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 مقجمة الكتاب
ا  يألنيا تؤثخ سمبمغ السجتسعات مذكمة خصيخة في أؼ مجتسع  عسػما  تعج ضاىخة اإلعاقة 

في مجػ عشايتيا بتخبية  فتتسثبل ءىاع، وارتقااألمحلظ فإف مؤشخات حزارة لمديختو التشسػية، و  في
 األجياؿ بسختمف فئاتيع.

مبجأ إنداني، وحزارؼ سامي يؤكج حقػؽ ذوؼ  بسشدلة السعػقيغومغ ىشا تعج رعاية 
جتسع، تحقيقا  االحتياجات الخاصة، ويعسل عمى إتاحة الفخصة السشاسبة ليع لبلنجماج في الس

 لحقيع بحياة كخيسة.

التي البج  السيسةاالىتساـ باألشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة مغ القزايا  يعج ولحلظ
الػرقة الخئيدة التي تخاىغ عمييا جسيع األحداب، والجساعات،  والتخبية بيحا تعجمغ التخكيد عمييا، 

 دولة. ة؛ ألنيا تسثل العسػد الفقخؼ لمبشاء السدتقبمي أليوالسشتجيات

، األخيخةلقج حطي مجاؿ تخبية ذوؼ االحتياجات الخاصة اىتساما  بالغا  في الدشػات 
بأف ذوؼ االحتياجات الخاصة  ؛االقتشاع الستدايج في السجتسعات السختمفة إلىويخجع ىحا االىتساـ 

ع اليـػ يقاس األمتقجـ  إف ما تسكشيع مشو قجراتيع، وإمكاناتيع. إذ إلىالشسػ و ليع الحق في الحياة، 
تشافذ بسا تقجمو لحوؼ االحتياجات الخاصة مغ بخامج وخجمات تداعجىع عمى تحقيق ذواتيع، وت

 إلىمغ فخص مختمفة تقجميا لحوؼ االحتياجات الخاصة لمػصػؿ بيع  ؤهبيشيا بسا تييالجوؿ فيسا 
 استعجاداتيع الحقيقية، وتشسيتيا وفق ما يدتصيعػف.

وعمى الخغع مغ أف مدؤولية رعاية ذوؼ االحتياجات الخاصة تقع عمى عاتق السجتسع 
، كػنو يستمظ القجرة عمى فيع سعمعالثع بكاممو، إال أف السدؤولية األكبخ تقع عمى عاتق األسخة ، 

امل مع ىحه الفئات السيارات الزخورية لمتع ويستمظالخرائز الديكػلػجية ليؤالء األشفاؿ، 
أقرى حج مسكغ؛ لحلظ كاف اليجؼ  إلىاستثسار شاقاتيع، وتشسيتيا  فيلسداعجتيع  ؛بأشكاليا كافة

ىؤالء عمى تعّخؼ خرائز  –شعبة معمع صف  –مغ ىحا الكتاب مداعجة شبلب كمية التخبية 
األشفاؿ، وشخائق التعامل معيع، وأساليب تخبيتيع، واإلسياـ في اكتذافيع، ومداعجتيع عمى حل 

 والسجتسعية. حياتيع السجرسية مذكبلتيع التي يسكغ أف تعتخض مديخة

، والتي مغ شأنيا تحديغ، بياوفشيات خاصة  بية الخاصة ميشة تعتسج عمى أدواتفالتخ 
 ويأتي، والخجمات التخبػية مغ أجل إشباع الحاجات الخاصة بيحه الفئة وتصػيخىا، اإلجخاءات،
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ىحا الكتاب رسالة لكل مغ يتعامل مع فئات ذوؼ االحتياجات الخاصة، مغ معمسيغ، 
 ء أمػر، ولكل مغ يدعى ليعمع ويتعمع شيئا  عغ ذوؼ االحتياجات الخاصة.لياأو وشمبة، وعامميغ، و 

ؿ أف تحقق جسيع األىجاؼ التي و اولحلظ جاءت فرػؿ ىحا الكتاب مختبة بصخيقة تح
 وضع مغ أجميا.

مفيـػ التخبية الخاصة، وغصى بذكل أساسي فئات التخبية وقج تعخض الفرل األوؿ إلى 
الخاصة، وأىجافيا، ومخاحل تصػرىا، كسا تصخؽ إلى مفيـػ اإلعاقة، وندبة انتذارىا، وأسبابيا، 
واالستخاتيجيات التي تديع في في نجاح بخامج التخبية الخاصة، والبجائل التخبػية لحوؼ االحتياجات 

ودورىا  األسخة مغ الصفل السعػؽ، مسعػقيغ باختبلؼ أنػاعيا، ومػقفلالخاصة، والخجمات السقجمة 
 إضافة إلى الػقاية مغ اإلعاقة. في التعامل معو،

وتصخؽ الفرل الثاني إلى اإلعاقة العقمية مغ جسيع جػانبيا؛ إذ غصى الفرل التعاريف، 
عقميا ، والخجمات والترانيف، واألسباب، والتذخيز، والخرائز، واألساليب العبلجية لمسعػقيغ 

 التخبػية السقجمة ليع، إضافة إلى تػجييات عامة لمسخبيغ العامميغ في مجاؿ تعميسيع.

، مغ حيث تعخيفيا، والتصخؽ ألقداـ أما الفرل الثالث فقج خرز لئلعاقة الدسعية
الشسػ  فيثارىا آو جياز الدسع، وترشيفيا، وأسبابيا، وآلية الدسع، وخرائز السعػقيغ سسعيا ، 

لسعخفي، والتحريمي، والشفدي، واالجتساعي، والمغػؼ، وكيفية قياسيا وتذخيريا، والتجخل ا
ق التػاصل مع السعػقيغ سسعيا ، إضافة إلى إرشادات عامة عغ كيفية التعامل مع ائالسبكخ، وشخ 

 األشفاؿ السعػقيغ سسعيا ، وأخيخا  الخجمات السقجمة ليع. 

لقى بطبللو عمى تذخيح العيغ، وآلية اإلبرار، أوغصى الفرل الخابع اإلعاقة العقمية؛ إذ 
جػانب الشسػ  فيوتذخيريا، وتأثيخىا  ،ق قياسياائوتعخيفيا، وندبة انتذارىا، وأسبابيا، وشخ 

تخبػية لمسعػقيغ برخيا ، وخرائريا، إضافة إلى الحاجات الالسختمفة لمفخد السعػؽ برخيا ، 
 والسعجات والػسائل التكشػلػجية الخاصة بيع.  ادوالسػ 

والرحية مغ حيث التعاريف، والترشيف،  ع الفرل الخامذ باإلعاقة الجدجيةواىت
 واألسباب، وبخامج استخجاـ معصيات التكشػلػجيا في ىحا السجاؿ.

وركد الفرل الدادس عمى صعػبات التعمع؛ التي تعّج مجاال  حجيثا  مغ مجاالت التخبية 
لخاصة؛ لحلظ تع التعخيف بساىية ىحه الرعػبات، وترشيفيا، ومطاىخىا، وأسبابيا، وأساليب ا

 القياس، والتقييع، وأدواتيا، وعبلجيا، ومعصيات التكشػلػجيا في ىحا السجاؿ.
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، وندبتيا، تعخيفيا :واالنفعالية مغ حيث لفرل الدابع االضصخابات الدمػكيةوغصى ا
مل السختبصة بيا، والخرائز، وأساليب العبلج، وبعس أشكاليا وترشيفيا، وأسبابيا، والعػا

 األكثخ انتذارا ، واستخجامات التكشػلػجيا في ىحا السجاؿ.

أما الفرل الثامغ؛ فقج تعخض إلى اضصخابات التػاصل) المغة، والكبلـ(، وغصى 
 اضصخابات المغة ، وترشيفمفاىيسيا، وندبة انتذارىا، ومخاحل تصػر المغة، والعػامل السؤثخة فييا

والكبلـ، وأسبابيا، والتجخل العبلجي، والخجمات التي يقجميا معمع الرف العادؼ، إضافة إلى 
 والعبلج. التكشػلػجيا في الكذف تاستخجاما

فقج تعخض إلى مفيـػ التػحج، واالضصخابات  أما الفرل التاسع فقج خرز لمتػحج؛
خيخا  أىع البخامج السدتخجمة أق تذخيرو، و ائه، وشخ سبابو، وخرائرو، وندبة انتذار أالسخافقة لو، و 

 في عبلجو.

وفي الفرل العاشخ تع الحجيث عغ السػىبة، والتفػؽ العقمي، وحاولشا الكذف عغ أىع 
الستغيخات الستعمقة بالسػىبة، والتفػؽ مغ حيث؛ التعخيف، والتذخيز، والترشيف، ومكػنات 

ػف في البيئة األسخية، والسجرسية، والبخامج السقجمة التفػؽ، والسذكبلت التي يتعخض ليا الستفػق
 ليع، إضافة إلى تصبيقات التكشػلػجيا في ىحا السجاؿ.

تع ، إذ في التعميع وانفخد الفرل الحادؼ عذخ بدياسات دمج ذوؼ االحتياجات الخاصة
، وإيجابياتوالحجيث عغ تاريخ الجمج، ومفيػمو، والسرصمحات السختبصة بو، وأشكالو، ومبخراتو، 

وسمبياتو، ومتصمباتو، واالتجاىات السختمفة نحػه، إضافة إلى تجارب الجمج في بعس الجوؿ 
 العخبية واألجشبية.

السيتسيغ، والعامميغ في مجاؿ وأخيخا  نأمل أف يكػف ىحا الكتاب مخجعا  مفيجا  لكل مغ 
نتاج إلأف نكػف قح وفقشا في عخض ىحا ا لىاتخبية ذوؼ االحتياجات الخاصة، راجيغ مغ هللا تع

 العمسي عخضا  واضحا  جميا . 

 األستاذ الجكتػر درغاـ الخحاؿ                     وهللا ولي التػفيق.                 

 الجكتػرة ماججة مػسى
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 الفصل األول

بية الخاصة         مفهوم التر

 :   The concept of special education مفيـػ التخبضة الخاصة -1

فخاد الحيغ ال يدتصيعػف الجراسة في بخامج التعميع العاـ ألا ،التخبية الخاصة ىي تخبية
مخاعاة  أو ،ق التعميعائشخ  أو ،الػسائل أو ،ىجادوف تعجيبلت في السش وتعميسيع مغ )العادؼ(

 إلىمجسػع الخجمات السشطسة اليادفة التي تقجـ  :ضخوؼ العجد لجػ الفخد، وأيزا تعخؼ بأنيا
 إلىيؤدػ  سميسا   ا  نسػ  الكي يشسػ  علتػفيخ ضخوؼ مشاسبة لي األشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة

 ،أقرى مدتػػ تدتصيع أف ترل إليو إلىوتشسيتيا  ،عاتييعغ شخيق تحقيق إمكان ذواتيعتحقيق 
     .افاألمب واإلحداس ،والحب ،التقبلفي جػ يدػده  ىاويتقبمػ  ،مغ قجرات عما لجيي ايجركػ ف أو 

ذوؼ مجسػعة البخامج التخبػية الستخررة التي تقجـ لفئات  التخبية الخاصة بأنيا: تعخؼ
قيق أقرى حج مسكغ لتح إلى، وذلظ مغ أجل مداعجتيع عمى تشسية قجراتيع االحتياجات الخاصة

 ومداعجتيع في التكيف. ،ذواتيع

التخبية الخاصة، بأنيا: مجسػع الخجمات العامة اليادفة التي تقجـ لمصفل غيخ  كسا تعخؼ
يقل عشيع، وذلظ لتػفيخ  أوفيتفػؽ عمييع  ؛ػ الحؼ يبعج عغ مدتػػ األشفاؿ العادييغالعادؼ، وى

 تحقيق الحات. إلىيؤدؼ  لكي يشسػ نسػا سميسا   ؛ضخوؼ مشاسبة لو

تتزسغ  ،بأنيا: جسمة مغ األساليب الفخدية والسشطسةأيزا تعخؼ التخبية الخاصة و 
وضعا  تعميسيا  خاصا ، ومػاد ومعجات خاصة، وشخائق تخبػية خاصة ومكيفة، وإجخاءات عبلجية 

عمى تحقيق الحج األدنى السسكغ مغ  ذوؼ االحتياجات الخاصةمداعجة األشفاؿ  إلىمحجدة تيجؼ 
 :فالتخبية الخاصة ىي ؛وبشاء  عمى ىحا التعخيف .األكاديسيوالشجاح  ،والذخرية ،الكفاية الحاتية

واالجتساعية،  ،تعشى باألشفاؿ غيخ العادييغ مغ الشاحية: الذخرية، خصة تخبػية متخررة
، لكي لتأىيميع نفديا ، وجدجيا ، وحخكيا ، ووججانيا ، وتخبػيا ، ولغػيا   ؛والشفديةوالعقمية، والجدجية، 

 ،التعميسية كافة بأقخانيع العادييغ، عمى السدتػيات ة  سػ أ يتسكشػا مغ التكيف مع نطع التعميع العاـ،
التخبية العادية بأنيا تتزسغ بعس  مغأف التخبية تتسيد  إلىوالتجريبية. وىشا البج مغ اإلشارة 

اإلعاقة، االعتبلؿ، االضصخاب، الرعػبة، الحالة  العجد، العاىة، السفاىيع مثل: الخمل، الزعف،
 السخضية.

بخعاية السعػقيغ مغ الشػاحي العقمية، والجدسية،  معشية  لخاصة التخبية ا وبحلظ تكػف 
مغ فئات ذوؼ االحتياجات الخاصة) السعػقيغ( لجػ  وتأىيميع بذكل يزسغ تشسية ما والحدية،
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لمعير بكخامة،  البلزمةاكتداب ميارات العسل  قادريغ عمى يكػنػا لأقرى حج مسكغ،  إلىقجرات 
 .في مجتسعاتيع فعاليغأشخاص  وليكػنػا

 أو ،برخيا   أو ،التخبية الخاصة ىي تخبية السعػقيغ سسعيا   أف إلى" بعزيعقج يشطخ 
 فيي ؛سعأو و  ،أشسلألف التخبية الخاصة  ؛ىحه الشطخة غيخ صحيحة أف إال حخكيا ، أو ،عقميا  

 الخاصة الأف التخبية معشى ذلظ والستفػقيغ(،  ،) السعػقيغتخبية األشفاؿ غيخ العادييغ تتزسغ
وتختمف التخبية  ،والعباقخة ،واألذكياء ،والستفػقيغ ،بل تذسل الستسيديغ ؛فقطتتعمق بالسعػقيغ 

 أف. في حيغ ليحيػا حياة عاديةالخاصة عغ التخبية العادية في أنيا تعج أشفاال غيخ عادييغ 
ميسة دقيقة، وتتصمب ومغ ىشا نخػ أف ميسة التخبية لمحياة،  األشخاص العادييغالتخبية العامة تعج 

 ( 7، 2015ؼ، و احسج) .األشفاؿتخبػية مشطسة وفق أسذ عمسية تتشاسب وقجرات ىؤالء  ا  جيػد

ميشة ليا أدواتيا وتقشياتيا وجيػدىا  :بأنيا عمى ذلظ يسكغ أف نعخؼ التخبية الخاصة وبشاء  
البحثية الخاصة التي تدعى لتمبية الحاجات التعميسية لؤلشفاؿ والخاشجيغ مغ ذوؼ االحتياجات 

مغ خبلؿ بخامج يخصط ليا فخديا ، ويتع تشفيحىا بذكل مشطع، كسا يتع تقييع  وتقييسيا ،الخاصة
أقرى أداء ونجاح مسكغ في بيئاتيع  لىإالتجريذ فييا بجقة بغخض مداعجة الستعمسيغ لمػصػؿ 

 والسدتقبمية. ،الحالية

 فئات التخبضة الخاصة )ذوي االحتضاجات الخاصة(: -2

 أو ،ذلظ الصفل إلىمرصمح ذوؼ االحتياجات الخاصة يذيخ  الشاحية التخبػيةمغ 
 أو ،العقميةمغ الشاحية أكاف ذلظ انحخافا  ممحػضا  عسا نعتبخه عاديا ، سػاء الذخز الحؼ يشحخؼ 

إذ يدتجعي ىحا االنحخاؼ استخجاـ مػاد ووسائل تعميسية  ؛الجدسية أو ،االجتساعية أواالنفعالية، 
كػادر مؤىمة  إلى إضافة ؛مغ فئات التخبية الخاصةخاصة، واستخاتيجيات تعميسية خاصة لكل فئة 

االحتياجات الخاصة( وعميو فإف فئات التخبية الخاصة )ذوؼ  مغ ىحه الفئات، لمتعامل مع كل فئة
 تذسل:

 (Mental Impairmentاإلعاقة العقمية ) -1
 (Visual Impairmentاإلعاقة البرخية ) -2
 (Hearing Impairmentاإلعاقة الدسعية ) -3
 (Emotional Impairmentاإلعاقة االنفعالية ) -4
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 (Motor Impairment) ةاإلعاقة الحخكية السدتجيس -5
 (Learning Disabilitiesصعػبات التعمع ) -6
 (Communication Disordersاضصخابات التػاصل ) -7
 (Giftedness and Talentsالسػىبة والتفػؽ ) -8
 (Autismالتػحج ) -9
 :أىجاؼ التخبضة الخاصة -3

 لمتخبية الخاصة أىجاؼ متعجدة مشيا:        

 :وقائيىجؼ  -1

 :عمى أنو ـ1976شى االتجاه الػقائي في عاـ مع حجدت مشطسة الرحة العالسية
العجد في الػضائف  عجـ حجوث إلىوالتي تيجؼ  ،اإلجخاءات السشطسة والسقرػدة مجسػعة مغ

يسكغ  والحؼ إليو،السؤدؼ  القرػر أو و،التقميل مغ حجوث أو ،الفديػلػجية والدمػكية عشج الفخد
 :اآلتيةالديصخة عميو مغ خبلؿ إحجػ الػسائل 

 صابة بالخمل.العػامل التي تدبب حجوث اإل أو*إزالة العػائق 

 ثار الجانبية لئلعاقة.آلا التخفيف مغ *السداعجة عمى 

ويتع ذلظ عغ شخيق  ،*استخجاـ وسائل التذخيز الجيجة مغ أجل الكذف السبكخ عغ اإلعاقة
ووسائل األعبلـ مغ أجل تحقيق الدبلمة  ،قياـ السدتذفيات بجورىا، وكحلظ رياض األشفاؿ

ألف الكذف  أيزا ؛ الكذف السبكخ لئلعاقة وايزا  واالجتساعية،  ،والشفدية ،والعقمية ،الجدسية
عمى  وذلظ يػجبالتقميل مغ خصخىا وشجتيا،  أو ،السبكخ لئلعاقة قج يداعج عمى عجـ ضيػرىا

 ،نفديا  واجتساعيا   السعػؽ، ودعسو وذلظ بتقبل ،السجتسع أف يتجخل لمتخفيف مغ وشأة اإلعاقة
 .مكانياتوإرة لو لتصػيخ قجراتو و التخبػية السخروتػفيخ البخامج 

 :ىجؼ عالجي -2

ثار التي سببتيا آلمغ االحج  أو ،لمعسل عمى التخفيف ؛وذلظ يكػف بعج حجوث اإلعاقة
أقرى قجر  إلىمكانياتو وقجراتو إواستغبلؿ  ،مغ خبلؿ التخكيد عمى تأىيل الفخد السعػؽ  اإلعاقة،

 السشاسبة إلعاقتو. وتدويجه بالسعيشات  ،عػؽ سوذلظ مغ خبلؿ تجريب ال ،مسكغ
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 :ىجؼ وضضفي -3

عمى التكيف  ) الصفل غيخ العادؼ(ذوؼ االحتياجات الخاصةمغ  مداعجة الصفل يتسثل فيو 
في تأىيل  أف يقـػ بجور فاعلاالرشاد الشفدي والتخبػؼ  عمى يجبالشفدي واالجتساعي، وىشا 

ثارىا آوالتقميل مغ  ،مع اإلعاقة التعاير والتكيفالخاصة، ومداعجتيع عمى االحتياجات أصحاب 
 الدمبية.

 :ىجؼ اجتساعي -4

 ،نجازاتيعإمداعجة األشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة عمى تحديغ قجراتيع و  ويتسثل في
  .وتحريميع في السجاالت الجدسية والعقمية التي يعانػف مغ قرػر وضيفي فييا

  :ىجؼ تعمضسي -5

واختيار  ،البخامج التعميسية الخاصة لكل فئة مغ فئات التخبية الخاصةيتسثل ذلظ بإعجاد 
، اعتساد الخصة التخبػية الفخديةو  مغ فئات التخبية الخاصة، ق التجريذ السشاسبة لكل فئةائشخ 

الكػادر التخبػية لمتعامل مع كل فئة مغ وتأىيل ، إعجاد الػسائل التعميسية والتكشمػجية السشاسبةو 
 (2011)البلال، الدبيخؼ وآخخوف،الخاصة. التخبيةفئات 

 مخاحل تصػر التخبضة الخاصة: -4

اإلعاقة،  ى، فإنشا نتجو إلي التخكيد عمعسػما  عشجما نتحجث عغ ذوؼ االحتياجات الخاصة  
لحا جاءت الشطخة  ؛وما لجية مغ مسيدات وقجرات خاصة ،مغ االىتساـ بالفخد ذاتو بكل أسف، بجال  

ثع بعج ذلظ صشفت بحكع قخارات إدارية مسا  ،أنيا عاىة ىلئلعاقة عم ُيشطخفقجيسا كاف  ؛إليوسمبية 
 يوفي ضل السبجأ التػجيي ،لراؽ السدسيات الدمبية بيعإو  ،وتيسير دورىع ،ة ذوييافي عدل أسيع

وىػ اتجاه اجتساعي ييجؼ إلي إتاحة الفخصة أماـ ذوؼ  ،الحؼ يشادؼ بجعل السعاؽ إنداف شبيعيا  
وىحا يتصمب التعامل مع ىؤالء األفخاد عمي نحػ  ،االحتياجات الخاصة لمحياة مثل األفخاد العادييغ

اتيع في الحقػؽ، وجعل الطخوؼ السحيصة بيع عادية، فقجيسا و اومد ،وإعصائيع الفخص ،شبيعي
نحيخ شـؤ  عجىاومشيع مغ  ،ترػرات غيخ مشصقية أو ،قػػ غيبية إلىجع الشاس اإلعاقة أر 

السخض  إف :ربا تقػؿأو ، وكانت الكشيدة في اإللوىي داللة عمي غزب  أوالحياة،  ىبسقجميا إل
ف اإلعاقة تقيقخ فكخؼ ترشف فييا إما اقتخفو اإلنداف مغ ذنػب، و  ىبجسيع أنػاعو قراص عم

وتديخ عمييا السادة، كسا شيج العرخ اإلغخيقي التخمز مغ األشفاؿ السعػقيغ عغ شخيق  ،الخوح
وكحلظ الحاؿ في  ،أفبلشػف في جسيػريتو ػكسا ناد ،لمسحافطة عمي نقاء العشرخ البذخؼ  ؛قتميع

إسبارشة، أما في العرخ الخوماني فقج بقي مريخ السعػقيغ بيج  شيخ القبيمة الحؼ كاف بيجه وحجه 
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يتع التخمز مغ السعػقيغ عغ  إال أنو كاف ،جة تقجيخ اإلعاقةدر  ىع اعتسادا عميخ مرائخىتقخ 
لسشاخية، أما في قسع الجباؿ ليسػتػا بفعل الطخوؼ ا ىتخكيع عم أو ،شخيق إلقائيع في األنيار

فقج عسمت محاكع   - الفكخؼ بسا صاحبيا مغ مطاىخ الجسػد  –ربا أو في العرػر الػسصي 
 ،التفتير عمي اضصيادىع وإيحائيع حتى السػت بػسائل متعجدة مغ خبلؿ اتياميع بسسارسة الدحخ

 ػالذيصاف، وعشجما جاء اإلسبلـ نادوبحلظ فقج أصبحػا صشائع  ،تقسز الذياشيغ ألجداميع أو
أساس  ىإلنداف عما ىلشطخ إلوجػب ا ىكسا أكج عم ،اة و االسد ةقامإو  ،بعجـ التفخقة بيغ البذخ

 ،ذػ السعشػؼ الستسثل في الشطخةوشمب كف األ ،مطيخه أو ،أساس شكمو ىوليذ عم ،وقمبو ،وعسم
   .االستيداءو  وغيخىا مغ وسائل التحقيخ  ،اإلشارةو  ،والكمسة

ويذيخ كتاب تاريخ " البيسارستانات " في اإلسبلـ إلي الشطخة اإليجابية التي كاف يشطخ 
الػليج بغ عبج خوػ أف " يإذ  ،اتيع بغيخىعو اومد ،أفخاد السجتسع اإلسبلمي لمسعػقيغ مغ خبلليا

 ، وكل ضخيخ  كل مقعج خادما   ىوأعص ،ال تدألػا الشاس :وقاؿ ،حوبيغالشاس السج ىالسمظ " قج أعص
كاف ليا عبلج معخوؼ في ذلظ ولع ييسل السجتسع اإلسبلمي أمخ عبلج اإلعاقات التي  ،ا  قائج

وأصابيا ما يريب الحزارات  ،وتعجدت بمجانيا ،ثع ما لبثت أف ضعفت الجولة اإلسبلمية ،الػقت
في دعع مديخة التخبية  إذ أسيست ؛الحزارة الغخبية إلىوالػىغ، فانتقمت القػة  ،مغ الزعف

 الخاصة ضسغ محصات فارقة في تاريخ االىتساـ بالتخبية الخاصة.

عجد مغ  إلىفي فخندا في القخف التاسع عذخ، ثع امتج ذلظ  السعػقيغبجأ االىتساـ بتخبية  
لى الفئات التي حطيت بالخعاية أو وكانت  ،خيكيةاألمالػاليات الستحجة  إلىومغ ثع  ،ربيةو الجوؿ األ

الحخكية والعقمية، وتسثمت فئات اإلعاقة  ومغ ثع ،فئات اإلعاقة البرخية والدسعيةواالىتساـ ىي 
 ،وحساية السجتسع مشيع ،بيجؼ حسايتيع ،في السبلجئواإليػاء  ،بالحسايةالخجمات في ذلظ الػقت 
 أوالحياة اليػمية في مجارس تعميع األشفاؿ السعػقيغ ميارات لتأخح شكل ثع تصػرت تمظ الخجمات 

 إذ يعجّ ، نيايات القخف التاسع عذخ إلىاصة حلظ تعػد جحور التخبية الخوب، مخاكد خاصة بيع
التخبية في ائل السيتسيغ والسؤرخيغ أو ( وىػ شبيب فخندي مغ jean Itard,1775-1838يتارد )إ

 Edouardسيجاف ) ج، كسا يعوتخبيتيع مخجعا  في تذخيز الرع ويعجّ  ،الخاصة في فخندا
seguin,1812-1880 يتاردإ ، وىػ أحج تبلميحائل في تاريخ التخبية الخاصةو األ( مغ الخواد ،

-1952دػرؼ )ثع جاءت مشتعقميا ،  السعػقيغعمى تخبية  ا  وقج كاف اىتساـ سيجاف مخكد 
1870،Maria Montessori)  ؿ سيجة إيصالية حرمت عمى درجة في الصب، أو والتي كانت

 ائل الحيغ اىتسػا بتعميع األشفاؿ العادييغ والسعػقيغ عقميا .و مغ الخواد األوىي 

وىػ مغ رواد التخبية الخاصة في الػاليات  samuel G-howe ،1876ىػؼ ثع جاء 
األشباء والسخبيغ في  ائلأو  مغ ويعجّ ، 1824جامعة ىارفارد في عاـ  فيتخخج  ،يخكيةاألمالستحجة 
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 The Perkins school for)ؿ مجرسة لمسكفػفيغ عخفت باسع أو أسذ  إذ ؛تاريخ التخبية الخاصة
the blindفي ) ( مجيشةWatcrtown بػالية )ىيميغ  جّ ماستذتػس، وتع( كيمخHelen keller )

 جاليتثػماس  ثععمى يجؼ ىػؼ،  تعمسػاائل الحيغ و ( مغ األleaura Bridgmanولػرا بارجساف )
(1851-1787، Tomas Galleudet)، ائل الحيغ اىتسػا بتعميع الرع، و السخبيغ األ وىػ مغ

( 1817)عاـ  خيكيةاألمالػاليات الستحجة  إلىربا لتعمع شخائق تخبية الرع، ثع عاد أو  إلىسافخ  فقج
والية في ( Hardfordؿ مجرسة أمخيكية لمرع في مجيشة ىاردفػرد )أو ليؤسذ 
بأف  خيكية لمرع، وقج كـخ جاليتاألمة ف باسع السجرسآلوالتي عخفت ا ،(connecticutكػنيكتات)

 .(The Gallaudet collegeعخفت باسسو ىي: )في مجيشة واششصغ ؿ كمية لمرع أو أسذ 

 إلىاأللساف  والسخبيغ األشباءمغ  العجيج ةي ألسانيا ىجخ فالحخكة الشازية  نتائج وكاف مغ
ميجاف التخبية الػاضحة السيسة في تصػيخ  إسياماتيعوكانت ليع  ،خيكيةاألمالػاليات الستحجة 

نفدية واجتساعية في الشسدا  كاختراصية ، والتي عسمت1938مارياف فخوستج  :ومشيعالخاصة، 
وىػ شبيب  ،الفخد ستخاس ثع، وذوؼ صعػبات التعمع ،عػقيغ عقميا  تعميع األشفاؿ السفي  إذ أسيست

في تصػر مػضػع وليع يعػد الفزل  ،وىيمسخ مايكل باست ،أعراب مذيػر، وكخوؾ شانظ
يعانػف مغ ، وتحجيج خرائز األفخاد الحيغ (Learning Disabilitiesصعػبات التعمع )

وانزع  ،الحؼ تخؾ ألسانيا ؛في عمع نفذ الشسػ االختراصيذ فخنخ ىش ثع جاء، صعػبات التعمع
في تصػر  ليديعخيكية، األمفي والية متذحاف ( northville( في مجيشة )Wayneمجرسة) إلى

األشفاؿ تخبية بوالحؼ اىتع  ،نيكػالس ىػبذ ومغ بعجه ،في ميجاف التخبية الخاصةاألبحاث 
األشفاؿ  تقجـ الجوؿ اإلسكشجنافية في تخبية أكجوالحؼ  ،ثع جػلج بخج، وتخبيتيع السزصخبيغ انفعاليا  

 إلى ونقل تمظ الخبخات ،االستفادة مغ خبخات ىحه الجوؿ إلى ، كسا دعاورعايتيع السعػقيغ عقميا  
مغ خبلؿ  الدمػكية.الحؼ اىتع باالضصخابات  ،((Bowerوأخيخا  بػر  ،خيكيةاألمالػاليات الستحجة 

 ،في الجوؿ العخبية ماتع استعخاضو نبلحع التصػر الحؼ شخأ عمى االىتساـ بفئات التخبية الخاصة
 ومغ أىع السؤشخات عمى ذلظ:

 ازدياد عجد الػرشات التجريبية لمعامميغ في مجاؿ التخبية الخاصة. .1
 العخبية.انتذار الكميات، واىتساـ الجامعات بجراسة ىحا االختراص في الجوؿ  .2
نذئت أصة في كل السجتسعات العخبية، إذ االىتساـ الستدايج بفئة ذوؼ االحتياجات الخا .3

 ليع الجسعيات الخاصة.
 إنذاء العجيج مغ الػزارات في الجوؿ العخبية التي تخعى شؤوف ذوؼ االحتياجات الخاصة. .4

 (22، ص2010) الخحاؿ، 
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 :مفيـػ اإلعاقة وندبة انتذارىا -5

 أوتقمل بذكل كبيخ مغ أنذصة الفخد في واحجة  أو تحجّ  ،عجد أو ضعفحالة  اإلعاقة
 مغ السيارات الحياتية. أكثخ

ب في بعس الشػاحي مغ تعخؼ اإلعاقة عمى أنيا نػع مغ التأخخ في التعمع واالكتداكسا 
والعبلج الجاخمي  ،والتسخيغ ،والتجريب ،إذ يسكغ استجراكيا بعج التخويس ؛شخرية الصفل

والخارجي. كسا تػجج لجػ السراب إمكانيات أخخػ سميسة وصحيحة كامشة لجيو، يسكغ تػضيفيا 
 أوإلرجاع ما افتقجه مغ حػاس  ؛كميا أوجدئيا  مغ األشكاؿ، واستثسارىا بالتجريجبذكل  إيجابيا  

 .وبشاء ووضيفي ،ي وميشي ىادؼسيويسكغ كحلظ تػجيييا في مشاح تعمبات، اكتدا أوتعميسات 

مغ األنذصة والسيارات  أكثخ أوبػاحجة  تسشعو مغ القياـ فالفخد الحؼ يعاني مغ إصابة 
 يعتسج عمىأنو  أو ،أجيدة تداعجه في التشقل والحخكة إلىبحاجة  نفدو ىػ الػقت وفي الحياتية،

 خخيغ لتحقيق ميارات حياتو اليػمية، يرشف عمى أنو يعاني مغ إعاقة شجيجة. آلا

 ،تحجيج ندبة حجوث اإلعاقة أمخ في غاية الرعػبة، كػنو يعتسج عمى تعخيفات اإلعاقة
 تترففتعخيفات اإلعاقة  ؛لةو اعتساده عمى السقاييذ واألدوات الستجإلى ا  إضافةونطع ترشيفيا، 

ف ندبة أذار اإلعاقة. كسا تمسا يدسح بتفديخات مختمفة وتبايغ كبيخ في تحجيج ندبة ان ؛بالعسػمية
ضاعو أو و  ،طخوؼ السجتسعل تبعا  وذلظ  ،خخآ إلىمغ مجتسع تختمف وتقجيخات أعجادىع  ػقيغالسع

نساشيا بيغ أو  ،ف ىشاؾ اختبلؼ في ندب اإلعاقةأكسا  ،واالجتساعية االقترادية والرحية
فخيقيا إيشاؾ مشاشق في ف ؛تذارا  ان أكثخفاإلعاقات الحدية  ؛والسجتسعات الغخبية السجتسعات الشامية

أخخػ مغ األشفاؿ تربح مغ أصحاب  ا  ف أعجادأا سك ،كف البرخيعاني ثمث الدكاف فييا مغ 
صابات الخأس والجماغ، وإنقز اليػد، و سػء التغحية، و اإلعاقة بدبب التيابات الدحايا والجماغ، 

  .والحخوب السدمحة رخاعاتلم ونتيجة  

يعانػف مغ مذكبلت تحج مغ  ا  شخرمميػف  68أف  خيكية تبيغاألمففي الػاليات الستحجة 
 مشيع يعانػف مغ إعاقة في الجػانب الدسعية والبرخية والمغػية ا  مميػن 14وأف  ،قجراتيع الجدسية

 (Hunt.1999دراسة )

ندبة السعاقيغ في أؼ مجتسع مغ  عمى أفجساع عالسي إيشاؾ فحاؿ  أيةوعمى 
 %(.10السجتسعات تبمغ )
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 ،%(4الجوؿ الشامية )في  ػقيغأف ندبة السع إلى (helandur) اشار 1992 في عاـ
ما تػفخه  إلىالدبب في زيادة الشدب لجػ الجوؿ الرشاعية  ػ ويعد  ،%(7وفي الجوؿ الرشاعية )

وكحلظ السعالجة الرحية  ،وتعجاد الحاالت وحرخىا ،تمظ الجوؿ مغ إجخاءات دقيقة في التذخيز
 فخصا  أكبخ لمحياة.  لمذخزالتي تييئ 

والطخوؼ  ،الستغيخات الثقافية بالحدبافكػنيا لع تأخح عسػما ، ىحه الشدب تقجيخية  وتعجّ   
ف ىحه الشدب ركدت عمى حاالت أ إلى إضافة ؛ة الخاصة بكل مجتسع مغ السجتسعاتالبيئي

صحاب اإلعاقات البديصة أ :حاالت اإلعاقة األخخػ، مثل بالحدباف، ولع تأخح الػاضحةاإلعاقة 
   (15، 2009) الخصيب، الحجيجؼ، . معالتعصعػبات و ججا ، 

 :أسباب اإلعاقة -6

معخفة مدببات حجوث اإلعاقة،  :مغ أىع األىجاؼ التي تدعى لتحقيقيا التخبية الخاصة  
وذلظ بيجؼ وضع البخامج الػقائية التي تحج مغ حجوث اإلعاقة، وعمى الخغع مغ الجيػد السبحولة 

التي  األسبابفي التخبية الخاصة، ما زاؿ ىشاؾ الكثيخ مغ  واالختراصييغ ،مغ قبل الباحثيغ
  غيخ معخوفة.وىي حجوث اإلعاقة إلى تؤدؼ 

السعػقيغ في أؼ مجتسع مغ السجتسعات تدداد عشجما تكػف ىحه  مغ السعخوؼ أف ندبة
السجتسعات تعاني مغ الفقخ والسجاعة والحخماف، وعبلج مثل ىحه الطػاىخ في السجتسعات الفقيخة 

التي تعاني مغ  في ما يتعمق بالجوؿال يتحقق إال عغ شخيق دمج ىؤالء السعػقيغ في السجتسع. 
ما السحافطة عمى إ :ماـ أمخيغأ ذوؼ االحتياجات الخاصةغ مالفقخ الذجيج، يكػف األشخاص 

مغ  أكاف ذلظ خجمات، سػاء أو مداعجات أيةك عشجما ال يكػف ىشا ال سيساالسػت،  أوالحياة، 
 الشفدية. ـأاالجتساعية  ـأ ،الشاحية الرحية

 ضاعو بالطخوؼ واألتؤكج ارتباط اإلعاقة  عسػما   تػجج معمػمات دقيقة وعمسية ال 
وبذكل ال يجعػ  ،فالجالئل السيجانية تؤكج ؛واضح وجمي لمعيافف ىحا أالسعاشية، عمى الخغع مغ 

، ونتيجة ليحا العدؿ يربحػف ضسغ الفئات لمعدؿ يتعخضػف ف ذوؼ االحتياجات الخاصة ألمذظ، 
ألدنى مغ الخجمات ليؤالء في السجتسعات التي ال تدتصيع تػفيخ الحج ا وال سيسااألشج فقخا ، 

في الطخوؼ االقترادية  أكثخ تطيخ اإلعاقاتأف  إلىفالجالئل والتخسيشات تذيخ  ؛األفخاد
بسا فييا الجوؿ الستقجمة. وفي ىحا الدياؽ فقج أشارت  ،واالجتساعية الستجنية في جسيع دوؿ العالع

 أف ما يقجر بشرف مميار فخد يعانػف مغ إعاقة ما ىع إلىالجراسات الرادرة مغ البشظ الجولي 
تتشافى مع مدمسات  آراء، وتعتسج ىحه السعمػمات في األساس عمى شجيجمسغ يعيذػف في فقخ 
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امية عمى الخغع مغ أف ندبتيع في الجوؿ الش ،أف الفقخ ال يعشي بالزخورة حجوث اإلعاقة إلىتعػد 
  (Hallahan,2006,p.158) مغ مجسػع الدكاف. %20-%15مغ 

مأساة، كػنو ال يمقى الخعاية  جّ يعاني مغ الفقخ يعػؽ في مجتسع فػالدة الصفل السع  
كػنو  ،خ يمقى مبخراتو في ىحه السجتسعاتاألمرغع الحاجة الساسة ليا، وىحا  ،الرحية واالجتساعية

لحلظ ال يدتحق وميؤوس مشو في نطخىع، و  ،ال يحقق شسػحاتيع، فيػ شخز عاجد ا  شخر
مشح عجده  ومعاممتو عمى أساس ،دمبية لمسعػؽ فيحه الشطخة ال ؛األسخية أو الخعاية السجتسعية

ػه مغ جية، ويعسق الفجػة بيشيع وبيغ األشفاؿ حيع في تذكيل االتجاىات الدمبية نالصفػلة، يد
 العادييغ مغ جية أخخػ. 

مغ  فإنيع غالبا  يعانػف  ؛ىحه الطخوؼ القاسيةفي األشفاؿ الحيغ يتسكشػف مغ العير ف    
حخمانيع  إلىمسا يؤدؼ  ،لتيع االلتحاؽ بالبخامج التخبػيةو الجػ مح سيساوال الحخماف بذكل كبيخ، 

نػف مغ قمق الفخص نيع يعاإمفيػميع لحاتيع، وفي السدتقبل ف تجني إلى إضافة ،مغ التجريب البلـز
معانتيع مغ الخفس مغ قبل أقخانيع العادييغ بدبب العدؿ في مخحمة  إلى ضافةإفي التػضيف، 

 اتيع مع األشفاؿ العادييغ في الحقػؽ.  و اعجـ مد ومغ ثعمبكخة مغ العسخ، 

ف ندبة السعاقيغ في الجوؿ الشامية الحيغ ال إب :اليػندكػوحدب ما تؤكج إحرائيات 
اة مع األشخاص و امسا يذعخىع بالشقز وعجـ السد ؛%(98ػف أية خجمات تخبػية تقجر ب)يتمق

 العادييغ، ويحخميع فخص التفاعل معيع.

مغ السرابيغ باإلعاقة  %(70)أف  1992 لعاـمشطسة الرحة العالسية  تقجيخات وحدب
الجوؿ اإلفخيقية عالسيا  ىع مغ مغ السعاقيغ سسعيا   (%50)و ،البرخية في مخحمة الصفػلة السبكخة

ؿ األشعسة الخديئة، و اوعمى الخغع مغ السخاشخ الشاجسة عغ تشالذجيج،  التي تعاني مغ الفقخ
 ليا، كاليشج مثبل . و افإف ذلظ لع يسشع الشاس مغ تش ؛والحخكية لشاحية العربيةا فيوتأثيخىا 

عجـ االىتساـ بالشداء الحػامل خبلؿ  إلىكسا أف الفقخ في كثيخ مغ الجوؿ قج يؤدؼ  
وىحا أيزا  العسل،  أوأمػر السشدؿ،  أو ،باالىتساـ باألسخة النذغاليا إضافةالحسل وبعجىا،  مخحمة

مػضػع الدواج السبكخ، وحجوث الحسل  إلىا كافة إضافة أشكاليبقج يكػف سببا  لحجوث اإلعاقات 
تعخض و سػء التغحية، و الحسل،  مخحمةثشاء في أبالحربة األلسانية  األـصابو وإقبل سغ العذخيغ، 

البيئة السمػثة بالسػاد الكيسيائية، كل ىحه السدببات قج تؤدؼ و ، ؿ األدويةو اتشو (،  Xألشعة)  األـ
 (.2010)الخوساف، غيخ مباشخ لحجوث اإلعاقة. أوبذكل مباشخ 

 األسباب اآلتية: إلى عسػما  اإلعاقة  إلىويسكغ تقديع األسباب التي تؤدؼ  
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   :: أسباب ما قبل الػالدةال  أو 

لحطة ما قبل الػالدة  إلىاألسباب التي تحجث قبل الػالدة، مشح لحطة اإلخراب وىي  
 قدسيغ: إلىوتقدع 

 Genetic factorsالعػامل الجضشضة: -أ

الػراثية مغ اآلباء  الرفاتانتقاؿ  :عخؼ الػراثة عمى أنياتّ لعػامل الػراثية، و ا ويقرج بيا 
زوجا  مغ الكخومػسات،  23تتكػف الخمية السخربة مغ  إذ ،األبشاء عشج عسمية اإلخراب إلى

( مئات مغ chromosomeيحسل كل كخومػسـػ ) إذ، األـخخ مغ آلونرفيا ا ،نرفيا مغ األب
التخكيب الجيشي  :يصمق عمى التخكيب الػراثي لمجيشاتو  ،( الػراثيةgenesالجيشات )

(genotype)،  تأخح ثبلثة  وراثية  تحسل صفات  شات أف تمظ الجي إلىومغ الججيخ بالحكخ اإلشارة
 أشكاؿ ىي:

وتحسل صفات  ،وتعخؼ الرفات الدائجة بأنيا قػية (Dominant Genes) الجضشات الدائجة:*
 ويكفي وجػد جيغ واحج لطيػرىا أحيانا . ،مخغػب فييا

( وتعخؼ الرفات الػراثية عمى أنيا صفات غيخ مخغػب Carrier Genes) الجضشات الشاقمة:*
 ولكشيا ال تطيخ عمى الفخد. ،بيا

وتعخؼ الرفات الػراثية الستشحية عمى أنيا  (Recessive Genes) الجضشات الستشحضة:*
 وال بج مغ تػفخ جيشيغ متشحييغ لطيػرىا  ،وغيخ مخغػب فييا ،صفات وراثية مخضية

ف، و ا، بعس حبلت القساءة، متبلزمة دات التي تشتج عغ العػامل الجيشيةمغ اإلعاق 
 :والعامل الخايدسي ،(Rh,Factorوحاالت اختبلؼ العامل الخايدسي )اضصخابات التسثيل الغحائي، 

% ىحا 15% مغ األفخاد ىحا العامل برفة مػجبة، ويحسل 85يحسل  إذىػ أحج مكػنات الجـ، 
بحيث يكػف  ؛عغ دـ األب األـوتحجث السذكمة في حاؿ اختبلؼ دـ  العامل برفة سمبية،

خخ يحسمو بذكل سمبي، وعشج الػالدة فإف دـ آلوالصخؼ ا ،أحجىسا حامل ليحا العامل بذكل إيجابي
يشتج  األـفإف دـ يختمف عغ دـ الجشيغ  األـأثشاء الػالدة، بسا أف دـ في  األـدـ  إلىالجشيغ يشتقل 

عشج ت الجـ الحسخاء مسا يؤدؼ لتمف كخيا ؛دـ الصفل عبخ السذيسة إلىأجداما  مزادة تشتقل 
وحرػؿ تمف في الجياز  ،واصفخار ،وإصابتيا بتسيع الجـ، ويشتج عغ ذلظ فقخ دـ ،الجشيغ

اإلعاقة العقمية، كسا قج يؤدؼ ىحا  :مسا يؤدؼ لحرػؿ حالة إعاقة لجيو مثل ؛السخكدؼ لجػ الجشيغ
 ( 34، 2011الدبيخ، .)البلال،الجشيغلػفاة الػضع 
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 Non-Genetic Factorsالعػامل غضخ الجضشضة: -ب

 ومشيا اإلصابة باإلعاقة في مخحمة ما قبل الػالدة، إلىويقرج بيا العػامل التي تؤدؼ 
 وىي مغ أخصخ ،األلسانية كالحربةوتدبب اإلعاقة لمجشيغ، ، الحامل األـالتي تريب  خاضاألم
وىي  ،لى مغ الحسلو اذا أصيبت بيا في األشيخ األ والسيسا ،الحامل األـخاض التي تريب األم

وألف أعخاض الحسى  ،تذسل الحسى البثػر ،وأعخاضو بديصة ،معج  مخض فيخوسي  عبارة عغ
يعسل  إذ، ػؽ صفل معبولكشيا تفاجئ فيسا بعج بػالدة  ،الحامل األـبيا  خفقج ال تذع ؛بديصة

عسل واألذف، وي ،وخبليا العيغ ،لقمبوا ،ؼ الجياز العربي السخكد الفيخوس عمى حجوث خمل في 
 :أيزا   العقمية والبرخية والدسعية لحجوث اإلعاقة لحا فيي مغ األسباب الخئيدة ؛خىاعمى تجمي

ويؤدؼ لئلصابة  ،مخض جشدي يريب الجياز العربي السخكدؼ لمجشيغ :وىػ ،الدىخؼ  مخُض 
 يؤدؼ لػالدة أشفاؿ مذػىيغ. العقمية، وقج أو ،البرخية أو ،الدسعية أو ،باإلعاقة الحخكية

ة إلصابة مغ األسباب الخئيد، وىحا يعّج الحامل لؤلشعة الديشية األـتعخض  إلى إضافة
 تعاشيو  .الذمل الجماغي أو ،الحخكية أو ،العقمية أو ،البرخية أو ،الجشيغ باإلعاقة الدسعية

   .أيزا   ليةالعقاقيخ والسذخوبات الكحػ 

والسػاد الدامة، والسػاد الكيسيائية الشاتجة عغ  ،الساء السمػث واليػاء، والغازات كسا يعج
غيخ  أوالجشيغ، إذ تؤدؼ ىحه السػاد بصخيقة مباشخة  فيمخمفات السرانع، مغ العػامل التي تؤثخ 

 وغيخىا مغ اإلعاقات األخخػ.  ،حجوث اإلعاقة العقمية إلىمباشخة 

 الػالدة:أثشاء في ألسباب : اثانضا  

حجوث حاالت إعاقة  إلىتؤدؼ  إذأثشاء عسمية الػالدة، في ىي تمظ األسباب التي تحجث 
 مختمفة مغ ىحه األسباب:

بحاجة  ،القذخة الجماغية ، والسيساإف الجماغ: أثشاء عسمضة الػالدةفي كدجضغ و نقز األ  .1
نقز ليحه ، وأؼ وبكسية مشاسبة ،باستسخاركدجيغ والغحاء و كافية مغ األكسيات  إلى

يؤدؼ  مسا ؛إحجاث تمف في السخاكد العربية إلىؤدؼ يكدجيغ قج و الكسيات مغ األ
 الػفاة. أو ،وغيخىا مغ اإلعاقاتاإلعاقة العقمية لحجوث 

كجمات جدجية  ةأثشاء عسمية الػالدة أليفي ف تعخض الجشيغ إ إذ :الرجمات الجدجية .2
ووجػد  الػالدة العدخة، الجشيغ في حاؿ بعسمية الػالدة لدحأثشاء في  دواتألاستخجاـ كا

مغ فيحا ، األـصعػبة في الػالدة نتيجة لكبخ رأس الجشيغ مقارنة مع صغخ عشق رحع 



 31  / السنة الثانية التربية الخاصة بالطفل
 

 ،يةقذخة الجماغال في مسا يؤثخ ؛الجياز العربي السخكدؼ  إلى إصابةؤدؼ يالسسكغ أف 
 .حجوث إعاقة ما لجػ الجشيغ ومغ ثع

أثشاء في ، بدبب استخجاـ مػاد غيخ معقسة الصفلقج تريب التي  االلتيابات السختمفة: .3
 اإلعاقة. أو الػفاة إلىبدبب والدة الصفل في جػ غيخ صحي، مسا يؤدؼ  أوالػالدة، 

 أسباب مخحمة ما بعج الػالدة: ثالثا :

 ، ومغ ىحه األسباب:بيا األسباب التي تحجث بعج والدة الجشيغ ويقرج

غحاء متكامل يحتػؼ عمى العشاصخ الغحائية البلزمة لشسػه  إلىفالصفل يحتاج سػء التغحية:  .1
 حجوث اإلعاقة.  إلىخمل في ذلظ قج يؤدؼ  بالذكل الصبيعي، وأؼ

) حػادث الػالدة  وتذسل الحػادث التي يتعخض ليا الصفل بعجالحػادث والرجمات:  .2
 بذكل مباشخ، الجماغ في، والتي يكػف تأثيخىا الديارات، الرجمات التي تريب الخأس(

 حجوث اإلعاقة.  إلىتؤدؼ ف
التياب الدحايا، الججرؼ، التيابات  :التي تريب الصفل ومشيا :خاض وااللتياباتاألم .3

 .، مخض الشكاؼالجماغ، الحربة األلسانية
 إصابات شبكية العيغ: مسا يشتج عشو إعاقة برخية. .4
األذف، قج تدبب إعاقة  إصابات شبمة األذف، زيادة السادة الرسغية، االلتيابات، ترمب .5

  سسعية.
بيغ  وال سيسا ،تذكل حػادث الصخؽ ندبة عالية مغ الػفيات واإلعاقة :حػادث الصخؽ  .6

كسا  .ئياندسة سشػيا  في العالع مغ جخا 700000وفاة  إلىحرائيات إلوتذيخ ا ،الذباب
أف ىحه الحػادث سػؼ تحتل السختبة الثالثة  إلىتذيخ تقاريخ مشطسة الرحة العالسية 

اإلصابة باإلعاقة ما بيغ  إلى(، كسا أكجت أف ىحه الحػادث تؤدؼ 2020بحمػؿ عاـ )
 ( مميػف شخز عمى السدتػػ العالسي.20-50)

واإلصابات الجماغية،  زمية،العوالجخوح، والتسدقات  متسثمة بالكدػر،اإلصابات الخياضية  .7
 وغيخىا.

أو  ، اإلعاقة أو ،التذخد أو ،ضحاياىا مغ األشفاؿ، إذ يتعخضػف لمقتل أكثخالحخوب:  .8
المجػء الشاتجة عغ ىحه الحخوب  أواإلعساؿ الحخبية، وفي حاالت الشدوح في نتيجة زجيع 

شخائح السجتسع عخضة لئلصابة بدبب عػامل  أكثخاألشفاؿ ؛ لحا الكػارث البيئيةعغ  أو
 (.2005ؼ، و ا. )الدخشوااللتياباتخاض الػبائية، ماألسػء التغحية،  :عجيجة مشيا
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 االستخاتضجضات التي تديع في نجاح بخامج التخبضة الخاصة: -7

التي يسكغ أف تديع في نجاح و مجسػعة مغ االستخاتيجيات،  إلىتدتشج التخبية الخاصة 
 تقجيع خجماتيا، ومشيا:  

 التأىيمية، التخبػية وغيخىاأف تقجـ الخجمات  الرحية، الشفدية، االجتساعية،  الذسػؿ: .1
 في جسيع مخاحل حياتيع.و  ،لجسيع فئات التخبية الخاصة

 وأاللخاصة مػزعة عمى مختمف السشاشق، دارات التخبية اإأؼ أف تربح الالمخكدية:  .2
 تقترخ عمى اإلدارات السخكدية.

السقجمة شخاؾ الػالجيغ في مختمف الخجمات والبخامج إ: يقـػ ىحا السفيـػ عمى التشدضق .3
 وكحلظ التشديق بيغ الجوائخ والسؤسدات والػزارات السعشية. لحوؼ االحتياجات الخاصة،

دتػػ التصػر ا يتشاسب وم: أؼ ضخورة تصػيخ الخجمات والبخامج لمسعػقيغ بسالػاقعضة .4
 االجتساعي والتقشي والدياسي واالقترادؼ لمجولة.

أؼ إزالة العػائق التي تحػؿ دوف وصػؿ مختمف الخجمات:  إلىسيػلة الػصػؿ  .5
سػاء  السخافق العامة، والخجمات السجتسعية إلىاألشخاص ذوؼ االحتياجات الخاصة 

اجتساعية، وذلظ في سبيل التدييل عمى  ـأفكخية،  ـأأكانت ىحه العػائق شبيعية، 
 .كافة بالسذاركة في أنذصة السجتسع والتستع بحقيع ،السعػقيغ مسارسة نذاشاتيع

أؼ دمج ذوؼ االحتياجات الخاصة في الحياة، دمجا  شامبل ، وتمبية جسيع  الجمج: .6
 احتياجاتيع.

تػفيخ معمسيغ مؤىميغ عمى درجة يتصمب تقجيع خجمات التخبية الخاصة تػفضخ السيشضضغ:  .7
 والجراية، والتجريب. ،كافية مغ الخبخة

  :البجائل التخبػية لحوي االحتضاجات الخاصة -8

اكغ التي األم تتحجث عغمشح بجيات الدبعيشات مغ ىح القخف جأت كتب التخبية الخاصة ب
 ذوؼ االحتياجات مغ يسكغ أف تقجـ فييا الخجمات التخبػية، والخجمات السدانجة ليا لمصمبة 

ثع مخاكد التخبية الخاصة  ،مخاكد اإلقامة الجائسةبجأت ىحه الخجمات عمى شكل  إذ ؛الخاصة
دمج األشفاؿ في ، والتي تتسثل بخامج الرفػؼ الخاصة السمحقة بالسجارس العاديةو الشيارية، 

والسشاىج، واألنذصة، والسػاد التعميسية الخاصة  ،بخامجالتػفيخ  بعج ،السعػقيغ مع األشفاؿ العادييغ
مخحمة السمحقة بالسجرسة العادية الرفػؼ  ىحه جّ بحيث تع ؛بيع حدب كل حالة مغ حبلت اإلعاقة

وىػ دمج  ،تصػرا  وأحجاثيا مغ حيث التصػر التاريخي لبخامج التخبية الخاصة أكثخلى نحػ بخامج أو 
وضع األشفاؿ مغ ذوؼ  إلىوذلظ لمػصػؿ  يغ مع األشفاؿ العادييغ ضسغ الرف،األشفاؿ السعػق

ي قسة ف يقع حاوىاالحتياجات الخاصة في بيئة أقخب ما تكػف لمبيئة التخبػية العادية السحيصة بيع، 
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وىي مخاكد  ،تقييجا  لمبيئة كثخيبجأ مغ البجائل األ والحؼالتشطيع اليخمي لبخامج التخبية الخاصة، 
الحؼ يسثل اليجؼ ، الرف العادؼ ويتسثل في ،ويشتيي بالبيئة األقل تقييجا   ،اإلقامة الكاممة

أىجافيا مغ  عمى تحقيق ، وتعسل ىحه السؤسداتاألساسي الحؼ تدعى التخبية الخاصة لتحقيقو
  خبلؿ التشطيع اليخمي اآلتي:

 .مخاكد اإلقامة الكاممة .1
 مخاكد التخبية الخاصة الشيارية. .2
 الرفػؼ الخاصة السمحقة بالسجارس العادية. .3
 غخفة السرادر. .4
 الجمج األكاديسي. .5
 الجمج االجتساعي. .6
  Residential schoolsمخاكد اإلقامة الجائسة: .1

تكػف  ،خاصةىحه السخاكد عمى وضع األشفاؿ السعػقيغ في مخاكد نطاـ عسل ي
 ،واالجتساعية ،والتعميسية ،اإلقامة فييا دائسة، تقجـ فييا جسيع الخجمات التخبػية

نطسة أغحية، ووسائل التخويح، وال تدسح والت ،جانب اإلقامة إلىوالشذاشات،  ،والرحية
أثشاء في ػر بديارة ابشائيع األملياء و ح ألىحه السخاكد لؤلشفاؿ بالخخوج مشيا، ولكغ تدس

بالخغع مسا تقجمو مغ خجمات  ،الحع التخبػيػف أف ىحه السخاكدوقج العصبلت األسبػعية. 
التكيف  ءسػ  إلىمسا يؤدؼ  ؛ا تحخميع مغ السذاركة االجتساعيةنيأء األشفاؿ، إال ليؤال

 الشفدي واالجتساعي لجييع. 
 Special day care schoolمخاكد التخبضة الخاصة الشيارية:  .2

نذئت ىحه السخاكد نتيجة لبلنتقادات التي تعخضت ليا مخاكد اإلقامة الجائسة، أ
حتى وقت متأخخ مغ الشيار، بعج تقجيع البخامج  الرباحتدتقبل األشفاؿ السعػقيغ مغ إذ 

ف الخجمات الستعمقة بشقل السقخرة ليع، لكشيا تعخضت أيزا لبلنتقادات بدبب صع
أنيا لع  إلى إضافةاألشفاؿ مغ جية، والعجد في إعجاد السختريغ مغ جية أخخػ، 

، ونتيجة ليحه االنتقادات تع تػفيخ ما يدسى )بالسعمع تحقق شخوط السذاركة االجتساعية
)السعمع الدائخ(، ميستو مداعجة معمع التخبية الخاصة في ىحه السخاكد عمى  أوالسدتذار( 

والشفدية التي قج تحجث ليؤالء  ،واالجتساعية ،حل السذكبلت الستعمقة بالجػانب التخبػية
 األشفاؿ.
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 Class with regular school الرفػؼ الخاصة السمحقة بالسجارس العادية: .3
لسجرسة العادية نتيجة االنتقادات التي تعخضت ضيخت فكخة الرفػؼ السمحقة با

، وتقـػ فكختيا عمى أساس تخريز صف ضسغ السجرسة الدابقةسخاكد الليا كل 
ويقـػ العادية لؤلشفاؿ السعػقيغ، مسا يحقق االنجماج الجدئي ليع مع األشفاؿ العادييغ، 

وبخامج  ،الػقتنطاـ الجراسة فييا عمى تقجيع بخامج تخبػية خاصة ضسغ الرف لبعس 
مغ حيث وذلظ ، نيا تعخضت لبلنتقادات أيزا  أذتخكة مع األشفاؿ العادييغ، إال تخبػية م

 ،وضع األشفاؿ السعػقيغ في صف خاص ضسغ السجرسة العادية، يذكل حاجدا  نفديا  
تعخضيع لبلتجاىات الدمبية مغ  إلى إضافةواجتساعيا  بيشيع وبيغ األشفاؿ العادييغ، 

 دييغ.أقخانيع العا
 (Resource roomغخفة السرادر: ) .4

وىي غخفة صفية تخرز في السجرسة لتقجيع الخجمات التخبػية لؤلشفاؿ ذوؼ 
االحتياجات الخاصة، يتمقى فييا ىؤالء األشفاؿ ذوو االحتياجات الخاصة السمتحقيغ 
بغخؼ السرادر حررا  معيشة في الجػانب التي يطيخوف فييا مذكبلت وفق ججوؿ 

ويتمقػف الحرز األخخػ في الرف العادؼ، ويقػـ بالتجريذ في غخفة محجد، 
ويقػماف معا   ،السرادر معمع مختز في التخبية الخاصة وفق بخنامج مع السعمع العادؼ

قج ضيخت غخفة السرادر نتيجة لعجـ قبػؿ الرف رسيع البخنامج السشاسب لمصالب، و بت
ولمدساح ليع بتمقي  ،حتياجات الخاصةالخاص كبجيل لمتخبية العادية لؤلشفاؿ ذوؼ اال

 فيوتمقي خجمات التخبية الخاصة  ،قرى درجة مسكشةإلى أتعميسيع مع أقخانيع العادييغ 
 ة ىي:أنػاع رئيد إلى، ويسكغ ترشيف غخفة السرادر نفدو الػقت

  غخفة السرار الفئػية: وىي التي يحػؿ ليا األشفاؿ مغ ذوؼ االحتياجات الخاصة
 سحجد.حدب الترشيف ال

  غخفة السرادر متعجدة الفئات: وىي الغخؼ التي يحػؿ ليا األشفاؿ مغ ذوؼ
 االحتياجات الخاصة بشاء  عمى احتياجاتيع الخاصة بجال  مغ الترشيف.

غخفة السرادر متعجدة البلفئػية: وىي الغخؼ التي يػضع فييا األشفاؿ ضسغ أؼ مغ 
 ترشيفات التخبية الخاصة.

 Mainstreaming الجمج األكاديسي: .5
لبلنتقادات التي وجيت لمرفػؼ السمحقة بالسجرسة العادية، ضيخ ىحا االتجاه نتيجة 

السعػقيغ مع األشفاؿ العادييغ  األشفاؿوتقـػ فكخة الجمج األكاديسي عمى أساس وضع 
الصفل السعػؽ مغ الصفل العادؼ،  يدتفيججدء مغ الػقت، وبحلظ لفي الرفػؼ العادية، 

في التخبية  اختراصييغتييئة الطخوؼ والسدتمدمات لتحقيق ذلظ، مغ مغ خبلؿ 
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معمسيغ مجربيغ ومؤىميغ لمتعامل مع ىؤالء األشفاؿ ضسغ الرف العادؼ، و الخاصة، 
وىحه ضساف االتجاىات اإليجابية مغ قبل األشفاؿ العادييغ لؤلشفاؿ السعػقيغ، مع 

 أكثخكػنيا تشقميع مغ  ،لسعػقيغمخحمة متقجمة مغ مخاحل الخجمات السقجمة لؤلشفاؿ ا
أقل البيئات تقييجا ، وىػ وضعيع مع أقخانيع العادييغ ضسغ الرف  إلىالبيئات تقييجا ، 

 العادؼ. ولكي يتحقق ذلظ البج مغ:
 .تحقيق التجانذ بيغ األشفاؿ السعػقيغ والعادييغ  
 ق تجريديا لكل مغ األشفاؿ السعػقيغائوشخ  تخصيط البخامج التخبػية، 

  والعادييغ.
  ،تحجيج السدؤوليات السمقاة عمى عاتق أشخاؼ العسمية التعميسية، مسثمة باإلدارة

 واالجتساعييغ....إلخ. ،والسعمسيغ، والسخشجيغ الشفدييغ
 Normalization الجمج االجتساعي: .6

خجمات  إلىتقـػ فكخة الجمج االجتساعي عمى اساس أف كل األشفاؿ بحاجة 
ىحا االتجاه اتجاىا  جّ غيخ عادييغ، ويع ـأ ،وحاجات خاصة سػاء أكانػا أشفاؿ عادييغ

ألنو يشادؼ بجمج ىؤالء األشفاؿ في  ؛ذوؼ االحتياجات الخاصة األشفاؿإيجابيا  نحػ 
الحياة االجتساعية العادية، وعجـ عدليع في مجارس خاصة بيع. ويأخح ىحا الجمج شكل 

 ؛السيشية السشاسبة لمسعػقيغسل، وتأىيل السعػؽ، وتػفيخ الفخص الجمج في مجاؿ الع
خخ مغ أشكاؿ آوتقبل ذلظ اجتساعيا ، وىشاؾ شكل لمعسل كأفخاد مشتجيغ في السجتسع، 

اإلقامة في األحياء و أؼ أف تتاح لمسعػقيغ فخص الدكغ  ،الجمج الدكشي :الجمج ىػ
. وبعيجة عغ سكغ الشاس العادييغ لةمشعد الدكشية العادية كأسخ مدتقمة، وليذ في أماكغ 

  (22، 2010) كػافحة، عبج العديد، 
 الخجمات السقجمة لمسعػقضغ: -9

 إلى إضافة ؛يتع تػفيخىا لؤلشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصةالتي خجمات وىي ال
خجمات التخبية الخاصة بيجؼ تمبية الحاجات الستشػعة ليؤالء األشفاؿ، وتقجيع خجمات 

نػع  ة  ت الفخدية لؤلشفاؿ، مخاعيوتقجـ ىحه الخجمات عمى أساس الحاجا ،اممة ليعمتك
 :عسػما   ودرجتيا، وأسبابيا، تذسل ىحه الخجمات اإلعاقة،

بحث االجتساعي، الحؼ تقجـ ىحه الخجمات عغ شخيق قدع ال الخجمات االجتساعضة: .1
والستابعة لمسعػقيغ داخل السؤسدات وخارجيا، ويقجـ  ،والتػجيو ،شخاؼإليعسل عمى ا

وتقجيع الخجمات البلزمة  ،ذ تداعج في متابعة حالتيعإالتيع بجقة، التقاريخ التي تػصف ح
عغ عجد مغ  ال  االجتساعي الحؼ يكػف مدؤو  االختراصيويتع ذلظ عغ شخيق  ،ليع

سيغ معمػمات تداعجىع في كحج اقرى، يقجـ لمسعم ػقا  سعػقيغ، يكػف عجدىع ثبلثيغ معال
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، كسا يعسل مغ خبلؿ مبلحطاتووذلظ تقجيع الخجمات ليع، و  ،التعامل مع السعػقيغكيفية 
لمػقػؼ عمى قجرات  السعػقيغ أمػرلياء أو عمى بشاء عبلقة تػاصل بيغ السخاكد و 

 أقرى حج مسكغ.  إلىواستثسارىا  ،ياتيعوإمكان ،السعػقيغ
تبجأ ىحه الخجمات الشفدية بالتذخيز، لكي يػجو السعػؽ تػجييا   الخجمات الشفدضة: .2

الشفدي عمى استخجاـ  االختراصذ يعسل إمغ قجرات، صحيحا ، بشاء  عمى ما يستمكو 
القجرات العقمية، واختبارات الذخرية،  أو ،االختبارات التذخيرية، كاختبارات الحكاء

وىحا وىػياتو مغ جية أخخػ،  ،ماىيتوو  ،لمتعخؼ عمى قجراتو العقمية مغ جية، وميػلو
يسكغ القائسيغ عمى رعاية ىؤالء السعػقيغ مغ تػجيييع بالذكل الرحيح، وإعجاد البخامج 

مسا يداعج السعػؽ عمى فيع ذاتو، وتقبل  ؛التي تتشاسب مع قجراتيع العقمية التعميسية
 إعاقتو.

نػاع أي تقجـ لمسعػقيغ، تختمف باختبلؼ أف الخجمات التخبػية الت الخجمات التخبػية: .3
اإلعاقات، ولكشيا جسيعيا تؤكج عمى مبجأ مخاعاة الفخوؽ الفخدية، مغ حيث استخجاـ 

بذكل يتشاسب مع قجرات  والسثيخات، وتعييغ الػاجبات ،واألساليب التعميسية ،الػسائل
 السعػؽ وإمكاناتو، والعسخ العقمي والدمشي لو.

تسخيزية، والصبية السدانجة، وال سػعة مغ الخجمات الصبيةي مجى الخجمات الرحضة: .4
 ،لية، والعقاقيخ، والجخاحة، والحسية الغحائيةو كالتذخيز، والػقاية، واالسعافات األ

 والتي يتع تػفيخىا حدب الحاجات الفخدية لؤلشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة. ،وغيخىا
 عبلجية ووقائية عمى الرعيج الجدجؼ ا  تحقق ىحه الخجمات أىجاف الخجمات التخفضيضة: .5

 إلىالخحبلت  : المعب،والعقمي، كسا تؤمغ الجػ الرحي اإليجابي لمعصاء، مغ مثل
حجائق و الجػالت التخفييية في الحجائق، السشاشق األثخية، والدياحية، الحفبلت الفشية، 

 والسدخحيات.  شسا لسذاىجة ما يشاسبيع مغ األفبلـيالسدخح والد إلىالحىاب و الحيػانات، 
مغ  والػششية تقـػ السخاكد بتػعية السعػقيغ عمى القزايا القػمية الخجمات الثقافضة: .6

وزيارة السػاقع  خبلؿ األنذصة والفعاليات الستعمقة بحلظ، وعسل المػحات الججارية،
والفشية، وتػعيتيع لكيفية التعامل مع اآلخخيغ، وعسميات البيع  االقترادية واألثخية

واستغبلليا في السجاالت كافة، كالفشػف بأنػاعيا،  ،والذخاء، وتذجيع السػاىب لجييع
 األدب.و 

في تخبية الصفل السعػؽ، مغ الػسائل السيسة  عج األنذصة الخياضيةت الخجمات الخياضضة: .7
يجابيا  في تكيفو إا يديع ، وتجريب حػاسو، مسنياتوو وإمكافي تشسية قجراتإذ ليا دور كبيخ 

تعسل السخاكد عمى تأميغ السدتمدمات الزخورية  لؤللعاب السختمفة،  إذواجتساعيا ،  نفديا  
فالبخامج  ؛إجخاء السدابقات الجورية والدشػية مع السجارس األخخػ وتجريبيع عمييا، و 
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واالبتعاد عغ السمل،  لو الفخصة لمتججيجة لمسعػؽ تتيح بسا تحققو مغ متع الخياضية
 والذعػر بالخاحة الشفدية.

، إمكانياتوواستغبلؿ  ،إف ىجؼ التأىيل ىػ تشسية قجرات السعػؽ  الخجمات التأىضمضة: .8
 وتتزسغ الخجمات اآلتية:

 خجمات التأىيل الصبي والخعاية الصبية. .1
 التأىيل األكاديسي. .2
 والشفدية. خجمات الخعاية االجتساعية .3
 خجمات التأىيل السيشي. .4

 فتتزسغ: ؛أما مخاحل عسمية التأىيل

 التقييع السيشي. .1
 التػجيو واإلرشاد السيشي. .2
 التجريب السيشي. .3
 التذغيل. .4

 (43، 2008) الطاىخ،

  :ودورىا مػقف األسخة مغ الصفل السعػؽ  -10

الفخد وأسختو، ولكغ ىحا التأثيخ يختمف  فيكاف نػعيا تأثيخىا الدمبي  آيا  لئلعاقة 
باختبلؼ حالة اإلعاقة، ونػعيا، ودرجتيا، وشجتيا، ودرجة وعي األسخة، ووضعيا االقترادؼ 

زعيف البرخ، كفالكفيف ليذ  ؛البديصة ليدت كاإلعاقات الذجيجة فاإلعاقات ؛جتساعيواال
السعػؽ جدسيا  بجرجة بديصة و ، كالسعػؽ عقميا  بجرجة شجيجة بجرجة بديصة ليذ والسعػؽ عقميا  

 بجرجة شجيجة. لسعػؽ جدسيا  كا ليذ

السعػؽ تبعا  لمستغيخات  وشخيقة تعامميا مع الصفل وبحلظ تختمف األسخ في مػقفيا
فاالتجاىات األسخية نحػ الصفل السعػؽ تختمف وتتبايغ مع مخور الػقت بيغ رفس  ؛الدابقة

رفس لمصفل  أوتقبل الصفل ورفس أف يخاه أحج،  أوأؼ إلعاقتو،  ؛رفس لػضع الصفل أولمصفل، 
وأخح  ،ومشعو مغ التػاصل مع األخخيغ ،حجد الصفل إلىوقج تمجأ بعس األسخ غيخ الػاعية ذاتو، 

 دوره في الحياة اإلندانية.

 ؛ؽ والشطخ إليو تتأثخ بجرجة وعيياشخيقة تعامل األسخة مع الصفل السعػ  مغ ثع فإف
ال حػؿ لو وال قػة، وإنسا ىػ نتيجة لخصأ الػالجيغ، فبعس األسخ قج تشطخ لمصفل عمى أنو 
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ىحه وىع في بشائيا بأوبجوف شظ ستتأثخ مػاقف األسخة ذلظ لمقزاء والقجر،  تعدوخخ آلا وبعزيا
وقجراتيع عمى مداعجة  الصفل سيعسمػف بكل شاقاتيع إعاقةفي  يعتقجوف أنيع سببالحالة، فالحيغ 

دوف عشاية  أبشاءىاتتخؾ  الػاعيةغيخ قخانيع العادييغ، بيشسا األسخ ألتقخيبيع مغ  ؛بشائيع السعػقيغأ
 متابعة عمسية لتصػيخىع. أو ،اىتساـ أو

فاألسخة التي  ؛واالىتساـ السقجـ لمسعػؽ  يؤثخ في حجع الخعاية والعشايةأيزا  حجع األسخة 
ورعايتو بذكل أفزل مغ األسخ التي لجييا ابشاء  ،أحجاىسا معػؽ تدتصيع االىتساـ بو شفبلفلجييا 
بالصفل  عمى االىتساـالسػجػدة في ىحه األسخة  اإلمكانياتقج ال تداعج و معػؽ،  أفخادىا أحجعجة 

 السعػؽ كسا في األسخة صغيخة العجد.

فعشجما تحتاج األسخة مداعجة مغ  ؛ة اقتراديةكسا تختمف الشطخة لمسعػؽ باختبلؼ الحال
صيع ال يدت لكػنوبشائيا نتيجة وضع اقترادؼ معيغ، يطيخ السعػؽ عمى أنو عالة عمى األسخة، أ

حج كبيخ في شخيقة معاممتيع  إلىىحا بجوره سيؤثخ خػتو العادييغ، إب ة  تقجيع السداعجة ألسختو أسػت
ل الصفل العادؼ عمى والحؼ يتسثل في تفزي اسمػب التفخقة بيغ األبشاء، إلىفقج يمجأ االىل  ؛لو

 وسػء التكيف نفديا  واجتساعيا . ،تفاقع اإلعاقة إلىمسا سيؤدؼ  ؛الصفل السعػؽ 

وعجـ  ،الستخجاـ أسمػب الخفس القائع عمى رفس السعػؽ  أيزا   قج تمجأ بعس األسخ
كخىو بذكل  أوسمػب نبح السعػؽ، أ بعزيعتفاقع السذكمة، كسا يتبع  إلىوىحا بجوره سيؤدؼ  ،تقبمو

ويزعف ثقتو بشفدو، وىشاؾ  ،نطخة السعػؽ لحاتو فيا  يمسا يؤثخ سمب ؛غيخ مباشخ أومباشخ 
وتجليل الصفل، وتمبية  ،وىػ الحساية الدائجة ،خخ ال يقل خصػرة عغ األساليب األخخػ آأسمػب 

لػف حسايتو مغ كل ما يسكغ و ايحإزالة كل ما يدعج الصفل، كسا أنيع  إلىجسيع رغباتو، فيبادروف 
يشسي لجيو  إذ ؛شخرية السعػؽ  في ،وبذكل كبيخ ،وىحا بجوره يؤثخأف يدبب اإلزعاج، 

 .، والذعػر بالعجداالعتسادية، وعجـ الثقة بالشفذ، والخػؼ، وعجـ القجرة عمى اتخاذ القخار

ق ائ، وشخ لو األىل، يعتسج بذكل أساسي عمى نطخة وإمكانياتو ،ف استغبلؿ قجرات الصفلإ
لى مغ حياتو، وىحا يتصمب مغ اآلباء قبػؿ اإلعاقة مغ جية، و في الدشػات األ وال سيسامعاممتو، 

فقج يستمظ قجرات وإمكانات ال تقل  ؛عمى اإلعاقة مع عجـ التخكيدالصفل بذكل كمي  إلىوالشطخ 
يجابي ذ بذكل إكمسا يشع ؛ج مسكغأقرى ح إلىعغ الصفل العادؼ، وتذجيعو عمى استغبلليا 

 .عمى شخرية السعػؽ 

 مغ اآلباء أف يترخفػا بذكل عمسي عاقتيعإ رعاية السعػقيغ ومداعجتيع لتقبل  تتصمب
إلى ومخاكد السعػقيغ قبل دخػؿ الصفل  االستفادة مغ السخاكد اإلرشاديةوعمييع ومػضػعي، 

ىجؼ كل  ألف ؛اعبلقة إيجابية مع وبشاء ،ما بعج مع السؤسدات التعميسية السجرسة، واالشتخاؾ في
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فخمػ العبلقة مغ الخبلفات ىي السيدة السذتخكة في  وتعميسو؛ مشيسا ىػ تخبية الصفل السعػؽ 
  العبلقات الجيجة بيغ السؤسدات التخبػية والػالجيغ، وىحا ال يسكغ اف يتحقق إال بػجػد الثقة

 . ونطختو لحاتو ،ى السعػؽ واالحتخاـ الستبادؿ بيغ الصخفيغ، وىحا يعػد بالفائجة عم

الذعػر بسديج مغ ، السعػؽ ما لجػ الصفل  إلىال يزيفػا أوالسخبيغ  ،يجب عمى اآلباء
االعتساد عمى  كافاإلمقجر وتعػيجه  ،ية مع ذويوو ابل يجب معاممتو برػرة متد ،مغ السآسي

 السخاكد السدؤولة عغػر مذاركة األملياء أو واالستقبلؿ التجريجي عغ اآلخخيغ، لحلظ عمى  ،نفدو
أبشائيع في حاؿ  خجمةلكي يدتصيعػا  ؛السعػقيغ، والتجريب عمى الفشيات والخصط، وكيفية تشفيحىا

 لع يتػفخ معمع التخبية الخاصة.

مغ ىشا بات تجريب آباء السعػقيغ مصمب ميع وأساسي لمعشاية والخعاية التي يجب أف تقجـ 
 لؤلشفاؿ السعػقيغ.

 اآلتي:في السعػقيغ تتسثل  آباءإف مبخرات تجريب 

نطاـ تعميسي مخصط لو يداعجىسا عمى تغييخ أنساط التعامل مع  إلىإف الػالجيغ بحاجة  .1
 شفميسا السعػؽ.

يات األمالت الشاجحة التي يقـػ بيا اآلباء و و االتعخؼ عمى السح إلىإف الػالجيغ بحاجة  .2
 الحيغ لجييع أشفاؿ معػقيغ.

الشاجحة وغيخ الشاجحة لزبط سمػؾ  التيساو االػالجيغ التحجث لآلخخيغ عغ مح عمى .3
، وتصػيخ ونقجىا مشاقذة اإلجخاءات غيخ الفعالة إلىالصفل في البيت، وقج يؤدؼ ذلظ 

 والفعالة بجال  مشيا. ،اإلجخاءات السشاسبة
لسختريغ والحرػؿ عمى األجػبة السشاسبة مغ ا ،شخح األسئمة إلىإف الػالجيغ بحاجة  .4

 واآلباء اآلخخيغ.

إف مدؤولية أسخ السعػقيغ كبيخة، تجاه أبشائيع السعػقيغ، وىحا يتصمب مشيع أف ال يجخخوا 
والتجريب الػاعي، وتعمع كل ما يتعمق بتخبية ابشيع السعػؽ، وىحا ليذ  ،جيجا  في الستابعة السدتسخة

ػر مغ األملياء أو يدتفيج  إذ ،مغ السؤسدات ذات العبلقة وإنسافقط مغ معمع التخبية الخاصة، 
لمحرػؿ عمى أحجث  ؛رة بخعاية ذوؼ االحتياجات الخاصةوالستخر ،السخاكد العالسية الستصػرة

األساليب العبلجية والتخبػية، والسقتخحات العمسية في كيفية التعامل مع األشفاؿ 
   (38، 2008)الطاىخ، ػقيغ.السع
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 مغ اإلعاقة: الػقاية -11

ىػ ذلظ الشػع مغ التجخل الحؼ يتزسغ خجمات عجيجة  early interventionالتجخل السبكخ 
ف ىحه الخجمات ألى مغ عسخه، و و ومختمفة يتع تقجيسيا لمصفل السعػؽ خبلؿ الدشػات الدت األ

لكثيخ تختبط مغ ىحا السشصمق بالتخبية الخاصة، ويكػف مغ شأنيا أف تديع بجور فعاؿ في تحقيق ا
 بأخخ. أومغ الشتائج اإليجابية التي تشعكذ أثارىا عمى الصفل السعػؽ بذكل 

الحؼ  (؛genetic)الػراثي  أو ،اإلرشاد الجشيشيالسيسة في ىحا السجاؿ ما يعخؼ  ػراألمومغ 
وذلظ عشج اكتذاؼ حالة متكخرة  ،ما يعخؼ بذجخة العائمة أو ،يتعمق بإرشاد أعزاء األسخة جسيعا  

ضخورة فحز السقبميغ عمى  إلىجشيشية، وتػجيييع  أو ،أسباب وراثية إلىتخجع  قجمغ اإلعاقة 
 والػقاية مشيا. ،خاض الػراثية السشتذخة، وكيفية تفادييااألمالدواج، وإمجادىع بالسعمػمات عغ 

السبكخ يسكغ أف يشجرج كل بخنامج ومغ الججيخ بالحكخ أف ىشاؾ ثبلثة أنػاع مغ بخامج التجخل 
مغ نػع مغ ىحه األنػاع الثبلثة في إشار بخنامج  أكثختحت أحجاىا، كسا يسكغ أف نجسع بيغ 

واحج، وتتسثل تمظ األنػاع في البخامج التي تتخكد حػؿ الصفل، والتي تتخكد حػؿ األسخة، وبخامج 
 جانب ذلظ فإف مثل ىحه البخامج تغصي عجدا  مغ السجاالت، مشيا: إلىالتجخل السجتسعية. 

 .مجاؿ تقييع حاجات األشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة 
 .مجاؿ إشباع حاجات األشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة 
 .مجاؿ رعاية نسػ األشفاؿ السعػقيغ 
 .مجاؿ رعاية أسخ األشفاؿ السعػقيغ 
 إلعاقةمجاؿ نسػ األشفاؿ السعخضيغ لسخاشخ ا. 
 ألشفاؿ السعخضيغ لسخاشخ اإلعاقة.وإشباع حاجات ا ،مجاؿ تقييع 
 .مجاؿ رعاية أسخ األشفاؿ السعخضيغ لبلضصخابات الشسائية 

 والديئ ،فاإلعاقة السبكخة التي تريب الصفل في وقت مبكخ مغ حياتو يكػف ليا أثخىا الدمبي
ف يتعمع مشيا، وتفقجه العجيج مغ أكغ فقجه الكثيخ مغ الفخص التي يسإذ ت ؛قجرتو عمى التعمع في

مغ السيارات الستعمسة يتع اكتدابيا خبلؿ  %20ف حػالي أىشاؾ شبو اتفاؽ عمى السيارات، و 
أحج يعج التجخل السبكخ و  ،خ كحلظاألممغ العسخ، وإذا كاف  لىو الدت األ أوالدشػات الخسذ 

يعج أمخا  في غاية  ومغ ثعحج مغ قجر البأس بو مغ األثار الدمبية، اإلجخاءات السيسة التي ت
الصفل السعػؽ بأمذ الحاجة  جّ داب الدمػؾ االستقبللي الحؼ يعاكت عمىاألىسية، إذ يداعج الصفل 

  إليو.
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 مدتػيات: ةثبلث إلىوتقدع بخامج الػقاية مغ اإلعاقة 

ويكػف التخكيد في ىحا السدتػػ عمى  ،مشع حجوث اإلعاقة إلىييجؼ  ؿ:واأل ى السدتػ 
الفحػصات الصبية قبل الدواج، ودراسة التاريخ األسخؼ والػراثي لمعائبلت لسشع حجوث اإلعاقة قجر 

 ،وتحديغ السدتػػ الغحائي ،واألشفاؿ ،، ويتزسغ ىحا السدتػػ تػفيخ الخعاية لؤلمياتكافاإلم
 صابات السختمفة.إلوتقجيع المقاحات لسشع حجوث ا

جؼ الي وبحلظ يكػف  ،والعشاية لسشع حجوث العجد بعج اإلصابة ،يذسل الخعاية سدتػى الثاني:ال
الجخاحي  أووالتجخل العبلجي  ،الكذف عغ األشفاؿ السخضىو  ،مغ البخامج الػقائية الثانػية

 السبكخ.

