
  

  
 
 
 

 -: ) البدنية ( اإلعاقة الحركية

االعاقةةةة البدنيةةةة  ل فةةةي كةةةز  ةةةرد يدرةةةد بةةةة  ال كةةةز قدر ةةة  البدنيةةةة لالحركيةةةة ال  
 ردانةةة  لبةةةة  اةةةب ابرا ةةة  بمةةةب   بةةةرى ال اك مةةة  يةةة دى الةةة   ردانةةة  لمحركةةةة 

االعاقةةةةة    ةةةةي الانبرةةةةة الافةةةةابة ال  رةةةةداب برعةةةةة بةةةةة  اةةةةب بمةةةةا     لعر ةةةة
البدنيةةةةة  فةةةةةيل االفةةةةاباا البمةةةةةاية الداماةةةةةة ال ةةةةي  ةةةةة  ر  ةةةةي ااارمةةةةةة الدةةةةةرد 
لحيا ةةة  الببي يةةةة لقةةةد  فةةةي  االب ةةةةا الداتميةةةة لشنمةةةاب ال  كةةةلب عمةةة   ةةةكز 
  عبةةةةةة  ةةةةةي الب ةةةةةاة الحركةةةةةي ال البةةةةةدني كةةةةةالب ر ال ال ةةةةةمز ل يرفةةةةةال    لعر ةةةةة

بلظامدةةة  الحركيةةةة االعاقةةةة البدنيةةةة  ل فةةةي عةةةاما بمةةةدى يانةةة  الدةةةرد اةةةب الريةةةا  
ب ةةةةكز ببي ةةةةي ن يبةةةةة اةةةةرل ال افةةةةابة ادا الةةةة   ةةةةالر ال  ةةةةشا ال  رةةةةداب 
الرةةةةدرا الحركيةةةةة ال الحمةةةةية ال كمي اةةةةا ا ةةةةا  ةةةةي االبةةةةرا  المةةةةدم  افةةةةحلبة 

 بات ش   ي ال لاةب الحركي

االعاقةةةةة الحركيةةةةة ل فةةةةي اعاقةةةةة  فةةةةي  الب ةةةةاة ال فةةةةبي ال ال يكمةةةةي   لعر ةةةة

الرةةةةدرا عمةةةة  الريةةةةا  بلظةةةةامد   البمةةةةاية  ال ظاةةةةي ال ال  ةةةةشا  حةةةةرا   اةةةةب

  لاةةةب تةةةشز ال  ةةةاري  المةةةابرة عر ةةة  االعاقةةةة الحركيةةةة فةةةي نرةةة   لالحركيةةةة 

 ةةةةي االدا  الحركةةةةي لمدةةةةرد ااةةةةا يب ةةةةز الدةةةةرد  ةةةةي حالةةةةة قفةةةةلر ا نةةةةا  ااارمةةةةة 

  الحياا الببية ارارنة بأقران  اب االمليا  

 

 



       
او خ ننننن  ذلنننننن ج نننننعجعة ا  اكية نننننق ال علىنننننق  ننننن  ال ننننن ع  ي ننننن  ال علنننننق خننننن   منننن  ل

 –واضنننننا حننننن  ال علنننننق ممنننننة ى ك ننننن  ى نننننعكى    ىنننننع  ا  لنننننة   نننننذا   مكنننننى   نننننخ  

 وىظهع لجة ( م ةج   –صجةيىق اطعاف 

  جىننننق  ننننخ  ىكننننةج  منننن  ينننن ب ال نننن ع  ي نننن  ال علننننق  صننننوع  ذوي اكية ننننق ال -

 . زئىق  –ل ىق 

ا عمةيىننننق  –عكع ننننع اية ننننق م ننننعمع عنننن نع ي نننن  الةننننع  منننن  جننننوا   ا عصننننة ىق  -

  خصىق . ة ةت  –ط ىق م ةل   –

  رم  االعاقة الحركية ) البدنية ( ال ي  حدث عم  اقما     

ل  ةةةاز أفةةةاباا النتةةةا  ال ةةةلكي  -أفةةةاباا ال اةةةلد الدرةةةرى :-1

لال ةةةةةةدامر ال فةةةةةةبية لشبةةةةةةرا  االرب ةةةةةةة الات مدةةةةةةة لاعاقةةةةةةاا 

حركيةةةةةة بااعيةةةةةة ا ةةةةةز ال ةةةةةمز النفةةةةةدي ل المةةةةةدمي ال ال ةةةةةمز 

الربةةةةةاعي ال  ةةةةةمز االبةةةةةرا  ن يبةةةةةة افةةةةةابة التشيةةةةةا الحركيةةةةةة 

