك
الباحث "بك" Peck تناول درا�صة دمج الطالب ذوي العاقة يف املدار�س العادية, وهدفت 
الدرا�صة اإىل حتديد فوائد وم�صار الدمج, وتو�صل من خالل نتائجه اأن هناك �صت فوائد 

للدمج هي:
  التح�صن يف مفهوم الذات لدى الطلبة.

  الن�صج الجتماعي. 
  زيادة م�صاحمة النا�س. 

  انخفا�س اخلوف من الفروق الفردية بني النا�س.
  منو الإح�صا�س باملبادئ ال�صخ�صية. 

  زيادة تقّبل الأفراد والأ�صدقاء. 

1991 مبادئ محاية األشخاص املصابني مبرض عقلي
قرار اجلمعية العامة لالأمم املتحدة حول مبادئ حماية الأ�صخا�س امل�صابني مبر�س عقلي 
كالتمييز  دافع,  باأي  متييز  دون  املبادئ  هذه  تنطبق  العقلية.  بال�صحة  العناية  وحت�صني 
ب�صبب العجز, اأو العن�صر, اأو اللون, اأو اجلن�س, اأو اللغة, اأو الدين, اأو الراأي ال�صيا�صي اأو 
غري ال�صيا�صي, اأو الأ�صل القومي اأو الثني اأو الجتماعي, اأو املركز القانوين اأو الجتماعي, 
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اأو ال�صن, اأو الرثوة اأو املولد.
وتتلخ�س املبادئ اخلم�س والع�صرون بالنقاط التالية:

ر  الق�صّ الأ�صا�صية, حماية  واحلقوق  الأ�صا�صية  باحلريات  الأ�صخا�س    متتع جميع 
يف املجتمع املحلي, تقدير الإ�صابة باملر�س العقلي, الفح�س الطبي, ال�صرية دور 
املجتمع املحلي والثقافة, معايري الرعاية, العالج, العالج بالأدوية, املوافقة على 
العقلية,  الأمرا�س  م�صحات  يف  والأحوال  احلقوق  باحلقوق,  الإ�صعار  العالج, 
موارد م�صحات الأمرا�س العقلية, مبادئ اإدخال املر�صى يف امل�صحات, اإدخال 
اإرادته, هيئة الفح�س للح�صول  املري�س يف م�صحة لالأمرا�س العقلية على غري 
على املعلومات, مرتكبو اجلرائم, ال�صكاوي, املراقبة, و�صبل الن�صاف, التنفيذ, 
احلقوق  على  احلفاظ  العقلية,  الأمرا�س  مب�صحات  املتعلقة  املبادئ  نطاق 

القائمة.

1992 لوكاسون
قبل  من  احلايل  العقلي  التاأخر  تعريف  عنا�صر  لتنفيذ  العملية  ال�صورة  حتديد  مت 
"لوكا�صون"Lukasson  , وتتمثل هذه ال�صورة يف طريقة الأبعاد املتعددة يف جمال ت�صخي�س 
فهم  يف  ارتكازيًا  حمورًا  الأبعاد  هذه  وت�صكل  عقليًا,  املتاأخرين  الأطفال  ودعم  وت�صنيف 
مو�صوع التاأخر العقلي, واأكد الباحث بالتعاون مع جمموعة اأخرى من الباحثني على عدة 

اأبعاد لهذه الطريقة:
  التمعن يف طبيعة العجز اأو التاأخر العقلي ب�صكل وا�صع ومن زوايا خمتلفة.

  جتنب العتماد الكلي على درجة الذكاء يف حتديد م�صتوى العجز )التاأخر العقلي(.
  ربط احتياجات الفرد مب�صتويات الدعم املختلفة ولي�س مب�صتويات الت�صنيف التقليدية, 

تاأخر ب�صيط, متو�صط, اأو حاد.
كما اأن درا�صاتهم اأكدت اأي�صًا على اأهمية و�صرورة تقييم العيادة يف تتبع امل�صكالت ال�صحية 
اأ�صباب التاأخر العقلي عرب العديد من امل�صادر واأهمها التاريخ الطبي,  والبدينة وكذلك 
التقومي النف�صي الجتماعي, الفح�س البدين. لذلك فاإن املعلومات امل�صتخل�صة من تقييم 

حتديد  ميكن  حتى  دقيقني  وحتليل  وتقييم  فح�س  لعملية  اأي�صًا  تخ�صع  اأن  يجب  العيادة 
وت�صنيف  وما يرتتب عليها من و�صف  فيها  القوة  والبدنية, وجوانب  ال�صحية  امل�صكالت 

ملتطلبات الدعم املالئمة.

1993 الباحثان  بوتج و هاسلربنج
درا�صة قام بها الباحثان "بوجت و ها�صلربجن" Bottge&Haselbring, هدفت الدرا�صة اإىل 
مقارنة مدخلني اأ�صا�صيني لتدري�س امل�صائل الريا�صية املركبة واحلقيقية للطالب البالغني 
الذين  التالميذ  من  تلميذًا   36 الدرا�صة  عينة  و�صملت  العالجية,  الريا�صيات  ف�صول  يف 
يعانون من �صعوبات تعلم الريا�صيات, ا�صتخدمت الدرا�صة مدخلني, املدخل الأول م�صائل 
على جهاز الفيديو دي�صك واملدخل  الثاين طريقة حل امل�صكالت, وقد اأ�صارت النتائج اإىل 
ب�صكل  اأدت الختبار  الفيديو دي�صك  ولكن جمموعة  املجموعتني  التالميذ يف  اأداء  حت�صن 

اأف�صل وخا�صة مبا يخ�س املفاهيم الكمية.

