
 علن نفس اخلىاص

 المحاور األساسية لممحاضرة 

 مقدمة 
 مفيوميا( العقمية اإلعاقة( 
 العوامل المسببة لإلعاقة العقمية 
  تشخيص االعاقة العقمية 
 تصنيف االعاقة العقمية 
  ًخصائص المتخمفين عقميا 

 مقدمة :

من الميادين التربوية  (Special Education)يعتبر ميدان غير العاديين أو التربية الخاصة   
التي واجيت العديد من التحديات حتى نما وتطور بسرعة واصبح يحتل مكانًا بارزًا بين الميادين 
العممية والتربوية المختمفة في بمدان العالم ، فمنذ عيد قريب كان ىذا الميدان يقتصر عمى رعاية 

عاقة العقمية ، واإلعاقة الجسمية ، ات اإلعاقة البصرية ، واإلعاقة السمعية ، واإلئبعض أفراد ف
وكان ال يعترف برعاية وتربية األفراد الذين يعانون من أي نوع آخر من اإلعاقات خارج ىذه 
الفئات ، ومازال ىذا الوضع موجودًا في كثير من بمدان العالم ، رغم ان ىذا الميدان قد اتسع 

 .نطاقو وأصبح يشمل فئات أخرى لإلعاقة 

د الدارس لموضوع عمم نفس الخواص مصطمحات تدل عمى فئة االفراد غير لذا قد يج    
العاديين والتي تنطوي تحت مظمة التربية الخاصة وىي )الموىبة والتفوق ، اإلعاقة العقمية ، 

 ، االعاقة االنفعالية ،صعوبات التعمم . االعاقة البصرية، اإلعاقة السمعية 

ميدان من ميادين عمم النفس ييتم بدراسة االفراد غير  : انولذا يمكن تعريف عمم نفس الخواص 
  العاديين سواء كانوا متخمفين عقميًا او موىوبين. 

 

 

 

 



 

 

  Mental impairmentاإلعبقت العقلٍت  

 هفهىم االعبقت العقلٍت )التخلف العقلً( 

عبارة عن تأخر أو بطء في تطور الطفل العقمي ، بحيث يتعمم  التخلف العقلً : 
، وقد يتأخر الطفل في التحرك الطفل األشياء ببطء أكثر من االطفال الذين ىم في مثل سنو 

واالبتسام واالىتمام باألشياء واستعمال يديو والجموس والمشي والكالم والفيم ، انو يطور بعض 
 طوير بعضيا اآلخر.ىذه الميارات ويكون بطيئًا في ت

فقد عرف وتشير المراجع الى عدد من التعريفات لمتخمف العقمي من وجية نظر مختمفة ،    
( التخمف العقمي من وجية نظر الصالحية االجتماعية بأنو حالة عدم Tredgold)تريد جولد 

االفراد العاديين الى درجة تجعل الفرد عاجزًا عن موائمة نفسو مع بيئة اكتمال النمو العقمي 
شراف ودعم.   بصورة تجعمو دائمًا بحاجة الى رعاية وا 

فيعرف التخمف العقمي من وجية نظر نفسية اجتماعية ، فيقول ان  (DooL,1945)اما دول   
 الفرد المتخمف عقميًا إنما ىو الشخص الذي تتوافر فيو الشروط التالية: 

قادر عمى التكيف االجتماعي باإلضافة  عدم الكفاءة االجتماعية بشكل يجعل الفرد غير .1
 إلى عدم الكفاءة المينية وعدم القدرة عمى تدبير أموره الشخصية.

