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اإلعبقة وروي االحتيبجبت الخبصة
الشخص ذو االحتياجات الخاصة ىو كل فرد لديو قصور فى القيام بدوره وميامو بالنسبة لنظرائو من نفس
السن والبيئة االجتماعية واالقتصادية ىذا الدور والميام قد يكون في مجال التعميم أو المعب أو التكوين
ا لمينى أو العممى أو العالقات العائمية وغيرىا.

تعريف اإلعبقة
كممة اإلعاقة تعني ما يصرف اإلنسان عن عمل ويؤخره
عنو .فإذا نقمنا ىذا المعنى إلى مجال قيام اإلنسان بوظائفو
النفسية المختمفة ومنيا الوظائف الحركية قمنا أنيا ما
يصرف اإلنسان أو يؤخره عن القيام بما تقتضيو تمك
الوظيفة.

األطفبل
المذرسة:

المعوقين

مب قبل

سن

صار الطفل المعوق موضوع عناية خاصة في السنوات األخيرة من حيث البحوث التي تتناول تكوينو وترتيبو

وتأىيمو لحياة المستقبل ومن حيث ما يجب أن يتوافر لو من خدمات واجراءات منظمة لتمبية حاجاتو أمالً في
أن يعيش حياة شخصية واجتماعية مثمرة وأن ينمو النمو المناسب .يتجو الحديث عن الطفل والطفولة إلى
مرحمة من حياة اإلنسان تبدأ مع الوالدة وتمتد حتى مطمع المراىقة أو حتى نياية التعميم األساسي في رأي
آخرين .والطفل المعوق يختمف عن الطفل العادي أو المتوسط من الجيات التالية:
الخصائص العقمية.
قدرة الحواس لديو.
الخصائص الجسمية أو العصبية العضمية.
السموك العاطفي أو االجتماعي.
القدرة عمى االتصال أو التخاطب.
اإلعاقة المزدوجة حيث يكون انحرافو من درجة تبرز حاجتو إلى تعديل في اإلجراءات
التعميمية أو إلى خدمات تربوية خا صة وذلك ليكون من الممكن إنماء طاقاتو إلى ذروتيا.
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فئبت األطفبل المعوقين:
ظيرت محاوالت متعددة لوضع األطفال المعوقين في فئات أو
أصناف وبرزت ىذه المحاوالت في عدد كبير من الدراسات
واستفاد اإلداريون من ذلك في تنظيم الخدمات الالزمة لكل فئة,
وعمى ذلك يتم وضع األطفال المعوقين في فئات كالتالي:
التخمف العقمي ويشمل ثالثة مستويات :المعتدل
والمتوسط والشديد.
االضطرابات في النطق والمغة :وتشمل الضعف في النطق والمجمجة والشق الخمفي.
اإلعاقة في السمع :وتشمل الصم والصم الجزئي.
اإلعاقة في البصر :وتشمل العمى والضعف في البصر.

اإلعاقة الجسدية :وتشمل اإلعاقات العصبية والحركية والتشوىات في األعضاء والضعف في الصحة.
االضطرابات العاطفية :في االستقرار العاطفي واالتزان االنفعالي واضطراب التكيف االجتماعي.
العجز في التعميم :ويشمل أشكال العجز المختمفة التي تبدو في التعميم.
ويصعب الوصول إلى تحديد دقيق لعدد المعوقين في العالم أو في أي من بالده وتكون ىذه الصعوبة أكثر
شدة وتعقيداً في الدول اآلخذة بالنمو .والعوامل وراء ىذه الصعوبة متعددة  ,فيناك نقص في اإلحصاءات في
أكثر دول العالم وىناك خطأ أحياناً في العينات التي تعتمد في دراسة مدى اإلعاقة في بمد ما  .وىناك تستر

من األىل عمى المعوق في األسرة وابتعاد اإلعالم عنو وىناك تأخر في الكشف عن اإلعاقة ومثال ذلك الصم

الجزئي والصم الشديد .

آثر اإلعبقة على الفرد وأسرته :
تتفاوت اآلثار التي تنجم عن اإلعاقة عند األفراد المعوقين وعند أسرىم ,وتبدو ىذه اآلثار عمى ىيئة مشكالت
تضايق المعوق وتضايق أسرتو .وتتدخل في حدوث ىذه اآلثار عوامل متعددة بينيا طبيعة اإلعاقة وشدتيا
وموقف المجتمع من المعوقين ومستوى ما فيو من وعي يتصل باإلعاقة ومقدار ما يتوفر في المجتمع
وداخل األسرة من خدمات وقائية وعالجية تقع في إطار العناية الطبية والعناية التربوية والعناية االجتماعية .
ومن بين اآلثار التي يعاني منيا المعاق التوتر االنفعالي الذي يغدو قوياً في حياة كل من الوالدين وكأن
اإلعاقة عقوبة قصد بيا الوالدان أو أحدىما وكثيرا ما ينكر الوالد وجود ولد معوق في البيت أو يقدمان
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معمومات عنو تقل بكثير عما يعاني ولدىما منو واقعياً وكثيراً ما يفعالن ذلك حماية أل والدىم االخرين  .ثم إن

الطفل المعوق يفرض أعباء استثنائية عمى أفراد األسرة من حيث ما يحتاجو من جيد ووقت وعناية وكثيراً ما
يؤدى ذلك إلى ضعف في الحالة االجتماعية لألسرة  .يضاف إلى ذلك أن الطفل المعوق كثيراً ما يفرض عمى

األسرة انفاقاً يؤدي إلى عدم التوازن في ميزانيتيا ويحرميا من توفير ما يمزم لموالدين واألوالد اآلخرين وقد

يؤدي ىذا االنفاق إلى إفقار األسرة .