1993 الباحث  زميان
الباحث "زميان" Zaman, اأجرى جمموعة من الدرا�صات على اأطفال معوقني عقليًا وقد 
املختلفة يف  للعنا�صر  النتباه  على  دربوا  الذين  املعوقني  الأطفال  اأن  اإىل  درا�صاته  بينت  
اأقرانهم  مثل  متامًا  الختالفات  متييز  على  قادرين  اأ�صبحوا  لهم  قدمت  التي  املثريات 
اع�صاء  يف  ق�صور  نتيجة  يحدث  قد  الإدراك  عن  العجز  اأن  ا�صتنتج  وبالتايل,  العاديني, 

الإدراك احل�صي مما يوؤدي اإىل اخللط  بني املثريات املطلوبة وبني خلفياتها.

1994 الباحثان  ماكلولن ولويس
عر�س كل من الباحثني "ماكلولن و لوي�س"Mcloughlin and Lewis  جمموعة من اخلطوات 
التي ينبغي اإتباعها يف عملية القيا�س الرتبوي للفئات اخلا�صة وبالتحديد اأطفال التاأخر 
العقلي بهدف احل�صول على نتائج ت�صاعد على اتخاذ القرارات الرتبوية املنا�صبة  وهذه 
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اخلطوات متثل يف جمملها جمموعة من القرارات ذات �صلة بالطفل واأ�صرته والربنامج 
التعليمي والتي متر مبراحل خمتلفة هي:

  مرحلة ما قبل الإحالة وعملية الفرز. 
  مرحلة الإحالة.

  مرحلة ت�صميم القيا�س الفردية.
  مرحلة احل�صول على موافقة الوالدين لعملية القيا�س.

  مرحلة تطبيق الختبارات املطلوبة وتف�صريها.
  مرحلة تقدمي التقرير النهائي.

  مرحلة اإقرار اأهلية الطفل خلدمات الرتبية اخلا�صة واخلدمات امل�صاندة.
  مرحلة ت�صميم الربنامج الرتبوي الفردي.

واأورد اأي�صًا كاًل من "كوهن و �صبن�صر" Cohen and Spenciner يف نف�س العام جمموعة 
القيا�س الرتبوي مع �صغار الأطفال وهذه  التي ت�صتخدم يف عملية  العملية  من اخلطوات 

اخلطوات تتمثل مبايلي: 
  عملية الفرز. 

  حتديد اأهلية الطفل خلدمات الرتبية اخلا�صة واخلدمات امل�صاندة. 
  التخطيط للربنامج.

  مراقبة تقدم الطفل. 
  تقومي الربنامج.

1995 الباحث  عادل خضر
اأجرى الباحث "عادل خ�صر" درا�صة للتعرف على الجتاهات املتبادلة لالأطفال املعوقني 
عقليًا والأطفال العاديني نحو الدمج وخا�صة بني الإناث املعوقات والغري معوقات, واأكد من 
خالل بحثه اأن للدمج فوائد اجتماعية متعددة حيث ينبه كل اأ فراد املجتمع اإىل حق املعوق 
يف اإ�صعاره باأنه اإن�صان وعلى املجتمع اأن ينظر له على اأنه فرد من اأفراده واأن الإ�صابة اأو 

الإعاقة لي�صت مربرًا لعزل الطفل عن اأقرانه العاديني وكاأنه غريب غري مرغوب فيه.

 1996 عاملة اللغة  بوال طالل
قامت عاملة اللغة "بول طالل" Paula Tallal وعلى مدى ثالثني عامًا من البحوث العلمية 
بت�صميم برنامج اإلكرتوين "فا�صت فور وورد" Fast For Word يعمل على الكمبيوتر من 
الذين  الأطفال  "بول" اأن  وبينت  بالتوحد,  امل�صاب  للطفل  اللغوي  امل�صتوى  حت�صني  اأجل 
ا�صتخدموا الربنامج الذي قامت بت�صميمه قد اكت�صبوا ما يعادل �صنتني من املهارات اللغوية 
خالل فرتة ق�صرية. حيث تقوم فكرة الربنامج على و�صع �صماعات على اأذين الطفل بينما 
هو جال�س اأمام �صا�صة احلا�صوب يلعب وي�صتمع لالأ�صوات ال�صادرة من هذه الألعاب, ويركز 
الربنامج على جانب واحد هو اللغة وال�صتماع والنتباه وكل ذلك ين�صب يف تطوير املهارات 

اللغوية لالأطفال الذين يعانون من م�صاكل يف النمو اللغوي.

تتواىل األحداث حسب ترتيبها الزمين اىل ..................

2000 الباحث  لرينر
عّرف الباحث " لرينر" Lerner, غرفة امل�صادر باأنها غرفة خدمات خا�صة تخ�ص�س 
يف املدر�صة لتقدمي اخلدمات الرتبوية لذوي الحتياجات اخلا�صة, ويتلقى الطلبة ذوو 
الحتياجات اخلا�صة امللتحقني بهذه الغرفة ح�ص�صًا معينة يف اجلوانب التي يظهرون 

م�صكالت فيها وفق جدول حمدد, ويتلقون احل�ص�س الأخرى يف ال�صف العادي.

2001 اكتشاف اجلينات املسببة الضطراب التوحد
ل�صطراب  امل�صببة  اجلينات  اكت�صاف  يف  الدرا�صات  اأحدث  عن  اك�صفورد  جامعة  اإعالن 
التوحد, حيث اأكد الباحثون من خالل اكت�صافهم هذا اأنه يوجد اثنني من الكرومو�صومات 
بحث  وتركز  بالتوحد,  عالقة  ذات  وراثية  مركبات  هناك  واأن  العقلية  بالإعاقة  مرتبطة 
العلماء على درا�صة اجلينات املرتبطة بالتوحد والتي �صتكون عاماًل م�صاعدًا لإيجاد عالج 

لهذه الإعاقة املربكة.