 ،وقف تجىػر حالة الصفل إلى الشػعوتيجؼ ىحه البخامج مغ ىحا  ،الػقاية الثبلثية السدتػى الثالث:
 ،األشخاؼ الرشاعية :وتػفيخ الػسائل السداعجة مثل ،وضبط السزاعفات الشاجسة عغ العجد

 لسداعجة ذوؼ االحتياجات الخاصة عمى التكيف في السجتسع. ؛وغيخىا مغ الػسائل

 استخجاـ التكشمػجضا الحجيثة في التخبضة الخاصة:  -12

 أو ،أجيدة تعػيزية بسشدلةىشاؾ العجيج مغ األجيدة التكشػلػجية الحجيثة التي تعج  
درجة كبيخة في مداعجة األشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة إلى التي يسكغ أف تديع و  ،مداعجة

 والتعمع. ،والتي تتسثل غالبيتيا في التػاصل السدتخجمة،عمى تحقيق األىجاؼ مغ البخامج 

اف يفيج كثيخا  في مجاؿ اإلعاقة، وعشج استخجاـ ىحه الػسائل يجب اف  غفالكسبيػتخ يسك
ف ندتخجميا بذكل يحقق لو الفائجة، ويسكغ أف أػضع الخاىغ لمسعػؽ، وكيف ندتصيع نشصمق مغ ال

وتشػعيا، وتشػع اإلعاقات كأسمػب  ،عمى اختبلفيا عسػما   ندتخجـ األساليب التكشػلػجية الحجيثة
كي تداعجه عمى اتخاذ مػقف إيجابي،  ،تجريب الصفل عمى استخجاميا عبلجي يتع مغ خبللو

يتع استخجاميا كأسمػب تعػيزي يتع مغ  أوإيجابية في سبيل تعجيل سمػكو،  أكثخوالقياـ بجور 
 استخجاميا يديع في أف إلى إضافةسا يعانيو مغ قرػر، خبللو تقجيع بجيل لمصفل السعػؽ ع

 تحقيق أىجاؼ متشػعة، مشيا:

 تيديخ عسمية الكذف عغ حاالت اإلعاقة. .1
 السعػقيغ. لؤلشخاصتصػيخ السيارات التػاصمية  .2
 وتشفيحه. ،السداعجة في التخصيط لمتجريذ .3
 وتشطيع العسمية التعميسية. ،تيديخ إدارة .4
 وتعػيزية. ،تػفيخ وسائل مدانجة .5
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 .تػفيخ الفخص لمتخويح .6
 (  Sands, 2000,p.38 )والتذخيز. ،تعجيل خجمات القياس .7

نو أداة مغ أدوات أائل التكشػلػجية استخجاما ، إال الػس أكثخوعمى الخغع مغ أف الحاسػب مغ 
الصمبة ذوؼ  فيانتجتيا الثػرة التكشمػجية، والتي يتػقع ليا أف تكػف ذات تأثيخ كبيخ عجة 

خاص بل والحياتية أيزا . كتكشمػجيا األق ،االحتياجات الخاصة، ليذ فقط مغ الشاحية التعميسية
 والتي تدسح بتخديغ واستخجاع معمػمات سسعية (،Optical Disc Technology)البرخية

 Distance)، وتقشية التعمع عغ بعج( Interactive Video) وبرخية عغ شخيق الفجيػ التفاعمي
Learning)مسا يدسح لمسعمع بالتفاعل مع الصمبة  ؛باتجاىيغنطاـ تكشػلػجي تفاعمي يعسل  :، وىػ

في مػقع أخخ، ويدسح لمصمبة بالتفاعل الستبادؿ في مػقعيغ مختمفيغ، وىحه التقشية كانت قجيسا  
فيشفح التعمع عغ بعج  ؛فآلأشخشة التدجيل، أما ا أو ،ياعالسح أو ،الياتف أو ،عغ شخيق البخيج تشفح

ػات التمفديػف الفزائية، وشبكة السعمػمات الجولية ، مثل: قشتصػرا   أكثخعبخ وسائل تكشػلػجية 
والػسائط  (Hyper Text) يػ التفاعمي، كحلظ تتػافخ حاليا  الشرػص الدائجة)االنتخنت(، والفج

التي تدسح بتقجيع معمػمات إضافية تسكغ الصمبة مغ إتقاف السيارات  (Hyper Media)الستعجدة
 التي تعسل عمى تقجيع معمػمات إثخائية لمصمبة الستفػقيغ. أو ،الرعبة

 وعمى العسـػ فإف استخجاـ الحاسػب في مجاؿ التخبية الخاصة يقجـ مجسػعة مغ الفػائج:

يتػافخ عجد كاؼ مغ بخامج الحاسػب لتعميع السيارات األساسية في القخاءة، والحداب،  .1
 ؿ السعػقيغ.وىحه ميارات تفتقخ إلييا ندبة كبيخة مغ األشفا

ػذج فعاؿ لتعميع سوأنذصة الحاسػب تشفح عمى شكل ألعاب، وذلظ ن ،إف كثيخا  مغ بخامج .2
 .األكاديسيةسيارات الالسيارات الحخكية البرخية، و 

فيػ يدسح لمسجارس بجسع السعمػمات،  ؛سيػلة أكثخإف الحاسػب يجعل حفع الدجبلت  .3
 وتشطيسيا ، وتحجيثيا.

والديصخة،  يغ إحداسا باالستقبلليةيصػر لجػ األشفاؿ السعػق إف تعميع استخجاـ الحاسػب .4
 وىحا يختمف عغ الخبخات اليػمية لؤلشفاؿ السعػقيغ، والحؼ يغمب عميو الذعػر بالعجد.

إف الحاسػب يػفخ فخصا  لمتذعيب في تقجيع السعمػمات، فيػ يقجـ لمصفل الحؼ يتعمع  .5
  أف يتقغ السيارات السصمػبة. لىإوالسسارسة اإلضافية؛  ببطء مديجا  مغ الفقخات

 (38، 2010) الخحاؿ، 
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 الفصل الثان

 اإلعاقة العقلية

 مقجمة: -1

الصبيعة ف أقمية مػجػد مشح عقػد شػيمة، إال ذوؼ اإلعاقة الع األشفاؿإف الػعي بػجػد  
 إضافة ؛رالسحجدة ليحه الطاىخة، وتعخيفيا، واالتجاىات االجتساعية نحػىا ال زالت تتغيخ باستسخا

عغ الخجمات التخبػية السشاسبة ليحه الفئة تتغيخ باستسخار مع تدايج السعخفة عغ ىحا  الفكخإف  إلى
 الػضع.

اإلعاقة العقمية مغ السذكبلت الخصيخة التي يسكغ أف تػاجو الفخد، والتي يتسثل أثخىا  جّ تع
أساسيا   الجرجة التي تجعمو يسثل وجيا   إلىوذلظ  ،السباشخ في تجني مدتػػ أدائو الػضيفي العقمي

ىحا ف الجانب العقمي رغع ما يعانيو إ إذ ،جو القرػر العجيجة التي يعاني مشيا ذلظ الفخدأو مغ 
ىػ أصل اإلعاقة التي يعاني مشيا، والتي تتختب عمييا مذكبلت  الفخد مغ مذكبلت متعجدة يعجّ 

ضخورية  جّ مغ السيارات السختمفة التي تع جسة في العجيج مغ جػانب الشسػ األخخػ، وفي غيخىا
بيئة التعاير مع اآلخخيغ، وتحقيق التػافق معيع، والتكيف مع ال أو ،كي يتسكغ الصفل مغ العير

 السحيصة 
آلف، مشح العرػر القجيسة وحتى ا ا  مبلزما  لمسجتسعاِت اإلندانيةاإلعاقُة ىاجد لقج كانت

القيع واألفكار و  ومعاممتيا لمسعػقيغ حدب األعخاؼ والتقاليج وتبايشت نطخة تمظ السجتسعات
خخ نطخة شفقة  آلاالجتساعية والجيشية الدائجة في كل مشيا، فسشيع مغ نطخ ليع نطخة ازدراء، وا

ؿ و اوح ،ؿ استيعابيع اجتساعيا ، وقدع مشيع رفزيعو اوح ،تقبل السعػقيغ عقميا   مغ ومشيعورحسة ، 
  يع غيخ فاعميغ اجتساعيا .فعدليع بػص

فاإلعاقة العقمية تعج إحجػ التحجيات التي تػاجو الستخرريغ في مجاؿ التخبية 
 ،والصبية ،التعميسيةو ، مغ الشػاحي الشفديةبعاد ألفة اوذلظ ألنيا تذكل مذكمة مختم ،الخاصة

 ،إف اإلعاقة العقمية تؤثخ في مجاالت الشسػ العقمي والجدسي والمغػؼ واالجتساعي إذ ؛واالجتساعية
اكخة، وضعف القجرة في الجانب العقمي مغ حيث ضعف االنتباه، وضعف الح سمبيا  ويطيخ ذلظ 

 واضحا   فإف أصحاب ىحه اإلعاقة يطيخوف ضعفا   ؛ثارىا عمى الجانب الجدسيآما أعمى التعمع، و 
 وكحلظ ،واإلشخاؽ ،والػجو ،تذػىات مختمفة في الخأس إلى إضافة ؛الشسػ ومعجلو ةفي سخع وتأخخا  

فإنو تطيخ عمييع بػادر التأخخ المغػؼ  ؛ما في الجانب المغػؼ أالسختمفة،  لؤلمخاضيكػنػف عخضة 
يعانػف مغ  إذ ؛لمحيغ يعانػف مغ تخمف عقمي شجيج وال سيسا ،مغ خبلؿ اضصخابات الشصق

العجيج مغ االستجابات  إلى إضافة ؛اجتساعيا   اندحابا  نجج لجييع و  ،التػاصل االجتساعي اإلخفاؽ
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االنفعالية االجتساعية غيخ التكيفية، وبشاء  عميو فإف الكثيخ مغ السجتسعات الحجيثة قج أخحت تيتع 
 بسذكمة 

يا مغ أكبخ السذكبلت التي تيع عجدا  كبيخا  مغ العمساء والسختريغ في اإلعاقة العقمية، كػن
ىحه الطاىخة  تعّخؼؿ السخترػف في مياديغ الصب والتخبية واالجتساع وغيخىع و االسجتسع، إذ ح

ق الػقاية مشيا، وأفزل الدبل لخعاية األشخاص السعػقيغ ائوشخ  ،مغ حيث شبيعتيا، ومدبباتيا
 عقميا .

تزييا ضخورة التقجـ الحزارؼ قال ت واجتساعية   ،إندانية   االىتساـ بسذكمة السعػقيغ ميسة   جّ يع
فقط، بل حجع السذكمة في العالع، وتجمى ىحا االىتساـ بالتصػر الشػعي في البخامج التخبػية 

بجال  مغ ف ؛والبخامج ألفخادىا والتأىيمية ليحه الفئة، وتزسغ تصػيخ البيئات التي تقجـ فييا الخجمات
مخاكد لمتخبية الخاصة، ازداد أعجاد  أووضع جسيع ذوؼ االحتياجات الخاصة في مؤسدات 

أنيع كٌع بذخؼٌّ عمى السعػقيغ عقميا   إلى، ولع يعج يشطخ السشاديغ بػضعيع في بيئات أقل تقييجا  
اإلعاقة العقمية عمى أنيا ضاىخٌة إندانيٌة  إلىوتعميسو، بل أصبح يشطخ  ،وإغفاؿ تخبيتو ،يجب إىسالو

عير الكخيع مثل أقخانيع شبيعيٌة يجب التعامل معيا بإيجابية ، فيع مػاششػف ليع الحقُّ في ال
، وتبحؿ جيػد متعجدة لخعاية السعػقيغ بل ىػ حق مغ حقػقيع ،وإحدانا   تفّزبل  ، ليذ األسػياء

قػة  مشتجة  بجال  مغ كػنيع شاقة معصمة  إلىيميع وتحػ  ،وتأىيميع ،وتعميسيع ،عقميا  وتخبيتيع
 مدتيمكة.

 :تعخيف اإلعاقة العقمضة -2

فسشح بجاية التاريخ كاف  ؛الت لػضع تعخيف شامل مقبػؿ لئلعاقة العقميةو اتعجدت السح
تعخيفيا، وتذخيريا،  في مذكمة ىشاؾ وكانت ،عمى اإلنداف أف يػاجو مذكمة اإلعاقة العقمية

وترشيفيا، وأسبابيا مغ بيغ السذكبلت التي درست بذكل كبيخ. وكاف ذلظ بدبب تعجد 
قة ف اإلعاأ إلى إضافةاختراصات العامميغ مع ىحه الفئة مغ السعػقيغ، وأسبابيا الكثيخة ججا ، 

 لجػلتي تبجو رؤيتو، بل يسكغ االستبلؿ عمييا مغ أثارىا ا أو العقمية ليدت شيئا  يسكغ لسدو
والدمػكيات التي ترجر عشو. وليحا فأنو ال يػجج تعخيف واحج مقبػؿ لئلعاقة  ،الذخز السعػؽ 

ورغع أف عمساء الشفذ واألشباء الشفدييغ والتخبػييغ  .لجػ جسيع ىحه الفئات عسػما  العقمية 
إال أنيع كثيخا   ،آخخ لمسعػقيغ عقميا   أووالعامميغ في الخجمة االجتساعية يقجمػف خجمات مغ نػع 

 ،غيخ ذلظ أو ،الدخشاف أوفيي ليدت مخضا  كالدل  ؛ما يختمفػف في تعخيفيع لئلعاقة العقمية
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التعخيف الذامل لئلعاقة العقمية يجب أف يرف جسيع مطاىخ ىحه الحالة فإف ولكشو حالة. لحلظ 
ومغ ىشا تأتي صعػبة إيجاد تعخيف مشاسب ليحه  ،بق عمى كل حاالت اإلعاقة العقميةالتي تشص
 اإلعاقة.

 إذ ؛عجد مغ التعخيفات لئلعاقة العقمية مغ وجيات نطخ مختمفة إلىوتذيخ السخاجع 
"حالة  :أنيا عبارة عغعمى ة العقمية مغ وجية نطخ اجتساعية اإلعاق Tredgoldيعخؼ تخيج جػلج 

في سشػات العسخ السبكخة، بجرجة ال تدسح لمفخد بأف  أو ،مغ العجد في الشسػ العقمي مشح الػالدة
فذل  أو"مجػ نجاح  :يعتسج عمى نفدو في البيئة العادية"، كسا يخكد التعخيف االجتساعي عمى

الفخد في االستجابة لمستصمبات االجتساعية الستػقعة مشو مقارنة مع أقخانو مغ نفذ العسخ، ومغ 
أىيل، والستصمبات االجتساعية، وفي حاؿ فذمو في القياـ بيحه التعميع والتو الشزج،  :ىحه الستصمبات

 (.Greenspan,1999,P7" ) الستصمبات يعتبخ معػقا  عقميا  

( الحؼ تبشتو Heber,1961التعاريف قبػاُل لجػ عمساء الشفذ تعخيف ىبخ ) أكثخومغ 
 ،( American Association on mental deficiencyخيكية لمتخمف العقمي )األمالجسعية 

 ،مدتػػ األداء الػضيفي العقمي الحؼ يقل عغ الستػسط إلىأف اإلعاقة العقمية  تذيخ  :والحؼ مؤداه 
مغ الػضائف اآلتية: الشزج، التعمع،  أكثخ أووالحؼ يطيخ في مخحمة الشسػ مختبصا  بخمل في واحجة 

 ف االجتساعي.التكيّ 

بيشيو  -مقياس ستانفػرد :فقج اعتسج عمى مقاييذ الحكاء ؛أما التعخيف الديكػمتخؼ 
Binet ومقياس سايسػف ،Simon ،تعّخؼتدود اختبارات الحكاء بسقجار كسي يسكغ مغ خبللو  إذ 

فسا دوف مؤشخا  ودليبل  عمى التسييد  70حالة اإلعاقة العقمية، ولدشػات عجة اعتبخت ندبة الحكاء 
  .أيزا   بيغ السعػقيغ عقميا  وغيخ السعػقيغ عقميا  

"حالة مغ الزعف في الػضيفة  :فقج عخفت اإلعاقة العقمية بأنيا ؛أما مغ الشاحية الصبية
مخض ناشئ عغ اإلصابة في مخكد الجياز العربي، وذلظ  أوالعقمية ناتجة عغ سػء التغحية، 

عجـ القجرة  ومغ ثع ،في القجرة العامة لمشسػ ا  مسا يدبب نقر ؛في مخحمة الصفػلة أو ،دةقبل الػال
 عمى التكيف مع البيئة "

" الذخز الحؼ ال يقل  :التخبػية فقج عخؼ السعػؽ عقميا  بأنو بالشاحية أما فيسا يتعمق
ريمو إذ تسشعو إعاقتو العقمية مغ متابعة تح ؛سشة وال يديج عغ عذخيغ ،عسخه عغ ثبلث سشػات

 . "بحيث يتع تعميسو وتجريبو وفق أساليب خاصة ؛الجراسي في السجرسة العادية
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نو " الصفل الحؼ ال يسكشو االتراؿ بأقخانو عغ شخيق الكتابة، وال يدتصيع قخاءة ما أ أو   
أؼ شمل حخكي يفدخ عجـ قجرتو  أو ،، لكشو ال يػجج لجيو أؼ اضصخاب برخؼ أو فيسو ىػ مكتػب
 (.McMillan,1982,P40) عمى ذلظ.

، وقج حطي ىحا 1941( فقج وضع تعخيفا  لئلعاقة العقمية عاـ Doil) دوؿ إدجار أما
ويخكد تعخيف دوؿ عمى أف  ،ة باإلعاقة العقمية لدشػات شػيمةساط ذات العبلقو التعخيف بقبػؿ األ

 :اآلتيةعقميا  يترف بالخرائز  ػؽ السع

 نقز في القجرة العقمية  إلىعجـ الشزج االجتساعي: ويخجع ذلظ   .1
 تػقف الشسػ العقمي: ويتزح ذلظ عشج البمػغ  .2
  .لو أصل بشيػؼ ) حيػؼ (: وىػ بالزخورة غيخ قابل لمذفاء  .3

غيخ أف ىحه  ،الشقز العقميو إف ما يسيد تعخيف دوؿ الخبط بيغ الشزج االجتساعي  
كسا  أف  ،عقميَا عمى السيارات االجتساعية ػقيغمغ السسكغ تجريب السع إذ أصبح ؛الفخيزة قج تغيخت

دوؿ مغ قبل  إلىلمذفاء. وكاف مغ بيغ االنتقادات التي وجيت  ةاإلعاقة العقمية غيخ قابم عجّ دوؿ 
 عػقيغندب الحكاء يسكغ أف تتحدغ عشج بعس الس أوعقميا  أف درجات الحكاء  ػقيغالعامميغ مع السع

 عػقيغيدداد مدتػػ القجرة العقمية لجػ الس ،ومع مخور الدمغ ،ومغ ثع ،ة التجريب والتعميععقميَا نتيج
ونتيجة ليحه االنتقادات  ،فئة الحاالت البديصة والستػسصة إلىاألفخاد الحيغ يشتسػف  وال سيسا ،عقميا  

، (Grossman) ومشيا تعخيف جخوسساف ،شسػلية ومرجاقية أكثخالسيسة لتعخيف دوؿ ضيخت تعخيفات 
 أو ،اإلعاقة لمػضيفة العقمية مع وجػد أو ،" االنحخاؼ الذجيج :جخوسساف اإلعاقة  العقمية بأنيا عّخؼ إذ

 ويطيخ ىحا خبلؿ مخاحل نسػ الفخد وتصػره" ،انحخاؼ في الدمػؾ التكيفي لمفخد أو ،مخافقة عجـ تكيف

 وىي : ،نقاط ميسة أربع إلىيذيخ ىحا التعخيف بػضػح 
 .االنحخاؼ في الػضيفة العقمية أو اإلعاقةوجػد  .1
 .واضحةو تكػف اإلعاقة العقمية شجيجة  .2
  .عجـ تكيف في الدمػؾ االجتساعي أو تشصػؼ االعاقة العقمية عمى انحخاؼ   .3
  .مغ ثع تدتسخو  ،تطيخ ىحه االنحخافات خبلؿ مخحمة الشسػ .4

ؿ دراسة عبلقتو بالعػامل و اوتح ،والتي تؤكج عمى الدمػؾ القابل لمسبلحطة والقياس ،أما السجرسة الدمػكية
ة عمى أف ججواه و بلع ،فاع عشونيا تعتبخ الحكاء مفيػما  نطخيا  ال يسكغ الجإف ؛التي تميو أو ،التي تدبق حجوثو
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"  :خد السعػؽ عقميا  ىػأف الف إلىأحج مسثمي ىحه السجرسة يذيخ  (،Bijou) لحلظ نجج بيجػ ؛العسمية قميمة
 ".الحؼ يعاني مغ محجودية في الخبخة الدمػكية التي تذكمت نتيجة لؤلحجاث التي تؤلف تاريخو

فخىا معا  قبل اأساسية يحب تػ وجػد محكات  إلى عسػما   مغ خبلؿ التعخيفات الدابقة االستجالؿيسكغ و 
 وىحه السحكات ىي: ،الحكع عمى فخد ما بأنو متخمف عقميا  

درجة كفاية الفخد في االستجابة لمتػقعات االجتساعية لسغ  إلىوالحؼ يذيخ  ،قرػر في الدمػؾ التكيفي .1
السدؤولية االجتساعية، بيشسا  أو ،الذخرية باالستقبللية الستعمقةوفئتو االجتساعية  ،ىع في مثل سشو

والتالية لسخحمة  ،ابقةكل السيسات في السخاحل العسخية الد إلى إضافة ،يتػقع مشو في مخحمة الخشج
فيسا يتعمق بالحرػؿ  وال سيسا ،والقياـ بأدواره الستػقعة ،أف يتحسل مدؤوليتو االجتساعية ،الصفػلة السبكخة

 عمى ميشة تحقق لو االستقبلؿ االقترادؼ. 
ضيػر انخفاض في الػضائف العقمية مغ جية، وقرػر في الدمػؾ التكيفي خبلؿ مخحمة الشسػ مغ جية  .2

والتي قج تراحب  ،وعميو فإف حاالت القرػر في الػضائف العقمية ،أؼ دوف سغ الثامشة عذخةأخخػ، 
ال يسكغ  ،والتي تحجث في مخاحل العسخ البلحقة نتيجة عػامل مختمفة ،في الدمػؾ التكيفي ا  عجد 

مية خاض العقاألم أوفسثل تمظ الحاالت يذار إلييا باالضصخاب  ؛رشيفيا عمى أنيا حاالت تخمف عقميت
. 

بحيث تكػف درجة الحكاء تقل  ؛ار انحخافيغ معيارييغ عغ الستػسطانخفاض داؿ في الػضيفة العقمية مقج .3
/ 68/ درجة في حاؿ كاف السقياس السدتخجـ في القياس ىػ مقياس وكدمخ لمحكاء، وتقل عغ/70عغ /

 درجة عمى مقياس بيشيو لمحكاء. 

مغ أبشاء السجتسع، وتأثيخىا ال يتػقف عمى الفخد  ا  فاإلعاقة العقمية تعج مذكمٌة أساسيٌة تسذ كثيخ   
السجتسع العاـ  إلى، ويستج وماديا   ،  نفديا فيياليؤثخ  ؛األسخة التي يعير فييا إلى يتعجاه السعػؽ نفدو، بل 

 (32، 2010. )بجر، لفقجه شاقة  بذخية  مشتجة  
 :قة العقمضةترشضفات اإلعا -3

األشفاؿ مغ حيث قجراتيع واستعجاداتيع، وذلظ الختبلؼ  فييؤثخ التخمف العقمي تأثيخا  بالغا   
 جّ االجتساعية، وبحلظ تع ـأ ،الشفدية ـأ ،وراثية ـأ ،العػامل السدببة لمتخمف العقمي سػاء أكانت بيئية

ححر الذجيج فييا، والتي يجب تػخي ال ،الرعبة عسمية ترشيف التخمف العقمي مغ العسميات الحداسة
 ،واالجتساعية ،مغ مدائل التخبية الخاصة، إذ ندتصيع تحجيج الرفات العقمية ضخوريةٌ  فالترشيف مدألةٌ 

والشفدية، وتحجيج البخامج التخبػية التي تبلئع ىحه الرفات، وىكحا يسكغ إعجاد البخامج التي تشاسب كل 
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إعاقة  ال يشصػؼ عمى  ةلكػف التخمف العقمي مثمو مثل أي ؛الةػعة عمى حجة بذكل  يشاسب كل حمجس
وجػد  إلىسيؤدؼ ذلظ  ومغ ثعتػجج فخوٌؽ في األسباب والعػامل التي تؤدؼ إليو،  إذتجانذ كامل، 

 ودرجات اإلعاقة. مدتػياتفخوؽ  في 
كل مغ درجة القرػر في األداء العقمي والدمػؾ التكيفي، ىي األساس الحؼ يقـػ عميو  إذ تعجّ 

والقجرة ضسغ فئات  ،االختبلؼ الػاسع في السيارات إلىفيسا يذيخاف  ؛شيف اإلعاقة العقمية عشج األفخادتر
 أوىي فئات ف فئات اإلعاقة العقمية السختمفة إنسا إ :اإلعاقة العقمية السختمفة، بحيث يسكغ القػؿ

الحيغ  صمت إليو البحػث الخاصة باألفخادمجسػعات غيخ متجاندة، وىحا التعسيع يعتسج عمى آخخ ما تػ 
تذيخ أغمب التعخيفات و ، ( Dally, 2000, P37 يطيخوف قرػرا  في الػضائف العقمية واالجتساعية.)

(، Mildىي: البديصة) ،العقميةة لئلعاقة أربعة مدتػيات رئيد إلى عسػما   العقمية الحجيثة لئلعاقة
ترشف اإلعاقة العقمية  وعسػما  ، Profound)(، والعسيقة)Severeوالذجيجة) (،Moderateوالستػسصة)

 اآلتي:وذلظ عمى الشحػ  ،ترشيفات متعجدة، وذلظ حدب أنطسة الترشيف الستعسجة

 (Severity) الترشيف عمى أساس شجة اإلعاقة -1
 (Form) الخارجيالترشيف عمى أساس السطيخ  -2
 (Cause)  الدبب الترشيف عمى أساس -3
 (Educational Classifiction) الترشيف التخبػؼ  -4

 ال : الترشضف عمى أساس شجة اإلعاقة:أو 

ف حاالت التخمف العقمي ىي الحاالت أ إلىالحؼ يذيخ و  ،الترشيف تبعا لشدبة الحكاء   
بحيث تقل ندبة الحكاء  ؛األقل فيالتي يشخفس أداؤىا العقمي عغ الستػسط بانحخافيغ معيارييغ 

( درجة عمى مقياس بيشيو لمحكاء، وىػ 68، وتقل عغ )( درجة عمى مقياس وكدمخ70عغ)
خيكية في ترشيف التخمف العقمي، وبشاء  األمواعتسجتو الجسعية  ،الترشيف الحؼ اقتخحو جخوسساف

 :إلىعمى ىحا الترشيف  يسكغ ترشيف السعػقيغ عقميا 

 (:Mild Mental Retardation)تخمف عقمي بدضط  -1

، كسا يصمق عمى ىحه الفئة مرصمح  (55-70)ح ندب الحكاء ليحه الفئة ما بيغ و اوتتخ 
وبقجرتيا عمى التعمع  ،وحخكية عادية، وتتسيد ىحه الفئة بخرائز جدسية (القابمػف لمتعمع)

متػسط مغ اكتداب  إلى إضافةيديج،  أورف الثالث مغ التعميع األساسي الحتى مدتػػ 
 السيارات السيشية.



 51  / السنة الثانية التربية الخاصة بالطفل
 

 (:Moderate Mental Retardationتخمف عقمي متػسط ) -2
( درجة عمى اختبارات 40-55) أو( 35-50ح ندبة الحكاء ليحه الفئة ما بيغ )و اتتخ   

سشػات (، وتذكل  6-9) أوسشػات (  3-7الحكاء، ويتػقف الشسػ العقمي عشج مدتػػ عسخ )
 %( مغ األشفاؿ السعػقيغ عقميا .10ىحه الفئة ما ندبتو )

 :(Severe Mental Retardationتخمف عقمي شجيج ) -3

ويصمق  عمى اختبارات الحكاء،( درجة  25 -40)ح ندب الحكاء ليحه الفئة بيغو اوتتخ 
حخكية و  ،وتتسيد ىحه الفئة بخرائز جدسية، (القابمػف لمتجريب)عمى ىحه الفئة مرصمح 

الػقػؼ، كسا  أوقخيبة مغ مطاىخ الشسػ العادؼ، ولكغ يراحبيا أحيانا  مذكبلت في السذي 
 تتسيد بقجرتيا عمى القياـ بالسيارات السيشية البديصة.

 :(Profound Mental Retardationتخمف عقمي شجيج ججا  ) -4

درجة عمى اختبارات الحكاء، ويعاني أفخادىا (25) وتقل ندبة الحكاء في ىحه الفئة عغ
 ،رعاية إلىيحتاجػف و وفي قجراتيع الحدية والحخكية،  ،في الشسػ الجدسي ف رئيذمغ ضع

 في السؤسدة الخاصة بخعايتيع.  ـأ ،في السشدؿأكاف ذلظ سػاء غالبا  وإشخاؼ دائسيغ 

 الترشضف عمى أساس السطيخ الخارجي:ثانضا : 

 إضافة ؛التي تراحب اإلعاقة العقمية يخكد ىحا الترشيف عمى السطاىخ والسبلمح الجدسية
 ىا شيػعا:أكثخ و  ،عامل الحكاء السشخفس، ومغ أىع األنساط اإلكميشيكية لمستخمفيغ عقميا إلى

 :(Down Syndromeف)واحالة عخض د

 (Johnف و االصبيب االنجميدؼ جػف د إلىوتدسى ىحه الحالة بيحا االسع ندبة            
Down )صفاتيا الجدسية، التي تذبو صفات الجشذ  وذلظ بدبببالسشغػلية  :، وتدسى

يطيخ ىحا  إذ (،21)اضصخابات في الكخومػزـو رقع إلىالسشغػلي، وتعػد أسباب ىحه الحالة 
وىشاؾ أيزا أسباب لحجوث ىحه الحالة تعػد  ،لجػ الجشيغ الدوج مغ الكخومػزومات ثبلثيا  

، كسا يختبط أيزا بعسخ  إلى فخاد ألويسكغ ترشيف ىؤالء ا ،األـخصأ في مػقع الكخومػزـو
( كسا أنيع يتسيدوف بخرائز 70-55ح ندبة ذكائيع )و ضسغ فئة اإلعاقة البديصة التي تتخ 
صغخ  أووكبخ  ،والعيػف الزيقة، فوصغخ حجع األن ،جدسية مسيدة مشيا: الػجو السدصح

وأيجييع  ،وعجـ انتطاـ شكل األسشاف ،وتذققو ،وضيػر المداف خارج الفع ،ذنيغألحجع ا
ويسكغ الكذف عغ مثل ىحه الحاالت في مخحمة مبكخة، وكحلظ رقابيع،  ،وأصابعيع القريخة
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الحؼ يحيط  ييشػساألمالحسل، وذلظ عغ شخيق أخح عيشة مغ الدائل  مخحمةأثشاء  في أؼ
بالجشيغ في الخحع، وإجخاء االختبارات التي عغ شخيقيا تطيخ مبلمح الكخومػزـو  في لحطة 

.اضصخابات  أومسا يداعج عمى معخفة وجػد شحوذ  ؛انقداـ الخبليا   في الكخومػزـو

 : (Hydrocephalyحاالت استدقاء الجماغ) -1

ذلظ لجػ الصفل في األسابيع يطيخ وبخوز الجبية، و  ،يتسيد ىؤالء بكبخ حجع الجسجسة
زيادة في كسية الدائل السخي الذػكي  إلىلى مغ والدتو، ويعػد الدبب في حجوث ىحه الحالة و األ

السجػ الحؼ تأثخت بو  إلىوتعػد درجة التخمف  ،تمف خبليا الجماغ إلىفي الجسجسة، والحؼ يؤدؼ 
وبعج الػالدة مباشخة، وذلظ  ،مبكخة مخحمةخبليا الجماغ، ويسكغ عبلج ىحه الحالة إذا اكتذفت في 

 وتخفيف ضغصو عمى السخ.  ،عغ شخيق إجخاء جخاحة لتحػيل مدار الدائل السخي

 (:Cretinismالقراع ) أوحاالت القساءة  -2

يترف ىؤالء األشفاؿ ىحه الحالة مغ الحاالت السعخوفة في ميجاف اإلعاقة العقمية،  جّ تع 
ز شػؿ و االعسخية التي يشتسي إلييا السعػؽ، وقج ال يتجبالقرخ السفخط مقارنة مع السجسػعة 

سع،  90(، وأشػؿ شػؿ يسكغ أف يرل إليو 18-16السخاىقة)  مخحمةسع في 70-60الفخد 
جفاؼ الجمج  إلى إضافة ،ومغ السطاىخ الجدجية السسيدة ليحه الحالة، خذػنة الذعخ وجفافو

، الثخيشةاألشخاؼ، واألصابع ، وقرخ فانتفاخ في الجفشيغ والذفتيغ، وتزخع المداوتجعجه، و 
بالخسػؿ والكدل وبطء الحخكة، ويعػد الدبب يترف ىؤالء األشفاؿ وبخوز البصغ واستجارتو، 

نقز في إفخاز حامس الثيخوكديغ الحؼ تفخزه الغجة الجرقية، وعبلج ىحه الحالة  إلىفي ذلظ 
ومثل ىحا العبلج  ،الجرقية بإعصاء الصفل خبلصة إفخاز الغجةوذلظ مسكغ إذا اكتذف مبكخا 

 شػيمة مغ الدمغ. لسجةيدتسخ 

 (: Microcephalyحاالت صغخ حجع الجماغ ) -3
نتيجة عجـ نسػ وذلظ وصغخ حجع السخ ،  ،ىحه الحاالت برغخ حجع الجسجسةتترف 

السخ بجرجة كافية مقارنة مع حجع محيط الجسجسة لمعادييغ، إذ يكػف شكل الخأس عمى شكل 
ح القجرة العقمية ليؤالء و ا، وتطيخ األذناف بحجع كبيخ، وتتخ ويبجو جمج الخأس مجعجا   ،مخخوط

، ما بيغ اإلعاقة العقمية البديصة والستػسصة، وتترف ىحه الحاالت بزعف في الشسػ المغػؼ 
الشذاط الحخكي، في ونػبات صخع مع زيادة  ،تراحبيا حاالت تذشج ،وعجـ وضػح الكبلـ

 أو ،أثشائيا في أو ،الػالدة عػامل مكتدبة قبل إلى أوعػامل وراثية،  إلىوتعػد ىحه الحاالت 
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حجوث  أو، Xالتعخض ألشعة  أوالدىخؼ،  أوبالحربة األلسانية  األـإصابة  أو، ىابعج
 أو ،االلتيابات الدحائية إلىتعخض الصفل بعج الػالدة  أواندجاد شخاييغ السخ،  أونديف، 

  إصابة السخ.
 (:Phenylkeonuria PKUالتسثضل الغحائي )حاالت اضصخاب  -4

اضصخاب التسثيل الغحائي لحوؼ اإلعاقة العقمية العالع الشخويجي فػلشج  حاالتتع اكتذاؼ 
Voting)  ) نقز كفاءة الكبج في إفخاز األنديع  :وسبب وجػد ىحه الحالة ىػ ،(ـ1934)عاـ

الحؼ يداعج في عسمية التسثيل الغحائي، ويسكغ اكتذاؼ ىحه الحالة عشج الصفل مغ خبلؿ 
تػضع نقاط مغ حامس فيخيظ مع بػؿ  إذاختبار حامس الفيخيظ  :مثل عجة اختبارات

 ،ػ الصفللج PKUفيحا يعشي وجػد حالة  خ؛المػف األخز إلىتغيخ لػف البػؿ  فإذا ؛الصفل
عمى  أو ،يػضع شخيط حامس الفيخيظ في بػؿ الصفل إذواختبار شخيط حامس الفيخيظ 

 ؛واختبار فثخؼ كحلظ  ،وبعج ذلظ يقارف المػف مع المػحة الصبية السخترة بحلظ ،فػشة الصفل
فإذا زاد  ؛ب، وقياس مدتػػ الفيشميغ في الجـيتع أخح عيشة مغ دـ السػلػد مغ جية الكع إذ

ممع مغ دـ السػلػد يكػف لجيو حالة  100لكل  20الفيشميغ عغ ضيخ مدتػػ الفيميغ مدتػػ 
(PKU) ، وميدة ىحا الشػع مغ اإلعاقة العقمية أنو يسكغ معالجتو في حاؿ تع اكتذافو مبكخا ،
 (65، 2011لمػالدة. )كػافحة عبج العديد.لى و في األسابيع األ وال سيسا

 : (Galactosemia) حالة الجالكتػسضسضا -5
الجيغ، ويدبب السػت لجػ كبل الػ  هيترادؼ وجػد وىي الحالة الشاتجة عغ جيغ متشح  

اإلعاقة  بدبب أو، الخضاعة مخحمةفي  حه الحالة مبكخا  الػالدة السرابيغ بي يلؤلشفاؿ حجيث
رػر في عسمية تسثيل ق إلىإذا لع يتع عبلجيع، وتعػد أسباب ىحه الحالة  العقمية

فقجاف إنديع معيغ يداعج في تحػيل مادة الجبلكتػز) الدكخ ( الشاجع عغ  الكخبػىيجرات
تسييجا لجخػؿ ىحه السادة في عسمية تػفيخ الصاقة في الخمية.  ،السػجػد في الحميب وأكدجتيا

واالستعاضة  ،ويتع عبلج ىحه الحالة مغ خبلؿ نطاـ غحائي لمصفل يخمػ مغ مادة الجبلكتػز
 (.Soya Bean Milkحميب الرػيا ) :عغ الحميب السعتاد ببجيل لو مثل
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 ثالثا : الترشضف عمى أساس األسباب:
وفق ىحا الترشيف تػضع اإلعاقة العقمية في فئات حدب األسباب الصبية 

اإلعاقة، وتحجيج  إلىاألسباب التي أدت  تعّخؼلمحالة، ويكػف الغخض مغ التقديع 
ووضع إجخاءات الػقاية مغ اإلعاقة العقمية، وتقدع اإلعاقة  ،العبلج الصبي السشاسب

 :إلىالعقمية حدب ىحا الترشيف 
 ويقرج بيا األسباب الػراثية. ،أسباب ما قبل الػالدة إلى: التي تعػد األوليةاإلعاقة العقمية  -1
 ئياأثشافي ، و الحسل مخحمة أثشاء في أسباب تحجث إلىاألسباب العقمية الثانػية: التي تعػد  -2

 األسباب البيئية. أو ،ما يصمق عمييا العػامل وغالبا   ،ىابعجما  أو ،الػالدة

 رابعا : الترشضف التخبػي:

التعامل مع الصالب السعػؽ يعّخؼ كيفية  ،يدتخجـ ىحا الترشيف ليديل الجانب التجريبي
قابميتيع  تقديع فئات الستخمفيغ عقميا حدب إلىيتجو السيتسػف في التخبية الخاصة  إذعقميا، 

 ىي: ،ثبلث فئات إلىعقميا  تخبػيَا  ػقيغلمتعمع، ويرشف السع

 :(  Educable Mentally Retardedعقمضا  القابمضغ لمتعمع ) ػقضغعسفئة ال -1
ح ندبة و اعقميا  وتتخ  السعػقيغ% مغ 80% ويسثمػف 2.5 -1.5تبمغ ندبة ىحه الفئة 

استيعابيع لمسعمػمات  والحدي، مع البصيءوىع قادروف عمى التعمع  ،(70-50ذكائيع بيغ )
وعبلقاتيع األسخية، ويدتصيعػف تمقي التجريبات العسمية في الحخؼ  ،جداميعأالخاصة عغ 

دييغ البديصة، ومسارسة الخياضة، وأشفاؿ ىحه الفئة ال يدتصيعػف التعمع في مجارس العا
نطخا   ،أساليب تخبػية خاصة في تعميسيع إلىالتي أعجت ليع، ولكشيع يحتاجػف  نفديا البخامج

بو مغ خرائز نفدية، واجتساعية، وعقمية، ومعخفية تعػقيع عغ التعمع  يترفػف لسا 
 .يػف التي يتعمع بيا أقخانيع العادنفديا  األساليبب

   :( (Trinable mentally Retardedقضغ القابمضغ لمتجريبػ فئة السع -2

% مغ السعػقيغ 12( باأللف، وتبمغ ندبتيع 3-2تبمغ ندبة ىحه الفئة في السجتسع ) 
دراؾ إغيخ قابميغ لمتعمع الشطخؼ، وال  (، وىع50-25ح ندبة ذكائيع ما بيغ )و اعقميا ، وتتخ 

ارتجاء مبلبديع، و العبلقات االجتساعية، ولكغ يسكغ تجريبيع عمى العشاية بشطافتيع اليػمية، 
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ز الرف الثاني في السخحمة االبتجائية حتى مع الخعاية و اجتوىؤالء األشفاؿ ال يدتصيعػف 
 البديصة. السيشيةشخاؼ، ويسكغ تجريبيع عمى السيارات إلوا

    :(The Totally Dependent Child) (االعتساديضغ)عقمضا   السعػقضغفئة  -3

( 20مدتػػ ذكائيع أدنى مغ )و التجريب،  أو ،لمتعمعقيغ غيخ قابمة ػ وىحه الفئة مغ السع
حسايتيا مغ األخصار، كسا  أو ،العشاية بأنفديع أودرجة، وىع عاجدوف كميا  عغ التحريل 

فئة أقل الشدب انتذارا  بيغ وىحه ال والخعاية الستكاممة ،األشخاؼ إلىحاجة دائسة بأنيع 
 (26، 2015%(.) مخمف السخيخي، 1تبمغ ندبتيع ) إذقيغ عقميا  ػ السع

 أسباب اإلعاقة العقمضة: -4
اإلعاقة العقمية ضاىخة عامة  في مختمف السجتسعات، إذ ال تقترخ عمى مجسػعة   جّ تع   

 أووراثية،  وأويسكغ أف تحجث اإلصابة بالتخمف العقمي نتيجة عػامل بيئية   ،دوف سػاىامغ بذخية  
، ولدػء الحع ال يتع تحجيج السدبب مجسػعة عػامل متعجدة   أوالػراثية،  مع تفاعل العػامل البيئية

%( مغ الحاالت حتى بعج التذخيز الذامل، ويعاني بعس األشخاص مغ 30-50في حػالي )
 ،الشسػ قبل مخحمةتذػىات خمقية  في الجماغ، في حيغ يعاني آخخوف مغ تمف  في الجماغ في 

التعخض إلصابات  :، وىشاؾ أسباٌب أخخػ قج تدبب اإلصابة بالتخمف العقمي مثلأو بعجىا ةالػالد
    .الجماغ، وأمخاض في الجياز العربي السخكدؼ 

 سبابألوذلظ  خ،غ مجتسع  آلخفيي تختمف م ؛أما مغ حيث ندبة انتذار ىحه الطاىخة 
ففي الػقت الحؼ يختمف فيو العمساء حػؿ أسباب اإلعاقة العقمية، يتفق ىؤالء عمى أف ىشاؾ  عجة؛

مشيا العػامل السعخوفة، ويسكغ تحجيجىا شبيا ، وىشاؾ عػامل و عػامل كثيخٌة تدبب اإلعاقة العقمية، 
لعقمية قة ااإلعا إلىأخخػ ليذ مغ الديل تحجيجىا، وعمى أية حاؿ يسكغ تقديع األسباب السؤدية 

 ة عمى أساس السخاحل التي تحجث فييا، وىي:ثبلثة أقداـ رئيد إلى

 وخبلؿ أشيخ الحسل . ،الجشيغ قبل والدتو فيالتي تؤثخ  العػاملوىي : عػامل ما قبل الػالدة -1
   .اإلعاقة إلىوتؤدؼ  ،أثشاء عسمية الػالدةفي الصفل  فيعػامل التي تؤثخ العػامل أثشاء الػالدة : وىي  -2
وتؤدؼ  ،وفي سشػات عسخه السبكخة ،الصفل بعج والدتو فيالػالدة: ىي العػامل التي تؤثخ  ما بعجعػامل  -3

 .إعاقتو إلى
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، تذيخ إلييا الجراسات عمى أنيا قج تكػف يسكغ أف ندسييا عػامل غيخ محجدة وىشاؾ مجسػعة أخخػ  -4
وىي تذكل الشدبة الكبخػ  ،ديصة غيخ معخوفة األسبابمدؤولة عغ تمظ الحاالت مغ اإلعاقة العقمية الب

 %.  75حػالي  إلىترل  إذ ،مغ حاالت اإلعاقة العقمية
  :سباب ما قبل الػالدةأال  : أو 

 عػامل جيشيو، وعػامل غيخ جيشيو: إلىويسكغ تقديسيا 
 (:Genetic Factarsالعػامل الجضشضة )ال : أو 

 الػراثة. -1
 الخمل في الكخومػسػمات. -2

%( مغ حاالت اإلعاقة العقمية، وذلظ 80السدؤولة عغ حػالي ) وىي العػاملالعػامل الػراثية:  -1
خ الحؼ يؤدؼ األمالجياز العربي السخكدؼ،  أوخمل  في خبليا السخ  أوقرػر   أولػجػد تمف 

إما بصخيقة   ،والػضائف العقمية الستعمقة بالتعمع، وقج تكػف العػامل الػراثية إعاقة  في اإلدراؾ إلى
تحجث اإلعاقة نتيجة لبعس العيػب السخية السػروثة عغ شخيق  إذة ، غيخ مباشخ  أو ،مباشخة  

الجيشات التي يخثيا الصفل عغ والجتو، والتي تحسل الرفات الػراثية لمفخد، وقج سسيت) الجيشات 
قج  األـ أوأؼ أف األب  تيا؛اوال تطيخ عميو صف ،د قج يحسمياف الفخ أليحا االسع الستشحية ( ب

حاالت  أكثخف مغ و ابالتخمف العقمي، وتعج متبلزمة د ادوف أف يترفمغ ىحه الجيشات  بلفيحس
مغ حاالت التخمف العقمي  ،%(10التخمف العقمي ألفة لمعادييغ، وتسثل ىحه الحاالت )

والػالدة، ومعجؿ حجوث حاالت  ،خبلؿ مخحمة الحسل تعّخفياوالذجيج، كسا أنيا يسكغ  ،الستػسط
 ( مغ السػاليج.600/1دواف )

 أو ،اضصخاب التسثيل الغحائي أو ،حاالت الفيشيل كيتػيػريا ) البػؿ الفيشيل كيتػني (
أثشاء عسميتي اليجـ والبشاء نتيجة لصفخة في وىي االضصخابات التي تحجث  ،االضصخابات األيزية

 اإلنديع، يتختب عمى اانعجاـ وجػد ىح أو ،اختفاء نذاط إنديع معيغ إلىغيخ عادية لمجيشات، تؤدؼ 
 ذلظ تسثيل خاشئ في بعس أنػاع الغحاء.

 ،(Sickle Cell Anemiحاالت األنيسيا السشجمية ) :كسا يجخل في ىحه الحاالت
يؤدؼ  إذ(، Diabetes(، وحاالت مخض الدكخؼ، )Galactosemiaوحاالت الجبلكتػسيسيا)

تخسيب السادة الجىشية في خبليا  إلى أو نقرو ما يفيج الجدع إلىاإلنديع لتسثيل الجىػف  ،انعجاـ
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 إلىالخبليا العربية لمدحاء السخي، وتؤدؼ ىحه الحالة  فيالسخ، ىحه السادة ليا تأثيخ مكثف 
عمى ىحه الحاالت عغ شخيق  تعّخؼوأخيخا  السػت، ويسكغ  ،الشديج العربيو  ،تجىػر في السخ

 السحيط بالجشيغ وفحرو.دحب جدء مغ الدائل وذلظ بشيػسي، األمالفحز الخاص بالدائل 

أحج االنقدامات  أو ،الخمل في الكخومػسػمات: ىػ الخمل الحؼ يحجث عشج انقداـ الخمية -2
 خمل في انقداـ الكخومػسػمات. إلىالسبكخة لمبػيزة السمقحة، والحؼ قج يؤدؼ 

 وكثيخة، مشيا: وىي متشػعة ججا   العػامل غضخ الجضشضة:

خاض عمى األم( ىي مغ أخصخ Rubcllaالحربة األلسانية ) الحربة األلسانية: مغ السعخوؼ أف1-
 إذمغ بجاية الحسل،  األوؿلى مغ الحسل أؼ في الذيػر الثبلثة و في السخاحل األ وال سيسا ،الحامل األـ

الحامل بالحربة األلسانية فإف  األـوعشج إصابة  ،مة بجاية تكػف الحػاس عشج الجشيغتذيج تمظ السخح
ويدبب اإلصابات  ،وذلظ بعج أف يختخؽ السذيسة السحيصة بو ،الجشيغ إلىالػصػؿ السيكخوب يتسكغ مغ 

 والجماغ.  ،والقمب ،والبرخية ،في الحػاس الدسعية

الجشيغ عادة في السخاحل  فيخاض التشاسمية: مثل مخض الدىخؼ؛ ويؤدؼ تأثيخ ىحا السخض األم-2
 التخمف العقمي عشج السػلػد. إلىالستأخخة 

 ،الجشيغ فيفقج يؤثخ ذلظ  األـوالتي إذا تعخضت ليا  ،خاض السعجيةاألمالحسى الرفخاء: وىي مغ -3
 التخمف العقمي عشج السػلػد. إلىويؤدؼ 

ومغ  ،قج تحجث بعج الػالدة أو ،أثشاء وجػده في الخحعفي التدسع: قج تحجث حاالت تدسع الجشيغ -4
 في ذلظ كمو قج يؤثخ ،والجخاف ،والسخجرات بأنػاعيا ،الكحػؿمثل:  السػاد السخجرةكسية السعخوؼ أف 

في  وال سيسا ،الحامل األـليا و اويدبب لو التخمف العقمي، وأحيانا  فإف بعس األدوية التي تتش ،الجشيغ
كسيات كبيخة مغ األدوية مغ دوف  األـؿ و االجشيغ، أما عشجما تتش فيمغ الحسل قج تؤثخ  ؿو األشيخ األ

تدتخجـ في حفع الصعاـ، وحجيثا  أثبتت  أو ،ية التي تجخل الجدعو اب، كحلظ فإف السػاد الكيساستذارة شبي
وقج تؤدؼ  ،والدامة ،مغ السػاد الخصخة جّ جخل في تخكيبيا عشرخ الخصاص تعالجراسات بأف السػاد التي ي

 التخمف العقمي. إلى
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شػليا قج يدبب اإلعاقة العقمية لمصفل، وبدبب أف فتخة الحسل  أو ،فتخة الحسل: إف قرخ فتخة الحسل -5
وضعيف  ،كغ في بعس الحاالت 5.2ووزنو قج يقل عغ  ،قريخة يكػف نسػ الجشيغ غيخ مكتسل

 38التخمف العقمي، أما في حالة فتخة الحسل الصػيمة التي تديج عغ  إلىولحلظ، قج تؤدؼ ، مةو االسق
 اإلعاقة العقمية. إلىنقز في التغحية قج يؤدؼ  إلىفقج يتعخض الصفل أثشاء تمظ الفتخة  ا  أسبػع

الحامل وخرػصا  في مخاحل الحسل  األـالرجمات: عغ تعخض  أو ،لؤلشعة الديشية األـتعخض -6
 تعخضيا لمرجمات السفاجئة قج يدبب لمصفل اإلعاقة العقمية. أو(،  (X-Rayلى لؤلشعة الديشية و األ

وخرػصا   ،الحامل األـسػء التغحية: مغ األسباب السيسة في حجوث اإلعاقة العقمية ىػ سػء تغحية -7
 الحسل السبكخة، ويشجرج تحت سػء التغحية عجـ التػازف الغحائي. أشيخفي 

سشة،  (38اإلنجاب السبكخ: كسا ذكخنا سابقا  فإف احتساؿ والدة شفل معاؽ عقميا  تدداد بعج عسخ الػ)-8
غ ندبة احتساؿ والدة في سغ دوف الثامشة عذخ قج يديج م األـفإف اإلنجاب السبكخ في حاؿ كػف  كحلظ

 عقميا . ػقيغأشفاؿ مع

زيادة ندبة احتساؿ  إلىوزواج األقارب: كميا حاالت تؤدؼ  ،واإلجياض الستكخر ،الػالدة الستكخرة-9
 والدة أشفاؿ معاقيغ عقميا .

 الػػدل.-10

 كدجيغ. و انخفاض األ-11

 الخبػ. -12

 أمخاض القمب.-13

 :أثشاء الػالدةفي سباب أثانضا: 

ثار ىحه آقج تكػف و  ،السػلػد فيوتؤثخ  ،أثشاء عسمية الػالدةفي وىي العػامل التي تحجث 
يئة قج تجـو مع ثار سآيتعخض ليا الصفل السػلػد و  ،ساعة الػضع األـالسذكبلت التي تتعخض ليا 

بعس السذكبلت التي يتعخض ليا  أو ،أثشاء الػالدة نتيجة إحجػفي فقج يراب الصفل  ؛األبج إلىالصفل 
دـ  إلىكدجيغ عغ الػصػؿ و الػالدة العدخة، والػالدة الجافة، واالختشاؽ، إذ تشخفس كسية األ :مثل
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دماغ  إلىوعجـ وصػلو  ،كدجيغو وفي مثل ىحه الحالة فإف انقصاع األ أو تشقصع قريخة لسجةالسػلػد 
تمف في بعس خبليا الجماغ، مدببا التخمف  إلىيؤدؼ  ؛ مساقريخة ججا سجةل وإف كاف ذلظ الػليج

 بعس االضصخابات الحخكية. أو ،العقمي

 أسباب ما بعج الػالدة: ثالثا :

 تحجث في مخاحل الصفػلة السختمفة أف الكثيخ مغ حالت اإلعاقة إلىأشارت الجراسات السختمفة 
 ومغ أىسيا:إلىساؿ األسخة،  نتيجة  

 :خاضاألم-أ

 الكداح.-1

 الحسى القخمدية.-2

 اليخقاف.-3

 الحربة.-4

 الجفتخيا.-5

 التياب سحايا الجماغ الذػكي الػبائي.-6

 شمل األشفاؿ.-7

 الشكاؼ.-8

 الدعاؿ الجيكي.-9

 الذمل الجماغي.-10

 الحػادث:-ب

إف لمحػادث التي يتعخض ليا األشفاؿ خبلؿ مخاحل الصفػلة السختمفة دور ميع في إصابتو 
ىحه  أكثخف إ، و عسػما  السجتسع  وفيأسختو،  وفي ،فيوبسختمف أنػاع اإلعاقة التي تتخؾ آثارىا البارزة 

كيفية  إلىرشاده وتػجييو، وإ ،في رعاية الصفل األـ وال سيسااإلصابات إنسا تحجث نتيجة إلىساؿ األسخة، 
 إعاقتو. ومغ ىحه الحػادث ما يمي: إلىوفي الشياية  ،إصابتو إلىتجشب السػاقف التي تؤدؼ 
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 سقػط الصفل عمى مشاشق حداسة مغ الجدع. -1

 إصابات الرعقة الكيخبائية. -2

 الحخوؽ.-3

 األدوية الخاشئة.-4

 حػادث الصخؽ -5

 استعساؿ القدػة في عقاب الصفل.-6

 (Undifferentiated Factorsغضخ محجدة ) عػامل-رابعا :

، كسا لمسؤثخات ا كافةأشكاليبفي حجوث اإلعاقة العقمية  ميعٌ  دورٌ واالجتساعية  الثقافية لمعػامل
وجسيعيا تشعكذ عميو،  ،وقج تكػف إيجابية ،نتائج قج تكػف سمبية ة في السحيط الحؼ يشذأ فيو الصفلالبيئي

مدتقبل حياتو  فيمسا يؤثخ  ؛الخمقية أو ،العقمية أو ،داتو الجدسيةوقج تذكل مدتقببل  الكثيخ مغ مي
. إذ أكج كثيخ مغ الباحثيغ مغ خبلؿ الشتائج التي تػصمت إلييا دراستيع عسػما  السجتسع  وفي ،خرػصا  

تعاني مغ تجني السدتػػ و حاالت اإلعاقة تشحجر مغ بيئات متخمفة اجتساعيا وثقافيا ،  أكثخأف 
األسخ السفككة التي تعاني مغ الخمل في العبلقات الدوجية  أو ،الصبقة الفقيخة إلىاالقترادؼ، وتشتسي 

 (2007.) القسر، السعايصة، البعسمع وغيخىا مغ العػامل التي قج تتذابظ وتتفاعل بعزيا  ،والعائمية

 تذخضز اإلعاقة العقمضة: -5

واجتساعية،  ،وتخبػية ،ونفدية ،فيي مذكمة صحية ؛والجػانب متعجدة األبعادإف اإلعاقة العقمية 
 العجيج مغ السذكبلت في آف واحجيعاني الذخز  إذومتجاخمة،  ،األبعاد متذابكة أووىحه السذكبلت 

 فإف مفيـػ تذخيز اإلعاقة يقتخب مغ مفيـػ التقييع الذامل لمحالة. ؛لحلظ

واكتذافيا  تعّخفيا، وبيحا يديل مغ التخمف العقميشجيجة أف ىشاؾ حاالت  إلىويجب اإلشارة 
أمخا صعبا، ومغ ثع يكػف  تعّخفيامبكخا، إال أف ىشاؾ حاالت مغ التخمف العقمي البديط، والتي يكػف 

 ا وعبلجيا متأخخا بالزخورة.اكتذافي

سػاء  شبية أو ،ميشية أو ،تعميسية أو ،نفدية أو ،رعاية عقمية إلى عقميا  ومغ ىشا، يحتاج الستخمف 
مخاكد  في بعج تخخجوأـ رعاية الحقة  ،أـ رعاية مشدلية ،أـ رعاية نيارية وليمية ،أكانت رعاية نيارية
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االعتساد عمى اختبارات  مغ ىحا، ال يشبغي أكثخو  ،األىمية أوالتجريب، وتذغيميع في السؤسدات الحكػمية 
 ،والرحية ،الحكاء وحجىا في تحجيج التخمف العقمي، بل االىتساـ بالتذخيز الذامل لمجػانب الصبية

 والتعميسية. ،والتخبػية ،واالجتساعية ،واألسخية ،والشفدية

ومغ الرعب إىسالو بخغع تعجد  ،في عسمية تعميع األشفاؿ السعػقيغ ا  أساسي ا  التذخيز عشرخ  يعجّ 
فمكل فمدفتو في أسمػب  ؛ق عمييا جسيع العامميغ في السجاؿوالتي ال يتف ،وأدواتو ،أساليب التذخيز

تذخيز مغ  إلىتحتاج  السعػؽ وىحا ال يشفي أف الغالبية متفقة عمى أف عسمية تذخيز  ،التذخيز
 الشػاحي الشفدية، واالجتساعية، والصبية، والتخبػية. 

 أربع خصػات رئيدة، وىي: إلىتذخيز تحتاج  أوعسمية قياس  أيةية حاؿ فإف أعمى و 

 الخرائز التي يشبغي قياسيا. أو ،أو تحجيجه الدمػؾ وصف •
 وضع الخرائز السخاد قياسيا بذكل يسكغ مبلحطتو. •
   تصػيخ نطاـ عجدؼ لتمخيز ما يسكغ مبلحطتو •
 الػاقع العمسي.يتشاسب و ب القياس السخاد اتباعو التأكيج عمى أف أسمػ  •

الحؼ ىػ معخفة مػاشغ القػة والزعف في شخرية الفخد  إلىوبحلظ تيجؼ عسمية التذخيز 
مػضػع القياس، ومغ ثع اختيار البخامج التخبػية السشاسبة لمعبلج، وبحلظ تداعجنا عسمية التذخيز عمى 

 وتجريبو. السعػؽ اعمية في تعميع ف كثختحجيج الدمػؾ السصمػب تعجيمو عشج الفخد، وتحجيج الصخيقة األ

 األبعاد األساسضة في تذخضز السعػقضغ عقمضا : -

 ،واجتساعية ،وعقمية ،تعتسج عسمية تذخيز األفخاد السعػقيغ عقميا  عمى مجسػعة خرائز شبية
. وىحا ما األبعاد بجقة ىحه تعّخؼتخبػية، ولكي تكػف عسمية التذخيز صحيحة يشبغي أف تحتػؼ عمى و 

األسمػب التكاممي في تذخيز اإلعاقة، وفيسا يمي تػضيح  أواالتجاه  :التخبية الخاصةيدسى في 
   .تكاممي في تذخيز اإلعاقة العقميةلبلتجاه ال

 (Medical Diagnosisالتذخضز الصبي ) -1
، تقخيخا  عغ عادة   في شب األشفاؿيقجـ مغ خبللو اختراصي والحؼ  ،يتزسغ التذخيز الصبي

عجد مغ الجػانب مشيا: تاريخ الحالة الػراثي، وأسباب الحالة، وضخوؼ الحسل، ومطاىخ الشسػ الجدسي 
 ، والفحػص السخبخية البلزمة.اواضصخاباتيلمحالة 
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 (Psychometric Diagnosisالتذخضز الدضكػمتخي ) -2
العقمية لمسفحػص، وذلظ  في عمع الشفذ، ويتزسغ تقخيخا  عغ القجرة اختراصييقـػ بيحا العسل 

 ،مقياس وكدمخ أو ،(، مغ مثل مقياس ستانفػرد بيشيوI.Q.Testباستخجاـ إحجػ مقاييذ القجرة العقمية )
وغيخىا، جخػ  ،والكػيت ،واألردف ،مرخ :مقياس الحكاء السرػر، وفي كثيخ مغ البمجاف العخبية مثل أو

تمظ السقاييذ صبلحية في تذخيز القجرة العقمية  أكثخمغ ىحه السقاييذ. وقج يكػف  وتقشيغ عجد تصػيخ
 وكدمخمقياس  وإال يعجّ خابات لغػية، اضصالسفحػص مغ  اييذ ستانفػرد بيشيو إذا لع يعافِ لمسفحػص مق

مشاسبة مغ غيخه. وييجؼ استخجاـ أؼ مغ ىحه  أكثخالجانب األدائي مشو،  وال سيسالحكاء األشفاؿ، 
 يعبخ عشيا بشدبة الحكاء. ،القجرة العقمية لمسفحػصتقجيع معمػمات عغ  إلىالسقاييذ 

 (Social Diagnosisالتذخضز االجتساعي )  -3

عغ درجة  ، تقخيخا  عادة التخبية الخاصة اختراصيبو  ـػسغ التذخيز االجتساعي، والحؼ يقيتز
لمسفحػص وذلظ باستخجاـ إحجػ مقاييذ الدمػؾ التكيفي كسقياس الجسعية األمخيكي  الدمػؾ التكيفي

السقاييذ صبلحية في  أكثخىحا السقياس  جّ ، ويعلمتخمف العقمي والسدسى بسقياس الدمػؾ التكيفي
 عقميا ، بدبب تقشيشو عمى البيئة العخبية. ػؽ لمسعتذخيز الدمػؾ التكيفي 

 (Educational Diagnosisالتذخضز التخبػي )-4

تقخيخا  عغ  عادة التخبية الخاصة يقجـ مغ خبللو اختراصيويتزسغ التذخيز التخبػؼ، والحؼ 
وذلظ باستخجاـ إحجػ مقاييذ السيارات األكاديسية، كسقياس السيارات  ،رات األكاديسية لمسفحػصاالسي

مقياس و لتييئة السيشية لمسعػقيغ عقميْا، ومقياس السيارات العجدية، ومقياس ا ،المغػية لمسعػقيغ عقميا  
 ميارات الكتابة، ومقياس ميارات القخاءة.

 مذكالت قضاس وتذخضز اإلعاقة العقمضة: -

في ز اإلعاقة العقمية يسكغ تمخيريا وتذخي ،ىشالظ العجيج مغ السذكبلت التي تػاجو عسمية قياس
 :الشقاط اآلتية

وإنسا ىي مدتعارة  ،أصبل  ليع العقمية لع تبغَ  مة لقياس اإلعاقةإف معطع السقاييذ السدتخج .1
 لبلستخجاـ لمسعػقيغ عقميا .
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ىشالظ بعس الذكػؾ بسجػ صجؽ وثبات السقاييذ السدتخجمة في عسمية تذخيز حاالت اإلعاقة  .2
 العقمية.

جػانب الذخرية األخخػ عشج  وال تذخز ،فسعطسيا مقاييذ لمحكاء ؛الذسػلية في التذخيز عجـ .3
 .ػؽ السع

أؼ تفيجنا بأف السفحػص متخمف عقمي بجرجة ما، ولكشيا  ،بارات السدتعسمة تعصي نتيجة واحجةاالخت .4
وماذا ال  ،يتقشو أو ،ال تحجد مػاشغ الزعف والقػة عشج الصفل، وال تعصيشا فكخة عغ ما يعخفو الصفل

 ال يتقغ مغ ميارات. أو ،يعخؼ الصفل
التي يجب السديج مغ االختبارات  إلىتحتاج و  ،خيز السعاقيغ مازالت حخكة حجيثةحخكة قياس وتذ .5

 دراسات وبحػث في ىحا السجاؿ أيزّا. إلىوكحلظ ما زلشا بحاجة ، أف تصػر في ىحا الجانب
عقميا   ػقيغالسعبعس  وبسا أف ،المغة: تعتسج االختبارات السدتعسمة في كثيخ مغ األحياف عمى المغة .6

 .والتذخيز تربح صعبة القياسعسمية فإف  ؛ال يسكشو التعبيخ عغ شخيق المغة
أؼ ىل نخيج أف نعصي  ،لع نحجد بعج ما ىػ اليجؼ مغ التذخيز إذ إنشااليجؼ مغ التذخيز:  .7

نخيج أف نعخؼ قجراتو ومدتػياتو العقمية حتى نخسع لو  وأ ؟ىحا متخمف عقميا   :ونقػؿ ،الرفة
 البخنامج السشاسب؟.

أدوات  أو ،اختباراتبشاء مقاييذ و  إلىفشحغ نحتاج  ؛ا  تذخيز السعػقيغ عقمي فيسا يتعمق بعسمية .8
أف تقشيغ مع ، وتقشيشيا فقط ال نكتفي فقط بتخجسة اختبارات أجشبيةو  ،تذخيز محمية أيزا  

أيزا  ولكغ مع ىحه الحخكة  ،ألنشا نخيج أدوات مدتعجمة ؛فيجنا في ىحا الطخؼياالختبارات األجشبية 
 وتصػيخ أدوات التذخيز السشاسبة لبيئتشا. ءنقـػ ببشا أفيجب 

سيع أيزا  ىػ كيف نفيسيا ولكغ ال ،تفديخ الشتائج: إف عسمية التذخيز تكػف مسكشة أحيانا   .9
 ، فميذ مغ الديل عمى أؼ فخد أف يقـػ بحلظ.ونفدخىا

ومػضػعية  ،األىل برجؽ إلىيجب أف تقجـ الشتائج  إذومػضػعية تقجيع السعمػمات لؤلىل برجؽ  .10
وىع بذػؽ لدساع  ،الصفل وأف نتحكخ دائسا  بأنشا نتعامل مع أىل ،ولكغ باألسمػب السشاسب ،دائسا  

  .كػف األسمػب عمى حداب السػضػعية والرجؽيال أ، ولكغ السيع يجابية عغ شفميعإلائج االشت
فإف االختبارات يجب أف  لحا (؛وسسعيا   ، عقميا  أووجدسيا   ،تػاجيشا حاالت متعجدة اإلعاقة ) عقميا   .11

   .نتائج صادقة وثابتةحتى نحرل عمى  ،قبل أف تصبق عمى الصفل، وذلظ تعجؿ
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لعجـ وجػد  ؛نتيجة عمى اختبار ػؽ خفس درجة ذكاء السعالجافعية: في كثيخ مغ األحياف قج تش  .12
  .لحلظ يجب أف نخاعي الجافعية ؛يو لمقياـ بالسصمػب عمى االختباردافعية لج

 لحا ؛واالنتباه ضعيفة وقجرتو عمى التخكيد ،سيل التذتت ػؽ تباه: مغ السعخوؼ أف السعالتذتت واالن  .13
  .يجب مخاعاه ذلظ

 ذا لع يػضح بريغة بديصة ومشاسبة لفيسو واستيعابو.إيع: ال يفيع السعػؽ السصمػب مشو صعػبة الف .14
 (.23، 2011) بجوؼ، 

 :الخرائز الدمػكضة لمسعػقضغ عقمضا   -6

إذ إف ىحه  ،الػاحجة الخريرةوحتى ضسغ  ،وخرائريع عقميا ػقيغاألشفاؿ السعتتبايغ صفات  
السخحمة  :أبخزىا عجة عػامللولكغ تختمف في درجتيا مغ معػؽ آلخخ تبعا  ،الخرائز تذتخؾ بصبيعتيا

مغ بخامج  ـأ ،مغ األسخة أكانت مغ ونػعية الخعاية التي يتمقاىا السعػؽ سػاء ،ودرجة اإلعاقة ،العسخية
مع الفخوؽ الفخدية بيغ العادييغ، ومغ ىحه  مقارنةبيغ السعػقيغ كبيخة ججا  فالفخوؽ  ؛التخبية الخاصة

 الخرائز: 

 :الخرائز الجدسضة والحخكضة .1

جة وتدداد در  ،عسػما  باالنخفاض  يترفعقميا   ػقيغوالحخكي لمسع إف معجؿ الشسػ الجدسي
 ،عقميا  أصغخ مغ حيث الحجع والصػؿ مغ أقخانيع العادييغ ػف فالسعػق ؛االنخفاض بازدياد شجة اإلعاقة

وتراحب  ،طيخىع الخارجيوفي معطع حاالت اإلعاقة الستػسصة والذجيجة، يبجو ذلظ واضحا  عمى م
والػجو، وفي أحياف كثيخة  ،درجات اإلعاقة الذجيجة في غالب األحياف تذػىات جدسية خاصة في الخأس

عقميا  يػاجيػف صعػبات في تعمع  ػقيغعسالأف  إلىوتذيخ الجراسات  والدفمى. في األشخاؼ العميا
، ولجييع تأخخ في القجرة عمى نفديا أقل وزنا  مغ العادييغ مسغ في الفئة العسخيةىع السيارات اليجوية، و 

 ،مغ العادييغ في الدسع والبرخ أكثخعقميا  لجييع مذاكل  ػقيغعسالالسذي، وبسا أف ىؤالء األشخاص 
أف ىؤالء األشفاؿ أقل مغ العادييغ في السيارات الخياضية لجياز العربي؛ لحلظ فسغ الستػقع وا

مسا يجعميع يذعخوف بدخعة  ؛بالزعف العاـ تترفكسا أف الحالة الرحية العامة لجييع والحخكية. 
احتساال  مغ  أكثخوتعخضيع لمسخض  ،أقلف قجرتيع عمى االعتشاء بأنفديع أ وبساوالتعب.  اإلجياد
مدتػػ العادييغ في السيارات الحخكية؛  إلىكسا أنيع ال يخقػف  ،فإف متػسط أعسارىع أدنى ؛العادييغ
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 وال سيسا ،والتحكع في الجياز العزمي ،كالسذي، والقفد، والذج، ويػاجيػف صعػبات في االتداف الحخكي
والتي يذار  ،واألصابع ،كعزبلت اليج ؛تخجاـ العزبلت الرغيخةي تتصمب اسما يتعمق بالسيارات الت في

إف التآزر البرخؼ  إذإلييا عادة بالسيارات الحخكية الخقيقة، كسا يرعب عمييع الديخ في خط مدتقيع، 
 الحخكي لجييع ضعيف.

 الخرائز المغػية: .2

ليذ مغ  لحا فإنو ،الخرائز المغػية والسذكبلت السختبصة بيا مطيخا  مسيدا  لئلعاقة العقمية جّ تع  
عقميا  ىػ أقل مغ مدتػػ األداء المغػؼ  ػقيغػ األداء المغػؼ لؤلشفاؿ السعالسدتغخب أف نجج أف مدتػ 

غ بطء في الشسػ المغػؼ قػف عقميا  مػ إذ يعاني السع ؛لؤلشفاؿ العادييغ الحيغ يشاضخونيع في العسخ الدمشي
 عقميُا يتأخخ في الشصق عػؽ . فالصفل السكافة ، ويسكغ مبلحطة ذلظ في مخاحل الصفػلة السبكخةعسػما  

واألخصاء في  ،الرعػبات شيػعا  التأتأة أكثخصعػبات الكبلـ، ومغ واكتداب المغة. كسا تذيع بيشيع 
 وعجـ مبلءمة نغسة الرػت. ،المفع

ف إإذ  ؛وجػدة السفخدات ،المغػية التي تػاجو السعػقيغ عقميا  ما يتعمق بفراحة المغةومغ أىع السذكبلت 
ػلي وال تتشاسب مع العسخ الدمشي. كسا يترفػف بالكبلـ الصف ،السفخدات التي يدتخجمػنيا مفخدات بديصة

ؿ السعػقيغ فجرجة شيػع وشجة الرعػبات المغػية عشج األشفا ؛بالعادييغ ةبدبب عجـ تصػر لغتيع مقارنت
ولكشيع  ،فالسعػقػف عقميا  بجرجة بديصة يتأخخوف في الشصق ؛ة اإلعاقة العقميةبجرج كثيخا  عقميا  تختبط 

فعمى األغمب، يػاجيػف صعػبات مختمفة  ؛كبلـ. أما السعػقػف بجرجة متػسصةيصػروف قجرتيع عمى ال
 ؛فيبلحع أف ندبة كبيخة مشيع عاجدة عغ الشصق ؛اإلعاقة شجيجووتترف لغتيع بالشسصية. أما  ،في الكبلـ

 (  128، 2017.) ىيبة، إذ إف نسػىع المغػؼ ال يتعجػ مخحمة إصجار الرػت

  :الخرائز الذخرضة واالجتساعضة .3

أسػة بتمظ  ،واالجتساعية لؤلشفاؿ السعػقيغ عقميُا بعػامل متعجدة ،تتأثخ الخرائز الذخرية
يعاني مغ خرائز وميدات  السعػؽ ولكغ الصفل  ،لصفل العادؼالعػامل التي تؤثخ في نسػ شخرية ا

وقرػر  ،فانخفاض مدتػػ قجرتو العقمية ؛وسمػكو االجتساعي بشاء شخريتو فيسمبية ذات تأثيخ حاسع 
ويصػر لجيو إحداسا  بالجونية.  ،في مػقف ضعيف بالشدبة ألقخانو مغ األشفاؿ انويزع ،سمػكو التكيفي

ف اآلخخيغ في معطع األحياف إ إذومسا يزاعف مغ ىحا اإلحداس انخفاض التػقعات االجتساعية مشو، 
 إلىكسا لػحع أف الصفل السعػؽ عقميا  يسيل  ،وال يتػقعػف مشو الكثيخ ،يعاممػنو عمى أنو إنداف مختمف
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جرة عمى ضبط االنفعاالت، وعجـ القجرة عمى إنذاء عبلقات والحخكة الدائجة، وعجـ الق ،االندحاب والتخدد
 إلىفي نذاشو، وقج يسيل  غالبا   السذاركة مع األصغخ سشا   إلىيسيل و اجتساعية فعالة مع الغيخ، 

 واالنصػاء، وتكخار اإلجابة رغع تغييخ الدؤاؿ. ،وعجـ تقجيخ الحات، والعدلة ،العجواف

 الخرائز العقمضة: .4

ف معجؿ الشسػ العقمي لجييع يدداد بسعجؿ أقل إقميا  ببطء في الشسػ العقمي، إذ العػقيغ عيتسيد ىؤالء 
وىػ  ،( سشة18مغ معجؿ نسػه لجػ العادييغ، ويتػقف عغ الشسػ في مدتػػ أقل مغ مدتػاه عشج )

 ػف الحادية عذخ، كسا يتسيد األشفاؿ السعػق أو ،مدتػػ نسػ عقمي عشج الصفل العادؼ في سغ العاشخة
ولحلظ يرعب عمييع فيع السػاقف  ،شػيمة مغ الدمغ لسجةعقميا  بعجـ قجرتيع عمى االنتباه لسػضػع معيغ 

والتفكيخ،  غػؼ، وضعف في القجرة عمى التحكخالتي تتصمب الستابعة، كسا يعانػف مغ تأخخ في الشسػ الم
إدراؾ العبلقات، و  حطةقرػر في القجرة عمى السبلو وأداء مشخفس عغ الستػسط في اختبارات الحكاء، 

الترمب و  الجسػدو  في التعمع بطء  و تجني في القجرة عمى التحريل، و االستيعاب، و قرػر في الفيع، و 
قرػرا  في القجرة عمى و عجـ القجرة عمى التعسيع، و قرػرا  في تكػيغ السفاىيع، كسا نجج لجييع العقمي، 

التحميل والتخكيب، وصعػبة في التسييد بيغ الستذابيات، وضعف في القجرة عمى التسييد البرخؼ، كسا 
  ( 72، 2010والخط.) رسبلف، يعانػف مغ صعػبات في تعمع القخاءة، والكتابة، 

      االسالضب العالجضة لمسعػقضغ عقمضا :  -7

وتعجد األسباب السؤدية ليا، وكحلظ تعجد اآلثار والسذكبلت التي  ،ميةنطخا لتعجد أبعاد اإلعاقة العق
 :ومشيا ،وأنػاعيا تباعيا لسػاجية ىحه اإلعاقةاالعبلج البلـز  قائتتختب عمى ذلظ، تتعجد شخ 

   Medical Treatment:  العالج الصبي -1

وذلظ خبلؿ األسابيع والذيػر  ،التجخل الصبي إلنقاذ الحالة مغ التيػر إلىتحتاج بعس الحاالت 
كسا في حالة التخمف الشاتجة عغ  وإليو، تتصمب بعس الحاالت نقل الجـ مغ الصفل إذ ؛لى مغ الػالدةو األ

وحاالت تتصمب إجخاء جخاحة سخيعة كسا في  ،( RHعغ دـ الجشيغ مغ حيث العامل) األـاختبلؼ دـ 
وقج  ،السخ فيوإيقاؼ أثخ الزغط  ،ئل الذػكيإذ يتع ترحيح مدار الدا ،حاالت االستدقاء الجماغي

ويدتسخ  ،يتسثل العبلج الصبي لئلعاقة العقمية في وصف نطاـ غحائي معيغ لبعس الحاالت مشح الػالدة
وىي الحالة الشاتجة عغ تدخيب حسس  ،شػيمة مغ عسخ الصفل كسا في حالة البػؿ الفيشيمكيتػني سجةل
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القساءة التي تشتج عغ  أو ،خمػنات لمصفل كسا في حالة القدامةإعصاء بعس الي أوالبيخوفيظ في الجـ، 
وىي الحاالت التي  ،متابعة شبية إلىوتحتاج بعس حاالت التخمف العقمي  ،نقز ىخمػف الغجة الجرقية

القرػر في وضائف األعزاء كالدسع  أو ،كأمخاض الجياز التشفدي ،خاض الجدسيةاألميراحبيا بعس 
 ونػبات الرخع.  ،والبرخ

 :Psycho Therapyالعالج الشفدي  -2

العبلج الشفدي لسػاجية االضصخابات االنفعالية تتصمب حاالت اإلعاقة العقمية تػافخ بخامج    
الطخوؼ االجتساعية السحيصة بالصفل،  نتيجة والتي قج تشذأ ،والدمػكية التي يدببيا التخمف العقمي

عمى ومداعجتيسا  ،رشاد الشفدي لمػالجيغإلواالتجاىات الدمبية لآلخخيغ نحػه، ويتسثل ذلظ في بخامج ا
ق معاممتو، والتػجييات العبلجية الرحيحة البلزمة لمصفل، كسا يتزسغ العبلج ائوشخ  ،تقبل شفميسا

اتجاىات األشخاص الحيغ يتعاممػف مع الصفل  وال سيسا ،ةالشفدي بخامج تغييخ االتجاىات نحػ اإلعاق
 ،والسعمسات ،والسعمسػف  ،واألخػات العاديػف  ،واإلخػة ،ياتاألمو  ،اآلباء :عقميا مباشخة وىع السعػؽ 

 وجسيع القائسيغ عمى تخبية األشفاؿ وتأىيميع.

 :Social Therapyالعالج االجتساعي  -3

واكتداب  ،في التكيف وإخفاؽ ،في الشزػج االجتساعي تعاني حاالت اإلعاقة العقمية مغ تأخخ
والدمػؾ غيخ السخغػب في السػاقف التي تعتخض  ،وسػء الترخؼ ،العادات الزخورية في الحياة

وتكخار الػقػع في  ،وعجـ االستفادة مغ الخبخات الدابقة ،حياتيع، وجسػد في العبلقات االجتساعية
واالجتساعية.  ريةوىخوب مغ تحسل السدؤولية الذخ ،األخصاء، ومخالفة السألػؼ مغ غيخ وعي

والعبلج االجتساعي ميسة شاقة ال تقل أىسية عغ العبلج الصبي، والشفدي، والتخبػؼ، وال يقترخ عمى 
واألسخة التي يشتسي إلييا الصفل  ،عبلج البيئة االجتساعية إلىبل يستج  ؛عبلج الفخد السعػؽ عقميا  فقط

 السعػؽ.

 :  Educational Treatmentالعالج التخبػي  -4

وتشسيتيا عغ  ،إخخاج القجرات السحجودة ليحه الفئة مغ األشفاؿ إلىيدعى ىحا الشػع مغ العبلج 
والتفاعل  ،لسػاجية الحياة اليػمية ، وذلظشخيق التجريب عمى السيارات الذخرية، واألسخية، واالجتساعية

 واالنجماج في السجتسع. ،مع اآلخخيغ
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 : Speech & Articulation Treatmentعالج الشصق والكالـ  -5

إذ يعاني الكثيخ مشيع مغ عيػب كثيخة في  ؛ىحا الشػع مغ العبلج إلىيحتاج معطع السعػقيغ عقميا  
، وعيػب إخخاج االصػات، وتأخخ في الكبلـ، وييجؼ عبلج والتأتأة ،الشصق والكبلـ كاإلبجاؿ، والححؼ

 ػؽ غػية لجػ الصفل السعزيادة الحريمة المو  ،وإخخاج الرػت ،ترحيح عيػب الشصق إلىالشصق والكبلـ 
مسا يداعجه عمى االنجماج  ؛والتخمز مغ الكبلـ الصفمي ،ومداعجتو عمى التعبيخ المفطي الدمذ ،عقميا  

 (121، 2012يجابية معيع.) القخيصي، إوإقامة عبلقات  ،مع اآلخخيغ

 :لألشفاؿ السعػقضغ عقمضا   الخجمات التخبػية التي تقجـ -8

حدب العسخ الدمشي لمسعػؽ مغ جية، وندبة  السعػقيغ عقميا   تقجـ الخجمات التخبػية لؤلشفاؿ
أقرى درجة  إلىإمكانات و تبقى لجييع مغ قجرات  الحكاء مغ جية أخخػ، وذلظ بيجؼ استغبلؿ ما

 مسكشة، وذلظ مغ خبلؿ بخامج ىي:

تجريب األشفاؿ السعػقيغ عقميا  بجرجة شجيجة عمى  إلىوالتي تيجؼ  ،بخامج الخعاية األسخية. 1
وخمع السبلبذ، استخجاـ الحساـ، تشطيف  ،ؿ الصعاـ، ارتجاءو ابعس السيارات الحياتية مغ مثل: تش

 األسشاف.

بأعساؿ ال تتصمب  وذلظ بيجؼ تجريبيع لمقياـ ،بخامج لؤلشفاؿ السعػقيغ عقميا  القابميغ لمتجريب. 2
 لكي يدتصيعػا العير باالعتساد عمى أنفديع. ؛التفكيخ العقمي

 ،بخامج تأىيمية تقجـ لؤلشفاؿ القابميغ لمتعمع، وذلظ بيجؼ مداعجتيع عمى التكيف الشفدي. 3
ارات تسكيشيع مغ بعس السي إلى إضافة، وإمكانياتيعواالقترادؼ، وفق قجراتيع،  ،واالجتساعي

 والسذاركة االجتساعية. عمى االستقبلؿالتي تداعجىع 

، وتشسية السيارات المغػية، عسػما   تشسية الجانب االخبلقي إلىتيجؼ ىحه البخامج و   
ميارات العشاية بالحات، والعادات الرحية، والسيارات األكاديسية البديصة، و والحخكية،  ،والحدية

الدمػؾ االجتساعي، وإقامة عبلقات اجتساعية إيجابية مع اآلخخيغ، وعبلج صعػبات الشصق  أدابو 
 ـ التي تخافق اإلعاقة العقمية.والكبل
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 تػجضيات عامة لمسخبضغ العاممضغ في مجاؿ تعمضع السعػقضغ عقمضا : -9   

رعاية ىشاؾ مجسػعة مغ التػجييات العامة التي يجب األخح بيا مغ قبل القائسيغ عمى 
أقرى أداء  إلىوالػصػؿ بيا  ،، وذلظ بيجؼ تدييل عسمية تعمسيعوتعميسيع السعػقيغ عقميا  

تيع عمى جر بق العبلقةالخرائز السسيدة لحوؼ اإلعاقة العقمية ذات  الشطخمسكغ، مع األخح بعيغ 
والسػاد السقجمة ليع في ضػء ىحه الخرائز، كزعف  ،والتقشيات ،التعمع، وتكييف األساليب

 وبطء التعمع لجييع، وانخفاض دافعيتيع لمتعمع، ومغ ىحه االعتبارات: ،واالنتباه ،الحاكخة

 يجب أف تبجأ عسمية التعمع إذ والتقميل مغ الخبخات الفاشمة:  ،التجرج في السيارات التعميسية
صعػبة، وتزسيغ السيسة الػاحجة  كثخمسيسات األالسيسات الديمة، ثع التجرج لبليحه الفئة 

عمى السعمع تجدئة السيسة فلحلظ  ؛مغ السعػؽ ميارات مختمفة أداؤىاميسات فخعية يتصمب 
وتحجيج األجداء التي ال  ،أجداء فخعية، ومبلحطة أداء السعػؽ لمسيسة قبل التجريب إلى

 تحميل السيسة. :مػكية يدسىعمى أدائيا، وىحا حدب الشطخية الد تجريبويتقشيا مغ أجل 
 ومغ ثع تخفيزيا بالتجريج: وىشا تقجـ السداعجة لمصفل  ،أف تقجـ السداعجة في األداء

ففي بعس األحياف قج تكػف  ؛متعجدة حدب السيسة حدب الحاجة، وتتخح أشكاال  
إعادة التعميسات، وفي  أومثل إعصاء مؤشخ عمى صحة اإلجابة،  :اإلشارات المفطية كافية

أثشاء في مدظ يج الصفل إ :السداعجة الجدجية مغ مثل إلىخ األممػاقف أخخػ قج يحتاج 
مخحمة ارتجاء السبلبذ  إلىارتجاء السبلبذ، ويتع تقميل مخات السداعجة حتى يرل السعػؽ 

 مسكشة. سخعةوبأقرى  ،دوف مداعجةمغ 
  في مدألة ضعف الحاكخة وبطء التعمع  سيساوال  ،خ مغ السعمعاألمالتكخار: وىشا يتصمب

 .االسعمػمات التي ىػ برجد تعمسي أو ،تكخار التعميسات حتى يتقغ الصفل السعػؽ السيسة
  مغ السذتتات كافاإلمالتقميل قجر  إلىتحديغ القجرة عمى االنتباه: عمى السعمع أف يدعى، 

التجريب قريخة كي ال  مجةة لمسيسة، كسا يجب أف تكػف والتخكيد عمى العشاصخ الخئيد
 ( دقيقة.20-10ز )و ابحيث ال تتج ؛وتديج مغ فخص تذتيت االنتباه ،تخىق السعػؽ 

  :ػ الستعمع مقارنة مع عجـ ف التعديد يقػؼ االستجابة لجإ إذالتعديد لبلستجابة الرحيحة
فأة لحلظ حيغ يقـػ السعػؽ بالدمػؾ السخغػب فيو يشبغي عمى السعمع تقجيع السكا ؛التعديد

الثشاء عمى  أومعشػية كالسجح  أووقج تكػف ىحه السكافأة مادية، كتقجيع الصعاـ لو،  ،لو
 اجتساعية كالدساح لو بالمعب. أوالسعػؽ، 

 .تعميع مفيـػ واحج في السخة الػاحجة 
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  مشيا، السػاد السدتخجمة في عسمية التعمع عجة أمػربتػفيخ الجافعية لمتعمع: وىحا متعمق، 
 مجةقرخ و أثشاء السػقف التعميسي، في وما تحػيو مغ تذػيق، ما يحققو السعػؽ مغ نجاح 

 وشخيقة تعاممو مع السعػؽ. ،شخرية السعمعو مجػ تقبل السعمع لمسعػؽ، و التعمع، 
  أثشاء في انتقاؿ أثخ التعمع اإليجابي: وىشا يجب عمى السعمع أف يػفخ الفخصة لمسعػؽ

 التعسيع. :ميارة  لتصبيقيا في مػاقف مذابية، وىحا ما يدسى أوتقانو ميسة تعميسية، إ
  أوعقميا  بأنيع ال يخغبػف في التغييخ في نسط الحياة  السعػقػف الثبات في الدمػؾ: يتسيد 

السيسات اليػمية التي اعتادوا عمييا، إذ لجييع رغبة في تكخار الدمػؾ الشسصي السعتاد 
إؼ مكاف أخخ  أوليػمي الحؼ يقػمػف بو في السشدؿ لجييع، وىحا يعشي أف الشسط الدمػكي ا

 ىا مغييع القياـ بالسيسات التي اعتادو وبذكل ثابت، إذ يديل عم ،كافاإلميػفخ ليع قجر 
أخخ  إلىتجريب ججيج، إذ إف قجرتيع عمى نقل أثخ التجريب مغ مػقف  إلىدوف الحاجة 

 (71، 2007السعايصة، . ) القسر، خ الديل كسا ىي لجػ الصفل العادؼاألمليدت ب
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 الفصل الثالث

 اإلعاقة السمعية
 مقجمة: -1

ع مغ إذ إف حاسة الدس ؛ة والسيسة لمكائغ الحيوضيفة الدسع مغ الػضائف الخئيد تعج
 ،فحاسة الدسع ىي التي تجعل اإلنداف قادرا  عمى تعمع المغة ؛أىع الحػاس بالشدبة لئلنداف

فإنو لغ  ؛فاإلنداف إذا فقج قجرتو عمى الدسع مشح الػالدة ؛والتفاعل معيا ،وتسكشو مغ فيع بيئتو
تب عميو حجوث صعػبات حا يتخ يكتب كاألفخاد العادييغ، وى أو ،يقخأ أويدتصيع أف يتكمع، 

 في الجانب االجتساعي. سػ السختمفة، وفخص التعمع، وضعفٌ تذسل جػانب الش كثيخة
مع غيخىا مغ  ة  غ اإلعاقات األقل حجوثا  مقارنوعمى الخغع مغ أف اإلعاقة الدسعية تعج م

الفخد السراب بيا، وأسختو، والسحيصيغ بو، إذ تسثل  فياإلعاقات، إال أنيا ذات أثخ كبيخ 
لى بيغ الشاس، وغيابيا يجعل اإلنداف يعير في عالع خاص و ىحه الحاسة وسيمة التػاصل األ

األفخاد السرابيغ  فيال يذاركو فيو إال مغ يعاني مغ إعاقة سسعية، وكشتيجة لتأثيخىا الػاضح 
عمى التػاصل،  وتشسية ما تبقى  :جريبتىسيا الخجمات خاصة، مغ أ  إلىفإنيع يحتاجػف  ؛بيا

لمسعػقيغ وأسخىع، إذ تعسل  والتػجييية ،الخجمات اإلرشادية إلى إضافةلجييع مغ بقايا سسعية، 
 ػقاتوأسختو عمى التغمب عمى جسيع السع سسعيا   السعػؽ ىحه الخجمات عمى مداعجة الفخد 

 إلىوليشسي قجراتو  ،بعج التكيف مع إعاقتوما  ليدتصيع في ؛وأسختو ،السعػؽ التي تػاجو الفخد 
 أقرى قجر مسكغ.

