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إهداء
إىل أتسر لملللقني عقبيًّل ،وإىل كل مهكم يف جمل لإلعلق لبلقبي .
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المقدمة:
لحلاددد هلل لبددم م دن عبياددل اهدددل ل ،وكددل ب د
لملالوث رمح ببللملني ،وبلد:

حسددن أب دل ،مث لبص د

ولبس د م عب د

إن مدن أعظددم لددم لهلل عبد لإل سددلن بصد علمد لاد لبلقددل؛ إذ إ د ماددل لبكمبيد ،
وب جلل لهلل لإل سلن خبي ك يف لألرض ،وجو أعظم لا يهاهل لهلل لإل سلن.
ومام أكثر من أربل عشر قر ل من لبزملن ،بزغ ور لإلتسد م عبد لباشدري ؛ بياددة لباللدل
وياشر لحلق ويقيم لبدين كب هلل؛ بد ل بلقيدد لبكوحيدد ومدرورل بمدل جول د حيدل لإل سدلن .اهدل
ج ددو لةبي د د لألم ددو عا ددر ب ددن عا ددد لبلزيد ددز ق ددد ح ددث عب د د إحص ددل ع دددة لملل ددلقني يف لبدوب د د
لإلتسد مي  ،وأمددر بلبا قد عبدديهم مددن بيددس مددل لملسددباني ،يف حددني بدس مللمبد لمللددلقني عقبيًّددل
ولحدد مدن أكثدر اصدو ردلريل لباشدري إثددلر ب زادزل  ،ا د لبقاللدل لجاةيد يف لبلصدور لبقدميد
مددن لملدياد كددلن لمللددلقون عقبيًّددل يسددلقون إىل لملددو بوصد هم أادرلةل غددن ددلالني ببةددار لباشددر ،
1

أمل يف أتسربل اقد كل ول يالةون ب أةىن رمح ( ).

وق ددد ددهد لبق ددرن لبكلتس د عش ددر روتس دلل يف إ ش ددل لملللج ددد ولمل دددلرا ببال ددلقني عقبيًّددل يف
لبدو لملكقدم ؛ ويف وقكال لحللضر -وهلل لحلاد -جندد لبمثدن مدن لبددو لبالميد بددأ يف إةخدل
برلم رعلي لملللقني عقبيًّل ورشخيص حلبكهم ورلبياهم.
وإن تسا لخكيلر لبالحث جمل لملوضوع؛ جو ألمهيك وحلجد لتكاد إبيد ثقلايًّدل وصدثيًّل؛
اهو خيكص ب ا غلبي عب قبوبادل ييلدل ،اادن خد لباثدث تسدلس لبالحثد جلجدد ألن جتاد
كل لألتسال لبيت رسلعد لألم يف ملرا لحلال بل ل مللق عقبيًّل وكي ركةا ذبك ،وكمبك
وضثس لبل ج لبليب بالض لحللال لبشديد وكي ي لبوقلي لب م بمو لإلعلق لبلقبي .
الجدف لألتسلا من جمل لباثث جدو رلريد لتكاد بمهمهيد لبكشدخيص قادل لبدوالة ويف
أثاللهل وبلدجل؛ اان خ لبكشخيص رقدم لبرعلي لملكملمب ولبشلمب يف لبوقس لملالتس .

( )1ل ظر ،رمهجيل ذو لالحكيلجل لةلص  ،لي لبزلرع ،ص.21:
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ورك دز يف حبث د جددمل لباثددث عب د ل ل د لبلدديب؛ تس دول يف لبكلري د أو لألتس ددال أو
لبكص دداي ل ولب ثوص ددل لبلايد د ولبوقليد د رايد د مرلحبه ددل؛ ألن لالعكا ددل بل ل د د لبل دديب مه ددم
ومكولار يف جمه لبا ة لملالرك بلتلن.
ومددن لبصددلوبل لبدديت ولجهددس لبالحث د خ د إعدددلة لباثددث؛ عدددم رددولار لملرلج د تددل
لبكش ددخيص لبل دديب ببال ددلقني عقبيًّ ددل بص د د خلص د د  ،إض ددلا بض دديق لبوق ددس بس ددا كث ددر لمله ددلم
ولبكملبي  ،وبمن ب ضل من لهلل وما  ،لتسكللعس أن راه لباثث ،تسللب لهلل أن يا ب .
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شكر وتقدير
أقدم أمس آيل لبشمر ولالمكالن ولبكقدير ولحملا بباشرا لب لضب لألتسكلذ بريل ،
وألجب وصديقليت عب رللوهنم مل يف جمل لباثث ،وأتسمه لهلل جم روايقل ي م خللجم.
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التمهيد:
لإلعلق لبلقبيد مدن لبظدولجر لملمهبواد عبد مدر لبلصدور ،وال ي ددملة خيبدو جمكاد ماهدل ،كادل
رلد جمه لبظلجر موضوعل جيا بني لجكالمل لبلديد مدن ميدلةين لبلبدم ولمللراد  ،كلددبم لبدا د ر
ولب ددةبي ولبل د ولالجكاددلع ولبقددل ون ،ويلددوة لبس ددا يف ذبددك إىل رلدددة ل ددهل لبلباي د لب دديت
أتسهاس يف ر سدن جدمه لبظددلجر وأثددرجل يف لتكاد  ،وبدمل ابددير مدن لملسدك ر أن جندد رلري دل
خمكب جمه لبظدلجر  ،وقد يمددون من لملالتس لتسكلرلض ربك لبكلري ل .
ولبكشدخيص يف جمدل لإلعلقد لبلقبيد لايًّدل ،جدو لةلدو لألوىل يف لبلد ج ولبكمهجيدل ،وجددو
لةلو لألوىل يف لبكللمل بشمل صثيح م لإلعلق أو لبصلوب أو لالضدلرل لبدم يلدلي ماد
لبل ل ،وياظر إبي عب أ عابي ث ثيد لأللدرلف؛ ركضدان لبل دل ولب دلحص وأةول لب ثدص
ولبكشخيص أو وتسللب .
ا د د د( خص) لبش د د ؛ أ  :عياد د د ومي د ددزه مم د ددل تس د دوله ،ويق د ددل  :د ددخص لب د دددل و د ددخص
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لملشمب ( ).

البكشددخيص" :جددو إصدددلر حمددم عبد ددلجر مددل بلددد قيلتسددهل واددق ملددلين خلصد بكبددك
لبظلجر  ،ويكم ذبك من خ خلول مليا الككشلف لبلةز ولبقصور مث لبل ج"(.)2
و اظر إىل رلري لإلعلق بشمل علم وجو" :عالر عن حلب من عددم لبقددر عبد ربايد
لب ددرة ملكلبا ددل أةل ةوره لبلايل د د يف لحلي ددل  ،لمل د دررام بلا ددره وجاس د د وخصللص د د لالجكالعي د د
ولبثقلاي ؛ وذبك كية لإلصلب أو لبلةز يف أةل لبو لل لب سيوبوجي أو لبسيموبوجي "(.)3
اقد قلم لبلديد من لالخكصلصيني بكلريد م هدوم لإلعلقد لبلقبيد (جادلأ أكثدر مدن 30
رلري دل خمكب دل ،ولبس ددا يف ذب ددك رل دددة لملهكا دني بدرلتس د لإلعلق د لبلقبي د ) ،وم ددن ج د ال ألا ددل
ولخكصلصيون سيون وعلمبون يف جمل لةدم لالجكالعي .