 لنتا  ال لكي با

 لحركا ةةة   نرش ةةة   ةةةي ا حةةةر  كرمةةةي امةةة  ااز ي بمةةة  ا مب ةةةا الابالعةةةة لفةةة  

 اانةةةةةد يز مةةةةة ل  ا حةةةةةاد الابالعةةةةةة فةةةةة   ريا ةةةةةياا عمةةةةة  لي ةةةةةر  الريا ةةةةةية

 . الا حدا بالاامكة ااند يز م ل  لارر  الريا ي

االعاقةةةةةةاا الحركيةةةةةةة االتةةةةةةرز ن يبةةةةةةة  ةةةةةةمز بر ةةةةةةي بةمةةةةةةي   -2

افةةةةاباا الادفةةةةز    ةةةةمز النفةةةةدي البةةةةللي ل يرفةةةةا   لكةةةة ل  



       
حةةةةةاالا الب ةةةةةر لشبةةةةةرا  مةةةةةلا   رديةةةةةة ال ا ةةةةة ركة   ل نرمةةةةة  

االعاقةةةةاا الحركيةةةةة الةةةة  اقمةةةةا  حمةةةة  قةةةةدرا الا ةةةةاا لاةةةةدز 

نمةةةبة ال بةةةة لكةةة ل  حةةةاالا الب ةةةر  نرمةةة  الةةة  اقمةةةا  لي ةةةر  

فةةةةة   الابالعةةةةةة الانظاةةةةةة الدلليةةةةةة لريا ةةةةةة عمةةةةة  ريا ةةةةةياا 

 الا اقيب لاررفا المليد 

االعاقةةةةاا الحركيةةةةةة لال  ةةةةةنبية ل يرفةةةةةا لال ةةةةةي  حةةةةةدث ن يبةةةةةة -3

افةةةةاباا الاةةةةال ال التشيةةةةا ال مليةةةةة انةةةة  ا ديةةةةة الةةةة  ال ةةةةمز 

  ةةةةةةنبي بةةةةةةاالبرا  ال البمةةةةةة  افةةةةةةحلبا ال  يةةةةةةر افةةةةةةحلبا 

ب تمةةةةةة  عرمةةةةةةي لي ةةةةةةر  عمةةةةةة  ريا ةةةةةةياا فةةةةةة   الابالعةةةةةةة 

 الدللية لمريا ة لال رليح البا ية

  فني  االعاقاا 

 

 ألال : اعاقاا الب اة ال فبي ) االعاقاا ال فبية ( ل  از 

 ال مز الاتي-1
 الفر -2

  انيا :اعاقاا الب اة ال  مي لال ظاي ل  از

 الب ر-1
  مز األبداز-2



       
 ال مز النفدي المدمي-3
 ال مز النفدي البلز-4
 ال  ا  الادافز-5
 ال الر ال  مي-6
 ال كليب ال  ريحي اللرا ي بال الد الدررىمل  -7
 ايز ال نا بانبا-8

  ال ا : االعاقاا الار ية )النا بة عب االارال الاةانة( ل  از

 ارل المكر-1
 ار   الرم -2
 الرا  لاالارال التبي ة -3

 

 اعاقاا الب اة ال فبي 

 ألال : نظرا عب ال الد الدررى لالحبز ال لكي لافابا  اا 

فابا  ال الد الدررى -1  لا 
ي د ال الد الدررى الدعااة األمامية لبم  االنماب كلن  يا ز ل الاحلر 
الاركةى لم يكز ال ظاي ال ى يحاز الرأس  ي أعش  لير كة عمي  الرد  
الفدرى لال راعاب ل  فز ب  ا ظ  ال  شا ال ي  حر  الب   ا  قم  اب 

لية ال ي ير كة عمي ا ع شا األبرا  ال ميا لالمدم  لب ل  يكلب ال ااة الر
البم  لفل ب  ا اللف  ال ندمي يحاز ا ظ  البةا  البم  ليلةع ا بال مالى 

 عم  البر يب المدمييبل.
لير بب بال الد الدررى ال ديد اب ال  شا لالادافز   ش عب االرببة ال ي 
 ربب ف   الدرراا ا  ب   ا الب ل   ليح لى عم  قناا بليمة   تمم  اب 



       
ل  امدم   ما  بالرناا الدررية يار اب تشل ا النتا  ال لكي اب أعش  ا

 األعم  ال  األمدز ا ا ي غز ا ظ  أبةا  الرناا عدا بةفا المدمي .
ليا د ال الد الدررى اب قاعدا الباباة عم  بلز ال نا لالب   بلل  يبمغ 