 تعخيف اإلعاقة الدسعضة -2
 والفمدفات القائسة لتفديخ مفيـػ اإلعاقة الدسعية ،ىشاؾ العجيج مغ االتجاىات 

 ؛لخ(إباب السؤدية لفقجاف الدسع.. وفقا  لسحكات معيشة )درجة فقجاف الدسع، األس وتػضيحيا
ذتسل عمى قياس المغة إذ يعتسج تعخيف اإلعاقة الدسعية عمى عسمية التذخيز، والحؼ ي

الحؼ يخػ ع الػضيفي الدمػكي وكحلظ التقيي ،ومدتػيات الشصق والكبلـ ،والتعبيخية االستقبالية
الجياز الدسعي عشج الفخد  قياـالتي تحػؿ دوف مغ اإلعاقة الدسعية ىي السذكبلت  أف

وتقمل مغ قجرة الفخد عمى سساع األصػات السختمفة. إال أف ىحا التعخيف عاـ  ،بػضائفو
وتتبايغ فيسا بيشيا تبعا   ،وأنػاع اإلعاقة الدسعية تختمف اإلعاقة، وشامل يزع كل درجات
 سببو. أونػعو،  أولجرجة القرػر الدسعي، 

صيع االعتساد يعخؼ السعػؽ سسعيا  مغ وجية نطخ شبية بأنو: ذلظ الصفل الحؼ ال يدت
االستفادة مغ بخامج التعميع السختمفة السقجمة لمدامعيغ، وىػ  أوعمى حاسة الدسع لتعمع المغة، 
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أساليب تعميسية تعػضو عغ حاسة الدسع، وتتأثخ قجرتو عمى استخجاـ الكبلـ في  إلىبحاجة 
 التعامل مع اآلخخيغ إذا حجثت اإلعاقة قبل تعمع المغة.

أما ضعيف الدسع: فيػ ذلظ الصفل الحؼ يدتصيع أف يكتدب السعمػمات المغػية، نتيجة 
التي ذاتيا الصخيقة بلػجػد بقايا سسعية لجيو، وذلظ باستخجاـ السعيشات الدسعية، ويسكشو التعمع 

 بعج استخجاـ السعيشة الدسعية. العاديػف يتعمع بيا األفخاد 
ديدبل )  70الحؼ فقج ؽ سسعيا  بأنو: ىػ الصفل فيعخؼ السعػ  ؛أما مغ الشاحية الصبية

 ،مسا يعػؽ استخجامو لجيازه الدسعي في تعمع الكبلـ ؛مغ قجرتو الدسعية أكثخف وحجة صػتية(
 بجونيا. أو ،فيسو باستخجاـ السعيشات الدسعية أو

ديدبل ) وحجة صػتية(  70ضعيف الدسع: ىػ الصفل الحؼ يعاني مغ فقجاف أقل مغ 
وخجمات  ،اساليب تعميسية أخخػ لفيع الكبلـ إلىمسا يجعمو بحاجة  ؛أكثخدسعية و مغ قجرتو ال

 بجونيا. ـأباستخجاـ السعيشات الدسعية أكاف ذلظ تخبػية متخررة لمتعمع سػاء 
األجيدة الدسعية  افقرػر يريب أو"خمل  :مسا سبق يسكغ تعخيف اإلعاقة الدسعية بأنيا

ويخجع  ،والسثيخات ،إعاقة تامة في سساع األصػات أو ،لمفخد "مسا يؤدؼ إلي وجػد صعػبات
 اإلعاقة الدسعية إلي فئتيغ ىسا: وشقدع ذو وي ،غيخ وراثية أووراثية  ذلظ إلي عػامل

 :Deafلرع . ا1   
مغ  أومغ ولج فاقجا  لمدسع، مشيع ىع الحيغ ال يسكشيع االنتفاع بحاسة الدسع في الحياة سػاء 

 بجونيا. أوع  في شفػلتو السبكخة قبل اكتداب المغة باستخجاـ معيشات سسعية، سأصيب بالر
 Hard of Hearing. ضعاؼ الدسع 2     

ولكغ يسكشيع االنتفاع مغ حاسة الدسع سػاء  ،ىع الحيغ لجييع قرػر سسعي بجرجة معيشة
 حدب درجة اإلعاقة الدسعية لجييع. ، وذلظبجونيا ـأ اـ معيشات سسعية،باستخج
 أقداـ جياز الدسع:  -3

الحؼ يعج مغ و الدسعية مختبصة بخمل فديػلػجي يريب الجياز الدسعي،  أف اإلعاقة بسا
األجيدة الحيػية في جدع اإلنداف، والحؼ مغ خبللو يتعخؼ اإلنداف السعمػمات، ويكتدب المغة، 

 كل جدء مشو.   ووضيفة ،ويتعاير مع البيئة الصبيعية، كاف ال بج مغ اإللساـ بأجداء ىحا الجياز

 واألذف الجاخمية. ،واألذف الػسصى ،يتكػف الجياز الدسعي مغ األذف الخارجية 
 ال : األذف الخارجضة:أو 

تبجأ األذف الخارجية بالجدء الخارجي الطاىخ مغ األذف، وتشتيي بعج قشاة األذف بصبمة 
القشاة الخارجية، وتتكػف مغ  إلىوتدييل دخػليا  ،تجسيع السػجات الرػتية :األذف، ووضيفتيا

 ثبلثة أجداء، ىي:
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 الرضػاف:. 1
ىػ عبارة عغ ىيكل غزخوفي مغصى بالجمج، وضيفتو و وىػ الجدء الخارجي مغ األذف، 

 قشاة األذف الخارجية. إلىوإدخاليا  ،ػاج الرػتيةاألماألساسية تجسيع 
 القشاة الدسعضة الخارجضة:. 2

غذاء الصبمة،  إلىنبػب الحؼ يشتقل مغ خبللو الرػت الحؼ يجسعو الريػاف ألىي ا
ا مادة الرسبلخ غذاء الصبمة، ويػجج فيي إلىوىي مبصشة بذعيخات تسشع وصػؿ األجداـ الغخيبة 

والتذقق لغذاء الصبمة، وعشجما تديج كسية الرسبلخ عغ الحج الصبيعي مغ  التي تسشع الجفاؼ
 ع مؤقت.السسكغ أف تدبب ضعف سس

 غذاء الصبمة:. 3
واألذف الػسصى،  ىي التي تفرل بيغ األذف الخارجيةيقع في نياية القشاة الخارجية، و 

مع، ومكػف مغ  9-8غذاء جمجؼ رقيق ذؼ سصح مخخوشي بصػؿ  :وغذاء الصبمة عبارة عغ
التي تقـػ بشقل  ؛ثبلث شبقات ذات األندجة السختمفة، ويػجج في غػر غذاء الصبمة السصخقة

 بقية العطيسات. إلىالسػجات الرػتية 
 ثانضا : األذف الػسصى:

وذلظ مغ  ،لمسحافطة عمى تػازف الزغط عمى شبمة األذف ؛وىي تجػيف مميء باليػاء
الخارج مغ  أوالجاخل  إلىفتغيخ الزغط يجعل اليػاء يسخ  ؛ستاكيػس السختبصة بالحمقأبلؿ قشاة خ
 عطيسات، ىي: وتتكػف مغ ثبلثبلؿ ىحه القشاة،  خ

 السصخقة: . أ
 مترل بالدشجاف مغ الخأس. اآلخخجدء مشيا مزسخ في شبمة األذف، والجدء  

 الدشجاف: . ب
 مترل مغ جية بالسصخقة، ومغ جية أخخػ بعطع الخكاب. 

 الخكاب:  . ت
ية، وتشقبس بصخيقة أتػماتيكية في و اوالشافحة البيز تعج صمة الػصل بيغ عطع الخكاب

 إيجاد التعادؿ بيغ الزغط الخارجيحاؿ زادة شجة قػة تحسل األذف الجاخمية، ووضيفتيا 
 والزغط الجاخمي الػاقعيغ عمى شبمة األذف.

 ية.                      و االشافحة البيز إلىوتتسثل وضيفة ىحه العطيسات في نقل التخددات الرػتية مغ الصبمة  
 ثالثا : األذف الجاخمضة:

 سل عمى ثبلثة أجداء:توتذ
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 الجىمضد: - أ
وميستو السحافطة عمى تػازف الجدع في  ،والحؼ يذكل الجدء العمػؼ مغ األذف الجاخمية 

 الفخاغ.
 القػقعة:   - ب

وميستيا تحػيل  وسسيت بيحا االسع ألنيا تذبو مغ حيث الذكل غصاء الحمدوف،
 بػساشةإشارات كيخبائية تشقل لمجماغ  إلىالحبحبات الرػتية القادمة مغ األذف الػسصى 

 العرب الدسعي. 
 القشػات شبو الياللضة:  - ت

وتدويج الجماغ بسعمػمات عغ حخكة الخأس  ،ووضيفتيا حفع التػازف  ،القشػات شبو اليبللية
 ،وىي عبارة عغ ثبلث قشػات شبو دائخية مميئة بالدائل ،واإلحداس بالدخعة ،ومػضعو

الجوار، والجوخة، والقرػر  إلىوتقع في الجدء األعمى مغ األذف الجاخمية، وخمميا يؤدؼ 
 الدسعي.

 ( األجداء الخئيدة التي يتكػف مشيا جياز الدسع. 1ويبيغ الذكل اآلتي )

 
 ترشضف اإلعاقة الدسعضة: -4

ويػجج في مجاؿ اإلعاقة الدسعية عجد غيخ محجد مغ الترشيفات التي تختمف عغ 
يختبط كل واحج مشيا بشصاؽ معيغ  إذبعزيا باختبلؼ األساس الحؼ يقـػ عميو كل ترشيف مشيا، 
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أنػاع  إلىويسكششا أف نشطخ في ىحا الرجد  ،الجيػد لسداعجة السعػقيغ سسعيا   تبحؿ في إشاره
 :اآلتيةالترشيف 

 . الترشيف حدب العسخ الحؼ حجثت فيو اإلصابة باإلعاقة الدسعية.1
 . الترشيف حدب مػقع اإلصابة "الترشيف الصبي".2
 . الترشيف حدب درجة الفقجاف الدسعي.3
 الترشضف وفقا  لمعسخ الحي حجثت فضو اإلعاقة الدسعضة )الترشضف التخبػي(:. 1

الرسع ما قبل تعمع المغة،  :قدسيغ ىسا إلىتقدع اإلعاقة الدسعية وفقا  ليحا الترشيف 
 والرسع ما بعج تعمع المغة.

 Pre- lingual Deafness صع ما قبل تعمع المغة : -أ
الحيغ فقجوا قجرتيع الدسعية قبل  ؛يصمق ىحا الترشيف عمى تمظ الفئة مغ السعػقيغ سسعيا  

لى مغ العسخ، أؼ قبل مخحمة اكتداب المغة والكبلـ عشج و اكتداب المغة خبلؿ الدشػات الثبلثة األ
 الصفل. 

 Post- lingual Deafness ع ما بعج تعمع المغة:سص -ب 
فقجوا قجرتيع الدسعية  الحيغ ؛يصمق ىحا الترشيف عمى تمظ الفئة مغ السعػقيغ سسعيا  

جدئي بعج اكتداب المغة، ويعخؼ ىحا الشػع مغ اإلعاقة الدسعية بالقرػر الدسعي  أو بذكل كمي
 السكتدب.

  الترشضف حدب مػقع اإلصابة "الترشضف الصبي":. 2
يعتسج ىحا الشػع مغ الترشيف عمى تحجيج الجدء السراب مغ الجياز الدسعي الحؼ سبب 

 :      إلىاإلعاقة الدسعية، وتشقدع اإلعاقة الدسعية وفقا  ليحا الترشيف 
 Conductive Hearing Lossفقجاف سسعي تػصضمي  - أ

 إلىرػتية الحؼ يحػؿ دوف نقل السػجات ال ؛ويشتج عغ خمل في األذف الخارجية والػسصى
 ( ديدبل.60صعػبة سساع األصػات التي ال تديج عغ ) إلىمسا يؤدؼ بالصفل  ؛األذف الجاخمية

 ،ساع األصػات السختفعةىحا الشػع مغ اإلعاقة الدسعية س ويدتصيع األفخاد الحيغ يعانػف مغ
 ويسكغ عغ شخيق استخجاـ الدساعات استعادة بعس القجرات الدسعية. ،وتسييدىا

 sensor neural Hearing lossفقجاف سسعي حدي/عربي  -ب  
حجوث تمف  أو ،تحجث اإلعاقة الدسعية في ىحه الحالة بدبب خمل في األذف الجاخمية

األذف  إلىمسا يدتحيل معو وصػؿ السػجات الرػتية  ؛السخ إلىفي العرب الحدي السػصل 
عجـ إمكانية قياـ مخاكد التخجسة في السخ  مغ ثعوصػليا محخفة،  أو الجاخمية ميسا بمغت شجتيا

ومغ ثع  ،نبزات عربية سسعية، وعجـ تفديخىا عغ شخيق السخكد العربي الدسعي إلىبتحػيميا 
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وعجـ فيسيا،  ،العربي عمى سساع األصػات -عجـ االستجابة ليا، ويؤثخ فقجاف الدسع الحدي
استفادة الصفل مع السعيشات الدسعية / ديديبل، ولحلظ فإف 76وتديج درجة الفقجاف الدسعي عغ / 

 تكػف قميمة. 
 Central Hearing Loss  فقجاف سسعي مخكدي  -ج

تحجث ىحه اإلعاقة الدسعية السخكدية نتيجة خمل يعيق وصػؿ  الدياالت العربية مغ 
القذخة الدسعية السػجػدة في الفز الرجغي في الجماغ، وذلظ نتيجة تمف في  إلىجحع الجماغ 

عػامل مكتدبة، ولحلظ استفادة الصفل مغ السعيشات الدسعية تكػف  أوراـ خبيثة، أو  أوالجماغ، 
 محجودة. 

 Mixed Hearing Lossمخكب  أوفقجاف سسعي مختمط  -د
وفقجاف الدسع الحدي/العربي، ونتيجة  ،وىػ خميط مغ أعخاض فقجاف الدسع التػصيمي

 لحلظ يحجث خمل في الجياز الدسعي بأكسمو.
 الترشضف حدب درجة الفقجاف الدسعي:  .3

ويشقدع (،  Decible)درجة الفقجاف الدسعي مقاسة بالجيديبل  عمى يعتسج ىحا الترشيف 
 ، ىي:)حدب درجة الخدارة الدسعية( ثبلث فئات إلى

 ( :فئة اإلعاقة الدسعضة البدضصةMild Hearing Impaired) : 
( وحجة ديدبل، ويػاجو 40-20ح قيسة الخدارة الدسعية لجػ ىحه الفئة ما بيغ )و اوتتخ 

الصفل صعػبة في الدسع، لكشو يدتصيع التعمع في السجرسة العادية مع بعس الرعػبات التي 
 التغمب عمييا باستخجاـ السعيشات الدسعية.يسكغ 

 ( :فئة اإلعاقة الدسعضة الستػسصةModeratly Hearing Impaired) : 
( وحجة ديدبل، يػاجو 70-40ح قيسة الخدارة الدسعية لجػ ىحه الفئة ما بيغ )و اوتتخ 

ع الشاجو الصفل صعػبة كبيخة في السجرسة العادية، وذلظ بدبب قمة السحرػؿ المغػؼ لجيو، 
 عغ عجـ قجرتو عمى فيع الكبلـ.

 ( :فئة اإلعاقة الدسعضة الذجيجةSeverely Hearing Impaired) : 
( وحجة ديدبل، يػاجو 90-70ح قيسة الخدارة الدسعية لجػ ىحه الفئة ما بيغ )و اوتتخ 

فادة مغ صعػبات كبيخة في االست ومغ ثعالصفل صعػبات كبيخة في الشصق، وفيع الكبلـ، 
 صسا  مغ وجية الشطخ التخبػية. السرابػف بيحه اإلعاقة الدسعية، ويعجّ السعيشات 

 ( : فئة اإلعاقة الدسعضة الذجيجة ججاProfoudly Hearing Impaired) : 
( وحجة ديدبل، وأفخاد ىحه الفئة ال يسكشيع 92وتديج الخدارة الدسعية لجػ ىحه الفئة عغ )

باستخجاـ  ـأباالعتساد عمى أدائيع، أكاف ذلظ اء سػ  ،في أغمب االحػاؿ فيع الكبلـ وتعمع المغة
 (. 27، 313الدسعية.) القخيصي، السعيشات 
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 أسباب اإلعاقة الدسعضة:  -5
والتي تػصل إلييا العمع  ،اإلعاقة الدسعية إلىىشاؾ العجيج مغ األسباب التي تؤدؼ 

جة ىشالظ حاالت عجيأنو إال  ،بعجىا ـأسػاء أكانت قبل الػالدة، أـ في أثشاء الػالدة، الحجيث 
 :إلىلحلظ تقدع أسباب اإلعاقة الدسعية  ؛ال يداؿ ال يعخؼ ليا سبب محجد

 أسباب وراثضة: -١
عاقة الدسعية تعدؼ ألسباب %( مغ حاالت اإل ٠ٓإذ تذيخ الجراسات إلي أف نحػ ) 

 أو ،األب أو ،األـفالسخض ىشا يشتقل لمجشيغ عغ شخيق الجيشات الحاممة لمسخض مغ  ؛وراثية
 األججاد. 

 أسباب مختبصة بعػامل بضئضة: -٢
 أثشاء الػالدة، بعج الػالدة(: في والتي قج تحجث ) قبل الػالدة، 

 أسباب تحجث قبل الػالدة: - أ
مغ  األوؿالسيسا في الذيػر الثبلثة و  ،خاضاألمالحامل ببعس  األـوتذسل إصابة 

أمخاض  إضافة إلى ؛واألنفمػندا الحادة ،والدىخؼ  ،الحسل بأمخاض كفيخوس الحربة األلسانية
جيازه الدسعي كسخض البػؿ  تكػيغ وفي ،نسػ الجشيغ بذكل غيخ مباشخ فيأخخػ تؤثخ 

 .ؿو أثشاء أشيخ الحسل األفي وتعخضيا لؤلشعة  ،لبعس العقاقيخ األـاستخجاـ و  ،الدكخؼ 
 أثشاء الػالدة: في أسباب تحجث  - ب

مسا يتختب  ؛كدجيغو يتعخض الجشيغ لشقز األ إذ ؛تصػؿتتسثل في الػالدة الستعدخة التي قج 
 ؛وإصابة الجشيغ بالرسع، وكحلظ والدة الصفل قبل اكتساؿ نسػه ،عميو مػت الخبليا الدسعية

 خاض التي قج تدبب الرسع.األمعخضة لئلصابة ببعس  أكثخفيكػف 
 أسباب تحجث بعج عسضمة الػالدة:  -ج 

خاض األخخػ األمتتسثل في: إصابة الصفل بااللتياب الدحائي، وكحلظ إصابة الصفل ببعس 
تأثيخات مجمخة  إلىمسا يؤدؼ  ؛والحربة ،، كالحسى الذػكيةالحسيات الفيخوسية السيكخوبية :مثل

والعرب الدسعي، كحلظ مغ االسباب التي قج تحجث بعج الػالدة تعخض  ،لخبليا الدسعيةفي ا
)حدانيغ دمحم، الصفل لمزػضاء والزجيج الذجيج، والرجمات، واالصػات الفجائية القػية. 

ٕٖٓٔ ،53) 
 آلضة الدسع: -6
والتي يسكغ  ،والستذابكة يسخ بالعجيج مغ السخاحل السعقجة إف سساع اإلنداف لؤلصػات      

 بالسخاحل اآلتية:  وإجساليا تبديصيا
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ال  في األذف الخارجية أو تتجسع السػجات الرػتية  لى في األذف الخارجضة:و السخحمة األ  -1
وتشتقل عبخ  ،وتجسيعيا ،إذ يقـػ بالتقاط الحبابات الرػتية ؛مغ خبلؿ صيػاف األذف

 وزخسيا. شجة الحبابات الرػتيةعمى الصبمة، وتيتد الصبمة، وتعتسج  إلىالقشاة الدسعية 
السصخقة  إلىتشتقل الحبابات الرػتية مغ الصبمة  السخحمة الثانضة في األذف الػسصى: -2

وبحدب مبجأ عسل الخوافع تشتقل  ،السثبتة عمى ججار الصبمة مغ جية األذف الػسصى
 إلى ةترل برػرة مزخسة ومخكد أف  إلى ،الخكاب إلىومغ ثع  ،الدشجاف إلىالحبابات 

تكػف ىشاؾ نقصة االلتقاء بيغ األذف الػسصى واألذف  إذ ؛يةو االشافحة البيز أوالفتحة 
 وتخكيدىا. ،وتزخيسيا ،مغ ىشا نخػ أف وضيفة العطيسات ىي نقل الحباباتو  ،الجاخمية

ؼ الخارجي بشقل الحبابات و ايقـػ الدائل الميسف السخحمة الثالثة في األذف الجاخمضة: -3
ؼ و اتستمئ ىحه القشاة بالدائل الميسف إذ ؛الدمع الػسصي إلىثع  ،الدمع الصبمي إلىالرػتية 

ونتيجة لػجػد فخؽ في الجيج بيغ ىحيغ الدائميغ يتأثخ الغذاء القاعجؼ الحؼ  ،الجاخمي
أثشاء حخكة االىتداز تتبلمذ أنابيب كػرتي مع وفي  ،يحسل أنابيب جدع كػرتي

 ،ة الثالثة )الدمع الجىميدؼ(الحؼ يػجج في القشا الدقفيالذعيخات التي تغصي الغذاء 
ونتيجة لػجػد فخؽ في الجيج بيغ القشاة الػسصى والقشاة الثالثة تتػلج تيارات )سياالت 

 ،السخاكد الحدية في الجماغ إلىلتشقميا  ؛والعقج العربية عربية( تتمقفيا األلياؼ
 ومعخوؼ أف جدع كػرتي يعسل عمى حفع التػازف بتحكع مباشخ مغ السخيخ.

 إلىف االصػات التي تدسع عغ شخيق األذف اليسشى يتع إيراليا أ إلىوال بج مغ اإلشارة 
كسا أف مخكد الشصق  ،، والعكذ كحلظمخاكد الدسع العميا بالجانب األيدخ مغ الجماغ

 عشج غالبية الشاس في الجانب األيدخ مغ الجماغ.
 خرائز السعػقضغ سسعضا : -7

السعػقيغ أنو ال تػجج خرائز مسيدة خاصة  أثبتت كثيخ مغ الجراسات حػؿ خرائز
وقج  ،وإنسا ىشالظ خرائز تختبط باألفخاد نتيجة لطخوؼ بيئية معيشة ،بكل مراب باإلعاقة

ومغ البجييي آخخ،  إلىتختمف صفات الرسع في بيئة ما عغ بيئة أخخػ، ومغ مجتسع 
والقجرة المغػية لجػ الفخد  ع لجػ الفخد األصع، وفقجاف الدسعوالسشصقي أف يؤثخ فقجاف الدس

، واألكاديسية، الخرائز المغػية، والعقمية :مثل ،السطاىخ األخخػ لمفخد فياألصع األبكع 
والرفات التي تخز السعػقيغ  خ. وفيسا يمي تػضيح ليحه الخرائزلإواالجتساعية.....

   سسعيا  كفئة، وليذ كخرائز تسيد كل شخز يعاني مغ إعاقة سسعية:
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 الخرائز المغػية:ال : أو 

مطاىخ الشسػ تأثخا  باإلعاقة الدسعية، فيي تؤثخ  أكثخال شظ في أف الشسػ المغػؼ ىػ 
، وذلظ سسعيا  في المفع لجػ الذخز السعػؽ  وال سيساجسيع جػانب الشسػ المغػؼ،  فيا  يسمب

بالسشاغاة  في مخحمة السشاغاة، فالصفل العادؼ عشجما يبجأ ياب التغحية الخاجعة السشاسبة لوبدبب غ
تغحية راجعة لو لحلظ يدتسخ في السشاغاة، في حيغ أف الصفل األصع ال  جّ يدسع صػتو، وىحا يع

وال تتصػر لجيو المغة بعج ذلظ، ومغ أىع مطاىخ القرػر  ،يتػقف عشيا ومغ ثع ،يدسع مشاغاتو
 ،أف لغتيع غيخ غشية ،الرعػبة في المفع إلى إضافةالمغػؼ لجػ األفخاد السعػقيغ سسعيا  

وتترف بالتخكيد عمى الجػانب الحدية السمسػسة مقارنة بمغة  ،وجسميع أقرخ ،ومفخداتيع أقل
 وعجـ اتداؽ في نبخات الرػت. ،كسا أف لجييع أخصاء في الكبلـ ،الدامعيغ

 ثانضا : الخرائز العقمضة )السعخفضة(:
، خرػصا  ، والشسػ العقمي عسػما  وتأثيخىا في الشسػ  ،رغع أىسية حاسة الدسع لئلنداف 

أنو ال يػجج إجساع بيغ الباحثيغ حػؿ  إلىإال أف أدبيات البحث في مجاؿ اإلعاقة الدسعية تذيخ 
األداء العقمي لحوؼ اإلعاقة الدسعية، وبالخغع مغ أف اإلعاقة الدسعية تؤثخ  فيتأثيخ اإلعاقة 
ة العبلق إلىيذيخوف  التخبػييغالشسػ المغػؼ لمفخد، وكػف الكثيخ عمساء الشفذ  فيبذكل واضح 

فسغ الصبيعي أف يكػف أداء األفخاد السعػقيغ سسعيا   ؛االرتباشية بيغ القجرة العقمية والقجرة المغػية
فيحه االختبارات  ؛ىحه الختبارات بالشاحية المفطيةوذلظ بدبب تذبع  ،اختبارات الحكاء فيجنيا  مت

فسعطع الجراسات في ىحا السجاؿ  ؛يذ قجرات األصع العقمية الحقيقيةبػصفيا اختبارات لفطية ال تق
لجراسات تذيخ ىحه احكاء، كسا عجـ وجػد عبلقة بيغ درجة اإلعاقة الدسعية ومعامل ال إلىتذيخ 

لغة  بسشدلةوأف لغة اإلشارة ىي  ،أف السعػقيغ سسعيا  قادروف عمى التعمع والتفكيخ التجخيجؼ إلى
 حقيقة.

 ثالثا : الخرائز التخبػية )التحرضل الجراسي(:
سسعيا ، وبسا  السعػؽ الشسػ المغػؼ لمصفل  فيبسا أف اإلعاقة الدسعية تؤثخ بذكل واضح 

فسغ الصبيعي أف تتأثخ  ؛أف معطع جػانب التحريل األكاديسي مختبصة ارتباشا  وثيقا  بالمغة
والكتابة، والحداب  في مجاالت القخاءة، وال سيسا سسعيا  انب التحريمية لؤلشفاؿ السعػقيغ الجػ 

 نطخا  العتساد ىحه السجاالت عمى الشسػ المغػؼ.
في القجرات العقمية  غ سسعيا  ليذ لجييع تجف  أف األفخاد السعػقي لىإ عسػما  إذ تذيخ الجراسات 
 إلىلحلظ فإف االنخفاض الػاضح في التحريل األكاديسي لجييع يعػد  ؛مقارنة بأقخانيع الدامعيغ

 في أصميانيا مرسسة إإذ   ؛وشخائق التجريذ ليع يا، عجـ مبلئسة السشاىج الجراسيةمش عجة عػامل
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النخفاض الجافعية لجييع، لكغ ذلظ ال يعشي بالزخورة أنيع ال يدتصيعػف  إضافة لؤلفخاد العادييغ،
تحريل مدتػيات عميا مغ التحريل األكاديسي؛ فإذا أتيحت ليع الفخص السشاسبة مغ بخامج 

يدتصيعػف الحرػؿ عمى درجات عميا مذابية ألقخانيع  خكدة، وشخائق تجريذ فعالة؛ فإنيعتخبػية م
( سشػات في 3أف تقجيع بخنامج مشاسب ليع لسجة ) إلى رت دراسة ) مػج و جيخز(أشا إذالعادييغ. 

 تحدغ في مدتػاىع التحريمي بذكل قخيب مغ أقخانيع العادييغ.    إلىالسخحمة االبتجائية أدػ 
 واالنفعالضة: ،رابعا : الخرائز االجتساعضة

واالجتساعية لحوؼ اإلعاقة الدسعية في  ،مختمف الخرائز االنفعالية إلىيسكغ الشطخ 
ومجػ تقبل السعػؽ  ،واكتذافيا ،درجة اإلعاقة، وتػقيت حجوثيا :ضػء شبكة مغ الستغيخات أىسيا

وكحلظ االتجاىات الػالجية  ،والتشذئة االجتساعية لمسعػقيغ سسعيا   ،سسعيا  إلعاقتو، وضخوؼ البيئة
السحيصيغ بو.  أو ،وبيغ أعزاء أسختو ،وواالتراؿ بيشعاقتو، ومجػ تػافخ وسائل لمتفاىع نحػ إ 

سسعيا  مغ مذكبلت تكيفية في  السعػقػف لحلظ يعاني  ؛لى في التػاصلو الػسيمة األىي فالمغة 
 ،وذلظ بدبب الشقز الػاضح في قجراتيع المغػية، وصعػبة التعبيخ عغ أنفديع ،نسػىع االجتساعي

السحيط االجتساعي  ـأ ،العسل ـأ ،مجاؿ األسخة وصعػبة فيسيع لآلخخيغ سػاء أكاف ذلظ في
األفخاد العادييغ الحيغ ال يدتصيعػف فيسو،  عغكأنو يعير في عدلة لحا يبجو الفخد األصع  ؛عسػما  

وذلظ بدبب مذكبلت  ،كسا يعانػف مغ بطء في الشزج االجتساعي مقارنة بأقخانيع العادييغ
 أكثخأنيع  إلىفقج أشارت الكثيخ مغ الجراسات  ؛فعاليةجييع، أما مغ الشاحية االنالتػاصل المفطي ل

نيع يعانػف مغ تجني مفيـػ الحات، أوالتػتخ مغ أقخانيع العادييغ، و  عخضة لمزغػط الشفدية والقمق
 وعجـ االتداف االنفعالي، وعجـ الثقة باآلخخيغ. 

سسعيا  التفاعل مع أشفاؿ مغ نػعيع  ػف لسدتغخب أف يفزل األشفاؿ السعػقولحلظ فسغ غيخ ا
والخاحة، وتستج ىحه الخغبة في التجسع حتى مخحمة  جتساعييدتصيعػف الذعػر معيع بالقبػؿ اال

 (Handiikakou, 2008, 23السخاىقة. )
 الفخد: فيأثخ اإلعاقة الدسعضة  -8

يتختب  ؛ إذوأصعبيا اإلعاقات الحدية التي تريب اإلنداف اإلعاقة الدسعية مغ أشج جّ تع
القجرة عمى الكبلـ بجانب الرسع الكمي، ولحا يرعب عمى األصع  اكتداب المغة  افعمييا فقج

تعمع السيارات الحياتية السختمفة. وإف كانت الجراسات والبحػث قج أكجت وجػد  أو ،والكبلـ
ت وتتبايغ و ا، إال أنيا قج أكجت  أيزا  أنيا تتفعسػما  ىحه التأثيخات عشج السعػقيغ سسعيا  

: نػع اإلعاقة امشيعجة آخخ وفق عػامل  إلىباختبلؼ تأثيخات اإلعاقة الدسعية مغ شفل 
وكيفية استثسارىا، ، القجرات الدسعية الستبقيةو العسخ عشج حجوث اإلعاقة، و شجتيا، و الدسعية، 

 ،والسدتػػ االجتساعي واالقترادؼ ،ونػع الخجمات التخبػية، وكحلظ الخعاية األسخية
خجمات التعميسية الستاحة، ويبجو تأثيخ اإلعاقة الدسعية في تأثيخ الخرائز الشسائية وال
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تػضيح مػجد  يأتيما  وفي وجػد احتياجات خاصة بالصفل السعػؽ سسعيا . وفي ،السختمفة
 لرفات السعػقيغ سسعيا  في ضػء تأثيخ اإلعاقة الدسعية:

 الشسػ السعخفي:  فيال : تأثضخ فقجاف الدسع أو 
األشخاص السعػقيغ سسعيا  بأنيع أشخاص ليذ لجييع عيػب  إلىيذار 

بل يقع ضسغ  ،ذكائية، وأف قجراتيع السعخفية وتصػرىع العقمي ليذ أقل مغ العادييغ
السجػ الصبيعي، وبيشيع فخوؽ فخدية بالشدبة المتبلكيع القجرات العقمية، كسا ىػ الحاؿ 

قمة الخبخات  إلىعائج فإف ذلظ  ؛قرػرلجػ أقخانيع العادييغ، وفي حاؿ كاف ىشاؾ 
 الستاحة ليع.  االجتساعية، والمغػيةالسادية، و 

وتذيخ معطع الجراسات التي تعشى بأمػر السعػقيغ سسعيا  بأنو ال تػجج عبلقة 
قػية بيغ درجة اإلعاقة الدسعية وندبة الحكاء لجييع، وأنو ال يػجج اختبلؼ بيغ مدتػػ 
ذكاء األشفاؿ السعػقيغ سسعيا  كسجسػعات، ومدتػػ ذكاء األشفاؿ العادييغ كسجسػعات 

اؿ السعػقيغ سسعيا ، ئج دراسة " جالجويت" حػؿ ذكاء األشفأيزا، وىحا ما أشارت إليو نتا
أنو ال يقل عغ متػسط و  ؛( 100/ 38بمغ ) األدائيأف متػسط الحكاء والتي أكجت 

أشارت دراسات اخخػ بأنو (. كسا  100/ 38والبالغ ) ،العادييغ ألقخانيعالحكاء العادؼ 
أقخانيع العادييغ في الحكاء غيخ و  ،ال تػجج فخوؽ بيغ األشفاؿ السعػقيغ سسعيا ) الرع(

ؿ لع يكغ ىشاؾ إعاقة اخخػ االمفطي، وأف لجييع قابمية لمتعمع والتفكيخ التجخيجؼ في ح
 تمف دماغي مخافق. أومخافقة، 

ذاكخة، وإدراؾ، وتفكيخ، فإف الجراسات  :أما القجرات العقمية السعخفية األخخػ مغ
 ىحه القجرات بيغ السعػقيغ سسعيا  أكجت تذابو  ،ولدمغ شػيل ،لتيا بالجراسةو االتي تش

أف القرػر في الشسػ المغػؼ عشج  إلىالػقت ذاتو في خانيع العادييغ، إال أنيا أشارت وأق
بسا ىػ لجػ  ة  قجرات السعخفية بعس الذيء مقارنالسعػقيغ سسعيا  قج سبب بطء ىحه ال

بلفا  كبيخا  عغ أقخانيع العادييغ، فاألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة الدسعية ال يختمفػف اخت ؛العادييغ
يشبغي إكدابيع خبخات لغػية إذ أنيع قادروف عمى االنخخاط في الدمػؾ السعخفي، ولكغ 

إذ  إنيع إذا اكتدبػا ىحه الخبخات فدػؼ يكذفػف عغ فاعمية ذىشية كالتي يترف  ؛أكثخ
 .العاديػف بيا األشفاؿ 

 الشسػ التحرضمي: فيتأثضخ فقجاف الدسع  ثانضا :
األساس مذكمة لغػية، ويعتسج عمى في ريل التخبػؼ لمسعػقيغ سسعيا  ىػ التح

سسعيا  مغ ذوؼ الحكاء  السعػقيغفإف األشفاؿ  وعسػما  القجرة عمى التػاصل مع االخخيغ، 
 ؛والتعبيخ المغػؼ  الصبيعي يعانػف مغ ضعف أكاديسي ناتج عغ صعػبات في الفيع

بػضػح ويطيخ ىحا التأثيخ  ،سيارات المغػية والمفطيةال فيا  يفاإلعاقة الدسعية تؤثخ سمب
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والمغة السشصػقة، كسا أف التحريل األكاديسي لجػ ىحه الفئة  ،ميارات القخاءة والكتابة في
لعسخ عشج يتأثخ بذجة اإلعاقة الدسعية، وقجراتيع العقمية والذخرية، ودعع الػالجيغ، وا

 .يذ التي يتمقػنياجر ق التائحجوث اإلصابة، وشخ 
ف الصفل السعػؽ سسعيا  يػاجو تحجيات بالغة في مدتػاه التعميسي نطخا  ألف إ

انخفاض السدتػػ العاـ  إلى عسػما   تذيخ الجراساتو فمدفة تعميسو سسعيا  لع تتزح بعج، 
لمتحريل الجراسي لجػ السعػقيغ سسعيا  مقارنة بشطخائيع العادييغ، ويبمغ ىحا االنخفاض 

خسدة أعػاـ دراسية، ويدداد ىحا التأخخ مع تقجـ العسخ، وقج  إلىالتأخخ مغ ثبلثة  أو
سسعيا  يكػف متجنيا  في مجاؿ  السعػقيغأجسعت تمظ الجراسات عمى أف تحريل األشفاؿ 

وتختيبيا،  ،والفقخات ،القخاءة، وفي السػاد التي تعتسج عمى التفكيخ كفيع معاني الكمسات
 ،وأقل تأخخا  في السػضػعات التي تعتسج عمى السيارات السيكانيكية كالخياضيات

 (.Hallahan & Kauffman, 2006), ( Flexer,1994 )بلء. ماإلو 
 والشفدي: ،الشسػ االجتساعي فيثالثا : تأثضخ فقجاف الدسع           

فإف السعػقيغ سسعيا  يججوف  ؛تفاعل االجتساعي يعتسج عمى المغةبسا أف ال
)مجتسع الرع(  :أف يكػنػا ما يعخؼ باسع إلىخ الحؼ يجفعيع األمأنفديع  في عدلة، 

كجساعة اجتساعية فخعية داخل السجتسع تقجـ األساس الشفدي االجتساعي لبلنتساء 
ومغ ثع فإف الصفل  ،لجييع. كسا أف التكيف االجتساعي لجييع غيخ واضح السعالع

البعج عغ األشخاص العادييغ نتيجة لفقجه الحذ االجتساعي الحؼ  إلىاألصع يسيل 
باالختبلط اجتساعيا   يتسيدوف يقخبو ليع، إال أف الرع دوف غيخىع مغ فئات اإلعاقة 

مسا يجعميع جساعة  ؛أنفديع جساعة فخعية مغ السجتسع يعجوف بأقخانيع الرع، ألنيع 
 متساسكة.

إلى ارت إليو العجيج مغ الجراسات شأ وحدب ما ،دبيات التخبية الخاصةأج وتؤك
نيع كثيخا  أجتساعية مغ األشفاؿ العادييغ، و أف األشفاؿ الرع أقل نزجا  مغ الشاحية اال

فيع ترخفاتيع، كسا يطيخوف درجة عالية مغ  ويديؤوف ما يتجاىمػف مذاعخ االخخيغ، 
الشفدية مغ أقخانيع  لبلضصخاباتعخضة  أكثخا التسخكد حػؿ الحات، ويسكغ أف يكػنػ 

العادييغ، وأف ندبة كبيخة مشيع تعاني مغ سػء التكيف الشفدي، وعجـ االستقخار 
والعجوانية.) الخصيب،  ،يترفػف بالذظ إلى أنيع إضافةاالنفعالي، واالكتئاب، والقمق، 

 .Moores, 1996 )’، 1997، الخصيب، الحجيجؼ، 1997
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 الشسػ المغػي: فيرابعا : تأثضخ فقجاف الدسع           
 فاإلعاقة؛ ارتباط ضاىخة الرسع بالبكع إلىاألبكع  األصعيذيخ مرصمح الصفل 

ىشاؾ حالة شخدية واضحة بيغ  وعميو فإف ،حالة البكع إلىالدسعية تؤدؼ بالزخورة 
 اإلعاقة الدسعية مغ جية، ومطاىخ الشسػ المغػؼ مغ جية اخخػ.  درجة

مطاىخ الشسػ تأثخا  باإلعاقة الدسعية،  أكثخ جّ نبلحع بأف الشسػ المغػؼ يعحلظ وب
وكمسا زادت درجة اإلعاقة زادت السذكبلت المغػية عشج الصفل السعػؽ سسعيا ، والعكذ 
صحيح. وبجوف تجريب مشطع ومكثف لغ تتصػر لجػ الصفل السعػؽ سسعيا  مطاىخ الشسػ 

ألف عجـ قجرة الصفل السعػؽ  ؛ومتكخر تعمع ىادؼ إلىالصبيعية، ولحلظ فيع بحاجة 
مغ أىسيا: عجـ إمجاد  عجة عػامل إلىسسعيا  عمى اكتداب المغة وتعمع الكبلـ يعػد 

 الصفل بإثارة سسعية كافية، وكحلظ عجـ إمجاده بتغحية راجعة سسعية مشاسبة عشجما يشصق
يزا  عجـ  أججا ، و  مخحمة الصفػلة السبكخة أو ببعس األصػات في مخحمة السشاغاة

عشج اإلصابة  أنو لمعسخمغ قبل السحيصيغ بو. كسا  والتذجيع المفطي السشاسب التعديد
فالصفل الحؼ يعاني مغ إعاقة سسعية  ؛في درجة التأخخ في الشسػ المفطي دوٌر ميعٌ 

ج الصفل الحؼ فقج الدسع بع مغػؼ مشح الصفػلة السبكخة، بيشساوالدية يػاجو عجدا  في نسػه ال
تأثيخ وقت استخجاـ السعيشات  إلى إضافةاكتداب المغة تكػف عيػبو المفطية أقل، 

 الدسعية، وكحلظ مجػ استثارة الحكاء، والعسخ الدمشي عشج التذخيز والتجخل السبكخ."
 قضاس وتذخضز اإلعاقة الدسعضة:  -9

ق، ومغ ىحه ائإف فشيات قياس وتذخيز اإلعاقة الدسعية يتع وفق العجيج مغ الصخ 
 ق:ائالصخ 

صابة إجسالية إلكذف السبجئي عغ إلى اوىي شخيقة غيخ دقيقة، وتيجؼ التقمضجية:  ةال : الصخيقأو 
 ق:ائالفخد باإلعاقة الدسعية، ومغ تمظ الصخ 

 ةأي أووىحه الصخيقة تشصمق مغ فكخة مشاداة الصفل باسسو، (: Whisper Testشخيقة اليسذ )أ( 
حخكة أخخػ برػت مشخفس لمتأكج مغ سبلمة جيازه الدسعي، وفي حاؿ لع يدتجب الصفل نخفع 

عجـ وجػده لجػ الصفل، لكشيا  أودرجة الرػت، وبحلظ ندتصيع التعخؼ مبجئيا  عمى وجػد خمل، 
يكػف مرجرىا وجػد خمل  ألسباب قج ال ؛يدتجيبفبل فقج نشادؼ الصفل  ؛جقيقةالغيخ ق ائمغ الصخ 
 .نحكع عميو بأنو معػؽ سسعيا   مغ ثع ،يخيج أف يدتجيب فخبسا لع يدتجب ألنو ال ؛جيوسسعي ل

الصخيقة عمى مبجأ الصمب مغ الصفل أف  وتقـػ ىحه: (Watch Testشخيقة دقات الداعة )ب( 
وإذا لع يدتصيع سساعيا؛ فإف  ،فإذا قاـ بدساعيا كاف وضعو شبيعيا   ؛يشرت لدساع دقات الداعة

 مؤشخا  عمى وجػد خمل في حاسة الدسع لجيو.يعّج ذلظ 
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 ق العمسضة الحجيثة:ائثانضا : الصخ 
 الصخائقىحه  جّ وتذخيز القجرة الدسعية، وتع في قياس بػساشة اختراصيتتع ىحه الصخيقة 

 ق: ائق التقميجية، ومغ ىحه الصخ ائمع الصخ  مقارنة  ق الجقيقة ائفي قياس القجرة الدسعية مغ الصخ 
  شخيقة القضاس( الدسعي الجقضقAudiometry Pure-ton) 
وتسثل  ،(Hertzالدسع درجة القجرة الدسعية لمصفل بػحجات تدسى) اختراصيىشا يحجد  

ديدبل  :وبػحجات أخخػ تجؿ عمى شجة الرػت تدسى في كل وحجة زمشية، الرػتيةبحبات عجد الح
(Decible, dB وتقـػ ىحه الصخيقة عمى مبجأ أف يقـػ ،)بػضع سساعات عمى  االختراصي

( 8000-125ح مغ )و اذات ذبحبات تتخ  ات  ل أذف عمى حجة، ويقـػ بعخض أصػ أذني الصفل، وك
 االختراصي( وحجة ديدبل، ومغ خبلليا يؤكج 110) إلىح مغ صفخ و اوحجة ىيختد ذات شجة تتخ 

 مجػ التقاط الصفل لؤلصػات ذات الحبحبات والذجة الستجرجة.
  شخيقة استقباؿ الكالـ( وفيسوSpeech Audiometry) 

الذجة ،  تةو االصفل مجسػعة مغ األصػات متفعمى  االختراصيفي ىحه الصخيقة يعخض     
 ويصمب مشو تحجيج ىحه األصػات.

  القضاس الدسعي لألشفاؿ الرغار:     
وذلظ مغ خبلؿ  ،ليةو يتع الفحز الدسعي لؤلشفاؿ حجيثي الػالدة استشادا  لمسشعكدات األ

صجار أصػات بجرجات إعغ شخيق  أو ،مبلحطة استجابتيع لؤلصػات العالية بذكل الإرادؼ
ومبلحطة استجاباتيع ليا. أما مع األشفاؿ الرغار فيتع الفحز  ،مختمفة مغ جسيع الجيات

، وذلظ بػضع سساعات عمى أذف الصفل، مغ ثع يع عغ شخيق القياس مغ خبلؿ المعبالدسعي لجي
 تة الذجة، مع الصمب مغ الصفل القياـ بعسل محبب لو عشج سساع الشغسة.و اع نغسة بجرجات متفتقجي

ويبساف لمتسييد الدسعي،  :مقياس لتخبػية السدتخجمة في قياس الدسعومغ االختبارات ا
(، وىػ مغ االختبارات الفخدية السقششة 1978وتست مخاجعتو عاـ ) ،(1958والحؼ صسع عاـ )

( سشػات، وييجؼ ىحا االختبار لقياس قجرة الصفل عمى التسييد الدسعي 8-5غ ) لؤلعسار ما بي
بيغ ثبلث مجسػعات مغ الكمسات الستجاندة، ومقياس جػلجماف فخستػ ودكػؾ لمتسييد الدسعي، 

 (. 55، 2011ة، و بلالدسعي. ) حمقياس لشجامػد و 
 التجخل السبكخ واإلعاقة الدسعضة: -10

 فيثارىا الدمبية آمغ تفاقع اإلعاقة، والتقميل مغ  في الحج ميع دورلو التجخل السبكخ 
ؿ األفخاد الحيغ يدتصيعػف الكذف عغ اإلعاقة الدسعية لجػ أو  الػالجاف جّ الصفل السعػؽ، ويع

 الكذف عغ امكانية حجوثيا لمصفل مدتقببل . أو، وأىسيع الصفل
السجاؿ عجدا  مغ السؤشخات والسطاىخ الدمػكية التي اال في ىحا وليحا الدبب وضع 

 احتساؿ حجوث اإلعاقة الدسعية، ومغ أىع ىحه السؤشخات اآلتي: أو وجػد إلىتذيخ 
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 فاعمية. أكثخشارات في السػاقف التي يكػف فييا الكبلـ إلاستخجاـ ا .6
 سساع أصػات غخيبة داخل األذف. .7
 كثيخا  ما يصمب مغ اآلخخيغ تكخار الكبلـ. .8
 ححؼ األصػات الداكشة مغ الكبلـ. وال سيسا ،عيػب في نصق األصػات .9

 ححؼ بعس الحخوؼ. أوأثشاء الحجيث، في .التحجث بشبخة واحجة 10
 ورفع صػت التمفاز والسحياع بذكل مدعج لآلخخيغ. ،.اقتخاب الصفل مغ مرجر الرػت11
 االستجابة لو عشجما يتكمع برػت عادؼ.عجـ .عجـ انتباه الصفل لمستكمع، و 12
 صعػبة في الدسع.  أو ،في األذف اآلالـ.الذكػػ مغ 13
 اإليساءات. إلى استخجاـ.ميل الصفل 14
 لتياب واحتقاف الجيػب األنفية بذكل متكخر.ا.15
 في االختبارات الذفػية. خرػصا   ،عسػما  .ضعف في التحريل 16
تمظ التي تخكد عمى استخجاـ حاسة الدسع  وال سيسا ،.عجـ السذاركة في األنذصة والشذاشات17

 والمغة الذفيية.
 وغيخ ناضج. ،.كبلـ الصفل مذػش18

أف ال يػجج فخد تطيخ عميو جسيع ىحه األعخاض، ويكفي أف تطيخ  إلىوىشا البج مغ اإلشارة 
 عميو بعزيا حتى يكػف تحت خصخ اإلصابة بفقجاف الدسع.

 ق التػاصل مع السعػقضغ سسعضا :ائشخ  -11
ق فعغ شخي ؛تعج عسمية االتراؿ ىي جػىخ استسخار الحياة االجتساعية وتصػرىا

ومغ ثع التفاعل واالنجماج في الحياة  وفكخىع، عغ مذاعخىع خاالتراؿ يدتصيع األفخاد التعبي
 ؛الرع مشيع وال سيسا ،االجتساعية، ولحلظ يعج التػاصل السذكمة األساسية لحوؼ اإلعاقة الدسعية

مسا يجعل ذوؼ اإلعاقة الدسعية يفزمػف االندحاب االجتساعي نطخا  لعجـ مقجرتيع عمى فيع 
وتأىيميع  وتعميسيع لحلظ تحتاج تخبية ذوؼ اإلعاقة الدسعية ،التػاصل معو أومجتسعيع، 
ق اتراؿ فعالة تتبلءـ ودرجة إعاقتيع بغخض تسكيشيع مغ ائتجريبيع عمى شخ  إلىاالجتساعي 

 واالنجماج في الحياة االجتساعية. ،مع بعسوالتفاعل بعزيع  ،التعبيخ عغ أنفديع
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وتصػر ميجاف التخبية الخاصة لمسعػقيغ سسعيا ، ندتصيع  ،يثةوفي ضل االتجاىات الحج
 باآلتي: وتعميسيع السعػقيغ سسعيا   ق التػاصل السدتخجمة في تخبيةائخ أف نحرخ ش

 :Orol Communicationال :  شخيقة التػاصل المفطي أو 
 :كاآلتيونػضحيا  ،والتجريب الدسعي ،تذتسل ىحه الصخيقة عمى قخاءة الذفاه

 :    Speech Readingقخاءة الذفاه )الكالـ(  - أ
يقرج بيا معخفة ما يقػلو الستحجث بسبلحطة حخكات فسو، وىي تقـػ عمي تجريب األشفاؿ 

وجو إلى السبلحطة البرخية  إلىذوؼ اإلعاقة الدسعية )خاصة الرع( عمى تػجيو انتباىيع 
 إلىوالكبلـ، وتخجسة ىحه الحخكات  أثشاء الشصقفي  والذفتيغالستحجث وإيساءاتو، ومخاقبة الفع، 

عجة  عسميات أساسيةتعتسج ىحه الصخيقة عمى و  يداعجىع عمى فيع الكبلـ، مسا ،أشكاؿ صػتية
 السعػؽ  سسعيا ، وىي: يدتخجميا

 ،وىي تقـػ عمى تخكيد الصفل األصع عمى حخكات شفتي الستكمع الصخيقة التحمضمضة: -1
 والتعبيخ عشو. ،والتي تذكل معا  معشى مقرػدا  يخاد بو فيع داللة معيشة لذيء ما

الكبلـ  ىيخكد األصع فييا عمى معش إذ ؛بقةوىي عكذ الصخيقة الدا الصخيقة التخكضبضة: -2
أؼ تيتع بالػحجة الكمية  ؛مغ التخكيد عمى حخكات الذفاه لجػ الستكمع أكثخبرػرة 

جدء  سػػ ف لع يفيع مشيا األصع إحتى و  ،حه الػحجة قرةقج تكػف ى :فسثبل   ؛لمكبلـ
 صغيخ.

ثع بعج ذلظ األصػات  ،ال  أو وىى تقـػ عمى إبخاز األصػات السخئية  شخيقة الرػتضات: -3
 السجعسة.

 أوتيتع ىحه الصخيقة بالػحجة ككل، فبل تخكد عمى الحخوؼ  إذ شخيقة الػحجة الكمضة:  -4
 كالتخكيد عمى القرة القريخة. ،بل التخكيد عمى الكل ،حتى عمى الجسمة أوالكمسة، 

 عمى ىحه الصخيقة:  مخاعاتيا عشج تجريب األشفاؿ الرعومغ أىع األسذ التي يجب  

ة لمػجو وفيع التعبيخات السختمف ،البجء بالصخيقة الدميسة في تعميع الصفل شخيقة قخاءة الذفاه -
 والسعاني. والعيغ، وتكػيغ السفاىيع

 وتشتيي بالحخوؼ اليجائية. ،بالصخيقة الكمية التي تبجأ بالجسل الديمةلبجء ا -

ثع التجرج لؤلصعب واألعقج مغ  ،والتي يتع نصقيا ورؤيتيا بديػلة ،البجء بالكمسات الديمة -
 الكمسات والجسل.

 التعميع بصخيقة بصيئة. -
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     تأثبت الصفل ججاره في فيع الكمسا واإلكثار مغ التعديد كمسا ،إضيار االستحداف والتذجيع -
 ومعايشيا.

 :Auditory Trainingالتجريب الدسعي  -ب

 ،ق تجريب ذوؼ اإلعاقة الدسعية عمى اكتداب ميارات االتراؿ المغػيةائمغ أقجـ شخ 
ىحه الصخيقة  جّ لة تشسيتيا، تعو اومح ،والسحافطة عمييا ،وذلظ بيجؼ استغبلؿ بقايا الدسع لجييع

استغبلؿ بقايا الدسع لجييع عغ شخيق السعيشات  تعتسج عمى إذمبلئسة لزعاؼ الدسع  أكثخ
، بحيث جساعي بذكلىحه الصخيقة كحلظ تدتخجـ  ؛القػقعة السدروعة في األذف :الدسعية مثل

 مجػ سسعو. يبلئعيدتخجـ كل شفل سساعة عمى أذنيو يسكشو التحكع فييا بسا 

 : Manual Communication ثانضا : التػاصل الضجوي 

وىحه الصخيقة في التػاصل  تدتغشي عغ السجخبلت والسخخجات الرػتية،  وتمجأ بجال  
 والكمسات. ،والسفاىيع ،الِفكخَ استخجاـ رمػز وعبلمات يجوية تعبخ عغ  إلىمغ ذلظ 

وكحلظ ذوؼ اإلعاقة الدسعية الذجيجة الحيغ  ،تعج ىحه الصخيقة مشاسبة مع األشفاؿ الرع
، وتعتسج ىحه الصخيقة عمي ع حتى باستخجاـ السعيشات الدسعيةال يسكشيع سساع ما يجور حػلي

ومغ خبلؿ استخجاـ اإلشارات والحخكات اليجوية والػصفية كبجيل عغ المغة  ،حاسة اإلبرار
وىي تقـػ عمى  ،ات اليجوية المغػيةفمغة اإلشارة عبارة عغ لغة تعتسج عمى اإلشار  ؛المفطية

ضاع معيشة تسثل الحخوؼ اليجائية، أو وتحخيكيا في اليػاء في  ،التيجي عغ شخيق األصابع
 :إلىوتشقدع 

 دالة: أوإشارات وصفضة  - أ

اإلعاقة  ذؼىي إشارات ليا مجلػؿ معيغ يختبط بأشياء حدية ممسػسة في ذىغ الصفل 
 أورفع اليج لمتعبيخ عغ الصػؿ،  :ذلظ ةومغ أمثم ؛باإلشارةالتعبيخ عشيا ويقـػ ب ،الدسعية

 تشديل اليج لمتعبيخ عغ القرخ ......وىكحا.

 إشارات غضخ وصفضة:   - ب

وىي إشارات ذات دالالت خاصة متفق عمييا داخل ثقافة مجتسع الرع ومعمسييع 
وعشجما تدأؿ الصفل األصع عغ مجلػؿ تمظ  ،لغة خاصة فيسا بيشيع بسشدلةوىي  ،وذوييع
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وال تسمظ إال أف تدتخجميا كسا ىي، كخفع األصبع لؤلعمى  ،اإلشارات ال تجج إجابات شافية
لمجاللة عمى الرجؽ، ولؤلسفل لمجاللة عمى الكحب، وتدتخجـ ىحه المغة في األخبار والبخامج 

 التمفديػنية.

 بججية األصابع:أ

وذلظ بإعصاء كل حخؼ  ،لتسثيل الحخوؼ اليجائية السختمفةعبارة عغ استخجاـ اليج 
والحيغ يدتصيعػف القخاءة  ،وىحه الصخيقة تدتخجـ مع األفخاد السعػقيغ سسعيا  الستعمسيغ ،شكبل  معيشا  

شارة مغ إللغة ا جّ شارة معيشة، وتعإنجة مع األفخاد الحيغ ال يعخفػف وتدتخجـ كصخيقة مدا ،والكتابة
يبخر أف يتعمسيا لؤلفخاد الرع، وأف ىشاؾ ما  األـوجية نطخ السؤيجيغ والستحسديغ ليا ىي المغة 

 بغية استخجاميا في عسمية التػاصل مع األفخاد السعػقيغ سسعيا . ػف األفخاد العادي

 :Total communicationثالثا : شخيقة التػاصل الكمي 

جو القرػر الحؼ مغ السسكغ أف يكػف أو مى لة التغمب عو اضيخت ىحه الصخيقة لسح
قـػ عمى الجمج بيغ ىحه الصخيقة تو سسعيا .  السعػقيغق التػاصل األخخػ مع ائقمػجػدا  في شخ 

 أكثخلتشسية السيارات المغػية، وذلظ لزساف تػاصل  ؛واليجوية ذفاىيةوال الصخؽ الدسعية
كسا  ،وحاجاتيع عغ مذاعخىع أكثخوإتاحة الفخصة أماـ ذوؼ اإلعاقة الدسعية لمتعبيخ  ،فعالية

معو حتى  ،األصع عمى التػاصل اإليجابي أو سسعيا   السعػؽ تداعج ىحه الصخيقة أسخة الصفل 
ػر األممسا يجعل الػالجيغ قادريغ عمى شخح العجيج مغ  ؛ة اإلشارةفي حالة فقجىع استخجاـ لغ

)عيدى، تػافقا  واندجاما  مع البيئة السحيصة   أكثخمسا يجعمو وتػضيحيا؛  لمصفل األصع
 ( 67، 2012عثساف، 

 تعمضع السعػقضغ سسعضا : -12

أف اإلعاقة الدسعية  الشطخعشج الحجيث عغ تعميع السعػقيغ سسعيا  ال بج مغ األخح بعيغ 
الحيغ ال يدتصيعػف تعمع المغة السشصػقة، وفئة  ؛فئتيغ، فئة السعػقيغ سسعيا )صع( إلىتقدع 

 السعػقيغ سسعيا  الحيغ يتسكشػف مغ تعمسيا.

الستعمق بزعاؼ الدسع، ىػ أف يتع و  قبػال  حاليا   كثخأف االتجاه التخبػؼ الحجيث األو 
ألف ذلظ يػفخ ليع فخص التػاصل مع أقخانيع  ؛ديةتعميسيع في صفػؼ خاصة ضسغ السجارس العا

فإف ذلظ ال  ؛، واالستفادة مشيع في تعمع المغة، أما إذا وضعػا في مجارس خاصة لمرعالعادييغ
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ألف  ؛خ التػاصل لجييع عمى لغة اإلشارةيتيح ليع فخص التػاصل بالمغة السشصػقة، وسيقتر
يدتخجمػف لغة اإلشارة في ومعمسييع، وىؤالء  تكػف مع زمبلئيع السعػقيغ سسعيا  عبلقاتيع س

 ستقل فخص استخجاـ المغة السشصػقة. لحلظ  ؛تػاصميع

كسا يسكغ أف يتعمع ىؤالء األشفاؿ مع أقخانيع في صفػؼ السجرسة العادية، وذلظ مغ 
عشجما تكػف اإلعاقة الدسعية بديصة، فيدتصيعػف التعمع  وال سيساخبلؿ عسمية الجمج التخبػؼ، 

تدسى ) بالجيجتاؿ( مغ جية،  التي ؛وذلظ مغ خبلؿ السعيشات الدسعية ،باألشفاؿ العادييغ ة  أسػ 
 واىتساـ السؤسدات التعميسية بيع مغ جية أخخػ.

فيتع تعميسيع في مخاكد ومؤسدات خاصة تعشى بأمػرىع، وفق  ؛الرع األشفاؿأما 
لبجائل وتتسثل ا ،أساليب خاصة تججؼ نفعا  مع األشفاؿ الرع، كمغة اإلشارة، وقخاءة الذفاه.....إلخ

الرفػؼ الخاصة و السخاكد الشيارية الخاصة، و سخاكد اإلقامة الجاخمية، ب سسعيا  التخبػية لمسعػقيغ 
 غخفة السرادر.و الرفػؼ العادية ضسغ السجرسة العادية، و ، ةضسغ السجرسة العادي

 رشادات عامة لمتعامل مع الصفل السعػؽ سسعضا : إ -12

والتحجث معو  ،ويدتسع إليو جيجا   ،وجو الستكمع إلى.التأكج مغ أف الصفل السعػؽ سسعيا  يشطخ 1
 عغ قخب.

 مفيػمة، وليذ برػت مختفع.بصخيقة واضحة  معو.التكمع 2

، وبجوف مقاشعتو التحجث معو عغ أؼ شيء يحبوو معو،  األقل لمعب في.تخريز ساعة يػميا  3
 مغ أحج.

 وعجـ إجباره عمى الكبلـ. ،.مداعجة الصفل السعػؽ سسعيا  عمى تصػيخ لغتو4

 السعػؽ جػد مؤثخات صػتية كالتمفديػف، والسػسيقا، والزجيج عشج التحجث مع الصفل .عجـ و 5
 سسعيا .

 والتي تكػف مميئة بالرػر السفيجة. ،سسعيا   السعػؽ .قخاءة الكتب التي يحبيا الصفل 6

 وفي مػاقف شبيعية. ،ةالت دائسة لتعميع الصفل السعػؽ سسعيا  كمسات ججيجأو .مح7

 الدسعية لجيو ميسا كانت قميمة..استغبلؿ البقايا 8

 .كافاإلم.استخجاـ الحجيث وجيا  لػجو قجر 9
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          السيارات االجتساعية. وتعميسو ،ع الصفل األصع عمى القياـ باألنذصة السدتقبميةيذجت.10
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 الفصل الرابع

 اإلعاقة البرصية

 مقجمة: -1

برخيا ، إذ إف  لمسعػؽ في تقييج السرجر السباشخ لمسعمػمات  ميعُ  البرخية دورٌ  لئلعاقة
أىع وسائل االتراؿ مغ حاسة البرخ و في الشسػ السعخفي لمصفل،  ميعحاسة البرخ ليا دور 

وتدوده بسختمف الخبخات  ،الخئيدة لجػ الفخد، والتي يتعخؼ مغ خبلليا عمى العالع الحؼ يحيط بو
 ،اء والعبلقاتاألشي معوالسترمة  ،الحياتية، فيي السرجر الخئيذ واألساسي لمسعمػمات الجقيقة

رىسا في إمجاد لسا تؤديو حاسة البرخ مغ دور كبيخ في قياـ حػاس المسذ والدسع  بجو  إضافة
ة مغ وسائل تػاصمو مع الحؼ يفقج برخه يفقج وسيمة رئيد اإلندافولحلظ فإف  ،الفخد بالسعمػمات

 أـ  الشفدي سجاؿفي الأكاف ذلظ بلت، سػاء  العالع مغ حػلو، وىحا بجوره يحجث الكثيخ مغ السذك
 ،فالسعػؽ برخيا  يفقج معطع خبخاتو اليػمية الستعمقة بالمػف  ؛والدمػكي لجػ الفخدأـ والحخكي 

، حخمانو مغ تكػيغ الرػرة الحىشية لكثيخ مغ األشياء في البيئة إلى إضافةوالذكل،  ،والرػرة
يا عمى الرػر في السخاحل التي يتع التخكيد في وال سيسا ،والحؼ يعج  مغ أىع مقػمات عسمية التعمع

فبحدب ما أشارت إليو  ؛لىو والرفػؼ االبتجائية األ ،كسخحمتي رياض األشفاؿبذكل أساسي 
% مسا يتعمسو اإلنداف مغ معخفة يأتي عغ شخيق 85ف فإالجراسات في السجاؿ السعخفي والتعميسي 

 (. & 34Degnan-RossTabbara :1986 ,حاسة البرخ)
مغ قجرة الفخد  يحجافضعفيا  أوذلظ فإف الحخماف مغ حاسة البرخ  إلى ضافةإ

السراب عمى االستفادة مغ السادة السكتػبة مغ جية، وتقمز قجرتو عمى االنتقاؿ والسذاركة 
 والتفاعل في الشذاشات السجرسية السختمفة مغ جية أخخػ.

شخرية الفخد مغ حيث مفيػمو  فيتأثيخات سمبية  إلىإف ضاىخة اإلعاقة البرخية تؤدؼ 
 تكيفو نفديا  واجتساعيا . أوحالتو الشفدية، و عغ ذاتو، 

 بعس السعخفة التي مغ السسكغ أف  تديع في نقجـفي ىحا الفرل اف  سشحاوؿوبشاء عمى ذلظ  
، ويجعميا  أقخب ما السعػؽ عمى حياة  إيجابيا  مسا يشعكذ  ؛التخفيف مغ حجة اإلعاقة البرخية

 العاديػف.الشاس نسط الحياة التي يعيذيا مغ  تكػف عميو

 تذخيح العضغ: -2

بجرجة كبيخة مغ التعقيج، وذلظ يتصمب تخررا  دقيقا   رفز البرخؼ لئلنداف يتالجيا
مغ العيغ التي تعسل عمى استقباؿ  عسػما   . يتكػف الجياز البرخؼ وتفريبلتووآليتو  ،لسعخفة عسمو
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 إلىاألشعة الرادرة عغ األجداـ السبعثخة، ونقل الرػر السبرخة عمى شكل ومزات كيخبائية 
الجماغ الحؼ يقـػ بإدراكيا وتفديخىا. والعيغ كخوية الذكل تكسغ في محجخىا داخل الجسجسة 

 :اآلتيةألجداء األساسية الحسايتيا مغ السؤثخات والرجمات الخارجية. وتتألف العيغ مغ 

 (2)أنطخ الذكل 

 
 ( 2الذكل رقع )

ويعسل عمى  ،وتقع العيغ بجاخميا ،وىي التجػيف السػجػد في الجسجسة حجخة العضغ: .1
 حسايتيا .

 الخارجية. والدفمي، ووضيفتيسا حساية العيغ مغ السؤثخات ،وىسا الجفغ العمػؼ  الجفػف: .2
خاز الجمػع فإووضيفتيا  ،ويبصغ الجفػف مغ الجاخل ،ىي غذاء يغصي الرمبة السمتحسة: .3

 فخاز الغجد الجمعية السخررة لحلظ.إفخازه أقل مغ إلحساية العيغ رغع أف 
امي مغ مقجمة العيغ، وضيفة القخنية األمعبارة عغ غذاء شفاؼ يغمف، الجدء  القخنضة: .4

 كدخ الزػء بيجؼ تخكيده عمى الذبكة.
 وىي ال تستز الزػء بل تعكدو. ،وىي الصبقة الخارجية لمعيغ، لػنيا أبيس الرمبة: .5
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والعجسة البمػرية مغ الخمف.  ،اـاألمىي قخص ممػف  يػجج بيغ القخنية مغ  القدحضة: .6
العيغ عغ شخيق التحكع في حجع  إلىوتقـػ القدحية بالتحكع في كسية الزػء الجاخل 

 البؤبؤ. 
ويقـػ بتغحيتيا،  ،وىي عبارة عغ سائل مائي يػجج بيغ العجسة والقخنية الدائل السائي: .7

إف الذعاع الزػئي  إذالعيغ عمى الذبكة،  إلىكسا أنو يداعج في تخكيد الزػء الجاخل 
 عشجما يسخ في ىحا الػسط السائي يتعخض لبلنكدار.

وىي جدء شفاؼ بمػرؼ محجب يقع خمف القدحية، وأماـ الجدع الدجاجي   العجسة: .8
 سة تخكيد الزػء عمى الذبكية.تدتقبل األشعة الزػئية مغ القدحية، وضيفة  العج

  جدع ىبلمي يحافع عمى الذكل الكخوؼ لمعيغ . الجدع الدجاجي:  .9

عيغ اذا تقمرت يقل  عبارة عغ عزبلت تتحكع في شكل عجسة ال الجدع اليجبي:.10
 إذا ارتخت يديج تحجب العيغ .  و  ،تحجب العيغ

تػصيل السػاد  :ووضيفتيا ،والذبكية، وىي الصبقة التي تقع بيغ الرمبة السذضسضة: .11
 عية دمػية .أو الغحائية واألكدجيغ عغ شخيق 

ىي عبارة عغ نديج حداس لمزػء، يغمف الجدء الخمفي لمعيغ مغ الجاخل.  الذبكضة: .12
كسا ىي   أف الرػر ال تشصبع عمى الذبكيةإال ،ـ مقاـ الفيمع في كاميخا الترػيخوتقػ 

 الجماغ عغ شخيق العرب البرخؼ. إلىبل يتع نقميا  ،الحاؿ في الفيمع
 :يتكػف العرب البرخؼ مغ خبليا عربية، وتتمخز وضيفتو في العرب البرخي: .13

كسا مشاشق اإلبرار في الجماغ.  إلىاإلحداسات البرخية مغ الذبكية و  نقل اإلشارات
 إلىونقميا  ،يبلحع فإف وضيفة الذبكية والعرب البرخؼ ىي استقباؿ اإلثارة الزػئية

الذبكية والعرب البرخؼ عمى  إلىالحؼ يقـػ بإدراكيا وتفديخىا، ولحا يذار  الجماغ
 أنيسا التخكيبات السدتقبمية .

عزبلت تعسل بتشاسق، ويتحكع اإلنداف فييا بذكل  عبارة عغ ست عزالت العضغ: .14
لكغ في بعس الحاالت عشجما و  ،ندتصيع التحكع في حخكة كخة العيغولحلظ  ،مشاسب

فإنشا نبلحع اضصخابا  في نذاط العيغ  ؛األداء الػضيفي ليحه العزبلتيحجث خمل في 
عجـ وضػح الخؤيا بدبب  أو ،التحبحب البلإرادؼ لسقمة العيغ أو ،وفقجىا، كحاالت الحػؿ

ىحه الحالة باسع العسر التعصمي  إلىعجـ تػازف عسل تمظ العزبلت، ويذار 
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(Amblyopia)، حكع في شكل عجسة العيغ بجرجة أما العزبلت الجاخمية فيي التي تت
 (109، 2007)القسر، السعايصة، تحجبيا بذكل يزسغ انكدار الزػء عمى الذبكية. 

      آلضة اإلبرار: -3

 تحجث آلية اإلبرار كسا يمي:   

تكيف عزبلت ثع العجسة، وبعج ذلظ  تجخل األشعة الزػئية مغ خبلؿ القخنية والبؤبؤ
خمف الذبكية، تحػؿ خبليا العري العيغ الجاخمية شكل العجسة، وتخكد األشعة الزػئية 

نبزات كيخبائية، ثع يحسل العرب البرخؼ الشبزات الكيخبائية  إلى والسخاريط الذبكية الزػءَ 
الجماغ، فيقـػ الجماغ بتفديخ ىحه الشبزات الكيخبائية مغ خبلؿ التشديق والخياؿ الشاتج مغ  إلى

 (.Jose، 1983 كل عيغ إلنتاج صػرة ثبلثية األبعاد لئلبرار.)
 تعقيجا . أكثخولكشيا  ،فالعيغ مغ حيث الػضيفة تذبو وضيفة الكاميخا

 تعخيف اإلعاقة البرخية:       -4

وذلظ تبعا  لجرجة فقجاف البرخ، ومجػ تأثيخىا في  ،اإلعاقة البرخية لقج تعجدت تعخيفات
رخية في عمى جانب الحجة الب بعزيعلحلظ ركد  ؛اإلبرار، والجدء السراب مغ العيغفاعمية 

، وركد آخخوف عمى اآلخخ عمى الػضيفة البرخية بعزيع، في حيغ ركد تعخيفيع لئلعاقة البرخية
 الجانب القانػني في تعخيفيع:

عاقة البرخية تعخيف كف البرخ: وىػ الحؼ تأخح بو كل الدمصات التذخيعية، ويشز عمى أف اإل
مع أفزل أساليب الترحيح وذلظ  ،األفزلأقل في العيغ  أو (200/ 20) ىي حجة إبرار تبمغ

ضعيفا  بحيث يرل إذا كاف السجاؿ البرخؼ  (؛200/ 20)حجة إبرار  تديج عمى  أوالسسكشة، 
يخاه  قجـ ما (20)ف الذخز يخػ عمى مدافة إؼ أ/ درجة. 20ال تتعجػ / برارية إو از  إلى

 درجة.( 20)ولجيو مجاؿ برخؼ ليذ أكبخ مغ  ،ا  قجم (200)الذخز السبرخ عمى 
الحيغ يستمكػف  األفخادلئظ أو  مغ جانب الدمصات القانػنية بأنيعضعاؼ البرخ: ويعخؼ ىؤالء 

 في العيغ األفزل بعج الترحيح السسكغ. 200/ 20 أو 70/ 20ح بيغ و اتتخ  إبرارحجة 

 التعخيف القانػني لإلعاقة البرخية: -1
أقل في العيغ األقػػ بعج  أو (200/20)السكفػؼ: ىػ شخز لجيو حجة برخ تبمغ  -2

 (20)برار محجود ال يديج عغ إلجيو حقل  أو ،اتخاذ اإلجخاءات الترحيحية البلزمة
قجـ ما يخاه الذخز السبرخ  (20)درجة. وىحا يعشي اف الذخز يخػ عمى مدافة 

 درجة. (20)ولجيو مجاؿ برخؼ ليذ أكبخ مغ  ،ا  قجم (200)عمى 
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 200/20رخ )السبرخ جدئيا (: ىػ شخز لجيو حجة برخ أحدغ مغ بضعيف ال -3
 في العيغ األقػػ بعج إجخاء الترحيح البلـز . 70/20ولكغ أقل مغ 

 تديج ال الحؼ الذخز مغ الشاحية الصبية بأنو برخيا   السعػؽ يعخؼ  : الصبي التعخيف -4
 ىػ أو الترحيح، بعج العيشيغ أفزل في 20/200 عغ لجيو السخكدؼ  البرخ حجة

 20برخه السحيصي عغ  يديج ال بحيث ججا، محجود برخؼ  مجاؿ ولجي الحؼ الذخز
 درجة.

 التعخيف التخبػي لإلعاقة البرخية : -5

 الدسعية. أوالسكفػؼ: شخز يتعمع مغ خبلؿ القشػات المسدية 
غ الػضائف يولكغ يسكغ تحد ،ضعيف البرخ: شخز لجيو ضعف برخؼ شجيج بعج الترحيح

 البرخية لجيو.
 محجود البرخ: شخز يدتخجـ البرخ بذكل محجود في الطخوؼ االعتيادية.

 تعخيف مشطسة الرحة العالسضة لإلعاقة البرخية:
البرخية الذجيجة: في ىحه الحالة يؤدؼ الذخز فييا الػضائف البرخية عمى مدتػػ اإلعاقة 
 محجود .

اإلعاقة البرخية الذجيجة ججا: حالة يجج فييا اإلنداف صعػبة بالغة في تأدية الػضائف البرخية 
 األساسية .

 شبو العسى: حالة اضصخاب برخ ال يعتسج فييا عمى البرخ.
 رخية. العسى: فقجاف القجرات الب

       ندبة انتذار اإلعاقة البرخية: -5

 ،واالقترادية ،إف ندبة انتذار اإلعاقة البرخية تتأثخ بالعػامل االجتساعية
تقجر ندبة اإلعاقة البرخية  إذ ؛والخعاية الرحية لمعيغ في أؼ مجتسع ،والخجمات

وخجمات  ،% مغ العجد الدكاني لسجتسع مغ السجتسعات التي ليا اقتراد قػؼ 0.25ب
مغ العجد الدكاني لمسجتسع الحؼ يكػف  أكثخ أو% 1.5صحية عالية بيشسا تقجر الشدبة ب 

 ويػجج فيو انخفاض في مدتػػ الخعاية الرحية. ،اقتراده مشخفزا

ف ندبة انتذار اإلعاقة أ إلى( 2013يذيخ تقخيخ مشطسة الرحة العالسية لعاـ )و 
في دوؿ % مغ السعػقيغ برخيا  يػججوف 80حػالي و  ،أخخػ  إلىتختمف مغ دولة  البرخية

( مميػف ضعيف برخ 120وحػالي ) ،( مميػف كفيف35؛ فيشاؾ ما يديج عمى )العالع الثالث
 إلىوفي الجوؿ التي تفتقخ  ،عاقة البرخية مع تقجـ العسخإلفي العالع. وتدداد ندبة انتذار ا

 الخعاية الرحية السشاسبة.
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، ذكل تقميجؼ في مذاغل محسية مقيجةكفػفيغ ميشيا  بوغالبا  ما يتع تأىيل الس
؛ في الػشغ العخبي تخجـ السكفػفيغ خ فإف عجدا  محجودا  مغ مخاكد التأىيلاألموميسا يكغ 

 أف نعّجىع% فقط مغ السكفػفيغ الخاشجيغ يسكغ 10وتفيج التقاريخ غيخ الخسسية بأف حػالي 
ف ىشاؾ بعس إالعخبية السختمفة اال  بيغ الجوؿ ميسةورغع وجػد فخوؽ  ،نذصيغ ميشيا  

 وبخامجيع. القػاسع السذتخكة عمى مدتػػ الخجمات السقجمة لمسكفػفيغ

مخيكي لجيو أنو يػجج مميػف أ إلىخيكية لمسكفػفيغ تذيخ التقجيخات األمووفقا لمخابصة 
وتدداد مع التقجـ في  ،عاـ 65فخاد ىع فػؽ سغ ألوالغالبية العطسى مغ ىؤالء ا ،ضعف برخ

 10،000% لكل 4وىشاؾ ما يقارب  ،األشفاؿ ىع مغ كافة % مغ السكفػفيغ4ػالي العسخ، وح
يتأثخ تحجيج ندبة و ويتمقى خجمات التخبية الخاصة.  ،شفل في سغ السجرسة لجيو إعاقة برخية

خيا  غيخ داخميغ بر السعػقيغشفاؿ ألبعػامل عجة؛ فالعجيج مغ اعسػما  انتذار اإلعاقات البرخية 
ومرشفيغ ضسغ متعجدؼ  ،مغ إعاقة أكثخمغ الشرف لجييع  أكثخو  ،في ترشيف التخبية الخاصة

شفاؿ مغ أل(. ولحلظ فإف اإلعاقة البرخية تقجر بأنيا اقل انتذارا  بيغ اSmith, 2004اإلعاقة) 
البرخية في السجتسعات تعػد  اإلعاقةوىشاؾ تبايغ في تقجيخ ندبة انتذار  ،بقية اإلعاقات االخخػ 

 :  إلىفي غالبيتيا 
البرخية مثل الفخؽ بيغ التقاريخ  اإلعاقةالفخوؽ بيغ نتائج السدػحات السدتيجفة في تقييع  -1

 البرخية السعيارية. تختباراالا أوية دوات السحكّ ألالحاتية مقابل استخجاـ ا
 البرخية.  واإلعاقةالفخوؽ في تعخيف كف البرخ  -2
 والحالة االقترادية واالجتساعية.  ،العسخالفخوؽ في  -3
  (74، 2014ع. ) األعطسي، قميات العخقية السػجػدة في السجتسألتبايغ ا -4
 :ترشضف اإلعاقة البرخية -6

 :إلىيرشف السعػقػف برخيا  
 (Totally Blindبرخيا  كميا  ) السعػقػف   .1
 (Bartially Sightelبرخيا  جدئيا  ) السعػقػف  .2

وخبخات التحكخ،  ،األنذصة الحدية فيبرخيا  تبعا  لتأثيخ اإلعاقة البرخية  السعػقػف كسا يرشف 
 مغ اإلعاقة البرخية: اآلتيةوبشاء  عمى ىحا الترشيف يسكغ  أف نسيد الجرجات السختمفة 

 مكتدب يحجث بعج سغ الخامدة. أوفقج برخ تاـ والدؼ  -1
 فقج برخ تاـ مكتدب بعج سغ الخامدة. -2
 رخ جدئي والدؼ.فقج ب -3
 فقج برخ جدئي مكتدب. -4
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 ضعف برخ والدؼ. -5
 ضعف برجر مكتدب.   -6
 مطاىخ اإلعاقة البرخية:  -7

 :اآلتيىا انتذارا  أكثخ و  ،ىشالظ العجيج مغ مطاىخ وأشكاؿ اإلعاقة البرخية
 (Hyperemiaشػؿ الشطخ: ) -1

 إذ ؛الرػرة خمف الذبكيةتحجث ىحه الحالة عشجما تكػف مقمة العيغ قريخة، فتتكػف 
يعاني الفخد مغ صعػبة في رؤية األجداـ القخيبة، بيشسا تكػف قجرتو عمى رؤية األجداـ البعيجة 

قرخ عسق كخة العيغ، إذ  تكػف نقصة تسخكد الذعاع  إلىعادية، ويعػد الدبب في شػؿ الشطخ 
 بية. السشكدخ خمف الذبكية، ويسكغ عبلج ىحه الحالة باستعساؿ الشطارة الص

 (Myopiaقرخ البرخ:) -2 
رة أماـ يحجث قرخ الشطخ عشجما تكػف مقمة العيغ شػيمة، وفي ىحه الحالة تتكػف الرػ 

يػاجو الذخز صعػبة في رؤية األجداـ البعيجة بػضػح، بيشسا ال يػاجو مذكمة في كسا  ،الذبكية
 بية.رؤية األجداـ القخيبة، ويسكغ عبلج ىحه الحالة باستعساؿ الشطارة الص

ويسكغ التغمب عمييا  ،الرعػبات البرخية شيػعا   أكثخإف حاالت شػؿ الشطخ وقرخ الشطخ مغ 
 باستخجاـ الشطارات والعجسات البلصقة.