الوقبية من اإلعبقة
 تبدأ الوقاية بفحص ما قبل الزواج أو فحص ما قبل الحمل و يشمل الفحص اآلتى :
 فحص ضغط الدم تحاليل السكر الكشف عن وجود بعض األمراض الفيروسيو الكشف عن معامل ريزوس معرفة تاريخ األسرة المرضى دراسة حالة األم المناعية والتأكد من تمقى التطعيمات المختمفة معرفة األدوية الممنوع تناوليا اثناء فترة ما قبل الحمل أو اثناء الحمل.وىناك فئة اكثر عرضة النجاب طفل ذو احتياجات خاصة ومن ثم يمزم المجوء لالستشارة الوراثية عن
طريق طبيب الوراثة  -وىذه الفئة تشتمل عمى:
زواج األقارب.
وجود عدد من األفراد المصابين بنفس نوع المرض داخل العائمة الواحدة.
ظيور أكثر من مرض وراثى داخل العائمة الواحدة.
الوقاية أثناء الحمل :
البد من متابعة الحمل بمعرفة طبيب النساء والتوليد  ,وتشمل عمى اآلتي:
 قياس الضغط والوزن وبعض التحاليل الروتينية مثل السكر والزالل وغيرىا فى الدم متابعة نمو الجنين وحالتو داخل الرحم بعمل موجات صوتيو فى األسبوع الــ  21من الحمل واألسبوعالــ  12حيث يمكن الكشف عن معظم العيوب
الخمقية.
الوقاية أثناء الوالدة :
البد أن تتم الوالدة في غرفة مخصصة
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لموالده مجيزة بالوسائل الحديثة لمتابعة الجنين والستقبال الطفل حديث الوالده فى وجود متخصص
فى طب األطفال ح ديثى الوالده مع وجود اجيزة إفاقة لنقل الطفل الغير مكتمل النمو أو المصاب
بنقص األكسجين او غيره ممن يولد ببعض المشاكل التى تستمزم نقمو لوحدات الرعايو المركزه
لألطفال حديثى الوالدة.
الوقاية والكشف المبكر لإلعاقة بعد الوالدة :
ويتم ذلك عن طريق متابعة نمو الطفل وتطوره بعيادة األطفال والكشف الدورى عمى الطفل كل شير فى
السنتين األولين من العمر وكل فترة بعد ذلك.
أوالً  :الوقاية واالكتشاف المبكر لإلعاقات البصرية :

من المعمومات اليامة التى يجب اإلشارة إلييا أن  %52عمى األقل من حاالت اإلعاقة البصرية يمكن

تجنبيا أوعالجيا بشرط إكتشافيا مبكراً والتدخل الطبى مبكراً أيضا .واألطفال األكثر عرضة لإلعاقة
البصرية ىم :

المصابين بأمراض وراثية أوعيوب خمقية متعددة.
األطفال المبتسرين .
األطفال المولودين ألسر بيا بعض األمراض التى قد تنتشر وراثياً مثل ورم الشبكية الخبيث

وقصر النظر الشديد.

األطفال المصابين ببعض األمراض العامة التى قد تؤثر عمى العين مثل إضطرابات الجياز
المناعى .
في حالة إصابة األم ببعض األمراض أثناء الحمل مثل الحصبة األلمانية والتوكسوبالزما.
ومن ثم فالفئات السابق ذكرىا البد أن تت وجو بيم األميات إلى طبيب العيون إلجراء فحوصات شاممة
عمى عين الطفل من يوم والدتو  .وتتم متابعتو فى عيادة الرمد  ,مع العمم ان الطفل الرضيع يبدأ فى
توجيو العين لألشياء التى يرغب فى مشاىدتيا بعد عمر  6أسابيع  ,وقد اليبدأ فى متابعة األجسام
المتحركة بعينو حتى عمر  3إلى  4شيور .
ثانياً  :الوقاية واألكتشاف المبكر لإلعاقة السمعية :