خ
اري

الت
بر 

ع
ة 

ق
عا

اال
و

ن 
و

حث
لبا

ا

40

م
عا

 ال
ذا

ه
ل 

مث
ي 

ف
ث 

حد

41

2001 الباحث  مسيث
�صّنف الباحث "�صميث"Smith  ذوي الحتياجات اخلا�صة اإىل ثالث فئات:

   اوًل: اأطفال �صعاف اأو فاقدي القدرة على التعلم,  ويندرج حتت هذه الفئة املتاأخرون 
م�صكالت  العاطفية,  الوجدانية  امل�صكالت  ال�صعيفة,   العقلية  القدرات  وذوو  عقليًا 
ال�صمع, م�صكالت النظر, م�صكالت يف اأع�صاء اجل�صم, امل�صكالت ال�صحية, التوحديون 

)الذواتيون(, امل�صكالت التي تتعلق باملخ, م�صكالت تتعلق باللغة والتخاطب.
ذوو  املبدعون,  عقليًا,  املتفوقون  الفئة  هذه  حتت  ويندرج  موهوبون,  اأطفال  ثانيًا:    

القدرات الفائقة.
  ثالثًا: اأطفال يتعر�صون مل�صكالت اأثناء التعلم, ويندرج حتت هذه الفئة املت�صربون من 
الفقراء,  اأبناء  اأقليات عرقية,  اإىل  اأو الكحول, املنتمون  للعقاقري  التعليم, املدمنون 
املراهقون مبكرًا ولهم م�صكالت جن�صية, تالميذ يتحدثون لغة ثانية للتعلم, تالميذ 

متمردون على النظام ال�صائد. 

2002 نصائح مجعية التوحد األمريكية
قّدمت "جمعية التوحد الأمريكية" Autism Society of American جمموعة من الن�صائح 
لأهايل الأطفال التوحديني من اأجل �صمان وجود عالقة متوازنة و�صحية بني الأ�صرة من جهة 

واأع�صاء الفريق املعالج من جهة اأخرى, وخل�صت الن�صائح لأولياء الأمور بالنقاط التالية:
  علم نف�صك: حاول قراءة اأكرب كمية ممكنة من املعلومات عن اإعاقة ولدك حتى تكون 
فهم  يف  �صعوبة  وجدت  واإذا  ولدك  �صيتلقاها  التي  الرعاية  حتديد  فعاًل,  م�صاركًا 

امل�صطلحات التي ي�صتخدمها الأخ�صائيون, ل ترتدد يف طلب التو�صيح.
  كن م�صتعدًا: ا�صتعد جيدًا قبل لقاء الأطباء اأو الأخ�صائيني اأو موظفي املدار�س اخلا�صة 

اأو املراكز, حاول كتابة اأ�صئلتك والنقاط التي تود تو�صيحها من قبل الخ�صائيني. 
تفا�صيل  لكتابة  كّرا�صة  ا�صتخدام  من  ي�صتفيدون  الأهايل  من  الكثري  نف�صك:  نظم    

عمليات تقييم وعالج اأبنائهم وتفا�صيل لقاءاتهم مع الأخ�صائيني. 
  احر�س على التوا�صل: حافظ على عالقة توا�صل مفتوح مع الأخ�صائيني �صواء اتفقت 

معهم اأم ل, ففي حالة عدم موافقتك على تو�صيات بع�س الأخ�صائيني اذكر بالتحديد 
الأمور التي ل تتفق فيها معهم.

2003 معايري إعداد معلم الطلبة الصم
و�صعت معايري اإعداد معلم الطلبة ال�صم و�صعاف ال�صمع, حيث اأ�صارت تلك املعايري اإىل 
وجود جمموعة من الكفاءات الواجب اأن يتمتع بها معلم الطلبة ال�صم و�صعاف ال�صمع, ح�صب 
املعايري الدولية ملعلمي الرتبية اخلا�صة املعتمدة من قبل جمل�س الأطفال ذوي الحتياجات 
 اخلا�صة وجمل�س تعليم ال�صم و�صعاف ال�صمع واخلا�صة مبعلمي ال�صم و�صعاف ال�صمع.

وهذه الكفاءات هي: معرفة عامة بالأ�ص�س الفل�صفية, والنظريات الأ�صا�صية يف تعليم الطلبة 
ال�صم و�صعاف ال�صمع, معرفة بخ�صائ�س النمو للطالب, معرفة با�صرتاتيجيات التدري�س, 
معرفة بالبيئة التعليمية, معرفة باللغة, معرفة بتخطيط التعليم, معرفة باأ�صاليب التقييم 

والت�صخي�س, معرفة باأخالقيات ممار�صة املهنة, معرفة باأ�ص�س التعاون وامل�صاركة.

2003 الباحثني   كريك، غاالغر ، أناستاسيو
 Kirk, Gallagher, and Anastasiow "اتفق كل من الباحثني الثالثة " كريك, غالغر, اأنا�صتا�صيو
على اأن جميـع الأطفـال ذوي �صعـوبات التعلـم يعانـون م�صكالت يف التعلم, ولكـن لـي�س جميـع 

الـذين يعانـون م�صكـالت اأكادميية لديهم �صعوبـات التعلم.