  النحل (م  ااا ابةا     بمغ ابلال ا عم67(م  لعند االناث )77لدز ال كلر )
م  189(م  لالبة  الربني )28( م  لالبة  الفدرى )12اال ي البة  الرقب  )

(  ررا 33(م  ي كلب ال الد الدررى اب )12البة  ال بةى لال ف في )
ا رافة اللاحدا  لا األترز لار ببة اللاحدا ا  األترز بلامبة ارببة تافة 

 ليرم  ال الد الدررى ال  تاس انابا لفي
 (  رراا عنرية.7ل نرية ل حلى عم  )الانبرة ا-1
 (  ررا فدرية.12الانبرة الفدرية ل حلى عم  )-2
 (  رراا قبنية.5الانبرة الربنية ل حلى عم  )-3
 (  رراا عبةية.5الانبرة ال بةية ل حلى عم  )-4
 (  رراا عف في .4الانبرة ال ف فية ل حلى عم  )-5

لاب البدير بال كر اب فنا   ال حا  ال اندااج بيب  رراا الانبرة ال بةية 
اكلنة ب ل  عظ  ال بة لك ل  ال حا  بيب  رراا الانبرة ال ف فية اكلنة 
ب ل  عظ  ال ف   كاا لاب  ادفز  رراا ال الد الدررى يكلب احلرا بليش 

الدرراا عم  بلز  ام ديرا ال ى يم ند الي  ال يكز ال ظاي لإلنماب ل ر بب
ال الد الدررى بأرببة قلية   از ب كز ا بانس لباماعدا ال  شا الاحيبية 
عم  حدظ ال الد الدررى ب كز ان ف  لاب     ف   االرببة ي دى ال  
  لفاا الرلا  ل أ يراا لظيدية أترز ل ا  أب  رلي  ا لةيادا ارلن  ا 

ال الد الدررى كاا لاب ال     لالاحا ظة عمي ا اب اف  أمس ال شبية ل رلية
ال ى يفي  الابااي  ال  مية  ي انبرة الببب لالانبرة االليلية لتم  الدت  
  ش عب الرفر لقمة الارلنة  ي ع شا الظ ر لع شا الانبرة الحرقدية 
لالدت  االاااية ي دى ال  تمز  ي  لاةب ال از ال  مي ال ى ي  ر ممبا  ي 

    الانبرة .االرببة الالبلدا  ي ف

 لظام  ال الد الدررى 



       
 ي بي فيكمية البم  الا ا مة بان فا  الرااة. -1
يحدظ  ي داتز قنا   الدررية ) الحبز ال لكي (  يكمب  نلعا اا اب -2

 الحااية  د الا  راا التاربية.
 يحاز لةب البم  ليرل  بنرم  ال  األبرا  المدم  .-3
 ماب.ي د الدعااة األمامية لالرلية لبم  االن-4
  دز الحركاا الكبيرا لالا اة لإلنماب اب تشز الادز اللام  لمحركة -5

  ي .
  از األقرا  الالبلدا بيب  ررا   عم  اا فا  الفدااا ال ي ي  رل -6

 ي  رل ل ا البم  .

 إفاباا ال الد الدررى

اب ا م  األ تا  الافابيب بافاباا حادا  ي ال الد الدررى يفابلب باا 
مز النفدي المدمي ال بال مز الرباعي  ل ال مز النفدي ي ني ي ر  بام  ال 

  مز األبرا  المدم   ي بم  االنماب .

 راعيب ( كاا لاب  –ااا ال مز الرباعي  ي ني  مز األبرا  األرب ة ) ربميب 
اإلفابة بال مز النفدي المدمي ال ال مز الرباعي    اد عم  أماس الام لز 
ال ى أفي  ب  ال الد الدررى أى اكاب اإلفابة  كماا كاب ام لز اإلفابة عاليا 
كاا فل الحاز  ي إفابة الدرراا ال نرية أدز  ل  ال  حدلث ال مز الرباعي ااا 

ي اكاب انتدل اب ال الد الدررى أدز  ل  ال  ا ا كاب ام لز اإلفابة  
اإلفابة بال مز النفدي المدمي أى اب ام لز ال رر ي  اد عم  اكاب الدررا 

 الا  ررا .