االىتمام بعمل فحص سمعى فى سن مبكر يبدأ منذ الوالده لألطفال األكثر عرضو لإلصابو بالضعف
السمعى وىم :
 .2من أصيبت أميم أثناء الحمل بالحمى .
 .1تعثر والدة الطفل.
 .3قرابة الوالدين مع وجود تاريخ مرضى بضعف السمع بالعائمة.
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 .4الوالدة قبل الميعاد .
 .5وزن الطفل عند الوالده أقل من  2522جم.
 .6التعرض لنقص األكسجين.
 .7التعرض لتسمم الدم .
 .8اإلصابة بالصفراء.
 .9إعطاء الطفل مضادات حيوية تؤثر عمى السمع مثل الجراميسين واألميكين .
ومن ثم يجب عمى كل أم تجد أن إبنيا من الفئة االكثر عرضو لإلصابة باإلعاقة السمعيو التوجو ألقرب
مركز سمعيات اوطبيب سمعيات لعمل الفحوصات الالزمو ومتابعة حالة الطفل .
كما ان ىناك مراحل متعمقة بحاسة السمع يمر بيا كل طفل  ,وىذه المراحل ىى :
 من الوالدة وحتى  4أشير  :يفزع عند سماع صوت عالى . من  5أشير إلى  6أشير  :يبدأ تقميد بعض األصوات التى يسمعيا . -من  7أشير إلى  21شيراً  :يستجيب إذا تمت مناداتو.

 -من  23شيراً إلى  25شيراً  :يشير إلى مصدر الصوت.

إذا لوحظ تأخراً في أي من ىذه المراحل يجب االتصال بطبيب السمعيات.
ثالثاُ  :الوقاية واألكتشاف المبكر لإلعاقة الحركية فى الطفل :
األطفال األكثر عرضو لإلصابة باإلعاقات الحركية ىم :

 .2المولودين عن أميات تعرضن لإلشعات المختمفة أو األمراض المعدية أو بعض األدوية أثناء الحمل .
.1تسمم الحمل .
.3األمراض الوراثية مثل انيميا البحراألبيض المتوسط  ,تسمم الدم أو الوالده قبل الميعاد.
.4الصفراء.
.5نقص األكسجين .
.6أخطاء مينية أثناء الوالده.
 .7اإلصابة بالميكروبات المختمفة بعد الوالده.
 .8نوبات التشنج.
 .9تسمم الرصاص.
ىذا الطفل يجب ان تتوجو األم بو إلى مراكز الطب الطبيعى لمتابعتو فى مراحل العمر المختمفة وذلك لعمل
األتي:
 -تقييم طور النمو المختمفة ومقارنتيا بالجداول المتعارف عمييا دولياً  ,وتشمل النمو الحركى والنمو
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الجسمى.
 كشف إكمينكى دقيق لمجياز العصبى لتقييم الجياز الحسى والحركى والقدره عمى اإلتزان . تقييم ردود األفعال الطبيعية والمرضية. فحص شامل لمجياز الحركى العظمى . تقييم النشاط اليومى لمطفل . تقييم مراحل السير المختمفة وتحميميا.رابعاُ  :الوقاية واألكتشاف المبكرإلعاقات التخاطب :

يمر الطفل السميم بمراحل معينة من الناحية المغوية  ,فإذا الحظت ان طفمك متأخراً فى إحدى ىذه المراحل
يجب إستشارة طبيب امراض التخاطب  ,وىذه المراحل ىي:

 عند شيرين  :يبدأ فى المناغاه . عند عمر سنة  :يبدأ المعب الصوتى وترديد بعض المقاطع بشكل منظم . عند عمر سنة ونصف  :يكون حجم مفرداتو  12كممة . عند عمر سنتين  :يستطيع ان يقول جممة من كممتين وحجممفرداتو يصل إلى  122كممة.
 عند عمر سنتين ونصف  :يستطيع ان يقول جممة من ثالثكممات .
عند عمر ثالث سنوات  :يستطيع ان يقول جممة من أربعكممات أو أكثر  ,ويستطيع ان يكتسب الضمائر وحروف الجر ,
ويكون عدد مفرداتو  1222كممة.
 من  4إلى  6سنوات  :تكتمل المغة بأبعادىا المختمفة .إذا لوحظ تأخراً في إحدى ىذه المراحل  ,يجب االتصال بطبيب

التخاطب.

خامساً ُُ  :الوقاية واألكتشاف المبكر لإلعاقات الفكريو :

تتصف ىذه اإلعاقة بعدم قدرة الطفل عمى التعايش بسبب قمة نسبة ذكاؤه .أما األسباب المسببة ليذا النوع

من اإلعاقات تنقسم إلى:
أ  -أسباب ما قبل الحمل  :مثل عيوب فى الكروموسومات والعيوب الخمقية .
ب  -أسباب اثناء الوالده  :مثل نقص األكسجين و الوالدة قبل الميعاد.
ج -اسباب بعد الوالده  :مثل األمراض المعدية  ,الصفراء  ,تسمم الدم و نقص ىرمون الغده الدرقية.
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وتتمثل الوقاية بتجنب األسباب السابق ذكرىا .
وعمى كل أم أن تأخذ طفميا المولود إلى اقرب مكتب صحة لعمل تحميل ىرمون الغدة الدرقية مجاناً من عمر

ال إذا ما أكتشف ان ىذا اليرمون قميل
يوم إلى عمر  7ايام  ,فيذا يقى الطفل من التخمف العقمى مستقب ً

فيبدأ العالج مبكراً مما ينقذه من التخمف.
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