 (Astigmatismحخج البرخ) أوالالبؤرية  -3
العجسة فييا غيخ مشتطسة،  أوتكػف القخنية  إذ ،حجة الخؤية السخكدية فيتؤثخ ىحه الحالة 

خخ خمفيا، ويدبب ىحا العخض لمذخز آلوبعزو ا ،ولحلظ فإف بعس الزػء يتخكد أماـ الذبكية
 القخاءة، ويسكغ معالجتو بالعجسات الصبية. عشج ا  وتعب ،صجاعا  شجيجا  في الخأس

 (Glaucomaالجالكػما :) -4
الدائل السائي وىي حالة تشتج عغ ازدياد في إفخاز  ،ما يذار لو عادة )الساء األزرؽ( أو

ارتفاع الزغط داخل العيغ، والزغط عمى العرب  إلىمسا يؤدؼ  ؛داخل العيغ )الخشػبة السائية(
البرخؼ الحؼ يشتج عشو ضعف البرخ. وإذا لع تكتذف ىحه الحالة مبكخا  وتعالج فإف الزغط قج 

واإلصابة  ،تمفو إلىمسا يؤدؼ  ؛العرب البرخؼ  إلىالحج الحؼ يسشع وصػؿ الجـ  إلىيتصػر 
 ،بكف كمي لمبرخ. وتتسثل أعخاض ىحه الحالة بالفقجاف التجريجي لقػة اإلبرار، وألع في العيغ

ػف ىاالت ممػنة حػؿ األضػاء. وعمى الخغع مغ أف وصجاع، وتخف مػاجية الزػء، وتكّ 
الجبلكػما الخمفية التي يسكغ أف تكػف إال أف ىشالظ  ،الجبلكػما تذيع في الغالب بيغ كبار الدغ

 نتيجة تعخض الحامل لبعس أنػاع العجوؽ كالحربة األلسانية. أووراثية، 
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 (Cataractعتامة عجسة العضغ:) -5
عجسة العيغ عغ ترمب األلياؼ البخوتيشية السكػنة  شتج عتامةيو الساء االبيس،  :ويدسى

لمعجسة مسا يفقجىا شفافيتيا، والغالبية العطسى مغ الحاالت تحجث في األعسار الستقجمة، وذلظ ال 
حاالت  أو ،ف ىشالظ حاالت مغ الساء األبيس الخمقيإجـ تعخض األشفاؿ لئلصابة بو، إذ يعشي ع

، الحخارة الذجيجة أوية الدامة، و اتعخض العيغ لمسػاد الكيس أوتشتج عغ ضخبة شجيجة لمعيغ، 
ة عمى و اواإلحداس بأف ىشالظ غذ ،بعجـ وضػح الخؤية :وتتمخز أعخاض عتامة عجسة العيغ

المػف األصفخ، ومغ  إلىرؤية األشياء وكأنيا تسيل  أو ،الخمر الستكخر إلىمسا يؤدؼ  ؛العيشيغ
 وتغيخ لػف بؤبؤ العيغ. ،والػىج ،ة لمزػءأبخز األعخاض أيزا  الحداسية الدائج

ويدرع مكانيا عجسة  ،تدتأصل العجسة إذ ؛ويتع عبلج الساء األبيس عغ شخيق الجخاحة
 الشطارات. أوتدتخجـ العجسات البلصقة  أوببلستيكية. 

 (Strabismuالحػؿ:) -6
تتحكع  إذنعشي بالحػؿ: صعػبة قياـ عزبلت العيغ بالتحكع في كخيات العيغ، 

عزبلت العيغ الخارجية بحخكة العيػف باالتجاىات السختمفة، والبج عشجئح مغ أف تتحخؾ العيشاف 
البرخ الثشائي.  :انصباع دماغي واحج ليا، وىحا ما يدسى إلعصاءمعا  لجمج الخياالت البرخية 

 خصػرة كأمخاض الذبكية. أكثخوقج يكػف الحػؿ عخضا  مغ أعخاض حاالت 
 (Retinal Detachment )بكضة: انفراؿ الذ -7

مسا يدسح  ؛يشتج انفراؿ الذبكية عغ ججار مقمة العيغ بدبب حجوث ثقب في الذبكية
خ الحؼ يشتيي بانفراؿ الذبكية عغ األجداء التي تترل بيا، وذلظ نتيجة األملمدائل بالتجسع، 
اإلصابة بسخض الدكخؼ. ومغ األعخاض التي  أوقرخ في الشطخ التشكدي،  أو ،إصابة في الخأس

شجيجة، ويسكغ معالجة ىحه  وآالـضعف في مجاؿ الخؤية،  :تريب الذخز في ىحه الحالة
  وإعادة تػصيل الذبكية بالججار. ،الحالة بإغبلؽ الثقػب

 (Aniridiaتػسع الحجقة: ) -8
القدحية، يذعخ الفخد ويحجث بدبب تذػه والدؼ، تتدع فيو الحجقة نتيجة لعجـ تصػر 

 وضعف برخ. ،بدببيا بحداسية مفخشة لمزػء
 (Macular Degenerationتشكذ الحفضخة: ) -9

ب صعػبة عية الجمػية في مشصقة الحفيخة. يدبو خمل في الذبكية يحجث فيو تمف في األ
  واألشياء القخيبة، وفقجاف برخ مخكدؼ. في رؤية األشياء البعيجة

 (Albinismالبيق:) -10
، ناتج عغ خمل في البشاء الفديػلػجي لجدع أو انعجاميا الربغة ،يحجث نتيجة قمة

عجـ  إلىيتيغ، مسا يؤدؼ و اوعيشاه زرق ،بيسأوشعخه  الذخز، بحيث يكػف جمج الذخز
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وال تسشع الزػء الدائج مغ  ،والقدحية تكػف شاحبة ،الذبكية إلىامتراص الزػء الحؼ يأتي 
لحلظ تكػف لجػ الذخز حداسية مفخشة لمزػء، مسا يدتجعي استخجاـ  ؛العيغ إلىالجخػؿ 

بيجؼ الحج  ؛وقج يدتخجـ الذخز نطارات ترحيحيةنطارات شسدية مغ أجل التخفيف مغ ذلظ، 
 مغ كسية الزػء التي تجخل العيغ.

 (Nystagmusالخأرأة:) -11
مسا ال يتيح لمفخد إمكانية  ؛التحبحب الدخيع والجائع في حخكة السقمتيغوىي عبارة عغ 

 .غالبا   تخبط ىحه الحالة بػجػد خمل في الجماغو السخئي،  الذيء أوالتخكيد عمى السػضػع 
 (Retinitis Pigmentosaالتياب الذبكضة الرباغي:) -12

مغ اإلناث، تتمف فيو العري في الذبكية  أكثخة تريب الحكػر يىػ حالة التياب وراث
) ثع يربح مجاؿ الخؤية محجودا بالتجريج.  ،لحلظ، يحجث لجػ الفخد عسى ليمي، ونتيجة ا  تجريجي

 (113، 2007القسر، السعايصة، 
 أسباب اإلعاقة البرخية: -7

 :اآلتيفي اإلعاقة البرخية، يسكغ تمخيريا  إلىىشاؾ العجيج مغ األسباب التي تؤدؼ 

 ؛الحامل األـليا التي تتعخض العػامل  أو ،األسباب الخمقية: وىي انعكاس لمعػامل الػراثية -1
%( مغ الرعػبات 64أف حػالي ) إلى ز البرخؼ لمجشيغ. وتذيخ الجراساتالجيا فيفتؤثخ 

وفي غالبيتيا تعػد ألسباب  ،لعػامل ما قبل الػالدةسختمفة ألشفاؿ السجارس ىي نتيجة البرخية ال
وراثية كالتذػىات الخمقية، وأمخاض القدحية، ومخض تحمل الذبكية، والحربة األلسانية، والساء 

 ( Hallahan, D. & Kauffman. 1991األبيس الػراثي، والسياؽ. )

والدكخؼ،  ،والساء األزرؽ  ،والساء األبيس ،والخمج الحبيبي ،خاض التي تريب العيغ وأىسيا التخاخػمااألم -2
 سط وأفخيقيا. وذلظ بدبب األجػاء الجافةو خاض السعجية انتذارا  في مشصقة الذخؽ األاألم أكثخالتخاخػما مغ  جّ وتع

وىػ  ،والػعي الرحي تجني مدتػػ الشطافة إلى إضافة ،مشاخ مبلئسا  النتذار ىحا السخض جّ والسغبخة التي تع
 ة، مغ أعخاض التخاخػما: انتفاخ الجفػف، احسخار السمتحسة، التحدذ لمزػء.التياب مدمغ ومعج في السمتحس

وتخؾ السجاؿ لذفائو مع الدمغ، واستخجاـ بعس أنػاع  ،ويسكغ عبلجو عغ شخيق تطميل العيغ مغ الزػء الذجيج
 السزادات الحيػية(. أواألدوية )البكتيخيا 

انفراؿ  إلىاإلصابات التي تتعخض ليا العيغ كالرجمات الذجيجة لمخأس التي قج تؤدؼ  -3
تعخض األشفاؿ غيخ  أو ،إصابة العيغ بأجداـ حادة أو ،تمف في العرب البرخؼ  أو ،الذبكية

 تمف الذبكية.  إلىمسا يؤدؼ  ؛كدجيغ في الحاضشاتو كسيات عالية مغ األ إلىمكتسمي الشسػ 
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وتصػر  ،آثار جانبية إلىمسا يؤدؼ  ؛معالجة بعس الرعػبات البرخية البديصة اإلىساؿ في -4
 ،والحػؿ ،وقرخ البرخ ،درجة أشج كسا ىػ الحاؿ في حاالت شػؿ البرخ إلىىحه الرعػبات 

 والبيزاء.  ،والساء الدرقاء

 : وتذخضريا اإلعاقة البرخية ،قضاس -8

ذا أىسية خاصة مغ الشاحية التخبػية في العسل مع  جّ والتجخل العبلجي السبكخ يع إف الكذف
فإف  ؛اؼ حاالت اإلعاقة البرخية الحادةذوؼ اإلعاقة البرخية، وبيشسا يكػف مغ الديل اكتذ

ػر، والسعمسيغ، األملياء أو الكذف عغ اإلعاقة البرخية األقل حجة يتصمب اىتساما  خاصا  مغ 
 ت عمى احتساؿ وجػد صعػبة برخية لجػ األشفاؿ:مؤشخا جّ شباء، ومغ أىع السطاىخ التي تعواأل

  شػيمة في العيغ. ألوقاتاالحسخار 
 .كثخة الجمػع واإلفخازات البيزاء في العيغ 
 أثشاء الشطخ.في وصعػبة التخكيد  ،الحخكة الدخيعة لسقل العيغ 
 .ضيػر عيػب واضحة في العيغ كالحػؿ 
  السقمتيغ. أوالحبحبة الدخيعة والستكخرة ألىجاب العيغ 
  أثشاء القخاءة.في الػضع غيخ الصبيعي لمخأس 
  إبعادىا بذكل الفت لمشطخ. أوتقخيب السادة السقخوءة 
  أثشاء السذي.في التعثخ 
 .فخؾ العيشيغ باستسخار 
 شمب السديج مشو. أو ،تحاشي الزػء 
 ىػ مكتػب. كثخة الذكػػ مغ عجـ وضػح ما 
  ؼ عسل يتصمب التخكيد برخيا .أ أو ،والكتابة أثشاء القخاءةفي الذعػر بالتعب واإلجياد 
 .تكخار الذكػػ مغ الرجاع 
  أثشاء القخاءة، وعشج نقل ما ىػ مكتػب خاصة فيسا يتعمق بالحخوؼ في كثخة األخصاء

 السذابية.
  درجات المػف الػاحج. أو بة التسييد بيغ األلػاف السختمفةصعػ 
  أثشاء القخاءة.في تغصية إحجػ العيشيغ باليج 
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فستعجدة، مشيا لػحة  ؛ستخجمت في تذخيز اإلعاقة البرخيةأما األدوات التي ا
نذاىجىا في عيادة و األدوات شيػعا  في ىحا السجاؿ،  أكثخ(، وىي مغ  Snellen Chartسشمغ)

وتذتسل ىحه المػحة عمى حخوؼ بأحجاـ مختمفة، يصمب مغ السفحػص معخفة  ،غالبا   أشباء العيػف 
ومشيا ما يذتسل عمى صفػؼ مغ الجوائخ مختمفة االحجاـ في كل مشيا فتحة ، قخاءتيا أو ،اتجاىيا

 ويصمب مغ السفحػص تحجيج اتجاه الفتحة. ،صغيخة في محيصيا

صػر  أو ،المعب السمػنة إلىمغ خبلؿ تعخفيع  تقجيخ درجة اإلبرار عشج األشفاؿ ويسكغ
 ذات األحجاـ السختمفة، إذ تكػف مػضػعة عمى مدافات معيشة بعيجة عغ الصفل. ،الحيػانات

وذلظ مغ أجل تحجيج نقاط القػة ونقاط الزعف  ،تقييع نفدي إلىبرخيا   السعػؽ يحتاج الفخد 
والبجيل التخبػؼ  ،لتحجيج احتياجاتو التخبػية الخاصة، مغ أجل تحجيج البخنامج التخبػؼ  ؛لجيو

 السشاسب لو.

تقجيع تغحية راجعة عغ  :التقييع السػضػعي فيػ يشصػؼ عمى العجيج مغ الفػائج مشيا أما
وتفعيل أساليب التعميع مغ خبلؿ تػفيخ السعمػمات البلزمة التخاذ القخارات  ،فاعمية البخامج التخبػية

 السشاسبة بالتعجيبلت البلزمة.

السعػقيغ برخيا  دفع  إف عجـ تػفخ األدوات السشاسبة التي تخرز لمكذف عغ األشفاؿ
االختبارات التقميجية مغ مثل) اختبار ستانفػرد  أو ،لبلستسخار باستخجاـ األدوات باالختراصييغ

بيشيو، االختبار المفطي في مقياس وكدمخ لحكاء األشفاؿ، اختبار ستانفػرد كػخ لترسيع 
مخاشخ استخجاـ  إلىإلشارة السكعبات، اختبار القابمية لتعمع السكفػفيغ، وغيخىا(، لكغ ال بج مغ ا

اتخاذ قخارات غيخ  ومغ ثع ،ه األدوات واالختبارات، والخخوج باستشتاجات وتفديخات غيخ دقيقةىح
 ( 328، 2011غيخ دقيقة.) الذخيف،  أوصحيحة 

 خرائز السعػقضغ برخيا : -9

 ،والسدبب، ومغ حيث الخجمات التخبػية ،والشػع ،تختمف اإلعاقة البرخية مغ حيث الجرجة
فإنو مغ  ؛برخيا   بالسعػؽ  الطخوؼ البيئية السحيصة إلى إضافةواالجتساعية،  ،والتأىيمية ،والشفدية

بفئاتيع ودرجاتيع السختمفة، كػنيع  السعػقيغالرعب أف نحجد خرائز معيشة يشجرج تحتيا جسيع 
ال يذكمػف مجسػعات متجاندة، وتذيخ الجراسات التي أجخيت في ىحا الخرػص أف األشفاؿ 

 ا  باإلعاقة البرخية يتصػروف بذكل أبصأ مغ األشفاؿ العادييغ، وأف ىشاؾ فخوق السرابيغ
ف الػالجيغ زيادة قجرات واختبلفات كبيخة بيغ األشفاؿ السعػقيغ برخيا" نفديع،  ولحلظ بإمكا
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مرحػبا" بالتذجيع عمى تحسل  ،برخيا  عغ شخيق تػفيخ جػ غشي بالسعمػمات السعػقيغأشفاليع 
 عخض ألبخز خرائريع: يأتيوفيسا  ،والسيسات السيدخة السدؤوليات

 :الخرائز العقمضة 
الجانب  فيتػجج فخوؽ كبيخة بيغ ذكاء السعػقيغ برخيا  والعادييغ  نو الأتذيخ الجراسات ب

، وكحلظ الحاؿ عمى مقياس ستانفػرد ((Wicc- R المفطي مغ مقياس وكدمخ لحكاء األشفاؿ
ات برخيا  في اختبار  والسعػؽ  خوؽ دالة بيغ قجرات الذخز العادؼلكغ تػجج ف بيشيو لمحكاء.

فسدتػػ الحكاء عشج الصمبة  في سغ الجراسة يتأثخ كثيخا  ؛الحكاء التي تعتسج عمى األداء
فقجاف الصفل  لى مغ أعسارىع، وبشاء عمى ىحا فإفو خبخات الستخاكسة لجييع في الدشػات األبال

مى عخقمة نسػه الصبيعي أنيا حالة تعسل ع إلى إضافة ،عجدا" عشج الصفل جّ لحاسة البرخ يع
بخبلؼ األشفاؿ العادييغ  ،فقجاف البرخ يحج مغ اكتداب الخبخات وفيسيا إذ إفالسعخفي، 

إذا لع تتح لؤلشفاؿ فخصة السعالجة  يا، وتطيخ ىحه العػائق بذكل رئيذالقادريغ عمى رؤيت
 قبل الجراسة. السبكخة في مخحمة ما

اختبار الحكاء  :الت الحجيثة لقياس مدتػػ ذكاء األشفاؿ السعاقيغ برخيا" ىػو اومغ السح
إدراؾ و  التفكيخ،و التػجيو،  :مجاالت لقياسيا ةأربع تحجيجيعتسج عمى عػامل عجيجة، مع والحؼ 

باألداء والتحريل الجراسي،  التفكيخو  جاال القجرات المفطيةويختبط م القجرات المفطية،و السكاف، 
( أحج االختبارات الحجيثة السرسسة خريرا" ليحه الفئة مغ  ITVICويعتبخ اختبار )

خخػ مرسسة لؤلشفاؿ العادييغ، ومغ االختبارات أوليذ اقتباسِا عغ اختبارات  ،شفاؿاأل
وىحا االختبار يعتسج عمى قجرات المسذ  ،( لؤلفخاد فاقجؼ البرخ BLAT) اختبار  :أيزا

 لجػ ىؤالء األفخاد.
 :الخرائز المغػية 

صغاء إلا أو ،السذاىجة أو ،عغ شخيق القخاءة السبرخيغيتع اكتداب المغة عشج األشفاؿ 
وكحلظ تعابيخ الػجو لجػ اآلخخيغ، كسا يعبخوف عغ أنفديع مغ خبلؿ حخكات غيخ  ،خخيغآلل

خ بالشدبة األمواألخػة. وكحلظ  الػالجافومغ ثع يبجأ األشفاؿ بالتقميج لسا يفعمو  ،مفيػمة
لكغ مفاىيع المغة عشجىع  نفديا الصخيقةبفإنيع يكتدبػف لغتيع  ؛برخيا" السعػقيغلؤلشفاؿ 

 السذاىجة. أو ،ػسائل الخئيدة كالقخاءةتكػف مجخدة مغ ال
ف ضعف البرخ ال يتجخل أوالبحػث التي اجخيت بيحا الخرػص وقج أكجت الجراسات 

وأف لغة األشفاؿ السرابيغ بالعجد البرخؼ  ،بالقجرات االترالية أو ،باالستخجاـ اليػمي لمغة
حرائيا  إاألشفاؿ السبرخيغ، كسا أنو ال تػجج فخوؽ دالة أقخانيع مغ حج كبيخ لغة  إلىتذبو 

إذ كبلىسا  ؛والصفل العادؼ المغة السشصػقة بيغ الصخيقة التي يكتدب بيا الصفل السعػؽ برخيا  
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واألداء المغػؼ، فالقجرة الدسعية أىع  األساس في امتبلؾ المغة جّ والتي تع ،عيستمظ حاسة الدس
 مغ البرخية لتعمع المغة. 

ذات  معاناة الصفل السعػؽ برخيا  مغ مذكبلت تتعمق بتكػيغ السفاىيع إلى إضافة
اني بالصفل العادؼ الحؼ ال يع ة  السداحة، مقارنو المػف، و السدافة،  األساس الحدي البرخؼ كسفيـػ

 ( Anderson, 2005,p45مشيا.  ) 
 :الخرائز األكاديسضة 

باختبلؼ درجة اإلعاقة وذلظ التحريل األكاديسي،  فييختمف تأثيخ اإلعاقة البرخية 
الكمي لػضيفة البرخ  أوفالتعصيل الجدئي  ؛والعسخ عشج اإلصابة مغ جية ثانيةمغ جية، 

في استقباؿ السعمػمات السكتػبة بالصخيقة العادية، ولحلظ يمجأ السعػؽ برخيا   خمبل   يحجث 
لمحرػؿ عمى السعمػمات،  ؛خشة تدجيلالسدسػعة مدجمة عمى أش أو ،الػسائل السشصػقة إلى

وىحا ما ساعج عمى ضيػر الكتب السشصػقة، والتي تداعج السعػؽ في الحرػؿ عمى العمع 
 والسعخفة.

بالصفل  مقارنة   تجني مدتػػ التحريل الجراسي لجػ الصفل السعػؽ  إلىالجراسات  وتذيخ
 ،السخحمية تحاناتاالم، كسا أنيع يػاجيػف مذكمة في أداء نفديا ةالعادؼ مغ الفئة العسخي

أداء  فيمسا يؤثخ  ؛حياف تقجيع امتحانات غيخ مكتػبةخ الحؼ يدتجعي في أغمب األاألم
أسئمة  عغ، ويحخمو مغ فخصة التفكيخ الصػيل في كيفية اإلجابة تحافاالمالصفل السعػؽ في 

فإف الفخوؽ  ؛والسعػؽ  لكل مغ الصفل العادؼفخت فخص األداء الكغ في حاؿ تػ و  ،تحافاالم
 .تقخيبا  تتبلشى 

 :الخرائز الحخكضة 
خخ، آ إلىبرخيا  مذكبلت في القجرة عمى الحخكة بأماف مغ مكاف  السعػقػف يعاني 

والتعخؼ، ولحلظ  بسيارة التشقل :وىحا ما يعخؼ ،بدبب عجـ معخفتيع البيئة التي يتشقمػف فييا
ومغ في مشاىج ذوؼ اإلعاقة البرخية.  افرئيد عشرخافالتجريب عمى التشقل والتعخؼ  جّ يع

الخرائز السسيدة لمدمػؾ الحخكي لجػ السكفػفيغ ما يعخؼ بالدمػؾ الحخكي الشسصي مغ 
 ،استسخار فخؾ العيشيغ أواـ والخمف، األم إلىالحخكة السدتسخة بالجدء العمػؼ مغ الجدع  :مثل

ف شج الذعخ، الجوراو أثشاء الجمػس، في ضخب الخكبتيغ ببعزيسا  أوع، المعب باألصاب أو
وما شابو ذلظ مغ حخكات. وفي الدابق كاف يعتقج أف مثل  حػؿ السكاف السػجػد فيو السعػؽ 

لكشو في الحقيقة يطيخ أيزا  ،ساط السعػقيغ برخيا  أو ىحا الدمػؾ الشسصي يقترخ ضيػره في 
وعمى الخغع مغ أنو ال يػجج واألفخاد الحيغ يعانػف مغ مذكبلت سمػكية.  ،عقميا   السعػقيغلجػ 

ما يتعمق بالشسػ الحخكي، إال  واألشفاؿ العادييغ في بلؼ بيغ األشفاؿ السعػقيغ برخيا  اخت
 األشياء بدبب عجـ معخفتيع بػجػدىا.  إلىأنيع يعانػف بدبب مذكمة األبرار مغ الػصػؿ 
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 :الخرائز االجتساعضة 
شخرية، ولكغ ليذ بالزخورة أف  أو ،يعاني السعػؽ برخيا  مغ مذكبلت اجتساعيةقج 

تكػف ىحه السذكبلت ناجسة عغ فقج البرخ، وإنسا الصبيعة الحخكية والحياتية التي تراحب 
واالعتساد عمى األخخيغ عشج  ،ة الدمبيةتالسعػؽ برخيا ، قج تكػف ىي الدبب في ضيػر حال

 ىؤالء األشفاؿ. 
ف شعػر السعػؽ برخيا  بالشقز، وعجـ ثقتو بحاتو، ومذاعخ أ إلىلجراسات وتذيخ ا

والسيشي،  في السدتػػ األكاديسي إعاقتو البرخية، قج يشتج عشو تجف  بدبب  واإلخفاؽ ،اإلحباط
ردود أفعاؿ سمبية تجاه اآلخخيغ.  إلىوىحا يؤدؼ بالزخورة  ،مع األشفاؿ العادييغ ة  مقارن

يد ثقتو بشفدو، وتكيفو مع في تعد  كبيخ الصفل السعػؽ برخيا  دورٌ بيغ مغ تجاىات السقخ ال
فاالتجاىات اإليجابية نحػ السعػؽ برخيا ، وتقجيع الخجمات والبخامج التجريبية  ؛إعاقتو

الستعمقة بسيارتي التعخؼ والتشقل في البيئة والعشاية الحاتية،  وال سيسالشذاشات الحياة اليػمية، 
حج ما مغ االعتساد عمى اآلخخيغ،  إلىتداعج عمى تعديد ثقة السعػؽ برخيا  بحاتو، وتقمل 

الخفس، وىحا  أو ،لكغ قج تكػف اتجاىات السقخبيغ مغ السعػؽ سمبية تحسل في شياتيا الذفقة
أشارت دراسة سكػر  قج. واإلحباطُ  باإلخفاؽحداسو إؽ بحاتو، و ثقة السعػ  فيا  يبجوره يؤثخ سمب

وجػد اختبلفات فخدية في التصػر  إلى(  Scholl ,1986: SUOKAS, 1982وسيكػاز) 
وبيغ السبرخيغ أنفديع  ،االجتساعي والشفدي بيغ السرابيغ بزعف البرخ والسبرخيغ

الجراسة أف األشفاؿ الحيغ يػلجوف ، كسا أكجت وشجتيا ، وذلظ حدب بجاية العبلقةأيزا"
في تصػيخ اليػية مقارنة  أكثخمذكمة  مغباإلعاقة البرخية مشح الػالدة، يعانػف  يغمراب

 برخيا" الحيغ يرابػف باإلعاقة في عسخ متقجـ. بالسعػقيغ
وقج أكجت بعس الجراسات أف األشخاص السرابيغ بزعف البرخ جدئيا" يعانػف مغ 

ر الشفدي واالجتساعي مقارنة بفاقجؼ البرخ كميا"، وقج يكػف ذلظ في التصػ  أكثخصعػبات 
 إلىوالسعمسػف  السعمسيغ، إذ يعسل اآلباء أو ،عغ معاممة السحيصيغ بالسعػؽ كاألسخة ا  ناجس

  إلى إضافة، مسا يعخضيع إلجياد وضغط أكبخ مغ فاقجؼ البرخ كميا" تػقع الكثيخ مشيع
ىحه الفئة إخفاء ضغصيا البرخؼ بجال" مغ كذف حاجاتيع لآلخخيغ، وىحا بجوره  لةو امح

 والرعػبات االجتساعية. ،الذعػر بالعدلة إلىيؤدؼ 
بزعف البرخ يعانػف مغ مذاعخ الشقز  بيغأف السرا وقج وججت بعس الجراسات

وشعػرىع  ،األكاديسيالقبػؿ االجتساعي مغ قبل اآلخخيغ، وتجني اإلنجاز تجني الشاجسة عغ 
  Beaty, 1994, P131) تساعي )وسػء التػافق االج ،بالعجد
ف السعػؽ قج يكػف قادرا  عمى إقامة عبلقة إيجابية مع أالخغع مغ وجػد اإلعاقة إال وب

عمى صعيج العسل، ولكغ ذلظ يعتسج  ـأكاف ذلظ عمى الرعيج األسخؼ، أخخيغ، سػاء آلا
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لى عمى تقبل السعػؽ إعاقتو مغ جية، وعمى مجػ قجرة السعػؽ وكفاءتو في و بالجرجة األ
 .عسػما  مجاؿ العسل وفي الحياة االجتساعية 

 تأثضخ اإلعاقة البرخية في جػانب الشسػ السختمفة لمفخد السعػؽ برخيا : -10
خات عمى إف لئلعاقة البرخية تأثيخات مختمفة في مطاىخ الشسػ كافة، وتعتسج شبيعة ىحه التأثي

نػع اإلعاقات و درجة اإلعاقة البرخية، و العسخ عشج حجوث اإلعاقة البرخية،  :، مشياعجة عػامل
األخخػ السراحبة لئلعاقة، الفخص الستاحة لمفخد السعػؽ لمشسػ والتصػر، كحلظ ردود فعل السعػؽ 

 اآلتي: إلىوأسختو، ويسكغ تقديع أثخ اإلعاقة 

 :أثخ اإلعاقة في الجانب الحخكي 

 ؛الشسػ الجدسي عجـ وجػد آثار مباشخة لئلعاقة البرخية في تؤكج الجراسات والبحػث العمسية
السطيخ  أو ،فاألشخاص السعػقػف برخيا  ال يختمفػف عغ األشخاص السبرخيغ مغ حيث الحجع

فاألشفاؿ مغ ذوؼ اإلعاقة البرخية يسخوف  ؛ت التأزر العزمي، والقػة الجدسيةالجدسي، وميارا
ف نسػىع يترف بكػنو أالعادؼ مغ الشاحية الجدجية، إال نفديا التي يسخ بيا الصفل  بالسخحل

التي تفخضيا حالة فقجاف البرخ، وعجـ قجرة ىؤالء األشفاؿ عمى  لمقيػدبصيئا ، ويعػد الدبب بحلظ 
غياب اإلثارة البرخية البلزمة الكتداب السيارات السختمفة.  إلى إضافةرؤية الشساذج الدمػكية، 

بيشسا يتختب عمى اإلعاقة البرخية السختمفة آثار غيخ مباشخة عمى بعس الخرائز الجدسية 
عغ نسػ ففي حيغ نجج الشسػ الجدسي في الصػؿ والػزف يديخ عمى نحػ ال يختمف  ؛والحخكية

والتآزر العزمي نتيجة  ،فإف بعس القرػر في ميارات التشاسق الحخكي ؛األشفاؿ السبرخيغ
لسحجودية فخص الشذاط الحخكي الستاح مغ جية، ونتيجة لمحخماف مغ فخص التقميج لمكثيخ مغ 

دافعية فعجـ القجرة عمى األبرار تحج مغ  ؛والتساريغ الحخكية ،والجخؼ  ،السيارات الحخكية كالقفد
األشياء فقط بعج  إلىلػصػؿ فالسعػؽ برخيا  يبجأ با ؛والبحث عشيا ء،األشيا إلىالسعػؽ لمػصػؿ 

والػصػؿ إلييا،  فشقز الخؤية يقمل مغ فخص  ،أف يربح بسقجوره تحجيج مرادر االصػات
ف الصفل السعػؽ يعاني مغ أتصػر الحخكات الجقيقة. كسا  ويعػؽ اكتداب السيارات الجدسية، 

وبحلظ والسبلحطة،  يجيتعمسػف الكثيخ عغ شخيق التقم العاديػف فاألفخاد  ؛ة التعمع بالتقميجمحجودي
وىحا يداعج عمى تصػيخ مياراتيع  ،يدتصيعػف تعجيل السيارات التي يتعمسػنيا مغ خبلؿ السسارسة

 الجدسية الحخكية. ومغ العػامل التي تدبب قرػرا  في السيارات الحخكية، لجػ السعػقيغ برخيا :

 والحؼ يشتج عشو: ،نقز الخبخات البيئية -1

 محجودية الحخكة. -أ

 نقز السعخفة بسكػنات البيئة. -ب
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 نقز في السفاىيع والعبلقات السكانية التي يدتخجميا السبرخوف.  -ج

 القرػر في تشاسق اإلحداس الحخكي.  -د

 القرػر في التشاسق العاـ. -ىػ

 فقجاف الحافد لمسغامخة. -و

 عجـ القجرة عمى السحاكاة والتقميج. -2

 الحخكية. قمة الفخص الستاحة لتجريب السيارات -3

 الصفل عغ اكتداب خبخات حخكية مبكخة. تعػؽ والتي  ،ػراألملياء أو الحساية الدائجة مغ جانب  -4

لسػجػدة في ا األشياء إلىار لمصفل فخصة الشطخ تتيح القجرة عمى اإلبر إذدرجة اإلبرار،  -5
 إلىفيجفعو ىحا  ؛بيا انتباىوجحب وإثارة  إلىمسا يؤدؼ  ؛وحخكتيا ،وألػانيا ،أشكاليا وتعّخؼ ،بيئتو

في وقت مبكخ،  وتجريبو حخكيةمياراتو ال ،فيداعج ذلظ عمى تشسية ؛التحخؾ نحػىا لمػصػؿ إلييا
السػجػدة في البيئة  األشياءفعجـ رؤيتو  ؛خ مختمفاألمبرخيا  ف السعػؽ الصفل  ما يخز أما في

 ستثارة البرخية. اليحج مغ حخكتو باتجاه األشياء بدبب غياب ا

  اإلعاقة في الجانب السعخفي:أثخ 

وتحميل  ،بيئتو، وتصػيخ مفاىيسولتعّخؼ البرخ الػسيمة األساسية التي يعتسج عمييا الفخد  جّ يع
فحاسة البرخ تداعج الصفل عمى معخفة أف األشياء  ؛وحل السذكبلت ،العبلقات بيغ األشياء

 ؛لعسمية االتراؿ المفطي باآلخخيغ مدتقمة عشو، كسا تداعجه عمى التعمع بالتقميج، ووضع األسذ
 إلىالذخز الحؼ يخاه، ولكي يدتجيب لسا يقػلو اآلخخوف يشطخ  إلىفالصفل عشجما يشاغي يشطخ 

 يساءاتيع.إ

لى مغ العسخ، و الشسػ السعخفي ممحػضا  في األشيخ األ فيقج ال يكػف تأثيخ اإلعاقة البرخية  
ال يشجفع  نحػ  ،( شيػر5-4ؽ برخيا  عسخ) ولكغ مع تقجـ العسخ وعشجما يبمغ الصفل السعػ 

العالع مغ حػلو، وعمى الخغع مغ  إلىوىحا يديع في تأخخ انتباىو  ،األشياء التي تػضع بيغ يجيو
أىسية حاستي الدسع والمسذ في إعصاء الصفل السعػؽ نساذج مشتطسة، لكشيسا ال تدتصيعاف تأدية 

اآلخخيغ، ثع  مغالصفل صعػبة في تسييد نفدو يجج  ومغ ثعالػضيفة التي تؤدييا حاسة البرخ، 
 والسػاءمة؛في السخاحل الستقجمة ) مخحمة ما قبل العسميات( يجج الصفل صعػبة في عسميتي التسثل 

الخبخات البيئية، ومغ األشياء التي يجج الصفل السعػؽ برخيا  صعػبة في الػصػؿ  لقمةنتيجة 
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، واألشياء البعيجة، والحيػانات الخصخة، كسا أنو يجج والكبيخة ججا   ،األشياء الرغيخة ججا   :إلييا
صعػبة في مفيـػ المػف، والعبلقات السكانية، ومفيـػ الػقت، والسدافة، فالصفل السعػؽ برخيا  

خ، والتي يعػض عشيا بحاستي حاسة البر :مغ مرادر اكتداب السعخفة، وىػ ميسا  يفقج مرجر 
 والدسع، وبحلظ ال يكػف قادرا  عمى اكتداب السعخفة الكافية عغ البيئة مغ حػلو. المسذ

 وفاقجؼ البرخ جدئيا ، كسا يختمف الػقت بيغ فاقجؼ البرخ كميا   عسػما  إف الحكاء يختمف 
الستغيخات األخخػ الستعمق  إلى إضافة ،بيغ ضعاؼ البرخ نطخا  الختبلؼ درجة الزعف نفدو

كامل مغ البيئة يا  ونقيزيا، فالفخد فاقج البرخ ال يدتصيع االستفادة بذكل بالبيئة الغشية صح
 بالفخد السبرخ. ة  السحيصة بو، حتى لػ كانت غشية مقارن

لع تػضع اختبارات شفيية خاصة لقياس ذكاء السكفػفيغ، ولكغ شبقت االختبارات الخاصة 
(،  Stanford- Binet)انقػرد بيشيو اختبار ست :وأشيخىا ،بالسبرخيغ عمى السكفػفيغ بعج تعجيميا

أكج العجيج مغ الباحثيغ  إذ ،1942(، عاـ  Samuel- Hayesوالحؼ قاـ بتعجيمو صسػيل ىايد)
ولكغ بفارؽ بديط، أما دراسات جاف  يغ أقل مغ الحكاء العاـ لمسبرخيغأف الحكاء العاـ لمسكفػف

 إلىح بيغ سشتيغ و ايتخ  ،تأخخ في الشسػ العقمي إلىفقج أكجت أف السكفػفيغ يتعخضػف  ؛بياجيو
ف ندبة الستفػقيغ مغ السبرخيغ أعمى مشيا لجػ السكفػفيغ، كسا أف ندبة أثبلث سشػات، و 

 الستخمفيغ في الحكاء عشج السكفػفيغ أعمى مشيا عشج السبرخيغ. 

خبخات الستعمقة ال وال سيسا ،فالحكاء عبارة عغ نتاج جدئي لمخبخات التخاكسية في حياة اإلنداف
الشسػ السعخفي لجػ  تعػؽ ة فاإلعاقة البرخية تعج حالة رئيد بسخحمة الصفػلة السبكخة، وعمى ذلظ
بذكل شبيعي  وتكامميا الخبخات التي يسخ بيا الفخد السبرخ ،السعػؽ برخيَا، كػنيا تحج مغ فيع

 (.267، 3013حاسة البرخ.) الخصيب، الخوساف، مغ خبلؿ 

برخيا  مذكبلت في مجاؿ إدراؾ السفاىيع، والترشيف  السعػقػف  كسا يطيخ األشخاص
والحاكخة الدسعية التي يتفػقػف فييا. وتذيخ  االنتباه الدسعي بخبلؼلمسػضػعات السجخدة، 

أف السعػقيغ برخيا  لجييع معمػمات أقل عغ البيئة، وأنيع  أقل قجرة عمى التخيل،  إلىالجراسات 
 التأخخ في تعمع السفاىيع مقارنة  باألشخاص السبرخيغ. إلى إضافة

فزعف  ؛اإلعاقة الشسػ العقمي باختبلؼ درجة فيلبرخية ختمف درجة تأثيخ اإلعاقة ات
ما يتعمق  تغيخات ذات أىسية في إلىالبرخ الحؼ يدسح بجرجة ولػ قميمة مغ الخؤية يؤدؼ 

كف البرخ الحؼ يحـخ الصفل مغ الحرػؿ  بخبلؼبالسعمػمات الستػافخة لمصفل السعػؽ برخيا ، 
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سعػقيغ برخيا  في ىحا الخرػص تخكد عمى لحلظ  فإف بخامج ال ؛ت مغ البيئةعمى السعمػما
مغ لجييع رؤية متبقية أف يتع استخجاميا بأقرى درجة مسكشة. والبج  أوتذجيع ضعاؼ البرخ، 

عغ وذلظ حج مغ الشسػ العقمي، أف ردود فعل األىل يسكغ أف تديع أيزا  في ال إلىمغ اإلشارة  
 البيئة.  لتعّخؼشخيق الحساية الدائجة التي تسشع الصفل مغ القياـ بدمػؾ مدتقل 

 :أثخ اإلعاقة في الجانب المغػي 

لحلظ فإف تأثيخ اإلعاقة  ؛ة لتعمع المغةأف حاسة الدسع ىي القشاة الخئيد مغ السعخوؼ
وجػد فخوؽ في الشسػ المغػؼ بيغ  إلىلحلظ لع تذخ الجراسات  ،غػؼ محجودالشسػ الم فيالبرخية 

 :ؿو ف ىشاؾ رأييغ حػؿ لغة السعػقيغ برخيا ، األأواألشفاؿ السكفػفيغ، إال  األشفاؿ السبرخيغ
ألف حاسة الدسع ىي القشاة الخئيدة لتعمع  ؛الشسػ المغػؼ  فيأف كف البرخ ال يؤثخ  إلىيذيخ 

ف الشسػ المغػؼ لمذخز السكفػؼ يختمف عغ الشسػ المغػؼ أ إلى :نيالمغة، بيشسا يذيخ الخأؼ الثا
فالسكفػؼ يرف عالسو اعتسادا   ؛الكفيف بأف لجيو ال واقعية لفطيةإذ يػصف  ،لمذخز السبرخ

الكفيف يدتخجـ كمسات و  ؛لحلظ فيػ يعير في عالع غيخ واقعيو  ،عمى وصف السبرخيغ لو
ف بيئتو بكمسات ال تحسل معشى بالشدبة لسا يحذ بو، وير ،وجسبل  ال تتػافق مع خبختو الحدية

وردة حسخاء مع أنو ال يخػ األلػاف، ومغ الستػقع أف الكفيف يدعى  أو ،وردة بيزاء :فيقػؿ مثبل  
وأف كانت شخيقة التعبيخ لجيو ال  ،بحلظ لمحرػؿ عمى السػافقة االجتساعية مغ مجتسع السبرخيغ

مغ العػامل  جّ حتى فقجانيا ال يع أو ،ف ضعف حاسة البرخإ إذتتػافق مع خبخاتو الحدية الفعمية. 
مغػية السختبصة فيع الكبلـ. إال أف ىشاؾ بعس الخرائز ال أو المغةالتي تحج مغ تعمع الصفل 

فعمى سبيل السثاؿ تحج اإلعاقة البرخية مغ قجرة الفخد عمى تعمع اإليساءات  ؛باإلعاقة البرخية
أعمى مشيا عشج  والتعبيخات، كسا أف ندبة شيػع السذكبلت في المفع بيغ السعػقيغ برخيا  

 شفاه الستحجث لتعمع الشصق الدميع. مبلحطةحخمانيع نتيجة  ،السبرخيغ

غيخ السشصػقة، لكغ مغ السسكغ أف يتفػؽ  ا  في المغةيقج تؤثخ اإلعاقة البرخية سمب 
وانتباه لمسثيخات الحدية، ويكػنػف  تخكيد شجة لسا يتسيدوف بو مغ  ؛بالمغة السشصػقة السكفػفػف 

والتي يتعمسػف عغ شخيقيا  ،بعيجيغ عغ التذتت، كسا أف الكثيخ مشيع يصػر ميارة االستساع الجيج
يدتخجـ  إذبرخيغ في شخيقة كتابة المغة السشصػقة، الكثيخ مغ السعمػمات، لكشيع يختمفػف عغ الس

 بالحخوؼ اليجائية.  السبرخوف لغة بخايل لمكتابة، بيشسا يكتب  السكفػفػف 
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 :أثخ اإلعاقة في الجانب األكاديسي 

ألف  :والتعميسية لؤلشخاص الحيغ يعانػف مشيا الجػانب التخبػية فيلئلعاقة البرخية تأثيخىا 
كفو يحج مغ قجرة السعػؽ عمى  أوفزعف البرخ  ؛الحػاس في عسمية التعمعخ مغ أىع حاسة البر

في التخصيط  أساسيٌ  جرجة اإلعاقة دورٌ لالتي يتعمع بيا الذخز العادؼ، إذ نفديا الصخيقة بالتعمع 
يختمف  وىػفالصالب الكفيف سػؼ يعتسج عمى حاستي المسذ والدسع في التعمع،  ؛لعسمية التعمع

األخح بعيغ  إلى إضافةب تعمسو عغ الصالب الحؼ يعاني مغ ضعف البرخ، في حاجاتو وأسالي
    (Barraga, 2001, p. 243 اإلعاقة.) فيوالدغ الحؼ حجثت  الشطخ 

 :أثخ اإلعاقة في الجانب االجتساعي، واالنفعالي 

ف التفاعل االجتساعي في الحياة اليػمية ال يقـػ عمى االتراؿ المفطي فقط، حتى اف إ
االتراؿ المفطي نفدو يتزسغ الكثيخ مغ السزاميغ الخمدية التي يعبخ عشيا بتعبيخات الػجو، 

ونتيجة  ،برخيا   والسعػقػف والعيػف، واإلشارات، والتي تعصي التعبيخ المفطي معشى وقيسة أكبخ، 
 يػاجيػف قرػرا  في مختمف أنساط ىحا التعبيخ الخمدؼ المفطي. ،البرخية لجييع لئلعاقة

لصفل ا فعشجبالغا  في تصػر السيارات االجتساعية  لو دور بالغوعمى أية حاؿ فالبرخ 
يذسل حاسة و ارتجاء السبلبذ، و ؿ الصعاـ، و اتش :اكتداب السيارات مغ مثل ، يداعجه عمىالسبرخ

لصفل السعػؽ برخيا  فبل بج مغ أف يدوده ا عشجالبرخ، ويتزسغ تػضيف السعمػمات البرخية، أما 
 األشخاص السحيصػف بو بسعمػمات بجيمة تعػيزية. 

، وتصػيخىا العبلقات االجتساعية مع اآلخخيغ ،كسا أف لحاسة البرخ دورا  ميسا  في بشاء
تباشات العاشفية الحقيقية التي تتصػر بيغ الصفل الخضيع فالتعمق االجتساعي يعج أحج أىع االر 

ىحه  فيخػؼ مغ الغخباء، ولحلظ يؤثخ فقج البرخ سمبيا  مع  غالبا   يتخافق تصػر التعمقو والػالجيغ، 
 العسمية.  

االجتساعي  أف الرعػبات التي يػاجييا الصفل الكفيف في عسمية الشسػ إلىوال بج مغ اإلشارة 
وجػد  إلىتذيخ الجراسات  إذفي ذلظ،  ميع دورف ردود فعل اآلخخيغ إ، بل ال تتعمق بو فقط

 شفاليغ السعػقيغ برخيا  وخرائريع الشسائية. أيات نحػ األمعبلقة ارتباشية بيغ اتجاىات 

االستقبللية،  :عمى متغيخات عجة أحجاىاعسػما  خخيغ يعتسج اآلفبشاء العبلقات االجتساعية مع 
مع  السبرخوف إذ ال يتعامل األشفاؿ الرغار  ؛كسا تتأثخ العبلقات االجتساعية بالعسخ الدمشي
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الحيغ يجركػف  ،كسا ىػ لجػ الكبار والحذ اإلنداني فاقجؼ البرخ أقخانيع بجرجة مغ الػعي
 . تجاءواالعالجانب اإلنداني، ومغ ىشا قج يتعخض الصفل السعػؽ برخيا  لمدخخية والتيكع 

أما مغ الشاحية الشفدية فإف الشسػ الشفدي لمسعػؽ برخيا  ال يختمف عغ الشسػ الشفدي 
برخيا   ال تختمف عغ تمظ  السعػقػف لمسبرخيغ، واالضصخابات الشفدية التي يتعخض ليا األفخاد 

عخضة لمقمق بدبب السذكبلت التي يتعخضػف  أكثخ، لكشيع السبرخوف التي يتعخض ليا األفخاد 
كػف السعػؽ ال يدتصيع تحجيج  ،في مخحمة السخاىقة وال سيساليا نتيجة فقجاف حاسة البرخ، 

 مدتقبمو السيشي واالجتساعي. 

واالنصػائية،  ني مغ ضعف الثقة بالشفذ، والعدلةأما مغ الشاحية االنفعالية؛ فإف الكفيف يعا
يتعخض ليسا  واإلخفاؽ المحيغ ،ف االحباطأاف، والتخدد والخػؼ، كسا األمغ و األموعجـ الذعػر ب

 الجانب اإلنداني لمسعػؽ  فيالعجوانية، فالتأثيخ الدمبي لحاسة البرخ  إلىالكفيف قج يجفعاف بو 
خخيغ، كسا تعسل اإلعاقة البرخية عمى التقميل مغ آلبالقبػؿ االجتساعي كأقخانو ا يترفيجعمو ال 
لعاب كثيخة لجػ السبرخيغ ال يسارسيا أفسثبل  ىشاؾ  ؛وتصمعات السعػؽ برخيا   ياتاميػؿ وىػ 

 الكثيخ مغ األنذصة الفشية والعمسية.  إلى إضافةالصفل السعػؽ، 

 الحاجات الذخرضة والتخبػية لمسعػقضغ برخيا : -11

فية وإنسا في كي ،والتخبػؼ فقط ا  في الجانب الذخريياإلعاقة البرخية ال تؤثخ سمب
عالع مغ حػلو، فالحاجات ويكتذف ال ،فالخؤية تجعل الصفل يدأؿ ؛االستجابة لمستغيخات البيئية

زمغ و شجة اإلعاقة،  :والذخرية لمصفل السعػؽ تختمف باختبلؼ عجد مغ الستغيخات، مشيا التخبػية
 أسباب اإلعاقة.و اإلعاقة، 

والعػف ليحه الفئة،  ،أثشاء تقجيع الخعايةفي ىحه الستغيخات  بالحدبافلحلظ يجب أف نأخح 
 وأ ،نسػ الصفل، مغ حيث حجوث اإلعاقة مشح الػالدة فييؤثخ زمغ حجوث اإلعاقة البرخية إذ 

فالصفل األخيخ عايغ  ؛بعج سغ الخامدة مغ العسخ  ولى، أو األ أثشاء الدشػات الخسذ حجوثيا في
عمى فيع نفدو مغ  لسفاىيع األساسية، كسا أنو قادرٌ يدتصيع تكػيغ ا ومغ ثعالسثيخات البرخية، 

 والبيئة السحيصة بو مغ جية أخخػ. ،جية

التكيف الشفدي  فيا  يأف حجوث اإلعاقة بعج سغ الخامدة يؤثخ سمب إلى إضافة
 بالصفل الحؼ ولج ولجيو إعاقة برخية. ة  وصعػبة في تقبل اإلعاقة مقارن واالجتساعي لمصفل،
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مسا  ؛لدػيةواألساليب الػالجية غيخ ا فالصفل السعػؽ برخيا  قج يكػف معخضا  لمسػاقف
ف عجـ قجرة الكفيف عمى ردود األفعاؿ التي أو لبلضصخاب الشفدي، كسا يكػف سببا  في تعخض

قمة عخ  إلىستؤدؼ فإنيا  ؛تمظ التي ال ترجر عغ شخيق الدسع وال سيساخخيغ، آلترجر عغ ا
 قخانو السبرخيغ.أعسمية التػاصل االجتساعي مع 

شاؾ الكثيخ مغ األشياء ال رخ، فيفالحػاس األخخػ ال يسكغ اف تعػض حاسة الب
،  :السعػؽ برخيا  استيعابيا كالفخد السبرخ مغ مثل يدتصيع األشكاؿ، األلػاف، السدافات، الحجـػ

 إلىيؤدؼ مسا  ؛اني مغ قرػر في األلعاب الجساعيةاألشياء الكبيخة، وكحلظ األرقاـ، كسا أنو يع
يقابل بالسثل  إذفي مخحمة الصفػلة،  سيسا والاندحابو مغ مجسػعات المعب، والتقػلب مع الحات، 

 ففي تمظ السخحمة قج ال يجرؾ األشفاؿ أىسية مداعجة ىؤالء األشفاؿ ؛غ قبل األشفاؿ اآلخخيغم
لكي يذعخوا بإندانيتيع كبقية  ؛سذاركة بسا ال يتسكشػف القياـ بو، وتذجيعيع عمى الودعسيع

 األشفاؿ. 

حساية  أو دوف إىساؿمغ معاممة إيجابية،  بج مغ التعامل مع السعػؽ برخيا  لحلظ ال
ليدتصيع تقبل إعاقتو، والتخفيف  ؛خكيد عمى الجػانب اإليجابية لجيووالت ،زائجة، ومداعجتو وتذجيعو

 مغ السذاعخ الدمبية لجيو نتيجة إعاقتو، وىحا يتصمب: 

ت التي مغ أىع السذكبل جّ خخ يعآ إلىالتجريب عمى التعخؼ والتشقل: فاالنتقاؿ مغ مكاف  .1
لمسعػؽ برخيا  يجب أف يخكد  ؼ بخنامج تخبػؼ يقجـأحلظ ل ؛يعاني مشيا السعػؽ برخيا  

ألف عجـ االىتساـ بيحه السيارة سيجعل الكفيف يعتسج في  ؛تقاف ىحه السيارة لجيوإعمى 
خخيغ، وذلظ يحج مغ حخكتو واستكذافو لبيئتو، كسا يجب أف تخكد ىحه آلحخكتو عمى ا

والسيارات الحخكية، ووسائط  ،ع السعػؽ السفاىيع الرحيحة عغ البيئةالبخامج عمى تعمي
ليتسكغ مغ  ؛برخيا   السعػقػف السػاصبلت، واألدوات واألجيدة السختمفة التي يدتخجميا 

 االعتساد عمى ذاتو، وتحقيق استقبلليتو. 
برخيا  ػؽ : لتعػيس حاسة البرخ ال بج مغ تجريب السعوتجريبيا تقػية الحػاس األخخػ  .2

أثشاء تفاعمو مع في الحػاس األخخػ،  إلى إضافةوالدسع،  عمى تقػية حاستي المسذ
يتع تجريبو  إذ ؛ومػجية لتجريب يجب أف يكػف بصخيقة مشطسةالبيئة مغ حػلو، وىحا ا

تجريبو عمى ميارة التسييد و ، رليتسكغ مغ تسييد األصػات واألخصا ؛عمى ميارة االستساع
 .أيزا   المسدي

جريب أصحاب أثشاء تفي التجريب عمى القياـ بسيارات الحياة اليػمية: ال بج مغ التخكيد  .3
إذ يتع تجريبو عمى معخفة  ؛اف بعس السيارات اليػمية كاألكلتقإاإلعاقة البرخية عمى 

خخ، وتجريبو عمى آالمسذ بالسداعجة مغ شخز  أو أنػاع الصعاـ عغ شخيق الذع
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 بالذعخالعشاية و تشطيف األسشاف، و ارتجاء السبلبذ، و ستحساـ، االو ميارات العشاية بالحات، 
 لخ .إاألضافخ.. و 

لحلظ  ؛فالصفل الكفيف يتعمع بصخيقة بخايل ؛ا مغ الشاحية التخبػية التعميسيةأم
ليدتصيع تعمع القخاءة، والكتابة،  ؛يفزل أف يمتحق بإحجػ السجارس الخاصة بالسعػقيغ

وعمى الخغع مغ استخجاميا مع السعػقيغ برخيا  في عسمية التعمع، لكشيا ليدت الصخيقة 
 ؛وجيج كبيخيغ وقت إلىالػحيجة في تعميع السعػؽ برخيا  )الكفيف(، فيحه الصخيق تحتاج 

بلت، الحاسػب، برخيا  التعمع بالصخيقة الذفيية مغ مثل: التدجي السعػقػف لحلظ يفزل 
األشخشة، ومغ الػسائل التعميسية التي استخجمت مع السعػقيغ برخيا ، جياز 

 إلىيعسل عمى تحػيل السادة السكتػبة  إذكػف، ويدتخجـ ىحا الجياز لمقخاءة، ابتو األ
ذبحبات لسدية يدتصيع الكفيف اإلحداس بيا عغ شخيق الكاميخا، وفي الػقت نفدو 

 يقخؤهشاشة صغيخة يدتصيع السعمع مغ خبلليا مخاقبة ما يطيخ الحخؼ السحدػس عمى 
 الكفيف.

ويدتخجـ ىحا السعجاد مغ أجل إجخاء  ،السعجاد الحدابي :ومغ األدوات أيزا 
البرخ.) الطاىخ، وتدتخجـ مع ضعاؼ  ،مػاد التكبيخو العسميات الحدابية لمسكفػفيغ، 

2008 ،169) 

 السعػقضغ برخيا : باألفخادوالسعجات والػسائل التكشػلػجضة الخاصة  السػاد -12

استخجاـ حػاسو األخخػ كالدسع، والذع،  إلىلجػء السعػؽ برخيا   إلىتؤدؼ اإلعاقة البرخية 
فإف ىحه الحػاس  ومغ ثعخخيغ، آلوالمسذ، والتحوؽ في اكتداب السعخفة، وفي والتػاصل مع ا

لسداعجة التجريب حتى تؤدؼ دورىا بكفاءة، ومغ أىع اساليب التعمع الفعالة السبتكخة  إلىتحتاج 
 والسعخفة: الكفيف عمى اكتداب العمع

  نطاـ حدي ممسػس  إلىآلة بخايل: وتقـػ شخيقة آلة بخايل عمى تحػيل الحخوؼ اليجائية
 ( 1) ط رقسا معيشا يبجأ مغشقاتعصي كل نقصة مغ ال إذ ؛مغ الشقاط البارزة

حياف، ألوقج يدتخجـ السكفػؼ آلة السدصخة والسخخز لمكتابة في بعس ا ،(6ب )ويشتيي 
وتقخأ الكمسات مغ اليدار  ،وعشج القخاءة تقمب الرفحة ،اليدار إلىوتكتب الكمسات مغ اليسيغ 

 اليسيغ. إلى

 وشاشة صغيخة، وجياز بحجع  دتخجـ لمقخاءة، ويتكػف مغ كاميخابتاكػف: جياز يألا
مدجل صغيخ تػجج فيو فتحة يتع مغ خبلليا إدخاؿ أصبع الدبابة فيو، ويعسل عمى 

حداس بيا عغ شخيق إلذبحبات لسدية يدتصيع الكفيف ا إلىتحػيل السادة السكتػبة 
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السعمع يطيخ الحخؼ السحدػس عمى شاشة صغيخة يدتصيع نفدو الكاميخا، وفي الػقت 
 الكفيف. خؤهقبة ما يقمغ خبلليا مخا

  مكتػب عمى ورقة الكتاب عغ شخيق ىػ الجارة التمفديػنية السغمقة: جياز يرػر ما
كاميخا ممحقة بالجياز نفدو، ويتع عخض السادة عمى شاشة التمفديػف، ويقـػ الصالب 

 ويكبخ الصباعة حدب الجرجة السصمػبة. ،بتعجيل العجسة
 نقاط بخايل الشافخة. إلىل عمى شخيط فيخسا بخايل: جياز يحػؿ الكبلـ السدج 
 ويتكػف مغ  ،السعجاد الحدابي: يدتخجـ مغ أجل إجخاء العسميات الحدابية لمسكفػفيغ

يحتػؼ عمى كخة مثقػبة و  ،إحجاىسا عمػؼ  جدئيغ: إلىثبلثة عذخ عسػدا  متػازيا ، ويقدع 
وتع  ،ويحتػؼ عمى أربع كخات مثقػبة في كل عسػد ،سفمي واآلخخل عسػد، واحجة في ك

جخاء العسميات الحدابية عغ شخيق إصجار إللكتخونية حجيثة إمؤخخا  إصجار وسيمة 
 األصػات.

  وثبلثة مدتقببلت.  ،لكتخونية تحتػؼ عمى ثبلثة مخسبلتإعرا الميدر: وىي عرا
في مدتػػ وسط  عغ استكذاؼ العقبات في مدتػػ الخأس، والثانية ةلى مدؤولو األ

ىحه الػسيمة فعالة  جّ العسػدية أماـ فاقج البرخ. وتعالجدع، والثالثة تدتكذف السشحجرات 
 & ,Shoval, Ulrich متار.)ألعقبات التي يقل بعجىا عغ أربعة في استكذاؼ ا

Borenstein, 2000) 
   تسكغ مغ شباعة الشرػص العادية شابعات بخيل: يتػفخ حاليا شابعات حجيثة ججا، 

العجيج  إلىػؿ الػص برخيا   السعػقيغمسا سيل عمى  ؛وإضيارىا بخصػط  بخيل الخاصة
 .مغ السعمػمات التي كاف مغ الرعب عمييع الػصػؿ إلييا سابقا  

 عسميا آلة الترػيخ، إذ يػضع في وتذبو  ،آلة كخوزوبل لمقخاءة: وىي آلة تدتخجـ لمقخاءة
كاميخا بترػيخ السصمػب مغ محتػػ فتقـػ ال ؛سصحيا الكتاب السصمػب قخاءتو عمى

 كسبيػتخ يقـػ بقخاءتيا بذكل مدسػع.  إلىالكتاب، ونقميا 
 لة الحاسبة الرػتية آلاcalculator مدود بمػحة مفاتيح يعسل عمييا السدتخجـ عغ :

 لة الحاسبة .آلويقـػ بدساع العسميات الحدابية السشفحة عمى شاشة ا ،شخيق المسذ
 القامػس المغػؼ الشاشق (Language master  ىػ قامػس ناشق: )السخاد  بالكمسات

 حتى تيجئتيا. أو ،البحث عغ معانييا
 تقجيخ السدافات، ومػاقع  الجليل الرػتي: أداة تعسل عمى تدويج السكفػؼ بسعمػمات حػؿ

 .واالتجاىات األشياء
  استخجاـ السداعجات لتحديغ الخؤيةLow vision aidsتدتخجـ وأدوات عجة : أجيدة 

 ومشيا: ،لتحديغ الخؤية عشج ضعاؼ البرخ
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 ،وميشي ،ت إشخاؼ شبيحت تػصفوالتي  ،الشطارات الصبية السشاسبة أوالعجسات   -1
 واختراصي.

 أجيدة التكبيخ.  -2
 .Audio cassettesأجيدة التدجيل الرػتي  -3
مة و اباستخجاـ أجيدة ضػئية ذات مق illuminationأجيدة لديادة مدتػػ اإلضاءة   -4

 يسكغ مغ خبلليا التحكع في مدتػػ شجة اإلضاءة.متغيخة 
 قخاءتيا( : يتع مغ خبللو تحػيل السادة السخاد scannerجياز الساسح الزػئي ) -5

 (333، 2011مادة مقخوءة ومصبػعة بمغة بجيمة.) الذخيف،  إلىمغ صػرة 
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 الخامذالفرل 

 والرحضة ،الجدسضةعاقات إلا
 .مقجمة. 1

  .عاقة الحخكضةإلتعخيف ا. 2

  .عاقات الحخكضةإلترشضف ا. 3

 .عاقات الحخكضةاإلسباب أ. 4

 .الخرائز الدمػكضة لمسعػقضغ حخكضا  . 5

  .البخامج التخبػية لمسعػقضغ حخكضا  . 6

  .عاقات الحخكضةإلوا ،التكشػلػجضا. 7
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 الفصل الخامس

 اإلعاقات الجسمية، والصحية

 مقجمة:  -1

ساسية ألوىػ مغ العسميات ا اإلنداف،الشسػ الحخكي الصبيعي مؤشخ ضخورؼ عمى صحة 
 ؛عاقة الحخكية تسشع التػاصل االجتساعياإلف أذلظ  ؛السكسمة لعسميات التػافق االجتساعي الدميع

ػاصل االجتساعي وحرػؿ الت، والكبلـ ،ومسارسة اليػايات ،المعبو  ،الحؼ يتع عغ شخيق الديخ
 غخاض نسائية كثيخة.أ لسا لو مغ  ؛ندافإلضخورؼ في حياة ا

 : مسارسة ميشة معيشةساسية مثلألعمى تحقيق حاجاتو ا اإلندافوالشسػ الحخكي يداعج 
، لدبلمة العامة ) عشج عبػر شارعوحاجات ا ،وحاجاتو الجشدية ،دائياأبعج التجرب عمى كيفية 

ػؿ، وحاجات فيديػلػجية، ؿ الصعاـ، والتبو اوتش، والشطافة الذخرية، ....(مصاردة حيػاف لو
 خخػ.أوضخورية 

نقز في الشسػ الحخكي، تكػف ليع معاناتيع  أو لحا فإف الحيغ يعانػف مغ اضصخاب
 الستشػعة، وىحا ما سشخصجه في ىحا الفرل.

 :تعخيف االعاقة الحخكضة -2

ىي حالة مخضية مدمشة  أوالعزمي،  أوالعطسي،  أوىي حالة مغ الزعف العربي، 
دتصيع الصفل وذلظ لي ،التجخل الجوائي، والعبلجي، والجراسي، والشفدي، والتخبػؼ  إلىتحتاج 

 .والتخبػية السػجية لو ،ف يدتفيج مغ البخامج التعميسيةأالسراب بيحه الحالة 

ولكشيع يذتخكػف في  ،التيعويػجج فخوؽ واضحة بيغ األشفاؿ السعػقيغ حدب اختبلؼ ح
عاقة إلالتحسل الجدسي، وقج تشعكذ ا أوودية القجرة عمى الحخكة، : معاناتيع مغ محجة ىينقص

عمى مطاىخ نسػ السرابيغ بيا مغ حيث الشاحية العقمية، واالنفعالية،  الجدجية والحخكية سمبيا  
  .التخبية الخاصة إلىمسا يجعل ىؤالء بحاجة  ؛واالجتساعية

اضصخاب العسػد الفقخؼ، ضسػر العزبلت، الرخع،  عاقات التي يرابػف بيا:إلومغ ا
عاقات كميا تحج مغ قجرة السرابيغ إلالترمب، الذمل الجماغي، اضصخاب نسػ االعراب، وىحه ا

سيتأثخ  ومغ ثع ء،سػياألتخجميا األشفاؿ الدميسػف اجدادىع كسا يدأواستخجاـ  ،بيا عمى الحخكة
 والسجرسة، والسجتسع. صجقاء، ألسخة، واألتػاصميع مع مغ حػليع ضسغ ا
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 عائق جدجؼ يسشع الفخد مغ القياـ بػضائفو :نياأخخ لئلعاقة الحخكية بآتعخيف  وىشاؾ
فقجاف القجرة  أوضسػر في العزبلت،  إلىدت أصابة إ أو الحخكية بذكل شبيعي نتيجة مخض

مرحػبة باختبلؿ في التػازف  ؛والعمػية الدفمية األشخاؼفي  كمتييسا معا   أوالحدية،  أو الحخكية
ػية، وميشية لسداعجتو واجتساعية، وتخب ،بخامج نفدية، وشبية إلىويحتاج الفخد السراب  ،الحخكي

  ( 408، 2006، وزمبلئو . )أبػ فخخىجافو في الحياةأ عمى تحقيق 

  عاقات الحخكضة:اإلترشضف  -3  

حدب  ، وذلظاالرتباط بشاحية معيشة أو ،يسكغ ترشيف االعاقات الحخكية حدب السشذأ
 اآلتي:

   Neurological Disorders إصابة الجياز العربي السخكدي ) االضصخابات العربضة(. 1
 وتتزسغ:

 .الرخع.1

 .لذمل السخيا. 2

 .شمل األشفاؿ.3

 .العسػد الفقخؼ السفتػح.4

 .صابات الحبل الذػكيإ.5

 .االستدقاء الجماغي.6

 الترمب الستعجد.7

 Muscular and Skeletal Disordersاالضصخابات العطسضة والعزمضة .2

 الجشف .1
 الحجب .2
 البدخ .3
 التياب السفاصل  .4
 ىذاشة العطاـ .5
 البتخ .6
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 تذػه القجـ  .7
 التياب الػرؾ ) امخاض لج بيخثخ ( .8
 الكداح. .9

 ..شق الحمق والذفة السذخومة10
 ..الحثل العزمي)ضسػر العزبلت(11
 ..الزسػر العزمي الذػكي12

 وتتزسغ: Health Disorders االضصخابات الرحضة . 3
  .مخاض القمب الػالديةأ .1
 .الخبػ .2
 .التميف الحػيرمي .3
 .الدل .4
  .حجاثألسكخؼ ا .5
 .متبلزمة تيخنخ .6
  .متبلزمة إلبػرت .7
  .متبلزمة كبليشفمتخ .8

 الجارسيغ فكخة عشيا، ومغ ىحه الشساذج:لجػ ويكػف  ،ؿ بعس الشساذج لمتعخيف بياو اوسشتش    

 : Cerebral Palsyالذمل السخي  -1
حخكي يشتج عغ خمل في مخاكد ضبط الحخكة  –وىػ عبارة عغ عجد عربي 

نقز في القجرة عمى  أو ضعف إلىل في ىحا السرصمح تذيخ في السخ، وكمسة شم
ي الجياز خمل ف أو عغ اضصخاب أدؼ، وىحا الشقز يشذالتحكع في العزبلت اإلرا
ما يقارب  االضصخابات الحخكية شيػعا؛ ألنو يؤثخ في أكثخالعربي، وىحا الشػع مغ 

 .مغ األشفاؿ في سغ السجرسة 0.001-0.003
نو حالة تترف أىحا الشػع مغ الذمل عمى  إلىوىشاؾ الكثيخ مسغ يشطخوف 

 .ليذ مخضا  أنو عخاض، و ألبسجسػعة مغ ا
جداء في ألا أوسخض اإلكميشيكية باختبلؼ الجدء، عخاض ىحا الأ كسا تختمف 

(،  Monoplegia )  مشفخدا   فقج يكػف شمبل   ؛التمف أو صابةاإللسخ التي تحرل فييا ا
 شمبل   أو(،  Triplegia)  ثبلثيا   شمبل   أو(،  Hemipleaiaمغ جانب واحج )  شمبل   أو

مددوجا   شمبل   أو(،   Piploegiaلمجانبيغ )  شمبل   أو (،  Paraplegia)  سفميا   نرفيا  
 .(  Double Hemiplegia)  رباعيا  
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 اضصخابات العسػد الفقخي: -2
عاقة الحخكية، وذلظ إلوىحه االضصخابات مغ الحاالت الستسيدة، والطاىخة في حاالت ا

أؼ خمل  وألفبدبب اتراؿ ىحه االضصخابات في العسػد الفقخؼ باإلعاقة الحخكية مباشخة، 
 في العسػد الفقخؼ لو تأثيخه الػاضح في حخكة الفخد.

سفل الخأس، وحتى أب الشسػ الدػؼ لمعسػد الفقخؼ مغ خمل يري ا:نيأغ تعخيفيا بويسك
 نياية العسػد الفقخؼ.

 ( في:   BLeck,1975كسا ذكخىا بميظ )  –وتتجمى مطاىخ ىحه االضصخابات 

  .تباعج فقخات العسػد الفقخؼ  -1
ندجة أالشخاع الذػكي، والحؼ ال يحتػؼ  بخوز نتػء مغ العسػد الفقخؼ السسمػء بدائل -2

   Spin Bifida with Meningoceleعربية، وتعخؼ ىحه الحالة باسع: 
والحؼ يحتػؼ اندجة  ،بخوز نتػء مغ العسػد الفقخؼ السسمػء بدائل الشخاع الذػكي -3

   Spin Bifida with Meningomyeloceleوتعخؼ ىحه الحالة باسع :  ،عربية
  ،عاقة العقمية، وذلظ الرتباشيا بحاالت استدقاء الجماغإلابات بحاالت اوتختبط ىحه االضصخ 

(Mydrocephauls   ،وليا عبلقة بحاالت التياب الجماغ ،)التيابات العسػد الفقخؼ  أو
  .يزا  أ(   (Meningitisنفدو

  Epilepsy:الرخع-3

، وىػ سمدمة مغ seizureوىحا السرصمح مذتق مغ كمسة يػنانية تعشي: الشػبة 
 االضصخابات التي تريب الجياز الستسخكد في السخ. 

ويحجث  ،وىحه الشػبات تحرل بذكل متقصع فيسا يعخؼ بالشذاط الكيخبائي لخبليا السخ
حجوث ىحه  ويتع ،تةو انػبات تذشجية ذات شجة متفنتيجة اضصخابات فديػلػجية يتختب عمييا 

 .الحالة بذكل غيخ مشتطع

 وتكػف  ،حيافألغمب اأ داء الػضيفي الحخكي في أليكػف الخمل في ا ي ىحه الحالةوف
وىحه  ، حيانا  أ يحرل عشج الذخز ارتعاش عربي عشيفو  ،العزبلت في ىحه الحالة مترمبة

 .( عشج شبلب السجارس االبتجائية1000الحالة ال تديج عغ واحج مغ )

اذ قج يراب بو الذخز في  ؛صابة السخ بالتمف السبكخإ إلىسباب ىحه الحالة أوتعػد 
  .ثشاء العسلأ
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  .ب مع العقاقيخ السعالجة لمسخضو انو يتجأل ؛خاض اذا اكتذف يسكغ عبلجواألموىحا الشػع مغ 

ال سيسا باألشفاؿ السرابيغ  ،مغ االىتساـ ا  كبيخ  قجرا   األختراصييغوقج وجو الكثيخ مغ 
يجاد ترسيع بخامج عبلجية إجل أصحاب السيغ خجماتيع مغ أوقجـ الكثيخ مغ  ،بالذمل السخي

داء أليخة مغ القػة االستقبللية  في اوذلظ لسداعجتيع عمى اكتداب درجة كب ،ليؤالء األشفاؿ
تقجيع عبلجات ناجحة ليحا السخض.  إلى االختراصييغتػصل  إلى إضافة ؛الػضيفي الحخكي

 (193 ،2005 ،عبج العديد)كػافحة، 

 عاقات الحخكضة:إلسباب اأ -4

 سباب في نقاط عجة، وىي:أليسكغ اف نمخز ىحه ا

 التذػىات الخمقضة: -1
تعخض السخآة لؤلشعة  :ثلمغ م ثشاء الحسلأف تحرل في أىحه التذػىات يسكغ 

السؤذية لمجشيغ، وقج تعػد ىحه ؿ بعس العقاقيخ و اتش أوسػء التغحية،  أوالديشية، 
 أو لمدجائخ األـؿ و ابدبب تش أومخاض جشدية، أ أوسباب جيشية وراثية، أ إلىسباب ألا

مغ و  انفعالية أو صجمات نفدية أوتعخضيا لكجمات شجيجة،  أوالسدكخات ) الكحػؿ (، 
 لخإشخاؼ .....ألفقجاف ا أوحخاؼ العسػد الفقخؼ، ان أوىحه التذػىات: تقػس الداقيغ، 

 ندجة:أل اضصخابات ا -2
 ؛ندجةألاضصخابات ا إلىخاض مثل: الدكخؼ األمبعس  أويؤدؼ ترمب الذخاييغ، 

 شخاؼ.ألا إلىـ كفاية الجـ الػاصل بدبب عج
 راـ:و األ  -3

راـ و ف بعس األأعاقات الحخكية؛ ذلظ إلراـ؛ السيسا الخبيثة مشيا بعس او تدبب األ
لحخكية السدمشة التي عاقات اإلبعس ا إلىمسا يؤدؼ  ؛خ في الجدعثخىا السباشأليا 

 نداف.إليراب بيا ا
 العجوى:  -4

مخاض كثيخة ليا صمة مباشخة باإلعاقات الحخكية تتع عغ شخيق العجوػ مثل: أىشاؾ 
اضصخاب السذي، وغيخ  أونداف في كامل جدسو، إلػىغ العزمي، وعجـ التػازف عشج اال

 ذلظ ...
 
 



 125  / السنة الثانية التربية الخاصة بالطفل
 

 الجخوح الذجيجة:  -5
شمل،  أوشخاؼ، ألحج اأفقجاف  إلىنداف، والتي قج تؤدؼ إلتمظ التي يتعخض ليا ا

 .الكجمات أوقات العطسية، االندال أوشخاؼ، ألا أو سأعطاـ الخ  كدػر في أو
  (201، 2005عبج العديد،  كػافحة،)          

 :الخرائز الدمػكضة لمسعػقضغ حخكضا   . 5
، وذلظ بدبب تعجد مغ الرعب الحجيث عغ الخرائز الدمػكية لمسعػقيغ حخكيا  

تختمف خرائز كل مطيخ مغ واختبلؼ درجة كل مطيخ مغ مطاىخىا؛ اذ  ،عاقةإلمطاىخ ا
لسراب بالرخع ؛ فالخرائز الدمػكية لمصفل اخخػ األة عغ السطاىخ عاقة الحخكيإلمطاىخ ا

الخرائز الدمػكية لمصفل السراب بالذمل الجماغي؛ فبل يػجج  أو تختمف عغ السطاىخ
كاديسي ألدراسة اختبلؼ مدتػػ التحريل ا ت؛ لحا تسخرائز عامة سمػكية لمسعػقيغ حخكيا  

فئات خخػ مغ أبيغ فئة و  و، وكيفيتو، ومجػ اختبلفعمى سبيل السثاؿ لجػ األشفاؿ السعػقيغ حخكيا  
الذمل  أوباالضصخابات في العسػد الفقخؼ،  ف األشفاؿ السرابيغأاالضصخابات الحخكية؛ فمػحع 

ساسية ألتقاف السيارات اإلجييع صعػبة في الترمب الستعجد  أوضسػر العزبلت،  أوالجماغي، 
 .شمل األشفاؿ أو السرابيغ بالرخعوالقخاءة، ولكغ ذلظ مسكغ لجػ األشفاؿ  في الكتابة

الختبلؼ  ؛ فيي تختمف تبعا  ما يتعمق بالخرائز الذخرية لمسعػقيغ حخكيا   ما فيأ 
 أوالخفس،  أوالخػؼ،  أوتيا؛ فقج تتجمى في مذاعخ القمق، مطاىخ االعاقة الحخكية، ودرج

الجونية، واالخيخة مغ السذاعخ السسيدة لدمػؾ األشفاؿ ذوؼ  أواالنصػائية،  أوالعجوانية، 
 االضصخابات الحخكية.

فعاليع نحػ أخخيغ، وردود آلوىحه الخرائز الدمػكية الذخرية تتأثخ بسػاقف ا
 (166، 1999اضصخاباتيع الحخكية ) الخوساف، 

 :البخامج التخبػية السقجمة لمسعػقضغ حخكضا   . 6
 تعخيف البخامج التخبػية:

ف ىحه البخامج إذ إ، تخبية ىؤالء السعػقيغ حخكيا  و ىي شخائق تشطيع، وتعميع، 
 .وشجتيا ،عاقةإلتتشاسب مع نػع ا

لييا مغ ذوؼ االضصخابات إوىحه البخامج تختمف في شبيعتيا باختبلؼ الفئة السقجمة 
  (203 ،2005 ،عبج العديدكػافحة، ) .الحخكية

 Fraser and) شار فخيدر وىشجدنجخأكسا  –يعشي  وتػفيخ مثل ىحه البخامج ال
Hensinger, 1983 )قخانو الصبيعييغ؛ أعغ  عدؿ الصفل السعػؽ في مؤسدات خاصة بعيجا   إلى

والسبلئسة لكل حالة فخدية حدب شبيعتيا، وكحلظ  تػفيخ البجائل التخبػية السختمفةولكشيا تعشي 
 إلى إضافةعبلج الصبيعي، والعبلج الػضيفي؛ تػفيخ الخجمات السدانجة مثل: الخجمات الصبية، وال
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جخاء تعجيبلت في إالتعػيزية السدانجة، وبيحا يتع  جيدةألبيئة التخبػية، والػسائل، واتعجيل ال
 لتعمع، والسشياج الجراسي؛ اذ يتع تعجيل:والجػانب التي تخز بيئة ا السػضػعات
 السشياج الجراسي:  -1

ساسية، ومشاىج أفل، ويزيف في الػقت نفدو ميارات بحيث يمبي حاجات الص
 فخاد العادييغ.ألمقجمة لؤلشفاؿ وا

 بضئة التعمع: -2
تػفيخ بيئة خاصة مختمفة  إلىلسرابيغ بالذمل الجماغي يحتاجػف ف اأذلظ 

وتعجيبلت ال بج مغ حجوثيا  جخاءاتإف ىشاؾ إالتقميجية؛ لحا فلبيئة الصبيعية عغ ا
جيدة ألثاث السجرسي، واألة الخاصة، والبيئة السجرسية، واالبيئة الرفي مثل:

 السداعجة، ووسائط الشقل، والسػاصبلت، والسػاد التعميسية.
ومغ ىحه الخجمات السدانجة: العبلج الصبيعي بخجماتو الستشػعة، والعبلج 

 إلى في ضخورة تقجيسيا، نطخا   لحاحا  إ كثخألوالسيشي، وىحه البخامج ىي ا يفالػضي
  .ثارىا الدمبية الستختبة عميياآو  صابةإلشبيعة ا

 :انػاع البخامج التخبػية السقجمة لمسعػقضغ حخكضا  

 قامة  الكاممة:إلمخاكد ا -1
العيادات الصبية، وىي ترمح  أو بالسدتذفيات وىحه السخاكد تكػف ممحقة غالبا  

ذ يحتاج إب العسػد الفقخؼ، ووىغ العزبلت؛ لؤلشفاؿ السرابيغ بالذمل الجماغي، واضصخا
شباء أوكامل مغ قبل  دتسخشخاؼ مإرعاية صحية خاصة، و  إلىىؤالء األشفاؿ 

 .، ومسخضيغ مغ ذوؼ الخبخةاختراصييغ

 كاديسي:أل بخامج الجمج ا -2
 أومخض الخبػ،  أوج مع ذوؼ الذمل الجماغي البديط، البخاميتشاسب ىحا الشػع مغ 

خاصة بيع ضسغ السجارس  ذ يكػف لمصمبة صفػؼإالتياب السفاصل؛  أومخض الدكخؼ، 
يسكغ دمج األشفاؿ مع العادييغ شخط تشطيع البيئة السجرسية؛ وذلظ لتتشاسب مع  أوالعادية، 

عج شفاؿ ال يدتخجمػف السقاأ؛ فيشاؾ ػقػف السعا ىؤالء الصمبة الطخوؼ الرحية التي يػجج فيي
شػا مغ الحخكة معيشات حخكية؛ ليتسك إلىحاجاتيع  إلى إضافة ؛العادية؛ فميع مقاعج متحخكة

 .خدوف بحؿ مجيػد كبيمغ 
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 مخاكد التخبضة الشيارية:  -3
ذ إسيسا الشاتجة عغ الذمل الجماغي؛ عاقات العقمية؛ ال إلوىحه السخاكد تتشاسب مع ذوؼ ا

البخامج التعميسية  إلى إضافة ؛مج عبلجية في السخاكد الشياريةف يتمقى ىؤالء األشفاؿ بخاأيجب 
لذمل الجماغي، عاقة باإلف تتشاسب مع درجة اأعمى  ،الصبيعي، والبخامج التخبػيةمثل: العبلج 

 عاقة العقمية.إلودرجة ا

الحياة اليػمية، وبخامج ساسية المغػية، وميارات أليزا السيارات اأومغ ىحه البخامج 
 أولتعميع السراب ميشة تتشاسب معو،  ؛( Rehabilitatation Programsالتأىيل السيشي )

التأىيل  وتأىيل السراب باألشخاؼ الرشاعيةيجاد فخصة عسل لو، واستخجاـ العبلج الصبيعي، إ
حة، عبج العديد، االجتساعي كي يتسكغ ىحا السعػؽ مغ التكيف مع مجتسعو الحؼ يػجج فيو ) كػاف

 Sirvis ,Heintz and Caldwell ,1995(. ويذيخ سيخفد، وىيشتيد، وكالجويل ) 204، 2005
 أمػرلياء أو و  سلف يحققيا فخيق العأىجاؼ العامة التي يجب ألا إلى(   Heward( وىيػارد ) 

 ، ىي: حخكيا   السعػقيغ

 التػاصل. .1
 كاديسي.ألالشسػ ا .2
 والشزج االجتساعي.  ،الػعي الحاتي .3
 والتجريب عمى ميارات العير. ،التخبية السيشية .4
 والحؼ يتزسغ التسكغ مغ ميارات الحياة اليػمية. ،استقبللية السعػؽ جدجيا   .5

 عاقات الحخكضة:إلوا ،التكشػلػجضا -7

استخجمت تكشػلػجيا الحاسػب في الدشػات الساضية لسداعجة الصمبة ذوؼ الحاسػب: -1
عاقتيع، إ عاقات الحخكية الذجيجة في التغمب عمى القيػد الػضيفية التي تفخضيا عمييع إلا

 Tanaka andكاديسيةألوذلظ لتحديغ مياراتيع في التػاصل، ومياراتيع ا
Lian,1995)   جداء أاختيار الجدء الفعاؿ مغ  إلى(، ولكغ ىحه التكشػلػجيا تحتاج

زرار لػحة السفاتيح بأصابعيع؛ فيجب أذا تعحر الزغط عمى إالجدع لتذغيل الجياز، ف
سل عمى تتذ: مفاتيح تذغيل معجلة فآلا، وتتػافخ خ خاصةعمييع االستعانة بأدوات تأشي

كسا يسكغ تكييف لػحة السفاتيح  ،اليج أوس، أدوات تأشيخ؛ يتع التحكع فيو بالفع، والخ أ
نو يدتصيع تعخؼ إذ إتذغيل الحاسػب بالكبلـ،  أوبجعميا حاسة لمسذ،  أـبتػسيعيا، 

 بزع مئات مغ الكمسات.
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جيدة أوالتي يسكغ وصميا مباشخة مع بعس وىشاؾ بعس نطع التػاصل الحاسػبية، 
دوات تػصيل خاصة، ومغ خبلؿ تمظ الشطع يدتصيع الصالب السعػؽ أالحاسػب مغ خبلؿ 

 شخاص.أللجسيع ا ت السحػسبة، والستػافخةالبخمجيا إلىالػصػؿ  حخكيا  
 :(  Page Turnersدوات قمب الرفحات )أ -2

غ خبلؿ م السعػؽ يجوية تقمب صفحات الكتاب، ويتحكع بيا  أو كتخونيةلإدوات أىشاؾ 
  .بحقشو أومفتاح تذغيل يحخكو بفسو، 

 (: Communication Boards) :لػحات التػاصل -3
كمسات يختار مشيا الذخز السعػؽ  أوحخؼ، أ أوىحه المػحات تحتػؼ عمى صػر، 

يمبي احتياجاتو، ويقـػ ىحا الذخز بعسمية االختيار عغ شخيق التأشيخ  أوما يخغب فيو،  جدسيا  
 بالزغط عمى زر. أوالذيء،  إلى يجويا  

 (:  Telephones)  جيدة الياتفضةألا -4
، والتي الذجيجةعاقات الجدسية إلىحا الياتف يدتخجـ في بخامج تعميع الصمبة مغ ذوؼ ا

 نذصة.أليذارؾ في بعس ا أوفيترل بالرف،  ؛ السذفى أويتع تشفيحىا في السشدؿ، 

 (:  Electronic  wheelchairsلكتخونضة ) إل كخاسي العجالت ا -5
صاحب الكخسي بحخكة ىحه الكخاسي عغ شخيق زر صغيخ يسكغ تذغيمو السعػؽ يتحكع 

نػاع مغ الكخاسي يسكغ أنفديع، وىشاؾ أشخاص العاجديغ عمى دفع ألوىحه الكخاسي تداعج ا باليج،
 التشفذ.  أوتعسل بالمداف،  دوات تقشية معجلة ججا  أتذغيميا ب

 (:   prosthesesشخاؼ الرشاعضة ) ألا -6

شخاؼ ألمذػه، وىحه ا أوتعػيس الذخز عغ شخؼ مبتػر،  إلىشخاؼ بجيمة تيجؼ أوىي 
 نػعاف: وضيفية، وتجسيمية. 

 خخى:أدوات أ -7
عمى التػاصل  دوات التقشية لسداعجة الصمبة السعػقيغ جدسيا  ألتع تصػيخ عجد كبيخ مغ ا

راؽ أو خجـ بذ يدود السدتإالتي تع ترسيسيا ليحا الغخض،  يةلكتخوناإلدوات ألمع غيخىع، ومشيا: ا
 ؛مكيفة أو خخػ أداعجة دوات مأو  اصصشاعية، وتتػافخ معجات صػاتا  أمصبػعة، وبعزيا يرجر 

نذصة البجنية ألشخاص عمى تأدية األالجدسية، وذلظ لسداعجة ا حخافاتناال أو لجرء التذػىات
 حج كبيخ مع قجراتيع الػضيفية. إلىالستشاسبة 
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قصاب ألا أوالتشفذ،  أوتذغيل الكخاسي الستحخكة بالرػت، دوات تدتخجـ في أوىشاؾ 
لتحديغ مدتػػ الزبط الحخكي،  اآللية، وذلظ ذرعألا أوػلة، الكيخبائية السشذصة لؤلشخاؼ السذم

 (124، 2005الحخكية.)الخصيب، عاقات إلداء الجدسي لحوؼ األوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131  / السنة الثانية التربية الخاصة بالطفل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 131  / السنة الثانية التربية الخاصة بالطفل
 

 الدادسالفرل 

 صعػبات التعمع

 .مقجمة.1
، صعػبات التعمع .2  .وتعخيفيا مفيـػ
 .أسباب صعػبات التعمع .3
 .التي تدتخجـ في تحجيج صعػبات التعمع السحكات .4
 .ترشضف صعػبات التعمع .5
 .مطاىخ صعػبات التعمع .6
 .أسالضب قضاس وتقػيع صعػبات التعمع .7
 .عالج صعػبات التعمع .8
 وصعػبات التعمع التكشػلػجضا .9
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 الفصل السادس

 صعوبات التعلم

 مقجمة: -1

لياء أو ذلظ مغ قبل األشباء، والسخبيغ، و و   ،التعمع( كبيخا  أصبح االىتساـ بسػضػع )صعػبات 
ػر والسجتسع عسػما، وقج تصػرت الجراسات التي دارت حػلو تصػرا سخيعا مقارنة ببقية األم

السجاالت الستعمقة بالتخبية الخاصة، وذلظ نتيجة لمػعي الكبيخ الحؼ أصبح لجػ الشاس، واىتساميع 
 البطء لجييع. أو ػر، ومبلحطة التقريخاألمبتخبية أبشائيع، ومقارنتيع مع غيخىع في أبدط 

 ،برخية ،كػف ىحه الرعػبات ناتجة عغ إعاقة عزػية مختمفة السشذأ مغ )سسعيةوقج ت
 عاقة.إ دية، وقج ال تكػف ىشاؾ انفعالية نف أوجدجية(، 

بػجػد ىحه الرعػبات لجييع قج يكػنػف مغ مدتػيات متػسصة  يترفػف كسا أف األفخاد الحيغ 
 عمى. أ وقج يكػنػف مغ مدتػيات  ) اجتساعية، ثقافية، اقترادية(،

 فخاد نتيجة العتخاض بعس األىالي) صعػبات التعمع( عمى ىؤالء األ :وقج أشمق مرصمح
والسخبيغ عمى مرصمحات أخخػ قج تكػف مؤثخة في نفػس مغ يترفػف برعػبة التعمع؛ لحا جاء 

 وذلظ لتعجد، أشكاليا،، سيبل   ىحا السرصمح أخف وشئا مغ غيخه، ودراسة ىحه الذخيحة ليذ أمخا  
تعخيفيا،  إلىوجػد قاعجة ثابتة لسطاىخىا، وأسبابيا، لحا ستعسج ىحه الجراسة  وعجـ وتشػعيا

وترشيفيا، وعخض مطاىخىا، وأسباب قياسيا، وتذخيز عبلجيا، وعخض واقعيا في الببلد 
وواضح لجػ السيتسيغ بيحا  لة إيجاد مفيـػ معيغو امحية، وذلظ لئلحاشة بيا ما أمكغ، و العخب

 السػضػع.