( )1لمللةم لبوتسيم ،إبرلجيم أ ير وآخرون ،ةلر إحيل لبةلث لبلريب ،باالن ،بنو  ،ص.276:
( )2إبرلجيم لبلثالن ،أتسر وضولبم بكشخيص وع ج ذو لالحكيلجل لةلص . 2009 : ،
http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=8270.
( )3لملدخل إىل لبةبي لةلص  ،يوتس لبقريويت وآخرون ،ص.21:
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وقدد عرادس لإلعلقد لبلقبيد لايًّدل بمههندل" :حلبد مدن لبداقص لبلقبد ألتسدال لايد ملرواد
أو غددن ملرواد "( .)1ولعكاددد لالخكصلصديون لبا سدديون يف رلدري هم عبد سديددد سددا لبددمكل مددن
خ قيلتسهل بولتسل مقليير حمدة  ،وماهل مقيلا "تسكل ورة -بياي " ببمكل  ،وقلبول" :إن كل
ارة رقل سا ذكلل عن  %70اهدو ملدلق عقبيًّدل"( .)2أمدل لالخكصلصديون لالجكادلعيون اقدلبول:
"إن لب رة يلد ملوقل عقبيًّدل إذل اشدل يف لبقيدلم بلملكلبادل لالجكالعيد لملكوقلد ماد "( .)3وقدد عدرب
عن موضوع مدى لالتسكةلب بباكلبال لالجكالعي صمصلبح لبسبوأ لبكمي .
ومهاددل يمددن ،اددفن لبكلري د لألكثددر قاددوال لآلن ولأل ددهر يف جمددل لإلعلق د لبلقبي د  ،جددو
لبددم قدمك د ل الي د لألمريمي د ببكخب د لبلقب د ؛ لبددم يدداص عب د "أن لبكخب د لبلقب د جددو
لخن لض مبثوظ يف مسكوى لألةل لبلقبد لبلدلم يظهدر خد ادة لباادو ويادك عاد أو يصدلحا
قصدور يف لبسدبوأ لبكمي د "( .)4ويلدد لبكلريد لبلديب بإعلقد لبلقبيد مدن أقدددم لبكلري دل رلرخيدل
"اهو يص لحللب وةرج إصلبكهل و من حدوثهل ولملظلجر لإلكبيايمي ايهل"(.)5
و س ددكاك م ددن خد د لبكلري ددل لبس ددلبق بإعلقد د لبلقبيد د  ،أن لبش ددخص لملل ددلق عقبيًّ ددل
يكص د بلددد ص د ل ؛ ماهددل :عدددم لبم لي د لالجكالعي د  ،وردددي لبقدددر لبلقبي د  ،ورظهددر عبي د
لإلعلق لبلقبي خ مرحب لبااو (من لملي ة حىت 18تسا ) ،ورسكار مل حىت مرحب لباض .
ولإلعلقد لبلقبيد لب لبد ماهددل يرجد إىل عولمددل ورلثيد رمويايد  ،ولمللددلق عقبيًّددل غددن قلبددل
ببش د ل ؛ ألن لإلعلق د لبلقبي د لجت د ع ددن عدددم لككاددل لباا ددو يف ل هددل لبلص دديب ،وبمددن ميما د
لالعكال با س من خ بلض لبكدريال ولملهلرل .

( )1مهلرل لبسبوأ لبكمي  ،ع لف خن لهلل إمسلعيل ،ص.18:
( )2لملدخل إىل لبةبي لةلص  ،يوتس لبقريويت وآخرون ،ص56:
( )3لةلي  ،يل حماد؛ لحلديد  ،مىن صاث 2013( ،م) ،مالج وأتسلبي لبكدرير يف لبةبي لةلص  ،ةلر لب مر ،لألرةن ص.19:
( )4مرج تسلبق ،ص.56:
( )5ل ظر ،حبث عن لإلعلق لبلقبي  ،رلمر لمل ح2013/10/28 : ،م .
http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/562769?re=562770.
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المبحث األول
أسباب اإلعاقة العقلية ونسبة شيوعها
المطلب األول :أسباب اإلعاقة العقلية
المطلب الثاني :نسبة شيوع اإلعاقة العقلية
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المطلب األول :أسباب اإلعاقة العقلية:
إن ملظم أتسال لإلعلق لبلقبي غن ملروف حىت لآلن ،إذ رشن لملرلجد يف جدمل لتدل
إىل لككش ددلف  %25اق ددم م ددن أتس ددال لإلعلقد د لبلقبيد د  ،وأن  %75م ددن ج ددمه لألتس ددال غ ددن
ملروا إىل لآلن.
وجتدر لإل لر إىل أن شدمه أتسدال لإلعلقد لبلقبيد كلولمدل مسداا ببلةدز رصمدل رقدةن يف
أغباهل صمرلحل لبااو لملخكب (.)1
ويمكن تصنيف أسباب اإلعاقة العقلية إلى :
أول :العوامل الوراثية:
ً
قددد راكقددل لإلعلق د لبلقبي د عددن لريددق ل ياددل بددا ر لبلريق د لبدديت راكقددل ددل لةصددللص
ل ساي ولبا سي ؛ كلبلو ولبقصر ولباثلا ولبساا وبون ل بد.
وسدددث لإلعلقد لبلقبيد عاددد ل كقددل خصددللص ورلثيد ددلذ مددن لآلبددل  ،وقددد يمددون جددمل
لبشد د ددموذ يف لبمروموتسد د ددومل أو يف ل ياد د ددل لبد د دديت سابهد د ددل لبمروموتسد د ددومل  ،اد د ددمه خلد د ددمه يف
لبمروموتسومل أو يف تس م عابهل يسا رب ل يف خ يل لملل أو ل هل لبلصيب(.)2
ومن جمه لألخلل لبيت قد سدث(:)3
 يلة كروموتسوم يف لةبي . غيل كروموتسوم أو جز ما . -ل كقل كروموتسوم أو جز ما إىل كروموتسوم آخر بير ظنل ب .

( )1ل ظر ،لملدخل إىل لبةبي لةلص  ،يوتس لبقريويت وآخرون،ص58:
( (2ل ظر ،مرج تسلبق( ،ص.)62-59:
( )3ظر ،حبث عن لإلعلق لبلقبي  ،رلمر لمل ح2013/10/28،م،

http://kenanaonline.com/users/tamer2011-

com/topics/138812#http://kenanaonline.com/users/tamer2011-com/posts/562769.
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وإبيك جمه لألمثب لبيت يكضح ايهل موذ لبمروموتسومل  ،لبم راك عا لإلعلق لبلقبي (:)1
 مك م ةلون.
 مك م رن ر.
 مك م ك يا بة.
 ث ث (ة).
 ث ث (جد).
وإبيك أيضل أمثب بشموذ ل يال لبم راك عا لإلعلق لبلقبي (:)2
 مرض لب يايل كيكون يوريل.
 مرض ل ككوتسيايل.
 مرض رل -تسلأ.
 لضلرلبل لب دة لبصال .
 ضاور غد لبثيار.
 قص و ي لب د لبدرقي .
 لبكشوجل لةبقي .
 لبللمل لبرليزيس .
ثانيًا :العوامل البيئية:

ج د مددل يلددرض ببل ددل مددن لبلولمددل لبدديت ر د ثر يف جهددل ه لبلصدديب ،اك د ة يف لباهلي د إىل

لإلعلق لبلقبي .

وراقسم لألتسال لباياي إىل ث ث أتسال :

 أسباب قبل الولدة:

جالأ عد أتسال ملل بلد لبوالة ماهل (:)3

( )1ل ظر ،مهلرل لبسبوأ لبكمي  ،ع لف خن لهلل إمسلعيل ،ص.21-20:
( )2ل ظر ،مقدم يف لإلعلق لبلقبي  ،الروق لبروتسلن( ،ص.)65-62:
( )3ل ظر ،لإلعلق لبلقبي  :لبكلري  ،لألتسال  ،لبوقلي  ،ور لمليالن2013/5/18،م،
https://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=10808.
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لالبكهلبل لب نوتسي ولبامكني ؛ مثل(:ل در  -لبكهدل لبمادد لبوبدلل  -لحلصدا لألملل يد -
لبزجر  -مرض قص لملالع لملمكسا ).
 رلرض ل اني أو لألم لحللمل بإ للعل .
 لتسكخدلم لألةوي ولبلقلقن لبلاي يف أثال اة لحلال.
 إةملن لملخدرل ولبمثوبيل ولبكدخني.
 تسو ر مي لألم لحللمل.
 ص ر تسن لألم أو كرب تساهل.
 أسباب في أثناء الولدة:
ردددخل ضددان لبلولمددل لملمكسددا أو لبللرل د ؛ وج د لبلولمددل لبدديت ر د ثر يف ل اددني يف أثاددل
عابي لبوض  ،وج (:)1
 إللب د اددة لبددوالة أو ضددل صددث لألم أو كددرب حةددم ل اددني أو رضددخم رأا ل اددني أو
كية وض ل اني يف لبرحم بلريق غن لايلي .
 لإلصلبل لبيت سدث بلبدملغ.
 قص لألكسةني يف أثال عابي لبوض .
 لبوالة لملامر .
 لبوض غن لبلايل بباشيا .
 لتسكخدلم ج س لبوالة .
 ل ةلر ل ي لألملم مامرل ي ة إىل مل يسا بلبوالة ل لا .
 لتسدكخدلم بلددض لمللددل بسددث ل اددني ،اادن لملامددن رلددرض ل اةاد ببضد م لبزللددد أو
لبرضوض؛ مل قد يسا رب ل ةملغيًّل.
 لبك لف لحلال لبسر عب عاق ل اني؛ مل يسا لخكالقل أو قصل يف كاي لألكسةني.
 أسباب بعد الولدة:
جالأ عد أتسال ملل بلد لبوالة ماهل (: )2
( )1ل ظر ،لضلرل أم مرض س ؟ ،جال إبرلجيم صادقب ( ،ص.)89:
( )2ل ظر ،مقدم يف لإلعلق لبلقبي  ،الروق لبروتسلن( ،ص .)177-172
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أمرلض رصي لملل بلد لبوالة مال ر  ،ورمون لجت عن انوا أو عن لريق جرلثيم.
لبكهل أغشي لملل لبسثللي  -لبكهل أ سة لملل  -بل لملل.
إصلب لملل بلحلولةث؛ مثل لبسقو من مرر لل  ،أو لالصلدلم رسم صب .
لبكسام.
أمرلض لملل لبشديد .
لألمرلض ولالبكهلبل ؛ مثل لرر لع ةرج لحلرلر .
لخن لض يف أةل لب د لبدرقي .
قص أو تسو لبك مي .
أتسال لجكالعي .
أتسال مرضي .
ربوث لبايا بلملبوثل ولب ل ل لبسلم .