 أنو دون مستوى الفرد العادي من الناحية العقمية. .2
 أن تخمفو العقمي قد بدأ إما منذ الوالدة أو في سنوات عمره المبكرة. .3
 أنو سيكون متخمفًا عقميًا عند بموغو مرحمة النضج. .4
 يعود تخمفو العقمي إلى عوامل تكوينية إما وراثية أو نتيجة مرض ما. .5
 إن حالتو غير قابمة لمشفاء. .6

تمثل اإلعاقة العقمية مستوى من األداء الوظيفي "  1973اما تعريف )جروسمان ( في عام 
العقمي والذي يقل عن متوسط الذكاء بانحرافين معياريين ، ويصاحب ذلك خمل في السموك 

 "(81التكيفي ، ويظير ذلك في مراحل العمر النمائية منذ الميالد وحتى سن )

 



 العىاهل ادلسببت لإلعبقت العقلٍت :

ان العوامل المسببة لإلعاقة العقمية تكون عمى أساس المرحمة الزمنية التي حدثت فييا ىذه 
 العوامل ، لذا فمن الممكن أن نشير الى المراحل الثالثة التالية : 

 مة ماقبل الوالدة .مرح .1
 مرحمة فترة الوالدة. .2
 مرحمة مابعد الوالدة. .3

: وىي العوامل التي تؤثر عمى الجنين قبل والدتو خالل  اوالً: عىاهل هب قبل الىالدة
، ويمكن تقسيم عوامل ما قبل الوالدة الى قسمين أشير الحمل ، وتسبب إعاقتو العقمية 

 رئيسين ىما:

 بذورهب إىل قسوني:عىاهل جٍنٍت : وتنقسن هذه  .1
: حيث يرث الطفل النقص العقمي من والديو أو أجداده عن  العوامل الجنية المباشرة . أ

 طريق الجينات الوراثية التي تحمل الصفات الوراثية. 
 : وتشمل ىذه الفئة من العوامل ما يمي : العوامل الجينية غير المباشرة . ب

لجينات ، والتي يصاحبيا أحيانًا العيوب المخية التي تُنقل الى الجنين عن طريق ا -
نمو شاذ في الجمجمة ، قد يرافقو إما صغر الدماغ أو كبره ، حيث أن مقدار النقص 

 العقمي يعتمد عمى مقدار التمف الذي أصاب الدماغ.
في تكوين الخاليا ، وىذه االضطرابات تنتقل إلى الجنين عن طريق  االضطرابات -

الخاليا بشكل عام ، أو خاليا الدماغ عمى وجو جينات معينة تؤثر في سالمة تكوين 
 ، وفي ىذه الحالة بالذات تحدث اإلعاقة العقمية.الخصوص 

 اضطرابات التمثيل الغذائي أو عمميات اليدم والبناء )عممية األيض(. -
 عىاهل غري جٍنٍت :  .2

تؤثر عمى الجنين في فترة الحمل عوامل متعددة أخرى غير تمك العوامل الجينية   
ويطمق البعض عمى ىذه المجموعة من العوامل )العوامل البيئية لما قبل الوالدة( ، وذلك 

العوامل المؤثرة ألن تأثير البيئة عمى الجنين أو عمى الطفل فيما بعد ال يقتصر عمى 
ما يبدأ تأثير البيئة فيو منذ المحظة التي يحدث فييا اإلخصاب وتتم عميو بعد الوالدة ، وان

عممية التمقيح وتبدأ الحياة ، وىذا يعني ان الوضع الصحي والنفسي لالم الحامل أثناء 



ان ىذا الوضع  رفترة الحمل يعتبر ذا أىمية بالغة في مستقبل الجنين ، عمى أعتبا
 عمى جيازه العصبي.سيؤثر حتمًا عمى نمو الجنين وبشكل خاص 

 أما تمك العوامل البيئية التي تحدث قبل الوالدة وتسبب نقصًا عقميًا فيي ما يمي: 
إصابة األم الحامل بأحد االمراض المعدية ، مثل الحصبة االلمانية أو مرض  . أ

 الزىري وخاصة في الشيور الثالث االولى من الحمل. 
ر الجنين في رحم األم ببعض أضطرابات التسمم العضوي ، حيث يتأثر نمو وتطو  . ب

االمراض واالضطرابات التي تصيب االم ، وينتج عنيا تسمم عضوي ينتقل الى 
يسبب  قد الجنين عن طريق الحبل السري ويؤثر فيو وخاصة جيازه العصبي ، مما