 فيـػ وتعخيف صعػبات التعمع:م -2
مغ الرعب تحجيج مرصمح ثابت وتعخيف محجد لرعػبات التعمع، وذلظ ألف كل مغ 

اختراصو؛ فالصبيب يشدب ىحه  إلىيعسل في ىحا لسزسار يشدب ىحه الرعػبات 
التمف  أوأسباب عزػية، وفيديػلػجية، ووضيفية متعمقة بالخمل العربي،  إلىالرعػبات 

التخبية عمى قجرات الصفل العقمية، وعجـ سػيتيا مقارنة  اختراصييخكد الجماغي، بيشسا 
الشفدي يؤكج اضصخاب العسميات الشفدية األساسية لجػ  االختراصيبأقخانو العادييغ، وكحلظ 

 صعػبة في التعمع. إلىالصفل؛ مسا أدػ لجيو 
عمى ما  لتي تصمقاىػ: تعجد السرصمحات  صعبا   ومسا يجعل مغ تحجيج السرصمح أمخا  

يجؿ عمى)مرصمح صعػبات التعمع( مثل: الخمل الػضيفي الجماغي البديط، وإصابة الجماغ، 
 وعدخ الكتابة، وغيخىا..... احتباس الكبلـ، وعدخ القخاءة، أو واإلعاقة الخفية، وعدخ،
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عاقات، واضصخاب إلاشتخاؾ عسمية صعػبات التعمع مع مطاىخ أخخػ مغ ا إلى إضافة
 ػف واحجة عشج جسيع السرابيغ بيا.كوقج ال ت ،الدمػؾ

 ؛نتتبعيا وفق تدمدميا الدمشي فوقج ضيخت تعاريف مختمفة ليحا السرصمح يسكغ أ
 اختبلفيا. أولشبلحع مجػ تصػرىا، 

التخمف  أواالضصخاب،  أوالتأخخ،  إلى( عخفيا بأنيا ) مفيـػ يذيخ 1963فعشج كيخؾ)
العسميات  أومغ العسميات الخاصة بالكبلـ، والمغة، والقخاءة، والتيجئة، والكتابة،  أكثخ أو في واحجة

الحدابية البديصة نتيجة لخمل وضيفي في الجماغ، ويدتثشى مغ ذلظ األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ 
حخماف  أوتخمف عقمي،  أوحخكية،  أوبرخية،  أوصعػبات التعمع الشاتجة عغ إعاقة سسعية، 

 (. Hardman, etal, 1996, P.262ثقافي.) 

الخمل الػضيفي الجماغي مدتثشيا  مشو األشفاؿ السعػقيغ،  إلىفيػ يعيج الرعػبات 
 والستخمفيغ بيئيا .

(، بأنيا مرصمح يجؿ عمى: األشفاؿ الستبايشيغ تبايشا  واضحا  1965بيشسا عخفيا باتساف )
في التعمع مغ حيث القجرات العقمية، ومدتػػ اإلنجاز الفعمي نتيجة اضصخابات في عسمية التعمع قج 

قج ال يراحبيا خمل في بعس وضائف الجياز العربي، وعجـ وجػد إعاقة عقمية،  أويراحبيا، 
  (94، 2000) الديج،  حخماف بيئي ثقافي. أوحدية،  أو

اضصخابات عسمية التعمع بعيجا  عغ الخمل  إلىوىشا باتساف يعدو سبب الرعػبات 
 يتزسغ ما يمي:و  ،ف مع كيخؾو الرعػبات التعمع بالتع العزػؼ والشفدي

 أو احجةو اؿ الحيغ يعانػف مغ قرػر في األشف إلىيذيخ  صعػبات التعمع مرصمح:
السكتػبة، ويتجمى  أو ةقػ صاستخجاـ المغة السش أو ساسية البلزمة لفيعألمغ العسميات الشفدية ا أكثخ

 أوالتيجئة،  أوالكتابة،  أوالقخاءة،  أوالكبلـ،  أوىحا القرػر في نقز القجرة عمى االستساع، 
إصابة في  أودراؾ، إلأعاقة في ا إلى ب ىحا القرػر عائجا  بأداء العسميات الحدابية،  وقج يكػف س

صعػبة  أو ،وىي: عدخ ،)الجيدمكديا( إلى أوالخمل الػضيفي السخي البديط،   إلى أوالسخ، 
)األفازيا( وىي: الحبدة الكبلمية، ويدتثشي ىحا السرصمح األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ  أوالقخاءة، 

اضصخاب  أومي، تخمف عق أوحخكية،  أوسسعية،  أومذكبلت تعميسية ناتجة عغ اعاقة برخية، 
  (. Hardman, etal, 1996, P.261. .) اقترادؼ أوثقافي،  أوحخماف بيئي،  أوانفعالي، 
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عمع فقج قجمت تعخيفا لرعػبات الت (؛ Njcldالسذتخكة لرعػبات التعمع )  أما المجشة الػششية    
: ) إف صعػبات التعمع ىي: مرصمح يأتي(، وكاف مغايخا لمتعاريف الدابقة مفاده ما 1981عاـ )

مجسػعة متبايشة مغ االضصخابات تطيخ عمى شكل صعػبات واضحة في اكتداب،  إلىعاـ يذيخ 
 والسحاكاة(. واستخجاـ أؼ مغ ميارات اإلصغاء، والكبلـ، والقخاءة، والكتابة، والحداب،

يفة الجياز العربي خمل في وض إلىوتعج ىحه االضصخاب داخمية السشذأ، ويسكغ أف تعدػ      
اضصخابات أخخػ  أو رعػبات يسكغ أف تتدامغ مع صعػباتالسخكدؼ، وعمى الخغع مغ أف ىحه ال

اآلثار البيئية غيخ الجيجة  أواالضصخابات الدمػكية،  أوالتخمف  العقمي،  أو) كالرعػبة الحدية، 
 ,Gearheart- etalكعجـ كفاية فخص التعميع، والحخماف الثقافي( إال أنيا ليدت نتيجة ليا.)

1994, P. 271) 

شسل، ألفإذا قارنا بيغ التعاريف الدابقة؛ نجج أف التعخيف األخيخ ىػ التعخيف ا     
في تحجيج السرمح، وعجـ اإلحاشة ضح؛ ألف  ما سبقو يكتشفو بعس الغسػض، وعجـ الجقة و واأل

 باألسباب السؤدية لمرعػبات جسيعيا.

بحاث ألوا لجراساتاآلف لع يحجد تعخيف صعػبات التعمع تحجيجا كامبل؛ ألف ا إلىولكغ      
لتحريل الفعمي، والتحريل ما زالت قائسة، ولع  تدتصع الفرل تساما في مػضػع التبايغ بيغ ا

 لسقجرات العقمية.والتبايغ في نسػ ا الستػقع

 أسباب صعػبات التعمع: -3

كثيخة ىي السدببات لرعػبات التعمع؛  فسشيا ما ىػ وراثي، ومشيا ما ىػ بيئي، والسجخل       
 ما يتعمق بالجياز العربي عشج الصفل. سباب الػراثية التي تؤثخ فيألىحه ا إلىالصبي يشطخ 

سباب البيئية؛ التي تخصج عبلقة ألالرعػبات مغ خبلؿ ا إلىولكغ السجخل الدمػكي يشطخ      
الصفل بسحيصو االجتساعي، ومتغيخاتو، وىحا السجخل ىػ ما يختبط بالعسمية التعميسية؛ ألف السعمع ال 

ظ لكي وذل وسمػكية، ت، وإنسا يحتاج لسعالجات تخبػيةيحتاج  لسعخفة العبلج الصبي ليحه الحاال
 ذوؼ صعػبات التعمع.مغ ة لؤلشفاؿ وأساليب عبلجي يبتكخ وسائل

ف ىحه الرعػبات تشتج عغ خمل دماغي، ومشيع: أقج أجسع الكثيخ مغ الباحثيغ عمى و     
( 245، 2005( ) الطاىخ، Hallahan and Kauffmanوىمياف وكػفساف ) (  Lernerلخنخ)

والجمج،  الحدية والعزميةدع ىػ: السدتقبل لمسثيخات لسدؤوؿ عغ العسميات الحيػية في الجافالجدء 
 ؛شارات العربية لمجدع، كسا يقـػ بتخديغ السعمػمات، وتفديخىاإلوىػ الحؼ يقـػ أيزا بإرساؿ ا
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 أوخاف قبل الػالدة، األمفي الشسػ العقمي، وقج يحجث ىحاف  تمفو قج يؤثخاف كثيخا   أولحا فإف اصابتو، 
 بعج الػالدة. أوفي أثشائيا، 

 أسباب ما قبل الػالدة: -1
مذاكل  أو وما تتعخض لو مغ أمخاض ،عشج الحسل، وفي أثشائو األـوىحه األسباب تتعمق ب

اضصخاب عسمية  أو ،اأُلِوؿْ  ةفي األشيخ الثبلث ،السيساو بالحرة األلسانية  األـإصابة  مشيا:
 أو ،قخائية أو ،وقج تطيخ عمى الحكػر صعػبات كبلمية ؛الخمل الكخمػسػمي أوالتسثيل الغحائي، 

ما يصمق عميو متبلزمة  وىحا (، xxY( فيربح )  x)ذلظ نتيجة لديادة كخومػسـػ ، و حخكية
 ،نذاط مفخط إلىفيحا يؤدؼ (؛ Y)أما عشجما تكػف الديادة في ( Kline Felter,s) كبليشفمتخ
 سمػؾ عجواني.، و وانجفاعي

 والتعمع. ،التصػرومذكبلت  ،وىشاؾ مغ ربط بيغ وزف الصفل غيخ الصبيعي

ؿ قج يدبب و األ ةالسيسا في األشيخ الثبلث (،X)لمترػيخ مغ خبلؿ أشعة  األـكسا أف تعخض     
وال سيسا في األشيخ  ،، وكحلظ  تعاشييا لمسزادات الحيػية القػية التخكيدلمصفل إعاقات فيسا بعج

مشيا قج يدبب لمصفل صعػبات  ف أيا  إلحا ف ؛فيحه أشيخ تأسيدية في تكػيغ الجشيغ ،ؿو األ ةالثبلث
 تعميسية مدتقبمية

 ،اضصخابات في الغجد الرساء أو ،خاض الدىخيةاألم أو ،ثشاء الحسلأبالدحايا في  األـوقج تراب 
 جخيغ.تال أو ،السخجرات أوؿ السدكخات و اوتش ،كدجيغو ونقز األ ،وكحلظ سػء التغحية

 أسباب التي قج تحجث في أثشاء الػالدة: -2
 كدجيغ.و جة الجشيغ مغ األاعجـ وصػؿ ح -1
 استخجاـ أدوات غيخ معقسة. -2
 استخجاـ أدوات  صمبة. -3
 تمفو. إلىفتؤدؼ  ؛شػؿ مجة السخاض قج تؤثخ في الجماغ -4
 التػليج غيخ الرحي. -5
 كدجيغ.و االختشاؽ بدبب انقصاع األ -6
 الػالدة الجافة. -7
اضصخاب الحالة الشفدية  أو ،عدخ الػالدة الحؼ قج يشتج عغ قمة الساء الحؼ يحيط بالجشيغ -8

 نػع مغ التذشج ال يداعج عمى الػالدة الصبيعية. إلىلؤلـ الحؼ يؤدؼ 
اندجاد عشق الخحع الحؼ يعخقل الػالدة  إلىالحؼ قج يؤدؼ  ؛انفراؿ السذيسة السبكخ -9

 الصبيعية.
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 عجـ إلىو تؤدؼ  ،األـال سيسا التي تتعمق بعسخ و  ،لسبكخة ججاا أو ،الػالدة الستأخخة ججا -10
 .نسػ الجشيغ جيجا

 أسباب ما بعج الػالدة: -3
وصعػبات  ،لشاتجة عغ األغحيةردود الفعل التحددية ا بيغ عبلقة ؾقج يكػف ىشا -1

فيشالظ دور تقـػ بو  ،سخبػف لسجة بجراسة ىحه العبلقةالو  األشباءإذ اىتع  التعمع،
 .وىػ دور معقج يتجاخل مع متغيخات أخخػ  ،الحداسية في الرعػبات التعميسية

  (168، 1998)الخصيب، الحجيجؼ، 
تمف في  إلىوتؤدؼ  ،خاض والحػادث التي قج تريب الصفل في سغ مبكخةاألم -2

 دماغو.
سيكػلػجية تؤثخ بجورىا في و  اضصخابات نفدية إلىنقز سكخ الجـ يؤدؼ  -3

 صعػبات لتعمع.
والزخب القػؼ والجىذ كميا قج تؤثخ في سبلمة الجياز  ،حػادث الدقػط  -4

 .العربي
شفاؿ الحيغ تقل ندبة ألفيشاؾ دراسات مقارنة بيغ ا ؛التدسع بسادة الخصاص -5

فخوؽ واضحة بيغ  تووجج ،شفاؿ لجييع ندبة عالية مشياأو  سشانيعأالخصاص في 
ىي ليدت لرالح الصخؼ و  ،والشفدية ،والتخبػية ،الصخفيغ مغ الػجية االجتساعية

 .الثاني
مسا  ؛ألنيا تختبط بسيارات التعمع الدسعي ؛ال سيسا الػسصىو  ،ذفألالتيابات ا -6

 تحجيجا التيجئة والقخاءة.و  ،يزعف العسمية التعميسية
ألنيا تؤثخ في تصػر  ؛مخاحل الشسػ السبكخةفي ال سيسا و  ،التغحية الدميسة لمصفل -7

 الصفل .
 :قج يديج مشيا مثل أو ،وىشاؾ مؤثخات بيئية تديع في وجػد صعػبات التعمع لجػ الصفل

ىشاؾ نساذج  ، وىل، وعبلقاتيا بالسحيط حػلياواالجتساعي ي،والثقاف ،سخة االقترادؼألوضع ا
 ،ألنذصة المغػيةاخح الصفل كفايتو مغ أعجـ  إلى إضافةبيئتو؟  أو ،سختوأيحتحؼ الصفل بيا في 

 عشج تشذئة الصفل مثل: الحساية الدائجة، الذجة الدائجة، التحبحب، واتباع االىل ألساليب غيخ تخبػية
 السدتتخ. أو اإلىساؿ، التفخقة، الخفس الرخيح

وكحلظ السجرسة تذكل عامبل  مداعجا  في زيادة صعػبات التعمع، وذلظ عشجما يتبع 
 .ةويتبع شخائق تعميسية قجيسة ومشاىج تقميجيالسجرس أساليب غيخ تخبػية مع األشفاؿ، 



 137  / السنة الثانية التربية الخاصة بالطفل
 

كل ذلظ لو أثخ  ،الرف ثع السجرسة إلىواالنتساء  ، السعمعلحا فإف التفاعل بيغ الستعمع و         
  .يكػف ليا دورىا الفاعل في تخفيف صعػبات التعمع ، والتيوالصخائق التي يدتخجميا ،في الػسائل

 السحكات السدتخجمة في تحجيج صعػبات التعمع:  -4

 ىػ: ىا استخجاما ،أكثخ ، ولكغ التي استخجمت في تحجيج صعػبات التعمع كثيخة ىي السحكات

 محظ التبايغ: -1
 ،بيشغ القجرات الحقيقة لمفخد واألداء التبايغ :سغ تعاريف عجيجة مشياوىحا السحظ يتز

 ،القجرة العقمية الخاصة أو مةالتبايغ بغ القجرات العا أو ،والمغػية ،بيغ الػضائف الشفدية والتبايغ
 تحريل الجراسي .وال

وذلظ لعجـ  ،الستعمق بالقجرة العقمية والتحريل الجراسيولكغ ىشاؾ تحفع حػؿ السحظ 
الجافعية  :ة مشياعج بعػاملكسا أف التحريل يتأثخ  ،عمى تحجيج القجرات العقمية لمفخدالقجرة 

فقجاف السػضػعية والربلحية والثقة في  إلى إضافة ،والثقافي السدتػػ االجتساعي واالقترادؼو ،
 االختبارات أحيانا . 

الجانب  أو ،السقارنة بيغ القجرات العقمية لمستفػقيغ عقمياإذا كانت  وىحا السحظ يدداد
 والحداب . ،والكتابة ،ما يتعمق بالقخاءة سا فييال سو  ،األكاديسي

 :محظ االستبعاد -2
وذلظ  ،عاقاتإلوبقية ا  صعػبات التعمعلجقيق بيغ ايعتسج ىحا السحظ عمى التذخيز 

عاقات إ يخافقيا فالرعػبات  ؛االنفعالية( –خخػ )العقمية ألالرتباط مطاىخ الرعػبات باإلعاقات ا
عخيف تويدتفاد مغ ىحا السحظ في اضصخابات سمػكية،  أو ،الدسع أو ،حيانا؛ كفقج البرخأخخػ أ

 صعػبات التعمع .

 محظ التخبضة الخاصة:  -3
يرعب عمييع  صعػبات التعمع: أف األشفاؿ مغ ذوؼ السحظ عمى فكخة مفادىا يعتسج ىحا

مع األشفاؿ الحيغ ال يعانػف مغ صعػبات التعمع، وكحلظ التقميجية الستبعة  وفق الصخائق التعمع
الصخائق الستبعة في تعميع السرابيغ بإعاقات أخخػ قج ال تتشاسب مع ذوؼ الرعػبات، بل 

  ة بيع.شخائق خاص إلىيحتاجػف 
ألف الرعػبات ليدت عامة، وقج تكػف في جانب  ؛ىحا السحظ ضعيف مقارنة مع سابقيوو 

 نػاع التعميع الفخدؼ الحؼ يغصي ىحا الشقزأنػع مغ  إلى، وقج يحتاج الصفل مغ دوف آخخ
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 :. محظ الشزج4
، األسباب الخئيدة لرعػبات التعمعىحا السحظ يعتسج عمى أف الشزج ىػ أحج  

( أف الحكػر أبصأ slinger-1971) ،  وسمشجخ((Bender-1957إذ وجج الباحثاف ) 
فإف ندبة الحكػر الحيغ يعانػف مغ صعػبات التعمع  ؛ناث لحلظإلفي اتجاه الشزج مغ ا

حخكية ليا  أو ،حدية أو ،معاناتيع مغ مذكبلت ادراكية إلىوىحا يعػد  ،ناثإلمغ ا أكثخ
وىحه السذكبلت تريب الحكػر  ،أثخىا الكبيخ في تعمع التسييد بيغ الحخوؼ اليجائية

 مغ اإلناث. أكثخ
 العربضة(:محظ العالمات الفضديػلػجضة ) -5

 ،لفيديػلػجي لتعخؼ صعػبات التعمعا أوالسحظ عمى التمف العزػؼ  ىحايخكد 
يتػلى ىحا السػضػع. )الطاىخ،  اختراصيوالسعالجة في ىحه الحالة تكػف عشج شبيب 

2005 ،237) 

 ترشضف صعػبات التعمع : -5

مى ف ىحا يشعكذ عإف ؛ات التعمع غيخ متفق عميو تسامابسا أف مفيـػ صعػب
 :ترشيفيا أيزا ألسباب عجة مشيا

وىحه السطاىخ  ،؛ وانسا تتجمى في مطاىخ عجة. صعػبات التعمع ليذ ليا مطيخ واحج1
 .فخد بعيشو كغ أال تكػف مػجػدة فييس
 .. اختبلؼ درجات ىحه السطاىخ2
 .أسباب عجة أو، . أسباب الرعػبات متشػعة، وقج تكػف ناتجة عغ سبب واحج3
وعمساء الشفذ  شباءأل، وتكاد تشحرخ في اقميمة. الذخيحة السيتسة بيحه الفئة 4

 .والتخبية الخاصة ،واالجتساع
 ،مغ أجل تدييل الجراسة ما أمكغ مسيا  ع ولكغ يسكغ أف ترشف ىحه الرعػبات ترشيفا  

 :إلىوىي ترشف 

 :الشفدضة أو ،ػبات التعمع الشسائضةصع -1

؛ أف العقل الديع في الجدع الدميع ، وبسا بعزوكل متكامل يختبط مع  اإلندافألف 
 ،العزػ نفدو أو نداف لغ يقترخ تأثيخه في الجانبأؼ خمل في عزػ عشج اال فإف
دراؾ كل ىحه إل، واواالنتباه ،والتفكيخ ،فالحاكخة  ؛نسا سيشعكذ عمى جػانب أخخػ إو 

 ؛والكتابة، والقخاءة ،والمغة ،لعمعفي اكتداب ا مل فييا سيؤثخ سمبيا  ، والخعسميات عقمية
القرػر فيو سيقمل  مغ التشبو و ، ثيخات الحدية الرادرة عغ اآلخخيغفاالنتباه يختبط بالس
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لسحيط سيؤثخ في عسميات التػاصل مع ا ثع ومغ، ، والمسديةوالبرخية ،لمعسميات الدسعية
 .الحؼ يذكل الػسط االجتساعي

ستؤثخ  ومغ ثع ا،السعارؼ عشج االنداف عمى اختبلؼ أنػاعي كحلظ الحاكخة تدتخجع
 ،والدسعي ،في عسميات التسييد البرخؼ  دراؾ يؤثخاإلكحلظ  ،في التحريل السعخفي

 التشاسق البرخؼ الحخكي .....والمسدي و 

 :لتعمع االكاديسضةصعػبات ا -2

لو ألف القرػر في وىػ نتيجة  ،ىحا الشسط مغ الرعػبات يختبط بالشسط الدابق
صعػبات في التحريل  إلىواالنتباه سيعخض الصفل  والتفكيخ دراؾإلوا عسميات التحكخ

 وحداب...... ، مبلءإو  ،وتعبيخ ،وكتابة ، عخفي مغ قخاءةسال
ذاكختو يتحكخىا  لقرػر فمغ  ؛تدعفو في تحكخىاذاكختو لع فإف ىػ  تعمع األرقاـ، و 

عجـ تػافق بيغ مدتػػ   إلىكمو يؤدؼ  وىحا ،حخؼألوكحلظ ا ،الدسعية أو ،البرخية
) يعاني مغ صعػبات التعمع. ومغ ثع ،والكتابة السػجية لو ،ومدتػػ القخاءة ،ذكاء الصفل

 (.240، 2005الطاىخ، 
 مطاىخ صعػبات التعمع -6

 ،ولكشيا قج ال تطيخ عشج فخد واحج يعاني مشيا ،صعػبات التعمعكثيخة ىي مطاىخ 
كسا تختمف ىحه السطاىخ مغ فخد  ،عشج ىحا الفخد أكثخ أووإنسا قج يطيخ مطيخ واحج 

ىحه  ومغ ،ضيػرىا إلىسباب السؤدية ألا، وذلظ حدب تياحجّ و  فخد في تشػعيا إلى
 السطاىخ:

 السطاىخ الدمػكضة: -1
واالنتباه السختبط  ،ذوؼ صعػبات التعمع في ضعف التخكيدعشج تتجمى السطاىخ الدمػكية 

وقج يتخافق مع صعػبة في  ،مسا يشعكذ سمبيا عمى مجػ تمقي التعميع والتذتت؛ ،بذخود الحىغ
 ،شكاؿألوا األشياء،عػبة في التسييد بيغ ص إلىمسا يؤدؼ  ؛والبرخؼ  ،والدسعي ،دراؾ الحخكيإلا

.  والخسـػ

 ؿوعجـ االستقخار عمى حا ،ذلظ يترف ىؤالء باستسخار الشذاط الحخكي الدائج إلى إضافة      
خمل في  إلىوىحا ال يعػد  ،الحخكة أوافق ذلظ اترافيع بعجـ التػازف في السذي خ ي ،واحجة

 وىحا الدمػؾ قج يعسع عمى ىحه الفئة. ،وإنسا يكػف سمػكيع غيخ مقبػؿ اجتساعيا   ؛أجداميع

فيرعب عمييع  ؛مى أمخ ماع ( perseveration) مةو اوالسج ،كسا أنيع يترفػف باالستسخار     
ولكغ يرعب عميو  فقج يكتب أحجىع الكمسة الػاحجة أسصخا عجيجة   ؛أخخػ  إلىمغ ميسة  االنتقاؿ 
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 ،فإنو يكخرىا مخات عجة ؛الثانية إلىولكغ عشجما يشتقل  ،لىو قج يكتب الكمسة األ أو ،كتابة غيخىا
 كتابة غيخىا. إلىوال يشتقل 

 االضصخاب االنفعالي واالجتساعي: -2
لى مغ حياة الصفل مخحمة أساسية لئلنجازات الشفدية الكبيخة و تعج السخحمة العسخية األ   

ذوؼ الصفل مغ   يطيخ عمىالتي ستذكل شخريتو السدتقبمية في سشػات حياتو السقبمة، ومسا 
ويجعل نفدو ضسغ زمخة  ،قػؼ  أووعجـ القجرة عمى تقجيع أداء ثابت  ،العدلة صعػبات التعمع:
عجـ  إلى؛ مسا يؤدؼ زمبلئو األقػياء  لعجـ قجرتو عمى مجاراة  ؛القخاءة ي، السيسا فالزعفاء تعميسيا  

 ،والسيانة ،فيػ يذعخ بالسحلة ؛ا دائسامسا يحجث لجيو تػتخ  ؛ثقتو بشفدو، والشطخة إلييا نطخة دونية
وتؤثخ في تعمع بقية وتكػف لجيو مذاعخ سمبية تجاه نفدو؛ فالقخاءة ميسة في جسيع السػاد الجراسية، 

انعداؿ الصفل عغ زمبلئو بدبب  إلىويؤدؼ  ، اآلباء إلىمسا يخمق لجيو قمقا يشتقل  السػاد؛
   (133، 2005عبج العديد، ) كػافحة، .مشيايعاني االضصخابات االنفعالية والدمػكية التي 

 السطاىخ الّمغػية: -3

والخمل في المغة ستبجو  ،؛ فإّف مطاىخ الّزعفات الّتعمع تكػف خاّصة بالّتعميعبسا أّف صعػب
 : ، ومغ ذلظمغ مادة أكثخوفي  ،جمّية

 : dyslexia)الجيدمكدضا ) أوما يدسى عدخ القخاءة  أوصعػبة القخاءة  - أ
وقرػرا في الّتعامل مع ما  ،في القخاءة ومغ ثع ،الّصالب صعػبة في التيجئةإذ يجج 

  .ووضيفّي في الجماغ ،خمل عزػؼّ  إلىويسكغ أف تعدػ أسبابيا  ،يكتب أمامو
  (: dysgraphiaما يدسى : ) أوصعػبة الكتابة  - ب

تعػد أسباب ىحه  وقج ،إبجاؿ األحخؼ ببعزيا أو ،وتتسثل بالخصأ في تختيب الكمسات
عجد  أو ،عجد في التآزر البرخؼ الحخكي أو ،ضعف القجرة الحخكية الجقيقة إلىالرعػبة 

والصفل السراب برعػبة التعمع في الكتابة ال يدتصيع أف  ،دراؾ الخمػزإفي القجرة عمى 
 ، ولغػيا   ،بلء نحػيا  مإلاكسا أّنو يخصئ كثيخا عشج كتابة  ،بتمقائية كأقخانو العادييغ يكتب شئيا  

 الدصػر .  أو ،األحخؼ أو ،تشطيع بيغ الكمسات أووال يػجج لجيو تشديق 
 : dysculculia)ما يدسى: ) أوصعػبة الحداب  -ج

وال  ،فيكتبو مقمػبا ؛وقج يغيخ الخقع ،والعذخات ،ىحه الحالة يخمط بيغ اآلحاد والصفل في
  وشخح. ،وقدسة ،وجسع ،يتقغ عسميات الحداب األربعة مغ ضخب
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 (languagedelay) :تأخخ ضيػر الكالـ -د
بأنيا يجب أف  ، عمسا  أكثخ أوسغ الثالثة  إلىلى و ضيػر الكمسة األتأخخ وىحا يعشي 

، كسا يطيخ لجييع صعػبة في ، والكمسة ىشا تعشي الجسمة مجازا  لى عادةو تطيخ في الدشػات األ
 أو ،التأتأة أو، : الحبدة الكبلميةعيػب نصقية مثل أو، االتراؿ مع اآلخخيغ في التعبيخ الذفػؼ 

  (242، 2005، إضافتو. ) الطاىخ أو ،حؼ حخؼح أو، إبجاؿ حخؼ مغ حخؼ أو ،التمعثع
 (:Biological aspectsالسطاىخ العربضة البضػلػجضة )-4

والتي  ، (sligt neurological signsوتتجمى في بعس اإلشارات العربية الخفيفة )
 .طيخ في السيارات الحخكية الجقيقة، والتي تجػد حالة مغ حاالت صعػبات التعمعتػحي بػ 

جخت قبل  إصابة قجيسة لمجماغ  إلى؛ تعػد قج تطيخ اضصخابات عربية مدمشةأو 
 .بعجىا أوفي أثشائيا،  أو، الػالدة

؛ فيػ شفل غيخ أف أسختو فييا إعاقة أووجػد ىحه السطاىخ أف الصفل معػؽ،  وال يعشي
  (170، 1999. ) الخوساف، ؽ عقميامعػ 

  :صعػبات في عسمضة التفكضخ -5

وىحا نججه  -يػجج لجػ األشفاؿ مغ ذوؼ صعػبات التعمع  قرػر في عسميات التفكيخ
وفي السيارات ما  ، لحل السذكبلت  ولجييع  قرػر في التخصيط –عجيجة  نتيجة إجخاء دراسات

، وتشاسق العسميات السعخفية وفي تشطيع الشتائج ،قرػر في الخقابة العقمية الشذصة أؼ ؛السعخفية بعج
والصخائق التي تعيشيع عمى التعمع بذكل أفزل كسا أنيع يترخفػف  وقرػر في الخصط ،والعقمية

  (134، 2005 عبج العديد، ،بانجفاع مغ غيخ تفكيخ .)كػافحة

 :مطاىخ االدراؾ البرخي -6

تباشا وثيقا السختبط ار  ؛دراؾ البرخؼ إلتختمف درجاتيا في الجػ ذوؼ صعػبات التعمع 
وفي عجـ قجرتيع عمى  ،يتجمى ذلظ في عجـ قجرتيع عمى تخجسة ما يخونوو ، بسجػ الخدارة السخية

ي وضعف ف ،، ولجييع ضعف في الحاكخة البرخيةدراؾ عبلقاتيا ببعزياإو  ،األشياء التسييد بيغ
ويعجدوف عغ تحقيق التكامل بيغ  ،كسا يرعب عمييع التخكيدالقجرة عمى ربط سمدمة األحجاث. 

يسا والس ،الخمط بيغ أشكاؿ الحخوؼ إلى، وىحا يؤدؼ لجييع وحخكة أجداء الجدع اإلبرار
، يع بصئا في تعمع الحخوؼ اليجائية، ونجج لجيج(، وكحلظ األرقاـ-خ-غ(،)ح-الستذابية مشيا)ع

بلء، وىحا قج يختبط مإلاالقػاعج التي تعمسػىا في وعجـ القجرة عمى تحكخ  ،في الشدخوصعػبة 
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مذكبلت العبلقات السكانية التي يرعب عمييع التعامل معيا مغ  :برعػبات مغ نػع آخخ مشيا
 .                      حيث السدافة والذكل

 مطاىخ اإلدراؾ الدسعي: -7

مجػ التعمع، ويجج السراب بو صعػبة في التكيف مع يؤثخ ضعف اإلدراؾ الدسعي في 
ي، والتسييد الدسعي؛ مسا يؤدؼ صعػبة في التحكخ الدسعإلى  البيئة السحيصة بو، وىحا يؤدؼ أيزا  

والتمفت كثيخا حػؿ اآلخخيغ، كسا يجج صعػبة في تحكخ  ،واالنتباه في أثشاء الجرس تخكيدعجـ ال ىإل
يب األصػات، وذلظ تحكخ تدمدميا، وكحا صعػبة في تخكأصػات السعمػمات الذفيية، وعجـ 

 (243، 2005) الطاىخ، .لتذكيل الكمسات

 :صعػبات في التحرضل الجراسي -8

في التحريل الجراسي، وقج يكػف ذلظ في  شجيجا   تحبحبا  يطيخ لجػ ذوؼ صعػبات التعميع 
راسيا؛ الحيغ نجج لجييع د في مػاد عجة، وىحا ما يسيد ذوؼ الرعػبات الستأخخيغ أومادة واحجة، 

، 2005، عبج العديد، )كػافحة. في مادة نفديا وتحبحبا  في جسيع مػادىع الجراسية،  ضعفا عاما  
134) 

 : ((  Learning disabilitiesالضب قضاس وتقػيع صعػبات التعمضعأس -7

يكػف مدتػاىع العمسي في  األشباء بتحػيل الصمبة الحيغ أو اآلباء أو يقـػ السجرسػف 
بقياس وتقػيع  هبجور ، والحؼ يقـػ اختراصي إلىقل مغ الستػقع في مخحمتيع الجراسية األداء أ

  :اآلتيةع، وذلظ باتباعو الخصػات صعػبات التعم

وذلظ بإجخاء اختبارات الحكاء السقششة عمى البيئة  ،إعجاد تقخيخ عغ حالة الصفل العقمية .1
 السحمية.

 والقػة. ية التعميع، ال سيسا جػانب الزعفعغ عسم إعجاد تقخيخ .2
 والكتابة. قخيخ عغ ميارات الصفل في القخاءةعجاد تإ  .3
 البحث عغ أسباب ىحه الرعػبات . .4
 وضع فخضيات تذخيرية مغ خبلؿ جسع السعمػمات الخاصة بالحالة. .5
 تصػيخ خصة تجريبية فخدية عمى ضػء الفخضيات التذخيرية. .6

دوف عشاية؛ فإف ىحا لغ يداعج مغ  الرف مع زمبلئو مغ العادييغي في بق إذافالصفل  
بحالتو، وربسا ازدادت حالتو سػءا  خاصة بخامج فخدية  إلىعمى تصػيخ قجراتو، لحا فيػ بحاجة 
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ز و اتقجمو في السخاحل الجراسية، فالتعامل السبكخ مع ىحه الحاالت يداعج عمى تج مع
 الرعػبات مبكخا.

ماـ األسخ والسختريغ ذوؼ صعػبات التعمع تذكل تحجيا أغ وحاالت األشفاؿ م
صعب مغ التعامل مع السعػقيغ أوكذف أسباب مذكبلتيع  ،ف التعامل معيعأل ؛واألشباء

مغ  أكثخصعػبات كثيخة عشجما يخيجوف التعمع و  كبيخة كسا أنيع يػاجيػف مذكبلت ،عقميا
  شفاؿ الستػسصي الحكاء.األ

وبسا أف  ،حاتوعمى مفيـػ الصفل ل ، وعبئا ثقيبل  لمصاقة البذخية ىائبل   وىحا يذكل فقجانا  
لحا فإف  ث العيج مقارنة باإلعاقات األخخػ؛يجما زاؿ ح التعمعمجاؿ التعامل مع صعػبات 

، 2005 عبج العديد، ،ومتغيخة. )كػافحة ،وشخائقو ما زلت محجودة ،الستبعة العبلج أساليب
137) 

 عالج صعػبات التعمع: -8

 ساليب كثيخة في عبلج صعػبات التعمع مشيا:أاستخجمت 

 األسمػب الصبي:  -1
سمػب عمى االعتساد عمى أساس ىػ: أف صعػبات التعمع ناشئة عغ األيقـػ ىحا 

لحا فإف عبلجو يتع  خمل كيسيائي حيػؼ في الجدع؛ أو، خمل عزػؼ وضيفي في الجماغ
 وفق ما يمي:

 العالج بالعقاقضخ الصبضة:أ. 
ذ يقل الشذاط الدائج إ ، والتذتت في االنتباه؛ىحا العبلج مع حاالت فخط الشذاطويدتخجـ 

ف فخط نذاشو يبجأ باالنخفاض أ إلىتذيخ  معمػماتوىشاؾ  ،استعجاد الصفل لمتعمع فتتحدغ درجة
سغ  أولحا فإف العبلج بالعقاقيخ قج ال يكػف مججيا بعج سغ الثانية عذخة  ؛مع بجاية سغ البمػغ

 .عشجما يكػف مختفعا ججاالبمػغ؛ 

الجيكديجريغ   ( و Ritalinوالعقاقيخ السدتخجمة في ىحا العبلج: الخيتاليغ )
Dexedrine) والدايميخيغ ) (Sylerine  .)(254، 1995 القخيػتي، الرسادؼ، ؼ،و ا) الدخش 

ولكشو ال يداؿ  التعمع،ثبت ىحا العبلج بالعقاقيخ نجاحو في بعس حاالت صعػبات وقج أ
ما والخبلؼ حػؿ استخجامو بدبب اآلثار الجانبية التي تتختب عميو  إذا  ،يػاجو الكثيخ مغ الججؿ



 144  / السنة الثانية التربية الخاصة بالطفل
 

والتقري؛  دارت حػلو بحاجو لمسديج مغ البحثكحلظ الجراسات التي قات شػيمة، و و استخجاـ أل
 ج  مرجاقيتو.يلتأك

 :العالج بزبط البخنامج الغحائي -ب

ػاد الشكية السرشعة التي مو ، والحافطة تبعاد السػاد الكيسيائية السمػنةوذلظ عغ شخيق اس
ألنيا كميا  ، وغيخىا؛والعريخ سػاد الغحائية السحفػضة كالفػاكوصشاعة أغحية ألشفاؿ، وال تجخل في

ألشفاؿ مغ ذوؼ اكسا أف آثارىا الجانبية ال تقترخ عمى  ،تديج مغ فخط الشذاط لجػ ألشفاؿ
 الدشج العمسي السجعع باألدلة. إلىيفتقخ  حا العبلجبل تذسل جسيع ألفخاد، وىصعػبات التعمع؛ 

 العالج عغ شخيق الفضتامضشات: ج_

شخاب لؤلشفاؿ الحيغ  أووذلظ عغ شخيق إعصاء جخعات مغ الفيتاميشات عمى شكل أقخاص، 
يعانػف مغ صعػبات التعمع؛ ألف مثل ىحه الجخعات قج تحدغ قجرتيع عمى االرتباط، وخفس 

 (225، 1995القخيػتي، الرسادؼ، ؼ، و ا) الدخشدرجة الشذاط لجييع.

، وإنسا  تخكد عمى العبلج غيخ ةواألساليب الدابقة ال تعالج صعػبات التعمع مباشخ 
ساط العمسية، والتخبػية، ولكشيا تشاؿ و ألا ورفس بيغ قبػؿ واستحداف بيغح و اسباشخ، وىي تتخ ال

 (234، 2006، هوزمبلؤ  بػ فخخأ) الستفادتيع مغ خبلليا.عشج السختريغ، والسخبيغ؛  أكثخج التأيي

 األسمػب الشفدي والتخبػي:-2

التخبػية، وتصبيقاتيا في مجاؿ جاالت الشفدية، و يختكد ىحا ألسمػب عمى تػضيف الس
باسع: التجريذ  ع، وىحا الشػع مغ التجريذ يعخؼلجػ األشفاؿ مغ ذوؼ صعػبات التعمالتعميع 

غ خبلؿ التعجيل في شخائق التغمب عمييا م ال  و امح ،العبلجي؛ ألنو يخكد عمى مطاىخ معيشة
، سا ذكخىا كيخؾ، وكالفشتوأساليبو، ويتزسغ االتجاه الشفدي المغػؼ ثبلثة أساليب ك ،التعميع

 ، وىي: 1988

 :لتجريب القائع عمى تحمضل السيسةا. 1

؛ فالقخاءة لتجريب السباشخ عمى ميارات محجدة وضخورية ألداء ميسة أكبخ: اويقرج بيحا التجريب
، ولكي تكػف ىحه والحداب مغ الكتابة أكثخألدائيا ميارات كبيخة  إلىعمى سبيل السثاؿ تحتاج 

 :ناجحة يجب أف يكػف ىشاؾ خصػات ىيالسيسة 

 تحجيج اليجؼ مغ تعمع السيارة  . أ
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 .ات صغيخة يسكغ أف يقـػ الصفل بياوحج إلىتجدئة اليسة التعميسية  . ب

، ويدتصيع القياـ ، وذلظ لكي يتقشيا الصفلال  أو لسيسة ايعتسج عمى تحميل  وىحا األسمػب
 .ا بعج إتقانيا وفق تدمدل مشتطعحىمسا يدسح لو بتشفي ؛كيب لعشاصخىاثع يقـػ بالتخ  ،بيا

 إلىفإف السجرس مسكغ أف يقدسيا حؼ يػاجو صعػبة في قخاءة قصعة ما؛ : الصفل المثاؿ ذلظ
 ، ويعخؼ إذا كاف قادرا  شبيعة الصفلوبعج ذلظ يحجد السجرس  ،أحخؼ إلىثع  ،كمسات إلىثع  ،جسل

ثع يشطع البخنامج  ،يحجد األىجاؼ كسا أنو ،الفخدية لمشجاح في أداء السيسة عمى امتبلؾ الخصػات
 .مغ خبلؿ استخجاـ أساليب التعديد العبلجي السشاسب

  :ريب القائع عمى العسمضات الشفدضةالتج -2

فعمى سبيل  ؛يسكغ االستفادة مغ ىحا األسمػب مغ أجل تحديغ القجرات العقمية األساسية
الػاحج؛ فإف التجريب يسكغ أف يقمل الصفل الحؼ يثبت نطخه مخات عجة عشج قخاءة الدصخ  السثاؿ:

 :يحقق اليجؼ مشو وىػ ، ولكغ ىحا األسمػب اللسخات مغ خبلؿ تجريب حخكات العيغعجد ىحه ا
 .تحديغ سخعة القخاءة

السباشخة في  االستخاتيجياتوزيادة الدخعة في القخاءة يسكغ أف تتحقق مغ خبلؿ استخجاـ 
 ومغ ثع ،والفيع لسا يدسع ويتكمع ،والسقارنة ،ساعواالست ،، وذلظ مغ خبلؿ الشطخالقخاءةميسة 

سميات سابقة لتعمع وىحه الع ،رياض األشفاؿ ةالسيسا في مخحمو مخحمة الحفع  إلىيرل الصفل 
 .ميارة القخاءة

 لحا يتختب عمى السعمع الحؼ يذخز العبلج أف يخكد عمى العسميات الشسائية السختبصة
ألف الصفل الحؼ يعاني مغ مذكمة تسييد برخؼ مغ السفيج تجريبو عمى التسييد  بالرعػبة؛

 .خكيد عمييا في حاؿ صعػبة القخاءةوالت ،لمحخوؼ والكمسات

  والعسمضات الشفدضة: ضج مغ التجريب عمى تحمضل السيسةاألسمػب السدتف -3

ألنو يعتسج عمى أف  ؛رليدتفيج ىحا األسمػب مغ األسمػبيغ الدابقيغ معا مغ دوف ف
ومجسػعة   وإنسا ىي سمدمة مغ العسميات الستعمسة؛ ؛الشفدية ليدت قجرات عقمية مشفرمةالعسميات 

مغ االستجابات الذخشية الستعمقة بسيسة معيشة؛ ويسكغ وصف ىحا األسمػب بذسػلو لسخاحل 
 ثبلث:

 والقػة عشج الصفل. تقييع مػاشغ الزعف .1
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 ل تحجيج تدمدل السيارات الدمػكيةالصفل مغ أج تحميل السيسات التي يخفق فييا .2
 والسعخفية السصمػبة ألداء ىحه السيسة.

مغ أجل ترسيع األساليب وتحميل السيسات  ،غ السعمػمات الخاصة بتقييع الصفلالجسع بي .3
 والسػاد التخبػية التي سيتع تقييسيا بذكل فخدؼ. التجريدية

 :األدبضات التخبػية -4

 تعجد:أسمػب الحػاس الس -1

يؤكج البخنامج الستبع ضسغ ىحا األسمػب عمى التعامل مع الػسائل التعميسية برػرة 
وذلظ باستخجاـ حػاسو السختمفة في عسميات  ،مباشخة؛ وىحا األسمػب يعسل عمى حل مذاكل الصفل

مغ حاسة مغ  أكثخقابمية لمتعميع عشج استخجامو  أكثخالتجريب؛ ألنو يفتخض أف يكػف الصفل 
 حػاسو.

يسثل  :(V)ويعشي  ( نسػذجا ليحه األساليب،VAKT): أسمػبنالج السدسىويعج أسمػب فخ 
يسثل حاسة الدسع، وىػ الحخؼ  ((Aو (Visual) ؿ مغ كمسةو وىػ الحخؼ األحاسة اإلبرار، 

ؿ مغ و حا الحخؼ ىػ الحخؼ األوى يسثل اإلحداس بالحخكة، (K)و، (Auditlory)ؿ مغ كمسة و األ
 (Kinesthetic). كمسة 

وفي ىحا  ،(Tactual)ؿ مغ كمسة و ؛ وىحا الحخؼ ىػ األيسثل حاسة المسذ (T)و
ابة كمسات ىحه القرة عمى ثع يقـػ السجرس بكت ب يسكغ أف يحكي الصفل قرة لمسجرس،األسمػ 

السجرس  إلىثع يدتسع الصفل  الكمسات )البرخ(،  إلىمسيح الشطخ ؛ بعج ذلظ يصمب مغ التالدبػرة
فتذتخؾ حػاسو (؛ بعج ذلظ يقخؤىا الصفل) الشصق(، وأخيخا يكتبيا الصفل؛ عشجما يقخأ ىحه )الدسع

 . المسذ( -اإلحداس -مغ )الحخكة

 أسمػب تعجيل الدمػؾ السعخفي: - 2

التعجيل التقميجؼ عمى  يعتسج بيشسا ،لة تعجيل تفكيخ الفخدو اسمػب عمى محأليعتسج ىحا ا
استخجاـ  :(، ويتزسغ التعجيل السعخفي55، 1987 سيدالع، ،ؼ و اتعجيل الدمػؾ الطاىخؼ )الدخش

سمػب مغ ألويعج ىحا ا ،والتحكع  بالترخفات ،الحاتي السعخفي لتػجيو الدمػؾ استخاتيجيات التعميع
 عجة أىسيا:ذلظ ألسباب ،  و ساليب السدتخجمة مع أشفاؿ صعػبات التعمعألفزل اأ

وىحا ما  ،وذلظ بإشخاكو في تجريب نفدو ،ألنو يؤكج عمى السبادرة الحاتية مغ الصفل .1
 والقرػر في التعميع. ،يداعجه عمى تخصي الدمبية
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 يعمع الصفل شخائق تداعجه عمى حل مذاكمو. .2

  .ىحا األسمػب مشاسب لسعالجة مذاكل االنتباه واالنجفاع .3

 التخبػي: –أسمػب التجريب الشفدي  -3

ويعتسج عمى بخنامج  ،سمػب مػجو لؤلشفاؿ الحيغ يعانػف مغ صعػبات التعمعألىحا ا
 ،وىػ بخنامج تجريبي نفدي تخبػؼ  ،متكامل يشصمق مغ نػاحي القرػر السسكشة عشج األشفاؿ

غ خبلليا تشسية وىػ عمى شكل رزمة تعميسية يدتيجؼ م ،(Vallet ،وقج قاـ بإعجاده )فاليت
 ،دراكية الحخكيةإلوالسيارات ا ،الحخكي -والتكامل الحدي ،الشسػ الحخكي: اآلتيةالسيارات 

  والسيارات االجتساعية. ،يارات السفاىيسية، والسالمغػؼ  والشسػ

 :ما يمي إلىوىحا البخنامج ييجؼ     

 الشسػ الحخكي: -1

 –يقـػ ىحا البخنامج عمى تجريب الصفل عمى مجسػعة مغ التسخيشات الخياضية  إذ
؛ ألف الفيديػلػجي –مسا يداعج عمى تصػر الشسػ العربي  ؛الحخكية وفق تعميسات محجدة

 تجريب إلىبحاجة ميارات التآزر  إلىلحيغ يفتقخوف وا األشفاؿ غيخ الشاضجيغ جدسيا ،
 ،أف يتعمع ميارات الزبط الجدسي األساسية إلىتجريجيا  تسخيشات رياضية تتدايج صعػبتياو 

 وىحا ما يداعج ىحا البخنامج عمى تحقيق أىجافو.

 خكي:الح-التكامل - 2

ومػاقف حل السذكبلت التي تتصمب التػجيو  ،ىحا البخنامج يشصمق مغ السػاقف العمسية
ىحا البخنامج تقـػ عمى  إلىلحا فاف األنذصة السػجية ؛ ومعخفة العبلقات بيغ األشياء ،السكاني

 .والتجريب عمى التصبيق والتعسيع ،والعبلقات بيغ األشياء ،أجدائوومعخفة  ،التػجيو الجدسي

 الحخكضة: -دراكضةإلالسيارات ا -3

مغ السصابقة بيغ  أونذاشاتو تبج ،التسييد البرخؼ بيغ األشياء إلىييجؼ ىحا البخنامج 
ومصابقتيا مع التراميع الخاصة بالرػر السختمفة وصػال  ،ووضع األشياء ضسغ فئات ،األلػاف

 .نساط الكمسةأو  ،والحخوؼ باألرقاـ،التسييد الخمدؼ الستعمق  إلى
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 :الشسػ المغػي  -4

تخبػية متشػعة  يقجـ فخصا   إذ ؛واالستجابة المغػية الدميسة ،تكػيغ المفع إلىوييجؼ 
 .لفاظ الخمديةألتعمع ا إلىلترل  ؛تشصمق مغ الخبخة العمسية واألدوات السمسػسة

 :السيارات السفاىضسضة-5

 ،ثع عجىا ،الصفل بتحخيظ األشياء أبحيث يبج ؛تشسية السفاىيع العجدية إلىوتيجؼ 
ف الصفل يتعمع ويخبط بيغ الخمػز والعبلقات أكسا  ،ومقارنة كسية األشياء ضسغ مجسػعات مختمفة

 .بعيشيا عجادا  أ أف الخمػز تسثل ويتعمع ، (، =  <،  >)بيغ األرقاـ 

 السيارات االجتساعضة: -6

يتعمع األشفاؿ مغ خبلليا ضبط  إذ ؛قبػؿ الصفل اجتساعيا إلىىحه السيارات تيجؼ 
ػر مع األملياء أو ف و اف يتعأوفي ىحا البخنامج تحجيجا يجب  ،والدمػؾ السشاسب ،ف و اوالتع ،الحات

ولكي  ،وغيخ السباشخ ليتع تحقيق الفائجة مغ اتباع ىحا األسمػب ؛السجرسة في التعميسيغ: السباشخ
، وزمبلئو أبػ فخخدمػؾ االجتساعي. )والسيارات ذات العبلقة بال ،يتقغ الصفل العادات الذخرية

2006 ،176)  

 :وصعػبات التعمع ،التكشػلػجضا -9

وذلظ مغ خبلؿ التقشيات  ،تدويج األشفاؿ بالخبخة التعميسيةىشاؾ بخامج تعػيزية ترسع ل
والتعمع عغ شخيق  ،وغيخىا ،ووسائل تكشػلػجيا السعمػمات؛ مثل السػاد السدجمة، والتقشيات البرخية

 .الدمبلء

ويدتشج بذكل  ،العبلج القائع عمى تجريب السيارة :وّىحا الشػع مغ البخامج يصمق عميو اسع
ف إالشطخة القائمة:  إلىعمى السذكمة التي تطيخ لجػ الصفل. كسا يدتشج  التخكيد السباشخ إلىرئيذ 

فالصفل الحؼ ال يدتصيع لع يتمق الفخص السشاسبة لمتعمع؛  ألنو ؛ىحه السذكمة لجيوالصفل وججت 
وىحا  ،ثع قخاءة الكمسة ،وىػ قخاءة الحخؼ ،األساس إلىفانو يعيج القائع عمى عبلجو  ؛قخاءة جسمة

  (.33، 2006 ،وزمبلئو ج يدسى العبلج القائع عمى التعمع السباشخ.)أبػ فخخالشػع مغ العبل
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 الفرل الدابع

 االضصخابات الدمػكضة واالنفعالضة

 .مقجمة.1

 .تعخيف االضصخابات الدمػكضة واالنفعالضة. 2

 .ندبة انتذار االضصخابات الدمػكضة واالنفعالضة.3

  .ترشضف االضصخابات الدمػكضة واالنفعالضة.4

 .واالنفعالضة سباب االضصخابات الدمػكضةأ.5

  .قضاس وتذخضز االضصخابات الدمػكضة واالنفعالضة.6

 .االضصخابات الدمػكضة واالنفعالضةشكاؿ أبعس . 7

 االندحابب. العجواف    ج.               

 .، وشخائق الكذف عشيعوانفعالضا   خرائز األشفاؿ السزصخبضغ سمػكضا  .8

 .العالجي لالضصخابات الدمػكضة واالنفعالضةالتجخل . 9

 .السزصخبضغ سمػكضا وانفعالضا   شفاؿلألالبخامج السقجمة  .10

 .واضصخابات الدمػؾ التكشػلػجضا .11
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 الفصل السابع

 االضطرابات السلوكية واالنفعالية

 :مقجمة -1

واالنفعالية عشج ، تحجيج مفيـػ االضصخابات الدمػكيةكثخت التعاريف التي دارت حػؿ 
 غ،نفديي أو تخبػييغ واختراصييغشباء نفدييغ، وأشباء، أ وكثخ السعخفػف مغ ،شفاؿألوا ،الذباب

 وكحلظ السخبيغ. ،قانػنييغ أو

 :السدسيات أو ومغ ىحه التعاريف

 :نحخاؼاال .1
 Social Maladjustmentسػء التكيف االجتساعي  .2
 Emotionlly Handicapعاقة االنفعالية إلا .3
 Disturbancesاالضصخابات االنفعالية  .4
 Behavior Disordersاالضصخابات الدمػكية  .5

تؤثخ في  إذ ،الصفل السراب بيا فيىا الكبيخة ثار آليا واالنفعالية  وىحه االضصخابات الدمػكية
وكحلظ تؤثخ في التحريل  ،والسحيط االجتساعي كمو مغ حػلو ،صجقائوأو  ،سختوأعبلقاتو مع 
 العمسي لجيو .

سيعير في  بياالسراب  فإف ؛زالتياإولع يتجخل في  ،ا لع تتع معالجة ىحه االضصخاباتإذف
ليشجمج في سمػكيات سمبية ضج  ؛وربسا تخؾ مجرستو ،والعدلة االجتساعية ،لع االنفعاليآلحالة مغ ا

فزل مغ حيث أجخل العبلجي مبكخا كانت الشتائج وكمسا كاف الت ،السجتسع الحؼ سيعير فيو
 يجابية مع مغ حػليع .إلوالعبلقة االجتساعية ا ،ريل العمسيالتح

 :عالضةتعخيف االضصخابات الدمػكضة واالنف  -2

 ف محجد تساماولكغ لع يتفق عمى تعخي –شخنا أكسا  –خت تعاريف ىحه االضصخابات كث
  :وذلظ األسباب مشيا

 .ـ وجػد تعخيف محجد لمرحة الشفديةعج -1
 .قياسيسا بسقاييذ محجدة ، وصعػبةوالدمػؾ ،تبايغ العػاشف -2
 .الجراسات الفمدفية لتفديخ الدمػؾساليب الشطخية و ألتشػع ا -3
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 .ؼ االضصخابات واختبلفيا في وصفيعتعجد الجيات والسؤسدات التي تخجـ ذو  -4
 .والدمػؾ افية الستعمقة باالنفعاؿاختبلؼ التػقعات االجتساعية والثق -5

 ،الدمػكية مغ غيخه لبلضصخابات كثخأمغ القبػؿ ولكغ ىشاؾ تعخيف تع اعتساده لقخبو 
وقج اعتسج فيو عمى قانػف تعميع األشفاؿ ، (  Bowr، وىػ التعخيف الحؼ قجمو ) بػرواالنفعالية
 :و ىػنأ فيف نجسل تعخيفو أويسكغ  ،السعػقيغ

 ،وىي واضحة وضاىخة ،لػقت شػيل مغ الدمغ اآلتيةمغ الرفات  أكثخ أو ،وجػد واحجة
 :، وىحه الرفات ىيوتؤثخ في التحريل العمسي

  بة.آوالك ،سيادة مداج مغ الحدف  -1
  .صحية أو ،حدية أو ،عاقة عقميةإ عمى التحريل العمسي مع عجـ وجػد عجـ القجرة  -2
 فإنياف بشيت إوالسعمسيغ و  صجقاءألعجـ القجرة عمى بشاء عبلقات اجتساعية شخرية مع ا -3

 تجـو شػيبل . ال
 السجرسية،والسذكبلت  ،ؼو اوالسخ ،اآلالـ :عخاض الجدسية مثلألتزخيع ا إلىالشدوع  -4

  .والكبلمية ،والسذكبلت المغػية
  .نساط سمػكية غيخ مشاسبة في السػاقف العاديةأوجػد  -5

 بأنيع يغ انفعاليا  وسمػكيا  ( األشفاؿ السزصخب  Kauffman 1977كسا عخؼ كػفساف )
وغيخ متػافقة مع  ،وىحه الدمػكيات غيخ مقبػلة ،يغخخ آليبجوف سمػكيات غيخ سػية تجاه ا

 .ومحيصيع غيخ سػية نفديعأكسا اف تػقعاتيع مع  ،مجتسعيع وبيئتيع السحيصة بيع

 :إلىشارة إلإال أنيسا يتفقاف في ا ؛فيغيبيغ التعخ  االختبلؼولكغ رغع 

االجتساعية مغ حيث االضصخاب وعجـ القبػؿ بشاء عمى التػقعات الدمػؾ اعتساد معيار  -1
 .والثقافية

 عبج العديد، ) كػافحة،.الشػعوالبلسػاء يكسغ في الجرجة ال في  الدػاءالفخؽ بيغ  -2
2005 ،143)          

 واالنفعالضة: االضصخابات الدمػكضةندبة انتذار  -3

والسقياس  ،عاقةإل: شجة ابأمػر كثيخة مشياتتعمق  ألنيا ؛يسكغ تحجيج ىحه الشدبة بجقة ال
، واختبلؼ السجتسع بيغ عاقةإلالبمج الحؼ تػجج فيو ىحه ا، ودرجة تحزخ السدتخجـ في قياسيا

ليحه –شخنا أف أكسا سبق  –عجـ وجػد تعخيف محجد  إلى إضافةتجارؼ  أو ،صشاعي أو ،زراعي
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 نياإف ألنيا تتعمق بالذعػر؛ ،ف االعاقة االنفعاليةأكسا  رى وتحجد ندبتيا تساما؛عاقة لكي تحإلا
 .مقياس ثابت أوشكل،  أوتحجد بحجع،  ال

ألنيا تكػف  ؛مغ السزصخبيغ انفعاليا أعمىوالشدبة قج تكػف لجػ السزصخبيغ سمػكيا 
 .خخيغآلل ضيػرا   أكثخ

مػؾ العجوانية يتجمى لجػ الحكػر فسثبل س ؛وتتعمق ندبة االضصخاب باختبلؼ الجشذ
لمحكػر كي يتبعػا ىحا الدمػؾ  األسخةعغ تذجيع  وىحا الدمػؾ قج يكػف ناتجا   ،ناثإلمغ ا أكثخ
 . أكثخناث إلواالكتئاب لجػ ا بيشسا يكثخ االضصخاب االنفعالي ؛ناثإلمغ ا أكثخ

 (مغ أشفاؿ السجارس مزصخبػف انفعاليا ،0.01ف )أ إلىىمياف وكػفساف  ويذيخ
ا ما قيدت إذتكػف كحلظ  ولكغ ىحه الشدبة ال ،عبلج مغ خبلؿ التخبية الخاصة إلىويحتاجػف 

ولكغ  ،والدمػكية معا ،خ يختمف عشجما يتعمق باالضصخابات االنفعاليةاألم، و والكبار عشج الرغار
 (286، 2005تو تديج في االضصخابات الدمػكية.) الطاىخ، ندب

 :واالنفعالضةترشضف االضصخابات الدمػكضة  -4

، تساما ا  لغ يكػف محجد يزا  أفإف ترشيفا  بسا اف تعخيف ىحه االضصخابات غيخ محجد
فيحه االضصخابات مشيا ما يكػف  ؛ولغ يكػف مقبػال لجػ الجسيع مغ السيتسيغ في ىحا السجاؿ

ومشيا ما  ،خخيغ، ومشيا ما يكػف معقجا ، ومشيا ما يكػف داخميا  عسيقا  ليذ لو تأثيخه في اآلبديصا  
ومشيا ما يحج مغ شاقة الفخد  ،جرات العقميةومشيا ما يؤثخ في الق ،كالعجوانية كػف واضحا  ضاىخا  ي

 .، ونذاشووقجرتو

ولكشو  ،قجـ الترانيفخيكية مغ أاألملمجسعية  ف الترشيف ) الصبي الشفدي (فإ وعسػما  
) التخمف فأضيفت اليو الجػانب العقمية  ؛كاف محجودا   نو-أل ،واجو بعس االنتقادات السػجية اليو

اضصخاب الحخكة  :والجػانب الجدسية مثل ،والقمق ،التػتخ :مثلوالجػانب االنفعالية  ،العقمي (
 .، والشسائيةوالتػحج ،كاضصخاب الخػؼ ؛الدمػكية

التعامل مع الدمػؾ  إلىعغ دور السجرس الحؼ يسيل  ولكغ ىحا الترشيف قج يكػف بعيجا  
 .التعامل معياية يرعب عمى السعمع سمػكيات خف إلىوالترانيف الدابقة تذيخ  ،الجمي الطاىخ

فزل الترانيف ، وىػ يعج مغ أفي الدبعيشات( quay، ولكغ ضيخ ترشيف ) كػؼ 
 : ، وىيبعادأربعة أشسل  ألنوواالنفعالية  ،لبلضصخابات الدمػكية
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 ،وعجـ الصاعة ،وىي تتعمق بالسذاجخة :conduct disordersاضصخابات الترخؼ  -1
 .، واستخجاـ ألفاظ نابيةف و اوعجـ التع ،والتخخيب

 ،وتذتسل عمى البكاء السدتسخ: personality disordersاضصخابات الذخرضة   -2
 .، وعجـ الثقة بالشفذواالندحاب ،والقمق ،والخػؼ

والكدل وضعف  ،والفػضى ،ويجؿ عميو قرخ مجة االنتباه :immaturityعجـ الشزج  -3
 .حبلـ اليقطةأالتخكيد، و 

 ،الػاجبات أداءويجؿ عميو التيخب مغ  :social delinquency الجشػح الربضاني  -4
 .، والدخقةواليخوب مغ السجرسة

ويفيجه في تذخيز حاالت الصبلب السرابيغ  ،وىحا الترشيف خاص بالسعمع
 .خيكياألمغ الترشيف الصبي الشفدي م أكثخباالضصخابات، 

فعالية تختمف مغ حيث شجتيا سػاء ف االضصخابات الدمػكية واالنأ إلىف نذيخ أويسكغ 
: فسثبل السراب بانفراـ الذخرية يعاني مغ اضصخاب خارجيا   أـ ،كاف الدمػؾ داخميا  أ

 ،وىحاء ،ويريبو ىمػسات ،خياؿ أوىػ حقيقة  وال يدتصيع التسييد بيغ ما ،شجيج في التفكيخ
 ،ف يكذفوأبيشسا العجوانية سمػؾ ضاىخؼ يسكغ لمسعمع  ،حبلـ اليقطةأواستغخاؽ في  ،وانصػاء

: خخػ مثلأبيشسا يرعب عميو التعامل مع حاالت  أيزا ؛ويعالجو  ،ويحدغ التعامل معو
 (287، 2005. ) الطاىخ، الفراـ

 :، واالنفعالضةسباب االضصخابات الدمػكضةأ -5

 ،فسشيا ما ىػ شجيج التأثيخ؛ولكشيا ليدت ضسغ درجة واحجة مغ  ،سباب االضصخابات كثيخةأ
، ولكغ دت لوأالتي  األسباب إلىوىحا يعػد  ، ىػ بديط ومشيا ما ،ىػ متػسط ومشيا ما

 :إلىيسكغ تقديسيا 

 :عػامل بضػلػجضة -1
واالضصخابات الدمػكية  ،والبيػكيسائية ،والعربية ،فيشاؾ عبلقة بيغ العػامل الجيشية

وقج تػصل ) كالساف  ،ىحه االضصخابات إلىىحه العػامل كميا لتؤدؼ  ، وقج تجتسعاالنفعالية
kallman  ) أف يعشي  ولكغ ىحا ال ،لمفراـ هويييؤ  ،وجػد عامل وراثي متشح يخثو الفخد إلى

 ،ومداجو ،وقج يكػف ىشاؾ عبلقة بيغ شبع الفخد ،وانسا قج يييئ لمفراـ ،يػرث الفراـ
صعب  أونجج مغ يكػف حاد السداج  إذ ؛واالضصخابات الدمػكية واالنفعالية التي تريبو

 .سيميا أو ،الصباع
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شار أبيغ الخمل العربي وحاالت الفراـ كسا  – غالبا   –العبلقة  إلىشارات إ كسا يػجج
 .( Kauffman Hallahanذلظ )  إلى

واالنفعالية  واالضصخابات الدمػكيةوربسا كانت ىشاؾ عبلقة بيغ عػامل ما قبل الػالدة 
 اإلعاقاتالتي تدبب معطع  والسخجراتليا الكحػؿ و اتش أو ،األـ: سػء التغحية عشج مثل

وضع  إلى إضافةأيزا ، وقج تديع في حجوث االضصخابات االنفعالية والدمػكية  ،الجدجية
 الحسل. خبلؿ  الديئالشفدي  األـ

 :عػامل بضئضة -2
ال سيسا العبلقات و  ،الكبيخ في االضصخابات الدمػكية واالنفعاليةليحه العػامل اثخىا 

 . ا ىي السدبب لسثل ىحه االضصخاباتوشفمي ،األـوربسا كانت العبلقة الدمبية بيغ  ،سخيةاأل

؛ ومسا يؤثخ في الصفل لىو السيسا في سشػاتو األو  ،سخة لو دوره الكبيخ في تشذئة الصفلاألوجػ 
 .يتعمق بالسجرسة ومشيا ما يتعمق باألسخة، سباب كثيخة مشيا ماأ

 :ما يتعمق باألسخةال : أو 

 :سالضب السعاممة الػالجيةأ -1
ومعاممة الػالجيغ  ،سخؼ ىػ العشرخ الخئيذ في تكػيغ شخرية الصفلاأليعج السشاخ 

والػصاية  ،فسثبل السعاممة التي يدػدىا كثخة الجالؿ ؛ليا دورىا الكبيخ في تشذئتو ألبشائيع
لة و اومح ،ونػبات الغزب ،وكثخة السصالب ،العرياف إلىالدائجة عمى الصفل قج تؤدؼ 

 .جـ الذعػر بالسدؤوليةوع ،واالتكالية ،والبلمباالة اآلخخيغ،الديصخة عمى 
 أكثخو  ،عانا لديصخة والجييعإذ أكثخ بيشسا األشفاؿ الحيغ يتعامل معيع الػالجاف بتدمط ىع

 .ف بالجبغ عشج التعامل مع أقخانيعويترفػ  ،لجييع غاألمبمع انعجاـ الذعػر  ،شاعة ليع
الد، ال و األوعجـ اتباع مشيجية ثابتة في تخبية  ،بالعذػائية وقج يترف سمػؾ الػالجيغ

وىحا مسا يخمق القمق والخػؼ عشج  ،الثػاب والعقاب أو ،ة والحخمافسيسا في مػضػع السكافأ
 ويجعل مشيع شخرية محبحبة غيخ مدتقخة. ،األشفاؿ

التختيب  أو ،العسخ أو ،مغ حيث الجشذ اءشاألبوقج يكػف ىشاؾ تفخقة في السعاممة بيغ 
كمييسا  أو ،األـ أو ،األبوذلظ مغ قبل  ،الذكل الخمقي أو ،الرحة وأ ،السخض أو ،الػالدؼ

والخفس الحؼ قج يعبخ عشو بدمػكيات  ،الحقج إلىوىحا التعامل قج يؤدؼ عشج الصفل  ،معا
 مختمفة ومتعجدة . وبأساليب ،اآلخخيغنحػ  أو ،عجوانية مػجية نحػ الحات
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 :حجع االسخة -2
 خ،كبأسخة كبيخا كانت العخضة لبلضصخابات االنفعالية والدمػكية فييا ألفكمسا كاف حجع ا

 .والجراسات اإلحرائياتمعطع  إليوشارت أوىحا ما 

 :التختضب السضالدي لمصفل  -3
ال تكػف  ، ولكغ البيئة الشفدية تحجيجا  وضسغ بيئة واحجة ،يػلج الصفل في بيت واحج

والخعاية  ،االىتساـ ؿو األيعصى الصفل  إذ ؛األشفاؿ يذتخكػف بستغيخات واحجة أفمع  ،واحجة
وىحا ما يجعل األشفاؿ الحيغ يكػف  ،حج الذصط إلى مجلبل   األخيخبيشسا يكػف  ؛حج كبيخ إلى

 أو ،فيشفدػف عغ شعػرىع ىحا بالعشاد باإلىساؿ؛الخامذ يذعخوف  أو ،لخابعاتختيبيع 
سختيع مغ خبلؿ ثبات وجػدىع في أإلػف و األنيع يححج بعيج  إلىوقج يطيخ تسيد  ،العجوانية

 .وقجراتيع بخوز شاقاتيع

 :ػي األبالسخض  -4
مخاض يكػنػف عخضة لمسذاكل واالضصخابات أباؤىع مغ فاألشفاؿ الحيغ يعاني آ

  .الدمػكية واالنفعالية

 :العائمضةوالخالفات  ،حاالت الصالؽ -5
لى و السيسا في الدشػات الخسذ األو  ،ثارىا الدمبية في نفدية األشفاؿىحه العػامل ليا آ

السذاكل ثخه الكبيخ في غياب كمييسا لو أ أو، األـغياب  أو ،األبفغياب  ؛مغ عسخىع
 .لدمػكية التي يعاني مشيا األشفاؿا

فعشجما  األسخة،تمقي ضبلليا الدمبية عمى جػ  ػيغاألبف الخبلفات السدتسخة بيغ كسا أ
تفخيغيا في  إلىيتػجياف  نيساإف ؛شباع حاجاتيع الشفدية مغ بعزيساإفي  اآلباءيخفق 
 .أبشائيع

 :ثانضا : السجرسة  
 أو اؿ في جعل الصفل الستعمع متكيفا  دورىا الفعليا و  ،لمسجرسة دورىا في سمػؾ الصفل 

 أو ،لمعمع يجعمو محبا   أفويسكغ  ،فالسعمع ىػ العشرخ الفاعل والسؤثخ في الصفل ؛غيخ متكيف
 فاألسمػب القدخؼ االستبجادؼ ؛أيزا  والػسائل السدتعسمة في التجريذ  لؤلساليبلو وفقا  كارىا  

 واألسمػب ،لكل شيء في الرف قج يشفخ الصفل مغ السجرسة الحؼ يجعل مغ السعمع محػرا  
ب سمػ ، وىشاؾ األوتشعجـ فيو الزػابط ،والخبط تدػده الفػضى ف الميغ الحؼ يفتقج لمحلو االستي

 أيزا  السػضػعية  أوية سمعغ الع وبعيجا   ،مػضعيساالستحبحب الحؼ تدػده الذجة والميغ في غيخ 
 يجعل مغ الستعمع ناشئا  متحبحبا .
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يتبع  إذ بشائو دوره في سمػكيع؛أفي تعميع  وكحلظ لمسشيج التجريدي الحؼ يتبعو السجرس
، عغ ميػؿ شبلبو بعيجا   خخ مشيجا  سا قج يتبع مجرس آبيش ؛يخاعي فيو ميػؿ شبلبو السجرس مشيجا  

 .يتسحػروا حػلو أفوعمييع 
، ونػعيا) أحادية، وحجسيا ،والسجرسة اإلدارةولدياسة  ،وكحلظ لمسشاخ السجرسي

عجـ  أو ،ثخه في تكيف الستعمع، وكل ما يػجج في السجرسة لو أخاصة أو ،حكػميةمختمصة(، 
 .تكيفو

 :ثالثا : عػامل ثقافضة
ثخىا في تصػره ، وأدورىا الكبيخ في تشذئة الفخد باألشفاؿلمثقافة العامة السحيصة 

 ،ومعاييخ سمػكية ،وتقاليج ،وما يشتذخ فييا مغ عادات ،واالجتساعي ،والدمػكي ،االنفعالي
 .، ومحخماتومصالب ،ومعتقجات فكخية

 ،دوره الكبيخ في نذخ ثقافة معيشة لجػ األشفاؿ مغ تححيخ مغ السخجرات لئلعبلـكسا 
 اف،األقخ مغ مراحبة بعس  أو ،تذجيع العشف مغ خبلؿ بخامج األشفاؿ أو ،مباالةال أو ،والخسػر

 .إيجابيا   أو فييع سمبيا  باألفخاد، وتؤثخ  عاما   فيحه كميا تذكل محيصا  ؛ اإليجابي أووتأثيخىع الدمبي 
 ،وتقاليجىا ، وعاداتيا،ف لكل شبقة اجتساعية قيسياأ التفريل نجج مثبل   إلىتيشا ا أإذف

وتؤثخ في تشذئتيع  ألبشائيع، التي تحجد معاممة الػالجيغ غالبا   ػراألموىحه  ،وثقافتيا الخاصة بيا
فييع ىحه الثقافة ليسارسػىا في  ف تغخسؿ أو اوتح ،لؤلمػرورؤيتيا  ،وثقافتيا ،وفقا لسعاييخىا

 .وشبقية مساثمة ضاع اجتساعيةأو 
بيغ  -  Rutter and Quintonكسا يخػ روتخ وكػيشتػف  – أيزا  وىشاؾ صمة وثيقة 

ندبة الحيغ يعانػف مغ اضصخابات نفدية قج  إف إذواالضصخابات الدمػكية  ،الصبقة االجتساعية
 .شبو ماىخ عامبل   أو، غيخ متسيد فييا عامبل   األبيكػف  أسخ إلى يشتسػف  (0.045) إلىترل 

ثقافتو  فالسجتسع عسػما   ؛ثخه عشج الصفلامل مع األشفاؿ مغ حيث جشديع لو أف التعكسا أ
بخوزه في  مغ أكثخخ في السجتسع الذخقي األموقج يبخز ىحا  اإلناث،مغ  أكثخالحكػر  إلىتسيل 

 السجتسع الغخبي ......
 ،نفديعواني لجػ الحكػر بيجؼ الجفاع عغ أوكحلظ العخؼ االجتساعي يذجع الدمػؾ العج

 .، والمصفدف بالشعػمةيف يتس، وال يدتحدشو عشج اإلناث المػاتي يجب أوعغ غيخىع
وتديع في حجوث  ،بثقافة السجتسع ا  تختبط ارتباشا رئيد لؤلشفاؿ اإلساءةف كسا أ

 االضصخابات الدمػكية واالنفعالية لجييع .
 أوكانتا مشخفزتيغ  إذالكفاية السادية والثقافية  أفيبجو  إذ: السادؼالعشرخ  يبقى أخيخا  

 ،فعجـ تػافخ الطخوؼ الصبيعية لمتصػر والشسػ ؛ثخىسا الكبيخ في تشذئة الصفل؛ فميسا أمعجومتيغ
األلعاب ميغ ، وعجـ تأوالغحاء السشاسب لشسػ الصفل األساسيةعمى تاميغ الحاجات  وعجـ القجرة
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ذلظ قج  ،لعاب السعجة لتعميع الصفل كلاألال سيسا  ،حاجات الصفل الشفدية الزخورية إلشباع
في خه الدمبي ثأيزا لو أميغ ىحه االحتياجات اإلسخاؼ في تأ أفمع  ،الصفل إخفاؽ يدبب في

اتباعو سمػكيات و  ،الدمبي في نفدية الصفل واإلحباط اإلخفاؽثخ يخفى عمى أحج أ وال ،تخبية الصفل
 (293، 2005الطاىخ،  .)ة وغيخ سػيةمزصخب

 :واالنفعالضة قضاس وتذخضز االضصخابات الدمػكضة -6
، ولكغ الديػلة أو، ف قياس ىحه االضصخابات ليذ عمى درجة واحجة مغ الرعػبةإ

 ،مخ خارجي يديل تذخيروألنو أ وضػحا   أكثخخ الكذف عغ االضصخابات الدمػكية ميبقى أ
وىي  ،تكػف مػجية نحػ الحات الكذف عغ االضصخابات االنفعالية أمخىا أصعب ألنيا غالبا  بيشسا 

 .والقمق تتسثل في االكتئاب
ف فالسعمسػ  ؛مغ حيث الجقة واألسخةتذخيز ىحه االضصخابات بيغ السعمع كسا يختمف 

وىحا ما  ،أكثخألنيع يتعاممػف مع أشفاؿ  ؛األسخةمغ  أكثخيكذفػا ىحه االضصخابات  أفيسكغ  مثبل
نيع عمى معخفة ودراية كسا أ ،ت لجػ بعس األشفاؿ مغ غيخىعيجعميع يسيدوف ىحه االضصخابا

 .الدمػؾ الستبلئع مغ غيخ الستبلئعب
ابعة لمتصػر التاريخي الحؼ لحق يكػنػف عمى معخفة ومت اآلباء يزا  األسخة أولكغ في 

ؿ مغ الػقت الحؼ يسزيو شػ ضسغ أسختو أ فالصفل يقزي وقتا   ؛والطخوؼ السحيصة بيع ،شفاليعبأ
 .في مجرستو

األىل عغ ف بيغ الصخفيغ خبلؿ التػاصل بيشيسا عغ شخيق سؤاؿ و االتع األفزلمغ لحا 
 .صػرة وضع أبشيع بذكل دائعفي  األىلووضع  ،متابعة السجرسة لسذاكل الصفل أو، الدىعأو 

فاالضصخابات الدمػكية  ،وقج يداعجىع تقجـ عسخ الصفل الدمشي عمى تعخؼ مذاكمو
وىشا لمسعمع دوره في  ،والستغيخات والدمػكيات التي تطيخ لجػ الصفل مع تقجـ عسخه ،واالنفعالية

 .ػراألمتػف في متابعتيع ليحه و اتفوالسعمسػف ي ،كذف الستغيخات
وفقا لستغيخ الدماف  واألسخةبيغ البيت  ءا  وىجو كسا تختمف ىحه االضصخابات حجة 

وقج نجج عكذ  ،ولكشو ىادغ في السجرسة ،ذا مذكبلت سمػكية في البيت فقج نجج شفبل   ؛والسكاف
فالتغييخ قج يكػف حدب  ؛في الطييخة ، ولكشو ييجأفي الرباح انفعاليا  وقج يكػف الصفل  ،ىحه الحالة

 .والسكاف فالدما
حالة  تقييعغيخ ثابت في  ا  كومح ،تقجيخا غيخ معتسج واآلباء ولكغ يبقى تقجيخ السعمسيغ

 .واالنفعالية والكذف عغ اضصخاباتيع الدمػكية ،األشفاؿ
 واالختراصييغ الشفدانييغ األشباءدقة مغ تقجيخ  أكثخف تقجيخ السعمسيغ أ إالّ 

كل  أشار إليووىحا ما  ،قخانو، ويقارف سمػكو بأشػيل ف السعمع يحتظ بالصفل لػقتأل ؛الشفدانييغ
 ((Hallahan and Kauffman -2003-p-263مغ ) ىمساف وكػفساف ( 



 158  / السنة الثانية التربية الخاصة بالطفل
 

 :، وىيوزمبلؤه خصػات عسمية ثبلث ليحا الغخض ،وقج استخجـ والكخ

ووضع  ،ورتب الستعمسيغ ذوؼ السذاكل الجاخمية والخارجية ،قػائع السعمسيغ -1
بالتجريج حدب تذابييا مغ كاف وتختيبيا  ،التػصيف السشاسب لحاالتيع ومذاكميع

 .األقل إلى تذابيا   كثخاأل
لى و األ االستسارة ويزع عمى ،عمى ثبلث رتب لمستعمعيسؤل السعمع استسارتي استبياف أل -2

 الدخقة،:) مثل ؟ىل قاـ بدمػكيات معيشة ،شارات حػؿ وضع الستعمع عغ الذيخ الدابقإ
رة الثانية بعجد ستساالا ؤلويس، ثػرات الغزب ...( البحؼء، الدب، الكبلـ ، الذتيسة

، وىل اتبع التعميسات ( غالبا   – بجا  أ –مخات القياـ باألعساؿ الدمبية الدابقة ) أحيانا 
 ؟ف مع أقخانو في االنذصة الجساعيةو االرفية؟ وىل تع

 االختراصيمثل: ) خخيغ غيخ السعمعتعخض االستسارتاف عمى ميشييغ آ أف يجب -3
لسعاييخ ضيخ الستعمع سجبل يفػؽ اا أإذالسيسا و ..( السخشج الشفدي .. أو، الشفدي

 .االعتيادية في استسارتيو

، جل مخاقبة تػقعات تحريمويخاقب الستعمع في الرف مغ أ أفجب كسا ي
لتقييع نػعية الدمػؾ االجتساعي الحؼ  ؛في فشاء السجرسة يزا  ، ويخاقب أكاديسيوأدائو األ

ا إذالتخبية الخاصة  إلىالصفل الستعمع وذلظ لكي يتع تحػيل  ،وشبيعتو ،يدمكو الستعمع
الستعمسيغ مغ ذوؼ  إلىيداعج في تحديغ الخجمات السقجمة وىحا مسا  خ،األماحتاج 

 ( 299، 2005 ،) الطاىخواالنفعالية.  االضصخابات الدمػكية
 :والدمػكية مثل مقاييذ مقششة لتذخيز االضصخابات االنفعالية وقج استخجمت

 ( Roschach spot of ink scale خ )بقع الحب أو، اختبار رورشاخ -1
 ( Eyscnk pcrsonality Invcntory 1960يدنظ )مقياس الذخرية إل -2
 (Drow aman test by goodenoughمقياس رسع الخجل لجػدانف ) -3
 ( Tematic apperception test) اختبار تفيع السػضػع لمكبار -4
 ( children apperception testاختبار تفيع السػضػع لمرغار ) -5
 autism behavior cheklisty by kruge andقائسة الدمػؾ الفرامي ) -6

Almond 1978 ) 
 AAMD-Adaptiveخيكية لمتخمف العقمي )األممقياس الدمػؾ التكيفي لمجسعية  -7

behavior scale 1975-1981  ) 
 :ف نذخح بعس ىحه السقاييذ مثلأكغ ويس
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  :قضاس بضخكذ لتقجيخ الدمػؾم -1
ولو مرجاقية ودرجة ثبات  ،شيخ السقاييذ السدتخجمةيعج ىحا السقياس مغ أ

جل قياس وتذخيز االضصخابات ويدتخجـ مغ أ وىػ مقياس فخدؼ ،عالية
فقخات مػزعة ضسغ  (110)السقياس مغ  ، ويتألف( سشػات 6االنفعالية مغ عسخ )

 :، وىي( مقياسا   19)

 فخاط في القمق إلاExcessive Anxiety(5) ، وفقخاتو عجدىا 
 فخاط في لـػ الحات إلاExcessive self-Blam ،( 5وفقخاتو عجدىا) 
  االعتسادية الدائجةExcessive Dependency  ( 6وفقخاتو عجدىا) 
  االندحابية الدائجةExcessiveWithdrawaca، ( 6وفقخاتو عجدىا) 
  األناضعف قػة poor ego strength، ( 7وفقخاتو عجدىا) 
  ضعف القػة الجدسيةpoor physical strength، ( 5وفقخاتو عجدىا) 
 زر الحدي آضعف التpoor coorination، ( 5وفقخاتو عجدىا) 
  تجني القجرة العقميةpoor Intellectuallity، ( 7وفقخاتو عجدىا ) 
  كاديسي ألالتحريل اتجني poor academic achievement  وفقخاتو

 (5عجدىا )
  ضعف االنتباهpoor Attention، ( 5وفقخاتو عجدىا  ) 
  ضعف القجرة عمى ضبط االستجاباتpoor Impulse control،  وفقخاتو

 (  5)عجدىا
  ضعف االتراؿ مع الػاقعpoor Reality contact ، ( 8وفقخاتو عجدىا  ) 
 السبالغ فييا  السعاناةExcessive suttering  ،( 7وفقخاتو عجدىا ) 
 حداس باليػيةإلضعف ا  poor sense of Identity،( 5وفقخاتو عجدىا) 
  صعػبة ضبط الغزبpoor Anger control،  ( 5وفقخاتو عجدىا) 
   العجوانية السبالغ فيياExcessive agressiveenss، ( 6وفقخاتو عجدىا) 
  فيواالحداس بالطمع السبالغ Excessive persecution،  وفقخاتو عجدىا

(5) 
  العشاد السبالغ مشوExcessive resistance، ( 5وفقخاتو عجدىا) 
  االجتساعيصعػبة االنزباط poor social conformity،  وفقخاتو عجدىا

(8) 
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 :مقايضذ الدمػؾ التكضفي -2 

خيكية لقياس األم: مقياس الجسعية التكيفي مشياكثيخة لقياس الدمػؾ ىشاؾ مقاييذ 
وىحه  لؤلشفاؿ،ؾ التكيفي وقائسة الدمػ  ،ومقياس فيشبلنج لمشزج االجتساعي ،الدمػؾ التكيفي

ولكشيا تتفق في  ،وفي الجػانب التي تختارىا لمقياس ،السقاييذ تختمف في شخيقة بشائيا
قياسيا لجرجة مبلئسة سمػؾ الصفل في ضل مجسػعة مغ السيسات الشسائية الستػقع مشيا 

فيي تقيذ درجة  ؛دائيا في مختمف السخاحل العسخيةتحقيق درجة معيشة مغ الكفاية في أ
كسا تتزسغ  ،اندجاـ سمػؾ الصفل مع مجسػعة مغ التػقعات االجتساعية لسغ ىع في سشو

 والمياقة ،والسيارات الحخكية ،داء ميسات الحياة اليػميةاس االستقبللية الحاتية في أت لقيفقخا
 .، والقجرة عمى تحسل السدؤوليةصجقاء، والعبلقة مع األوالسيارات المغػية ،البجنية

خيكية لمتخمف العقمي مغ السقاييذ األملدمػؾ التكيفي التابع لمجسعية ويعج مقياس ا
وذوؼ االضصخابات  ،وسمػكيا   السزصخبيغ انفعاليا   أو، السعػقيغ عقميا   السعتسجة لجػ األشفاؿ

تعخؼ جػانب الدمػؾ التكيفي وغيخ التكيفي لجػ األشفاؿ  إلى، وييجؼ السقياس الشسائية
 :فقخة تذسل (95لف ىحا السقياس مغ )، ويتأالسزصخبيغ انفعاليا   أو السعػقيغ عقميا  

 ( فقخة 56وعجد فقخاتو ) ، Adaptive Behaviorالدمػؾ التكيفي أ. 
 ( فقخة 39وعجد فقخاتو ) ، Maladaptive Behavior اّلبلتكيفيب. الدمػؾ 

 :سل الدمػؾ التكيفي عمىتفيذ ،ما بعج ىحا السقياسأ

والشذاط  ،والشذاط السيشي ،والشسػ المغػؼ  ،والشسػ الحدي ،الػضائف االستقبللية
  .والتشذئة االجتساعية ،وتحسل السدؤولية ،والتػجو الحاتي ،والػقت ،رقاـ، واألاالقترادؼ

 ،والدمػؾ الشسصي ،الدمػؾ العجواني :اآلتيةفيتزسغ الػضائف  ؛ما القدع الثاني مشوأ
 إلى، والسيل واستخجاـ العقاقيخ ،والدمػؾ االندحابي ،والدمػؾ التسخدؼ ،والدمػؾ التذكيمي

والعادات الرػتية  ،لمحات اإليحائيوالدمػؾ  ،والعادات الدمػكية غيخ السشاسبة ،الشذاط الدائج
 .، والدمػؾ العرابيغيخ السخغػبة

 :السقايضذ االسقاشضة -3

والرغار  ،واختبار تفيع السػضػع لمكبار ،واختبار رسع الخجل ،مثل بقع الحبخ لخوشاخ
 (   thematic Apperception testلمعبارة )  اخترارا   (TAT)وىحا ما يخمد ب 
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فيػ يدتخجـ عمى نصاؽ  ؛سقاشية استعساال  اإل االختبارات أكثخويعج ىحا االختبار مغ 
وتذخيز  ،وفيع الجػانب السختمفة لمذخرية ،وفي دراسة الذخرية ،واسع في العيادات الشفدية
 .السذكبلت التي يعاني مشيا الفخد ومعخفة ،الحاالت الدػية والسخضية

 إلى، ودعػة السفحػص حج ما إلىحػؿ تقجيع عجد مغ الرػر الغامزة ويتسحػر ىحا االختبار 
 أوتتحجث عغ أحػاؿ االشخاص الحيغ فييا،  أو، حكاية ترف ما يجور بالرػرة أو تكػيغ قرة

بجراسة ما يقجمو السفحػص مغ فيع عسيق  االختراصيثع يقـػ  ،حجاث التي تجخؼ معيعاأل
فالقرز التي يقجميا السفحػص تكذف عغ سمػكيات ميسة في  ؛ونذاشيا ،وحخكتيا ،لذخريتو
 أو، تفديخ السػاقف الغامزة وفق خبخاتيع الساضية إلىف الشاس يسيمػف ، وذلظ أشخريتو

  (151، 2005 عبج العديد، ،) كػافحة  .ماليع السدتقبميةآ أو، رغباتيع الحاضخة

 :واالنفعالضة شكاؿ االضصخابات الدمػكضةبعس أ -7

 :العجوافال : أو 
 .بيا األشفاؿ السزصخبػف سمػكيا   يترفة التي يعج العجواف مغ الدسات الخئيد

 : . وتعخيفو ىػ 1
 أو ،بالحات األلع أو ،األذػيقاع إؼ رد فعل بيجؼ أأؼ سمػؾ يعبخ عشو ب

 .خخيغآلوا مستمكات الحات تخخيب أو ،اآلخخيغ
 

 :. مطاىخه 2
 : اآلتيةالخئيدة  األشكاؿخح أي
السػجو  أو ،ويقرج بو الدمػؾ الجدجؼ السؤذؼ لمحات :العجواف الجدجي - أ

 ، الجفع ......الزخب ،شج الذعخ :مثل خخيغآلل
  .والتيجيج ،والدخخية ،ويتجمى في الذتع :العجواف المفطي  - ب
اليجيغ  حخكات أو ،الػجوسات ويكػف مغ خبلؿ التعبيخ بقد :العجواف الخمدي  - ت

 . لييعإوالشطخ بازدراء  ،ىانة ليعإلتػجيو ا أو خخيغ،آلاعغ احتقار 
 : سبابوأ.  3

 : مثللو سباب كثيخة أ ىشاؾ
 ،واالضصخابات الكخومػسػمية ،ىشاؾ ارتباط بيغ العجواف :العػامل العزػية -1

  بعزو في بعس.والعربية يؤثخ  ،واليخمػنية
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 أفويعتقج بعزيع  ،وتحقيق ىجفونداف إلىػ أؼ عائق يحػؿ بيغ ا :حباطإلا -2
  لئلحباط.العجواف نتيجة شبيعية 

نداف إلا لع يدتصع اإذف ؛العجواف ضاىخة سمػكية غخيدية أفيعتقج بعزيع  :الغخيدة -3
 .نفدو إلىفانو سيػجيو  خخيغ؛آللتػجييو 

 سا  متعمّ  اجتساعيا   الدمػؾ العجواني يعج سمػكا   أفىشاؾ وجية نطخ تعتسج  :التعمع -4
شخاشية إلثخ الخبخات التعميسية اأػكية تجخيبيا مضحت الشطخية الدأو وقج  ،ومكتدبا  

 وىشاؾ عػامل عجة متعجدة تؤثخ في مجػ الدمػؾ ،في مدتػػ الدمػؾ العجواني
 :وىي ،العجواني

  .والتمفاز ،واألقخاف ،خػةإلوا ،: أؼ مبلحطة الػالجيغالشسحجة - أ
 مجػ الفخصة السييئة لسسارسة العجواف - ب
 الخارجية والجاخمية (  السكافأةوالحاتي )  ،التعديد الخارجي - ت
 يقاؼ العجواف مغ خبلؿ معاقبة الصفل قج يديج عجوانيتو.إف إ إذالعقاب:  - ث

 :. قضاس الدمػؾ العجواني وتذخضرو 4
 :اآلتيةيتع ذلظ مغ خبلؿ الصخائق و 
  .السبلحطة السباشخة .1
  .تقجيخات السعمسيغ .2
 .قخافاألتقجيخ  .3
  .الدمػؾ مغ خبلؿ نتائجوقياس  .4
 .اختبارات شخرية .5
  .استخاتيجيات تعجيل الدمػؾ العجواني .6

  :يمي ومغ ابخز ىحه االستخاتيجيات ما

 :التعديد التفاضمي -1
وتجاىل الدمػكيات االجتساعية غيخ  ،أؼ تعديد الدمػكيات االجتساعية السخغػب فييا

  .السخغػبة
 :العدؿ -2

 ،بيئة غيخ معدزة لسجة زمشية معيشة إلىبعاد الصفل عغ البيئة السعدزة عجوانيا إوذلظ ب
 .وذلظ عشج قياـ الفخد بالدمػؾ العجواني
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 :الترحضح الدائج -3
ضخار الشاجسة عغ سمػكو ألصبلح اإرغاـ الصفل العجواني عمى إسمػب بألويتع ىحا ا

  .القياـ بسسارسة سمػؾ معاكذ لمعجواف بعج قيامو مباشخة بالدمػؾ العجواني أو ،العجواني

 :الشسحجة -4
ويسكغ مداعجتو عغ شخيق لعب  ،ج الستجابات غيخ عجوانية لمصفلذاوذلظ بتقجيع نس

  .وبحلظ يتع خفس الدمػؾ العجواني لجيو ،دوارألا
  :تكمفة االستجابة -5

ديتو لمدمػؾ العجواني أالسعدزات مغ الفخد بعج تجدء مغ أخح جخاء عمى إلويذتسل ىحا ا
، 2005 عبج العديد، ) كػافحة،.وذلظ بيجؼ تقميل احتساالت حجوثو في السدتقبل ،مباشخة
163)  

 :االندحابثانضا : 
التي تتجمى لجػ األشفاؿ السزصخبيغ  ؛ةيزا مغ السطاىخ الخئيدأيعج االندحاب 

 .وانفعاليا   سمػكيا
 : . تعخيفو 1

خفاؽ في السػاقف االجتساعية بذكل إلوا ،تجشب التفاعل االجتساعي إلىالسيل  وىػ
  .ساليب التػاصل االجتساعيأ إلىواالفتقار  ،مشاسب

 :سباب االندحاب االجتساعيأ. 2
اضصخاب في عسل ىخمػنات في  أو ،وجػد تمف في الجياز العربي السخكدؼ  . 1

 .الجدع
 .لجػ الصفلوجػد نقز في السيارات االجتساعية . 2
  .خخيغ بدبب خبخات سمبية سابقةآلخػؼ الصفل مغ ا. 3
  .مغ غيخ قرج أو بشائيع بقرجأل اآلباء رفس. 4
 .عاقة عشج الصفل تدبب لو سمػؾ العدلة واالنصػاءإ وجػد . 5
  .سباب االندحاب شيػعا  أ أكثخ: وىػ مغ الخجل. 6

 : االجتساعي االندحاب. قضاس  3

 :اآلتية الصخائقحجػ إيقاس ب

  .السبلحطة الصبيعية -1
 .تقجيخات السعمسيغ -2
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  .األقخافتقجيخات  -3
 :سالضب تعجيل الدمػؾ االندحابيأ

ىع أ ومغ  ،ىع العػامل الفاعمة في خفس ضػاىخهأ ساليب تعجيل الدمػؾ مغ أتعج 
 :ساليبألا

 :اآلتيةوذلظ باتباع الخصػات  ،اسبتذكيل الدمػؾ االجتساعي السش. 1

 .السدتيجؼ وتعخيفوتذكيل الدمػؾ  .1

مغ الدمػؾ  قخيبةتحجيج الدمػؾ السجخمي عغ شخيق اختيار استجابة  .2
  .االجتساعي السدتيجؼ

  .اختيار معدزات فعالة .3
  .االستسخارية في تعديد الدمػؾ السجخمي .4
شكاؿ أخخ مغ آداء أمدتػػ  إلىداء معيغ أمغ مدتػػ  تجريجيا   االنتقاؿ .5

 رقىألالدمػؾ االجتساعي ا إلىوذلظ بيجؼ الػصػؿ  ،الدمػؾ االجتساعي
  ا .والسخغػب اجتساعي

 .وتعديده ،: أؼ مداعجة الصفل عمى تقميج نسػذج يقـػ بدمػؾ اجتساعي مقبػؿالشسحجة. 2
 :خفاءإلوا ،التمقيغ. 3

  مغ  ؛ضافية مداعجةإى استخجاـ مؤقت لسثيخات تسييدية جخاء يذتسل عمإالتمقيغ: ىػ
 ثبلثة إلىويقدع التمقيغ  ،لسدتيجؼداء الصفل لمدمػؾ االجتساعي اأجل زيادة احتساؿ أ

 .: جدجؼ، ولفطي، وايسائيأنػاع
 بيجؼ مداعجة الفخد السشدحب  وذلظ ،زالة التجريجية لعسمية التمقيغإلخفاء: فيػ اإلاما ا

عبج العديد،  ،. ) كػافحةولكغ باستقبللية ،داء الدمػؾ االجتساعي السدتيجؼأعمى 
2005 ،165.)  