2004 لرينر
اعترب "لرينر" Lerner اأن اأكرث فئات الإعاقة �صيوعا يف املجتمع الأمريكي هي فئة �صعوبات 

التعلم تليها فئة الإعاقة العقلية.

2005 الباحث العربي  محدي شاكر
جمع الباحث العربي "حمدى �صاكر" بني التعريفات الرتبوية وبني التعريفات ال�صيكولوجية, 
حيث راأى اأن الإعاقة العقلية هي حالة نق�س يف معدل الذكاء اأو ق�صور ملمو�س يف الوظائف 



خ
اري

الت
بر 

ع
ة 

ق
عا

اال
و

ن 
و

حث
لبا

ا

42

م
عا

 ال
ذا

ه
ل 

مث
ي 

ف
ث 

حد

43

العقلية العامة اأو عدم اإكتمال يف النمو وانخفا�س ملحوظ يف م�صتوى الأداء العقلي وال�صلوك 
التكيفي وحتمل امل�صوؤولية والتوا�صل والعناية بالذات وق�صور يف مهارات العمليات املعرفية 
اأو حماية ذاته من الأخطار العادية وعدم القدرة على م�صايرة الربامج الدرا�صية باملدار�س 
العادية, مما يحول بني املعوق وقدرته على م�صايرة اأقرانه يف التعلم والتكيف اإل اأنه باإمكانه 

اكت�صاب املبادئ الأ�صا�صية عن طريق برامج تعليميه خا�صه.

2006 الباحثان  ليفورت و جيمس
ذكر الباحثان "ليفورت و جيم�س"Lefort&James اأن اجلمعية المريكية للتاأخر العقلي حددت 

اأربع فئات طبقًا ل�صدة الإعاقة الب�صيطة واملتو�صطة والإعاقة احلادة, وذلك على النحو التايل :
  الإعاقة الب�صيطة: ت�صري اإىل الأفراد الذين يتعلمون ببطء يف املدار�س وي�صتطيعون 
املهنية  وقدراتهم  تقريبا  ال�صاد�س  امل�صتوى  حتى  الأكادميية  املهارات  اإجناز 
امل�صاندة  من  ب�صيط  قدر  مع  با�صتقاللية  واحلياة  بالعمل  لهم  ت�صمح  والجتماعية 

واملتابعة.
الأكادميية  مهاراتهم  م�صتوى  ينخف�س  الذين  الأفراد  اإىل  ت�صري  املتو�صطة:  الإعاقة    
اإىل ال�صف الثاين على الأكرث وهم قابلون للتدريب على املهارات احلياتية والتكيف 

الجتماعي ويحتاجون لإ�صراف كامل على اأعمالهم.
  الإعاقة ال�صديدة: ت�صري اإىل الأفراد الذين لديهم قدرات توا�صلية حمدودة ويفهمون 
املعلومة الأ�صا�صية فقط فيما يتعلق باحلروف الأبجدية, حيث تكون لديهم درجات من 
العجز البدين مثل �صعوبة احلركة اأو ا�صطرابات النطق والكالم, وتعتمد براجمهم 
الرتبوية على كيفية اك�صابهم املهارات احلياتية والتوا�صل, كما اأنهم يحتاجون اإىل 

الإ�صراف واملتابعة الكاملة يف اأعمالهم .

2007 الباحث العربي   عبد العزيز الشخص
اأ�صار الباحث العربي " عبد العزيز ال�صخ�س" اإىل اأن اجلمعية المريكية للتخلف العقلي 
قدمت ت�صنيفًا ل�صرائح وم�صتويات الإعاقة العقلية, حيث ت�صنف فئات ذوي العاقة العقلية 

مب�صتوياتهم املختلفة ابتداًء من معامل ذكاء اأقل من )20- 25( كحد اأدنى اإىل)70-68( 
كحد اأق�صى وذلك على مقايي�س الذكاء املقّننة.

2008 دراسة حول طيف التوحد
درا�صة يف هوجن كوجن ن�صرت حول ن�صبة انت�صار طيف التوحد برقم 1.68 لكل 1000 من 

الطفال حتت عمر 15 �صنة.

2009 مبادرة  منظمة العمل الدولية
اإطالق مبادرة "منظمة العمل الدولية" لإدماج الأ�صخا�س ذوي الإعاقة, لتمكني موظفي 
منظمة العمل الدولية من معاجلة الق�صايا املتعلقة بالإعاقة حتت �صعار "اإدماج الأ�صخا�س 

ذوي الإعاقة هو واجب على عاتق اجلميع".

2010 مؤمتر أبوجا
مت تطوير املبادئ التوجيهية للتاأهيل املجتمعي يف "اأبوجا", بال�صرتاك مع منظمة العمل 
الدويل, ومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم, ومنظمة ال�صحة العاملية, والحتاد 

الدويل لالإعاقة والتنمية.

2011 تقرير جنيف عن اإلعاقة
اأ�صدرت منظمة ال�صحة العاملية والبنك الدويل يف جنيف, التقرير العاملي عن الإعاقة  اذ 
الأمم  ي�صمل احلكومات, ومنظومة  الأطراف, مبا  املتعددة  ال�صراكات  اإىل  التقرير  ي�صري 
املتحدة, واملجتمع املدين, ول �صيما املنظمات املعنية بالأ�صخا�س ذوي الإعاقة وباأن املجتمع 
الجتماعية  وتداعياتها  والتنمية  الإعاقة  بني  العالقة  متزايد  ب�صكل  يدرك  بات  الدويل 
املوؤمترات  نتائج  يف  بارزة  مكانة  تدريجيا  تتبواأ  الإعاقة  م�صائل  وما فتئت  والقت�صادية. 
العاملية وموؤمترات القمة ب�صاأن التنمية الدولية. واأنه يتعني ترجمة اللتزامات املتعهد بها 
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ذوي  �صخ�س من  بليون  على  ما يربو  و�صواغل  اإدماج حقوق  وينبغي  ملمو�صة.  اأعمال  اإىل 
الإعاقة يف �صلب عمليات التنمية الرئي�صية. 