 تخمفًا عقميًا.
 عدم توفر األوكسجين لمجنين )قمة االوكسجين(. . ت
ء( ،وىو مرض يصيب الحامل حيث ترتفع إصابة األم الحامل بمرض )حمى الصفرا . ث

 لدييا نسبة )البيموبين(، فيؤثر عمى الجنين مسببًا لو نقصًا عقميًا .
 مشكالت سوء التغذية بالنسبة لألم الحامل. . ج
 تعرض األم الحامل لمحوادث المفاجئة. . ح

 ثبنًٍب : عىاهل أثنبء الىالدة: 
 .وىي العوامل التي تؤثر عمى الطفل أثناء عممية الوالدة وتؤدي الى اإلعاقة العقمية    
فقد يصاب الطفل أثناء الوالدة نتيجة إحدى أو بعض المشكالت التي يتعرض ليا مثل الوالدة  

العسرة والوالدة الجافة واالختناق ، حيث تنخفض أو تنقطع كمية األوكسجين عند الوصول الى 
مولود ، لفترة قصيرة ، وان انقطاع األوكسجين وعدم وصولو الى دماغ الوليد يؤدي الى دم ال

تمف بعض خاليا الدماغ ، باإلضافة الى الوالدة المبكرة وأستخدام األجيزة واآلالت في عممية 
 التوليد في حاالت عسر الوالدة.
 :ثبلثًب: عىاهل هب بعذ الىالدة

ة أو في خالل الطفولة المبكرة إلى بعض األمراض أو يتعرض بعض األطفال عقب الوالد   
الحوادث التي تؤدي إلى السمم أو االختناق ونحو ذلك من األشياء التي تؤثر عمى نمو الدماغ 
وقد تسبب التخمف العقمي، فالبكتريا التي تسبب االلتيابات السحايا أو تصيب الغشاء الذي يغمف 

نفمونزا أو االلتياب الرئوي أو نحو ذلك ، كثيرًا ما تسبب مثل بكتيريا االالمخ أو الحبل الشوكي 
 اضطرابات في األجيزة العصبية المتصمة بالمخ.

، فإن الحرمان الثقافي والظروف البيئية غير المناسبة قد تمعب دورًا سمبيًا  باإلضافة إلى ماسبق
في نمو وتطور ذكاء األطفال ، يضاف إلى ذلك أنو لوحظ أن األطفال غير المرغوب فييم أو 



األطفال المنبوذين أو األيتام قد يتعرضون أكثر من غيرىم لمحرمان من المؤثرات البيئية 
 مما قد يؤثر بدوره سمبيًا عمى مستوى تطور قدراتيم العقمية. واالجتماعية المناسبة

 تشخٍض اإلعبقت العقلٍت: 

 التشخيص الطبي: .8
، حيث يتم  يقوم بالتشخيص الطبي عادة طبيب أطفال أو فريق من األطباء االخصائيين

الكشف عن نواحي النمو الجسمي بشكل عام ، والتاريخ الصحي لمفرد واألمراض 
 والحوادث التي يتعرض ليا المعاق في طفولتو. 

 التشخيص النفسي : .2
ويقوم بيذا الجانب اختصاصي القياس النفسي واالكمينيكي ويشمل ذلك تحديد نسبة ذكاء 

مات الشخصية ، وجوانب النمو العاطفي الفرد المعاق ، باإلضافة إلى الكشف عن س
 والقدرة المغوية.