 وشخائق الكذف عشيع: ،خرائز األشفاؿ السزصخبضغ سمػكضا وانفعالضا -8

نيا تختمف ألوذلظ  ،بجقة وانفعاليا   يرعب تحجيج خرائز األشفاؿ السزخبيغ سمػكيا  
 .والطخوؼ الحياتية ،والبيئة السحيصة ،كاديسيألوالتحريل ا ءال سيسا في مػضػع الحكاو  ،وتختمط

 :ائز التي تتعمق بيحه االضصخاباتىع ىحه الخرأ ومغ 
 :الحكاء. 1

ويكػف مشيع ندبة  ،كياء عادةذأف األشفاؿ السزصخبيغ انفعاليا أىشاؾ اعتقاد خاشئ ب
 ألفولكغ ىحا غيخ دقيق  ،( 223 ،2003، مغ الستػسط ) ىمساف وكػفسافعمى أ قميمة ذكاؤىع 
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 90ف ندبة الحكاء تكػف لجييع حػالي إف متػسصا   أو بديصا   ا  معطع األشفاؿ السزصخبيغ اضصخاب
ف ندبة اختبار ذكائيع تعادؿ ندبة إف ؛عسيق أو بيشسا السرابػف باضصخاب انفعالي شجيج ؛درجة

 .درجة 50وتعادؿ  ،ذكاء السعػقيغ
يؤثخ الحكاء في تكيف الفخد االجتساعي  إذوالحكاء  وربسا كاف ىشاؾ عبلقة بيغ التكييف

 .االضصخابات الدمػكية إلىدػ أبسا ور  ،والشفدي
نداف الستسيد إلربسا تعخض ا إذ ؛ػؾ ال تقترخ عمى الحكاء السشخفسولكغ مذاكل الدم

 أو ،نو يتسيد برفات قج ال يتقبميا السعمع في السجرسةألوذلظ  ،تػافقالعجـ  إلىبالحكاء العالي 
وعجـ  ،واالستقبللية ،السبادأة  إلىف يسيل أفسغ صفاتو  ؛ساليب تخبػية غيخ سػيةأيكػف لجػ والجيو 

 ؛الشاقج جاعيباإلوالتفكيخ  ،والحداسية السخىفة ،والفزػؿ العمسي ،وحب االستصبلع ،الخزػع
مسا يػلج لجيو مذاعخ التػتخ  ؛دائوأو  قخانو مغ حيث اىتساماتوأمغ حداسو بالتسيد إ إلى إضافة
 .العدلة إلىوالشدع  واالندحاب ،والقمق

فالشاس حػلو  ؛شخفس قج يجعل مشو بصيء التعمعسالسترف بالحكاء النداف إلوكحلظ ا
القػاعج التي  أو ،حجودىا أو األشياء،نو قج ال يجرؾ قيسة أكسا  ،يصالبػنو بسا ىػ فػؽ شاقاتو
 إلى ومغ ثع ،حباطإو  ،خفاؽإ إلىمسا يعخضو  ؛والتختيب ،والشطاـ ،تفخض عميو مغ حيث الدمػؾ

  .ملأوخيبة  ،وسمبية شجيجة ،قمق
 : التحرضل العمسي. 2

فالستعمع السراب   ؛ومذاكل الدمػؾ ،ىشاؾ عبلقة وثيقة بيغ التحريل العمسي
حبلـ أفي  يكػف سارحا   أو ،وقج يشعدؿ عغ غيخه ،باضصخابات سمػكية يشذغل عغ دراستو غالبا  

وىشاؾ مذاكل سمػكية تشتج عغ عجـ  ،فيؤثخ في تعميسو وتحريمو ؛وىحا ما يدتشكخه السعمع ،اليقطة
مسا يجعل  ؛الطخوؼ السحيصة أو ،السعمع أو ،سباب خاصة تتعمق بالتمسيحألوذلظ  ،التحريل

 .الستعمع غيخ مختاح
-sampson o.cوقج استعخض سامبدػف )  ،فيعبخ عغ شعػره بدمػؾ غيخ مقبػؿ

1966,p.184) (44(  كجت العبلقة بيغ السذاكل الدمػكية أجخيت عبخ خسديغ سشة كميا أدراسة
  .في القخاءة واإلخفاؽ

وجػد  إلىشارت أ( Davie and other,1972خخوف ) آجخاىا ديفي و أوىشاؾ دراسة 
ربعة مغ عذخة مقارنة مع األشفاؿ غيخ أفكانت الشدبة  ؛عبلقة بيغ القجرة القخائية والتكيف

  .فكانت ندبتيع واحج مغ عذخة ؛السرابيغ بسذكبلت سمػكية
( وجػد ارتباط بيغ معطع السزصخبيغ Kauffman.T.M.2001ػ كػفساف )أوقج ر 

عادؼ ) وذلظ خبلؿ قل مغ الفخد الأكاف تحريميع  إذ ؛والتحريل العمسي ،وانفعاليا   سمػكيا  
ما السرابػف أ ،عسارىع العقميةأ قل مغ الستػقع ضسغ أنجازاتيع كانت إوكحلظ  ،(اختبارات مقششة
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 ،وال سيسا في السيارات الحدابية والقخائية ،فكاف قرػرىع واضحا   ؛باضصخابات سمػكية شجيجة
 .ولكشو ال يجيجىسا تصبيقيا   ،وىشاؾ القميل مشيع مسغ يعخؼ ىاتيغ السيارتيغ نطخيا  

  (302، 2005،) الطاىخ
 :ف عغ السزصخبضغ سمػكضا وانفعالضاشخائق الكذ

 : يغتقجيخات الػالج. 1
 يسانإلحا ف ؛وىسا يخاقباف نسػه وسمػكو ،حزاف والجيوأبيغ  أسزصخب يشذف سمػؾ الأبسا 

مغ خبلؿ قػائع  أو ،وذلظ عغ شخيق السقاببلت معيسا ،لمسعمػمات حػؿ حالتو ا  ىسا يعجاف مرجر 
  .االستبياف

 :تقجيخات السعمسضغ. 2
واالنفعالية في سغ ف االضصخابات الدمػكية قجرة عمى كذ كثخأليعج السعمسػف ا

نيع أ أو ،وذلظ في حاؿ عجـ كػنيع متحيديغ ،دقة ومػضػعية كثخألتقجيخاتيع ىي ا ولعل ،السجرسة
كي ال يؤثخ في سيخ الحرة الجرسية  ؛خارج الرف إلىػلػف الحاالت الدمػكية السزصخبة يح

  .والتخبػية
ال تؤثخ في سيخ  آلنيا ؛االندحاب :الخارج مثل إلىيحػؿ بعس الحاالت  وقج ال

  .ميتو التخبػيةعس
  .بجقة ومرجاقية ؤلف تسأػائع الذصب التي لجػ السجرس يجب ق فإفلحلظ 

 
 :تقجيخات االقخاف. 3

انفعالية يقجروف عمى  أو كبخ سشا مغ األشفاؿ السرابيغ باضصخابات سمػكيةألاألشفاؿ ا
شارات إوذلظ مغ خبلؿ مبلحطة  ،صغخ سشا  ألالسذكبلت الدمػكية عشج الصفل ا تعخؼ بعس

  .سمػكية غيخ عادية
 :تتقجيخ الحا. 4

والسيسا في  ،فيعيشو ذلظ عمى تعخؼ مذكبلتو التي يعاني مشيا ؛فج يقجر الصفل ذاتو
 .لمحات مغ خبلؿ االتجاىات والسذاعخ ا  الحؼ يتصمب وصف ؛حاالت االضصخاب الجاخمي

 :التقجيخات الستعجدة. 5
 ؛وتػافقو ،وتكيفو ،جسع السعمػمات حػؿ شبيعة تصػر نسػ الصفليجب اف تتشػع شخائق 

وذلظ بدبب شبيعة األشفاؿ  ،دؽألكي تعصي نتيجة  ؛خات الدابقة معا  ف نجسع التقجيألحا يجب 
 جخاءات الكذف السختمفة لجييع. إل ةالديكػ متخيوالتعقيجات  ،فعاليا  وان السزصخبيغ سمػكيا  

  ( 150 ،2005 عبج العديد، ،) كػافحة
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 :واالنفعالضة التجخل العالجي لالضصخابات الدمػكضة -9
 ،وشبيعتيا ،وتعجدىا ،وذلظ لكثختيا ،ال يػجج عبلج واحج شاؼ ليحه االضصخابات

 ،ومغ ىحه السجاخل الكثيخة ،وردود فعل مغ حػليع ،فخاد السزصخبيغألثخىا في اأو  ،وشجتيا
 :والسدتخجمة في العبلج

  :السجخل الصبي. 1
 ،عاقة العقميةإلثل ام :قجـ السجاخل السدتخجمة مع معطع الحاالتأيعج ىحا السجخل مغ 

  .وصعػبات التعمع ،والحخكية
 (Libriumوليبخيـػ ) ،( كسيجػء (stelazine ستيبلزيغ  :دوية مثلأوقج استخجمت 

 إلىضيف أو  ،ئاب( لعبلج حاالت االكتTryptizolوتخيبتدوؿ )  ،(Tofranilوتػفخانيل ) ،لمقمق
  .لحاالت الفراـ ميجغٌ (  (Mellerilستيبلزيغ مميخيل

 ،والسػاد السعجنية ،B6السيسا فيتاميغ  ،يزا لعبلج االضصخاباتأواستخجمت الفيتاميشات 
لحا  ؛وقج تدبب التيابات مخية تؤثخ في الدمػؾ والتعمع ،فخادألغحية يتحدذ مشيا بعس اأ وىشاؾ 
  .عشيا تعاداالببيػصى 

 :الدمػكي السجخل. 2
 :لسا لو مغ سسات تفاؤلية مشيا ؛وال سيسا ضسغ الرف ،ندب مجخل يسكغ تصبيقوأوىػ 

 .وعقػبات تمكافآلتعمع ضسغ سياؽ اجتساعي فيو يحجث اأ. 
  .يسكغ معالجة البيئة الرفية التي تديل عسمية الدمػؾ غيخ السخغػب فيو عشج الستعمعب. 
والتغييخ نحػ  ،فانو يسكغ التجخل فيو ؛ـ الأكاف مقبػال أعغ متعمع سػاء  أؼ سمػؾ يرجرج. 

  األفزل.
وىحا الشػع مغ العبلج  ،ا وقعت ضسغ الرفإذيل السذكبلت االجتساعية لمستعمع يسكغ تعجد. 

لعػامل  وليذ انعكاسا   ،نو السذكمة ذاتياأالدمػؾ الطاىخ غيخ السقبػؿ عمى  الدمػكي يتعامل مع
 .العخض تخمرشا مغ السخض ف استصعشا عبلجإف ؛داخمية

: ساليب متعجدة استخجمت في تعجيل الدمػؾ معتسجة عمى الشطخية البافمػفية مثلأوىشاؾ 
 .والعبلج االنفجارؼ  ،والعبلج السشفخ ،فاضةإلوالعبلج با ،زالة التحدذ التجريجيإ

ونطخية التعمع  ،جخائيإلشخاط اإل: نطخية اخخػ مثلأاستخجاـ اساليب  إلى إضافة
 ،وتكمفة االستجابة ،والترحيح السفخط ،والتعديد الدمبي واإلشباع، ،كالسسارسة الدمبية :االجتساعي

  .والتعديد السػجب ،والتعديد الدمبي ،والتعديد التفاضمي ،عاداألبو 
ف السجخل أكسا  ،ميل مغ االضصخابات الدمػكيةثبتت فاعميتيا في التقأساليب ألىحه او 

وىػ  ،بالتذاؤمية يترفالحؼ  ؛مقارنة مع مجخل التحميل الشفدي يتدع بالتفاؤلية عسػما   الدمػكي



 168  / السنة الثانية التربية الخاصة بالطفل
 

لسجخل الشفدي ىحه يعصي ا بيشسا ال ،في االضصخاب والعبلج كبيخا   يعصي البيئة السحيصة دورا  
 .ىسية لمبيئةألا

يسكغ  بيشسا ال ،خخةأومت ويسكغ تصبيق السجخل الدمػكي مع األشفاؿ في عسخ مبكخة
  .ال عمى صغار الدغإتصبيق السجخل الشفدي 

 :السجخل الشفدي. 3
وىػ  ،االنفعاليةو  جل عبلج السذكبلت الدمػكيةأىحا السجخل الصخائق الشفدية مغ  يتخح

 ،شار السؤسدات التعميسيةإالسيسا في و  ،ولكغ تصبيقو ليذ سيبل   ،قجـ مغ السجخل الدمػكيأ
 أو ،وال يسكغ تصبيقو عمى الرف كمو ج،األمومتابعة شػيمة  ،يغجيج ووقت شػيم إلىويحتاج 

عمى  أو ،خل الدمػكي عمى الرف كموجالسبيشسا يكػف تصبيق  ،عمى مجسػعة كبيخة مغ الستعمسيغ
  .مجسػعة  الستعمسيغ

يحتاج  بيشسا ،وفي الدماف والسكاف ،ويعالج السجخل الدمػكي السذكمة حاؿ وقػعيا
وقج يدتسخ سشػات  ،( جمدات اسبػعية 5-3بيغ )  تتخاوح ؛سبػعيةأجمدات  إلىالسجخل الشفدي 

  .عجة
سدو فخويج لعبلج أشكاؿ العبلج الشفدي الحؼ أحج ىػ أويعج مجخل التحميل الشفدي 

وال سيسا في  ،سباب البلشعػرية السكبػتةألوالتشقيب عغ ا وتتصمب العسق ،االضصخابات الشفدية
 وىػ ،الحقيقية لبلضصخابات الشفدية األسبابليتعخؼ  ؛لكي تصفػ عمى الدصح ؛مخحمة الصفػلة

عخاض مغ ألسباب وليذ األساسي في تخكيده عمى معالجة اأمػكي بذكل يختمف عغ السجخل الد
 .الجػانب الذعػرية إلى إضافة ؛خبلؿ الكذف عغ البلشعػر السكبػت

ومع  ،تحقيق التػافق الشفدي مغ خبلؿ تكيف الفخد مع نفدو إلىوييجؼ العبلج الشفدي 
بلءـ مع متصمبات البيئة ف يدتخجـ شاقاتو بسا يتأيسكغ  ومغ ثع ،السجتسع الحؼ يعير فيو

 .السحيصة
 ،ف يكػف ىادئا  ألحا يفتخض  ؛وىحا الشػع مغ العبلج يتصمب تييئة السشاخ السشاسب لمعبلج

والفيع  ،غاألمف تكػف العبلقة مذبعة بالقبػؿ غيخ السذخوط و أو  ،تاتتعغ السذ وبعيجا   ،ومخيحا  
واف يؤكج  ،(السزصخب، ف تدػد الثقة بيشيسا ) السعالجأو  ،جبارإلف يبتعج فيو عغ اأو  ،واالستيعاب

ساليب عبلجية أوىشاؾ  ،السعالج عمى احتفاضو بدخية السعمػمات التي يحرل عمييا مغ الفخد
 :ومشيا ،كثيخة في ىحا السجخل

 :(  Free Associationالتجاعي الحخ ) . 1
ف يدتخسل الفخد في أنيا أيجابية التي مغ شإلييئة الطخوؼ ات إلى يدعى السعالج

شعػرؼ ( مغ فيطيخ السكبػت ) البل ؛ز الدمغ الساضيو اويتج ،استحزار فكخه وخػاشخه وصخاعاتو
 .حجاث التي مخت بوألا
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واالنتباه  ،وفمتات المداف ،شصحات الكبلـ التقاط –مغ خبلؿ خبخاتو  –وعمى السخشج 
تمجمج عشجما يرل  أو ،حخج أو ،تػقف عشج حجث ما أو ،ما يعتخؼ الفخد مغ شعػر بالقمق إلى
سباب ألف يتعخؼ مغ خبلؿ ىحا السجخل اأكسا يسكغ السعالج  ،بعس الشقاط السيسة في حياتو إلى

 .ػكية لجػ الفخدوالدم االضصخابات االنفعالية إلىدت أالحقيقية التي 
 :(  Insightاالستبرار ) . 2

ويدتفيج  ،ز حاالت الزعفو افيتج ؛ومػاشغ قػتيا وضعفيا ،ف يفيع نفدوأيسكغ لمفخد 
ويكػف دور  ،وما يرجر عشو مغ انفعاالت ،وذلظ عشجما يتعخؼ دوافع الدمػؾ ،مغ حاالت القػة

  .رشادإلوا ،والسشاقذة السػضػعية ،السعالج في ىحه الحالة التػجيو
 :( Emotional Catharsis)التشفضذ االنفعالي . 3

وذلظ عشج استجعاء  ،فخاغ ما في داخمو مغ تػتخإيدتصيع الفخد مغ خبلؿ ىحا الشػع 
  .شياء السكبػتةألا

 :(  Dreams Analysisحالـ ) ألتحمضل ا. 4
) اعاتفوالتي تسشعيا د ،وىػ نػع مغ التشفيذ غيخ السباشخ عغ السكبػتات البلشعػرية

: تشفيذ نياأحبلـ أل( ا ) فخويج ويعج ،سمػؾ إلىوالتخجسة  ،العالع الخارجي إلى( مغ الخخوج األنا
  .حبلـألوالتي تطيخ رمدية في ا ،عغ الرخاعات الجاخمية السكبػتة

وقج  ،ف تحجث بصخيقتيغ مختمفتيغأنيا يسكغ أب األحبلـ) فخويج( في حجيثو عغ ويفرل 
والتي قج تحػؿ دوف خخوجيا  ،الخغبات الغخيدية السكبػتة ضسغ البلشعػر أوصميا الجوافع أيكػف 

(  األناوتجعميا تؤثخ في ) ؛ثشاء الشـػألحا تجج قػة كافية لطيػرىا في  ؛ضاع االجتساعيةو ألا
 إلىلحا فيي تذق شخيقيا مغ البلشعػر  ؛ثشاء الشـػأوسكػف في  الحؼ يكػف في غفمة ؛الخقيب

 .األحبلـوتفرح عغ نفديا في  ،الذعػر
أؼ سمدمة مغ الفكخ السػجػدة قبل  ؛صل الحمع رغبة مختمفة عغ حياة اليقطةأوربسا كاف 

ثشاء الشـػ مغ أفي  واستقباال   دعسا   ىوىحه الجوافع تمق ،الذعػر بكل ما يتزسشو مغ دوافع مترارعة
  .قبل البلشعػر

  )األنا(.مغ  أو (،اليػ)غ ما مإحبلـ قج تشذا ألف اإوالخبلصة: 
 ؛والسزسػف الكامغ ،كسا ميد فخويج بيغ السزسػف الرخيح ) السحتػػ الطاىخؼ ( لمحمع

 ،بيشسا يكػف الثاني متشاقزا   ؛عادة   ويكػف ذلظ سارا   ،يتعمق بشػع الحمع والخبخات الدابقة ؿو فاأل
  (244، 1977زىخاف، بعيج عغ الػاقع )  ألنو؛ تفديخ إلىويحتاج  ،ومدعجا   ،ومذػشا  

 ،سباب التي تكسغ وراء االضصخابات االنفعالية لمفخدأللسعخفة ا األحبلـويسكغ استغبلؿ 
  .والتي تداعج عمى اتباع شخيقة عبلجية ليا
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 ،الستشػعة واألنارىاصات الحاتية إلخخػ استخجمت لمتخفيف مغ اأكسا يػجج عبلجات 
 ،عخاضألفي ترػيخ ا ميسا   الحؼ يؤدؼ دورا   ؛(psychodrama)  اكالديكػ درام: ومشيا

  .والسذاكل
 Art والعبلج بالفغ ) play therapy ) ) كسا يدتصيع الفخد مغ خبلؿ العبلج بالمعب

therapy  )بسشدلةوىحا يكػف  ،ويحقق ذاتو ،ناه الجاخمية ومذاعخه السكبػتةأف يشفذ عغ ، أ 
وتقجيخ  ،عادة الثقة بالشفذإ  إلىوىحا قج يؤدؼ  ،وتشفيذ عغ انصباع اجتساعي ،تشفيذ داخمي

 .الحات
 :( The Ecological Approach السجخل البضئي ) . 4

نتاج الستغيخات البيئية مثل:  إلىالفخد خل االضصخاب الحاصل لجػ جيعيج ىحا الس
 ،عجـ اندجاـ إلىوىحه الستغيخات تؤدؼ  ،ال الفخد نفدو ؛والسجرسة ،والسجتسع السحيط ،سخةألا

التي يعيذيا البيئة وىحا يتصمب مذاركة فعالة مع  ،وتكيف الفخد مع الطخوؼ البيئية التي يعيذيا
  .وتغييخ ما يحتاج تغييخه لتحقيق حالة التفاعل مع السحيط ،الفخد
اعتبارات عجة يجب استخجاميا في  إلى (230، 1992 ،سيدالع ؼ،و االدخشزيع ) شار بعأوقج 

 :وىي ،ىحا السجخل
  .مغ الشطاـ االجتساعي أال يتجد  يعج كل فخد جدءا  . 1
نسا ىي قرػر في التػازف مع الشطاـ إو  ،داخل جدع الصفل متغمغبل  االضصخابات ليدت مخضا . 2

  .االجتساعي
خفاؽ في التخابط إلمثل ا :بيغ قجرات الفخد ومتصمبات البيئة وتػقعاتيا تا  و اىحا القرػر يعج تف. 3

 .والشطاـ االجتساعيبيغ الصفل 
ما بعج  إلى: تفاعل الفخد مع الشطاـ االجتساعي واستسخار ذلظ ىجؼ ىحا الشػع مغ العبلج ىػ. 4

 .تػقف العبلج
 .ا حرل تحدغ في أؼ جدء مغ الشطاـ قج يغيخ ذلظ الشطاـ كموإذ. 5
 :ىي ،ساسية لمعبلج بالسجخل البيئيألالسجاالت ا. 6

 حجاث تغييخ في الفخدإ. 
 تغييخ في البيئةحجاث إ. 
 (312، 2005. ) الطاىخ، والتػقعات ،السجاالتحجاث تغييخ في إ 
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 :وانفعالضا   السزصخبضغ سمػكضا   لألشفاؿالبخامج السقجمة  -10
   :ال : الخجمات التخبػيةأو 

  ا  السزصخبيغ سمػكي لؤلشفاؿوالتي يجب تقجيسيا  ،ىعألويعج ىحا الشػع مغ الخجمات ىػ ا
والتي تؤثخ في قجرات الصبلب التحريمية  ،التي يتخكيا االضصخاب اآلثاروذلظ بدبب  ،  وانفعاليا
 :ة في مجاؿ الخجمات التخبػية مشياوىشاؾ مختكدات وفكخ رئيد ،العمسية

واالىتساـ بتعميسيع ضاىخة حجيثة العيج  ،وانفعاليا   السزصخبيغ سمػكيا   األشفاؿتعج ضاىخة تخبية .1
 .ندبيا

الجعع االجتساعي وتػفيخ  ،األشفاؿ السزصخبيغ ببعس الخجمات في غخفة الرفيجب تدويج . 2
 .الشفدي البلزميغو 

 .جدئي أويسكغ تحػيل بعس الصبلب لمجواـ في صفػؼ التخبية الخاصة بجواـ كمي . 3

 .مخاكد التخبية الخاصة الشيارية إلىيسكغ تحػيل األشفاؿ السزصخبيغ . 4

 .بخنامج تخبػؼ  ألؼوذلظ عشج التخصيط  ،الفخدية بالحدباف االحتياجاتخح أيجب . 5

 :السقجمة مغ قبل معمع الرف العادؼالبخامج . 6

ف يجرب معمع الرف العادؼ عمى دمج األشفاؿ السزصخبيغ في السجرسة العادية أيجب 
جة وىشاؾ شخائق ع ،ف لع تتػافخ الخجمات الجاعسة مغ قبل مدؤوؿ مجربإو  الصبيعييغ،مع اقخانيع 

 :وىي ،جل بخامج مشاسبة لمسزصخبيغأسعمع لمرف العادؼ عمى التجخل مغ تداعج ال

 :الػقاية -1

ومداعجة الصبلب عمى التعامل مع  ،يدتصيع السعمع تػفيخ جػ مبلئع مغ الرحة الشفدية
والػضػح  ،وتقبميع ،ليع اإلندانيةوذلظ مغ خبلؿ معاممتو  ،وتجشب العجواف ،حباطاإلالقمق و 

 .مع مخاعاة الفخوؽ الفخدية ،والثبات في التعامل معيع

   اإلحالة: -2

يربح السعمع  إذ ؛تجخل بخامج مخررة إلىؿ لحاجة الصفل و ع ىػ السكتذف األيعج السعم
 .وانفعاالتيع ،ومتصمباتيع ،مع الخبخة العسيقة ذا حداسية عالية في تعخؼ مذاعخ الصبلب
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 :الخصة التخبػية الفخدية -3

وذلظ باختيار  ،جل تعميع الصفلأقخارات مشاسبة مغ  ذاعمى اتخ يجب اف يكػف السعمع قادرا   إذ
 ثع ،وضع خصة تخبػية مشاسبة إلىيؤىمو  وىحا ما ،واتباع بخنامج عبلجي مشاسب ،بيئة مشاسبة

 .ف مع معمع التخبية الخاصةو االتع
 :الخجماتف والتشدضق في تقجيع واتعال -4

ف مع و االتع إلى إضافةالتخبػية السشاسبة؛  في وضع الخصط االختراصيغفخيق ن وايتع إذ
 (.(  Paul and Epanchin, 1992, p.77ىل ) ألوا ،السعمع

 :وانفعالضا   الخئضدة في تجريذ السزصخبضغ سمػكضا   األسذ

والتعامل  ،ا الخغبة في العسليىسأ و  ،ائز معيشة في معمسي األشفاؿ السزصخبيغرتػافخ خ -1
 .واالتراؼ بالربخ والسثابخة عمى العسل معيع ،وتقبل وضعيع ،مع ىؤالء األشفاؿ

  .يزا  أوخصة تعميسية فخدية  التعميع الفخدؼ ليؤالء عغ شخيق خصة تخبػية فخدية -2
الء األشفاؿ ؤ يراؿ السداعجة البلزمة ليإلوذلظ  ،غخفة السرادر إلىلحاالت تحػيل بعس ا -3

 .الرفػؼ العادية إلىعادتيع إ ثع العسل عمى  ،ىحه الغخفةمعمع مغ قبل 
 .جل تفخيغ الشذاط االنفعاليأنذصة اليادفة مغ األتشطيع  -4
 ،وانفعاليا   ساليب معيشة في تعجيل الدمػؾ عشج تجريذ األشفاؿ السزصخبيغ سمػكيا  أتػضيف  -5

ثع تحجيج الصخائق  ،والدمػؾ السخغػب فيو ،جخائياإشخيق تحجيج الدمػؾ السخغػب فيو  وذلظ عغ
  .التذكيل أو ،الشسحجة أو ،الدمبي أو يجابيإلوذلظ بالتعديد ا ،السشاسبة لتعجيل الدمػؾ

والعسل عمى  ،وانفعاليا   ،تحجيج االىجاؼ التخبػية الستػقعة مغ األشفاؿ السزصخبيغ سمػكيا   -6
 .تحقيقيا

البديصة في الرفػؼ العادية مع  أوالعسل عمى دمج الصبلب ذوؼ االضصخابات الستػسصة  -7
 .مكغأغ ما يقخانيع الصبيعيأ

  .ساسية لحاالت االضصخابات الذجيجةأللعسل عمى تجريذ ميارات الحياة اا -8
 السالحطات التخبػية الػاجب االىتساـ بيا عشج دمج ذوي االضصخابات في السجارس العادية: 

واالستفدار عغ  ،يجب التشديق بيغ مجرس األشفاؿ العادييغ ومجرس التخبية الخاصة -1
والتعامل معو  ،ويعسل عمى احتػائو ،ليكػف صػرة واضحة عشو ؛سمػؾ الصفل السزصخب

 .في الفرل العادؼ
يجب عمى السجرس تعخؼ االتجاىات الدمبية السػجػدة عشج الصفل تجاه البيئة  -2

 .االجتساعية السحيصة بو
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  .يجب عمى السجرس تعميع الصفل ماىية الدمػكيات السخغػبة وغيخ السخغػب بيا -3
والعقاب  ،وعمى السجرس تصبيق مشيج الثػاب ،ف يكػف ىشاؾ قػاعج عامة لمدمػؾأيجب  -4

 ( 157، 2000 ،)يحيى .غيخ مخغػب فيو أو ،في حاؿ ضيػر سمػؾ مخغػب فيو
 :ثانضا: الخجمات الشفدضة

ىيل األشفاؿ السزصخبيغ أعادة تإ ومفيجة في مجاؿ  نفدية عجيجةىشاؾ بخامج وخجمات 
  .وغيخىا ،الشفدي واإلرشاد ،وتعجيل الدمػؾ ،ومشيا خجمات العبلج الشفدي ،وانفعاليا   سمػكيا  

 :الخجمات الصبضة ثالثا:

جخاء الفحػصات الصبية إو  ،وبعجىا ،ثشائياأوفي  ،الحامل قبل الػالدة األـبومشيا العشاية 
 .شخاؼ شبيإما يمـد مغ عبلج تحت  عصاءإ و  ،والتحاليل البلزمة ،الجدجية والعقمية العامة

 :: الخجمات االجتساعضةا  رابع

 ،ميغ الدكغ البلـزأتدييل ت :ومشيا ،السزصخبيغ وذوييع لؤلشفاؿوىحه الخجمات تقجـ 
 (154، 2005 عبج العديد، ،وغيخىا )كػافحة ،ىيل السيشيأعادة التإ و  ،وتقجيع الخجمات العامة

 :ضصخاب الدمػؾالتكشػلػجضا وا -11

ربع فئات أخض السخاجع الحجيثة تتع ولكغ عسػما   ،قجمت تفديخات متشػعة الضصخاب الدمػؾ
 :وىي ،سبابألرئيدة مغ ا

  :سباب البضػلػجضةألا -1
  .والعػامل الغحائية ،واالضصخابات الجماغية ،وتتزسغ العػامل الػراثية

 :الشفدضة التخبػيةسباب ألا -2
والتي تقتخحيا  ،ساسية في العسمية الشفدية الجاخميةألوتتزسغ جسمة مغ االضصخابات ا

  .خخػ أونطخيات  ،نطخية التحميل الشفدي
 : سباب الدمػكضةألا -3

  .سخةألوتتزسغ العػامل السختبصة بالبيئة االجتساعية السحيصة وا
 :سباب البضئضةألا -4

 ،والشسحجة ،جخائيإلشخاط ااإلعغ خمل ما في عسميات  وتتزسغ االضصخابات الشاتجة
يطيخ لجييع مجػ  إذ ؛ف الصمبة ذوؼ االضصخابات الدمػكية ال يذكمػف فئة متجاندةإف وعسػما  

 ،) العجوانيةاضصخابات في الترخؼفيعاني بعزيع مغ  ؛اسبةشواسع مغ الدمػكيات غيخ الس
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رفاؽ  إلىويشتسي  ،ويخخب ،فيدخؽ  ؛الجشػح إلىوبعزيع يسيل  ،الدمػؾ الفػضػؼ ( ،التسخد
ومشيع مغ  ،نتباه لسجة كافيةالويعجد عغ ا ،كػف سمبيا  يف ؛الشزج إلى ومشيع مغ يفتقخ ،الدػء

 .يعاني مغ القمق واالندحاب
حج  إلىة ذوؼ االضصخابات الدمػكية تذبو ساسية لمصمبألف الحاجات التعميسية اإلحا ف

ف إف ومغ ثع ،عاقة البديصةاإلوذوؼ  ،الرعػبات التعميسية كبيخ حاجات كل الصمبة مغ ذوؼ 
 ,Lewis and Doorlag,1987.الثبلثة متذابية الفئاتشخائق التجريذ السدتخجمة مع 

p.78 )) 
 :صبضقات الحاسػب والتقشضات االخخى ت

ستخجـ ف مثل ىحه الفئة اأ إالومػجية لحوؼ اضصخابات الدمػؾ  ،ال يػجج بخامج محجدة
 (  Cartwright et al.., 1989خخػ ) ألعاقة اإلبخامج لسداعجة ذوؼ امعيا 

السشفحة  أو ،دوات التكشػلػجية والبخامج التجريدية السجارة بالحاسػباألكسا تػضف 
وذلظ مغ قبل معمسي ومعمسات األشفاؿ  ،جل تعميع وتجريب ىحه الفئة مغ األشفاؿأبسداعجتو مغ 
  .الستخمفيغ عقميا

ميارات  أو ،ثخ في السيارات الحخكيةأواالنفعالية ليذ ليا  االضصخابات الدمػكيةولكغ 
  .تشبثق تصػرات تكشػلػجية خاصة بيحه الفئة تحجيجا   لحا لع ؛التػاصل

وتصػيخ السيارات االجتساعية لمصمبة ذوؼ  لتقييعوقج تع تػضيف الفيجيػ التفاعمي 
 (  Lindsey, 1980,p. 94)  .االضصخابات الدمػكية والتعميسية

ا في مجاؿ التغحية سوالسي ،وىػ مفيج في بعس الحاالت ،خخآكسا تع تػضيف حداب 
ومعجات خاصة لقياس  جيدةأوىػ يتزسغ استخجاـ  ،(  Biofeed  Backالخاجعة الحيػية ) 

  .نذصة الفيديػلػجية الجاخميةألا
حداس إيدودىع ب إذ ؛ثخ كبيخ في األشفاؿ مغ ذوؼ االحتياجات الخاصةأولمحاسػب 

وميارات  ،ويداعجىع عمى تصػيخ السيارات االستقبللية ،قػؼ وخاص مغ االستقبللية والديصخة
 ،والسيارات الحخكية ،نيةو انذصة الحاسػب التعأوالسيارات االجتساعية مغ خبلؿ  ،العشاية بالحات

                            .        والسفاىيع البرخية والدسعية ،غػيةوالسيارات الكبلمية والم ،والسيارات السعخفية
  (152، 2005، الخصيب)
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 الفصل الثامن

 اضطرابات التواصل )اللغة والكالم(

 مقجمة: -1

 عغعشج الشاس، وىي التي تداعجىع في التعبيخ  إف المغة ىي وسيمة التػاصل األساسية
  ي ثقافةمتفق عميو ف مغ الخمػز ا  ة لكػف المغة نطاماألم فيي مرجر أساسي لثقافة ؛ذواتيع

 ؛بلؿ المغةخمغ  ةاألمثقافة و  لحلظ ندتصيع أف نتعخؼ تخاث ؛وقػاعج، معيشة، وفق تشطيع، وضبط
 واالنفعالي.  ،واالجتساعي ،في الجانب الفكخؼ  فيي ميسة ججا   ؛ألنيا انعكاس ليا

ة واحجة، لحلظ موجياف لعس يعجاف إذ ؛والتفكيخ ،ىشاؾ عبلقة وثيقة بيغ المغة أف ويبجو
 صامتة. أف التفكيخ لغةٌ ىشاؾ مغ يخػ 

لكشيسا يتػحجاف عشج  ؛والتفكيخ يشبعاف مغ جحريغ مختمفيغ ،ويخػ فيغػتدكي أف المغة
بيشيسا عزػية : إف العبلقة لحلظ ندتصيع القػؿ ؛(143، 1982نسػ الصفل )الحسجاني، مػفق، 

كبلـ لتفكيخ ىػ فا ؛كيخفبل يكػف تفكيخ ببل لغة، وال لغة ببل تف ؛ال يسكغ الفرل بيشيسا ؛ديشاميكية
 .               ؼ تفكيخ ضاىخ  :والكبلـ ىػ ،حجيث باششي أوغيخ ضاىخ داخل الفخد، 

عسمية التفاعل االجتساعي بيغ األفخاد، والحؼ  إلىويدتخجـ مرصمح التػاصل لئلشارة 
ويتع خبلؿ عسمية التػاصل التعبيخ عغ  ،السعمػماتكحلظ و  الِفَكِخ أو استقباليا، أو يتزسغ إرساؿ

 والحخكات. ،مثل اإليساءات :غيخ لفطي أو ،وقج يكػف التػاصل لفطيا   ،والخغبات ،الحاجات

إرساؿ رسائل لفطية ذات معشى، واستقباؿ ىحه  والكبلـويتصمب التػاصل باستخجاـ المغة  
ووسيمة  ،ومدتقبل ،مخسل ىإلالتػاصل بحاجة  أوأؼ بسعشى آخخ إف عسمية االتراؿ  ؛الخسائل

  (.174، 2005 عبج العديد، لبلتراؿ )كػافحة،

 تصػر الشسػ المغػي: -2

 :اآلتيةإف دراسة الشسػ المغػؼ تبيغ لشا أف ىحا السطيخ مغ الشسػ يسخ بالسخاحل 

ليعبخ  ؛اءكوالب ،يدتخجـ الصفل الرخاخ إذ)مخحمة ما قبل المغة(:  االنعكاسيةصػات ألمخحمة ا. 1
 الخػؼ. أو ،الجػع أو ،يرخخ الصفل بدبب األلعفقج  ؛معيشة تعغ انفعاال
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مخحمة السشاغاة: وىي عبارة عغ نذاط انعكاسي يحجث نتيجة استثارة الصفل داخميا عغ شخيق  .2
 يرجر الصفل في ىحه السخحمة أصػاتا   إذ ؛والحمق ،والمداف ،حداس االستكذافي لمذفتيغإل

 ومتشػعة. ،عذػائية

 تطيخ عشجما يثار الصفل لذيء يخاه   ،شفاؿأل: وىػ عبار عغ استجابات عشج اػالتمفع والمغ. 3
ويطيخ ذلظ خبلؿ  ،األرجل غاليا   أو ،بشذاط حخكي في اليجيغ ويكػف مرحػبا   ،يدسعو أو ،عادة  

 ومخاكد الجماغ. .ويعتسج ذلظ عمى سبلمة األعراب الحدية اأُلَوؿْ  ةالذيػر األربع

ولكشو  ،صػاتاأليقمج الصفل  إذ ؛التقميج: وىي تبجأ مغ الذيخ التاسع مغ عسخ الصفل حمةخ م. 4
عج  أساسية وىحه السخحمة  ت ،والتحخيف ،والتذػيو ،جاؿبإلاك ؛األخصاء تتخممو ،تقميج غيخ دقيق

 االستقبالية عشج الصفل.ميسة لتذكيل المغة و 

تطيخ  إذ ؛فييا بشصق الكمسات بذكل قرجؼبجأ مخحمة الشصق والكبلـ: وىي السخحمة التي ي. 5
فعشجما  ؛لى ىي مخحمة الكمسة الػاحجةو األ وتعج الدشة ،قجرتو عمى الشصق في بجاية الدشة الثانية

فسثبل عشجما يقػؿ: "كخة" فقج تعشي  ؛فإف ليا دالالت كثيخة ال يجركيا إال الصفل ؛يشصق بكمسة معيشة
 ليكػنػا جسبل   ؛شفاؿ بخبط الكمساتألأف الكخة ابتعجت عشي، وفي الدشة الثانية يبجأ ا أوريج كخة، أ

 قريخة مغ كمستيغ.

وثخاء  ،شفاؿ بالقجرة العقمية لمصفل، وسبلمة جياز الشصق عشجهألج اشويختبط الشسػ المغػؼ ع 
 صق.شفاؿ في الشأليفدخ الفخوؽ الفخدية بيغ ا االبيئة االجتساعية والثقافية، وىح

 العػامل السؤثخة في الشسػ المغػي:  -3

 تػجج عػامل كثيخة تتخؾ أثخىا في التصػر المغػؼ لمصفل، ومشيا:

 لبرخؼ، اعتبلؿ او  ،والحدية مثل: ) القرػر الدسعي ،والرحية ،الشاحية الجدسية
 .الخمل في أجيدة الشصق، والرػت( الرحة،

 :؛سػء التػافق االنفعالي إلىواالنكدارات الشفدية  ،تؤدؼ الرجمات إذ الحالة االنفعالية 
 .واكتداب المغة خرػصا   ،مسا يؤثخ في الصفل عسػما  

 وتتسثل في أساليب التخبية الػالجية، السدتػػ الثقافي لمػالجيغ، الحالة الطخوؼ األسخية :
أثخا في جسيعيا تتخؾ  ،التختيب السيبلدؼ لمصفلو سخة، ألا حجعو االجتساعية واالقترادية، 

 الشسػ المغػؼ لمصفل.
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  :سخع أالبشات  أف إلىتذيخ الجراسات  إذ ؛عػامل بيػلػجية إلىوقج يعػد ذلظ الجشذ
 ؛األـمغ  أف البشت تكػف قخيبة غالبا   إلى إضافة ؛(2003)الػقفي،  الدو األمغ  نزجا  

فيي تراحب  ؛لحلظ فيي تدتمع  مغ المغة الذيء الكثيخ ؛عشيا بيشسا يكػنغ الػلج بعيجا  
 القخيػتي، الرسادؼ، ؼ،و شا)الدخ .أميا أيشسا ذىبت، وىحا قج يداعج عمى نسػىا المغػؼ 

1995 ،82) 
 أكثخذكاء، و  كثخأشفاؿ ألفإف ا لحلظ ؛ف المغة نذاط عقميأمغ  القجرات العقمية: انصبلقا 

 قجرة عمى اكتداب المغة.
 ـ فيأ ،وجػد الشسػذج الحؼ يحتحػ سػاء أكاف في البيت إفالرحي لمتعمع:  الشسػذج 

 ،الشفديةو  ،حيث مخاعاة قجرة الصفل العقميةالسجرسة لو تأثيخ كبيخ في الشسػ المغػؼ، مغ 
استخجامو التعديد  إلى إضافة ؛صفلال لجػاعية في اختيار ما ىػ مخغػب فيو واالجتس

 الحج األقرى. إلىاقاتو وقجراتو والتغحية الخاجعة التي تذجع الصفل عمى استغبلؿ ش
 تعخيف اضصخابات التػاصل:  -4

اضصخاب ممحػظ في االستخجاـ الصبيعي  :نياالتػاصل بأندتصيع تعخيف اضصخابات 
 أو ،المغة التعبيخيةعجـ تصػر  أو ،المغػؼ  التأخخ أو ،الصبلقة الكبلمية أو ،رػتال أو ،صقلمش

 بخامج تخبػية خاصة. إلىحاجة الفخد  إلىؤدؼ خ الحؼ ياألم، ابيةالمغة االستيع

 مشيا: ،وتبجو  شجة اضصخابات التػاصل بعػامل عجة    

 والمغة. ،جيدة السختبصة بالكبلـألمػقع التمف في ا .1
 والمغة. ،جيدة السختبصة بالكبلـألفي ا درجة التمف .2
 والمغة. ،وعجـ وجػد اضصخابات متعجدة في الكبلـ ،وجػد .3
تسيد الخابصة  و  ،(Haring, 1982, p. 187)ػامل السدببة الضصخابات الكبلـ عال .4

 : والدسع بيغ نػعيغ مغ اضصخابات التػاصل خيكية لمكبلـ والمغةاألم
في  أو ،يةصػات الكبلمأللفع ا أو ،وىػ عبارة عغ خمل في الرػت ،اضصخاب الكبلـ ؿ:واأل 

  .الخمػز المفطية مغ قبل اآلخخيغرساؿ إ أثشاءىحا الخمل يتع مبلحطتو في و  ،لشصقيةالصبلقة ا
 أو ،وىػ عبارة عغ خمل في تصػر واستخجاـ الخمػز المفطية الكبلمية ،اضصخاب المغة الثاني:

وفي  شكل المغة   ،إحجاىسا أو ،اآلتية، واالضصخاب قج يذسل جسيع  جػانب المغة السكتػبة  لمغة
 االستخجاـوىػ  ،وضيفة المغة أو ،السعاني أؼ ؛المغة محتػػ  أو ب،والتخاكي، القػاعج) :لمث

 .(االجتساعي  لمغة
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 ندبة انتذار اضصخابات التػاصل: -5

وتبجو ىحه الشدبة مختفعة مقارنة  (،%4)بحػالي لجرت ندبة انتذار اضصخابات التػاصق
 ،مغ ذوؼ اإلعاقات العقمية الدسعية غالبا   األشفاؿويكػف  ،بشدب انتذار اإلعاقات األخخػ 

وىحه  ،ذوؼ االضصخابات االنفعالية يعانػف مغ اضصخابات التػاصلو  ،وصعػبات التعمع ،والجدسية
 .والدمػؾ االجتساعي بذكل سمبي لمفخد، ضصخابات تؤثخ في الشسػ السعخفياال

( Gartwrigh and etal, 1996, 107) 
مغ %( 80) يقارب اتبمغ م إذ ا ؛اضصخابات التػاصل شيػع أكثخلشصق ويبجو أف مذكبلت ا

يخػ بعس الباحثيغ أف ىشاؾ صعػبة في تقجيخ عجد الحيغ يعانػف و  التػاصل، أشكاؿ اضصخابات
وليذ  ،وذلظ بدبب وجػدىا كػنيا مذكبلت مراحبة لئلعاقات األخخػ  ،مغ اضصخابات التػاصل

ندبة  لسعخفة ؛كحلظ اختبلؼ السجتسعات التي أخحت مشيا عيشات الجراسة ،لكػنيا مذكمة رئيدة
حػالي أشارت أف  خيكيةاألم ففي دراسة أجخيت في الػاليات الستحجة ؛انتذار اضصخابات التػاصل

 ،مغ األشفاؿ عشجىع في سغ السجرسة يعانػف مغ اضصخابات تػاصل بجرجة شجيجة%( 3-5)
 ارنة باضصخابات التػاصل األخخػ ارتفاع اضصخابات الشصق مق إلىأشارت الجراسة كحلظ و 

Hewarb, orlansky, 1988, 102))،  وتذيخ بعس الجراسات األخخػ أف اضصخابات التػاصل
أف حػالي  إلىاإلشارة  تتس إذ ؛وتقل في الرفػؼ العميا ،لىو األ االبتجائيةتدداد في الرفػؼ 

بيشسا تذكل الشدبة  ،ؿ يعانػف مغ اضصخابات التػاصلو مغ التبلميح في الرف األ (7%)
 .ي الرف الثالث الثانػؼ ف (%0.2)وتذكل ،االبتجائيفي الرف الثالث  (%1)حػالي

( Kirk and Gallagher, 1989, 214) 
 أسباب اضصخابات التػاصل: -6

مخحمة  ـأ، مخحمة السعالجة ـأاالستقباؿ،  تتعجد أسباب اضخابات التػاصل سػاء أتعمقت بسخحمة
 :والعػامل ، ومغ أىع األسباباإلرساؿ

 :األسباب العزػية –ال أو 
يتعخض ليا الفخد،  نسائية أوفيديػلػجية،  أوزومية، كخومػ  فقج يكػف الدبب اضصخابات

إصابة الجياز  :والمغة مثل جيدة العزػية السدؤولة عغ الكبلـألفي ا ضعفا   أو وتدبب خمبل  
ػزومي الكخوم  االضصخابوقج يكػف  ،والشصق أجيدة الخنيغ أو، الرػتي الجياز أو ،التشفدي
 إذ ؛الفخد بسا يعخؼ بالذفة األرنبية ذلظ إصابةثمة عمى األم، ومغ عغ اضخابات التػاصل مدؤوال  

فإف اضصخابات  ،يعتقج أف إصابة الفخد بيحه الحالة سببو اضصخابات جيشية عشج الفخد كحلظ
 ،جيشيف، قج تكػف ناتجة عغ خمل و ا، كسا ىػ الحاؿ في مخض دالتػاصل عشج السعػقيغ عقميا  

 واضصخاب كخومػزومي.
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: إف أؼ خمل في سبلمة األجيدة السدؤولة عغ الشصق والمغة يؤدؼ القػؿلحلظ  يسكغ 
بالقجرة عمى  خمل واضح في سبلمة المغة، وخمػىا مغ االضصخابات، سػاء أكاف ذلظ متعمقا   إلى

وعجـ الشزج،  ،ئيالتأخخ الشسا :بالمغة نفديا، وتذسل العػامل البيػلػجية والعزػية ـأ ،الشصق
 ،ما يعانػف مغ تأخخ في مطاىخ الشسػ الحخكي فاألشفاؿ الحيغ يعانػف مغ تأخخ لغػؼ غالبا  

 السعخفي وغيخىا مغ مطاىخ الشسػ.و 
 األسباب العربضة: -ثانضا

الػالدة أـ  وتتعمق بالخمل الحؼ يحجث في الجياز العربي السخكدؼ سػاء أكاف  ذلظ قبل
ثمة عمى األمومغ  ،شصق والمغةعغ ال ويكػف مدؤوال   ،وميع خيقـػ بجور كبي إذ في أثشائيا أـ بعجىا؛

 ،والذفتيغ ،الفكيغ ذمل الجماغي يعانػف مغ صعػبة في تحخيظبال يغالسراباألشفاؿ  ذلظ:
 ءي الشسػ المغػؼ عشج ىؤالفمسا يؤثخ  ؛دراكيةإلوا القجرات العقمية وعشجىع مذكبلت في ،والمداف
 :السدؤوؿ عغ إصابتو بالذمل الجماغي، ومغ آثار اإلصابة وذلظ بدبب التمف الجماغي ،األشفاؿ

جدئي في المغة  أوكحلظ قرػر كمي  ويقتخف معو ،الِفَكخعغ  الجدئي لمتعبيخ أو الفقجاف الكمي
 نرف السخ األيدخ. أو ،، بدبب إصابة السخ الحديةالسكتػبة أوالسشصػقة 

 والعػامل البضئضة:التشذئة االجتساعضة  -ثالثا
أساليب التشذئة االجتساعية في حجوث اضصخابات التػاصل، فتعديد الػالجيغ   تتدبب إذ 

ىحه   بسشدلةيعسل  ،التمعثع أو ،الدخعة الدائجة في الكبلـ أو ،ألشفاليع الحيغ يطيخوف التأتأة
تعخض األشفاؿ لزغػط  أو ،الدمػكيات عشج األشفاؿ بفعل التعديد الحؼ يتمقػنو مغ الػالجيغ

السدتػػ و  ،يخىع. كحلظ حجع األسخةغ أو ،كالعقاب الجدجؼ مغ قبل الػالجيغ ؛وجدجية ،نفدية
ػ بو، ويقجر الشسػذج الحؼ يحتح خالحؼ يػف ؛والسدتػػ الثقافي لمػالجيغ ،واالقترادؼ ،االجتساعي

بذكل أساسي بالجانب وأىسية األلعاب في تعمع الصفل السختبط  ،الفخد أىسية المغة في حياة
ع دافعيتو لشسػه المغػؼ ورف ،فيحه الستغيخات في غاية األىسية في استثارة الصفل ؛االقترادؼ

يو مغ أساليب السعمع التخبػية، والصخائق واألساليب أف البيئة السجرسية بسا تشصػؼ عمكسا  ،الدميع
 غيخ متكيف. أو والفشيات التي  يتبعيا ليا أىسيتيا في جعل الصفل متكيفا  

 ت األخخى:األسالضب السختبصة باإلعاقا – رابعا  
تتسيد  إذ ؛ذوؼ اإلعاقات العقمية فخاد مغألتبجو اضصخابات التػاصل صفة ضاىخة عشج ا

 .ثشاء الكبلـأوالتػقف في  ،المغة ىحه الفئة بتأخخ ضيػر
 ،االستقباؿأما فيسا يتعمق باإلعاقات الدسعية، فتبجو اضصخابات التػاصل في صعػبة   

 وفي الحاالت الذجيجة قج تغيب المغة. ،والتعبيخ المغػؼ 
ت التػاصل في الدخعة فتتسيد اضصخابا ؛وسمػكيا   ما يتعمق بالسزصخبيغ انفعاليا   أما في 
 المغة. وتذػيو ،والححؼ ،جاؿبإلاو  ،ضافةواإل ،والتأتأة ،ثشاء الكبلـأالدائجة في 
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فتتسثل اضصخابات التػاصل عشج ىحه الفئة في فقجاف القجرة  أما ذوو صعػبات التعمع؛  
) وحاالت صعػبة الكتابة، (Dyslexia)وحاالت صعػبة القخاءة  ،(Aphasia)عمى الشصق

Dysgraphia )، وصعػبة تخكيب الجسل.  ،وصعػبة في فيع الجسل والكمسات 
 ترشضف اضصخابات التػاصل:      -7

 غ مغ اضصخابات التػاصل:يرئيد د معطع الباحثيغ بيغ  نػعيغيسي

، وىي اضصخابات تشتج بدبب مذكبلت في حخكات الذفاه :الكالـ أواضصخابات الشصق  -الأو 
أسباب  إلىتعدػ  وإنسا ؛حه االضصخابات أسباب عزػية واضحةوالفظ، وقج ال يكػف لي والمداف

، وتذسل االضصخابات مشيا الفخدالتي يعاني  ؛السذكبلت االنفعالية أوالحخماف البيئي،  :بيئية مثل
 :اآلتيةالشصقية السطاىخ 

تربح غيخ بحيث  ؛مغ الكمسة أكثخ أو وىػ أف يححؼ الصفل حخفا   :(Demission)ػ الححؼ 1
وقج ال يشصمق الصفل الحخؼ  ،خاألمالسقخبيغ مشو في بجاية  إلىمفيػمة تساما  لمسدتقبل، وال 

قج يتػقف بذكل متقصع في أثشاء القخاءة )مثبل  قج يشصق الصفل كمسة مجسة بجال  مغ  أو، الداكغ
 مجرسة( .

 أومغ كخة،  الكمسة مثل: كخات بجال   إلى أكثخ أو، صػت إضافةوىػ  (Addition): ضافةػ اإل2
 .خبدات بجال  مغ خبد

بحخؼ آخخ مغ حخوؼ وفي ىحه الحالة يقـػ الصفل بتبجيل حخؼ   (Substition) : جاؿاألب-3
يقـػ الصفل بإبجاؿ الذيغ بالديغ،  إذ ؛األشفاؿ الرغار في الدغ جث ىحه السذكمة عشجالكمسة، وتح

 مغ شخاب. عشج األشفاؿ؛ فقج يمفع الصفل كمسة سخاب بجال   ىا شيػعا  أكثخ جاؿ بإلايعج ىحا و 

وقج يكػف  ،أؼ انحخاؼ الرػت عغ الرػت العادؼ والسألػؼ(: Distortionالتذػيو )  -4
 ؛وضعو الدميع في غيخ فداميكـػ ال أو ،الذفاه أو ،ذلظ لعيػب في أجيدة الشصق مثل: األسشاف

 .بة تشصق تػبةشػ  ةفكمس

 ، وشبلقتو،وسخعتوشطيع  الكبلـ، تما يتعمق باضصخابات الكبلـ؛ فيي التي تتعمق ب أما في 
 :اآلتيةونغستو، وتذسل اضصخابات الكبلـ السطاىخ 

ويراحب سخعة الكبلـ  ،في نصق الكمسات الستكع سخيعا   ػف ويك الدائجة في الكالـ:الدخعة  -1
مطاىخ انفعالية غيخ عادية، ويؤثخ  ذلظ في تػاصل الفخد مع اآلخخيغ، وتفاعميع معو؛ لعجـ 

 قجرتيع عمى فيع حجيثة.
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 لسخات عجة،ج يتخدد في نصقو أيزا ق أو: ويكخر الستكمع الحخؼ مخات عجة، التأتأة في الكالـ -2
يرجر الستكمع أصػاتا اعتخاضية خاشفة في أثشاء الكبلـ،  أوقج يعسل عمى إشالة الرػت،  أو
وجدسية غيخ عادية، ويراحب التأتأة في الكبلـ سمػكا  يراحب ىحه الحالة مطاىخ انفعاليةو 

عمى  مغ قبل الفخد عادة، وتؤثخ في مفيـػ الفخد لحاتو بذكل سمبي، وذلظ لعجـ قجرتو تجشبيا  
ه ىح إلىخخيغ. وىشاؾ مجسػعة مغ األسباب تؤدؼ آلالتحجث بالصخيقة الصبيعية مع ا

وكحلظ  ،واضصخابات التفكيخ ،االضخابات الفيديػلػجية العربية ومغ أىسيا: السذكمة،
، )الخصيب، الحجيجؼ .سحجة، والتعديدبفعل الش مسا  عالرخاعات االنفعالية، وقج تكػف سمػكا مت

1998 ،112.) 
حؼ يذعخ     خ الاألميتػقف الستكمع عغ الحجيث في أثشاء الكبلـ،  إذالػقػؼ في أثشاء الكالـ:  -3

مطاىخ راحب ىحه الحالة قج أنيى كبلمة، ومع أنو لع يشو كبلمو، ويالستمقي أف الستحجث 
، وذلظ لرعػبة التعبيخ عغ الحات انفعالية غيخ عادية، وتؤثخ في مفيـػ الستعمع  لحاتو سمبيا  

  جاه اآلخخيغ.ت
 اضصخابات المغة: -ثانضا

سػء  أو ،تأخخىا أو ،ضعفيا أو ،وىحه االضصخابات تتعمق بالمغة مغ حيث انحخافيا        
، ويسكغ تػضيح مطاىخ الكتابة أو ،صعػبة القخاءة أو ،وقػاعجىا ،تخكيبيا مغ حيث معشاىا
 اضصخابات المغة فيسا يمي:

الصفل عغ لى التي يشصق بيا و األ يتأخخ ضيػر الكمسة إذتأخخ ضيػر المغة:  -1
؛ فقج يشصق الصفل في للى مغ عسخ الصفو األ وىي الدشة ،السعجؿ الصبيعي لطيػرىا

ويتختب عمى ضيػر الكبلـ عشج الصفل مذكبلت  ،أكثخ أو ،الثالثة أو ،الدشة الثانية
 في التػصل مع اآلخخيغ.

ال يدتصيع الصفل  إذ(: Aphasiaالكالمضة )  الحبدة أوجاف القجرة عمى الكالـ فق -2
وال يدتصيع فيع المغة السشصػقة  أف يعبخ عغ نفدو برػرة لفطية واضحة ومفيػمة،

جاف قمغ قبل اآلخخيغ، ويراحب ىحه الحالة مطاىخ انفعالية غيخ عادية، ويكػف الف
مخاكد  جدئيا في المغة التعبيخية، وذلظ نتيجة إصابة عزػية في أو ،لمشصق إما كميا

 الجمصة الجماغية. أو ،حػادثبب البد ،في الجماغ المغة
 مطاىخ مغوىي  ،يجج الفخد صعػبة في القخاءة إذ(: Dyslexiaصعػبة القخاءة ) -3

؛ ويكػف مدتػػ الفخد ىشا أقل مسا ىػ متػقع مشو مقارنة بالفئة التعمعاضصخابات 
 تي يشتسي إلييا.لعسخية اال
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 أو ،يجج الفخد صعػبة في كتابة الكمسات إذ(: Dysgraphia)  صعػبة الكتابة -4
مع الفئة العسخية التي  الجسل بذكل صحيح؛ أؼ أقل مسا ىػ متػقع مشو مقارنة  

  يشتسي إلييا.
ىشا يجج الفخد صعػبة في تخكيب (: Language Deficitصعػبة تكػيغ الجسل)  -5

وليذ  ،عسل عمى تخكيب الجسمة بذكل مشحخؼالجسل بذكل صحيح؛ فيػ يتكػيغ و 
 صحيحة. تة ليدوقػاعج المغ ليا معشى

 الجسمة عيجج الفخد صعػبة في في إذ(: Agnosiaالكمسات) و ، صعػبة فيع الجسل -6
الكمسات  أو تكخار ىحه الجسل إلىيسيل مسة التي يدتقبميا مغ اآلخخيغ، و الك أو

 (. 127 ،1999 ) الخوساف،،بالخغع مغ عجـ فيسو ليا

 قضاس، وتذخضز اضصخابات التػاصل: -7
 وتذخيز اضصخابات التػاصل مذاركة فخيق متعجد االختراصات؛ يتصمب قياس

التخبية الخاصة، الشصق،   اختراصي الدسع، اختراصي إلى إضافةيزع  إذ
التذخيز والقياس لؤلشفاؿ ذوؼ اضصخابات  االجتساعي. وتسخ عسمية ،الشفدي

 ىي:و  ،التػاصل في أربع  مخاحل رئيدة

لسطاىخ يغ والسعمس مغ خبلؿ مبلحطات األىل وذلظؼ السبجئي: عخ التّ  أوالكذف  -1
ضيػرىا، وشخائق استخجاميا الشسػ المغػؼ، السيسا مجػ استقباؿ الصفل لمغة، وزمغ 

 أو ،والتمعثع ،: المجمجةلمشسػ المغػؼ مثل ىخ غيخ العاديةالسطا إلى إضافة، خلمتعبي
ا ما الحع األىل أؼ شكل مغ أشكاؿ ىحه إذقمة السحرػؿ المغػؼ ...إلخ. و 

في قياس االضصخابات  االختراصي إلىال بج مغ تحػيل الصفل  ؛االضصخابات
 وتذخيريا. ،لمغػيةا

 لستخررػف باألنفيقـػ بيحا العسل األشباء ا إذ والفضديػلػجي: ،التقضضع الصبي -2
لمتأكج مغ سبلمة األجداء  ؛ف والحشجخة بيجؼ إجخاء الفحز الصبي الفيديػلػجيذألاو 

الحشجخة  ،والحباؿ الرػتية، المداف ،األذفالجدسية  ذات العبلقة بالشصق والمغة ) 
 .....إلخ (.

أؼ ف يتع نفي وجػد أبعج  تقضضع القجرات األخخى ذات العالقة باالضصخابات المغػية: -3
شخز  إلىال بج مغ تحػيميع  ؛فيديػلػجي عشج ىؤالء األشفاؿ أوعزػؼ  خمل

و صعػبات  ،والذمل الجماغي ،الدسعية أوعقمية في تذخيز اإلعاقة ال مختز
ذلظ و  ،اإلعاقاتبإحجػ ىحه أو إصابتو الصفل  ،سبلمة بيجؼ التأكج مغ ؛التعمع

 عاقات.إلحجػ تمظ اإ وأ ،بدبب العبلقة الػثيقة بيغ االضصخابات المغػية
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يبجأ  ،لدابقةبشاء عمى نتائج السخاحل ا :ةيمطاىخ االضصخابات المغػ  تذخضز -4
مطاىخ  جبتحجي ؛لمغػيةوتذخيز االضصخابات ا في قياس االختراصي

السعخوفة في ىحا  مغ االختبارات دتخجـ في ذلظ عجدا  االضصخابات عشج الصفل، وي
بدمت لرعػبات  لر مايك، اختباالديكػلغػيةاختبار ليشجؼ لمقجرات  ا:ومشي ،السجاؿ

تبارات ديتخويت لبلستعجاد ، اخلمسعػقيغ عقميا   وقياس السيارات المغػية ،لتعمعا
ؼ صعػبات  التعمع مغ ذو  لؤلشفاؿ السبجئيتعخؼ لمالنج  ، اختبارات سمفخلمتعمع

 (.2005)الخحاؿ،  .لخ(إالسحجدة.......

 :ئز األشفاؿ ذوي اضصخابات التػاصلخرا .9

مغ األشفاؿ خرائريا متبايشة، وذلظ الرتباط اضصخابات التػاصل  إف ىحه الفئة 
 ؛والسطاىخ الجدسية ،وصعػبات التعمع ،واالنفعالية ،والدسعية ،بسطاىخ اإلعاقة العقمية

 أو ،صعػبة تحجيج خرائز محجدة عمى صعيج السطاىخ الشسائية العقمية إلىمسا يؤدؼ 
خرائز  إلىالسعخفية ليحه الفئة؛ إال أنو يسكغ اإلشارة  أو ،االنفعالية أو ،الجدسية

مدتػػ األشفاؿ ذوؼ  ا بعس الجراسات مغ حيث انخفاضعامة أشارت إليي
األشفاؿ العادييغ؛ مع مقارنة  االضصخابات المغػية عمى مقياس القجرة العقمية كػنو متجيشا  

ف ندبة كبيخة مغ ذوؼ  أل وذلظ ،ق بالتحريل والدمػؾ التكيفيما يتعم كحلظ الحاؿ في
وصعػبات  ،والجدسية ،االضصخابات المغػية والكبلمية ىع مغ ذوؼ اإلعاقة العقمية

 .Hallahan and Kauffman, 2003, p) .واإلعاقة الدسعية واالنفعالية ،التعمع
215 .) 

فتترف  ؛ما يتعمق بالخرائز االنفعالية واالجتساعية ليحه الفئة أما في         
الذعػر بالحنب، و  ،واإلحباط ،وعجـ الثقة بالشفذ ،والتػتخ ،عالية مغ القمق بسدتػيات

 ،بالخفس مغ قبل اآلخخيغ والذعػر ،تكيفية كالدمػؾ العجوانيغيخ  والقياـ بدمػكيات
وقج ترجر ىحه االستجابات  ،باإلخفاؽوالذعػر  ،واالندحاب مغ السػاقف االجتساعية

 ،نحػه بفعل اتجاىات اآلخخيغ والكبلمية المغػيةصخابات عغ الفخد مغ ذوؼ االض
و  ،الخفس أو ،فقج يعامل الفخد بصخيقة مبالغ فييا مغ الحساية الدائجة ؛وتػقعاتيع مشو

 العدؿ.

 ؛لؤلشفاؿ الحيغ يعانػف مغ اضصخابات كبلمية ولغػية أما الخرائز الدمػكية      
 :يأتيما  فيسكغ إجساليا عسػما في
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حيغ يعانػف مغ ضعف في المغة صعػبة التفكيخ في الكمسة السشاسبة يػاجو األفخاد ال -1
عشجما يتكمسػف، ويسكغ التغمب عمى ىحه السذكمة مغ خبلؿ تجريب األشفاؿ الحيغ 
يعانػف مغ ىحه السذكمة عمى تشطيع استجاباتيع برػرة مشصقية، وذلظ مغ خبلؿ 

الكمسات التي تختبط مغ  ء األشفاؿ عشج شخح أكبخ عجد مسكغتقجيع التعديد ليؤال
 بفكخة معيشة.

في استخجاـ السعمػمات  يعانػف مغ اضصخابات لغػية مذكبلتيػاجو األشفاؿ الحيغ  -2
استشتاجات مبلئسة، ويسكغ التخمز مغ ىحه السذكبلت عغ  إلىالمفطية لمػصػؿ 

 ؛صغيخة أجداء إلىوتحميل السيارات المغػية  شخيق تجريب األشفاؿ عمى تجدئة
 تعمع السيارة المغػية في نياية السصاؼ. إلىلمػصػؿ 

يػاجو األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ اضصخابات في المغة السشػشة صعػبات في تعمع  -3
مفخدات ججيجة، ويسكشغ التغمب عمى ىحه السذكمة عغ شخيق استخجاـ التعمع متعجد 

في معالجة  الحػاس؛ فقج يجج الصفل الحؼ يعاني مغ مذكبلت لغػية ضعفا  
مذاىجة األفبلـ والتعميع مغ عيا، ولحلظ  يجب استغبلؿ الرػر و سس تالسعمػما

ويتع ذلظ مغ  ،مفخدات ججيجة فاؿ عمى تعميعالجراما  لتجريب األش أوخبلؿ المعب 
 اإلعادة السكخرة والتعديد. خبلؿ استخجاـ شخيقة

في المغة مذاكل في فيع الكمسات ذات  ألشفاؿ الحيغ يعانػف مغ اضصخاباتيػاجو ا -4
سعاني الستعجدة؛ فيع يعخفػف معشى  الكمسة، ولكشيع يدتخجمػف ىحا السعشى في ال

في السػاقف  ة عمى تعسيع استخجاـ ىحه الكمساتأؼ عجـ القجر  ؛مػاقف غيخ مشاسبة
 ،ولحلظ يجب استخجاـ أسمػب التعميع الحؼ يخكد عمى استخجاـ األدوات ،السشاسبة

 ىحه الكمسات في ذىغ الستعمع. والػسائل التعميسية التي تداعج عمى تخسيخ
يػاجو األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ اضصخابات لغػية مذاكل في التكيف االجتساعي؛  -5

ذلظ بدبب اعتساد الشسػ اتيع االجتساعية غيخ السبلئسة، و فقج تكػف استجاب
يػاجو األشخاص مغ ذوؼ السذكبلت  إذ ؛االجتساعي عمى المغة  بذكل أساسي

متابعة، واستيعاب الكبلـ؛ كحلظ االنتقاؿ مغ مػضػع صعػبة في  الكبلميةو  ،المغػية
 عػر باالنغبلؽالقمق والذ مغ ةمدتػيات عاليضيػر  إلىآلخخ؛ مسا يؤدؼ 

 ،السستمكات أو ،اآلخخيغ أو الحات إلىالعجواف السػجو  إلى، وقج يؤدؼ واإلحباط
 ،تفيع لسذكمتوولسػاجية ىحه السذاكل يجب أف يتػافخ لمصفل التعديد والجعع وال

والعسل عمى تييئة الطخوؼ  ،أقرى درجة إلىوالعسل عمى تشسية  قجراتو المغػية 
، 2005 عبج العديد، ،)كػافحة .والجاعسة لو ،االجتساعية والبيئية السبلئسة لمصفل

183) 
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 التجخل العالجي لألشفاؿ ذوي اضصخابات التػاصل: -10

وال يسكغ أف يكػف ىشاؾ قالب عبلجي واحج  يرمح  ،الخاصة بالفخدية تتسيد التخبية
فقج  ،يتأثخ ذلظ بستغيخات عجة إذ؛ الخمل واحجا   أولكل األفخاد، وإف كاف االضصخاب 

زمغ يغ، كسا قج تكػف درجتو مختمفة، و يكػف ىحا االضصخاب  ناتجا عغ سببيغ مختمف
األشفاؿ متغيخة؛ فسشيا  ونػعو كسا أف الستغيخات البيئية التي يعيذيا ،حجوث االضصخابات

تػسع ذلظ الخمل بيشسا و  ،وال تخافقو مدببات تعسقا يكػف صحيا يديل عسمية العبلج، م
عػامل  بسشدلةفي ذلظ الخمل؛ أؼ   وتػسع ،وتجحر ،تكػف متغيخات بيئية أخخػ تعسق

التجخل العبلجي  بشاء عمى نتائج    إلىيرار  لحلظ ؛جديج ذلظ الخملتمداعجة عمى 
 وسيكػف التجخل العبلجي وفق نػع االضصخاب.  ،والتقييع ،زالتذخي

 عالج اضصخابات الشصق: . أ
وقج تكػف ضاىخة شبيعية عشج تعمع إنتاج  ،وىي األخصاء في إنتاج السفخدات

ولكغ قج يكػف ىشاؾ خمل واضح  يؤثخ في  ،السجرسة ؿدخػ  األصػات حتى مخحمة
 أو ،اإلصابة السخية أو ،وفتحة سقف الحمق ،السخي لالشسػ الصبيعي لمغة؛ كالذم

  اإلعاقة الدسعية.
وفي مثل  ،( اإلضافةالتذػيو،  ، الححؼ،اإلبجاؿوتذسل اضصخابات الشصق )

ويدتخجـ تعميع  ،مقاشع إلىىحا الشػع مغ االضخابات يقـػ السعالج بتقديع الكمسة 
واستخجاـ السخآة أحيانا حتى  ،تجريب الصفل مغ خبلؿ التكخارو  ،والتشغيع ،السػسيقا

 دتصيع الصفل التخمز مغ ىحه االضصخابات.ي
 اضصخابات الرػت: . ب

 :جي تبعا لؤلسباب التي أدت إليياسمػب عبلأمغ  أكثخيسكغ استخجاـ 

 :سالضبألومغ ىحه ا      

مثل:   ؛اضصخابات الرػت عزػية إلىت ا كانت العيػب التي  أدإذ :جخل الصبيالس -1
 أو ،سقف الحمق فتحة أو ،شمل الحباؿ الرػتية أو ،تريب الحشجخةصابات التي إلا

عخاض ألفسثل ىحه ا؛ عاقة الدسعيةإلوا ،صابة الجياز التشفديإ أو ،الذخماء الذفة
الفاعل ويكػف السجخل الصبي ىػ  ،عبلج شبيعي أو ،جخاحة أو ،عقاقيخ شبية إلىتحتاج 

 في ىحه السدألة .
 إلىالعبلج الدمػكي عشجما تكػف األسباب التي أدت  إلىنمجأ  :السجخل الدمػكي -2

تعمع مغمػط ذلظ أف  إلىوإنسا تعػد  ،ساسي غيخ عزػيةأخابات الرػت بذكل صاض
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فل تعميع الص إلىلحلظ ييجؼ السجخل الدمػكي  ؛وغيخ الدػؼ متعمع ،الدمػؾ الدػؼ 
 :الدمػؾ الرػتي الدميع مغ خبلؿ

 التي يرجرىا وبالرػرة ،تػعية الفخد برػتو السزصخب. 
 وإمكانياتو. ،تشسية نسػذج صػتي مشاسب لجػ الفخد في ضػء قجرتو 
 تػعيتو عمى التسييد بيغ الرػت السزصخب والرػت العادؼ.  
 خختبصة بالتػتال سيسا تمظ الس ،التخمز مشيا أو ،فييا تعجيل العادات الرػتية السغمػط. 
 1997، عسيا) الذخزدو  ،تعميع وتجريب الفخد عمى العادات الرػتية الرحيحة ،

170) 
ـ عج إلى في الفخد، فقج يتعخض أحيانا   سمبيا   إف الضصخاب الرػت أثخا  العالج الشفدي:  -3

 القبػؿ االجتساعي؛ ألف استخجاـ المغة يكػف لمتػاصل مع اآلخخيغ.
الخسالة التي يدتمسيا السدتقبل،  وقج يؤثخ اضصخاب الرػت أحيانا  في صعػبة

والتخفيف مغ حالة  ،ستخخاءاللمرػت السزصخب مغ خبلؿ اعجـ ارتياحو  إلى إضافة
مع الحالة قج يجعل الفخد ألف التكيف  ؛وإنسا كيف يتكيف الفخد مع حالتو ،والتػتخ ،القمق

 إلرشادات ةباستجا إلىب مع السعالج الشفدي، والتي تػدؼ و االسزصخب صػتيا يتج
  .وتجريبات السعالج الشفدي وتػجييات

 :التأتأة ( أوقة الكالـ )المجمجة شال. ج

 أو ،الكمسات أو ،إما تكخار السقاشع المفطية مغ مطاىخ شبلقة الكبلـ كسا ذكخ سابقا  
. وقبل البجء باألسمػب العبلجي مط لؤلصػات أو ،تكخار تذشجي أو ،حبدو بذكل متقصع ،الجسل

 ؟مغ مطيخ أكثخ أو ،ىل ىي مطيخ بحاتو ؛البج مغ التحجيج الجقيق لحالة المجمجة

فيجخؼ تجريبو  ؛الكمسات أوض أف الصفل يكخر السقاشع خ فونبجأ بعبلج ذلظ السطيخ لش
 .وأسمػب السحادثة ،ر عغ شخيق المعبعغ ذلظ التكخا االبتعادعمى 

 ،كسا يجخؼ تجريب الصفل عمى التشفذ الرحيح مغ خبلؿ أخح اليػاء عغ شخيق األنف
 .وإشالة الشفذ وإخخاجو عغ شخيق الفع لتقػية التشفذ

 إضافةف ،أما الكبيخ ؛والسحادثة ،عغ شخيق المعبتكػف فصخيقة التجخل لؤلشفاؿ الرغار 
لقمق وا ،يسكغ استخجاـ أسمػب االستخخاء لمتقميل مغ التػتخ ،التجريب عمى التشفذ الرحيح إلى

 .حالة المجمجة إلىالحؼ يؤدؼ 
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 :دي لألشفاؿ ذوي اضصخابات التػاصلالخجمات التي يقجميا معمع الرف العا  -11

 ،خجمات تداعج في تدييل التكيف االجتساعي لمفخديقجـ معمع الرف العادؼ يدتصيع أف إف 
 :وىحه الخجمات ىي ،وكحلظ تحديغ السدتػػ التحريمي واألكاديسي لو

 إلىكل لغػية وصعػبات تعمع الحؼ يعاني مغ مذا الصفليقـػ بتحػيل  إذ :اإلحالة -1
 ،لتحجيج شبيعة السذكمة ؛تخبية خاصة اختراصي أو ،نصق أو ،شبي اختراصي

 .وإجخاء التقييع السبلئع
يعسل السعمع عمى متابعة مجػ تحدغ أداء الصفل الحؼ تقجـ لو خجمات  إذ :الستابعة -2

واكتداب الصفل  وتدويج األخرائي بالتغحية الخاجعة لسعخفة مجػ تحدغ ،عبلجية
 .و عمييا األخرائي المغػؼ بلتي يجر لسيارات المغػية اا

يعسل السعمع عمى تكييف الػسائل التعميسية  إذ :الػسائل التعمضسضة السشاسبةإعجاد  -3
، وكبلميةوالتخبػية لتمبي حاجات وقجرات األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ اضخابات لغػية 

 حاجاتو؛ لتدييل اكتدابو السيارات المغػية.وتييئة الطخوؼ الرفية لمصفل التي تمبي 
ا يعسل السعمع عمى استخجاـ وسائل استخاتيجيات التعديد السختمفة إذ التعديد والتذجضع: -4

؛ التي يعسل اإلخرائي عمى تدويجىا المغػيةلمسداعجة عمى سخعة إتقاف السيارات 
 (.1998لمصفل) الخصيب، الحجيجؼ،

 التكشػلػجضا واضصخابات التػاصل:  -12
جخاء تعجيبلت إصمبة ذوؼ االضصخابات المغػية في األساسية لمالحاجات التعميسية  تتسثل

 ، وميارات االستساع والكبلـ ليؤالء الصمبة.ع الرف؛ لتصػيخ السيارات المغػيةبديصة مغ قبل معم
وتقبميع في غخفة  لجعع ىؤالء الصمبةخاءات البلزمة اإلج اتخاذذلظ يتػقع مغ السعمع  إلى إضافة

 p. 44،   ( Lewis &  Doorlag ,1987الرف )
، لحالي بالحاسػبوالمغة في الػقت ا معالجة اضصخابات الكبلـ اختراصيػويدتعيغ   

 وعبلجيا. أخخػ في تذخيز اضصخابات التػاصل تكشػلػجيةوأدوات 

خجمػف الحاسػب إلنتاج فيع يدت فيع يدتخجمػف الحاسػب لتحميل األصػات الكبلمية، كحلظ
واالنخفاض في شبقة الرػت، وإدارة  ة تػضح أنساط التشغيع واالرتفاعبياني ـورسػ  خصػط

ذلظ: تػضيف التكشػلػجيا كػنيا  إلى إضافةمات العبلجية، وإعجاد التقاريخ. الدجبلت، والسعمػ 
 (p. 166،Cartwright al ,1989). أدوات إضافية لمتػاصل، وإلنتاج السػاد التجريبية
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 الفصل التاسع

 اضطراب التوحد      
 مقجمة: -1

أحج االضصخابات الشسائية السعقجة التي (  Autism Disorder)التػحجاضصخاب  جّ يع 
نذاشيع  ػؽ كسا تع ،وغيخ المفطي ،والمفطي ،تػاصميع االجتساعي ػؽ وتع ،تريب األشفاؿ

الثبلث ويطيخ ىحا االضصخاب خبلؿ الدشػات  ،وتفاعبلتيع االجتساعية الستبادلة ،التخيمي
 ؛وتكػف أعخاضو واضحة تساما  في الثبلثيغ شيخا  مغ عسخ الصفل ،لى مغ عسخ الصفلو األ

  .واالنصػاء عمى الحات ،وأنساط متكخرة شاذة،الحؼ يبجأ في تصػيخ سمػكيات 

مػضػعات التخبية الخاصة إثارة لمججؿ، وذلظ بدبب عجـ  أكثخمغ  االضصخاب يعج ىحا
حػؿ كثيخ مغ القزايا األساسية السختبصة بيحا االضصخاب،  واالختراصييغاالتفاؽ بيغ الباحثيغ 

، بولتػضيح الحقائق العمسية السختبصة  ؛حاثاألبو  مديج مغ الجراسات إلىوالتي ما تداؿ بحاجة 
والتي تدداد بذكل  ،حاث العمسيةاألبحع آالؼ الجراسات و والستتبع لتاريخ ىحا االضصخاب يبل

 ل مغ االىتساـإال القمي ف حالة التػحج لع تمقَ أإال  ؛حػظ خبلؿ العقجيغ األخيخيغمزصخد ومم
(، والحؼ ذكخ بأنو leo Kanner (ف جاء الصبيب الشفدي ليػكانخ أ إلىوبقيت كحلظ  ،واالنتباه

ومغ خبلؿ مبلحطاتو السفرمة  ،نفديا يعانػف مغ األعخاض يػجج لجيو أحج عذخ مرابا  بالتػحج
 إذ ؛ترف أعخاض حالة التػحج في الصفػلة السبكخةالتي ( في صفحة 1943التي نذخت عاـ ) 

وحاالت التػحج،  ،والتي كانت البجاية لجراسة أعخاض ،وممحػضا   ،أثارت ىحه الرفحة اىتساما  كبيخا  
 والتي سعت إلجبلء الغسػض عشو.  ،ثع تتابعت البحػث والجراسات

والرعػباِت الدمػكية، والتػاصمية، واالجتساعية العجيج  وقج ضيخت نتيجة ليحه السذاكل
والحج مغ  ،وبشاء ميارات الفخد الحؼ يعاني مغ التػحج ي تعسل عمى تصػيخمغ البخامج التخبػية الت

، (ABAميل الدمػكي التصبيقي )تمظ السذاكل والرعػبات، ومغ أىع ىحه البخامج: بخنامج التح
الحؼ يقـػ عمى التجريب العسمي، والتعميع الفخدؼ السشطع بشاء  عمى نقاط القػة والزعف لجػ الصفل 

الت لديادة الدمػؾ السخغػب فيو، وبخنامج و اوالتعميع مغ خبلؿ السح ،التػحجؼ، واستخجاـ التعديد
البيئة السشطسة لمصفل باستخجاـ السعيشات (، الحؼ يعتسج عمى التعميع السشطع، و TEACCHتيتر ) 

(، السخرز لتصػيخ التػاصل لجػ الصفل التػحجؼ PECsوالجالئل البرخية، وبخنامج بكذ )
 باستخجاـ أسمػب تبادؿ الرػر.