ثالثًا :العوامل الجتماعية والثقافية وانخفاض مستوى الرعاية األسرية:

رد د ة لبلولم ددل لالجكالعيد د ولبثقلاي د د ولالقكص ددلةي ب تس ددر أث ددرل كا ددنل يف لباا ددو لبلقب د د
ببل ل ،ااةد لرر لعل يف سا يوع لإلعلق لبلقبي بني أبال لألتسر لمل مم (.)1

( )1ل ظر ،لإلعلق لبلقبي لباظري ولملالرتس  ،مصل

ور لبقاش( ،ص.)35:
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المطلب الثاني :نسبة شيوع اإلعاقة العقلية:

رلد لإلعلق لبلقبي من أكثر لإلعلقل ل كشلرل يف لتكالل  ،وختكب لبكقديرل و كدلل
لإلحصل ل ولبدرلتسل لملكلبق باسدا ديوع لإلعلقد لبلقبيد مدن جمكاد آلخدر ،ومدن جدار إىل
جار آخر ،ويلدوة جدمل لالخدك ف أو لبكادلين يف رقددير سدا لبشديوع إىل جماوعد مدن لبلولمدل؛
أمههل(:)1
 لخك ف لملللين لملكال يف سديد لإلعلق لبلقبي .
 رالين لألتسلبي لملكال يف لبكوصل إىل لبكقديرل لملخكب باسا لبشيوع.
 لالخك ف بني لتاوعل لبلاري لبيت ركالوجل لبدرلتسل ولبكقديرل .
 لالخك ف يف لملسكوى لبثقليف ولالجكالع ولةدمل لبصثي بني لب ادل لالجكالعيد
أو لتكالل لملخكب .
 لالخك ف يف لبربلم لبوقللي لملقدم .
ورشددن ملظددم لبكقددديرل باسددا ل كشددلر لإلعلقد لبلقبيد يف أ جمكاد مددن لتكالددل إىل أن
لباسا رةلوح مل بني  %3-2من لتادوع لبمبد ببسدملن ،وقدد رك دن لباسدا مدن جمكاد آلخدر،
أ أهنل سا غن ثلبك يف لتكالدل  ،امبادل لة لبدوع لبصدث ولبثقدليف يف لتكاد قبدس سدا
لإلعلق لبلقبي (.)2

( )1ل ظد ددر ،لملد دددخل إىل لبةبي د د لةلص د د  ،يوتس د د لبقريد ددويت وآخد ددرون(،ص)24:؛ لإلعلق د د لبلقبي د د لبكلريد د لألتسد ددال لبوقليد د  ،د ددور لملياد ددلن،
2013/5/18م؛
https://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=10808.
( )2ل ظر ،مقدم يف لإلعلق لبلقبي  ،الروق لبروتسلن( ،ص.)44:
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المبحث الثاني

تصنيف فئات اإلعاقة العقلية
أتسهم لبكلور لبم هده ميدلن لبةبي لةلصد يف إبدرل لبلديدد مدن لبكصداي ل لبقللاد
عب أتسر خمكب إلجيلة ب مشةك بني لملخكصني ولبللمبني يف جمل لملللقني عقبيًّل.
ورصا لإلعلق لبلقبي إىل عد رصاي ل مثل(:)1
 لبكصاي
 لبكصاي
 رصاي
 لبكصاي
 لبكصاي
 لبكصاي

لبليب.
لبةبو .
ل الي لألمريمي بإعلق لبلقبي .
لبسيمو مة .
واقل ألتسال لإلعلق لبلقبي .
لالجكالع .

تساكالو جال ث ث رصاي ل اقم ختدم موضوع لباثث؛ وج :

 .1التصنيف الطبي:

يقوم لبكصاي لبليب عب أتسلا رصاي حلال لإلعلق لبلقبي واقل ألتسال ل ومصدر
لإلصلب ل وخصللصهل لإلكبيايمي لملايز .
ويكضان جمل لبكصاي مسايل :
 متالزمة داون:

وجد د م ددن أكث ددر لأل ددل لإلكبيايميد د دديوعل ،وراكش ددر باس ددا ( ،)700:1ورمث ددر ج ددمه
لإلعلق د د بد ددني أمهد ددل لألل د ددل اد ددوق لألربلد ددني تسد ددا  ،وركايد ددز بوجد ددوة جياد ددل د ددلذ للد ددد يف
لبمروموتسددوم ( )21يف خ يددل ل سددم؛ وبددمبك يزيددد عدددة لبمروموتسددومل إىل ( )47بدددال مددن
( )46يف لةبي لبولحد  ،وياك جمل لبمروموتسوم غلبال عن أحد ث ث لحكالال :
( )1ل ظر ،مقدم يف لإلعلق لبلقبي  .الروق لبروتسلن( ،ص .)57-53
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 موذ يف ل قسلم خ يل لباويض قال لحلال.
 موذ يف ل قسلم لة يل لبيت يكضااهل لحليولن لملاو قال أن حيدث لحلال.
 موذ يف ل قسلم لة يل لبيت ركضااهل لباويض لملبقث بلد أن حيدث لحلال.
حبيث ر ة بلبل ل إىل لإلعلق لب مريد لبديت يدةلوح مددلجل بدني لإلعلقد لبلقبيد لباسديل
ولملكوتسل ؛ ويمون رأا لبل ل لبدم بديد عدرض ةلون صد نل ،ولتسدكقلمك غدن لايليد يف دمل
عظلم لبوج  ،وعيو مسثوب ببخلرج من لأللرلف ،وروجدد قدم بيضدل يف دمل حبدق ةللدر
ماددكظم ،ويمددون أ د قصددنل ومسددلثل وماالث دل ،ولب ددم يمددون صد نل وياق د م كوحدل ظددرل بمددرب
حةم لببسلن وبرو ه ببخلرج ،كال رظهر رشققل يف لببسلن وضل يف لألتسدالن ،كادل أن دل
رشوجل تسول يف لبشمل لبظلجر أو ل مور ،وجمل يالاق عب لألتسالن لببااي أو لبدللاد  ،ورظهدر
لألتسددالن لةب يد قاددل لألملميد  ،ورمدون لبرقاد عريضد وقصددن مد لرختددل ل بددد عبد جل ايهددل ويف
م خرهتددل بشددمل مبثددوظ ،ويادددو لبددمقن ص د نل ولبش د كلن رايلك دني وحلاكددل لألذن ص د نرني و اددل
رشددوجل  ،وضددل لألصددلب  ،كاددل يوجددد ا درلغ بددني أصددا لبقدددم لبماددن ولبددم ر دولره ،وأحيل دل
يوجد أصا للد ،كال يمون تسلح ل بد مسيمل وجلاًّل ،ويوجد لرختل يف كل عض ل سم.
 %40مد دداهم يكلرضد ددون ألم د درلض لبقب د د ؛ ماهد ددل لة ي د د وماهد ددل لبشد ددديد لب د ديت يبزمهد ددل رد دددخل
جرلح (.)1
 الستسقاء الدماغي:

يوبددد لبل ددل بدددملغ كاددن ممبدو بلبسددللل لبشددوك  ،مد ضدداور يف أ سددة لملددل ظددرل بضد م
لبسللل ،وقد رمون حلب ورلثي .
ومددن ع ملرد لخن ددلض ةرجد لحلدرلر و اضددل لبقبد ولبكددا ر ،امهحيل دل يبةددمه لأللاددل إىل
إجرل عابي جرلحي ة ض ض م لبسللل ،وغلبال مل يصل لبل ل بفعلق امري

ديد .