 التشخيص االجتماعي : .3
يقوم بيذا الجانب االختصاصي االجتماعي ، وذلك أنطالقًا من أىمية الصالحية 
االجتماعية كمعيار في تحديد اإلعاقة العقمية ويقصد بالصالحية االجتماعية قدرة الفرد 

 مع غيره.عمى إنشاء عالقات اجتماعية فعالة 
 التشخيص التربوي والميني : .4

يتولى ىذا الجانب من التشخيص أخصائي التربية الخاصة ، معتمدًا في ذلك عمى 
اإلعاقة العقمية التي تنعكس في قدرة الفرد عمى التعمم والتحصيل بشكل تقل معُو قدرة 

 المعاق عمى التعمم والتحصيل عن مستوى األفراد األسوياء.
 :التشخيص التطوري  .5

ويقصد بو ىنا التشخيص الذي يقوم عمى أساس دراسة تأريخ نمو الفرد والتعرف عمى   
مظاىر التأخر في بعض جوانب النمو الجسمي والحركي والمغوي بشكل خاص ، 
فباإلضافة الى المؤشرات النفسية والتربوية والطبية واالجتماعية التي قد تدل عمى وجود 

التأريخ التطوري لنموه إنما يشكل معيارًا آخر يزيد من التخمف لدى فرد ما ، فإن دراسة 
 صدق التشخيص.

 
 
 



 تظنٍف اإلعبقت العقلٍت 
 أوالً: التظنٍف على أسبس األسببة وٌشول: 

 الضعف العقلً األويل:  . أ
ويضم الحاالت التي يرجع الضعف العقمي فييا إلى عوامل وراثية مثل أخطاء    

%( من حاالت 88( ويحدث في حوالي ) الجينات والصفات )الكرومسومات
 الضعف العقمي العائمي.

 الضعف العقلً الثبنىي :  . ة
ويضم الحاالت التي يرجع الضعف العقمي فييا لعوامل بيئية تؤدي الى إصابة    

 الجياز العصبي في أي مرحمة من مراحل النمو بعد عممية األخصاب.

 إىل اختببراث قٍبس الذكبء( بداً تنسانًٍب: التظنٍف على أسبس نسبت الذكبء )بث

 اإلعبقت العقلٍت البسٍطت : .1
( درجة ، كما يتراوح العمر 78 -58وتتراوح نسبة ذكاء ىذه الفئة ما بين )    

(سنوات. يمتازون بعدم القدرة عمى 18 -7العقمي الفرادىا في حدُه األقصى ما بين )
تعمم ببطء وخاصة إذا متابعة الدراسة في الفصول العادية ، وانيم قادرون عمى ال

 وضعوا في مدارس خاصة أو فصول خاصة في المدارس العادية. 
 اإلعبقت العقلٍت ادلتىسطت : .2

( درجة كما يتراوح عمرىم العقمي 58 -25تتراوح نسبة ذكاء أفراد ىذه الفئة من )   
(سنوات ، يمتازون بعدم القدرة عمى التعمم ، في حين إنيم قابمون لمتدريب 7-3بين )

 عمى بعض الميارات التي تساعدىم في المحافظة عمى حياتيم ضد األخطار.
 اإلعبقت العقلٍت الشذٌذة : .3

( درجة وال يزيد العمر العقمي ليم عن 25اء أفراد ىذه الفئة عن )يقل نسبة ذك  
أكثر من ثالث سنوات ، ويتميز أفرادىا من الناحية العقمية بعدم القدرة عمى التعمم 

 والتدريب ويكاد ينعدم لدييم التفكير ولغتيم في الغالب مشوىة.

 : التظنٍف على أسبس السلىك التكٍفً: ثبلثبً 

التصنيف عمى أساس السموك التكيفي لما لو من أىمية في اعتماده لقد اعتمد ىذا   
عمى عوامل التعمم والنضج والتكيف االجتماعي، إضافة إلى اعتماده عمى األسس التي 

 تمت في مقياس الذكاء. 