 191  / السنة الثانية التربية الخاصة بالطفل
 

 Autism Spcctrum)اضصخاب شيف التػحج مرصمح ف أوججيخ بالحكخ 
Disorders يذيخ الشسائية الستجاخمة، حيث كبلىسا  االضصخابات(، يدتخجـ بالتػافق مع مرصمح

في العبلقات  انحخاؼ إلى إضافة ؛لذجيجالت مختمفة مغ التػحج تذتخؾ في صفات التأخخ ااح إلى
واالجتساعي، وعجـ القجرة  ،تأخخ في التػاصل المغػؼ  وىي: كبل الرفتيغ أوحجػ إو االجتساعية، 
 عمى التسثيل.

 مفيـػ التػحج: -2

(، والتي تعشي الشفذ، وال يعج التػحج  Autosالكمسة اليػنانية )  إلىيعػد أصل كمسة التػحج 
والخرائز الضصخاب شيف  خ عجد مغ األشخاص بعس الرفاتفقج أضي ؛اضصخابا  حجيثا  

 التػحج مشح أالؼ الدشيغ.

االنعداؿ في المغة  أو(،  كمسة متخجسة عغ اليػنانية وتعشي العدلة، (Autismكسا أف التػحج 
بل عغ عجـ القجرة عمى نسا حالة ال تعبخ عغ العدلة فقط، إو  ،العخبية، والتػحج ال يعشي االنصػائية

التعامل مع األخخيغ، مع مبلحطة إف سمػكات أفخاد تمظ الحالة ال يتذابيػف بل إف حالتيع متبايشة 
 خخ.آ إلىمغ فخد 

لػصف العجد في التػاصل  مرصمح التػحج (،Bleulerالعالع  بمػليخ )  استخجـوقج 
اص الحيغ يعانػف مغ الفراـ، إال االجتساعي، والتخكيد الفخدؼ عمى االىتسامات الذخرية لؤلشخ

ؿ مغ استخجـ ىحا السرصمح لػصف مجسػعة مغ األشفاؿ الحيغ أضيخوا أو ف ليػكانخ، كاف أ
  .نفديا والدمػكيات ،بذكل واضح الخرائز

خيكية األمضصخاب التػحج  قبػال  لجػ الستخرريغ ىػ تعخيف الجسعية تعخيفات ا أكثخومغ 
بأنو نػع مغ االضصخابات لمصب الشفدي، الػارد في الجليل التذخيري لبلضصخابات العقمية: 

يشتج ىحا  إذ ،مغ عسخ الصفل ىلو األ الثبلث دشػاتالحؼ يطيخ خبلؿ التصػرية )الشسائية(، وال
مختمف  فييؤثخ  ومغ ثع، وضائف السخ فياالضصخاب عغ خمل في الجياز العربي يؤثخ بجوره 

 ،كاف لفطياأفي التفاعل االجتساعي، وقرػر في االتراؿ سػاء  : قرػرإلى، فيؤدؼ نػاحي الشسػ
ومحجودية في األنذصة واالىتسامات، وقج صشف  وضيػر الحخكات الشسصية،. ـ غيخ لفطيأ

الشسائية الذاممة الخسدة التي تزسشيا، االضصخابات أقداـ اضصخاب التػحج في ىحا الجليل كأحج 
 التػحج مجسػعة مغ السعاييخ التي يتحجد بيا، وىي عمى الذكل اآلتي: الضصخابوضع  إذ

ت التي أعخاض عمى األقل مغ الفقخا: يذتخط في تذخيز اضصخاب التػحج أف تشصبق ستة الأو 
األقل مغ  في، بحيث تكػف مػزعة كسا يمي: عخضاف اآلتية تتزسشيا السجسػعات الثبلث
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األقل مغ  في، عخض واحج األقل مغ السجسػعة الثانية فيج لى، عخض واحو السجسػعة األ
 السجسػعة الثالثة.

األقل في اثشيغ مسا  فيوجػد قرػر نػعي في التفاعل االجتساعي يطيخ  لى:و السجسػعة األ 
 يأتي:

التػاصل البرخؼ مع  :قرػر واضح في استخجاـ عجد مغ الدمػكيات غيخ المفطية مثل. 1
 اإليساءات التي تشطع التفاعل االجتساعي.و  ،اآلخخيغ، وتعبيخات الػجو، األوضاع الجدسية

 في إقامة عبلقات اجتساعية مع األقخاف تتشاسب مع عسخه الدمشي. اإلخفاؽ  .2

  نجازاتيع.وإ خاحيع، واىتساماتيع،لة مذاركة اآلخخيغ في أفو اضعف القجرة التمقائية عمى مح.3

 واالنفعالي. ،ضعف القجرة عمى التبادؿ االجتساعي. 4

األقل مسا  فيوجػد جػانب قرػر نػعية في التػاصل كسا تطيخ في واحج السجسػعة الثانضة: 
 يأتي:

لة لمتعػيس مغ خبلؿ و اقرػر كمي في تصػيخ المغة السشصػقة )غيخ مرحػب بسح أو ،تأخخ -1
 اإليساءات. أو ،أنساط بجيمة مغ االتراؿ البجني مثل اإلشارات

االستسخار فييا  أو ،البجء بالسحادثة مع اآلخخيغ أو ،ضعف واضح في القجرة عمى السبادرة -2
 عشج األفخاد التػحجييغ القادريغ عمى الكبلـ(.)

 المعب االجتساعي السشاسب لسدتػاه التصػرؼ. أوضعف القجرة عمى المعب التخيمي التمقائي،  -3

 وتكخاريا. استعساؿ المغة استعساال نسصيا-4

اىتسامات و  مسارسة أنذصة إلىالسيل نسصية بذكل تكخارؼ، و ـ بدمػكيات القياالسجسػعة الثالثة: 
 األقل مسا يمي: فيمحجدة تتسثل بػاحجة 

 اىتسامات محجدة بذكل غيخ شبيعي مغ حيث الذجة.االنذغاؿ الستػاصل بأنذصة،  و  .1
 عادات معيشة ليذ ليا أؼ معشى. أو ،تعمق غيخ شبيعي بأشياء محجدة .2
 أصابع اليج، الترفيق، رفخفة اليجيغ(. حخكات جدجية نسصية متكخرة مثل) ثشي .3
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 التخكيد عمى أجداء محجدة مغ األشياء، واالنذغاؿ الدائج بيا. .4

تطيخ قبل بمػغ سغ  اآلتيةاألقل مغ السجاالت  فيسمػؾ غيخ شبيعي في واحجة  أو ،تأخخثانضا: 
 الثالثة:

التفاعل االجتساعي.-1  

استخجاـ المغة في التػاصل االجتساعي. -2   

التخيمي. أوالمعب الخمدؼ -3  

االنتكاس الصفػلي  أو ،اضصخاب ريت إلىال تكػف األعخاض الدابقة لجػ الصفل عائجة أثالثا: 
.)APA,2000  (  

(، IDEA) خيكياألم السعػقيغعمى قانػف تعميع األشخاص  وعخؼ التػحج تخبػيا  اعتسادا  
والتػاصل المفطي، وغيخ المفطي، وفي  بأنو إعاقة نسائية ذات داللة تؤثخ في التفاعل االجتساعي،

األداء التعميسي لمفخد، مرحػبا  بالعجيج مغ الخرائز، والتي يعتبخ أىسيا، االنغساس في 
مة التغييخ في روتيغ الحياة اليػمي، واالستجابات غيخ و اوالحخكات الشسصية، ومق ،األنذصة

، 2015خبلؿ الثبلث سشػات مغ العسخ.) سييل،  بػضػحالصبيعية لمسثيخات الحدية، وتطيخ 
34) 

شيف االضصخابات السخافقة لمتػحج عجدا  مغ األعخاض،  يتزسغاالضصخابات السخافقة لمتػحج:  -3
 وىي:

 : )  ”Asperser syndrome “ASسبضخجخ )أمتالزمة ال : أو 

إعاقة تصػرية عربية تذتخؾ في العجيج مغ أعخاض مخض  سبيخجخأتعج متبلزمة  
حج، وىػ أحج أشياؼ التػحج، لكغ الفخؽ الجػىخؼ بيشيسا يتعمق بحقيقة الػصف الكافي لمتػ  ،التػحج

شيػعا  مغ اضصخاب التػحج، ويتذابو مع اضصخاب التػحج مغ حيث شيػعو بيغ الحكػر  أكثخ جّ ويع
 ،واىتساماتو بإعاقة في التػاصل والشسػ االجتساعي ، ويترف(1.4مغ اإلناث بشدبة ) أكثخ

بالتكخار والشسصية، في حيغ ال يعاني السراب بستبلزمة اسبيخجخ مغ  رفوتت ،محجدة، وسمػكيات
 .اإلدراكيالشسػ  أو ،تأخخ في المغة

في  ج التعمقذاسبيخجخ عغ أفخاد التػحج عمى أساس نسأويسكغ تسييد أفخاد متبلزمة 
أفخاد العائمة، ورغبة في التفاعل مع أقخانيع، عمى الخغع ب ا  يطيخوف تعمق إذالسبكخة، مخاحل الصفػلة 
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ابيغ بستبلزمة مغ أف تفاعميع يكػف في األغمب غيخ مبلئع، ومغ خرائز األشفاؿ السر
كشيع لجييع وال يعانػف مغ تأخخ في الشصق، ل ،فػؽ الستػسط أو ،متػسط ذكاءىعسبيخجخ أف أ

 ،في األكل أكاف ذلظ العبلقات االجتساعية، وال يحبػف التغييخ في كل شيء سػاءضعف في فيع 
كسا  تكػف بشػع واحج، عسػما  ، ألعابيع عادة   يكػف لجييع شقػس خاصة في حياتيعو السبلبذ،  ـأ

 إلى إضافةالحخكي،  -زر البرخؼ آفي السيارات الحخكية الخاصة بالتأنيع يػاجيػف صعػبات 
يستمظ  بعزيعلكغ  واالنتباه عمى األنذصة الرفية، وال يدتصيعػف التخكيد ،أنيع غيخ مشطسيغ

القجرة غيخ العادية عمى الحفع، كسا أف لجييع حداسية كبيخة  :قجرات فائقة في بعس الشػاحي مثل
 .لؤلصػات

 (:Chidhood Disintegrative Disorderثانضا : االضصخاب الصفػلي التخاجعي ) 

إنو يريب  إذسبيخجخ، والتػحج، أحج ما مغ حيث الخرائز  إلىيذبو ىحا االضصخاب  
مغ اإلناث، والصفل قج يشسػ بذكل شبيعي حتى الدشة الثانية مغ العسخ، وأحيانا  بعج  أكثخالحكػر 

رػرة ضعف في السيارات والتي تبخز ب ،تأخح األعخاض بالطيػر عمى الفخد إذالعاشخة، 
جييع صعػبات في المغة االستقبالية، وفي ميارات التكيف، كسا تطيخ لواالنفعالية،  االجتساعية

خخاج، كسا يسكغ إلالمعب، وعجـ قجرتو عمى ضبط عسمية افي سيارات الحخكية، كسا يفقج رغبتو وال
  أف يراب بالبكع، وقج تطيخ لجييع حخكات نسصية متكخرة. 

 (:Rett s Syndromeثالثا : متالزمة ريت ) 

ريب اإلناث تحجيجا ، مع وجػد بعس الحاالت الشادرة في تأقل شيػعا  مغ التػحج، و  جّ يع 
مغ  مجةومغ الخرائز األساسية لستبلزمة ريت ىي تأخخ محجد متعجد في الشسػ يتبع الحكػر، 

( 18-6األداء الػضيفي الصبيعي بعج الػالدة، ويبلحع أف األنثى تشسػ بذكل شبيعي حتى عسخ ) 
الستسثل في التػازف الحخكي، وقرػر في  لتخاجع التجريجي في الشسػ الحخكيحع اشيخا ، ثع يبل

طيخ اإلناث تحدشا  في تالسيارات االجتساعية والمغػية، مع انخفاض في ندبة الحكاء، لكغ قج 
ميارات التفاعل االجتساعي، لكغ يدتسخ التخاجع في السيارات الحخكية، وقج تفقج األنثى القجرة عمى 

كسا  .ضيػر حخكات نسصية غيخ متدنة إلى إضافةوالتشقل، وربسا تفقج القجرة عمى الكبلـ، الحخكة 
مفتاح التذخيز، كيد اليجيغ  جّ وىحه تع ،أف األنثى قج تقـػ بحخكات وإشارات غيخ ذات معشى

 أية حخكات مسيدة لميجيغ. أوورفخفتيا، 
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 (:Fragile X Syndromeرابعا : متالزمة الكخومػسـػ الجشدي الير ) 

) ناتجة عغ   التي تراحب متبلزمة(، ومغ األعخاض Xعيب في تخكيبة الكخومػسـػ
الذجيجة في السفاصل،  والميػنةف، ذألبخوز اكبخ محيط الخأس،  الكخومػسـػ الجشدي الير

 (Maryland, 2001,p56واإلصابة في اإلعاقة العقمية. ) 

 أسباب اضصخاب التػحج:  -4

سػاء التػحج،  الضصخابعمى األسباب السؤدية  لتعّخؼلقج تعجدت الجراسات التي سعت 
ابحاثا  ركدت عمى العػامل البيػلػجية، والػراثية، واأليزية،  ـأكانت دراسات نفدية، أ

السصعـػ   العػامل البيئية، ودور إلىوالفخضيات العمسية التي أشارت  ،الشطخيات أووالبيػكيسيائية، 
ومدتػيات حجتيا السختمفة  ،ونطخا  لمسجػ الػاسع لؤلعخاض الشاتجة عغ التػحج (،(MMrالثبلثي 

فسغ السشصق افتخاض وجػد أسباب عجيجة لسثل ىحه االضصخابات، ومغ العػامل واألسباب التي 
باضصخاب ل أف تكػف مدؤولة عغ اإلصابة والتي مغ السحتس ،والجراسات ،حاثاألب يياأكجت عم

 التػحج، والتي مغ أىسيا:

 الشفدضة:  -ال : األسباب الدضكػلػجضةأو 
 عدا فيياتي ل( واKarnerوىي مغ أقجـ الشطخيات التي فدخت التػحج، والتي بجأىا كانخ ) 

 ،واليخوب مغ واقع مؤلع يعيذو الصفل نتيجة لمجسػد ،التػحج عمى أنو حالة مغ العدلة أسباب
كسا  ،والحشاف القبػؿو  الحب ال يتخمميا، وابشيا، وأنو يعج عبلقة مخضية األـوالفتػر في العبلقة بيغ 

ػر لؤلشفاؿ التػحجييغ بأنيع األملياء و خمز في دراستو األخخػ لمخرائز االجتساعية أل
 كاف مشيع أشباء، ومحامػف، ورجاؿ أعساؿ، ومع ذلظ كانػا إذيتسيدوف بسدتػػ ذكاء مختفع، 

مغ العػامل  جّ أف الحخماف العاشفي يع إلىيترفػف بالبلمباالة، وجسػد السذاعخ، مسا دفعو لمقػؿ 
 التػحج. الضصخابالسدببة 

أنو وسيمة دفاعية ضج عالع يجركو الصفل كعالع  إلىأما بيتميايع فقج عدا الدمػؾ التػحجؼ  
عالع خاص  إلىاالندحاب مشو  إلىوالتأثيخ فيو، لحلظ يدعى  ،عجواني ال يدتصيع الديصخة عميو

 بو مغ وحي خياالتو. 
(، التفديخات الشفدية لمتػحج ورد عمييا بقػة، وذلظ مغ Rimlandوقج انتقج ريسبلنج ) 

تشصبق  ال وأميات باءآل اخبلؿ مجسػعة مغ البخاىيغ، مشيا أف بعس األشفاؿ التػحجييغ قج ولجو 
الحيغ  اآلباءومغ جية أخخػ ىشاؾ الكثيخ مغ عمييع صفات نسػذج والج الصفل التػحجؼ مغ جية، 

غيخ تػحجييغ، كسا أف أشقاء األشفاؿ  تشصبق عمييع صفات ىحا الشسػذج  قج انجبػا أشفاال  
  مسا يؤكج عجـ صحة ىحه الفخضية. ؛التػحجييغ أغمبيع أشفاؿ عاديػف 
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 :ثانضا : األسباب البضػكضسضائضة
وإف كاف العمساء غيخ  ،في حجوث التػحج الكيسياء الحيػية دور كبيخ االضصخابات 

واألعراب مغ  . يتكػف السخودورىا متأكجيغ مغ كيفية حجوثو، مع أىسية األسباب األخخػ 
 إلىتدتصيع أف تشقل اإلشارات العربية مغ األعزاء مجسػعة مغ الخبليا الستخررة التي 

ية بتخكيدات مختمفة و اوىي مػاد كيس ،مغ خبلؿ ما يدسى بالدياالت العربيةالجماغ، وبالعكذ، 
 خخ حدب عسميا في الحالة الصبيعية، ولتػضيح ذلظ نحكخ اآلتي:آلمغ وقت 
 وجج العمساء وجػد ندبة مغ بعس السػاد في السشاشق التي تتحكع في العػاشف، 

(، Dopamine(، والجوباميغ) Serotoninالديخوتيشيغ)  :واالنفعاالت مثل
 (. Nor-epinphrineوالشػرابشيفخيغ )

  (وجج أف ندبة الديخوتيشيغSerotonin تختفع في بعس أشفاؿ التػحج بشدبة ترل )
 ولكغ العبلقة بيشيسا غيخ واضحة. ،%(100) إلى

  (يديج تػاجج الجوباميغDopamineفي الس )اشق التي تتحكع في الحخكة الجدسية، ش
الحخكة لجػ األشفاؿ تحدغ  إلىوقج وجج أف استخجاـ العبلج لتخفيس ندبتيا يؤدؼ 

 الحيغ لجييع حخكات متكخرة.
 ( وجج أف ندبة الشػرابشيفخيغNor-epinphrine  تتخكد في السشاشق التي تتحكع في )

 في اإلصابة بالتػحج. وليا دور مجيػؿالتشفذ، والحاكخة، واالنتباه، 
 :لثا : األسباب الجضشضة الػراثضةثا

اإلصابة باضصخاب لقج أكجت الجراسات التي أجخيت بيجؼ التعخؼ عمى دور الػراثة في  
صيبػا كحلظ بالتػحج، وىي ندبة أاؿ مغ آباء يعانػف مغ التػحج قج %( أشف4-2التػحج، أف ندبة )

( ضعفا  عغ انتذارىا في السجتسع العاـ آلباء غيخ تػحجييغ لجييع أشفاؿ أصيبػا بإعاقة 50تديج )
 التػحج.

وفي إحجػ الجراسات التي أجخيت عمى التػائع تبيغ إمكانية حجوث التػحج في كبل  
اإلصابة بالتػحج، كسا في  أف الػراثة سبب ميع إلىمسا يذيخ  ؛%(50ندبة ) إلىيرل  التػءميغ

ومذاكل  بعس أفخادىا اضصخابات في التعمع والمغةأضيخت دراسة أخخػ أف األسخة التي يػجج لجػ 
%( مقارنتا  مع األسخ األخخػ. 50تة، كسا أف قابمية حجوث التػحج بشدبة )و ارية بجرجات متفتصػ 

 (20، 3013)الجخواني، صجيق، 
  :رابعا : األسباب العربضة

أشارت الجراسات  إذخمل في الجياز العربي السخكدؼ، لوىي األسباب التي تعدو التػحج  
 Rimland(، ففي فخضية ريسبلنج ) EEGجخاء التخصيط الجماغي ) إدماغي عشج وجػد خمل  إلى
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أف التكػيغ السعقج في جحع الجماغ لمصفل التػحجؼ ربسا يفذل في التدويج بجرجة إثارة  إلى(، تذيخ 
 مشاسبة.

مػاقع التمف في  أف إلى(،  Demyer , Bartonيذيخ كل مغ ديسيخ وبارتػف )كسا  
واإلدراكي، كسا أف الخمل قج تكػف ىي السدؤولة عغ االختبلؿ الػضيفي المفطي،  القذخة الجماغية

اصابات الجماغ  إلى إضافة ؛ختبلؿ وضيفتو السعخفية، والمغػيةا إلىفي الشرف األيدخ مشو يؤدؼ 
الشاتجة عغ التدسع الكيسيائي نتيجة لفذل الكبج في تشقية الجـ مغ التخسبات الزارة، مثل الدئبق، 

اإلصابة  إلىمسا يؤدؼ  ؛الجياز العربي إلىظ، والخصاص، والتي تشتقل عغ شخيق الجـ والدن
 بالتػحج. 
 :(Mctabolis Systemفخضضة اضصخاب الشطاـ األيزي )خامدا : 

بخوتيغ  وال سيساأف عجـ قجرة األشفاؿ عمى ىزع البخوتيشات،  إلىتذيخ ىحه الفخضية  
(، Caseinومذتقاتيسا، وكحلظ بخوتيغ الكازيغ) ،السػجػد في القسح والذعيخ (Glutenالجمػتيغ)

السػجػد في الحميب، ىػ سبب أعخاض التػحج، وىحا يفدخ استفخاغ الصفل السدتسخ لمحميب، 
اإلسياؿ، واضصخاب التشفذ لجيو، ومغ مطاىخ  أوداؾ، مإلاوألكدما السػجػدة خمف ركبتيو، و 

السػجػدة في  التػحجييغ حداسية الجدع لبعس الخسائخ، والبكتخيااضصخاب اليزع عشج األشفاؿ 
عاء، وزيادة األفيػف في الجدع، وعجـ ىزع األشعسة الشاقمة لمكبخيت، ونقز بعس األمو  السعجة

 األحساض واألنديسات في الجدع.
 (MMRسادسا : فخضضة المقاح الثالثي )

األثخ الدمبي الحؼ  إلىيخػ أنرار ىحه الفخضية أف أسباب اضصخاب التػحج تعػد  
أف  إلىوالصفػلة السبكخة، كسا تذيخ  ت لجماغ الصفل في مخحمة الحسلتحجثو بعس الفيخوسا

األعخاض التػحجية بدبب فذل جياز الصفل السشاعي في إنتاج السزادات  إلىالتصعيع قج يؤدؼ 
مسا يؤدؼ لبقائيا نذصة قادرة عمى إحجاث تذػىات في  ؛يخوسات المقاحالكافية لمقزاء عمى ف

 (323، 2013) الخصيب، أخخوف الجماغ.
 خرائز اضصخاب التػحج: -5

يطيخ األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ التػحج تشػعا  كبيخا  في خرائريع، ومياراتيع، 
وسمػكيع، وقجراتيع الػضيفية، واحتياجاتيع، مغ جية، وباختبلؼ أعسارىع، ونسػىع مغ جية أخخػ، 

 إذ؛ مدتػػ واحج لجػ كل األشفاؿ فيأف ىحه الخرائز ال تكػف  أيزاومسا ىػ ججيخ بالحكخ 
مغ الخرائز العامة  ا  لمتػحج، ومع ذلظ فإف ىشاؾ عجد ، ومدتػيات  ا  فخدية، وأنػاع ا  ف ىشاؾ فخوقإ

ذات أىسية كبيخة في عسمية التذخيز، ومغ  جّ ع األشفاؿ التػحجييغ، والتي تعالتي يذتخؾ فييا جسي
 ىحه الخرائز: 
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 ال : الخرائز االجتساعضة:أو 
القرػر في التفاعل االجتساعي مؤشخا ذات أىسية كبيخة في عسمية تذخيز  جّ يع 

اضصخاب التػحج، إال أف ذلظ ال يكػف واضحا  عشج الصفل التػحجؼ في مخاحل الشسػ السبكخة،  ألف 
، ومغ الرعػبة غالبا   االختبلفات عمى ىحا الرعيج عشج األشفاؿ األسػياء تكػف غيخ ممحػضة

خػؿ الصفل في عامو الثاني، تأخح ىحه الرعػبات االجتساعية بالطيػر، وفي تسييدىا، ولكغ عشج د
يسيل أغمبيع لبلنعداؿ عغ  إذ، العاـ الثالث يربح التصػر االجتساعي العاـ متأخخا  بذكل كبيخ

 مذاركتيع في األنذصة الجساعية أو اآلخخيغ، وعجـ الخغبة بالمعب مع األشفاؿ اآلخخيغ،
 ة.االنذغاؿ بأنذصة محجدو 

العبلقة  فالصفل التػحجؼ ومشح الرغخ تطيخ لجيو عجـ القجرة عمى السبادرة عمى إنذاء 
، األـ وال سيسايشسي عبلقة ارتباط مع والجيو،  فالصفل التػحجؼ ال ؛االجتساعية مع السحيصيغ

يعانقيا،  أويفتقج غيابيا في حاؿ غابت عشو،  أوفالصفل التػحجؼ ال يتبع أمو في أثشاء حخكتيا، 
 كسا يفعل الصفل العادؼ.

جما يكػف المعب يشصػؼ عش وال سيساكسا أف لمعب أىسيتو في تشسية القجرة عمى التػاصل،  
وعمى الخغع مغ أف المعب ضاىخة تذسل كل ، ةوالتقميج، والسذاركة االجتساعي عمى التخيل

اعي بذكل شبيعي كسا يفعل السخمػقات، إال أف الصفل التػحجؼ ال يتسكغ مغ تشسية المعب االجتس
تربح عمى درجة التي الصفل العادؼ، وبدبب ذلظ قج يكػف مغ السدتحيل تشسية السفاىيع السجخدة 

شياء السحدػسة، كسا أف فقجاف ألحياة الصفل تترف بالخوتيغ، وا ومغ ثعكبيخة مغ الرعػبة، 
مسا يشعكذ  ؛تصػر المغة لجيو فيا  يالقجرة عمى المعب االجتساعي لجػ الصفل التػحجؼ سيؤثخ سمب

 ا  عمى التكيف االجتساعي لجيو.يسمب
و قج يبجؼ األفخاد التػحجيػف عجـ االكتخاث بسذاعخ اآلخخيغ نتيجة الرعػبة التي   

تفديخ التعابيخ االنفعالية الستسثمة في اإليساءات، ونبخات الرػت، وشخيقة و  يػاجيػنيا في فيع
ات واضحة في التعبيخ عغ مذاعخىع، و يتسثل ذلظ بعجـ مغ صعػب الجمػس، ويعانػف أيزا  

عغ مذاعخىع بصخيقة يعبخوف  كسا ،اسبة لحاالتيع االنفعاليةقجرتيع عمى إبجاء التعابيخ الػجيية السش
ز الصفل عامو و االغ فييا، وعمى الخغع مغ أف ىحه األعخاض قج تربح أقل وضػحا  في حاؿ تجمب

ات كبيخة يػاجييا في عسمية التفاعل االجتساعي، كعجـ رغبتو الخامذ، إال أنو يبقى لجيو صعػب
عجـ قجرتو عمى تكػيغ عبلقات اجتساعية شيبة مع اآلخخيغ، ورغع  مغ ثعفي المعب مع أقخانو، 

ذلظ فإف الصفل التػحجؼ يقتخب مغ األشخاص السيسيغ في حياتو، وذلظ لجحب اىتساميع، إال أنو 
 قات. و تيشية فخدية في معطع األيشذغل بالعسـػ بأنذصة، وحخكات رو 

  صعػبات التػاصل االجتساعي لجػ الصفل التػحجؼ:ومغ أىع  
 .ضعف في اإلدراؾ االجتساعي 



 199  / السنة الثانية التربية الخاصة بالطفل
 

 خخيغ إشبلقا .آلعجـ االىتساـ با 
  ،االكتفاء بالشطخة الجانبية. أوانعجاـ التػاصل البرخؼ 
 .السيل لبلنعداؿ والػحجة 
  ،فيع مذاعخ اآلخخيغ. أوالرعػبة في التعبيخ عغ مذاعخىع 
 .عجـ االلتفات لسرجر الرػت 
 .خمل في االنتباه 
  ق التعمع الصبيعية.ائعجـ االستجابة لصخ 
 .عجـ الخػؼ مغ الخصخ 

 ثانضا : الخرائز التػاصمضة:
التي تسيد األشفاؿ التػحجييغ،  السيسةتعج السذكبلت الستعمقة بالتػاصل مغ السؤشخات  

 ومغ أىسيا:
  ،واالستعاضة عشيا باإلشارة، وىي صفة غالبة لجػ الشدبة األكبخ مغ عجـ تصػر المغة

 التػحجييغ.
 كمسات الشسصية، مثل تخديج عجـ تصػر المغة بذكل شبيعي، واقترارىا عمى بعس ال

صجػ الرػت الحؼ  إلى إضافةوال يداعج عمى التػاصل،  ،كبلـ غيخ معبخ أو عبارات
 وأماكغ غيخ مشاسبة. قاتأو في يدسعو الصفل 

 مع حجوث مذكبلت تتعمق بعجـ االستخجاـ السشاسب لمغة  ،تصػر المغة بذكل شبيعي
والتعبيخات  جـ القجرة عمى تفديخ نبخات الرػتخخ، وعآ إلىكاالنتقاؿ مغ مػضػع 

انخفاضو بحيث ال يتشاسب مع  أوالجدسية السراحبة لمغة، ومذكبلت ارتفاع الرػت 
.) أبػ فخخ، زحمػؽ، السممي، ة االستقباليةمذكبلت تتعمق بالمغ إلى إضافةالسػاقف، 

2006 ،125.)  
 ثالثا : الخرائز الدمػكضة:

غيخىع مغ  مغىشاؾ مطاىخ سمػكية متعجدة تختبط باألشفاؿ التػحجييغ، وتسيدىع  
 ،العجيج مغ الدمػكيات الشسصيةيطيخ عمى الصفل التػحجؼ مشح الرغخ  إذاألشفاؿ اآلخخيغ، 

ع القجميغ، السذي عمى أصابوالدمػكيات األخخػ التكخارية، مثل رفخفة اليجيغ، وىدىدة الخأس، 
 أو ،وقج يأخح الدمػؾ الشسصي شكبل  عجوانيا  مػجيا  لآلخخيغ مثل الزخب ،وضع اليج عمى العيغ

الحظ  أو ،العس أو ،ضخب الخأس :تحصيع السستمكات، وقج يكػف عمى شكل إيحاء الحات مثل
متكخر و  بذكل نسصيو  ،يقـػ بعس التػحجيػف بإصجار أصػات متعجدة الشغسات القػؼ لمجمج، كسا

حجؼ مشح سغ مبكخة معارضة في مػاقف معيشة، كسا يطيخ عمى الصفل التػ  أو ،أخخػ  إلى مجةمغ 
 أوألػاف معيشة،  أوارتجاء مبلبذ معيشة،  أو األشياء عمى وضعيا، إبقاءعمى  واإلصخار لمتغييخ



 211  / السنة الثانية التربية الخاصة بالطفل
 

ويذكل مرجر إزعاج  ،أؼ تغييخ في البيئة قج يخبظ الصفل التػحجؼكسا أف المعب بألعاب معيشة، 
 لو.

كتقخيب األشياء مغ أف استخجاـ الصفل التػحجؼ لحػاسو يكػف بذكل غيخ شبيعي، كسا  
لتػحجؼ تعمقا صفل اتسخيخىا فػؽ لدانو، وتكخار ذلظ لسخات كثيخة،  وقج يبجؼ ال أوشسيا،  أوالفع، 

حسل  أوتحدذ ثياب اآلخخيغ،  :شػيمة، مثل ولسجةزائجا  بأشياء محجدة، وبذكل غيخ شبيعي، 
األرقاـ، ونتيجة  أواأللػاف،  :قج يتعمق بعس األشفاؿ ببعس السػضػعات، مثل أولعبة معيشة، 

يعيشو عمى عغ ما لحلظ يشذغل الصفل التػحجؼ بأشياء ليدت ذات أىسية، ويشرخؼ بشذاشاتو 
يفدخ التسدظ الذجيج بالخوتيغ عشج األشفاؿ التػحجييغ بالخػؼ مغ محيط  تكيفو االجتساعي، وقج

مسا  ؛نيع غيخ قادريغ عمى معالجة السعمػمات كػحجة متكاممةإ إذغامس ليع يتعحر عمييع فيسو، 
اىتساماتيع عمى مسا يجعميع يخكدوف  ؛يجعل حياتيع غيخ قابمة لمتػقع، وىكحا يبقى عالسيع مجدئا  

فتبجو كأنيا  ؛تفاصيل جدئية مغ حياتيع، فتكػف ىحه الدمػكيات كامتجاد ليحا الذكل مغ التفكيخ
 .عشجناعجيسة السعشى 

 رابعا : الخرائز السعخفضة:
ف ىشاؾ العجيج مغ إ إذقرػرا  مغ الشاحية السعخفية، يعاني معطع األفخاد التػحجييغ  

غيخىع مغ أصحاب اإلعاقات،  مغالسذكبلت الخاصة بالجانب السعخفي تسيد األشفاؿ التػحجييغ 
األشياء حدب  تبػيبيا، وقج يتحكخُ  أوفالصفل التػحجؼ يجج صعػبة في عسمية ترشيف السعمػمات، 

 شخيقة وضعيا، عػضا  عغ القياـ باستيعاب مفيػميا. أومكانيا، 
 ـأجؼ يعجد عغ تشطيع السجركات في محيصو، سػاء أكانت مجركات مادية، فالصفل التػح

اجتساعية، كسا يطيخ لجػ األشفاؿ التػحجييغ اضصخابا  في االنتباه، والشذاط الدائج، والتذتت 
أف التػحجؼ يدتصيع تحكخ  اف االىتساـ بالسيسة بعج فتخة وجيدة مغ البجء بيا، ومعجالدخيع، وفق

األحجاث البرخية، إال أنو لجيو مذكبلت في الحاكخة تتسثل في الحاجة بذكل دائع  أو األشياء
 لمتمسيح، ليدتصيع تحكخ األشياء.

ومذاعخه فتػصف بأنيا سصحية، فيػ شخز سعيج بسا أف رغباتو يتع  ،أما بالشدبة لسداجو
 دة. والبكاء، وعجـ الدعا الغزب سخعة يعاني مغ  شخز عسػما   تمبيتيا، لكغ التػحجؼ

 إلى إضافة%(،  75) إلىكسا أف ندبة كبيخة مغ التػحجييغ يعانػف مغ التخمف العقمي ترل 
%(، مشيع يطيخوف قجرات مختفعة في جػانب محجدة، مثل: الحاكخة، السػسيقا، الفغ، 10أف ندبة ) 

  .الحداب
 :والحخكضة ،الخرائز الجدجيةخامدا : 

في   ،تتسثلبجنية متشػعة و  صعػبات حخكيةف العجيج مغ أفخاد ىحه الفئة يطيخوف إ 
ضعف في ميارة عف في التشاسق الحخكي لؤلشخاؼ، و ضفي السيارات الحخكية الجقيقة، و  زعفال
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أف العجيج مغ األشفاؿ  إلىالديصخة عمى األشياء واألدوات، كسا أف معطع الجراسات أشارت 
والشسػ  التصػر،السخاحل السختمفة التي يقتزييا  إلىيبجوف تأخخا  واضحا  في الػصػؿ  التػحجييغ

ندبة وجػد العيػب الجدجية في التػحج  .وذلظ بالسقارنة مع أقخانيع مغ األشفاؿ األسػياء ،الحخكي
، ويذيخ السختريغ في ىحا السجاؿ أقل بكثيخ مغ العيػب الجدجية السػجػدة في اإلعاقة العقمية

جدجية لؤلشفاؿ التػحجييغ في أغمب األحياف ال تختمف عغ أف السبلمح البجنية، والبشية ال إلى
، وأف تمظ السذكبلت الحخكية لجػ األشفاؿ التػحجييغ تشحدخ مع التقجـ في العسخ أقخانيع العادييغ

 كثخنتيجة لبخامج التجخل مغ جية، ولسدار الشسػ الصبيعي مغ جية أخخػ. إال أف السذكمة األ
 ضعف الديصخة عمى السيارات الحخكية الجقيقة.  شيػعا  لجػ التػحجييغ تتسثل في 

 :الخرائز الحدضةسادسا : 
ف بعس األفخاد الحيغ يعانػف مغ اضصخاب التػحج عادة ما يكػنػا أما مفخشي إ 

يبجؼ األشفاؿ التػحجييغ تأخخا   إذ، لسثيخات معيشة في بيئتيعمشخفزي االستجابة  أواالستجابة، 
ح مغ مدتػػ و افي اكتداب الخبخات الحدية، وأشكاال  غيخ متشاسقة مغ االستجابات الحدية تتخ 

بعس األشفاؿ التػحجييغ صعػبة في رؤية السثيخات  يطيخ إذالسختفع.  إلىالشذاط السشخفس 
خخيغ حداسية برخية آلفاؿ ابعس األش يطيخوبالسقابل قج البرخية، ويخافػف مغ رؤية األلػاف، 

لسثيخات الرػتية قج يعاني بعس األشفاؿ التػحجييغ ااآلخخوف، أما  يخاىاوكأنيع يخوف أشياء ال 
مسا يكػف مرجر إزعاج لو،  صػاتا  ال يدسعيا اآلخخوف،أفقج يدسع الصفل  ؛مغ حداسية سسعية

مسا قج يػحي لمسحيصيغ  ؛اآلخخ حداسية سسعية لؤلصػات العالية بعزيع يطيخوبالسقابل قج ال 
لسثيخات المسدية قج يطيخ بعس األشفاؿ حداسية جمجية كبيخة تجعل بعزيع اوكأنيع صسا ، أما 

اآلخخ مشيع حداسية  بعزيع يطيخ، وبالسقابل قج ال علػف لسديو ايبتعج عغ اآلخخيغ عشجما يح
 (326، 2013) الخصيب، وأخخوف، الجدجؼ. لؤلذػخضيع لسدية، وال يذعخوف باأللع رغع تع

 ندبة انتذار اضصخاب التػحج: -6

أنو تػجج عػامل  الشطخعشج الحجيث عغ ندبة شيػع اضصخاب التػحج يجب األخح بعيغ 
ف إ إذ ؛الدمشية التي يقع فييا االضصخاب السجةتحجيج  :ىحه الشدبة، ومشيا كثيخة تؤثخ في تقجيخ

( شيخا  يختمف عغ حجوثو بعجىا، افتخاض العبلقة االرتباشية 30االضصخاب في عسخ)حجوث ىحا 
أف ىحا االضصخاب مختبط  إلى إضافة ؛ع السعيذي، واالجتساعي، والثقافيبيغ التػحج والػض

 ت ندبة انتذار التػحج بدبب: و اتتف كسا .أو غيخ مختبط ،بالتخمف العقمي

 التذخيز السدتخجمة. التبايغ في محكات 
  دوات التذخيز.أتشػع 
 ػضػعي.سعجـ وجػد محكات تذخيرية تعتسج عمى التقجيخ ال 
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حاث لتحجيج ندبة انتذار التػحج، وكاف ىشاؾ تبايغ األبقج اجخيت العجيج مغ الجراسات و ل
كبيخ حػؿ تحجيج ىحه الشدب، وذلظ بشاء  عمى السعاييخ السدتخجمة في التذخيز مغ جية، 

 مئتيغواحجة لكل  :حػاليقبػال  ىي  كثخوالتعخيف السعتسج مغ جية أخخػ. فكانت الشدبة األ
وخسديغ حالة والدة، كسا بيشت نتائج ىحه الجراسات أف ندبة حجوثو لجػ الحكػر تفػؽ ندبة حجوثو 

مرحػب ىػ (، لكغ ضيػره لجػ اإلناث يكػف بجرجات عجيجة، و 1-4لجػ اإلناث، وتقجر الشدبة )
 بتخمف عقمي شجيج. 

خيكية لمتػحج أف التػحج يحجث لكل لفخد واحج مغ بيغ كل األموقج صجر عغ الجسعية 
ف ندبة انتذاره بيغ الحكػر تفػؽ ندبة انتذاره بيغ اإلناث بأربع أضعاؼ، وتذيخ وأفخد،  خسدسئة
لػاليات الستحجة وبحػث التػحج في ا ،جراساتلمئيات التي نذخىا االتحاد القػمي حراإلأحجث ا

 مئتيغأصبح متػسصيا حالة مغ بيغ  إذخيكية أف ندبة انتذار التػحج ارتفعت بجرجة كبيخة األم
اإلعاقات انتذارا  بعج اإلعاقة  أكثخوخسديغ حالة والدة، وبحلظ يربح اضصخاب التػحج ثاني 

 %(، سشػيا .17 -10فإف اضصخاب التػحج يدداد بشدبة )  ؛حرائياتاإلالعقمية، وبشاء  عمى ىحه 

 :اآلتيةوالشقمة الكبيخة لئلصابة باضصخاب التػحج لؤلسباب  ،ويعدػ االرتفاع الػاضح

 االنتقاؿ مغ ترشيف التػحج كفئة إلى ترشيفو كاضصخاب يحجث ضسغ نصاؽ..1

 األشباء. ـأالتخبػييغ أكاف ذلظ لجػ زيادة الػعي باضصخاب التػحج مغ قبل السختريغ  سػاء .2

 اضصخاب شيف التػحج كاإلعاقة الشسائية غيخ السحجدة. إلىفئات ججيجة  إضافة.3

 لسبخرات لمديادة الػاضحة في التػحج، فيي:با في ما يتعمقأما   

  الدابق فيعميو سع مسا كاف أو تعخيف اضخاب التػحج. 

  السشاشق السجنية: فقج أكجت العجيج مغ  إلىازدياد االنتقاؿ مغ السشاشق الخيفية
والخصخة التي تؤدؼ  ةي السجيشة مغ أىع األسباب الخئيدالجراسات عمى أف السعيذة ف

 ميعٌ  فخ العجيج مغ األدلة القػية عمى أف البيئة ليا دورٌ اضيػر التػحج، وذلظ لتػ  إلى
جيشة عمى مجار في السلحلظ مغ السحتسل بأف ازدياد اليجخة لمعير  ؛في حجوث التػحج

مزاعفة حجع الذخيحة الدكانية السعخضة لخصخ  إلىاألربعيغ سشة الساضية قج أدػ 
 اإلصابة بالتػحج.

 تصػرىا لتذخيز اضصخاب التػحج في والسقششة، و  إف التعجد في األدوات الجقيقة
عغ غيخىا مغ اإلعاقات  وفخزىا أفخاد ىحه الفئة لدشػات األخيخة، أسيع في تحجيجا

 األخخػ.
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  .عجـ االتفاؽ عمى صحة السعاييخ التذخيرية 

  اد الستخرريغ ازدوالسعمسيغ و  ػراألملياء أو إف ندبة الػعي بيحا االضصخاب لجػ
مسا ساعج عمى فخز أفخاد التػحج في مخاكد  ؛بذكل كبيخ في الدشػات األخيخة

 غيخىع مغ أصحاب اإلعاقات األخخػ. مغمتخررة بيحا االضصخاب، و تسييدىع 
  ندبة الفئة العسخية التي تجخؼ عمييا دراسة  الشطخعسخ الصفل: مغ السيع األخح بعيغ

عمى أف ىشاؾ ارتفاعا سشػيا في ندبة  آخخوف في دراساتيعاالنتذار، فقج أكج وليامد و 
أصغخ % لكل سشة تكػف عيشة الجراسة فييا 10انتذار ىحا االضصخاب يقجر بحػالي 

 .سشا  
  إف العجيج مغ األفخاد الحيغ يذخرػف اليـػ ضسغ اضصخاب التػحج كانػا في الساضي

االضصخاب  أو ،الفراـ أو ،مذخريغ عمى أنيع ضسغ شخيحة التخمف العقمي
كأف ثسة زيادة و  ،ىحا االضصخاب بجا إلىالذخائح  االنفعالي، فعشجما أضيفت ىحه

 (Bogdashina,2005, 82).. في انتذاره  مصخدة
 :تذخضز اضصخاب التػحج -7 

ا  ييعج ىحا االضصخاب مغ االضصخابات الشسائية الحادة التي تريب الصفل، والحؼ يؤثخ سمب
 التػحجأنو يسكششا أف نتعخؼ  إلىجػانب الشسػ األخخػ، وتذيخ الجراسات في ىحا الخرػص  في

ف ىشاؾ مجسػعة أعخاض تطيخ في األشيخ إ إذؿ مغ ميبلده، و ونحجده لجػ الصفل مشح العاـ األ
 ومغ ثعالصفل في األشيخ الدتة التالية مغ عسخه،  لجػ، وكحلظ أعخاض أخخػ تطيخ األوؿالدتة 

 قج يكػف ذلظ مؤشخا  عمى أف الصفل أصبح تػحجيا .
خفية، مسذكبلت السختمفة المغػية، والسعليتصمب تذخيز التػحج إجخاء تقييع عاـ وشامل 

مغ السختريغ في السجاالت العمسية  عجدمسا يدتجعي تزافخ جيػد  كافة؛ والدمػكية، والتصػرية
 لقػةحػؿ جػانب ا ا  دقيق ا  ، عغ شخيق استخجاـ استخاتيجيات تقييسية تعصي ترػر كافة السختمفة

كثيخ مغ الباحثيغ تذخيز التػحج عسمية صعبة ومعقجة  عجّ والزعف لجػ الصفل التػحجؼ، وقج 
   مشيا:عجة، ، ألسباب
 مخحمةالتػحج اضصخاب سمػكي يحجث في السخاحل السبكخة مغ الصفػلة، أؼ في ذروة  .1

سيارات أىسية في نسػ الصفل، كال كثخسمبيا  عمى الجػانب األ يؤثخ ولحلظ فيػالشسػ، 
 عسميات التػاصل تعػؽ المغػية، واالجتساعية، والسعخفية، والعاشفية، وىي بحلظ 

إخزاعو  أولتذخيز حالتو،  فتتعحر عسميات التفاعل مع الصفل ؛التعمعو  والتخاشب،
 التقػيع.و  لمقياس
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فشادرا  ما نجج شفميغ تػحجييغ  ؛د تتعجد فيو األعخاض بيغ األفخادالتػحج اضصخاب متعج .2
 ييغ تساما  في األعخاض.متذاب

يسكغ مغ  السصػرة عمى فئة التػحج التيو  ،عجـ كفاية االختبارات والسقاييذ السقششة .3
 خبلليا تذخيز األشفاؿ.

كحلظ يعتسج التذخيز طة الدمػؾ تتصمب وقتا  شػيبل ، و مبلحو  ،الفحػصات الشفدية .4
ىحه الػالجيغ، و  وال سيسامات االستخجاعية مغ قبل األىل، بجرجة كبيخة عمى السعمػ 

 السعمػمات معخضة لمشدياف.
وإعاقات أخخػ كالتخمف  ،وأعخاض اضصخابات ،تجاخل خرائز التػحج مع خرائز .5

 الفراـ.و  ،والرخع ،رخيةبواإلعاقة ال ،العقمي
ػؾ األشفاؿ التػحجييغ ذلظ بدبب تغيخ سمآخخ، و  إلىختمف التذخيز مغ مػقف قج ي .6

، بيشسا يكػف أقل حجة في أسػأ حاالتو في بيئة معيشةأخخػ، فيكػف ىحا الدمػؾ بيغ بيئة و 
 .مػاقف أخخػ في بيئة و 

 ،ساليب لتذخيز اضصخاب التػحج مشح تع اكتذافوألت وضع و االت التي حو القج تعجدت السح
 الجراسات إلى إضافة(، 1943عاـ )وذلظ  (،Kanner)كانخ  عمى يجوتدسيتو بذكل عمسي 

اإلحرائي ري و يذختالجليل ال إلىوصػال  واالتجاىات السختمفة حػؿ تعخيفو، وخرائرو، 
(، والتي 1994(،الرادر عاـ ) DSM-IV) الخابعة السعجلة شبعتوفي لبلضصخابات الحىشية 

 جاءت عمى الذكل اآلتي:
أف يكػف فييا لى، والثانية شخط و مغ السجسػعات األ أكثخ أواألقل،  في(، أعخاض 6ضيػر ) ال :أو 

ألقل مغ كمتا ا فيعخض واحج  إلى إضافة ؛األقل فيلى و اثشتاف مغ أعخاض السجسػعة األ
 ، أما السعاييخ فيي اآلتية:والثالثة السجسػعتيغ الثانية

 لى: و السجسػعة األ . 1
 األقل في اثشتيغ مسا يمي: فيقرػر نػعي في التفاعل االجتساعي: يتجمى أ. 

  والتعبيخ  ،خخآلالشطخ في عيغ ا :الدمػؾ غيخ المفطي مثلخمل واضح في استخجاـ
 والييئة الجدسية. ،الػجيي

 في تصػيخ عبلقات الرجاقة السبلئسة لسدتػػ تصػره. اإلخفاؽ 
  ،التحريل. أوالخغبات،  أوقرػر في التمقائية لسذاركة اآلخخيغ في األفخاح 
 اركة في األلعاب االجتساعية عجـ السذ :واالنفعالية مثل قرػر في السبادالت االجتساعية

 يفزل الشذاشات الفخدية. أوالبديصة، 
 األقل مسا يمي: فيقرػر نػعي في التػاصل: والحؼ يتجمى في واحجة ب. 

 قرػر كمي في تصػر المغة الذفػية. أوخخ أت 



 215  / السنة الثانية التربية الخاصة بالطفل
 

 االستسخار في الحجيث. أوخخيغ، آلعجـ القجرة عمى السبادرة في التحجث مع ا 
 ونسصي لمغة. استعساؿ مكخر 
  ،االجتساعي الحؼ يتشاسب مع  التقميج أوغياب القجرة عمى السذاركة في المعب اإلييامي

 والسخحمة الشسائية.  العسخ
               والسكخرة: تتجمى  والشذاشات الشسصية السحجدة ،والخغبات ،أنساط مغ الدمػكياتج. 

 األقل مسا يمي: فيثشيغ افي 
  التسخكد. أوة مغ حيث الذجة ذاواحج مغ الخغبات الذمسارسة محجدة لشسط 
  ،روتيغ محجد. أوانذغاؿ واضح ال يتبجؿ بسسارسة شقػس معيشة 
 حخكات جدسية معقجة. أوثشي اليجيغ،  :عادات حخكية نسصية مكخرة مثل 
 لسذ األشياء بذكل متكخر مثل خيط القساش. :االنذغاؿ بإجخاء أشياء مثل 

 السجسػعة الثانضة: . 2
 األقل مغ الفقخات اآلتية: فيأداء مختمف في واحجة 

 .التفاعل االجتساعي 
 .المغة كسا ىي مدتخجمة في التػاصل االجتساعي 
  التخيمي. أوالمعب الخمدؼ 

 السجسػعة الثالثة:. 3
 اقترار أنذصة الصفل عمى عجد محجد مغ الدمػكيات الشسصية كسا تكذف عشيا واحج          
 األقل مغ األعخاض اآلتية: في         

  ة ذاواالىتسامات الشسصية الذ ،مغ األنذصة أكثخ أوانجماج الصفل في واحج
 مغ حيث شبيعتيا وشجتيا.

 أو، عجـ السخونة الػاضح في االلتداـ وااللتراؽ بدمػكيات وأنذصة روتيشية 
 شقػس ال ججوػ مشيا.

 شقصقة ثشي الجحع :حخكات نسصية تسارس باستسخار غيخ ىادفة مثل ،
 لخ.إرع....ذألاألصابع، حخكة ا

شحوذ وضيفي يكػف قج بجأ في الطيػر قبل العاـ الثالث مغ عسخ الصفل في واحج  أوتأخخ  ثانضا :
  مسا يمي:
 .استخجاـ المغة في التػاصل 
  اإلييامي التخيمي. أو ،المعب الخمدؼ 
  (.196، 2010، الدريقاتالتفاعل االجتساعي) 
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 :التػحجأدوات تذخضز اضصخاب  -
أدوات و  ،وتقشيشيا مجسػعة مغ األدوات السدحية عسل العجيج مغ الباحثيغ عمى وضع

غيخىع مغ ذوؼ  مغتسييدىع و  ،التذخيز التي تدتخجـ في الكذف عغ األشفاؿ التػحجييغ
 قدسيغ: إلىيسكغ تقديسيا  إذ ؛اإلعاقات األخخػ 

 األدوات السدحية: أوال :
 ADOS: The Autism Diagnostic)ِ  :لمتػحجخنامج السبلحطة التذخيري ا. ب

Observation Schedule ( وقج أعجه لػرد وزمبلؤه عاـ )1989.) 
 Modified Checklist for Autism in toddlers).قائسة التػحج لؤلشفاؿ دوف سغ الدشتيغ:2 

– M-CHAT ). 
 (Autism behavior Checklist – ABC.قائسة سمػؾ التػحج: )3
 Screening Test for Autism in Towالتػحج لؤلشفاؿ في عسخ الدشتيغ:).أداة مدح 4

years old- STAT ) 
 Pervasive Development Disordersأداة مدح اإلضخابات الشسائية الذاممة:).5

Screening Test-PDDST  ) 
 ثانيا : أدوات التذخيز:

 (.Childhood Autism Rating Scale) CARS مقياس تقجيخ التػحج الصفػلي .1
 R   (Autism Diagnostics Interview-Revised ADI-السقابمة التذخيرية لمتػحج ) .2
 Schedule, ADOS The Autism (ججوؿ السبلحطة التذخيرية لمتػحج:  .3

Diagnostics Observation.) 
 البخامج السدتخجمة في عالج التػحج:  -8

لت مػضػع اضصخاب التػحج، إال و اوالجراسات العجيجة التي تش حاثاألبعمى الخغع مغ 
فإف الخصط واألساليب  ومغ ثع ،سباب ىحا االضصخابأمخحمة تحجيج  إلىأف العمع لع يرل بعج 

 إضافةسشاسب، الذكل الب بعج التي يجب أف تتبع لعبلج ىحا االضصخاب، والػقاية مشو لع تتصػر
وكحلظ مذكمة واالكتذاؼ السبكخ، الرعػبة الكبيخة التي تػاجو السعشييغ في عسمية التذخيز،  إلى

  التي كثيخا  ما تخافق اضصخاب التػحج.تعجد اإلعاقات 
 إذساليب عجيجة، وشيجت تحػالت كثيخة، أو  ،لقج أخحت معالجة اضصخاب التػحج شخائق

مميغ في الحقل محط اىتساـ الكثيخ مغ األشباء، وأشباء األعراب، والعاصبحت ىحه الطاىخة أ
سشيع مغ عالج ىحا ف ؛ليب حدب وجية نطخ كبل الصخفيغتشػعت األساكسا  والشفدي، التخبػؼ 

مطاىخ الدمػؾ السزصخب، وكبل الصخفيغ يكسل بعزو  الضصخاب باألدوية، ومشيع مغ الحعا
 بعزا . 
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 ال : بخامج العالج الصبي:أو 
 إذوتجخبة،  شػيمة مػضع بحث لسجةانت كج ىحه البخامج عمى نتائج فخضيات تعتس     

 تداعج في رفج البخامج التخبػية، والشفدية، وأىسيا: 
 الحسضة الغحائضة:  .1

أف  إلى(، مغ جامعة سشتخالنج البخيصانية Paul Shattockفقج أشار بػؿ شاتػؾ )
تبيغ أف  إذ(، Metabolic disorderأساس اضصخاب التػحج ىػ اضصخاب في عسمية األيس )

تػنات ه الفخضية أف ىحه البب(، وتؤكج ىحPeptideالببتايج )اضصخاب التػحج يحجث نتيجة تأثيخ 
مغ  (Glutenتذتق مغ عجـ اكتساؿ انحبلؿ بعس األشعسة، وعمى وجو الخرػص الجمػتيغ )

تدبب ىحه العسمية زيادة نذاط التػصيل  إذالحميب ومذتقاتو، مغ  والكازييغالقسح ومذتقاتو، 
مسا يشتج عشو  ؛أنطسة الجياز العربي السخكدؼ في  ا  العربي، وقج يحجث ىحا الشذاط اضصخاب

 اضصخاب في الجػانب السعخفية، واالنفعالية، ونطاـ السشاعة، والقشاة اليزسية. 
بأشفاؿ التػحج يكػف خاليا  مغ  ا  خاص ا  غحائي ا  لحلظ يقتخح مؤيجو ىحه الفخضية بخنامج

بعج إجخاء فحػص مخبخية لمبػؿ لسعخفة مدتػػ الببتايج السخجرة، بحيث  الجمػتيغ، والكازيتيغ
مسا  ؛الدمػكية لجػ األشفاؿ التػحجييغ تداعج ىحه الحسية الغحائية عمى تحديغ بعس السطاىخ

 والتجريب.  قابمية لمتعميع أكثخيجعميع 
 :العالج بيخمػف الدكختضغ. 2

لكي يحفد إفخاز بعس العرائخ في  ؛اإلندافجدع عاء الجقيقة في األمىػ ىخمػف يفخز مغ 
تبيغ أف ىشاؾ تحدغ  إذالبشكخياس ) وعادة يعصى عشج إجخاء بعس الفحػص لمجياز اليزسي(، 

 واالجتساعية. غ الشاحية المغػيةفي بعس الحاالت م
أف مغ أساليب الكذف العبلجي التي قج  إلىحيغ أشار  (Warnerوىحا ما أكجه ورنخ )

تبيغ  إذابيا  عشج اإلصابة بالتػحج، إعصاء جخعة واحجة فقط مغ ىخمػف الدكختيغ، تحجث أثخا  إيج
الدشة، ويشرح بعجـ إعصاء  إلىأشيخ  ةأف تأثيخ الجخعة الػاحجة مغ ىحا اليخمػف يدتسخ مغ ثبلث

لى، وكانت مبلمح التحدغ و أشيخ مغ تاريخ أخح الجخعة األ ةالجخعة الثانية قبل مزي ثبلث
اصل البرخؼ مغ جية، ونصق بعس الكمسات التي لع يكغ يدتصع الصفل نصقيا، واضحة في التػ 

في فاعمية ىحا اليخمػف في العبلج مغ جية،  اأف بعس العمساء قج شككػ  إلىوال بج مغ اإلشارة 
لية و وححروا مغ استخجامو مغ جية ثانية، كػنو لع يجخب عمى الحيػانات، لكغ وفقا  لمسعمػمات األ

الػقت نفدو ليذ عبلجا  شافيا  في ثار سمبية، و آبلج بيحا اليخمػف بأنو ليذ لو لعحػؿ فاعمية ا
 والتخبػؼ. لمعبلج الشفدي ا  ومجعس ا  ليحا االضصخاب، لكغ مغ السسكغ أف يكػف مداعج
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 العالج بالفضتامضشات:. 3
فإف  ؛مشفحة، أؼ مخشحة خريرةف أمعاء األشفاؿ التػحجييغ ليا إب لػ افتخضشا 

أمخ ميع، وذلظ  لظ فإف إعصائيع فيتاميشات متعجدةاستفادتيع مغ الفيتاميشات العادية قميمة، لح
 الخدخاف في الفيتاميشات السػجػدة في األغحية.لتعػيزيع عغ 

  أوالباحثيغ الحيغ أيجوا العبلج بالفيتاميشات،  أكثخ(، مغ  Rimlandويعج رمبلنج ) 
أكج مغ خبلؿ التجارب التي أجخاىا أف أجداـ  إذخاض التػحج، أع أوالسغشديـػ لتعجيل سمػؾ، 
جخعات غحائية ال تتػافخ في األغحية العادية، وىحه الجخعات تتكػف  إلىاألشفاؿ التػحجييغ تحتاج 

مميجخاـ( مغ  500-350مميجخاـ(، و) 300-30ح الجخعة بيغ )و اتتخ  إذ(، B6مغ فيتاميغ )
%(، مغ األشفاؿ التػحجييغ قج تحدغ 50-30تجاربو أف ) ضحت نتائجأو ، وقج يػمية السغشديـػ

. واستخجاـ الكمسات، في التػاصل البرخؼ، سمػكيع ) أبػ فخخ، واالنتباه، والتحجث، وعادات الشـػ
 (2006،132زحمػؽ، السممي، 

  البخامج الشفذ تخبػية:ثانضا : 
 القائسة عمى الجمج الحدي: والبخامجالسعالجة الدمػكية،  :ومغ أىع ىحه البخامج

 السعالجة الدمػكضة: . أ
العبلج الدمػكي مغ أفزل العبلجات الشفدية التي ضيخت فاعميتيا في عبلج  يعجّ    

وتعجيل سمػكيات األشفاؿ السرابيغ بالتػحج، ويعتسج ىحا الشػع مغ السعالجة عمى فكخة تعجيل 
حج ما، وىحه السعالجة الدمػكية تعتسج عمى بخامج  إلىسمػؾ مقبػؿ  إلى ب فيوالدمػؾ غيخ السخغػ 
وتخبػييغ بيجؼ تقػيع الدمػؾ، وتذكيمو، وذلظ وفق  نفدييغ اختراصييغمرسسة مغ قبل 

سقبػؿ مغ أجل تعجيمو، وتحجيج الخصػات الغيخ ات يتع مغ خبلليا تحجيج الدمػؾ مجسػعة إجخاء
 البلزمة لجمدات العبلج. 

الضصخاب التػحج، مختكدا  عمى السجاالت الثانػية  لدمػكية سابقا  لقج كاف اىتساـ البخامج ا 
بسػاشغ الخمل األساسية، كاضصخاب التػاصل المفطي، والتػاصل غيخ رجة أكبخ مغ اىتساميا جب

تع التخكيد عمى تعجيل السطاىخ الدمػكية، مغ مثل:  إذالمفطي، والتػاصل االجتساعي، واالنفعالي، 
العدؿ،  :عغ شخيق تصبيق إجخاءات مشيا ، وذلظالغزب، تكخار المفعإيحاء الحات، الرخاخ، 

   والعقاب. 
عمى أما البخامج الدمػكية الحجيثة فقج اعتسجت عمى تعجيل الدمػؾ، والتعميع، والتجريب 

لة و ا، ومغ األساليب السدتخجمة في مثل ىحه البخامج شخيقة السحوالسيارات كثيخ مغ السياـ
 ؛يفػرنياالصب الشفدي في جامعة كال ذاأست (Ivar Lovassإيفار لػفاس ) السشفرمة التي تبشاىا

 إلىلعبلج التػحج، والتي تقـػ عمى أساس تجدئة الدمػؾ السخكب  ا  متخرر ا  الحؼ يجيخ مخكد 
ثخ أدائو كل خصػة تقخبو مغ إثع تقجيع التجعيع  ،اكتدابياخصػات صغيخة متتابعة يسكشو  أوأجداء، 
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أف يتع تعمع الدمػؾ بذكل كامل، لكغ  إلىبعس بدمػؾ الكمي، ثع ربط ىحه األجداء بعزيا تعمع ال
مشيا: مبلحطة  عجة إجخاءاتبالبج مغ القياـ  السيسة السصمػبة أوعمى الدمػؾ  بالتجريبقبل البجء 

، مع استسخار الدمػؾ السصمػب، وتحميمو، وقياسو، ومغ ثع اختيار أسمػب التعجيل السشاسب
    السعمػمات عغ مجػ التغييخ الحؼ يصخأ عمى الدمػؾ السصمػب تعجيمو. ومغ ثع جسعحطة، السبل

لؤلشفاؿ التػحجييغ  والتي أكجت أىسية السعالجة الدمػكية ،كسا تؤكج دراسة "إيفار لػفاس"" 
 يرخح لػفاس إذ ؛%(، مغ عيشتو47الحيغ تقل أعسارىع عغ أربع سشػات، والتي شكمت ندبة )

يع كانػا يعانػف مخحمة السخاىقة ال يسكغ أف تعمع أن إلىبأنو لػ قابمت ىؤالء األشفاؿ الحيغ وصمػا 
 عشي أسسع صػتظ(، كيف تحقق الذفاءمػر ليذ " في كتابيا ) دكاتخيغ "تذيخ مغ التػحج، كسا 

وثيقة تؤكج  جتعوىحه بحج ذاتيا  .مغ تػحج شجيج خبلؿ معالجة لػفاس لصفميا الحؼ كاف يعاني
وال ، وىحه الصخيقة تعتسج عمى الثػاب، والعقاب، أىسية ىحه الصخيقة في عبلج اضصخاب التػحج

 عمى نطخية األشخاط اإلجخائي لدكشخ. سيسا
 البخامج القائسة عمى التعمع السشطع:ب. 

التعميع السشطع ىػ فمدفة التجخل التي تع تصػيخىا مغ قبل" نػرت كاروليشا" قدع 
(Teacchوىػ مشيج مشطع لتجريب األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ التػحج ،)، يدسح بتشفيح مجسػعة  إذ

 PBCSمتشػعة مغ أساليب التجريذ كاستخاتيجيات الجعع البرخؼ، ونطاـ التبادؿ عبخ الرػر )
الت السشفرمة، وىػ أحج الشطع في التعامل مع و ا(، واستخاتيجيات الجمج الحدي، وجمدات السح

 .أشفاؿ التػحج
لة لتكييف بيئة أفخاد التػحج لمحج و ا(، التعميع السشطع كسحTeacchيدتخجـ بخنامج )كسا 

التي لجيو عغ شخيق خمق نطاـ بيئي عاؿ ججا  لديادة قجرة ىؤالء األفخاد  األقرى مغ نقاط القػة
 عمى معالجة السعمػمات البرخية، والتقميل مغ مذكبلت السعالجة الدسعية.

عمى تعميع ميارات التػاصل، والسيارات االجتساعية، واالعتساد عمى  ويخكد ىحا البخنامج
 .ميارات التكيف مع السجتسع إلى إضافةالشفذ، والسيارات اإلدراكية، واألكاديسية، 

تمبي احتياجاتو  تعميع الصفل وتجريبو في بيئة تخبػية مشطسة إلىييجؼ ىحا البخنامج كسا 
ؿ، و االخاصة، كاستخجاـ السعيشات البرخية، والخمػز اإلضافية التي تداعج الصفل عمى فيع الجج

تصبق ىحه البخامج في الفرػؿ و أخخػ، والتػقعات السشتطخة،  إلىقات التحػؿ مغ ميسة أو و 
 والجؼّ ؿ مغ خبلؿ السشد  إلى، بحيث يتع نقل الصخائق السدتخجمة في الفرل غالبا   الجراسية العادية

    (15، 2010) الحجيج، يتع تجريبيسا عمى استخجاـ ىح الصخائق. إذالصفل، 
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 الفصل العاش  

 الموهبة والتفوق

 مقجمة: -1

استخجـ  إذتشػعت وتعجدت السرصمحات التي عبخت عغ مفيـػ الصفل السػىػب، 
(، creative child( ، ومرصمح الصفل السبجع ) superior childمرصمح الصفل الستفػؽ )

واستخجمت ىحه السرصمحات لمجاللة عمى مجسػعة مغ األفخاد الحيغ يتسيدوف بجرجة عالية مغ 
ومػاىب خاصة، وفي الدابق كاف االعتساد  بقجرات أوالحكاء، وبتحريل أكاديسي مختفع، 

كاف الفخد يعج مػىػبا   إذ ؛واختبارات التحريل جيج السػىبة عمى اختبارات الحكاءاألساسي في تح
والتحريل مقارنة بالفئة العسخية التي يشتسي  لحكاءومختفع في اختبارات ا حرل عمى أداء  عاؿ  ا إذ

 إلييا.

مقبػال   -كػنو قجرة عقمية عامة -لع يعج الحكاء وتصػرىا حخكة القياس الشفدي ومع نسػ
الفخد قجرة  إلىمفيـػ التفكيخ التباعجؼ، والحؼ يذيخ  :ما يدسى إلىعشج الكثيخيغ، بعج التػصل 

فيـػ اآلخخ، أؼ التفكيخ ما يتعمق بالس بجاع. أما فيإييا وف مى إيجاد استجابات مخنة ومتشػعةع
اختبارات الحكاء التقميجية، والحؼ يصمب فييا مغ الفخد إعصاء  إلىفيتع قياسو استشادا   ؛التقاربي

 (Gardner,1993,p.17 (استجابة واحجة، ومحجدة، وتكػف ىي الرحيحة.

مى فإف االعتساد ع ؛سػىبة والتفػؽ حاث التي أجخيت لتحجيج مفيـػ الاألبلحا، وبشاء  عمى 
ختبارات الحكاء ا تحتػِ ا لع إذوالتفػؽ يبقى قاصخا ، وغيخ مكتسل،  قياس الحكاء في تحجيج السػىبة

اصة التفكيخ السشتج، ولحلظ فقج تع التخكيد عمى القجرات الخ أو جاعاألب أو عمى قياس األصالة
 ومػىبتو. يا محكات لمجاللة عمى تفػؽ الفخدلؤلفخاد، واختبارات التحريل، واختبارات الحكاء، كػن

ا ما قػرف إذوفي العرخ الحجيث ازداد االىتساـ بالستفػقيغ، ولكغ ليذ بالقجر الكافي 
دتصيع السداعجة، بيشسا ي إلىيخػ السدؤولػف أف الفئة الثانية بػأمذ الحاجة  إذذلظ بالسعػقيغ، 

لمشيػض الستسيد االعتساد عمى نفدو، ولكغ ىحا ال يعشي عجـ تييئة الطخوؼ الرحية الغشية 
وعمى السجتسع الحؼ يعيذػف فيو.  عمييع لسا يعػد بالشفع ؛واستغبلليع الحقيقي بقجرات الستفػقيغ

 .مداعجة فعالة والسػىػبيغ العقمي في عسمية تذخيز الستفػقيغوقج ساعج القياس 

ضيخت نطخيات عجيجة في التفػؽ والسػىبة، أسيست في البخامج الخاصة بالستفػقيغ،  قج
واالىتساـ، وتداعج  ا  مغ خبلؿ إقامة مخاكد خاصة بيع تقجـ ليع الخعايةومازاؿ االىتساـ مدتسخ 
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والتصػر الدخيع الحؼ يحرل في العالع  الذكل األفزل إيسانا  بأف التفػؽ عمى استغبلؿ شاقاتيع ب
 إال نتيجة لبلستثسار الجيج ليحه العقػؿ الشاصعة. ما ىػ

 تعخيف السػىبة، والتفػؽ: -2 

فدية نرادؼ السخاجع، والسرادر الستخررة في العمـػ التخبػية، والش إلىبالعػدة 
يخكد بعس ىحه التعاريف عمى التحريل األكاديسي السختفع،  إذوالتفػؽ،  تعاريف عجيجة لمسػىبة

بشاء  عمى اختبارات الحكاء، في حيغ يخكد  تفعةوبعزيا اآلخخ يخكد عمى القجرة العقمية السخ 
 والعقمية. الدسات الذخرية أوالقجرات الخاصة،  أوجاع، األببعزيا اآلخخ عمى جػانب 

 إلىلسػىػبيغ، والستفػقيغ يسكغ ترشيفيا ونتيجة لكثخة التعاريف الخاصة باالتراؿ ا
 مجسػعتيغ ىسا:

 االتجاىات القجيسة: -ال  أو 

تع التخكيد في التعخيفات الديكػمتخية )الكبلسيكية( عمى القجرة العقمية التي تقيديا 
عمى ندبة مختفعة في  لعجت الصفل السػىػب ىػ: الحؼ يحر إذاختبارات الحكاء السقششة، 

عجت ىحه الشدبة ىي الحج الفاصل بيغ  إذ، أكثخ/ ف140اختبارات الحكاء، وحجدت ندبة الحكاء /
الستسيد، ال سيسا والعادؼ، وفي الدتيشات مغ القخف العذخيغ أضيف بعج األداء  الصفل السػىػب

والسيكانيكية، وقج تبشى ىحا التعخيف كل  ،لكتابيةوا، واالجتساعية، والسػسيقية، الفشيةفي السيارات 
أف الصفل السػىػب ىػ: ذلظ الفخد الحؼ  إلىاإلشارة  تتس إذف، و آخخ و Kire ، Guilfordمغ 

عمى ندبة نبلحع أف ىحه االتجاىات ركدت  ومغ ثع، اإلبجاعييتسيد بقجرة عالية مغ التفكيخ 
ضيػر  إلىضيػر انتقادات قادت  إلىفقط، مسا أدػ  جاعياإلبالحكاء السختفعة، والقجرة عمى التفكيخ 

 التعاريف الحجيثة.

 االتجاىات الحجيثة: –ثانضٌا 

والتفػؽ نتيجة لبلنتقادات التي وجيت  ،ضيخت مجسػعة مغ االتجاىات الحجيثة في تعخيف السػىبة
 لمتعخيفات القجيسة، ومغ ىحه االنتقادات:

الدسات الذخرية  أو ،السػىبة الخاصة أو ،جاعيةاإلبمقاييذ الحكاء ال تقيذ القجرات   .1
 والتي يذار إلييا بالقجرة العقمية العامة. ،وإنسا تقيذ ندبة الحكاء

 ومذكبلت تتعمق برجؽ وثبات ىحه االختبارات. ،التحيد الثقافي والصبقي والعخقي  .2
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باستجابات معيشة،  قياس القجرة عمى التفكيخ السحجد نقز قجرة اختبارات الحكاء عمى  .3
وضيخت (، 159، 1999)الخوساف، االبتكارؼ كحلظ نقز قجرتيا عمى قياس التفكيخ 

 فقج عخؼ ؛ائل الدبعيشات مغ القخف العذخيغأو والتفػؽ في  تعاريف حجيثة لمسػىبة

ما الصفل السػىػب بأنو، ذلظ الفخد الحؼ يطيخ أداء  متسيدا  في التحريل األكاديسي، وفي 
 :اآلتيةعاد األبمغ  أكثخ أو ،بعج

 القجرة العقمية العامة.  .1
 .جاعياإلبو  تكارؼ االبالتفكيخ   .2
 االستعجاد االكاديسي. .3
 القجرة القيادية. .4
 الفشية.السيارة  .5
 (p291972, Marland,السيارات الحخكية ) .6

 أف السػىبة والتفػؽ ىي محرمة لمتفاعل بيغ ثبلث خرائز ىي: Renzulliويقتخح 

 العامة، وتكػف فػؽ الستػسط.القجرة العقمية  .1
 السيسة السصمػبة.بالقجرة العالية عمى االلتداـ  .2
 جاع.األبمدتػػ عاؿ  مغ  .3

ذلظ الصفل الحؼ يتستع بقجرة عقمية  :ىػ Renzulliالصفل السػىػب مغ وجية نطخ  :ا  إذ
عالية تطيخ عمى شكل أداء متفػؽ في السجرسة مقارنة مع السجسػعة العسخية التي يشتسي إلييا، 

، والجافعية، والتحريل في أداء بالسثابخةتستع الصفل  إلى إضافةكسا تقيديا اختبارات السجرسة، 
مقارنة مع وذلظ ة، شى اختبارات الحكاء السقشالسيسة السصمػبة مشو، ويتستع كحلظ بأداء مختفع عم

 السجسػعة العسخية التي يشتسي إلييا.

 إلىساط الباحثيغ ىػ: الحؼ يذيخ أو ومع ذلظ فإف التعخيف الحؼ يمقى قبػال  واسعا  في 
لئظ الحيغ تعخفيع مغ قبل أشخاص ميشييغ مؤىميغ، أو والستفػقيغ ىع:  أف األشفاؿ السػىػبيغ

ولجييع قجرات أدائية عالية في مجاؿ القجرة العقمية العامة، وقجرات تحريمية محجدة، والقجرة عمى 
بخامج تخبػية مختمفة عغ التي تقجـ في  إلىالتفكيخ السشتج، والقجرة القيادية، ويحتاج ىؤالء األشفاؿ 

 أقرى درجة تدسح بيا شاقاتيع إلىسية قجراتيع، والػصػؿ بيا السجارس العادية مغ أجل تش
 وقجراتيع.
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ا : يشصػؼ االتجاه الحجيث عسػما  في تعخيف السػىبة والتفػؽ، عمى عجد مغ السعاييخ إذ
الستفػؽ، وىي أف الصفل السػىػب يطيخ أداء  متسيدا   سدتخجمة في تعخيف: الصفل السػىػبال

 :اآلتيةمغ السعاييخ  أكثخ أوالتي يشتسي إلييا في واحجة، مقارنة مع السجسػعة العسخية 

 القجرة العقمية العالية. .1
 القجرة عمى التحريل السختفع.  .2
 العالية. جاعيةاإلبالقجرة   .3
 كالسيارات الفشية، والمغػية، والخياضية، وغيخىا. ؛القياـ بسيارات متسيدة  .4
 وعقمية، كالسثابخة، والجافعية العالية. التسيد بدسات شخرية .5

  والتفػؽ: والبضئضة في السػىبة دور العػامل الػراثضة  -3

 العػامل الػراثضة: .1

تقػماف  يغرمة لسجسػعة مغ العػامل الػراثية والجيشية، المتوالتفػؽ ىسا مح إف السػىبة
ػامل الػراثية تديع أف الع إلىفي دراستو:  Jensenبجور جػىخؼ في تذكيل السػىبة، وأشار 

% فقط. وىحا ما أشار إليو 20% تقخيبا  مغ الحكاء، في حيغ أف البيئة تديع بشدبة 80بشدبة 
/ مغ التػائع 500/ مغ التػائع الستصابقة، و/700( في دراستو عمى / Nichols  1965نيكػلذ )

مدؤولة عغ حػالي % مغ الحكاء، في حيغ أف البيئة 70ف الػراثة مدؤولة عغ وأ ،غيخ الستصابقة
 % فقط.30

 العػامل البضئضة:  .2

 ؛والتفػؽ، ال يقمل مغ أىسية العػامل البيئة عػامل الػراثية في إضيار السػىبةإف تأثيخ ال
والتفػؽ، ولكغ البيئة يسكغ اف تعسل عمى إثخاء السػىبة،  العػامل الػراثية األساس لمسػىبةتذكل  إذ

اؿ السػىػبيغ، وتصػيخىا عشج الفخد مغ خبلؿ تػفيخ األدوات، والشذاشات السشاسبة، والخبخات لؤلشف
 .      ومػاىبو وكفيا الفخد ،نسػ قجرات فإنيا ستعسل عمى كبح ؛والستفػقيغ

والعػامل البيئية عسػما  بجور  ميع  وكبيخ  في السػىبة،  تقـػ كل مغ العػامل الػراثية
 إلى دراسةسياـ كل مشيا يختمف مغ إ، ولكغ وتصػرىافيي تدود الفخد باالستعجادات والتفػؽ، 

 (36، 2005 عبج العديد، أخخػ.) كػافحة،
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 . ندبة االنتذار لمسػىػبضغ والستفػقضغ:4

اييخ السدتخجمة في السجتسع باختبلؼ السعتختمف ندبة انتذار األشفاؿ السػىػبيغ في 
/؛ أؼ بسقجار انحخافيغ معيارييغ 130ا كانت ندبة الحكاء تديج عغ /إذالتفػؽ، فو  تعخيف السػىبة

ا كاف السعيار إذ% ، أما 3عغ الستػسط عمى اختبارات الحكاء السقششة، فإف الشدبة تكػف بسقجار 
/؛ أؼ بسقجار ثبلثة انحخافات معيارية 145الحكاء /السدتخجـ في قياس القجرة العقمية ىػ: ندبة 

 % أؼ تقل الشدبة.1عمى مشحشى التػزيع الدػؼ؛ فإف ندبة الحكاء تكػف حػالي 

والستفػقيغ سػؼ تقل؛  جرة العقمية، فإف ندبة السػىػبيغمغ معيار بجانب الق أكثخا استخجمشا إذو 
 ؿ السػىػبيغ، والعكذ ىػ الرحيح؛ أؼقل عجد األشفا سا ازداد عجد السعاييخ السدتخجمةأؼ كم

؛ ازداد عجد األشفاؿ يغوالستفػق يغفي تحجيج األشفاؿ السػىػب كمسا قل عجد السعاييخ السدتخجمة
 والستفػقيغ. السػىػبيغ

% مغ شبلب 5-3أف ما يقارب مغ  إلىوتذيخ معطع الجراسات العمسية في ىحا السجاؿ 
 ( Marland,1972, p.65) .بيغالسجارس مغ السػىػ 

 :وتعّخفيع والستفػقضغ األشفاؿ السػىػبضغ. كذف 5

تصبق بتشطيع لسجسػعة مغ  القياس الدخيع لمشذاشات التي إلىيذيخ مرصمح الكذف 
والتجخل السبكخ في  يداعج الكذف إذوالستفػقيغ،  بيجؼ تعخؼ األشفاؿ السػىػبيغوذلظ  ؛األشفاؿ

تشسية ميارات الصفل، وتصػيخىا، وتمبية احتياجاتو، وإعجاد البخامج السبلئسة لو في وقت مبكخ، ويتع 
خبلؿ تقييع  وبخامج السجرسة مغ لسجرسةاوالستفػقيغ في بخامج مغ قبل  يغتعخيف األشفاؿ السػىػب

عسمية الكذف بفاعمية؛ يجب أف  ، والسيارات الخاصة، ولكي تتعواإلدراكيةالشػاحي السعخفية، 
 ىع ىحه األساليب:أ والسعمسػف في عسمية الكذف، ومغ  اآلباءف و ايتع

 تقجيخ السعمسضغ: -1

والستفػقيغ  سمية الكذف عغ األشفاؿ السػىػبيغاألشخاص أىسية في ع أكثخيعج السعمع 
بب تحيدات غيخ فعالة، وذلظ بد أو كغ ىحه الصخيقة قج ال تكػف دقيقةفي سغ السجرسة، ل

السعمسيغ، وعجـ قجرتيع، وتخكيد تخشيحاتيع عمى الصمبة الستفػقيغ تحريميا ، واستبعاد مشخفزي 
ز ىحه السذكمة مغ خبلؿ تجريب السعمسيغ جيجا  عمى و االصمبة السبجعيغ، ويسكغ تج أو ،التحريل

 التفػؽ. أو ، والحؼ يسكغ أف يعبخ عغ السػىبةمبلحطة الدمػؾ الحؼ يطيخه الصمبة
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 مالحطة الػالجيغ: -2

وتفػقو،  را  ميسا  لمكذف عغ مػىبة الصفلجو الػالجاف في ىحا السجاؿ يعج مرإف ما يقجم
ال سيسا في معخفة جػانب التفػؽ غيخ األكاديسية عشج الصفل، مثل: اليػايات، االىتسامات، وأنػاع و 

واإلنجازات التي يحققيا الصفل، ويسكغ أف نجسع  التي يخغب في قخاءتيا، واألعساؿ الكتب
الصفل  يتع االستفدار عغ ميارات إذالسعمػمات مغ الػالجيغ، إما مغ خبلؿ السقاببلت الذخرية. 

