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 Special Educationاسم المادة التربية الخاصة / 

  ابعة المحاضرة الس

 Motor disability/  حركية االعاقة ال

 
 تعريف اإلعاقة الحركية . 
أو  اننتيجة لفقد تصيب الفرد حركيا:تمك االعاقة التي  عمى انيا الحركية   اإلعاقة رفتع-1

وأداء الميمات  التعمم فيقدرتو  عمىتؤثر  اجيزة وأعضاء الجسم التي احد عاىة في واخمل 
 اليومية.  الحياتية

األشخاص الذين يعانون من  االعاقة التي تصيب وتعرف االعاقة الحركية عمى أنيا:تمك -2
رضية مزمنة تحد من قدرتيم عمى استخدام أو حالة م حالة عجز عظمية أو عضمية أو عصبية

عمى إمكانية مشاركتيم في واحدة أو أكثر من النشاطات  أجساميم بشكل طبيعي مما يؤثر سمبا
  الحياتية.

 ثالثا:تصنيف اإلعاقة الحركية 
مشكالت ترجع في العادة إلى فترة عدة   نتيجةتحدث اإلعاقة الحركية عند الكائن الحي  

عممية الوالدة  وعدد قميل نسبيًا يرجع إلى صعوبات محددة تحدث بعد الوالدة ، مثل  ثناءالحمل أ
  .الحوادث التي يتعرض ليا اإلنسان

 :ة الىيمكن تصنيف اإلعاقو  
ي  -1 ىو عجز عصبي ـحركي ناتج عن خمل عضوي في مراكز ضبط الحركة في :و الشمل الُمخِّ

جزء أو األجزاء في المخ التي أصابيا التمف ، تختمف اعراض لمشمل المخي باختالف ال والمخ 
 شمل المزدوج )الرباعي( .والشمل الجانبين و النصفي السفمي ـو لثالثي ا يتضمن الشملو 
 إصابات الحبل الشوكي. -2
 الوىن العضمي. -3
 تصنف الى:و :إصابات الرأس  -4

 مة المدى.أ. االرتجاج الدماغي ، ونادرًا ما تؤدي ىذه اإلصابات إلى مضاعفات طوي



ب. الرّضة الدماغية ، وىي أكثر خطورة من االرتجاج الدماغي ، فيي قد تعني وجود نزيف 
دماغي مما قد يترتب عميو مضاعفات خطيرة تتطمب الوقاية ، منيا إجراءات طبية وربما جراحية 

 طارئة.
 جـ. كسور الجمجمة ، التي قد تؤدي إلى حدوث تمف دماغي في الحاالت الشديدة.

 النزيف الدماغي ، الذي قد يحدث نتيجة انفجار أحد الشرايين ، وذلك قد ييدد حياة اإلنسان.د. 
 :وتصنف الىانحناءات العمود الفقري   -5

 أ. الجنف: ىو ميالن وانحناء جانبي العمود الفقري.
 ب. البزخ: ىو انحناء العمود الفقري إلى األمام.

 الوراء.جـ. الحدب: ىو انحناء العمود الفقري إلى 
 الروماتيزم.  -6
 تصنيف اخر لإلعاقة الحركية مثل:  -7

 أ. البتر: ىو فقدان طرف واحد أو أكثر جزئيًا أو كميًا.
 ب. التقوس المفصمي العضمي المتعدد.

 جـ. الضمور العضمي الشوكي.
 د. تشوىات الركبة.

 رابعا::خصائص  المعاقين حركيًا  
تختمف درجة كل مظير من مظاىرىا ، وقد يكون تتعدد مظاىر اإلعاقة الحركية كما 

ذلك التعدد في النوع مبررًا كافيًا لصعوبة الحديث عن الخصائص السموكية لممعاقين حركيًا ، إذ 
تختمف خصائص كل مظير من مظاىر اإلعاقة الحركية عن المظاىر األخرى ، وعمى سبيل 

الدماغي متمايزة عن الخصائص  المثال ؛ قد نجد الخصائص السموكية لألطفال وذوي الشمل
 السموكية لألطفال المصابين بالصرع ، وىكذا.

وعمى ذلك يصعب عمى الدارس لموضوع الخصائص السموكية أن يجد خصائص 
سموكية عامة لممعوقين حركيًا ، ولذلك سنشير ىنا إلى بعض الخصائص السموكية العامة 

لى السمات الشخصية العامة  بالنسبة لبعض مظاىر اإلعاقة الحركية. كالتحصيل األكاديمي وا 
أما بالنسبة لمخصائص السموكية الشخصية لممعوقين حركيًا فتختمف تبعًا الختالف مظاىر 
اإلعاقة الحركية ودرجتيا ، وقد تكون مشاعر القمق والخوف والرفض والعدوانية من المشاعر 

تمك الخصائص السموكية  المميزة لسموك األطفال ذوي االضطرابات الحركية ، وتتأثر مثل
الشخصية بمواقف اآلخرين وردود فعميم نحو مظاىر االضطرابات السموكية الشخصية بمواقف 

 اآلخرين وردود فعميم نحو مظاىر االضطرابات الحركية. 
 :الرجوع الى اسباب االعاقة العقميةخامسا:أسباب اإلعاقة الحركية 



 الوقاية من اإلعاقة الحركية  سادسا:
( ، - RHيل دم كل من الزوجين ، والتأكد من أن دم األم ال يحمل العامل الرايزيسي )تحم -1

ذا حدث وثبت أن األم تحمل ىذا العامل فمن الواجب حقنيا بالحقنة المضادة بإشراف الطبيب.  وا 
التأكد من التاريخ االجتماعي لسالمة كال الزوجين وخموه من حاالت اإلعاقة الحركية قبل أن  -2

 اإلنجاب. يقرر
 يفضل تمقيح األم ضد مرض الحصبة األلمانية ، بفترة شيرين قبل الحمل عمى األقل. -3
تجنب و  واإلشعاعات االخرى أشعة اكس خالل فترة الحملو امتناع األم الحامل عن التدخين   -4

شراف الطبيب.  تناول األدوية ميما كانت الظروف إال بأمر وا 
 الحمل وفي األشير الثالث األخيرة منو لتجنب ضغط الدم . عمى األم فحص الدم عند بداية-5
 