أما األسباب التي تبرز اعتبار السموك التكيفي أساسًا ميمًا في تحديد التخمف العقمي   
 الذكاء مايمي: باإلضافة إلى نسبة

 من جية ومفيوم الذكاء من جية أخرى. تعريف الذكاءعدم وجود اتفاق عام عمى  .1
 التي تقيسيا اختبارات الذكاء. تحديد العواملعدم وجود اتفاق عام عمى  .2
التي تظير تباينًا في درجات األفراد عمى أي اختبار من  كثير من العواملوجود  .3

 اختبارات الذكاء وىذا ما يسمى بخطأ القياس.
فقط وقد تعجز عن قياس جوانب  تقيس معدل مستوى القدراتأن اختبارات الذكاء  .4

 النمو االجتماعي والعاطفي مثاًل.
يبدأ عندىا  التي نسبة الذكاءعدم وجود اتفاق بين عمماء النفس عمى درجة أو  .5

 التخمف.
لمفرد المتخمف وخاصة عندما  إمكانية وجود الخطأ في تفسير نتائج اختبارات الذكاء .6

يحصل الفرد عمى درجات مرتفعة عمى بعض المقاييس ودرجة أخرى منخفضة عمى 
 مقاييس أخرى.

وبالتالي فإن معدل درجات الفرد عمى أجزاء االختبار الواحد ال يساعد عمى فيم 
في قدراتو العقمية ولذلك فإن تقييم المستوى العقمي الوظيفي لمفرد يحتاج الى  التباين

 النظر في نسبة الذكاء والتكيف االجتماعي معًا.
الطفل  اإلكمينيكية األنماطومن ىذه )ادلظهز اخلبرجً(: اإلكلٍنٍكًرابعًب: التظنٍف   

 ، وحاالت االستسقاء الدماغي ، وحاالت كبر وصغر الجمجمة .  المنغولي وحاالت القصاع
 األطفال المنغوليون:  .8

وقد أطمق ىذا االسم عمى ىؤالء االطفال المتخمفين عقميًا لمدى التشابو في المظير   
الجسمي مع الجنس المنغولي حيث يشبو أفراد ىذه الفئة بعضيم البعض بشكل واضح كما 

لى أسرة واحدة ، في حين انو ال يوجد شبو بينيم وبين أفراد أسرىم لو أنيم جميعًا ينتمون إ
من خصائصيم المميزة: تشقق المسان وحجمو الكبير صغر حجم الرأس ، األسوياء ، 

أما العينان متجيتان إلى األعمى ويعموىا جفنين سميكان ، ويكون الحاجبان كثيفين، 
صابع مفتوحة وال توجد بيا عقد وال األنف فيكون صغيرًا وأفطس وتكون اليد عريضة واأل

 يستطيعون إطباق أصابعيم.
وفيما يتعمق بالخصائص االنفعالية لممنغوليين فإنيم يتصفون بالمطف والمرح وحب 
التقميد والتعاون واالبتسام ، ويظير لدييم حب الموسيقى وميميم إلى تقميد اآلخرين ، 



وأما األسباب التي قد تؤدي إلى والدة طفل منغولي العمر لدى االم في فترة الحمل وبسبب 
 إصابة األم أو األب ببعض األمراض المعدية مثل السل ، والزىري.

 القماءة أو القصاع: .2
ىي حالة تنتج في الغالب عن انعدام أو قمة إفراز الغدة الدرقية مما يسبب تمفًا في الدماغ   
( سم في مرحمة 78-68ىؤالء بالقصر المفرط ، وقد ال يتجاوز طول الطفل )ويتصف ، 

(درجة في حدودىا العميا، 58( سنة، أما نسبة الذكاء فقد التزيد عن )18-16المراىقة )
ومن مميزات ىذه الحالة التأخر في النمو وخشونة الشعر وغمظ الشفتين وتضخم المسان 

ف واألصابع وسماكتيا وخشونة الصوت وبطء ، وقصر األطراوقصر الرقبة وسماكتيا 
الحركة ، أما األسنان فال تنمو نموًا كاماًل وغالبًا ما تسقط في سن مبكرة ، إذن فيم يتميزون 
بالكسل والخمول والتأخر في الحركة وال يميمون لمتفاعل االجتماعي مع من يحاول مداعبتيم 

أو الضحك ، وقد يظير عمى جسمو  ، فال يظيرون أي نمط من االستجابة مثل االبتسامة
 بعض التجاعيد ويتغير لون جمده إلى اإلصفرار ، ولدييم تأخر في الكالم.