2012 خلق جمتمع شامل ومتاح للجميع
" اإزالة احلواجز, خللق جمتمع  العاملي لالأ�صخا�س ذوي العاقة كان حتت عنوان  اليوم 

�صامل ومتاح للجميع".

2013 كسر احلواجز
اليوم العاملي لالأ�صخا�س ذوي العاقة كان حتت عنوان "ك�صر احلواجز, الأبواب املفتوحة: 

ملجتمع �صامل والتنمية للجميع".
.
.
.
.

مالحظة:
حيوي تاريخ كل عام على الكثري من األحداث والعلماء والباحثني حيث ميكن االطالع عليهم ضمن فهرس الكتاب 

يف أخر املوجز
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فرناندو ماجالنروبرت �شومان

توما�س اأدي�شونتوما�س ويغينز

�شتيفن هوكينج

هيلني كيلر
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عظماء يف التاريخ )معافون وليسوا معاقني(
تاأثريًا  الق�ص�س  هذه  اأكرث  ولعل  كثريين,  ُتلهم  جناحات  ق�ص�س  الب�صري  التاريخ  �صهد 
املعوقات  كل  اأمام  ووقفوا  حتدوها  لكنهم  �صعوبات  من  عانوا  باأ�صخا�س  تتعلق  التي  تلك 
التي واجهوها, لأنهم يوؤمنون باأنهم ي�صتطيعون حتقيق اأف�صل الإجنازات, وهذا ما اأثبتته 
املختلفة. اإعاقاتهم  رغم  احلياة  على  كبريًا  اأثرا  تركوا  الذين  الأ�صخا�س  هوؤلء  ق�ص�س 

 

العربي" للحرف  الأبجدي  الت�صل�صل  ح�صب  الأ�صماء  ت�صل�صل  يف  "روعي 

Olga Schorocodova  أولغا سكورو كودوفا

مو�صكو  املعوقني يف  لالأ�صخا�س  الرتبوية  الأبحاث  واأ�صتاذة يف معهد  �صّماء عمياء  اإمراأة 
وكانت تتمتع مبوهبة كبرية جدًا. ولدت اأولغا يف �صيف عام 1914 يف قرية بيلوزيوركا يف 
اأوكرانيا وفقدت حا�صتي ال�صمع والب�صر وهي طفلة على اإثر اإ�صابتها بداء ال�صحايا عام 
1919, ويف العا�صرة من عمرها دخلت مدر�صة خا�صة بالأطفال ال�صم يف مدينة خاركوف 
حيث ح�صلت على �صهادة الدرا�صة الثانوية وفيها ا�صتعادت القدرة على التوا�صل بف�صل 
لغة جتميع الأ�صابع والأحرف النافرة وفق طريقة برايل, وهكذا متكنت من نيل ال�صهادة 
الثانوية, والإجازة اجلامعية واحل�صول على �صهادة الدكتوراه يف العلوم الرتبوية عام 1961 

باإ�صراف العامل "�صوكوليان�صكي".
كانت "اأولغا" توؤكد با�صتمرار اأن الأ�صخا�س املعوقني لن يكونوا عالة على املجتمع اإذا ما 

اأح�صن تدريبهم وتاأهيلهم.
اأتذكر  كلما  "اأتذكرك  فيها:  قال  اأولغا  اإىل  ر�صالة  "مك�صيم غوركي" كتب  الكبري  الكاتب 
رمزًا للطاقة واحليوية. على الرغم من كل العوائق اجل�صدية, فاإن �صخ�صيتك يااأولغا متثل 

يل رمزًا لقدرة العقل على فعل امل�صتحيل".
اأ�صدرت اأولغا كتابها "كيف اأدرك العامل وكيف اأعيه" عام 1947, وحظي باهتمام بالغ 
الواقع تعي ظواهر اجتماعية عديدة, وكلما زاد  اأولغا يف  العلمية. كانت  الأو�صاط  يف 

احتكاكها بالنا�س ازدادت معرفتها باحلياة والطبيعة غنى وثراء بف�صل الثقافة التي 
اأن نهر احلياة املتدفق يجري  اأولغا  اكت�صبتها والرحالت التي كانت تقوم بها.  وترى 
تت�صور حياة  اأن  اأم مل يدركه وهي حتاول بكل طاقتها  الإن�صان  اأدركه  �صواء  م�صتمرًا 
النا�س  الناجمة عن الهتزازات تتخيل  النا�س يف املدينة وتتمثل ال�صجيج والأ�صوات 
باأطراف  ال�صوت  ذلك  ت�صمع  الب�صري  ال�صوت  ت�صور  تريد  وعندما  تعرفهم,  الذين 
ال�صوارع  يف  �صاحكني  يرتاك�صون  وهم  الأطفال  تتخيل  اأن  بالتايل  وميكنها  اأ�صابعها 

وت�صعر ب�صعادة ل حد لها. 