لقم  التبرا  الات فلب  ي الاباز الببي ام لز اإلفابة عم  ل ا اكاب 
ةية اإلفابة ملا  أكاب  ل   ي الانبرة ال نرية ال الفدرى ال الربنية ال ال ب

 ل ل  بأت  الحر  األلز اب ام  الكماة ا ز :



       
( أى الافابيب C( يأت  حر  )Cervicalالافابيب بالدرراا ال نرية ) -

 (.C4-7بالدرراا ال نرية ليكلب  فني  اإلفابة لدي   فل )
( ا ا اب  فني  اإلفابة لدي   Thoracicالافابيب بالدرراا الفدرية ) -

 (.T 1-12فل )
 (.L 1-5( فل )Lumberالربنية ) الافابيب بالدرراا -
 ( .S 1-5( فل )Sacralالافابيب بالدرراا ال بةية ) -

(    ا ي ني اب اإلفابة  ي الدررا ال نرية الراب ة ل ا ا C4 مل ات نا ا ش إفابة )
(    ا ي ني اب اإلفابة  ي الدررا ال نرية ال انية لفك ا L2ات نا ام لز إفابة )

 .... الال 

( يفابلب بال مز الرباعي بمب  C4-7الافابيب  ي الدرراا ال نرية )اب ا م  
ار دا  ام لز اإلفابة لدي   لال ت  الافا   ي ف ا الام لز اب ال الد 
الدررى  كلب لدي  حركة  ي ال  شا ال نرية لع شا حةا  الك   ااا األ تا  

  الدررا ال بةية ( ح T1الافابلب  ي ام لز ي رالح اب الدررا الفدرية األلل  )
(  أن   يفابلب بال مز النفدي المدمي ااا البة  ال ملى اب البم  S5التاامة )

ل  ال  األ تا   أن  يكلب ممياا ليم تد  ب كز كبير  ي الريا  باألعااز 
اليلاية لياكب ل  ال  األ تا  ام تدا  ال كاةاا لالاماند لالكرامي الا حركة 

 ير كااز . ب ا لنل  ال مز كااز ال  

  انيا : الحبز ال لكي لافابا   

لفل اا داد لمنتا  الام بيز يا د اب تشز الد حة ال ظا  لراعدا  لفل اا داد   
الباباة لي غز ال م يب ال ملييب لمرناا الدررية الاا دا داتز ال الد الدررى 
الا كلنة اب الد حاا الدررية ليا د اب الحا ة ال ميا لمدررا ال نرية األلل  ح   

لل  ال الحا ة ال ميا لبم  الدررا ام لز الحا ة المدمية لبم  الدررا الربنية األ 



       
( م  يحاب بالمحايا داتز الرناا الدررية 45الربنية ال انية ليبمغ بلل  بحدلد )

ل ت رق  قناا اركةية   فز اب األعم  بالببيب الراب  الداا ي ل حلى عم  
لي د الحبز ال لكي قماا اب اقما  الب اة ال فبي  المامز الاتي ال لكي.

ا  كرنا اب الحبز ال لكي ين  ي عند الحا ة المدم  لمررا الربنية الاركةى لكا
األلل  ال الحا ة ال ميا لمدررا الربنية ال انية  ااا الرم  الا بري اب الرناا الدررية 
أمدز الدررا الربنية األلل  الا كلنة اب الدرراا الربنية ال انية لال ال ة لالراب ة 

أن ا   غز باألعفا  ال لكية الناةلة بفلرا لالتاامة لعظاي ال بة ال ف    
اب الحبز ال لكي يا م  دربة عالية اب  ة ل ترج اب   حا  ا بيب الدرريةاامم

اللقاية بلبلد  داتز الرناا الدررية ل ا  أننا نرا  ال يم لى لال ينحفر لال يت فر 
بز  ي حركاا ال الد الدررى كم ا لعنا  علااز عدا  حا ظ عم  مشاة الح

ال لكي داتز الرناا الدررية لاب ف   ال لااز  ل لبلد المحايا ال ي  حيب ب  ل 
لبلد االرببة ال ي  ربب بلان  الرناا الدررية ل لبلد المامز الاتي ال ى يحيب 

 بالحبز ال لكي لي از عم  اا فا  الرباا لالفدااا ل.

 إفاباا الحبز ال لكي 

اإلفابة ال ي ين ج عن ا  رداب ال ت    ر  إفابة الحبز ال لكي بأن ا  م  
%( اب لظيدة األبرا  المدم  ن يبة  أ ر الحبز 17الافا  باا ال يرز عب )

 ال لكي با  ر تاربي ال داتمي .