لبل ج لباهلل ب تسكسقل لبدملغ جو رركي صالم بدلملل مدن خد مدل يسدا بلابيد
" م"؛ وجدو جدز مدن أ اوبد ب تسدكيمي ال رك لعدل مد ل سدم ،يدكم رركياهدل ةلخدل بلدني لملدل،

( )1ل ظر ،مهلرل لبسبوأ لبكمي  ،ع لف خن لهلل( ،ص.)87-82:
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مكص ددب بص ددالم ي ددكثمم يف تس دريلن ومس ددكوى ر ددداق لبس ددللل م ددن خ د لأل اوب د  ،وراكه د ج ددمه
لأل اوب إىل لبكةوي لبربيكوي بلبالن؛ حيث يكم لمكصلص جمل لبسللل(.)1
 صغر حجم الدماغ:
يصل حةم يةا لملصل بلإلعلق لبلقبي إىل ص حةم ل اةا لبللةيد ؛ لألمدر
لبددم ال يسدداح بااددو لملددل بسددا مددرض لبزجددر لبددورلث  ،أو إصددلب ل اددني يف لبشددهور لألوىل،
ايظل و لبل ل رغم لتسكارلره مكمهخرل؛ اكصلحا إعلق عقبي ديد (.)2
 كبر حجم الدماغ:

رلدد مددن لحلددلال لباددلةر  ،وياشددمه كيةد رضددخم أجدزل مددن لملددل ،وي حددم ماددم لملددي ة،
اكظهر ل اةا مربل أكثر ماهل مسكدير  ،وال يكالهل كرب يف لب ةدول ةلخدل لملدل ،ويصدلحاهل
إعلق عقبي ديد (.)3
 الفينيل كيتون يوريا:
ياددك عددن لضددلرل يف عابيد لبكاثيددل لب ددملل ددلر عددن اقدددلن إ ددزح حددلمض لب يابا دني
لبم ي ر ه لبماد.
ويكص د أباددل لألمهددل لباددلق بباددرض بددمههنم عددلةيون عاددد لبددوالة  ،وبمددن أع درلض
لحللب رظهر ايال بلد بسا لبكاثيل لب ملل بديهم ،وخلص رالو لملولة لبيت سكدو عبد مدلة
لب ياباني ،ولملوجوة يف لملولة لبربورياي وخلص لحلبي .
وحدديثل أصدداح مدن لملامددن لككشدلف جددمه لحللبد عاددد لبل دل يف لأليددلم ولألتسددلبي لألوىل
من عاره عن لريق جماوع اثوصل جترى ببدم(.)4
 القماءة أو القصاع:

ددلر ع ددن لض ددلرل يف لب ددد لبدرقيد د وخلصد د ق ددص عاص ددر لبي ددوة لب ددم ر ددر ه لب ددد
لبدرقي  ،ويمون لب رة قصنل ال يكةلو لوب (90-80تسم) يف لبر د.
وع ج جمه لحللب يمهخم وقكل لوي عن لريق لحلقن بلاصر لبيوة.
( )1ل ظر ،لإلعلق لبلقبي لمل هوم ولأل ولع وبرلم لبرعلي  ،مدحس أبو لباصر( ،ص.)157:
( )2ل ظر ،مك مل لإلعلق لب مري  ،ع لف إمسلعيل خن لهلل( ،ص)39:
( )3ل ظر ،مرج تسلبق( ،ص.)40:
( )4ل ظر ،لملدخل إىل لبةبي لةلص  ،يوتس لبقريويت وآخرون( ،ص .)88-83
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ورظهر يف اايت لإلعلق لبلقبي لملكوتسل ولبشديد  ،وميو ملظاهم يف تسن مامر (.)1
 الشلل الدماغي:

حيدددث يف لبددوالةل لملامددر  ،أو ل ك دزلع ل اددني مددن لملشدديا  ،أو لبض د م عبي د  ،أو لبك دول
لحلادل لبسدر حدو عادق ل ادني؛ مدل يادك عاد لخكادلق ل ادني ،أو لبكسدام ،أو قصدور يف رمدوين
لملل ،أو لإلصلب بلبشبل لبسثلل بمل أ ولع أحلةيًّل كلن أم ثالليًّدل أم ث ثيًّدل أم ربلعيًّدل ،وياكشدر
لبشبل لبدملغ يف اايت لإلعلق لبلقبي لملكوتسل ولبشديد (.)2
 حالت الصرع:

جدو لضددلرل مددزمن يصدي لملددل ،ويكسددم حبددوث وبددل مكمددرر كيةد رددداق ددثال
أو اض ددل كهربيد د لل ددد  ،رد د ة إىل روقد د ييد د لبو ددلل لبلص دداي لبلايليد د عا ددد حدوثد د ،
ولباوبل لبصرعي سدث كية أ تسا ي ثر يف لبدملغ أو ألتسال ورلثي (.)3
 اإلعاقة الفكرية الحضارية األسرية:

غلبا د دل مد ددل سد دددث جد ددمه لإلعلق د د يف لألتسد ددر لبد دديت حي د ددث ايهد ددل ولج لألقد ددلر  ،وبلد ددض
لبدرلتس د ددل ي ك د ددد ح د دددوث ج د ددمه لإلص د ددلب ب د ددني لألتس د ددر ذل لبلاق د د لالجكالعي د د ولالقكص د ددلةي
لملاخ ض (.)4

 .2التصنيف التربوي:

م ددن أج ددل سديد ددد أ د دولع لب د دربلم لبةبوي د د لملقدم د د ببالد ددلقني عقبيًّ ددل رال د دل بق دددرهتم عب د د
لبكلبم(:)5
 فئة القابلين للتعلم:
وركضان جمه لب ا لملللقني عقبيًّل لبدمين ردةلوح ةرجد ذكدللهم مدل بدني  50و 70ةرجد ،

وجم لبقلببون الككسل لملهلرل لألكلةميي لألتسلتسي كلبقرل  ،ولبمكلب  ،ولحلسل .

( )1ل ظر ،مهلرل لبسبوأ لبكمي  ،ع لف إمسلعيل خن لهلل( ،ص .)25-20
( )2ل ظر ،مقدم يف لإلعلق لبلقبي  .الروق لبروتسلن( ،ص .)57-53
( )3ل ظر ،لإلعلق لبلقبي لمل هوم ولأل ولع وبرلم لبرعلي  ،مدحس أبو لباصر( ،ص.)160:
( )4ل ظر ،لملدخل إىل لبةبي لةلص  ،يوتس لبقريويت وآخرون( ،ص .)88-83
( )5ل ظر ،لحللتسو ولبربجميل لبكلبياي كوتسيب مسلعد بكلبيم اا لإلعلق لبلقبي  ،عهوة تس ر( ،ص.)14:
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 فئة القابلين للتدريب:
وركض ددان ج ددمه لب ا د لملل ددلقني عقبيًّددل لب ددمين ر دةلوح ةرج ددل ذك ددللهم م ددل ب ددني  25و50
ةرج د د  ،وجد ددم غد ددن قد ددلةرين عب د د رلبد ددم لملهد ددلرل لألكلةميي د د ؛ بد ددمبك يكد دددربون عب د د لملهد ددلرل
لالتسكق بي كلبلالي بلبا ر .
 فئة العتماديين:
ركض ددان ج ددمه لب اد د لملل ددلقني عقبيًّ ددل لب ددمين رق ددل ةرج ددل ذك ددللهم ع ددن  25ةرجد د  ،وال

يسددكليلون أةل لمله ددلرل لألتسلتس ددي ببثي ددل لبيومي د ؛ ب ددمبك اه ددم حبلج د ةللا د ب عكا ددلة عب د
غنجم ببوال صمكلبالهتم لألتسلتسي .

 .3تصنيف الجمعية األمريكية لإلعاقة العقلية:

يل دد م ددن أكث ددر لبكص دداي ل قا ددوال ب دددى لملخكص ددني يف ج ددمل لت ددل ويف أغب د لت ددلال ،
بمبك ذكر يف جمل لباثث.
ويكضان رصاي ل الي لألمريمي بإعلق لبلقبي لب ال لآلري (:)1
 اإلعاقة العقلية البسيطة:

جم لألل ل لبمين رةلوح سا ذكللهم بني ( )75 -55ةرج عب مقليير لبمكل .

 اإلعاقة العقلية المتوسطة:

جم لألل ل لبمين رةلوح سا ذكللهم بني ( )55 -40ةرج عب مقليير لبمكل .

 اإلعاقة العقلية الشديدة:

جم لألل ل لبمين رةلوح سا ذكللهم بني ( )40-25ةرج عب مقليير لبمكل .

 اإلعاقة العقلية الشديدة ج ًدا:

جم لألل ل لبمين رمون سا ذكللهم أقل من  25ةرج عب مقليير لبمكل .

( )1ل ظر ،لملدخل إىل لبةبي لةلص  ،يوتس لبقريويت وآخرون( ،ص .)88-83
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 .4التصنيف السيكو متري:

يمهخد ددم جد ددمل لبكصد دداي بلحلسد ددالن لألةل لحلد ددلف ببل د ددل وتسد ددبوكيلر لبكولاقي د د يف لبايد ددس
ولملدرتس ولتكا  ،من خ أ مقيلا مقان يقير لباض لالجكالع  .جدمل إضدلا إىل ةرجد
لبمكل ببثمم عب قدرل لب رة لملللق ورصاي لاقل بسبوكيلر .
وياقسم لبكصاي لبسبوك إىل وعني(:)1
 .1التصنيف السلوكي الرباعي:

وجو رصاي ل الي لألمريمي بإعلق لبلقبي  ،ويقسم لألل ل لمللدلقني عقبيًّدل إىل أربد
اال حس سا ذكللهم عب مقيلتس بياي أو وكسبر:
 -اإلعاقة الذهنية البسيطة:

بياي ( )67-52ةرج  ،وكسبر ( )69-55ةرج .