Thomas Wiggins     توماس ويغينز

اآنذاك,  1849 وكان عبدًا  الأعمى", ولد يف جورجيا عام  "توم  بـ  ويغنز  توما�س  يلقب 
عانى توم من اإعاقة التوحد املعروفة حاليًا ولكن اإعاقته مل متنعه من التاأليف والعزف 
بالعزف  ومولعًا  مهتمًا  �صنه  �صغر  من  الرغم  وعلى  ن�صاأته  منذ  كان  فقد  املو�صيقي 
واملو�صيقى ليرتاأ�س فيما بعد فرق العزف املو�صيقية يف اأمريكا واأوربا" تويف "توما�س" 

عام 1908 م.

Jamk Jmeyer  جامك جيماير

�صاعرة وكاتبة من نيبال ولدت "جيماير" م�صابة باإعاقة ال�صلل الدماغي ولكن اإعاقتها مل 
تثنها عن التعلم والدرا�صة, فداأبت بجهد وجد على تعلم القراءة والكتابة والبحث الأدبي 
اأنها تعرف باأدبية نيبال  لت�صبح فيما بعد من ال�صعراء والأدباء البارزين يف نيبال, حتى 
والبع�س يلقبها "بهلني كلري نيبال", منحت عدة جوائز يف ال�صعر والأدب ونالت اأكرث من 

ا�صتحقاق من منظمات عاملية اجتماعية خمتلفة.
.
.

يتبع .......
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اأ�شماء م�شهورة لأ�شخا�س 

م�شابني بالع�شر القرائي "الدي�شلك�شيا":

اإن اأكرث ما مييز هذه الفئة عدم توافق قدراتهم العقلية يف القراءة والكتابة فالذكاء لديهم 
يفوق قدرات الأعمال الكتابية وقدرات القراءة, وعادة تظهر عالمات الدي�صلك�صيا قبل �صن 
التعلم كتاأخر يف النطق و�صعوبة يف تنفيذ بع�س الأعمال وطريقة ا�صتعمال الأدوات اإ�صافة 

اإىل �صعوبة الرتكيز والوقوع يف الكثري من الأخطاء الإمالئية .
ومن مظاهرها اأي�صًا, اأن امل�صابني بها غالبًا ما ي�صتخدمون يدهم الي�صرى ويتميزون بقدر 
كبري من الذكاء يفوق امل�صتوى الذي يدل عليه عملهم, وتظهر لدى الذكور اأكرث منها لدى 
الإناث, واأثبتت التجارب احلديثة اأن اأ�صباب الدي�صلك�صيا تكمن يف تركيبه املخ من اجلهة 
الي�صرى وهي اجلهة التي تتعامل مع اللغة وتوؤثر على املهارات املطلوبة للتعلم والقراءة اأو 

الكتابة اأو الإمالء اأو الأرقام.
ميتاز عدد كبري ممن يعانون من الدي�صلك�صيا بالقدرة العالية على فهم واإي�صال املعلومات 
غري املكتوبة, بالإ�صافة اإىل قدرتهم البارزة على التفكري ب�صكل منطقي ومت�صل�صل ب�صرعة 
"احلالت  خا�صة  الع�صر,  بهذا  امل�صابني  من  الكثريين  اأن  واحلقيقة  غريهم,  من  اأكرب 
ال�صعبة" منهم  يتجاوزون الـ145 نقطة يف مقيا�س الذكاء وهو عدد نقاط احلد الأدنى 

لتعريف "العبقرية".
امل�صاهري والعلماء الذين كانوا يعانون من الدي�صلك�صيا نذكر منهم:

الفيلسوف دميوثينس:

 من بالد الإغريق كان م�صابًا بعيوب اإبدالية اإىل جانب التهتهة. ولقد كان الفيل�صوف اأر�صطو كما 
كان نابليون و جورج وا�صنطون ممن برزوا يف التاريخ رغم عيوب النطق التي كانت لديهم.

Agatha Christie أجاثا كريسيت

كاتبة انكليزية م�صهورة يف الأدب الإنكليزي لها العديد من الق�ص�س والروايات العاملية  

يف  الأدب  اأعالم  من  علم  وتعترب  واملمتع  ال�صّيق  البولي�صي  بالأ�صلوب  كتاباتها  متيزت 
العامل.

Ann Bancrift   آن بانكروفت

باحثة وم�صتك�صفة, تعترب اأول امراأة قامت برحلة ل�صتك�صاف القطب ال�صمايل لها العديد 
من املحا�صرات العلمية واملقالت حول رحالتها الأ�صتك�صافية.

 
Albert Einestein   ألربت انيشتاين

واأهمها  والفيزيائية  الريا�صية  النظريات  من  العديد  له  معروف  اأملاين  فيزيائي  عامل 
النظرية الن�صبية العامة واخلا�صة.

Alexandar Graham Beel   الكسندر غراهام بل

الهاتف  اخرتاع  اأ�صهرها  كانت  والكت�صافات  الخرتاعات  من  العديد  له  معروف  خمرتع 
للمعينة  اأي�صًا  "بل" املخرتع احلقيقي  . ويف احلقيقة يتعرب  اآذار من عام 1876م  يف 10 
ال�صمعية اإذ كان مدر�صًا يف معهد لل�صم وتزوج احدى تلميذاته و�صمم لها منوذجًا كهربيًا 

من اجل اإ�صماعها.

Patricia Polacco    باتركيا بوالكو

خاللها  من  حتاكي  التي  الكتب  من  العديد  لها  الطفال  اأدب  يف  اخت�صت  وموؤلفة  كاتبة 
الأطفال. 