اب أى  ت  ياكب اب يفا  بافاباا الحبز ال لكي ملا  أكاب بدش فغيرا ال 
ال  اب ا م   أا اا ال ابا  ال ارافرلب ال كبار المنب ل  ير االحفامياا

( منة ا مب   اب 29-15الافابيب  ي الحبز ال لكي   رالح أعاارف  بيب )
(   اب النتا  ال لكي فل 1:4ال با  ل كلب نمبة إفاباا الميداا ال  الرباز )

حمرة اللفز بيب الدااغ لأع ا  البم  األترز   ل ي از عم  نرز الا ملااا 



       
حركية ال  ال  شا لالبمد ل ا   ل الحمية ال  الدااغ لينرز الا ملااا ال

 عم  ال امياا البماية الات مدة  الام لز عب ال امياا الحمية لالحركية ليحا ظ

 اقما  اإلفابة  ي الحبز ال لكي

ين ج ف   النل  اب االعاقة الحركية ن يبة كمر الدرراا ال نرية ال الظ رية ال  
البامة ال فبية لالنتا   الربنية لي دى ف ا الكمر بدلر  ال  ال غب عم 

ي دى ال  ال مز ال لكي الاغ ية لشبرا    اب ال غب الحافز عم  الدرراا 
االبرا  المدم  حيث اب ال غب ا ا كاب عم  الدرراا ال نرية  ي دى ال  ال مز 
 ي البة  ال ملى ال المدم  ال كشفاا ا ا لف ا  حدد   دا  لنل  االعاقة     

لقد يكلب قب  كااز  ي الحبز ال لكي ال قب  بةمي  ي   ليما  ال مز الرباعي
 الحبز ال لكي  

 أمبا  حدلث اإلفابة  ي الحبز ال لكي  

 امبا  ببي ية لالحلادث  –الال 

 حلادث البرا لال فاد  . -
 حلادث المرلب . -
 حلادث ال از . -
 حلادث االفاباا الريا ية . -
 االمبا  الار ية  – انيا 

 االبداز . الدررى التمرية لاللالدية لدز  لفاا ال الد  -
 االلرا  التبي ة  ي ال الد الدررى . -
 اارال النتا  ال لكي ال فبية . -
 . عامياا الدم  الدا مة قد   دى ال  نل  اب االعاقاا -

 -االن بة الريا ية لمافابيب بالحبز ال لكي لال الد الدررى :



       
اب اللابةةةةةة  اللاقةةةةةة  عمةةةةةة  تريبةةةةةةي ال ربيةةةةةةة البدنيةةةةةةة لعمةةةةةةل  الريا ةةةةةةة 
لالا تففةةةةةيب  ةةةةةي ابةةةةةاز ال ربيةةةةةة البدنيةةةةةة لةةةةة لى االعاقةةةةةة ) ريا ةةةةةة 

اعةةةةةداد برنةةةةةااج ريا ةةةةةي ا ةةةةةدز ل ةةةةةلال  ال ةةةةةريحة الا اةةةةةة التةةةةةلا  ( 
لاللامةةة ة االن  ةةةةار بمةةةب  الحةةةةرل  لالحةةةلادث لالحةةةةاالا الار ةةةية لفنةةةةا 

 -نبرح ب ل ان ا :
  -:ال اريناا  -

اةةةةةب يبةةةةة  اب ي ةةةةةاز البرنةةةةةااج عمةةةةة   ارينةةةةةاا لم  ةةةةةشا المةةةةةمياة  - أ
 البم  لال از عم  ) ال بلير ( .

ال اةةةةز عمةةةة  ب ةةةةز البرنةةةةااج ال ارينةةةةاا   اةةةةز بفةةةةلرا ال  ةةةةشا  -  
المةةةةميا  لال  ةةةةشا الافةةةةابة لال ةةةةي ياكةةةةب ال اةةةةز عمي ةةةةا ل بليرفةةةةا 

 بفلرا بميبة .
  -الا لاةى االر ي : -

ب ي ةةةةةانلب اةةةةةب اةةةةةب االعاقةةةةةاا  ةةةةةي ياكةةةةةب امةةةةة تدا  الا ةةةةةلاةى لمةةةةة ي - أ
 البر  المدمي .

 ي  بر عااز اماعد  ي اللقل  . -  
ي  بةةةةر عااةةةةز امةةةةاعد  ةةةةي الا ةةةةي   ةةةةي ب ةةةةل حةةةةاالا ال بةةةةلر  - ا

 لدز الدرد الا اا .
 يب  اب يكلب البار انام  لمبلز لال ار لمدرد الا اا . - ث

 

  -الريا اا الاامية : -
 المباحة  ي احلال انامبة ال اا . - أ
 الاا الالبلدا .ار دا  لكاية  -  
 لبلد مشل  قريبة اب الحلل ) الحا اا ( . - ا