 -اإلعاقة الذهنية المتوسطة:

بياي ( )51-36ةرج  ،وكسبر ( )54-40ةرج .
 -اإلعاقة الذهنية الشديدة:

بياي ( )35-20ةرج  ،وكسبر ( )39-25ةرج .

 اإلعاقة الذهنية العميقة:بياي (أقل من  )20ةرج  ،وكسبر (أقل من  )25ةرج .
 .2التصنيف السلوكي الثالثي:
ويصا جمل لبكصاي لملللقني عقبيًّل إىل ث ث اال حس ذكل لبل دل لمللدلق عقبيًّدل
عب مقيلا بياي أو وكسبر:
 لإلعلق لبمجاي لباسيل من ( )75-50ةرج . لإلعلق لبمجاي لملكوتسل من ( )25- 50ةرج . -لإلعلق لبمجاي لبشديد (أقل من  )25ةرج .

( )1ل ظر ،مقدم يف لإلعلق لبلقبي  .الروق لبروتسلن( ،ص .)83-81
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 .5التصنيف وف ًقا ألسباب اإلعاقة العقلية:

رصا لإلعلق لبلقبي واقل ألتسال ل إىل ث ث أقسلم وج (:)1
 .1إعلق عقبي أوبي  :وج حلب يرج تسااهل إىل أتسال ورلثي جياي .
 .2إعلق عقبي ثل وي  :وج حلب يرج تسااهل إىل أتسال بياي خلرجي أو ممكسا .
 .3إعلق عقبي خمكبل  :وج حلب ررج إىل أتسال ورلثي وبياي ملل.

 .6التصنيف الجتماعي:

يركز عب مدى جنلح لب رة أو اشدب يف لالتسدكةلب بباكلبادل لالجكالعيد لملكوقلد ماد ،
ويلكاد جمل لبكصاي عب لبسبوأ لبكمي ومدى ك ل لب رة يف لالعكالة عب س  ،ولبوال
صمكلبالر لالجكالعي (.)2

( )1ل ظر ،مك مل لإلعلق لب مري  ،ع لف إمسلعيل خن لهلل( ،ص.)70:
( )2ل ظر ،مهلرل لبسبوأ لبكمي

 ،ع لف إمسلعيل خن لهلل ( ،ص .)29:
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المبحث الثالث

خصائص المعاقين عقليًّا
ختكب خصللص لألل ل لملللقني عقبيًّل عدن غدنجم مدن لألل دل لألتسدويل  ،حيدث يقدل
مسكوى لبلار لبلقب ب ل ل لملللقني عقبيًّل ،وياخ ض ملد لبااو بديهم.
ور دددي لبق دددرل لبلقبي د د م د دررام لررالل د دل وثيق د دل بك دددي لمله ددلرل لبس ددبوكي ولالجكالعي د د
ولحلركي  ،ويكضح ذبك من خ

الخصائص العامة:

لآليت:

من لبصلوب لبكوصل إىل رلايم يكص بلبدقد ايادل يكلبدق بلبصد ل ولةصدللص لملايدز
بباللقني عقبيًّل.
تسدداثلو جاددل إبدرل أجددم لةصددللص وأكثرجددل عاوميد يف كددل جل د مددن جول د لبااددو،
مد لبكاايد إىل أن جددمه لةصددللص مشددةك يف لايلكهددل بددني لب لبايد لبلظاد مددن لمللددلقني عقبيًّددل،
()1
بماهل ختكب يف ةرج حدهتل بني ملوق وآخر رالل بلولمل مكلدة  ،أبر جل:
 ةرج لإلعلق .
 لملرحب لبلاري .
 وعي لبرعلي لبيت يكبقلجل لمللوق تسول يف لألتسر أو بر لم لبةبي لةلص .
الخصائص الجسمية والحركية:
مييددل ملددد لبااددو ل سددا ولحلركد ببالددلقني عقبيًّددل إىل لالخن ددلض بشددمل عددلم ،ورددزةلة
ةرج د لالخن ددلض بل ةيددلة ددد لإلعلق د  .المللددلقون عقبيًّددل أص د ر يف لحلةددم ولبلددو مددن أق درلهنم
لألتسددويل  ،ورصددلح ةرجددل لإلعلقد لبشددديد يف لب لبد رشددوجل جسدداي خلصد يف لبدرأا
ولبوج ويف لأللرلف لبلبيل ولبس ب (.)2
كال أن لحللب لبصثي لبللم بباللقني عقبيًّل ركسم بلبضل لبللم؛ مل جيلبهدم يشدلرون
بسددرع لبكل د ولإلجهددلة ،ورلرضددهم ببا درض أكثددر لحكاددلال مددن لألتسددويل  ،ومكوتسددم أعاددلرجم
( )1ل ظر ،لملب لبكدري لبشلمل ببل ل غن لبللة  ،لميلن لة لف( ،ص.)42:
( )2ل ظر ،إر لة ذو لحللجل لةلص وأتسرجم ،أمحد عاد لحلبيم عربيل ( ،ص.)94:
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أةىن ،وبمن لبكقدم يف لةدمل لبصثي يف لبوقس لحللضدر لة مدن مكوتسدم أعادلرجم .وأجدم مدل
مييددزجم جددو رددمهخرجم يف لباادو ل سددا مقلر د م د أقدرلهنم لبلددلةيني ،وأن و هندم أقددل مددن أق درلهنم،
ويلل ون من رشوجل جساي ورمهخر يف لحلرك ولالرزلن.
واياددل يكلبددق بل ول د لحلركيد  ،اهد لألخددرى رلددلي بلاددل يف لبااددو رالدل بدرجد لإلعلقد  .وغلبايد
لملللقني عقبيًّل يكايزون بام يف لبااو لحلرك ومل يكضاا مدن مهدلرل كلملشد ولالردزلن لحلركد ،
حيث يكمهخرون يف إرقلن مهلر لملش ولبق دز ،ويولجهدون صدلوب يف لالردزلن لحلركد ولبدكثمم يف
ل هل لبلضب ولملهلرل لحلركي لبدقيق كلض لبيد ولألصلب (.)1
الخصائص العقلية:
يكاكلون بمكل أقل ورمهخر يف لبااو لبب و مل ضل يف:

 النتباه:

يللي لملللقون عقبيًّل مدن ضدل لبقددر عبد لال كادله ،ولبقلببيد لبللبيد ببكشدكس ،كادل أن
ضددل لال كاددله وضددل لب ددملكر مهددل مددن لألتسددال لبرليس د بضددل لبددكلبم لبل ددلرض؛ (أ
لبد ددكلبم مد ددن لةد ددرب وبشد ددمل غد ددن مقصد ددوة) .ورد ددزةلة ةرج د د ضد ددل لال كاد ددله بل ةيد ددلة ةرج د د
لإلعلق (.)2
 التذكر:

رصا من أكثر لملشم لبكلبياي بدى لملللقني عقبيًّل.
ميمددن لبقددو إن لال كاددله عابي د ضددروري ببكددمكر ،وبددمل اف د يةر د عب د ضددل لال كاددله
ضل يف لبملكر  ،وال بدد مدن إبلدلة لملشدككل لبايايد حدىت يكدمكر .ومدن لبلولمدل لبديت رسدهم
يف ضل لبملكر بدى لملللقني عقبيًّل مل يلرف بضل لبقدر عب لبقيلم بلابيدل لبضدام
لملككلبلد  ،ولبدديت رلدد ضددروري إلعددلة رمدرلر لبشد يف ذجددن لبشددخص حددىت يسددكلي ح ظد ،
ورررام ةرج لبكمكر بلبلريق لبديت ردكم دل عابيد لبدكلبم ،امبادل كل دس لبلريقد أكثدر حسدي
كلن لبكمكر أقوى(.)3

( )1ل ظر ،لإلعلق لبلقبي "أتسال -رشخيص-رمهجيل" ،أمحد ولة ( ،ص .)72-69
( )2ل ظر ،لإلعلق لبلقبي لباظري ولملالرتس  ،مصل ور لبقاش( ،ص.)43:
( )3ل ظددر ،آاددلق رربوي د –قلددر ،حماددد اددلروق عادددلب  ،مدددى أمهي د لبددملكر كفحدددى لبلابيددل لبلقبي د يف جمددل لإلعلق د  ،حبددوث ومقددلال ،
ع1998: ،13:م.
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 التمييز:
وملل كل دس عابيدل لال كادله ولبكدمكر بددى لمللدوقني عقبيًّدل رولجد قصدورل كادل تسداق ذكدره،
ادفن عابيد لبكاييددز بدددورجل تسددكمون ةون لملسدكوى مقلر د بلبلددلةيني .وختكبد ةرجد لبصددلوب
يف لبقدددر عب د لبكاييددز رالددل بدرج د لإلعلق د  ،أيض دل يولج د لمللددلقون عقبيًّددل صددلوبل حسددي ،
و حددم أن لبصددلوبل أبددر مددل رمددون يف ألييددز لألو لن ولألحةددلم ولألب دولن غددن لألتسلتسددي ،
كال أن جمه لبصلوبل رزةلة كبال ل ةلة ةرج لبكقلر أو لبكشلب بني لملثنل (.)1
 التخيل:

لمللددلقون عقبيًّددل ذوو خيددل حمدددوة بشددمل عددلم ،البقصددور يف لبقدددر عب د لبكخيددل يددزةلة
كبال لة ةرج لإلعلق لبلقبي (.)2
 التفكير:

رلدد عابيد لبك مدن مدن أرقد لبلابيدل لبلقبيد وأكثرجدل رلقيددل ،ادلبك من يكلبد ةرجد
علبي د مددن لبقدددر عب د لبكخيددل ولبكددمكر ولبكلبيددل وغنجددل مددن لبلابيددل لبلقبي د  .الالخن ددلض
لبولض ددح يف لبق دددر عب د لبك م ددن لت ددرة لب دديت يكاي ددز ددل لملل ددلقون عقبيًّددل ،ر ددرض عبيا ددل ر ددوان
لة د دربل لبكلبياي د د عب د د ددمل م دددركل حس ددي  ،وم ددن مث ددا جم ددرة (ص ددوري ) ،وم ددن مث
جمرة (.)3

الخصائص اللغوية:

يلددلي لمللددلقون عقبيًّددل مددن بددم يف لبااددو لبب ددو بشددمل عددلم ،وميمددن م حظد ذبددك يف
لبل وب لملامر  ،ومن لبصلوبل لألكثر ديوعل لبكمهردمه  ،ولألخلدل يف لبب دم وعددم م مد اد
لبصو .
ومن أجم لملشم لبيت رولج لملللقني عقبيًّل مل يكلبق ب صلح لبب وجوة لمل درةل ،
وي ح ددم أن لمل ددرةل لب دديت يس ددكخدموهنل م ددرةل بس دديل ال رالتس د عا ددرجم لب ددزم  ،اككص د
ب كهم بلباالي (.)4
( )1ل ظر ،لملدخل إىل لبةبي لةلص  ،يوتس لبقريويت وآخرون( ،ص .)77-71
( )2ل ظر ،مرج تسلبق( ،ص.)74:
( )3ل ظر ،ةبيل مدرتس لبةبي لةلص بكخليم لبربلم ولرق لبكدرير ب ارلة لملللقني عقبيًّل( ،ص .)24-22
( )4ل ظر ،لإلعلق لبلقبي لباظري ولملالرتس  ،مصل

ور لبقاش( ،ص.)43:
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الخصائص الشخصية والجتماعية:
ظددرل الخن ددلض لبقدددر لبلقبي د ولبسددبوأ لبكمي د يمددون لبل ددل لمللددلق عقبيًّددل يف موق د
ضلي أملم أقرل د لبلدلةيني ،ويكلدور بديد إحسدلا بلبدو يد  ،البل دل لمللدلق عقبيًّدل أكثدر عرضد
ة دربل لب شددل مددن لبل ددل لبلددلة  ،ايقددوة ر درلكم خ دربل لب شددل ورمرلرجددل إىل رمهكيددد لخن ددلض
رقيدديم لبل ددل بملر د  ،ااسددكوى لبدلالي د بددديهم أيض دل مدداخ ض؛ بكوق د لب شددل يف أةل لملهاددل
لمللبوب ماهم.
أمل ايال يكلبق بلةصللص لبا سي ولالجكالعيد  ،الألل دل لمللدلقون عقبيًّدل مييبدون ببلد
مد لألل دل لبددمين يصد روهنم تسداًّل؛ بلددم قدددرهتم عبد لبكادلار مد أقدرلهنم لبلددلةيني؛ ايادك عاد
ضل يف لبكمي لالجكالع  ،وغلبال مل يلل ون من قص يف لمليو ولالجكالمل وعددم سادل
لملس وبي  ،ولال لزلبي ولبلدول ي  ،م ردي م هوم لبمل (.)1
الخصائص العاطفية والنفعالية:

غلبا دل مددل جنددد أن لألا درلة لمللددلقني عقبيًّددل جيدددون صددلوب يف رمددوين صدددلقل  ،وغلبا دل مددل
مييبدون إىل لال لدول ولال سدثل  .إضددلا إىل روقد وجدوة حددلال مددن لبلددولن وإيددمل لبددمل أو
إيددمل لآلخ درين .وختكب د ةرج د لالر دزلن لال لددلف ولبقدددر عب د لال دددملج لالجكاددلع باددل عب د
ةرج لإلعلق ومسكوى لبايا لحمليل بلبل ل لملللق عقبيًّل.
وأجددم مددل مييددزجم؛ عدددم لالر دزلن لال لددلف ،وعدددم لالتسددكقرلر ،وكثددر لحلرك د  ،وتسددرع لبكددمهثر
أحيل ل وبل ه أحيل ل أخرى ،ورةوة الل أقر مل رمون بباسكوى لبادلل (.)2

( )1ل ظر ،تسيموبوجي ذو لالحكيلجل لةلص ورربيكهم ،عادلمللب أمني لبقريل ( ،ص.)244:
( )2ل ظر ،إر لة ذو لحللجل لةلص وأتسرجم ،ج

عب ل زل ( ،ص .)193-190
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المبحث الرابع

أهداف التشخيص وأساليبه للمعاقين عقليًّا
المطلب األول :أهداف تشخيص المعاقين عقليًّا
المطلب الثاني :أساليب تشخيص المعاقين عقليًّا
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المطلب األول :أهداف التشخيص للمعاقين عقليًّا:

سسني لحللب ل ساي ولبلقبي أو رلديبهل ببل ل لملللق عقبيًّل ،ولختدلذ قدرلرل مالتسدا ركلبدق
بكصاي لملللقني عقبيًّل و قبهم أو إحلبكهم إىل لململن لملالتس  ،أو إعدلة لةلم لبل جي جم،
كددل ذبددك يددكم عبد أتسددلا اددرة وب ريددق رشددخيص م جددل بددمبك ،ويضددم جددمل لب ريددق كد ًّ مددن:
لبلاي د  ،ولالخكصلص د لبا س د  ،ولالخكصلص د لالجكاددلع  ،ولمللبددم لملخددكص صمةددل لإلعلق د
لبلقبي  ،ولبولبدين(.)1
ومن أهم أهداف عملية التشخيص لذوي اإلعاقة العقلية ما يأتي:

()2

 .1لبكدخل لملامر وركا لبل ل لملللق عقبيًّل.
 .2رشخيص كل اا من اال لإلعلق لبلقبي  ،وسديدد ةرجد لبلةدز أو لالحندرلف تسدبايل أو
إجيلبيل عب حد تسول .
كال وكي ل.
 .3قيلا ةرج لبلةز بباللقني عقبيًّل وسديدجل ًّ
 .4رصاي لملللقني عقبيًّل إىل اال مكةل س .
 .5سديد موق لملللقني عقبيًّل عب ماثىن لبكو ي لبلايل من حيث قدرلهتم لبلقبي .
 .6سويل أو إحلب لألل ل لملللقني عقبيًّل إىل بيال رربوي مالتسا جم.
 .7لإلعدلة لبادي :من خ لبل ج لبلايل  ،وع ج عيو لبالق ولبم م وغنجل.
 .8أال يقكصر عب عد ج لألجدزل لملللقد بددى لبل دل ،بدل يهدكم بكلدوير لبقددرل ل سداي
لألخرى بدي وراايكهل.
 .9رشخيص ليب لمل بب رة من ذو لإلعلق لبلقبي .
 .10ةرلتسد لحللبد ببل ددل لمللددلق مددن حيددث لبكقيدديم لبشددلمل ببثلبد لألتسدري  ،ووضد لألتسددر ،
وعددة أارلةجدل ،وررريد لبل ددل ،وجدل يوجدد حدلال أخددرى يف لألتسدر ؟ وملبومدل ددلمب
عددن رددلريل لحلاددل ولبددوالة ولملشددم لبدديت رلاقددس ذبددك صمددل يف ذبددك رلددرض لألم لحللمددل
ب مرلض أو لأل ل أو لإلصلبل .

( )1ل ظر ،لإلعلق لبلقبي "أتسال -رشخيص-رمهجيل" ،أمحد ولة ( ،ص .)80-79
( )2ل ظر ،لملب لبةييب لبشلمل ببل ل غن لبللة  ،إميلن لة لف( ،ص)45:؛ لبةبي لةلص ب ن لالخكصلص ،أكرم لبلزلو ( ،ص.)116:
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 .11أن ي كددد لبلاي د أو لالخكصلص د لبا س د ببل ددل لمللددلق لبكمي د ولبكقاددل م د لبوض د
ل سا ولبصث بدي .
 .12باددل عب د كددلل لبكشددخيص لبلدديب يددكم سديددد لملشددم لبصددثي ولبل جددل لبلاي د
لملالتسا أو لبكدخل لبليب عاد لبضرور .