Thomas Edisnon   توماس أديسون

مكت�صف وخمرتع الكهرباء, له العديد من الكت�صافات اأهمها اخرتاع امل�صباح الكهربائي 
واملايكروفون والفونوغراف.
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م�شطفى �شادق الرفاعيطه ح�شني

ب�شار بن بردابن منظور

الزخم�شري

اأبو العالء املعري

George Patton   جورج باتون

جرنال ع�صكري قاد اجلي�س الأمريكي يف اأوربا اأثناء احلرب العاملية الثانية .
Dale .S Brawn   دالي براون

موؤلف وكاتب عمل حمامي للدفاع عن املعوقني وحقوقهم .

: Gustave Flaubert  غوستاف فلوبري

كاتب فرن�صي م�صهور األف العديد من الروايات العاملية التي حظيت ب�صهرة وا�صعة .

:Franklin Delano Roosevelt   فرانكلني روزفلت

متعاقبة,  فرتات  لثالث  الأمريكية  املتحدة  الوليات  تراأ�س  روزفلت",  "فرانكلني 
من  باأمريكا  للنهو�س  حكمه  فرتة  خالل  واجتماعية  تنموية  برامج  على  اعتمد 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  وقاد  احلقبة  تلك  يف  بها  مرت  التي  القت�صادي  الركود 

خالل احلرب العاملية الثانية.

Leonardo Da Vinci   ليوناردو دافنشي

فنان ومهند�س معماري وريا�صي وعامل اإيطايل من رواد النه�صة يف اأوربا, اأبدع يف كثري من 
املجالت العلمية والهند�صية والفنية ومن اأ�صهر لوحاته العاملية "املوناليزا ".

.

يتبع .......
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النيب موسى عليه الصالة والسالم

كان به عرثه باحلديث وكان ي�صتعني باخيه هارون ليو�صح كالمه وي�صاعده لقول اهلل تعاىل 
قويل" يفقهوا  ل�صاين  من  عقدة  واحلل  اأمري  يل  وي�ّصر  �صدري  يل  ا�صرح  "رب 

أبو طالب عم النيب )صلى اهلل عليه وسلم(

ها�صم  بني  اأبطال  ومن  قري�س  قبيلة  من  ها�صم,  بن  املطلب  عبد  بن  مناف  عبد  ا�صمه 
وروؤ�صائهم, من اخلطباء وال�صعراء العقالء الأباة, ولد مبكه املكرمة وكان اأعرجًا فعرّيته 

اأ�صرته يومًا فقال:
ال��ذي فما  ع��رج��ت  فقد  ع��رج��ت  ق��ال��ت 

اأن����ك����رت م���ن ج���ل���دي وح�����س��ن ف��ع��ايل

ابن سيدة

هو علي بن ا�صماعيل بن �صيدة من اأ�صهر علماء اللغة يف الندل�س, ولد �صنة 398 هــ , رافقه 
العمى منذ ولدته, برز يف ميدان العلوم اللغوية, متتاز موؤلفاته بتنوعها و�صخامة بع�صها 

من اأ�صهر كتبه "املخ�ص�س" , توفى �صنة 458 هـ.

ابن سريين

حممد بن �صريين العامل الفقيه, ولد �صنة 33هـ, كان ابن �صريين اأ�صمًا ق�صريًا عظيم البطن 
ب �صعره باحلناء, عرف عنه بّره العظيم باأمه وتوا�صعه يف معاملتها, لقد قيل الكثري يف  يخ�صّ
ف�صله, من ذكره ما  ذكره الطربي: "كان ابن �صريين فقيهًا وعاملًا ورعًا اأديبًا كثري احلديث 

�صدوقًا وهو حجة", وقال ال�صعبي عنه: "عليكم بذلك الأ�صم " يق�صد ابن �صريين".

ابن منظور )صاحب لسان العرب(

العمر,  خريف  يف  بالعمى  واأ�صيب  فيها  وترعرع  م�صر  يف  منظور  ابن  الدين  جمال  ولد 
اخت�صر اأمهات الكتب يف ع�صره ف�صّهل حفظها وجمع ل�صان العرب من مراجع حتى �صار 

ي�صتمل على جمموعة �صخمة من املعلومات حول ال�صرف والنحو والعرو�س والبيان والفقه 
اللغة  لعلوم  قدمي  قامو�صي  مرجع  اأهم  كتابه  ويعد  الكتاب,  واأخبار  ال�صريفة  والأحاديث 

والفقه والتاريخ والأدب. 

أبو العالء املعري

هو اأبوالعالء اأحمد بن عبد اهلل بن �صليمان املعري ال�صاعر الفيل�صوف املّعوق, ولد يف معرة 
النعمان �صنة 363 هـ واأ�صيب باجلدري وهو مل يتجاوز الرابعة من العمر فكّف ب�صره, كان 
�صديد الذكاء ومل متنعه اإعاقته من درا�صة جميع العلوم التي كانت تدّر�س يف ع�صره من 

فقه واأدب, رحل يف طلب العلم اإىل بالد كثرية وا�صتوعب ثقافة ع�صره.
يقول اأبو العالء عن فقدان ب�صره:

ن��وره��م��ا ع��ي��ن��ي  م���ن  اهلل  ي���اأخ���ذ  اإن 
ف���ف���ي ف��������وؤادي وق���ل���ب���ي م��ن��ه��م��ا ن���ور

ق��ل��ب��ي ذك����ي وع��ق��ل��ي غ���ر ذي دخ��ل
م�����س��ه��ور ب���ال���ق���ول  �����س����ارم  ف���م���ي  ويف 

أبو البقاء العكربي

النحو و�صاحب  العكربي باجلدري, فكّف ب�صره, وكان عاملًا من علوم  البقاء  اأبو  اأ�صيب 
كتاب "اإعراب القراآن" و "اإعراب احلديث", وكانت طريقته يف التاأليف اأن يطلب ما �صنف 
من الكتب يف املو�صوع , فيقراأها عليه بع�س تالميذه, ثم ميلي من اآرائه ومتحي�صه وما علق 

يف ذهنه, ولذلك قيل عنه اإنه "تلميذ تالميذه"  .