 االستسقاء الدماغي:  .3
تتميز ىذه الحالة بشكل خاص بكبر أو تضخم الرأس وبروز الجبية نتيجة لزيادة السائل    

تمفًا وتضخمًا  الدماغسبب ضغط ىذا السائل عمى يالمخي الشوكي بشكل غير عادي ، و 
في الجمجمة، ويظير ذلك عمى الطفل في االسابيع االولى من والدتو، ويتراوح محيط 

سم، ويتوقف مدى التخمف العقمي عمى مقدار 75-55الجمجمة في ىذه الحالة ما بين 
التمف الحاصل في أنسجة المخ نتيجة ضغط السائل ، وترافق ىذه الحالة خصائص معينة 

ات في حاسة البصرية والسمعية والنمو والتوافق الحركي باإلضافة إلى نوبات اضطراب منيا
الصرع التي قد تظير عند المريض ، ويغمب في أسباب ىذه الحالة أن تكون نتيجة العدوى 

 أثناء الحمل مثل الزىري وااللتياب السحائي أو عوامل وراثية.
 كبر حجم الدماغ :  .4

م محيط الجمجمة مقارنة مع المجموعة العمرية التي تبدو مظاىر ىذه الحالة في كبر حج
، ينتمي الييا ، وتتراوح القدرة العقمية لدى ىؤالء ما بين اإلعاقة العقمية المتوسطة والشديدة 

وتبدو مظاىر الحالة واضحة منذ الوالدة ويعتقد أن اسباب ىذه الحالة ترجع إلى عوامل 
 وراثية . 

 صغر حجم الرأس:  .5
تتميز ىذه الحالة بصغر حجم الجمجمة وصغر حجم المخ ، ويتخذ الرأس فييا الشكل 
المخروط ويبدو جمد الرأس مجعدًا ، كما تتصف ىذه الحالة بضعف في النمو المغوي وعدم 

 وضوح الكالم وتصاحبيا حاالت تشنج ونوبات صرع مع زيادة في النشاط الحركي. 



 خبهسًب: التظنٍف الرتبىي : 
 (Slow Learner)يء التعمم فئة بط .8

( درجة ، وال يعتبرىا الكثيرون 98-75وىو ذلك الطفل التي تتراوح نسبة ذكاءه ما بين )
من بين فئات التخمف العقمي، بل ىي فئة يمكن اعتبارىا دون المتوسط في القدرة 
العقمية، ويتصف ىذا الطفل بعدم قدرتو عمى موائمة نفسو مع ما يعطى لو من مناىج 

 المدرسة العادية، ويعود ذلك بسبب مالديو من قصور في نسبة الذكاء.في 
 Mentaly Retarded)  (Educableفئة القابمين لمتعميم .2

وأطمق عمى ىذه الفئة القابمة لمتعمم من قبل المختصين في التربية الخاصة ، لما ليم 
عممية تقدميم تكون  من القدرة عمى امكانية االستفادة من البرامج التعميمية العادية ولكن

مقارنة مع العاديين ويتصف ىؤالء المتخمفون من ىذه الفئة بقدرتيم عند الكبر بطيئة 
إمكانية االستقالل االقتصادي واالجتماعي، كذلك يحتاج ىؤالء االشخاص الى البرامج 
الموجية نحو التوافق لمسموك االجتماعي المقبول ويحتاجون إلى التوجيو الميني ، 

 ( درجة.79-55( أو )75-58نسبة ذكائيم ما بين ) وتتراوح
 :(Trainable Mentaly Retarded)فئة القابمين لمتدريب  .3

، وىم غير قادرين ( درجة 55( أو )58( أو )35تتروح نسبة ذكاء ىذه الفئة مابين )
، ولكن باإلمكان إكسابيم بعضًا من أساليب الرعاية  عمى التعمم في المجال االكاديمي