المطلب الثاني :أساليب التشخيص للمعاقين عقليًّا:

لب رض من لبكشخيص ل كقل وإخرلج لألل ل لبمين حيكلجون إىل وع ملني من لملللمبد
لةلصد د د أو لبةبيد د د أو لةدمد د د أو ختل د دديم بر د ددلم ببلد د د ج أو ببدرلتسد د د  ،وياا د د د أن يكض د ددان
لبكش ددخيص لألتس ددلبي أو لبلابي ددل لألرب د لآلريد د ( :لبكش ددخيص لبل دديب -لبكش ددخيص لبا س د -
لبكشخيص لالجكالع  -لبكشخيص لبةبو أو لبكلبيا ).
البكشدخيص لبلدديب مددن أجدم لألتسددلبي وأقدددمهل يف لبكشددخيص؛ يقدوم ايد لايد عددلم أو
لخكصلص بكثديدد لحللبد لملرضدي مدن وجهد ظدر لايد  ،وبكثديدد لحللجد لبلايد مدن عد ج أو
لبكدددخل ل رلحد  ،ويلكاددد يف رقريددره لبلدديب عبد رددلريل لملددرض ورلثيًّدل ،وأتسددالب  ،و ددروف لحلاددل،
ومظددلجر لبااددو ل سددا ولحلس د ولحلرك د  ،ويسددلعد لبكشددخيص لبلدديب يف سديددد لايل د لإلعلق د
ومدددى رمهثنجددل يف حيددل لبل ددل ذ لإلعلقد  ،وقددد مياد لبكشددخيص لبلدديب حدددوث لإلعلقد إذل مددل
حددث مامدرل ،أو يقبدل مدن آثلرجدل أو ةرجكهدل ،وجيد أن يمدون لبكشدخيص دلم بب درة لمللددلق
عقبيًّدل ،بم د ركضددح اي د لحللب د لبصددثي ولألم درلض ولإلصددلبل لبدديت يلددلي ماهددل ،كاددل جي د أن
يوضح لبكقرير لبليب لإلجرل ل لبلاي لملكخم (.)1

( )1ل ظددر ،مهددلرل لبسددبوأ لبكمي د  ،ع ددلف إمسلعيددل خددن لهلل( ،ص)99:؛ لبكقيدديم ولبكشددخيص يف لبةبيد لةلصد  ،عادددلبرمحن تسدديد تسددبيالن
وآخرون( ،ص )199-196؛ يل لةلي مىن لحلديد  ،مالج وأتسلبي لبكدرير يف لبةبي لةلص ( ،ص .)244-145
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المبحث الخامس
الفحص الطبي للمعاقين عقليًّا
يشال يي لبايل ل لبلاي ولبو ي ي بكقيديم لحللبد تسدول يف لبل دل ذلرد أو يف أتسدرر  ،ومدن
()1
بياهل:
 لبكددلريل لبكلددور ببثلبد ( :رددلريل لحلاددل ،واددة لحلاددل ،ويف أثاددل لبددوالة ومددل رررد عبيهددل
م ددن عي ددو أو رش ددوجل أو مض ددلع ل  ،وم ددل بل ددد لب ددوالة وم ددل ررر د عبيه ددل م ددن أم درلض
وحولةث وإصلبل  ،ويف لبل وب لملامر وأثرجل يف و لل وأعضل ل سم ولحلولا.)...
 لحللب لبصثي لبللم لبرلجا ببل ل.
 ملدال

و لبل ل ل سا ولبلصيب ولحلس .

 مدى ك ل أجهز لبل ل لبلصاي ولحلركي ولب دةي .
 لضلرلبل لبل ل لبا سي ولبسبوكي وأتسلتسهل لبلضو ولبايا .
 لبكلريل لبصث ألتسر لبل ل ومدى ل كشلر لألمرلض لبورلثي بلبلللب .
 لحللب لبصثي ولب مللي ب م يف أثال اة لحلال.
 ا د جم ددل لإلعلقد د لبلقبيد د  ،ا ددفن لبلايد د ج ددو أو مكخص ددص يكللم ددل مد د لبل ددل وولبديد د ،ورشخيصد ملددةف بد قل و يًّدل ،وي يددد ل يف لبكوصددل إىل أتسددال لإلعلق د لبلقبيد  ،بمددن ال ي يددد ل
يف سدي ددد مس ددكوى لباا ددو لبلقب د  ،وال ي ي ددد ل أيضد دل يف سدي ددد لالحكا ددلال لملكوقل د ببل ددل يف
لحللضر ولملسكقال ،بلد أتسال من أمههل(:)2
 ال يوجددد مللمددل لرراددل قددو بددني لملظددلجر ل سدداي ولملظددلجر لبسددبوكي  ،اسددبوأ لإل سددلن
سدةه جماوع عولمل بير علمل ولحد اقم.
 بير كل مللق عقبيًّل مللقل جسايًّل ،ولبلمر صثيح.

( )1ل ظر ،لملدخل إىل لبةبي لةلص  ،يوتس لبقريويت وآخرون( ،ص .)82-77
( )2ل ظ ددر ،مك م ددل لإلعلقد د لب مريد د  ،ع ددلف إمسلعي ددل خ ددن لهلل( ،ص )195-194؛ لبةبيد د لةلص د د ب ددن لالخكص ددلص ،أك ددرم لبلد دزلو ،
(ص.)116:
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 عادمل ال يوجد رلريل يشن إىل عيو مدخي وال يوجد م حظل إكبيايمي رشن إىل مدرضملني ،اف جترى لالخكالرل لآلري عب لبةري :
 )1لب ثص لإل للع ببةاةا :
ي يددد يف كش د حددلال لالبكثددلم لملامددر بلظددلم ل اةا د  ،وحددلال لتسكسددقل لبدددملغ
ولبكمبر ةلخل ل اةا ولبكصب لحلديب ولألورلم لبوعللي لملخي .
 )2سبيل لباو ببمش عن بقليل أيضي :
الككشلف لضلرلبل لبكاثيل لب ملل ؛ مثل قيدلا سد لب يايدل آال دني يف لبددم ولبادو
عب حد تسول .
 )3محض لبيوريك يف لبدم.
 )4سبيل ل يال لبورلثي .
ويف حلب لإلعلقد لبلقبيد مد لضدلرل ل لدلف وتسدبوك ةون وبدل صدرعي دلجر  ،ي خدم
جم ختليم لبدملغ لبمهربلل .
ويف لحلددلال لبدديت جددل مسددل إكبيايمي د مميددز كاك م د ةلون ،يلاددل جددم لبكثبيددل لةبددو
ببصا يل لبورلثي .
 وروجد لخكالرل أخرى الضلرلبل لأليض أو وجوة مرض عصديب دديد أو حدلال علمد ،وجمه لالخكالرل ج :
(أ) لب ثص لإل للع ببلاوة لب قر ولبلظلم لبلويب ببل ل.
( ) سلبيل أيضي حمدة .
( ) لب ثص لملقلل بلتسكخدلم لحللتس لآلف (.)C.A.T.
(ث) سلبيل ببمش عب بلض لإل زميل لمللاي بلالضلرل .
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المبحث السادس

الوقاية من اإلعاقة العقلية
جاددلأ جماوعد مددن لإلجدرل ل ولةدددمل لملاظاد  ،جددداهل لحلددد مددن حدددوث لإلعلقد لبلقبيد
لبيت ر ة إىل عةز يف لبو لل لب سيوبوجي  ،وإرلحد لب رصد بب درة بمد حيقدق حيدل أقدر مدل
رمون إىل حيل لبللةيني يف أتسرر وجمكال (.)1

 -المطلب األول :مستويات الوقاية من اإلعاقة العقلية:

تتكون مستويات الوقاية من العاقة العقلية الى ثالث مستويات(:)2
 .1الوقاية األولية:

وجد لإلجدرل ل ولبكدددلبن لبدديت ركخددم قاددل حدددوث لإلعلقد  ،ورلاددل عبد ماد حدددوثهل مددن
خ د لبكوعي د بمهتس ددال لإلعلقد د ولبكثص ددني ض دد لألم درلض لمللديد د  ،ور ددوان لبرعليد د ولة دددمل
لملكملمب د د لبصد ددثي ولالجكالعي د د ولبثقلاي د د  ،يف لباياد ددل ولألتسد ددر ،وخلص د د لملسد ددكويل لملكد ي د د
لقكصلةيًّل ولجكالعيًّل.
 .2الوقاية الثانوية:

وج لإلجرل ل ولبكدلبن لبيت رلال عب
رلور لإلصلب من خ لبمش لملامر.

ل لب رة مدن بلدض لإلصدلبل  ،أو ألاد مدن

 .3الوقاية من الدرجة الثانية:

وج لإلجرل ل ولبكدلبن لبوقلليد لبديت رلادل عبد سسدني لألةل لبدو ي
عب لحلد من لملشم لملةرا عب لإلعلق لبلقبي .