أبان بن عثمان بن عفان

كان به �صمم وحول وبر�س ثم اأ�صابه الفالج )ال�صلل الن�صفي( بعد ذلك, كان اأبان من 
فقهاء التابعي وعلمائهم يف احلديث والفقه, عّينه عبد امللك بن مروان واليًا على املدينة 

عام 76 هـ. كان يق�صي بني النا�س وهو حاكم عليهم, تويف عام 85 هـ.
أبو األسود الدؤلي:
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فهو  الدوؤيل  اأما  لونه,  ل�صواد  الأ�صود  الدوؤيل,  الأ�صود  باأبي  وا�ُصتهر  بن عمر,  ا�صمه ظامل 
من الدئل اأحد اجداده, وهو ينت�صب اإىل اأ�صرة عريقة اأ�صيلة العروبة وهي )كنانة(, ُعرف 
ب�صفات عديدة فهو اأعرج اأ�صلع اأبخر, وقد و�صل يف عهد "علي كرم اهلل وجهه" اإىل اأعلى 
املراتب اإذ اأ�صبح قا�صيًا للب�صرة واأمريًا عليها, وُجعل و�صيطا بني "علي كرم اهلل وجهه" 
وبني معاوية يف معركة اجلمل, �صارك يف معركة �صفني, تويف بالطاعون اجلارف الذي حل 

بالب�صرة �صنة 69 هـ .

االحنف بن قيس

وا�صمه ال�صّحاك, ولقب بالأحنف حلنف يف رجليه "اعوجاج" وذلك منذ ولدته قبل الهجرة 
بثالث �صنوات وكان ملت�صق الفخذين ب�صق ما بينهما, وهو اأعرج اأعور كان يجمع خ�صال 

ال�صيادة وال�صرف من حنكة وحلم وحزم ومروءة. 
بعث النبي "�صلى اهلل عليه و�صلم" رجاًل اإىل قومه "بني �صعد" يعر�س عليهم ال�صالم 
ويدعوهم اإليه فقال الأحنف للرجل "اإنك لتدعو اإىل خري, وما اأ�صمع اإل ح�صنا", ودعا 
قومه اإىل اإجابته, فلما ذكر ذلك اإىل النبي "�صلى اهلل عليه و�صلم" قال: "اللهم اغفر 
لالأحنف ", ولقد ذكر يف ف�صله الكثري, قال عنه اجلاحظ "اإنه اأبني ال�صعوب والعجم 

قاطبة".
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أعداد األشخاص ذوي االعاقة     2011
2011   توصيات حول االحصائيات املتعلقة باالعاقة

2011   حتسني البيئة املكانية
معًا من أجل عامل أفضل  2011

2011   مجال اخلطيب
خلق جمتمع شامل ومتاح للجميع   2012

2013   التمكني
2013   احلق يف احلياة
كسر احلواجز    2013

150
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150
151
151
151
152
152
153
153
153
153
153
154
154
154
154
154
155
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155
155
155
156
156
156
156
157
157
157
157
157



الفهرسالفهرس

أجاثا كريسيت   
آن بانكروفت   

ألربت انيشتاين   
الكسندر غراهام بل   

باتركيا بوالكو   
توماس أديسون   

جورج باتون   
دالي براون.   

غوستاف فلوبري  
فرانكلني روزفلت  
ليوناردو دافنشي   

ميخائيل غورباتشوف  
هانز كريستيان أندرسون   

والت ديزني   
وليم جيمس   

وليم بيت   
ونستون تشرشل   

وودر ويلسون   

أولغا سكورو كودوفا   
توماس ويغينز   
جامك جيماير   
جودي هيومن   

جون ويسلي   
روبرت جاندرسون   

روبرت شومان   
ستيفن هوكينج    

فرناندو ماجالن   
فريدا كالو   

لودفيج فان بيتهوفن   
نانسي و يونيس كينيدي   

هومريوس   
هيلني كيلر   

المشاهير والعلماء الذين كانوا يعانون من العسر القرائي »الديسلكسيا«
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162
163
163
163
136
164
164
164
165
165
165
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168
168
168
168
168
168
169
169
169
169
169
169
169
170
170
170
170

عظماء في التاريخ »معافون وليسوا معاقين«



الفهرسالفهرس

النيب موسى عليه الصالة والسالم  
أبو طالب عم النيب "صلى اهلل عليه وسلم "  

ابن سيدة  
ابن سريين  

ابن منظور "صاحب لسان العرب"  
أبو العالء املعري  

أبو البقاء العكربي  
أبان بن عثمان بن عفان  

أبو األسود الدؤلي  
األحنف بن قيس  

األعشى  
اإلمام الرتمذي  

اإلمام الشاطيب   
الزخمشري  

الكميت بن زيد األسدي  
بشار بن برد  

ربعي بن عامر  

173
173
173
173
173
174
174
174
175
175
175
176
176
176
176
176
177

أسماء وأعالم من تاريخنا العربي

سلمة بن دينار  
سليمان بن عبد امللك  

سعيد بن املسيب   
شعيب عليه السالم  

طه حسني "عميد األدب العربي"  
عبد اهلل بن أم كلثوم  

عطاء بن أبي رباح  
عمران بن احلصني  

عمرو بن اجلموح   
قفطان النجفي  

مصطفى صادق الرافعي  

177
177
178
178
178
178
179
179
179
180
180