الذاتية ، وتحتاج ىذه الفئة الى الرعاية واالشراف طول حياتيم ، ويمكن تدريبيم عمى 
القيام ببعض األعمال المنزلية وكذلك تدريبيم عمى األعمال البسيطة ،ويظير التخمف 

بدأ في مرحمة الرضاعة أو الطفولة العقمي لدى أفراد ىذه الفئة في مراحل مبكرة جدًا قد ت
 تخمف في القدرة عمى المشي والكالم . والمبكرة يرافق

 فئة غير القابمين لمتدريب )االعتمادي(:  .4
( درجة ويعتبر الواحد منيم غير قابل لالستفادة من 38-25تقل نسبة ذكائيم عن )  

شراف مستمرين ألنو  ر قادر عمى غيالتعمم أو التدريب وىو يحتاج إلى رعاية وا 
االستمرار بال مساعدة مباشرة ، ويظير لدى ىذه الفئة القصور في التناسق الجسمي 
والحسي والحركي، ويحتاجون إلى العناية من قبل األسرة أو المؤسسة من وقت آلخر ، 

 وتكون لدييم بعض جوانب النمو المغوي ولكن بشكل ضعيف جدًا.
 
 
 



 ٍبً ــن عقلـبئض ادلتخلفٍـــخظ
 اخلظبئض اجلسوٍت:  .1

يتميز المعاقون عقميًا بتأخر النمو الجسمي وبصغر الحجم بشكل عام ، كما ان 
 وزنيم أقل من العادي . 

 اخلظبئض العقلٍت :  .2
( درجة وتأخر النمو 78تأخر النمو العقمي ، وتدني نسبة الذكاء بحيث تقل عن )
الذاكرة واالنتباه واألدراك المغوي وكذلك بالنسبة لمعمميات العقمية األخرى مثل ضعف 

والتخيل والتفكير والقدرة عمى الفيم والتركيز وتكون نتيجة ذلك ضعفًا في التحصيل 
 ونقصًا في المعمومات والخبرة.

 اخلظبئض االجتوبعٍت: .3
يتميز المعاقون بضعف القدرة عمى التوافق االجتماعي ، وبشكل عام نجدىم   

دم تحمل المسؤولية ، كما يتميزون يتميزون بنقص الميول واالىتمامات وع
ضطراب مفيوم الذات حيث ان المعاق عقميًا كثيرًا ما ينظر  باالنسحاب والعدوان وا 
نو أقل من غيره أو إنو ال قيمة لو كما إنو ال  لنفسو عمى انو فاشل أو عاجز ، وا 
ييتم بتكوين عالقات إجتماعية خاصة مع أبناء عمره ، وليذا فإنو يميل إلى 

 ركة مع من ىم أصغر منو سنًا في الممارسات االجتماعية.المشا
 اخلظبئض العبطفٍت واالنفعبلٍت: .4

يتميز المعاقون عقميًا من الناحية العاطفية بعدم االتزان االنفعالي وعدم االستقرار   
أما ردود واليدوء ، كما يتميزون بسرعة التأثر أحيانًا وبطئ االنفعال أحيانًا اخرى ، 

الفعل العاطفية واالنفعالية لدييم فيي أقرب إلى المستوى البدائي ، وىم أيضًا أقل 
 قدرة عمى تحمل القمق واإلحباط. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 صعوبات التعمم
Learning Disabilities 

 التعريف
ميدان شامل يرجع إلى مجموعة متباينة من االضطرابات التي تتمثل في صعوبات " 

اكتساب أو استخدام القدرة عمى االستماع أو الكالم أو القراءة أو الكتابة، أو واضحة في 
العمميات الحسابية ، وتعتبر ىذه االضطرابات أساسية في الفرد ، ويفترض أن تكون 

 ناتجة عن خمل وظيفي في الجياز العصبي المركزي."
 أسببة طعىببث التعلن :

يمكن تصنيف األسباب التي تؤدي إلى صعوبات التعمم إلى أسباب مباشرة وأسباب غير   
 مباشرة وىي عمى النحو التالي 

 األسباب المباشرة : وتقسم إلى عدة أقسام وىي كما يمي: 
 األسببة العضىٌت والبٍىلىجٍت :  .1

 يرى بعض المختصين في مجال صعوبات التعمم أن سبب صعوبات التعمم يعود  
 لتمف دماغي بسيط يؤثر عمى بعض جوانب النمو العقمي وليس جميع جوانب النمو.