( )1ل ظر ،رمهجيل ذو لالحكيلجل لةلص  ،لي لبزلرع( ،ص .)194-189
( )2ل ظر ،لإلعلق لبلقبي ( :أتسال  -رشخيص -رمهجيل) ،أمحد ولة ( ،ص.)83-79:

بب درة ،ورلادل
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 المطلـ ــب الثـ ــاني :مـ ــن أهـ ــم المبـ ــاد إلعـ ــداد ب ـ ـرامة للوقايـ ــة مـ ــن اإلعاقـ ــةالعقلية(:)1

 .1عرض لمللبومل بدق وإجيل .
 .2لالتسك لة من جتلر لملللقني عقبيًّل وأتسرجم وخربلهتم.
 .3ملرا أتسال لإلعلق لبلقبي ولملا من حدوثهل.
 .4لبلال عب را لملسكوى لالقكصلة ولبثقليف ألتسر لملللقني عقبيًّل.
 .5لبكوعي ألتسر لملللقني عقبيًّل من خ
 .6روعي لتكا بلإلعلق لبلقبي .
 .7رقييم العبي لبرب لم ورلويره.

لإلر لة لألتسر ول ي ولبصث .

 -المطلب الثالث :برامة الوقاية من اإلعاقة العقلية:

تعددت برامة الوقاية من العاقة العقلية ومن ابرزها وأهمها ما يأتي(:)2
 برنامة اإلرشاد الجيني:

جد ددو بر ددلم يسد ددلعد لملقاب ددني عب د د لب ددزولج أو لألتسد ددر لبد دديت بد ددديهل ل د ددل ملد ددلق عقبيًّد ددل؛
بفعلللهم لمللبومل حو لبص ل لبسللد ولملكاثي ولبلولمل لبورلثي  ،وجو بر لم روعو .
 برنامة العناية الطبية في أثناء الحمل:

يقددوم جددمل لبرب ددلم بكوعيد لألمهددل لحلولمددل بلبك ميد لملالتسددا  ،وجتاد لألةويد ولبلقددلقن
ولأل ل ولبمثو ولملخدرل  ،ولحلرص عب لبرلح لبا سي ب م لحللمل.
 برنامة توعية األمهات حول أهمية الولدة في المستشفى:
ااددن أتسددال لإلعلق د لبلقبي د لبددوالة بددلملاز  ،وجددمه رمددون يف لتكالددل ذل لملسددكوى
لالجكالع ولبثقليف ولالقكصلة لملاخ ض.
 برنامة توعية الوالدين حول أهمية التشخيص المبكر:
الككشلف مثل جمه لإلعلقل مامرل ولبكقبيل ماهل.

 برنامة توعية األمهات حول السن المناسبة للحمل.
( )1ل ظر ،مرج تسلبق( ،ص.)194 :
( )2ل ظر ،أتسر لبةبي لةلص  ،حماد لب و لن ،خلبد لبرقلص( ،ص .)21-20
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 برنامة توعية األمهات حول التطعيمات الالزمة.
 برنامة توعية األمهات للحد من فرص الولدة المبكرة أو التقليل منها.
 برنامة توعية األسر حول موضوع زواج األقارب:
وخلص د لألتس ددر لبدديت ب ددديهل إعلقددل  ،ااس ددا لإلصددلب بلإلعلق د لبلقبي د ر ددزةلة عا ددد ولج
لألقلر .
 برنامة تعميم مراكز األمومة والطفولة:

وميمااددل لآلن شددر لبددوع لبصددث مددن خ د لبكب ددل ولبصددث ولت د
ولبادول ولإل ة س ،وعن لريق لالتسكشلرل عرب لجلر أو لبربيد لإلبمةوي.

ولحمللض درل
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الخاتمة

لحلاد هلل لبم بالاك ركم لبصلحلل .
م ددن خ د إع دددلة لبالحث د ج ددمل لباث ددث لمل ددوجز ولملخكص ددر يف رش ددخيص لإلعلق د لبلقبي د لايًّ دل،
توصلت إلى النتائة اآلتية:
 .1مل يمكش إال  %25من أتسال لإلعلق .
 .2رلد لإلعلق لبلقبي أكثر لإلعلقل ل كشلرل.
 .3لبكصاي لبليب بإعلق لبلقبي رالو أ هر حلال لإلعلق لبلقبي .
 .4روجد اروق لاي ولضث بني اال لملللقني عقبيًّل.
 .5رلدة خصللص لملللقني عقبيًّل.

 .6عاد لبكشخيص لبليب لملامدر (قادل لبدوالة ) يسدكلد لبولبددلن سديًّل بقددوم ل دل ملدلق عقبيًّدل
جال.
 .7إممل ي لحلد من رلور لإلعلق لبلقبي من خ لملكلبل لبلاي .
 .8من خ لبكشخيص لبليب رلرف أتسر لملللق عقبيًّل لحكيلج بل ج لايل أو غنه.
 .9لبكشخيص لبليب يلاان أتسر لملللق عقبيًّل عب حلبك بشمل ةور .
 .10عابي د لبكش ددخيص ال رقكص ددر عب د ل ل د لبل دديب اق ددم ،ب ددل ألك ددد إىل ل ل د لبةب ددو
ولبسبوك ولالجكالع .
 .11لبوقلي خن من لبل ج.
ومن التوصيات التي توصلت لها الباحثة من خالل هذا البحث:
 .1ضرور إقلم برلم وحملضرل و دول عن لبكشخيص لملامر وخصوصل بباللقني عقبيًّل.
 .2ضرور إجرل لملزيد من لباثوث لبلاي لملكلبق بكشخيص لملللقني عقبيًّل.
بمل أرجو أن يا لهلل ب أكرب قدر مممن من لتكا .

وصب لهلل وتسبم عب ايال حماد وعب آب وصثا أيلني.
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المصادر والمراجع

 .1إب د درلجيم لبلثا د ددلن ،أتس د ددر وض د دولبم بكش د ددخيص وع د د ج ذو لالحكيلج د ددل لةلص د د : ،
2009
http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=8270 .
 .2أمحددد جددلبر أمحددد ،ددل لبدددين جد  ،ةبيددل مدددرا لبةبي د لةلصد بكخلدديم لبدربلم ولددرق
لبكدرير ب ارلة لملللقني ذجايًّل ،ةلر لبلبوم ،مصر2010 : ،م.
 .3إر ددلة ذو لحللجددل لةلص د وأتسددرجم ،أمحددد عاددد لحلبدديم عربيددل  ،ةلر لبشددروق ،لألرةن،
2011:م .
 .4إر د د ددلة ذو لحللجد د ددل لةلص د د د وأتسد د ددرجم ،ج د د د عب د د د ل د د دزل  ،ةلر لحللمد د ددد ،لألرةن،
2010: ،1:م.
 .5لإلعلق د د د لبلقبي د د د أتسد د ددال رشد د ددخيص رمهجيد د ددل ،أمحد د ددد ولة  ،ةلر أتسد د ددلم  ،لألرةن-عاد د ددلن،
2009: ،1:م.
 .6لإلعلق لبلقبي  :لبكلري  -لألتسال  -لبوقلي  ،ور لمليالن2013/5/18 : ،م
https://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=10808
 .7لإلعلق لبلقبي  ،مدحس أبو لباصر ،جماوع لبايل لبلربي  ،لبقلجر 2005: ،1: ،م.
 .8ل ظر ،حبث عن لإلعلق لبلقبي  ،رلمر لمل ح2013/10/28 : ،م
http://kenanaonline.com/users/tamer2011com/posts/562769?re=562770.
 .9رمهجي ددل ذو لالحكيلج ددل لةلصد د  ،ددلي لبد دزلرع ،ةلر لب م ددر ،لملابمد د لألرة يد د لجلزيد د -
عالن2013: ،5: ،م.
 .10لبكخب لبلقب  ،حسن آ تسلمل ،م تسس لبرحل لحلديث  ،باالن2014: ،1: ،م.
 .11لبةبي د د د د د لةلص د د د د د ب د د د د ددن لالخكص د د د د ددلص ،أك د د د د ددرم لبل د د د د دزلو  ،ةلر ل ا د د د د ددلن ،لبس د د د د ددوةلن،
2010: ،1:م.
 .12لحللتسو ولبربجميل لبكلبياي كوتسيب مسلعد بكلبيم اا لإلعلقد لبلقبيد  ،عهدوة تسد ر،
2011-2010: ،1:م.
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 .13لةلي  ،يل حماد ،لحلديد  ،مدىن صداث  ،2013: ،مادلج وأتسدلبي لبكددرير
يف لبةبي لةلص  ،ةلر لب مر ،لملابم لألرة ي لجلزي -عالن.
 .14تسد ددبيالن ،عاد ددد لب د ددرمحن تسد دديد؛ وآخد ددرون ،2013: ،لبكقي د دديم ولبكشد ددخيص يف لبةبي د د
لةلص  ،ةلر لبزجرل  ،لبريلض.
 .15تس دديموبوجي ذو لالحكيلج ددل لةلصد د ورد دربيكهم ،عا دددلمللب أم ددني لبقريلد د  ،ممكاد د
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