 : األسببة احلٍىٌت الكٍوٍبئٍت  .2
عمى نسب محددة من العناصر الكيميائية الحيوية التي تحفظ  يحتوي جسم األنسان  

توازنو وحيويتو ونشاطو ، وأن الزيادة أو النقصان في معدل ىذه العناصر يؤثر عمى 
 خاليا المخ فيما يعرف بالخمل الوظيفي المخي البسيط. 

 االسببة الىراثٍت .3

سباب الوراثية من العوامل أن نتائج الدراسات التي أجريت في مجال الوراثة تؤكد أن األ  
 .المسببة لبعض حاالت صعوبات التعمم 

لقد بينت الدراسات أن صعوبات التعمم قد ترجع إلى سبب وراثي بدليل وجود تعاقب   
ىذه الصعوبة التعميمية بين أجيال األسرة وانتشارىا بين أفرادىا ، ومن األمثمة عمى ذلك 

أن األطفال الذين يفتقرون إلى بعض الميارات المطموبة لمقراءة ، من المحتمل أن  –
 يكون لدى أحد اآلباء مشكمة مماثمة. 

عندما يعاني أحد التوائم من صعوبات في التعمم في جانب من الميارات األكاديمية  -
 فأن اآلخر قد يعاني من الصعوبة ذاتيا.



عبير المغوي تكون قدراتيم عمى التحدث مع اآلباء الذين يعانون من إضطراب الت -
أبنائيم أقل ، أو تكون المغة التي يستخدمونيا غير مفيومة ، وفي ىذه الحالة يفتقد 

كتساب المغة  . الطفل النموذج الجيد أو الصالح لمتعمم وا 
 ألسببة البٍئٍت : ا .4

أو الصفوف أن الفقر الواضح في فرص التعمم وسوء التعميم في برامج ما قبل المدرسة 
األولى من المرحمة االبتدائية المبكرة من أىم أسباب صعوبات التعمم . وتتضمن 

 األسباب البيئية مجموعة من العوامل أىميا: 
 سوء التغذية والمواد المضافة لممنتجات الصناعية  -
 مواد النكية الصناعية والمواد الممونة والمواد الحافظة. -
 الحمل.تدخين األم الحامل خالل فترة  -
 تعاطي األم لممخدرات والكحول.  -

 األسباب غير المباشرة 

 وىي األسباب التي تتعمق باألسرة والمدرسة وىي عمى النحو التالي:  

 األسرة:  .8
أن الظروف االجتماعية واإلقتصادية والثقافية قد تسيم في حدوث صعوبات التعمم 

ستمرارىا ، ومن بين ىذه الظروف   وا 
 شي لألسرة.تدني المستوى المعي -
 تدني المستوى التعميمي. -
 إنعدام اإلنسجام بين الوالدين واالطفال.  -
 المدرسة:  .2

 لمعوامل المدرسية تأثير كبير عمى مسار الطفل الدراسي باإليجاب أو السمب مثل: 
 عدم مراعاة المدرسة لمفروق الفردية بين األطفال.  -
 عدم التعاون بين المدرسة واألسرة  -
 ريس غير مناسبةإستخدام طرائق تد -
 عدم جاذبية المادة الدراسية.  -
تجاىات وظروف األطفال .  -  طول المنيج الدراسي وعدم مالئمتو لميول وا 
 عدم تشجيع المدرس لمطفل. -
 وجود خمل في نظام التقويم واإلمتحانات.  -



 

 

 

 

 

 