قبل الستخرريغ لسعخفة  غواالستبانات السعجة م مغ خبلؿ قػائع الذصب أو، وىػاياتو وإنجازاتو
دقة  أكثخكاف ذلظ  الجاف عمى قجر مغ الثقافة والعمعلػ جػانب مػىبة الصفل، وتفػقو، وكمسا كاف ا

 في التخشيح.

 تقجيخات األقخاف: -3

والسػىبة عشج زميميع،  السجرسة أف يحكخوا جػانب التفػؽ  نصمب مغ أقخاف الصفل في إذ
 الدسات التي تشع عغ السػىبةوغيخىا مغ  كالقيادةوكحلظ الدسات الذخرية التي يتستع بيا 

 يدتصيعػف مبلحطة دالالت تفػؽ زميميع. إذ ؛السيسا األشفاؿ األكبخ سشا  و فػؽ، والت

 تخشضح الحات: -4

في  األشفاؿيبجؼ  إذ؛ تجائيةاالبالسيسا في السخحمة و وذلظ مغ خبلؿ تقخيخ الصفل لحاتو، 
نجازاتيع، إما مغ خبلؿ إياراتيع، و لمتحجث عغ أنفديع، وعغ أعساليع، وم عىحه السخحمة استعجادى

ومػاىب تجؿ عمى  شصب معجة مدبقا  تعبخ عغ سمػكيات  مغ خبلؿ قػائع  أوالسقابمة الذخرية، 
 ة الصفل وتفػقو.مػىب

 التخشضحات الستعجدة: -5

تو، حتى تتع ومػىب جسع السعمػمات حػؿ ميارات الصفل التشػيع فيمغ في الشياية البج 
تدسح بيا قجراتو، ومغ أجل إعجاد أقرى درجة  إلىلمػصػؿ بالصفل  ؛تشسيتيا في وقت مبكخ

والستفػؽ عغ شخيق تخشيحات  الصفل السػىػبعمى البخامج التخبػية السبلئسة لو، ويتع التعخؼ 
 تخشيح الحات مجتسعة.و السعمسيغ، واألىل، واألقخاف، 

 . القضاس والتذخضز:6

ت في و اتتف عجة لع يدتخجـ محظ واحج في تذخيز الستفػقيغ، وإنسا استخجمت محكات
وأخخػ تعتسج عمى التحريل واإلنجاز،  ،فسشيا ما يعتسج عمى الػصف الطاىخؼ  ؛درجة القبػؿ

وثالثة تعتسج عمى معامبلت الحكاء التي يحرل عمييا الفخد في أحج اختبارات الحكاء، واستخجمت 
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ويسكغ استعخاض ذلظ  ،ومقاييذ التقجيخ كػسائل لتذخيز الستفػقيغ والسػىػبيغ ،جاعبإلامقاييذ 
 بسا يمي:

 الصخيقة الػصفضة: -1

 وىي مغ أقجـ الصخائق استخجاما  في تذخيز الستفػقيغ، والتي تعتسج بذكل أساسي عمى
 والدمػكية. الجدسية الخرائز

 السحظ الدضكػمتخي: -2

يعتسج عمى معامبلت الحكاء في تذخيز الستسيديغ، لكغ مغ عيػب ىحه الصخيقة عجـ  إذ
د، 120فسشيع مغ يقػؿ: أال تقل عغ  ؛سيتسيغ عمى تحجيج درجة واحجة ليعوجػد اتفاؽ بيغ ال

 ،ت ضسغ البمج الػاحجو اد، كسا اف ىحه الصخيقة يسكغ أف تتف130وآخخوف يقػلػف: ال تقل عغ 
انتذارا  في العالع لتذخيز القجرات العقمية  كثخندبة الحكاء ىي الػسيمة األ فإف ؛وعمى أية حاؿ

 والسػىػبيغ ىي: قياس القجرة العقمية لمستفػقيغ لؤلفخاد، ومغ أشيخ السقاييذ التي استخجمت في

 مقاس ستانفػرد بيشيو لمحكاء. .1
 مقياس وكدمخ لمحكاء. .2
 مقاس مكارثي لمقجرة العقمية.  .3
 لمخسع. مقاس جػدانف ىاريذ  .4

ألف ىحه االختبارات ال تعصيشا صػرة كاممة عغ الػضيفة  ؛ولكغ ال يسكغ أف ندمع بيا مصمقاُ 
 العقمية مغ خبلؿ رقع بديط يكػف ناتجا  لعػامل محجدة، تعتسج عمى الجانب الشطخؼ.

 محظ التحرضل الجراسي: -3

يعج  إذيعتسج عمى التحريل الجراسي كػنو أساسا  في تذخيز الستفػقيغ عقميا ؛  إذ
بالعمسية،  رفا كانت ىحه االختبارات تتإذمؤشخا  قػيا  يتشبأ بو عمى قجرات الفخد العقمية، ال سيسا 

 والسػضػعية.

قافية، ولكغ قج يتأثخ التحريل بعػامل كثيخة مثل: الشاحية االجتساعية، واالقترادية، والث
 مػضػعية، وعمسية األسئمة. إلى إضافةودافعية الصالب، 
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 (:اإلبجاعي) اإلبتكارمقضاس  -4

(، Divergent thinkingيسكغ مغ خبلؿ ىحه السقاييذ قياس التفكيخ الستذعب ) إذ
يبتعج ىحا الشػع مغ التفكيخ عغ الشسصية،  إذالحؼ يتسيد بتعجد االستجابات، والججية، واالصالة؛ 

 (. Converging thinkingما يتعمق بالتفكيخ السحجد ) كسا ىػ الحاؿ في

التي يسكغ استخجاميا في ىحا السجاؿ: مقياس تػرانذ لمتفكيخ  ومغ أشيخ السقاييذ
 .جاعياإلب

 والعقمضة: ،مقضاس التقجيخ لمدسات الذخرضة -5

ت و االعبارات الػصفية لمخرائز الدمػكية، والتي تتفوىي عبارة عغ مجسػعة مغ 
 ومغ أىع ىحه السقاييذ ىػ: مقاييذ روندلي ،والسػىػبيغ الستفػقيغ األفخاددرجة وجػدىا لجػ 

Ronzulli) ،)  ،واإلبجاعوتتعمق ىحه السقاييذ في مجاالت متعجدة: كالتعمع، والجافعية، والقيادة ،
والفشػف، والسدخح، واالتراؿ، والتعبيخ، في الشياية يسكغ القػؿ: إف االعتساد عمى محكات متعجدة 

 ،لمسعخفة الكاممة الذاممة لقجرات الفخد العقمية، ىػ: ما يصالب بو السخترػف في مجاؿ عمع الشفذ
قمية لمفخد، لحلظ وكاممة عغ القجرات الع واحجا  ال يعصي صػرة واضحةألف محكا   ؛والتخبية الخاصة

، تكارؼ االبتصبيق محكات عجة لسعخفة القجرة العقمية العامة لمفخد، والقجرة عمى التفكيخ  إلىيرار 
والقجرات السيكانيكية، والقيادية، واالجتساعية، والخياضية، ولكغ قج يكػف صعبا  في واقع الحاؿ 

دولة أف تتبع ذلظ في تذخيز الستفػقيغ، وقج  ةال يسكغ ألي إذتصبيق ىحه االختبارات جسيعا ، 
كسا أف الستفػقيغ قج يكػنػف في جانب مغ دوف اآلخخ،  ،يكػف ذلظ في بعس الجراسات الزيقة
، بيشسا آخخ قج يتسيد بقجراتو الفشية، وآخخ يتسيد تكارؼ االبفقج يتسيد فخد في قجرتو عمى التفكخ 

 قجرة.مغ  أكثخقج يتسيد ب أوبقجرتو السيكانيكية، 

 الخرائز الدمػكضة لألشفاؿ السػىػبضغ، والستفػقضغ: -7

ثبلثة جػانب، وذلظ تدييبل  لجراسة  إلىتقدع الخرائز الدمػكية لؤلشفاؿ السػىػبيغ 
 تمظ الخرائز، وىي:

 الخرائز الجدسضة: -1

سادت بعس االعتقادات الخاشئة حػؿ الخرائز الجدسية لمسػىػبيغ، والتي تمخرت 
في: ضعف الشسػ الجدسي، والشحػؿ، إلخ، لكغ الجراسات الحجيثة حػؿ خرائز السػىػبيغ 

وشػال ، ووسامة، وحيػية، وتفػقا  في التآزر  صحة ووزنا   أكثخعكذ ذلظ، فيع  إلىالجدسية تذيخ 
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لؤلمخاض مقارنة مع األفخاد الحيغ يساثمػنيع في العسخ الدمشي،  عخضة  وأقل ، البرخؼ الحخكي
مغ أف نتػقع ال بج  إذوليذ مغ الزخورؼ أف تشصبق تمظ الخرائز عمى كل شفل مػىػب، 

فخوقا  فخدية بيغ السػىػبيغ كحلظ، وذلظ في خرائريع الجدسية، ويعدؼ بعزيع تفػؽ األفخاد 
واالجتساعية لؤلسخة التي يعير فييا  الجػانب االقترادية إلىالسػىػبيغ في الجػانب الجدسية 

والسػىبة، فالقػة الجدجية ليدت دليبل ، وإنسا  عػامل مترمة بالحكاء إلىالصفل السػىػب، وليذ 
 مخافقة لو.

 الخرائز العقمضة: -2

تذيخ  إذالخرائز تسييدا  لمسػىػبيغ مغ العادييغ،  أكثخإف الخرائز العقمية 
تفػؽ السػىػبيغ عمى العادييغ، الحيغ يساثمػنيع في العسخ الدمشي في كثيخ  إلىالجراسات الحجيثة 

شخحا  لؤلسئمة  أكثخانتباىا ، وحبا  لبلستصبلع مغ حػليع، و  أكثخمغ مطاىخ الشسػ العقمي، فيع 
 أكثخت مبكخ، و قجرة عمى القخاءة، والكتابة في وق أكثخالتي تفػؽ في الغالب عسخىع الدمشي، و 
 أكثخدقة، واستجابة لؤلسئمة السصخوحة عمييع، و  أكثخسخعة في حل السذكبلت التعميسية، و 

نجاحا ، ذلظ ضسغ عسخ مبكخ،  أكثخقجرة عمى الشقج، و  أكثختعبيخا  عغ أنفديع، و  أكثختحريبل ، و 
قجرة عمى  أكثخع سية، ويتسيدوف بالتفكيخ السشتج، والسبجع، وىينذاشا  في الشذاشات التعم أكثخو 

 الشقج، وحب السذاركة في الشذاشات االجتساعية.

عمى مغ العادييغ مسغ أ ويتسيد األشفاؿ السػىػبػف عسػما  بقجرات، ومطاىخ نسػ عقمي 
والخرائز جسيعيا عمى الفخد  الدساتبالزخورة أف تشصبق  يساثمػنيع في العسخ الدمشي، وليذ

 وآخخ. شفل مػىػب ىشاؾ فخوقا  فخدية بيغإف  إذالسػىػب، 

 واالجتساعضة: ،الخرائز االنفعالضة -3

واالجتساعية،  تجاه خرائز السػىػبيغ االنفعاليةضيخت بعس االتجاىات الخاشئة 
عدلة مغ اآلخخيغ، وأقل مذاركة في الحياة  أكثخوتمخرت تمظ االتجاىات في أف السػىػبيغ 

 إلىلئظ الحيغ يقعػف أو سػىػبيغ، السيسا االجتساعية، وقج يبجو ذلظ صحيحا  فيسا يتعمق ببعس ال
خرائز مغايخة،  إلىأقرى يسيغ مشحشى التػزيع الصبيعي لمحكاء، ولكغ الجراسات الحجيثة تذيخ 

مذاركة، وتحددا   أكثخانفتاحا  عمى السجتسع الخارجي، و  أكثخثبت أف غالبية السػىػبيغ  إذ
 ،استقخارا  مغ الشػاحي االنفعالية أكثخو نقجا  لسا يجخؼ حػليع،  أكثخلمسذكبلت االجتساعية، و 

حداسية تجاه  أكثخدافعية في أدائيا، و  أكثخالتداما  بالسياـ السػكمة إلييع، و  أكثخواالجتساعية ، و 
 ،شعبية أكثخاستستاعا  بالحياة مغ حػليع، وىع متعجدو االىتسامات، و  أكثخمذاعخ اآلخخيغ، وىع 

رتبة في سمع الػضائف، واألعساؿ، وليذ مغ الزخورؼ أف تشصبق كل تمظ الخرائز عمى  أكثخو 
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ال بج مغ مخاعات ضاىخة الفخوؽ الفخدية تمظ بيغ السػىػبيغ. وال يعشي ذلظ أف   إذ ؛كل مػىػب
مذكبلت  إلىواالنفعالية التي ربسا تؤدؼ  يغ ال يتعخضػف لمزغػط االجتساعيةاألشفاؿ السػىػب

تأثيخ سمبي وغيخ مخيح ليع  إلىتؤدؼ  ومغ ثعج تكػف السػىبة سببا  لمزغط عمييع، لجييع، فق
 (.166، 1999)الخوساف، 

 نطخيات التفػؽ: -8

لت تفديخ السػىبة، و االتي ح ؛ريخ مجسػعة مغ الشطخيات السختمفةضيخت عبخ التا
 والتفػؽ مشيا: 

 الشطخية السخضضة:  -1

مشو، والسخض العقمي،  االبتكارؼ السيسا و ربصت ىحه الشطخية بيغ التفػؽ بأشكالو،  إذ
وىي نطخية قجيسة، وقج تأثخت الحزارات القجيسة العخبية، واليػنانية بيحه الشطخية التي عجت 
العبقخية نػعا  مغ الذحوذ. إف ىحه الشطخية ال يسكغ قبػليا، وال يسكغ رفزيا، ألف الفخد الستفػؽ 

يد بدسات شخرية مسيدة، كاإلحداس السخىف، والػعي الثاقب، والسبجئية التي قج ترصجـ يتس
مغ تأثيخىا في  أكثخية التي يكػف تأثيخىا و امغ غيخه الحاالت السأس أكثخبػاقع مؤلع، بحيث يجرؾ 

 خ الحؼ يحجث البلتػافق الشفدي، واالجتساعي.األمالعادؼ، 

 الشطخية الفضديػلػجضة: -2

 ؛األدريشاليغ، وبيغ التفػؽ العقميفقج ربصت بيغ الغجة الكطخية مغ حيث إفخازىا ليخمػف 
وججوا أف  إذأف زيادة إفخاز األدريشاليغ لو ارتباط بالشذاط العقمي،  إلىفقج تػصل بعس العمساء 

ؤشخ عمى نطخىع يعج م وجية مغ إفخازه لجػ العادييغ. وىحا مغ أكثخدريشاليشي لمستفػقيغ إلاإلفخاز ا
إفخازا  مغ اإلناث،  أكثخ. كسا أف الحكػر األدريشاليغأنو يػجج ارتباط بيغ التفػؽ العقمي، والشذاط 

والعباقخة عبخ التاريخ ىع مغ الخجاؿ،  ف معطع الستسيديغ والشػابغإ إذوىحا ما يجعع ىحه الشطخية. 
ولكغ ىحه الشقصة تثيخ الشقاش الصػيل حػؿ السدألة، ألف السخأة مقيجة مشح القجـ، ولع تعط الحخية 

 ا  عمى صقل القجرات العقمية.يالحؼ يشعكذ إيجاب ر؛والتحخ  كالخجاؿ لبلنصبلقة

 نطخية التحمضل الشفدي الفخويجي: -3

لع الشفذ السذيػر فخويج، الحؼ عمل التفػؽ في ضػء عسمية ارتبصت ىحه الشطخية بعا
شيء يخغبو السجتسع،  إلىعبلء، أؼ: تحػيل شخيقة التعبيخ عغ الػاقع الغخيدؼ إلا أوالتدامي، 

شيء  إلىؿ غيخ مخغػب فيو عغ شخيق كبتو في البلشعػر، واستغبلؿ شاقاتو و بعج أف يكػف األ
 و.فيبجيل ذؼ نفع لو، ولمسجتسع الحؼ يعير 



 222  / السنة الثانية التربية الخاصة بالطفل
 

 نطخية عمع الشفذ الفخدي آلدلخ:  -4

فدخ آدلخ التفػؽ في ضػء عقجة الشقز، وىػ شعػر الفخد بقرػر عزػؼ يعخقل أداء 
الذعػر بالشقز االجتساعي،  إلىشعػره بالجونية، وقج يؤدؼ أحيانا   إلىخ الحؼ يؤدؼ األموضيفتو، 

لحلظ يخػ آدلخ أف  ؛عسمية التعػيس إلىواالقترادؼ، وإف ىحا الذعػر قج يجفع اإلنداف جاىجا  
والتسيد الفخدؼ إلثبات ذاتو،  وىػ مغ أقػػ مػجيات الدمػؾ لمشسػىحا الشقز يخمق حافدا  لمتفػؽ، 

 ولتغصية ذلظ الشقز. 

لحلظ يسكغ القػؿ: إف ىشاؾ مطاىخ متذابية لمشقز، لكغ آثارىا الشفدية ليدت واحجة، 
 . انحخافيوندوات  إلىفقج تجفع آخخ 

 الشطخية الػراثضة:  -5

تمظ القجرات الخاصة تحجد بعػامل  أوتقػؿ ىحه الشطخية: إف القجرات العقمية العامة، 
  .مغ العػامل البيئية أكثخوراثية 

ولكغ يسكغ القػؿ: إنو ال يسكغ الفرل تساما  بيغ البيئة، والػراثة، السيسا في الجانب 
 األـيتأثخ بالطخوؼ البيئية، وما تػفخىا مغ جانب إف الجشيغ، وىػ في بصغ أمو  إذالديكػلػجي، 

 الشفدي. 

 الشطخية البضئضة:  -6

مغ العػامل الػراثية. وأف البيئة ليدت  أكثخوىي تخػ أف التفػؽ نتيجة لمعػامل البيئية 
شاء داخل األسخة يسثمػف بيئة أسخية واحجة، ولكل األبيتو الخاصة، فو اواحجة؛ فكل مشا يشطخ مغ ز 

 مشيع بيئتو الخاصة؛ ألف داللة السثيخات قج ال تكػف واحجة لمجسيع. 

ما يتعمق  الجانب البيئي مصمقا ، كحلظ الحاؿ في إلىوفي تقجيخنا ال يسكغ أف ندتدمع 
ميغ، وإف ىشاؾ ارتباط والبيئة عامبلف غيخ مدتق اثي ولكغ يسكغ القػؿ: إف الػراثةبالجانب الػر 

 رة ما سيؤوؿ إليو الفخد مغ قجراتخخ، فيذتخكاف معا  في بمػ آلبيشيسا، وكل مشيسا يؤثخ في ا
 وإمكانيات. 

 الشطخية الكضفضة الشػعضة:-7

ا يشدحب تخػ ىحه الشطخية أف لمعباقخة قجرات خاصة ال تطيخ عشج الشاس العادييغ، وىح
أبعج  ؼ ليذ بالجرجة، وإنسا في الشػع. وتبجو ىحه الشطخية مغف االختبلأعمى الستفػقيغ كحلظ، أؼ 

 والسشصقي.  الشطخيات عغ القبػؿ العقمي
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 الشطخية الكسضة: -8

والعادييغ ىػ: اختبلؼ في  شطخية أف االختبلؼ بيغ الستفػقيغيخػ أصحاب ىحه ال
إف جسيع األفخاد ليدػا  إذروح الفخوؽ الفخدية بيغ البذخ.  يساشيالجرجة، وليذ في الشػع، وىػ ما 

 صفة.  أو سسة ةت بيشيع في أيو اعمى درجة واحجة في كل شيء، وإنسا ىشاؾ تف

 والستفػقضغ: بخامج السقجمة لألشفاؿ السػىػبضغال -9

والتعميسية لمسػىػبيغ عغ تمظ البخامج التي تقجـ لمعادييغ، وذلظ  تختمف البخامج التخبػية
ختبلؼ في إثخاء البخامج التخبػية بدبب ىجؼ تمظ البخامج لجػ كل مشيسا، وتبجو شبيعة ىحا اال

أـ السجارس الخاصة بيع، كسا تبجو شبيعة  أكانػا في الرفػؼ الخاصة والتعميسية لمسػىػبيغ سػاءٌ 
 يأتيما  يسخاع في االلتحاؽ بالسجرسة، واالنتياء مشيا ضسغ وقت أقل، وفىحا االختبلؼ في اإل

 واإلسخاع. شخح مػجد لكل مغ اإلثخاء

 (:Enrichmentاإلثخاء ) -1

مخحمة تعميسية بشػع ججيج مغ الخبخات التعميسية؛ تعسل  ةأؼ تدويج الصفل السػىػب في أي
عمى زيادة خبختو في البخنامج التعميسي، بحيث تختمف تمظ الخبخات عغ الخبخات السقجمة لمصفل 

 العادؼ في الرف العادؼ.

 نػعيغ:  إلىويقدع اإلثخاء 

 (Horizontal Enrichmentؿ: ىػ اإلثخاء األفقي )و األ

 (Vertical Enrichment) لعسػدؼالثاني: ىػ اإلثخاء ا

تدويج السػىػب بخبخات غشية في عجد مغ السػضػعات  والسقرػد باإلثخاء األفقي:
السجرسية، أما اإلثخاء العسػدؼ؛ فيػ تدويج السػىػب بخبخات غشية في مػضػع ما مغ السػضػعات 

 لتحقيق عسمية اإلثخاء:  اآلتيةالسجرسية، ويسكغ االعتساد عمى األساليب 

 لديارات السيجانية لمسعامل، والسرانع، والسؤسدات التعميسية.ا .1
 األساتحة الدائخوف في حقػؿ التعميع السختمفة. .2
 عجد مغ السػاد الجراسية. أوالسجسػعات الجراسية في مادة،  .3
 نػادؼ اليػايات.و الجسعيات العمسية، و الشجوات، و ي السخيسات، فالسذاركة  .4
 التحريل األكاديسي.استخجاـ شخيقة البحث العمسي في  .5
 استخجاـ شخيقة السذخوعات في التحريل األكاديسي. .6
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والديارات السيجانية، )السختبخات،  استخجاـ الصخيقة التجخيبية في التحريل األكاديسي .7
 إلخ(. الحدية السباشخة.... والتجارب

 دراسة مػاد أعمى في مدتػاىا األكاديسي مغ العسخ الدمشي لمسػىػب. .8
وتذغيل أجيدة  السػىػبيغ، وذلظ مغ خبلؿ استعساؿفي تعميع  باستخجاـ الحاسػ  .9

 الحاسػب، وتػضيفيا في العسمية التعميسية.

يجرس الصالب مادة ما لخغبة في تمظ السادة، بغس الشطخ عغ  إذالحخة،  .الجراسة السدتقمة10
 مكانة تمظ السادة في البخنامج التعميسي.

 (:Acceleration) التدخيع أواإلسخاع  -2

أؼ العسل عمى تػفيخ الفخص التخبػية التي تديل التحاؽ الصفل السػىػب بسخحمة 
اجتيازه لسخحمة تعميسية ما في مجة  أوتعميسية ما في عسخ أقل مغ أقخانو مغ األفخاد العادييغ، 

في تحقيق  اآلتيةزمشية أقل مغ السجة التي يحتاجيا الصفل العادؼ، ويسكغ االعتساد عمى الصخائق 
 اإلسخاع لمسػىػبيغ:

االلتحاؽ السبكخ بالسجرسة: والسقرػد بو التحاؽ الصفل السػىػب بالسجرسة في عسخ  -1
الخامدة(، مقارنة مع الصفل العادؼ الحؼ يمتحق بالسجرسة في سغ  أومبكخ )الخابعة، 

 الدادسة.
رت نتائج ا أشاإذز الصفل السػىػب لرف دراسي ما، السيسا و ااجتياز الرفػؼ: أؼ تج -2

 تفػؽ واضح في مدتػػ التحريل األكاديسي لحلظ الرف. إلى تحريمو األكاديسي
والسقرػد بحلظ: اخترار السجة الدمشية التي  ،مخحمة دراسية في مجة زمشية أقل اجتياز -3

الصفل يقزييا الصفل السػىػب في مخحمة دراسية ما، مقارنة مع السجة التي يقزييا 
عمى سبيل السثاؿ: يسكغ لمصفل السػىػب أف يجتاز السخحمة ف ؛العادؼ في تمظ السخحمة

 االمتحاناتا استصاع أف يشجح في إذفي أربع سشػات بجال  مغ ست سشػات  االبتجائية
ا استصاع أف يجرس مشاىج إذ أوالعامة لتمظ السخحمة، وىػ في مدتػػ الرف الخابع، 

 صفية دراسية في سشة دراسية واحجة. 
ز الصالب السػىػب و ايعشي: تج ع السحكػرة مع األشفاؿ السػىػبيغاإلسخا إف اتباع شخائق 

لمسخاحل الجراسية)األساسي، والثانػؼ( في مجة زمشية أقل، ويتختب عمى ذلظ التحاؽ 
الصالب بالتعميع الجامعي، واالنتياء في مجة زمشية، وفي عسخ مبكخ، وبالخغع مغ 

لسا يتختب عمييا مغ مذكبلت  ؛سخاعمخصػات الدابقة في عسمية اإلمعارضة بعزيع ل
ز تمظ و ااجتساعية تكيفية، إال أف معطع الجراسات تؤكج قجرة الصفل السػىػب عمى تج
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واإلثخاء ىي  أف العبلقة ما بيغ التدخيع إلىوال بج مغ اإلشارة أخيخا   ،السذكبلت التكيفية
تسكغ عسمية  ذإعبلقة تبادلية، وكل مشيسا يبلئع اآلخخ، ويؤثخ فيو بذكل إيجابي. 

ز مخحمة دراسية ما في مجة زمشية أقل، وىحا شكل مغ و ااإلثخاء الصفل السػىػب مغ تج
أشكاؿ اإلسخاع، وأف عسمية اإلسخاع ال تتع إال مغ خبلؿ إثخاء الصفل السػىػب بخبخات 

 .السعتسجةشو مغ اجتياز مخحمة دراسية معيشة في مجة زمشية أقل مغ السجة تخبػية تسكّ 

 ت الستفػقضغ عقمضا  في البضئة األسخية والسجرسضة:مذكال -10

ؿ أف نخكد عمى أىع ىحه و ايتعخض الفخد لسذاكل كثيخة في البيت، والسجرسة، وسشح  
 السذاكل التي يػاجييا الفخد الستفػؽ.

 ال : مذكالت الفخد الستفػؽ عقمضا  في البضئة األسخية:أو 

تعج البيئة األسخية العسػد الفقخؼ في تذكيل السبلمح األساسية لمصفل، وما سيكػف عميو 
الستغيخات  إلى إضافة ؛تتذكل شخريتو مغ خبلؿ أساليب التشذئة التي تتبعيا األسخة إذمدتقببل ، 

 األخخػ الستعمقة بيا. 

 أوواستعجادات الصفل،  سشاخ األسخؼ محبصا  لتشسية قجراتيسكغ أف يكػف ال ومغ ثع
 مذجعا  ومعدزا  ليا. أما أىع السذاكل التي تػاجو الفخد الستفػؽ عقميا، فيي: 

 . البضئة الفقضخة:1

ة صحية بجانبيا بيئة غشي إلىمغ غيخه  أكثخإف الفخد الستسيد مغ أقخانو يحتاج  إذ
أقراىا ليػسع  إلىستثسارىا ليدتصيع مغ خبلليا تشسية قجراتو، واستعجاداتو، وا ؛السادؼ، والسعشػؼ 

 مجاركو، ويرقل مػاىبو، ويذكل ىػاياتو تحقيقا  لحاتو.  

 . األسالضب الػالجية غضخ الدػية: 2

ألنيا تخسع السبلمح  ؛لىو السيسا في سشػاتو األو في تشذئة الصفل  األسخة ليا تأثيخ كبيخ
مع أبشائيع، والتي تؤثخ سمبيا  في  اآلباءلى لذخريتو. وتعج األساليب غيخ الدػية التي يتبعيا و األ

ومغ ىحه  ،شعػرىع بالكفاءة والتفػؽ، وتقمل مغ فخص التعبيخ عسا لجيو مغ استعجادات، وقجرات
األساليب: )القدػة، والتحكع، والحساية الدائجة، واإلىساؿ، والتحبحب، والتفخقة(، وبالسقابل فإف 

. اإلبجاعيةذئة، واستغبلؿ قجراتيع، وإمكانياتيع الدػية عبلقة مػجبة جػىخية في تش اآلباءألساليب 
الججيجة، ومشحيع حخية التفكيخ  خىعوفكَ  شاءاألب، وتقبل ىوذلظ يتع مغ خبلؿ الذعػر بالخض
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عغ األساليب غيخ  واالبتعادالسدتقل السشزبط، وتذجيعيع عمى االستجابات الشادرة التي يبجونيا، 
 الدػية التي تحج مغ انصبلقاتيع.  

 مغ مطاىخ التسضد ألبشائيع:  اآلباءقف . مػ 3

جاع، بإلاقج يػاجو األفخاد الستفػقػف عقميا  مػاقف سمبية مغ آبائيع تجاه مطاىخ التفػؽ و 
لػف و اويح يعتيخسسػف مدتقبل أبشائيع غيخ مباليغ بخغباتيع، وميػليع، وقجرا اآلباءف الكثيخ مغ إ إذ

عغ الجسػد، والترمب، وأف  االبتعادلحلظ يجب عمى األسخة  ؛جعل أبشائيع ندخة مرػرة عشيع
تكػف مخنة في التعامل مع ابشيا الستفػؽ، وأف تتقبل مػاقفو، ومػاىبو، وتشسي استعجاداتو، وتسجه 

 حالة مغ حاالت اإلخفاؽ.  ةبالتعديد الكافي، وتبعجه عغ أي

 . حجع األسخة: 4

شاء األبإف كثخة  إذلخعاية السقجمة لؤلبشاء، يؤثخ حجع األسخة )عجد األفخاد( في أساليب ا
شاء تتيح لآلباء األبإال أف قمة  ،أسمػب الديصخة في تحقيق السصالب إلىيسيمػف  اآلباءجعل ت

 الفخص التباع أسمػب آخخ يعتسج عمى اإلقشاع. 

 ػي: األبالفخاؽ  أو. الخالؼ 5

السيسا و وتصػره،  نفدية الصفلسخار يؤثخ سمبيا  في باست األـو  األبإف السذاكل بيغ  إذ
 لى. و في السخاحل العسخية األ

 أكثخمغ غيخه، ويتخؾ أثخه الديئ في نفدو  أكثخوقج يتأثخ الصفل الستفػؽ في ىحه الحاؿ 
 لسا يسمظ مغ حذ مخىف، ووعي يقع، وإدراؾ متسيد. ؛مغ إخػتو اآلخخيغ

 ثانضا : مذكالت الستفػؽ عقمضا  في البضئة السجرسضة:  

لمسجرسة دورا  ال يقل في أىسيتو عغ البيت مغ خبلؿ ما تقجمو مغ رعاية في الشػاحي إف 
 العقمية، والجدسية، واالجتساعية، واالنفعالية.

 عجـ تكيفو، ومغ أىسيا: أووىشاؾ عػامل كثيخة تختمف في درجة تأثيخىا في تكيف الفخد، 

 السجرس: -1

كارىا  لمسجرسة عسػما  والرف  أو با  قصب الفاعل في جعل الستعمع محإف السجرس ىػ ال
واألساليب التي يتبعيا السجرس، والتي يتبعيا الستعمع  سي خرػصا ، وذلظ مغ خبلؿ الصخائقالجرا
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سيئ، وفي كل األحػاؿ؛ فإف األساليب التي تدتخجـ في أشار السجرسة  أو في وضع نفدي جيج
 حج كبيخ بالخرائز الذخرية، والسعخفية، والسيشية لمسجرس.  إلىتتأثخ 

فالسجرس غيخ الستدمح بالسادة تدمحا  كافيا  ال يدتصيع مػاجية الدسات الذخرية 
لمستفػؽ )السبادأة، الفزػؿ العمسي، والتفكيخ الشاقج، والحداسية لمسذكبلت، وقجراتو عمى 

 االستجالؿ، والقياس(. 

 السشيج: -2

 في مجارسشا العادية تعتسج الحفع واألساليب التعميسية الدائجة مغ السشاىجإف الكثيخ 
فيي ال تذجع الصاقات الخبلقة لمستفػقيغ  ؛لسا يؤمخ بو واالمتثاؿ ،والخزػع تمقيغ، والصاعةوال

لفتة ذكية مشيع،  أوإشخاقة  ةعقميا ، والتفكيخ الشاقج، والسبجع ليع، كسا أنيا ال تديع في استثسار أي
 عجـ تذجيعيع عمى استخجاـ عسميات عقمية عمسيا . إلى افةإض

 أسالضب التقضضع: -3

إف أساليب التقييع قج تكػف إحجػ السذكبلت التي تػاجو الستفػقيغ عقميا  نطخا ، ألف 
إف ىحه  إذاألسئمة بذكل واقعي غالبا  ما تعتسج عمى الحفع والتحكخ، والسيسا السػضػعية مشيا، 

 األسئمة ال تتشاسب تساما  مع قجرات الستفػقيغ عقميا ، وال تتحجػ قجراتيع الحقيقية.

 التػجضو واإلرشاد: -4

اـ، وتػجيييا األم إلىيعج التػجيو واإلرشاد مغ الشقاط الحيػية لجفع السػاىب، والصاقات الخبلقة 
تسيدة، مغ خبلؿ معخفة ذواتيع معخفة تػجييا  صحيحا ، واألخح بيجىا لمشيػض بقجرات السػىػبيغ الس

 حقيقية، وما يتخمميا مغ قجرات مسيدة.

 االتجاىات العامة في تخبضة السػىػبضغ، والستفػقضغ: -11

تبايشت االتجاىات العامة في تخبية السػىػبيغ، وذلظ تبعا  الختبلؼ الفمدفات 
ضيخت في  إذية السػىػبيغ، اليجؼ العاـ مغ تخب إلىاالجتساعية، ومغ مجتسع آلخخ، وفي نطختيا 

بعس السجتسعات مجارس خاصة بالسػىػبيغ، في حيغ نادت بعس السجتسعات بجمج السػىػبيغ 
 في السجارس العادية. 

 ويسكغ أف نمخز االتجاىات العامة في تخبية السػىػبيغ في ثبلثة اتجاىات، وىي: 
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 ؿ:واالتجاه األ 

 السجرسة العادية.الحؼ يشادؼ بجمج الصمبة السػىػبيغ في 

 االتجاه الثاني:

 يشادؼ بفرل الصمبة السػىػبيغ عغ الصمبة العادييغ، وفتح مجارس خاصة بيع.

 االتجاه الثالث:

 يشادؼ بجمج الصمبة السػىػبيغ في السجرسة العادية، ولكغ في صفػؼ خاصة بيع.

 ؿ فضسا يمي:ووتبجو مبخرات االتجاه األ 

 لمقجرات العقمية في الرف العادؼ.السحافطة عمى التػزيع الصبيعي   .1
السحافطة عمى التفاعل االجتساعي في الرف العادؼ، وذلظ بيغ ثبلثة مدتػيات مغ  .2

 القجرة العقمية، وما يػلجه ذلظ التفاعل االجتساعي مغ فخص تشافدية. 

 أما مبخرات االتجاه الثاني فتبجو في:

الت االقترادية، والعمسية، والكػادر العمسية الستخررة في السجا إعجاد الكفاءات  .1
 واالجتساعية.....إلخ.

 إعجاد القيادات الفكخية، والعمسية، واالقترادية، واالجتساعية...إلخ لمسجتسع. .2
 العمسي لمصمبة السػىػبيغ في السجاالت السختمفة. اإلبجاعتػفيخ فخص   .3

 :يأتيما  فتبجو في ؛أما مبخرات االتجاه الثالث

االجتساعي بيغ مدتػيات الصمبة العقمية الثبلثة في السجرسة السحافطة عمى التفاعل  .1
العادية، وما يػلجه ذلظ التفاعل مغ فخص تشافدية حقيقية بيغ الصمبة في السجاالت 

 السختمفة.
 إعجاد القيادات الفكخية، والعمسية، واالقترادية، واالجتساعية.....إلخ.  .2
 السجاالت السختمفة.والكػادر العمسية الستخررة في  إعجاد الكفاءات  .3
 جاع العمسي لمصمبة السػىػبيغ في السجاالت السختمفة.بإلاتػفيخ فخص  .4
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 والستفػقضغ: في تخبضة السػىػبضغتصبضقات التكشػلػجضا  -12

والستفػقػف في عالع اليـػ يدتفيجوف بذكل متدايج مغ االستخجاـ  أصبح الصمبة السػىػبػف 
وخرائريع الفخدية تتع  الستدايج لمكسبيػتخ. والدبب الخئيذ الحؼ يكسغ وراء ذلظ ىػ اف حاجاتيع

 وتمبيتيا مغ خبلؿ تػضيف تكشػلػجيا السعمػمات بصخيقة واعية ىادفة. مخاعاتيا

السعمػمات في تصػيخ ميارات، وقجرات الصمبة  والػاعي لتكشػلػجيا واالستخجاـ اليادؼ
 السػىػبيغ، والستفػقيغ يتعجػ مجخد تػضيف الحاسػب كػنو أداة مداعجة في التجريذ. 

فيحا السدتػػ البديط )الحؼ يذكل تكييف معجؿ تقجيع السعمػمات حدب الحاجات الفخيجة 
فالحاسػب أصبح يسثل  ؛فإنو ال يكفي ؛وإف كاف ضخوريا   ،لمصالب، ومخاعاة أنساط التعمع السختمفة(

 ستخجامو لتدويج الصمبة السػىػبيغوتبعا  لحلظ يشبغي زيادة ا الفكخ،أداة لبلستكذاؼ، وتػليج 
والستفػقيغ بفخص عجيجة إلجخاء البحث، وتصبيق ميارات تفكيخ معقجة. كحلظ يشبغي تذجيع ىؤالء 

 ؛في استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات تصػرا   أكثخمدتػيات أعمى، و  إلىالصمبة عمى االنتقاؿ 
 والستفػقيغ، لدببيغ رئيديغ ىسا: قيسة خاصة لجػ الصمبة السػىػبيغ فالحاسػب ذو

والستفػقيغ يدتصيعػف التقجـ  ولحلظ فإف الصمبة السػىػبيغ ،يدسح لمصمبة بالتقجـ حدب سخعتيع -أ
 انتطار الدمبلء في الرف    إلىبدخعة مغ دوف الحاجة 

سيدا  لتعميع ميارات حل وبخمجتو، وذلظ يذكل أسمػبا  مت لفخص لمصمبة لفيع آلية عسموتيح اي -ب
 والسشصق، وتصػيخ بجائل إبجاعية. السذكبلت

 والستفػقيغ بسداعجة الحاسػب بسا يمي: الخئيدة لتجريذ الصمبة السػىػبيغويسكغ تمخيز الفػائج 

والكمسات، واألعجاد،.... إلخ، وىحه يسكغ استخجاـ الحاسػب بسخونة لمتفاعل مع الرػر،  -1
 إنيا تدسح بسخاعاة األنساط التعميسية الفخدية، وتعسل عمى تصػيخىا.  إذ ؛السخونة بالغة األىسية

بخامج الحاسػب التي يشفحىا معمسػف ذوو تجريب جيج، تدتصيع تجعيع مػاشغ القػة لجػ  -2
، وحل السذكبلت، وتحميل قػاعج الكتابي مى تصػيخ ميارات التعبيخالصمبة، فيحه البخامج قادرة ع

 السعمػمات. 

إنيا تدود  إذ ؛فيي صبػرة، ومشطسة ؛خاعي سخعة التعمع الفخدية لمصالببخامج الحاسػب ت -3
الصالب بالسعمػمات عشجما يكػف مدتعجا  ليا، وىي أيزا  تشفح ميسات معقجة عشجما يكػف الصالب 

 جاىدا  لتأديتيا. 
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واألدوار، وعشجما  لسدتخجمػف الحيغ يحجدوف السذكبلت واألىجاؼبإخبلص؛ فايخجـ الحاسػب  -4
فإف الحاسػب يخجميع بذكل أفزل؛ وىكحا فإف  ؛معخفة بعسمية االستخجاـ أكثخيكػف الصمبة 

 كى.ذأغ األفخاد مغ تشفيح السيسات بصخيقة تكشػلػجيا السعمػمات عسػما  تسكّ 

والتفاعل مع عجد كبيخ مغ  لسػىػبيغ والستفػقيغ بااللتقاءاتدسح تكشػلػجيا السعمػمات لمصمبة  -5
؛ فإف الشاس يتعمسػف مغ بعزيع بعزا   ،كياءذألاألشخاص ا  ,Jones) .وكسا ىػ معمـػ
1995,p.23) 

 واقع تخبضة السػىػبضغ في البالد العخبضة:  -13

 أوأنو ال يػجج في معطع الجوؿ العخبية بخامج خاصة،  إلىتذيخ بعس الجراسات 
 إلىوالستفػقيغ. وإف ىحه الجوؿ ال تداؿ تتجاىل مجػ حاجاتيا  مذخوعات وششية لخعاية السػىػبيغ

وتعخؼ  ،تيسل مدألة اكتذافيع ومغ ثعشاقات السػىػبيغ والسبجعيغ مغ الشاحية العمسية، 
 (. 1995، حسػد، 1982والتخبية البلزمة ليع، )الصحاف،  حاجاتيع، وتػفيخ العشاية

ججيج أدت الريحات الستكخرة حػؿ قزية استشداؼ العقػؿ العخبية، والت ومع ذلظ؛ فقج
ضيػر بعس التجارب، والسذخوعات العخبية  إلىوغيخىا مغ العػامل  التخبػؼ، ونقل تقشيات العرخ

ضيػر تعبيخات مغ مثل: )الشابغيغ، والسػىػبيغ( في تػصيات، وتقاريخ  إلى إضافةالسزيئة، 
والستفػقيغ في الػشغ  االىتساـ بالسػىػبيغ العخبية. وعميو فقج تصػرت حخكةة السؤتسخات التخبػي

 وغيخ حكػمية؛ لتأخح أشكاال  عجيجة مغ أىسيا ما يمي :  وذلظ بجعع مغ مؤسدات حكػمية ،العخبي

التقجـ عبخ درجات الدمع التعميسي خبلؿ مخحمة الجراسة  أو الدساح بالتدخيع األكاديسي -1
 معاييخ متشػعة مغ أىسيا أحكاـ السعمسيغ، والتفػؽ في التحريل السجرسي.  إلىا  األساسية؛ استشاد

تحريبل  يقبل فييا الصمبة الحيغ يطيخوف  ،والستفػقيغ ذاء مجارس خاصة لمصمبة السػىػبيغإن -2
 وعقمية استثشائية.  مختفعا ، وقجرات إبجاعية

والستفػقػف عقميا  بعس الػقت،  ىػبػف ائية يقزي فييا الصمبة السػ إنذاء مخاكد ريادية إغش -3
 ويتعخضػف لخبخات تخبػية تغشي السشاىج الجراسية الخسسية.

في السخحمة  أوائل في السخحمة الثانػية، و تقجيع مشح دراسية وجػائد تذجيعية لمصمبة األ -4
 الجامعية.
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جاعي األدبي، بإلفي مجاالت اإلنتاج  -والقصخؼ  ،عمى السدتػػ العخبي -عقج مدابقات سشػية -5
 والفشي، والعمسي.

 عمسية التي يذارؾ فييا أكاديسيػف ومخبػف عمى السدتػػ العخبيعقج بعس السؤتسخات ال -6
 ( 459، 1998جاع. )جخواف،بإلاو  ذة مػضػعات تتعمق بتشسية السػىبةوالقصخؼ بيجؼ مشاق

ميع األساسي، ويكػف إقامة مخاكد خاصة لمستسيديغ يمتحق بيا الصالب بعج إنياء مخحمة التع -7
ب لسجسػعة مغ االختبارات لخزػع الصال إضافةعمى السجسػع التحريمي؛  ء  اختيار الصبلب بشا

لسا  إضافةتقجـ ليؤالء الصبلب مشاىج دراسية خاصة تشسي الذخرية؛  إذوالتخبػية،  الشفدية
ثبلث الصالب  يقزي إذوالقيادية،  خاتِ أخخػ تشسي الذخرية السدتقمةيتعخض لو الصالب مغ خب

ودارسا ، ويتمقى مختبا  شيخيا  تذجيعيا  مثل: مخكد الباسل لمستِسيديغ  سشػات في ىحا السخكد مقيسا  
 في سػرية. 
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 الفصل الحادي عش               
  التعليم سياسات دمج ذوي

 
 االحتياجات الخاصة ف

 :مقجمة. 1
سع البذخؼ عمى السدتػػ ج اإلعاقة بسختمف أشكاليا مغ اليسـػ األساسية لمسجتتعّ 
كانت وال زالت تعاني أنػاعا  مغ الخاصة  واإلنداني، انصبلقا  مغ أف ذوؼ االحتياجات االجتساعي

فقج  ا؛ندانيا ، وتأثيخاتيإ، و السذكمة اجتساعيا  التسييد، والطمع، واإلىساؿ، والعدؿ، ونطخا  ألبعاد ىحه 
مغ  لكػنيا مكػنا  ميسا  بػضع حمػؿ لسعاناة ىحه الذخيحة  ةمشاديارتفعت أصػات التخبػييغ 
 .إىسالو أو والحؼ ال يسكغ بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ تجاىمو ،مكػنات السجتسع  اإلنداني

شفاؿ ذوؼ مخغػب فيو بيغ األجخاء تفاعل اجتساعي إيجابي إلاجة الساسة لمحونطخا  
واألشفاؿ العادييغ، ضيخت فكخة الجمج كأحج الحمػؿ السقتخحة لسداعجة ىحه  االحتياجات الخاصة

والعدلة، وذلظ لكي  سجتسع، وإخخاجيا مغ حالة التيسيرالفئة مغ األشفاؿ عمى االنجماج في ال
السؤلسة التي يعاني مشيا أفخاد  ثار الدمبيةآلتسارس حقػقيا كفئة فاعمة في السجتسع، وتخفف مغ ا

ىحه الفئة، وذلظ عغ شخيق دمج األشفاؿ مغ ذوؼ االحتياجات الخاصة مع أقخانيع مغ األشفاؿ 
وعمى ، خاصة   السعػقيغليكػف ىشاؾ تفاعل إيجابي مثسخ يشعكذ إيجابيا  عمى األفخاد  ؛العادييغ

لشسػ الصفل جدجيا ، ومعخفيا ،  والسشاسبة الصبيعيةوألف السجرسة ىي البيئة السجتسع عامة، 
ومؤىميغ لخعاية ىحه  وبإشخاؼ معمسيغ مغ ذوؼ االختراص ،واجتساعيا  وفق أسذ عمسية محجدة

الحيغ  عميو عسمية تعميع ىؤالء األشفاؿ أخح التخبػيػف يخوجػف لفكخة الجمج كأساس تختكد ؛الفئة
 نيع العادييغ.التفاعل مع أقخا حخمانيع مغ فخصمغ  ،ولفتخات شػيمة ،عانػا

في الرفػؼ العادية، ولكشو يعشي تػفيخ  السعػقيغال يعشي تعميع جسيع األشفاؿ والجمج 
اة لؤلشفاؿ ذوؼ اإلعاقات البديصة، وذلظ مغ خبلؿ إلحاقيع و افخص التعميع القائسة عمى السد

 عمى تمبية حاجاتيع. وقجرة   مبلءمة   كثخبالبيئة التخبػية األ
إتاحة الفخصة لمصمبة ذوؼ االحتياجات الخاصة البديصة لتمقي  :ويقرج بالجمج التعميسي

أقرى درجة مسكشة، وىحا يعشي مذاركتيع باألنذصة التعميسية التي  إلىالتعميع مع الصمبة العادييغ 
 إلىلئظ الصمبة قادريغ عمى ىحه السذاركة بدبب افتقارىع أو  يكغا لع إذيدتصيعػف تأديتيا بشجاح، و 

سية البلزمة، فسغ السسكغ بحؿ الجيػد لجمجيع في األنذصة غيخ األكاديسية، مثل: السيارات األكادي
واألنذصة الجراسية الخاصة، عمسا  بأف  االستخاحة، وبعس السػضػعات وأوقاتالتخبية البجنية، 

 بصيؤوتأثخا  واستفادة مغ أسمػب الجمج، وىع ما يصمق عمييع  أكثخالسعاقيغ بجرجة بديصة ىع 
مذكبلت سمػكية  أوؼ الدسع، ضعاؼ البرخ، ومغ يعانػف مغ صعػبات التعمع، التعمع، ضعا

متعجدؼ اإلعاقات البديصة، وىع الفئات الخاصة التي ال تمقى العشاية والخعاية التخبػية  أوبديصة، 
 السشاسبة.
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 لسحة تاريخضة عغ الجمج:. 2
ريخية كاف األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة ضحايا التسييد، وكانت السدؤولية في امغ الشاحية الت

 ،دوف وجػد مبادغ تػجييية عامة بذأف كيفية التثقيفمغ تعميسيع تقع عمى عاتق أسخىع فقط 
 يأخحوف السذػرة بذأف تخبيتيع مسغ حػليع. اآلباءوبجيل ذلظ كاف 

وؼ اإلعاقة مغ قبل الكشيدة (، اتجاىات إيجابية تجاه األشفاؿ ذ1800وقج شيج عاـ )
ؿ فخصة لتمقي األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة أو البخوستانتية، ومغ ثع في القخف التاسع عذخ ضيخت 

( 1911ؿ مجرسة لتعميع الرع، وفي عاـ )أو (، 1917افتتح تػماس غالػديت عاـ ) إذ ؛التعميع
 خيكية تعميع األشفاؿ السكفػفيغ إلداميا .األمجعمت والية نيػيػرؾ 

اة و اوتحقق السد ،( مغ قانػف إعادة التأىيل التي تحطخ التسييد504ضيػر السادة ) أيزا
 (.1973في تعميع األشفاؿ جسيعيع لتكػف بجاية لطيػر فكخة الجمج عاـ )

 ومغ أىع األسباب التي جعمت الكثيخ مغ الباحثيغ يؤيجوف فكخة الجمج:
  مغ  تحقيق قجر كاؼ   وؼ اإلعاقة يسكشيعشارت إليو البحػث بأف األشفاؿ ذأما

التعميع في صفػؼ التعميع بقجر تسكشيع مغ تحقيق ذلظ في صفػؼ التعميع 
أف األشفاؿ ذوؼ  إلىعجـ وجػد أدلة بحثية قاشعة تذيخ  إلى إضافة ؛الخاص

 اإلعاقة يتعمسػف برػرة أفزل في البخامج السشفرمة.
 البخامج السشفرمة في إعجاد األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة لمسذاركة الكاممة في  إخفاؽ

 جسيع جػانب الحياة.
  ،ومػضفي السجارس،واآلباءغالبية البحػث التي بحثت في اتجاىات السعمسيغ ، 

واإلدارييغ ضيخت بشتائج إيجابية نحػ تعميع األشفاؿ ذوؼ االحتياجات  واألقخاف،
 الخاصة مع العادييغ.

 ع العاـ قادر عمى تػفيخ التعميع لكل األشفاؿ شخيصة تػفيخ تجابيخ عمسية التعمي
 واضحة.

  ذوؼ االحتياجات الخاصة بسا يتشاسب مع قجراتيع، وذلظ  األشفاؿيسكغ تجريذ
ومفيـػ الحات  أفزل، ويصػر األخبلؽ ومشطػمة القيع ا  اجتساعي يحقق ليع قبػال  

  واالجتساعي. يداعجىع عمى تحقيق التكيف الشفديلجييع، و 
  Inclusionالجمج:  تعخيف. 3

 مشيا:  بعس  لسفيـػ الجمج سشمقي الزػء عمى عجة ىشاؾ تفديخات 
اإلعاقة العسمية التعميسية  ؼتمقي الصالب ذتمظ العسمية التي تتسثل في  :يعخؼ الجمج بأنو

مع تدويجه بالخجمات  ،وشجتيا نو العادييغ بغس الشطخ عغ إعاقتوفي غخفة الجراسة العادية مع أقخا
 (149، 2008السدانجة التي يحتاجيا في الرف.) حشفي، 
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" تسكيغ األشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة في السجارس العادية :كسا يعخؼ الجمج بأنو
كسا يعشي بحؿ  ،بجال  مغ السؤسدات الخاصة مغ تخبية تدتجيب الحتياجاتيع وفق صيغ متشػعة

)عبج والجساعية لمسجرسة".  في كامل األنذصة التخبػية ػؽ السعلجيػد لتدييل مذاركة الصفل ا
 (5، 2015الحفيع حسجاف، 

األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة  وجػد يعشي  :ولجمج بأن( اDevine, 2014كسا عخفت ديفيغ) 
ع العاـ، والدمبلء مغ رة، وصفػؼ التعميو امجمع زمبلئيع العادييغ مغ خبلؿ االلتحاؽ بسجارس 

بيئة أقل تقييجا ، وزيادة إمكانية وصػؿ األشفاؿ لسشياج التعميع العاـ،  إلىلمػصػؿ  ؛العسل نفدو
وتتزسغ مسارسات التعميع السجمج الترسيع الذامل، والتجريذ الفارقي، وتقجيع التكشػلػجيا 

 السدانجة. 
" إتاحة الفخصة لؤلشفاؿ ذوؼ اإلعاقة مغ االنخخاط في نطاـ  :وعخؼ الجمج أيزا بأنو

مػاجية  إلىالتعميع كإجخاء لمتأكيج عمى مبجأ تكافؤ الفخص في التعميع، وييجؼ الجمج عسػما  
 ووفقا  ألساليب ،االحتياجات التخبػية الخاصة باألشفاؿ ذوؼ اإلعاقة ضسغ إشار السجرسة العادية

كػادر التعميع  إلى إضافة ،ذخؼ عمى تقجيسيا جياز تعميسي متخرزومشاىج دراسية تعميسية، وي
 (229، 2009في السجرسة العامة. ) حافع، 

" تعميع األشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة مع أقخانيع  :بأنو (2010وعخفو القخيصي )
لتمبية  ؛والتقػيع اخل الرف العادؼ مع تييئة البيئة والسشياج وأساليب التجريذالعادييغ في د

 احتياجاتيع، وإزالة العػائق التي تحػؿ دوف تعمسيع.
مشة في كل مكاف آعيذة  السعػؽ " يعشي أف يعير  :وعخؼ الجمج بسفيػمو الذامل بأنو

واالغتخاب داخل  شعػره بالعدلةكعزػ في أسختو، وعجـ  وقيستو فيو، وأف يذعخ بػجػده يكػف 
 وجػدهواالجتساعي الفعاؿ بجانب  مغ التػافق واالنجماج الذخري ا  يحقق قجر  أؼ ،مجتسعو

، واألكاديسية، كافة السدتسخ مع زمبلئو العادييغ في الرف، واستفادتو مغ الخجمات التخبػية
 (.19، 2005والخياضية، وغيخىا.) شقيخ، 

 السرصمحات السختبصة بالجمج:. 4
عسمية إبعاد ذوؼ االحتياجات  لىإلقج شاع استخجاـ العجيج مغ السرصمحات لئلشارة 

، ودخػليع مع أقخانيع العادييغ، ومذاركتيع في الرف خاصة بيعالخاصة عغ السؤسدات ال
 العادؼ، وتقخيبيع مغ السجتسع كغيخىع مغ العادييغ، ومغ ىحه السرصمحات اآلتي:
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 :Deinstitionalizationال : التحخر مغ السؤسدضة أو 
التخمي عغ مؤسدات رعاية السعػقيغ، وتػفيخ بيئة  إلىويعشي ىحا السرصمح الجعػة  

البيئة األسخية العادية لخعايتيع، وىحا يتزسغ تػفيخ أشكاؿ الحياة العادية التي تقتخب  إلىأقخب 
 حج كبيخ مغ الطخوؼ العادية، والسجتسع. إلى

التي تفخضيا مؤسدات رعاية كسا يعشي ىحا السرصمح التحخر مغ فكخة العدؿ والقيػد 
مسا يدسح بخعايتيع، وتقجيع التعميع ليع في  ؛وتػفيخ بيئة أقل تقييجا  لحخيتيعالسعػقيغ الخاصة بيع، 

 بيئة أقخب ما تكػف لمعادييغ، وتأىميع لمحياة االجتساعية. 
 :Normalizationثانضا : التصبضع نحػ العادية  

لؤلشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة لتمقي الخبخات، ويعشي ىحا السرصمح إتاحة الفخصة 
ومػاقف عسمية داخل الرف الجراسي،  خخيغ والتفاعل معيع في ضل ضخوؼآلومبلحطة سمػؾ ا

، وتأىيميع عواالىتساـ بخعايتي، اإلمكافقجر  خارجو، بيجؼ تقخيب األشفاؿ مغ أقخانيع العادييغ أو
 بذكل يداعجىع عمى االنخخاط والسذاركة االجتساعية. 

 : Mainstreamingثالثا : تػحضج السدار التعمضسي 
تعميع األشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة مع أقخانيع  ؛والسقرػد بتػحيج السدار التعميسي

مسا يداعج  ؛ادييغبحيث يتع تدويجىع ببيئة شبيعية تزع أشفاؿ ع ؛العادييغ في السجارس العادية
 في تخميريع مغ شعػرىع بالعدلة.

وضع األشفاؿ ذوؼ االحتياجات  إلىوالحؼ يذيخ  ،كسا عشي بو الجمج األكاديسي
العادييغ في الرف العادؼ، مع تػفيخ السدتمدمات التي تداعجىع عمى مدايخة  عالخاصة مع أقخاني

 أقخانيع العادييغ.
 : The Regual education initiativeرابعا : مبادرة التخبضة العادية 

في  ا  ويقرج بسرصمح مبادرة التخبية العادية الجمج السجرسي الذامل، والحؼ يتصمب تغييخ  
لة إدخاؿ مشاىج تداعجىع و االسشاىج التي تجرس لمسعمسيغ الحيغ يقػمػف بتجريذ العادييغ، ومح

 ؛وتكييف البيئة السجرسية تعجيلجات الخاصة، كسا يتصمب ذلظ عمى تجريذ األشفاؿ ذوؼ االحتيا
مغ ذوؼ  ـأبغس الشطخ عغ شبيعتيع سػاء أكانػا عادييغ،  ؛لتمبي االحتياجات الستشػعة لمستعمسيغ

 االحتياجات الخاصة. 
 : integrationخامدا : التكامل 

لؤلفخاد الحيغ سبق  امبل  ش ا  ىػ مرصمح تخبػؼ يعشي دمج الشطع السشفخدة لتكػف نطام 
خخػ، أأية عػامل  ـأالعخؽ،  ـأخجمات مشفرمة ليع سػاء أكاف ذلظ بدبب الجشذ،  أو تقجيع نطع
وميشي  إنو يتزسغ عسمية تكييف اجتساعي إذ السرصمحات تعبيخا  عغ الجمج؛ أكثخوىػ مغ 
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مع مخاعاة الحاجات الخاصة بكل فخد، واختيار السشاسب لو مغ الطخوؼ  ،لمسعػقيغ مع السجتسع
 البيئية.

 :inclusionالجمج الذامل سادسا : 
وتػفيخ فخص تعميع الصمبة السعػقيغ ضسغ بخامج التخبية العامة،  :ويقرج بالجمج الذامل 

تقجـ خجمات تخبػية مشاسبة  وذلظ مغ خبلؿ إعجاد بيئات دراسيةتعميسية لؤلشفاؿ ذوؼ اإلعاقة، 
كانػا ألؤلشفاؿ سػاء عية واالجتسا تجعع االحتياجات التخبػيةوميػليع، و  لقجراتيع واستعجاداتيع
 (.22، 2015)عبج الحفيع حسجاف،  عادييغ، أـ معػقيغ.

 أشكاؿ الجمج:. 5
األفخاد ذوؼ االحتياجات الخاصة مع األفخاد العادييغ مغ السػضػعات  دمج عسمية جّ تع

أف أساليب دمج  إلىالتي تدتحػذ عمى اىتساـ كبيخ في جسيع دوؿ العالع، وال بج مغ اإلشارة 
ونػع وشجة اإلعاقة مغ  نية ىحا البمج مغ جيةمكاإخخ، وذلظ حدب آ إلىالسعػقيغ تختمف مغ بمج 

 جية أخخػ.
 متعجدة، مشيا:  ا  ، وصػر ويأخح دمج الصبلب ذوؼ االحتياجات الخاصة في السجارس العادية أشكاال  

 :Academic Integrationاألكاديسي ال : الجمج أو 
مع الصمبة العادييغ في الرفػؼ العادية شػاؿ  ػقيغالتحاؽ الصمبة السعويقرج بو  
ويتمقى ىؤالء الصمبة بخامج تعميسية مذتخكة، ويذتخط في ىحا الشػع مغ الجمج تػفخ الػقت، 

الطخوؼ، والعػامل التي تداعج عمى إنجاح ىحا الشػع مغ الجمج، ومشيا تقبل الصمبة العادييغ 
جشب مع  إلىالعادؼ، وتػفيخ مجرس التخبية الخاصة الحؼ يعسل جشبا   في الرف ػقيغلمصمبة السع

والستسثمة في  ،السجرس العادؼ، وذلظ لتػفيخ اإلجخاءات التي تعسل عمى إنجاح ىحا االتجاه
 وترسيسيا. االمتحاناتاالتجاىات االجتساعية، وإجخاء 

 Social Integrationاالجتساعي ثانضا : الجمج 
  ،والعسل ع الصمبة العادييغ في مجاؿ الدكغم ػقيغالصمبة السعويقرج بو التحاؽ  

ة الصبيعية بيغ والحياة االجتساعي لفخص السشاسبة لمتفاعل االجتساعيتػفيخ ا إلىوييجؼ ىحا الشػع 
 .ػقيغوالسع األفخاد العادييغ

 الخجماتعسمية لتقجيع  شخيقة ىػ السجتسعيالدمج ( أف 2013كحلظ يخػ ) رفاعي،  
في مجتسعاتيع  لمسعػقيغوتقجيع الخجمات االنجماجية التأىيمية  الكافية والفعالة، ويقـػ عمى تػفيخ

والبذخية الستػفخة في السجتسع  دتفيجيغ مغ جسيع السػارد الساديةوم وبيئاتيع السحمية، مدتخجميغ
.) رفاعي، ومجتسعيع في عسمية التأىيل أنفديع وعائبلتيع ػقيغالسحمي، ومذاركة وشسػؿ السع

2013 ،20) 
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   Functional Integration    ثالثا : الجمج الػضضفي
في البخامج التعميسية نفديا مع  ػقػف ويتصمب ىحا الشػع مغ الجمج أف يذارؾ الصمبة الس 

يتمقػف  إذ ؛األشفاؿ العادييغ لبعس الػقت، ثع يتع سحب ىؤالء األشفاؿ مغ قاعات الشذاط العادية
 السداعجة مغ معمع متخرز. أونػعا  مغ التعميع الفخدؼ الستخرز، 

 Location Integrationرابعا : الجمج السكاني 
يمتحق  إذويقرج بيحا الشػع مغ الجمج إنذاء صفػؼ خاصة ممحقة بالسجرسة العامة،  
مع الصمبة العادييغ في بشاء السجرسة، ولكغ في صفػؼ خاصة بيع، ويتمقى  عػقػف الصمبة الس

لبعس الػقت بخامج تعميسية مغ قبل مجرس التخبية الخاصة، وبخامج تعميسية  ػقػف الصمبة السع
 مذتخكة مع أقخانيع العادييغ في قاعات الشذاط العادية.

 خامدا : الجمج عغ شخيق العسل:
بأعساؿ في مؤسدات تجسعيع مع  السعػقيغمج  ضخورة إلحاؽ ويقرج بيحا الشػع مغ الج 

بذخط أف يتمقػا دورة تأىيل خاصة بيع في البجاية، مع مداعجة أصحاب العسل ليع في  ؛العادييغ
صعػبات تػاجييع، مع تجشب السبالغة في  ةلة تحليل أيو الى مغ التحاقيع بالعسل، ومحو األ السخاحل

لتقبل  ؛مع إبجاء االستعجاد مغ قبل العامميغ وأصحاب األعساؿ ؛معاممتيع بالقجر السبالغ فيو
 تخػؼ مغ إعاقتيع. أودوف إضيار أؼ تذكيظ في قجراتيع، مغ السعاقيغ عمى أساس ججارتيع 

 مبخرات الجمج:. 6
ما يبخره،  لوو بالغ األىسية  خمأمع األشفاؿ العادييغ  ػقيغإف عسمية دمج األشفاؿ السع

 اآلتي: ومغ أىع ىحه السبخرات
 خبلقية:ألالسبخرات االجتساعية، وا. 1

اتجاىات إيجابية نحػ السعػقيغ  إلىواالجتساعية التي دعت  خبلقيةألالجػانب ا ُعّجت
وحقػؽ األفخاد بدمبية  عمت نجاءات العجالة إذالجمج،  إلىة الجاعية سباب الخئيدألمغ ا

ىؤالء  فيعدؿ السعػقيغ في السخاكد الخاصة، والتي أفخزت تأثيخات نفدية كبيخة 
يعسل الجمج عمى تكػيغ اتجاىات إيجابية  إذ ؛كخاىيتيع لمسجتسع إلىاألشفاؿ، والتي أدت 

نحػ األفخاد ذوؼ االحتياجات الخاصة، كسا يذجع عمى قبػليع مغ الشاحية االجتساعية، 
كسا يجعميع يتمقػف تخبية نػعية، ويعيذػف حياة شبيية بحياة اآلخخيغ في مجتسعيع، 

 خبلقية.األو  رقي السجتسع مغ الشاحية الحزاريةمؤشخ ميع عمى أف الجمج  إلى إضافة
 السبخرات القانػنية والتذخيعية: .1

في الػقت  وال سيسا ،، وفي معطع دوؿ العالعإف جسيع التذخيعات التخبػية إذ
 إلىفي التعمع في بيئات تخبػية أقخب ما تكػف  السعػقيغالخاىغ تشز عمى حق األشفاؿ 

 البيئة الصبيعية.
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 السبخرات الشفدية والتخبػية: .2
ال  ا  أساسي ا  خخيغ يعج متصمبآلأف عسمية التفاعل االجتساعي، والتػاصل مع ا إذ

 مع أقخانيع العادييغ.  ػقيغيسكغ تحقيقو إال مغ خبلؿ دمج ىؤالء السع
مسا يمقي باألعباء  ؛بفئاتيع السختمفة ػقيغالسع األشخاصعجاد أ التدايج السدتسخ في  .3

ألف تكمفة إقامة مجارس خاصة  ؛السادية، واالجتساعية، والتخبػية، في نطاـ العدؿ
شعػر السعػؽ  إلى إضافةمع العادييغ،  ػقيغأكبخ مغ تكمفة دمج السع ػقيغبالسع

نيع فئة ميسمة فيو، والسصالبات الجولية والعخبية التي أو  ،والػحجة في السجتسع ،بالعدؿ
جػدة الحياة،  إلىوالػصػؿ بيع  ،تشادؼ بإتاحة الفخصة لحوؼ اإلعاقة بتحديغ حياتيع

في دمج أبشائيع ورغبتيع الذجيجة  ،لياء أمػر ذوؼ اإلعاقةأو والسصالبة الستدايجة مغ قبل 
متعامل مع مكتذفات العالع مؤىميغ ل ا  ليتع إعجادىع ليكػنػا أشخاص ؛في التعميع العاـ

ثار السجمخة لئلعاقة آل، وذلظ لمتقميل مغ اعوتصػيخىا، بغس الشطخ عغ إعاقتي الحجيث
 (105، 2011) الدعيج، عمى الذخز السعػؽ، وأسختو، ومجتسعو.

 إيجابضات الجمج:. 7
في بيئاتيع الصبيعية، وليذ في بيئات ذوؼ اإلعاقة يخكد الجمج عمى خجمة األشفاؿ  .1

والتفاعل،  لرعػبات التي يػجيػنيا في التكيفومعدولة، والتخفيف مغ ا ،محسية
والسحخومة مغ الخجمات،  لسشاشق البعيجةوالتشقل، والحخكة، ويشصبق ذلظ عمى أشفاؿ ا

 كالسشاشق الخيفية.
 حتياجات الخاصة.يداعج الجمج في استيعاب أكبخ عجد مسكغ مغ األشفاؿ ذوؼ اال .2
  األشفاؿ السعػقيغ. يل اتجاىات األشخاص العادييغ نحػيديع الجمج في تعج .3
 سمبضات الجمج:. 8

 :كسا أف لمجمج ايجابيات كثيخة كحلظ لو العجيج مغ الدمبيات، ومغ أىع ىحه الدمبيات
في مجاؿ التخبية الخاصة في السجارس  جيجا  فخ معمسيغ مؤىميغ، ومجربيغ عجـ تػ  .1

 .اإلمكانياتميسا تحققت لو بخامج الجمج  إخفاؽ إلىالعادية قج يؤدؼ 
واألشفاؿ ذوؼ االحتياجات  العادييغ األشفاؿقج يعسل الجمج عمى زيادة الفجػة بيغ  .2

كاديسي في الحكع ألأف السجرسة العادية تعتسج عمى التحريل ا وال سيسا ،الخاصة
 الصالب.عمى 

ع حخماني إلىقج يؤدؼ دمج األشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة في السجارس العادية  .3
 فخا  ليع في السجارس الخاصة.مغ فخدية التعميع الحؼ كاف متػ 

عشج األشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة،  اإلخفاؽيع الجمج في تجعيع فكخة قج يد .4
وال  ،دافعية التعميع لجييع، وتجعيع السفيـػ الدمبي عغ الحات فيالتأثيخ  ومغ ثع
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ف السجارس إ إذ ؛مكانيات الصفل السعػؽ إا كانت الستصمبات السجرسية تفػؽ إذ سيسا
 إلىؽ يحتاج ػ في حيغ أف الصفل السع ،العادية تصبق السعيار الرفي في التقييع

رنة أداء الصفل السعاؽ مع ما والحؼ يقـػ عمى أساس مقا ،السعيار الحاتي في التقييع
  ىػ متػقع مشو، وليذ مقارنتو مع أداء السجسػعة الرفية.

اتجاىات األشفاؿ العادييغ قج  أواالتجاىات الدمبية لسعمسي األشفاؿ العادييغ،  .5
 تجعل مغ عسمية الجمج تجخبة سمبية لؤلشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة.

مسا قج  ؛العادييغ، وغيخ مييأة لتمظ الفئة السباني في التعميع العاـ مرسسة لؤلشفاؿ .6
 يذكل صعػبات لؤلشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة. 

 متصمبات الجمج:. 9
 يحتاج تجديج الجمج بشجاح عمى أرض الػاقع العجيج مغ الستصمبات لعل أبخزىا، اآلتي:

 االحتضاجات التعمضسضة:ؼ تعخّ  .1
ؼ االحتياجات التخبػية لؤلشفاؿ تعخّ في عسمية الجمج ىي  لىو الخصػة األ

، وذلظ لكي يتسكغ خرػصا  ذوؼ االحتياجات الخاصة  واألشفاؿ، عسػما  العادييغ 
عمى العسمية التخبػية مغ إعجاد البخامج التخبػية السشاسبة لسػاجيتيا مغ الشاحية  سػف القائ

فخدية بيغ  ا  ف ىشاؾ فخوقإ إذالتخبػية، واالجتساعية، والشفدية في الرفػؼ العادية، 
 ياتواألشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة، فكل شفل مغ ىؤالء لو قجراتو الخاصة، وإمكان

الفخدية، والتي يختمف بيا عغ غيخه مغ السعػقيغ  واالجتساعية ، وحاجاتو الشفديةالجدسية
 :ومغ ىحه االحتياجات،

 تحجيج اإلعاقات القابمة لمجمج. .1
جية، ولكل شفل معػؽ مغ جية  تحجيج نػع الجمج السشاسب لكل إعاقة مغ .2

 أخخػ.
 تأميغ الخجمات الصبية السشاسبة لمسعػقيغ.  .3
 بالسخونة والذسػلية. رفتأميغ السشيج السشاسب، الحؼ يت .4
 رسيغ السؤىميغ والسجربيغ لمتعامل مع األشفاؿ السعػقيغ.جتأميغ الس .5
 تاميغ الػسائل التعميسية التي تتشاسب مع كل نػع مغ أنػاع اإلعاقة. .6

 إعجاد القائسضغ عمى العسمضة التخبػية: .2
جاىات العامميغ في ما الخصػة الثانية في عسمية الجمج فيي العسل عمى تغييخ اتأ

مغ مجرسيغ، ومػجييغ، وإدارييغ، وتبريخىع باليجؼ مغ الجمج،  الحقل التخبػؼ 
لتتسكغ مغ إدماج ىؤالء  ؛وكيف تدتصيع السجرسة أف تقـػ بجورىا في إنجاح الجمج

، وذلظ مغ السسكغ أف يتحقق إعجادىع لبلنجماج في السجتسعو شفاؿ في التعميع، األ
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عغ شخيق إدارة واعية متفيسة لجورىا، قادرة عمى تػفيخ السرادر الكافية مغ 
رشادات ليع ليتسكشػا مغ إلالكػادر، والػسائل التعميسية، وتجريب السعمسيغ، وتقجيع ا

 الجمج.القياـ بعسميع مغ أجل إنجاح عسمية 
 السجيخيغ(، بأف اتجاىات Chandler, Taleshia L, 2015أشارت دراسة)  إذ

 فيياوالسعمسيغ في السجارس التي يػجج بيا الجمج أفزل مغ السجارس التي ال يصبق 
 نطاـ الجمج.

 إعجاد السعمسضغ: .3
 إلىوالتحجيات، والتي تحتاج  مج تشصػؼ عمى العجيج مغ السذكبلتإف عسمية الج

ذ األشفاؿ ذوؼ االحتياجات والتخبػية البلزمة لتجري ييع الكفايات التجريديةمعمسيغ لج
ومؤىميغ  مج البج مغ تػفيخ معمسيغ متخرريغلحلظ قبل تشفيح أؼ بخنامج لمج ؛الخاصة

يتػقف عمى عجد مغ الستغيخات، ف الجمج إ إذلتعميع األشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة، 
السعمسيغ، وىحا ما يؤكج دور الجافع الجاخمي لمسعمسيغ نحػ إقامة والتي مغ أىسيا إدراكات 

 عبلقة إيجابية مع ذوؼ االحتياجات الخاصة في السجارس.
 إعجاد السشاىج والبخامج التخبػية: .4

والبخامج التخبػية السشاسبة  زا ضخورة إعجاد السشاىج الجراسيةومغ متصمبات الجمج أي
لحلظ البج  ؛فخص التعمع في الرف العادؼ لخاصةالتي تتيح لحوؼ االحتياجات ا

مغ تصػيخ السشاىج بحيث تكػف قادرة عمى تمبية االحتياجات التعميسية لكل 
 ولكل فئة مغ فئات اإلعاقة، وىشا يجب التأكيج عمى:األشفاؿ، 

 اختيار السعمع السشاسب لمسشاىج والبخامج. .1
 بخنامج تخبػؼ. أو عميسية السشاسبة لكل مشيجاختيار الػسائل واالساليب الت .2
 تحجيج األىجاؼ التعميسية السخجػة مغ السشاىج بصخيقة قابمة لمسبلحطة والقياس. .3
وأساليب استخجاميا بصخيقة تداعج عمى زيادة  ،تحجيج أساليب التعديد السشاسبة .4

اكتداب السعمػمات والسيارات السخصط ليا في األىجاؼ قجرة الصالب عمى 
 التعميسية.

 اس السشاسبة لمسشيج السػضػعي.اختيار أدوات القي .5
تحقيق  إلىالستػفخة في السجرسة لمػصػؿ  اتياإلمكاناالستفادة مغ كل  .6

 األىجاؼ السقخرة مغ السشياج.
ضخورة تػثيق السبلحطات ونتائج القياس بصخيقة تديل االرتقاء باألىجاؼ  .7

، 2015السخاحل التي تمييا.) عبج الحفيع حسجاف،  إلىالتعميسية مغ مخحمة 
20.) 
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 مجرسة الجمج:اختضار  .5
لتكػف  ؛السشصقة التعميسية أو رسة الجمج يتصمب إحجػ مجارس الحياختيار مج

 مخكدا  لمجمج، ويتع اختيار ىحه السجارس وفقا  لمذخوط اآلتية:
 قخب السجرسة مغ أحج مخاكد التخبية الخاصة. .1
 .والسعػقات ،السحيصة بالسجرسة خالية مغ الحػاجدأف تكػف البيئة  .2
 البرخية وال سيساة لحوؼ اإلعاقة، أف تكػف الحخكة داخل السجرسة سيم .3

 والحخكية.
غ األمفخ بيا معاييخ ايا وسائل الشقل الخاصة لمصفل، ويتػ في فخأف يتػ  .4

 والدبلمة.
 والسعمسيغ لتصبيق الجمج في مجرستيع. استعجاد مجيخ السجرسة .5
 نجاح تجخبة الجمج. يف في اإلسياـوالسعمسيغ  اآلباءف مجالذ و اتع .6
 أف يكػف السدتػػ الثقافي االجتساعي لبيئة السجرسة جيجا . .7
تييئة التبلميح العادييغ، وتػضيح أبعاد تجخبة الجمج اإلندانية، والتخبػية،  .8

 والشفدية  لؤلىل.
 .وأدوات تعميسية( ،) وسائل تػفيخ الخجمات، واألنذصة التخبػية .9

 القابميغ لمجمج. األشفاؿانتقاء .10
 يجب أف تتػفخ في األشفاؿ القابميغ لمجمج، مشيا:عجة وىشاؾ شخوط      

 لؤلشفاؿ العادييغ.نفديا مغ الفئة العسخية  السعػقػف أف يكػنػا األشفاؿ  .1
ارات مبية معطع مينفدو في قزاء حاجاتو، وفي تاالعتساد عمى أف يكػف قادرا  عمى  .2

 الحياتية. واألنذصة العشاية بالحات
تتػفخ ليع وسيمة  أومغ سكاف السشصقة السحيصة بالسجرسة،  السعػقػف أف يكػنػا األشفاؿ  .3

 السجرسة. وإلىمػاصبلت مغ 
  ال يكػف الصفل مغ ذوؼ اإلعاقة الذجيجة، وأال يكػف لجيو إعاقات متعجدة.أ .4
 أقخانو العادييغ. أف يكػف لجػ الصفل السعػؽ رغبة في التعمع مع .5
) دمحم ف األسخة مع السجرسة في الستابعة السدتسخة لدمػكيات الصفل مع أقخانو.و اأف تتع .6

  (.110، 2016سبلمة شاش، 
 تيضئة وإعجاد التالمضح:. 6

يجب عمى القائسيغ عمى العسمية التخبػية تػضيح التغيخات التي ستصخأ عمى السجرسة 
حرز يتع مغ خبلليا تػضيح مفيـػ الجمج لمتبلميح  نتيجة الجمج، وذلظ مغ خبلؿ تخريز

فيع، واىتساماتيع، ومغ حقيع معخفة) متى، و االعادييغ، وإعصائيع الفخصة لسشاقذة أسئمتيع، ومخ
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عمى السعشييغ بعسمية الجمج  يجبعمييع مداعجة زمبلئيع السعػقيغ، كسا  يجب، ا، وكيف(ذاولس
مع أقخانيع العادييغ، كسا  لسدؤوليات الستختبة عمى الجمجوا التبلميح السعػقيغ عمى التغيخات تعخيف

 أكثختعميع  إلىفقج يحتاجػف  ؛فخ ليع الػقت الكافي لمتكيف مع الستغيخات الججيجةاالبج أف يتػ 
 ؼ السػاقع في السجرسة، وكحلظ إيجاد زمبلء داعسيغ ليع.إلعجادىع لمبيئة الرفية العادية، وتعخّ 

 إعجاد وتيضئة األسخ:. 7
ػر لمتبلميح السعػقيغ في األملياء أو اتجاىات  ؼتعخّ بل البجء بعسمية الجمج البج مغ ق

 ة، وتػضيح مجػ استفادكافة ػر الستعمقة ببخنامج الجمجاألمعسمية الجمج، وتييئتيع ليا، ومشاقذة 
غ دمج أبشائيع في أبشائيع مغ بخامج الجمج، والتخفيف مغ السذاعخ الدمبية، والتخػؼ لجييع م

ػر لمتبلميح السعػقيغ يتخػفػف مغ تعخض أبشائيع لمدخخية األملياء أو فكثيخ مغ  ؛ارس العادييغمج
خ األمشفاؿ العادييغ، ألمغ قبل األشفاؿ العادييغ، نتيجة لتجني قجراتيع، وعجـ تسكشيع مغ مجاراة ا

)بديػني، لجييع.حباط وزيادة العدلة إل، والتي تػلج لجييع مذاعخ ااإلخفاؽالحؼ يعخضيع لخبخات 
2017 ،52) 

       االتجاىات السختمفة نحػ فكخة الجمج:  -10
 ، ولمسجتسعخرػصا  لسعػؽ ا لجػمج وأىسيتو لقج اختمف العمساء حػؿ مػضػع الج

 والتي يسكغ اإلشارة إلييا كاآلتي: ،ومعارض، ومحايج غ مؤيجفانقدسػا ما بي عسػما  واألسخة 
 :السعارضػف  :ؿواالتجاه األ  

تعميع األشفاؿ في السجارس  ويعجوف أصحاب ىحا االتجاه يعارضػف بذجة فكخة الجمج، 
يتػفخ في السجارس الخاصة الستخررػف في  إذالخاصة أفزل مغ تعميسيع في السجارس العامة؛ 

 ةمجاؿ التخبية الخاصة، ويتحقق ليع االستقخار واالشسئشاف، وذلظ ال يسكغ تحقيقو في السجرس
 العادية. 

 :السؤيجوف االتجاه الثاني: 
غ أثخ في تعجيل مسا لحلظ م ؛يتبشػف فكخة الجمج، ويتحسدػف لياوأصحاب ىحا االتجاه  

 ؛والسجتسع ككل، والتخمز مغ فكخة عدؿ األشفاؿ أصحاب اإلعاقة والصبلب اتجاىات السعمسيغ
الصفل  فيوغيخىا مغ الرفات الدمبية، والتي تؤثخ  الحؼ يدبب إلحاؽ وصسة العجد والقرػر

 أخخػ. جيةومجتسعو مغ  أسختو ومجرستو وفيمغ جية،  ووشسػحات السعػؽ 
 السحايجوف: االتجاه الثالث:

 إذوالسؤيجيغ لفكخة الجمج؛  اب ىحا االتجاه يقفػف مػقف التػسط بيغ السعارضيغأصح 
يخػ أصحاب ىحا االتجاه أف ىشاؾ إعاقات شجيجة مغ الرعب دمجيا في السجارس العادية، مغ 

صفػؼ خاصة ممحقة بالسجارس العادية،  أوخبلؿ مجارس خاصة،  مغفزل تخجيسيا تخبػيا  ألا
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 أو ج األشفاؿ السعػقيغ إعاقة متػسصةالت التخمف العقمي الذجيج، ولكشيع يؤيجوف فكخة دماح :مثل
 في مجارس التعميع العاـ، والتي يسكغ أف نقجـ ليا الخجمات التخبػية مع األشفاؿ العادييغ. بديصة

 تجارب الجمج: .11
فإف عسمية الجمج  ؛اومعارضيي الجمجفكخة عمى الخغع مغ الججؿ الحؼ شاؿ بيغ مؤيجؼ 

ا، عقػد مزت في الجوؿ اإلسكشجنافية، وأمخيكا، وكشج ةثبلث حؿ مخة  مشو مدتسخة، ومشح تصبيقيا أل
 نتذار تصبيقيا في معطع دوؿ العالع، ومشيا الجوؿ العخبية:اوبخيصانيا، وإيصاليا، ومغ ثع 

 خيكضة:األمتجخبة الجمج في الػاليات الستحجة  .1
الػاليات الستحجة مغ الجوؿ الستقجمة الخائجة في تصبيق فكخة الجمج بأشكاليا  جّ تع 

( 142/ 94خيكي قانػف) األم(، عشجما أصجر الكػنجخس 1975في عاـ ) وال سيساالسختمفة، 
باسع قانػف  أصبح ىحا القانػف يعخؼ إذ، وتعجيبلتو؛ التخبية لكل السعػقيغ :السعخوؼ باسع

نادت تمظ القػانيغ بزخورة تػفيخ الفخص التخبػية لكل شفل مغ  إذ ؛التخبية لكل األشفاؿ
ػؿ مخاكد التخبية الخاصة عمى الجعع السالي مغ األشفاؿ غيخ العادييغ، واشتخشت حر

   .وفي أقل البيئات التخبػية تقييجا   ،الفخص التخبػية السشاسبة خالػالية لتػفي
التجخل السبكخ لمكذف (، الحؼ أكج عمى 457/ 99خيكي )األم ةومغ ثع قانػف الحكػم

خيكي األم( سشة، ثع جاء قانػف الحكػمة 21، وتعميسيع مغ الػالدة حتى سغ )ػقيغعغ السع
ج عمى البيئة (، الحؼ أكالسعػقيغ) قانػف التخبية لؤلفخاد  :الحؼ أشمق عميو اسع (،1990)

الخاصة، كسا أكج ضخورة تقجيع بخامج خاصة وتقييجا  لؤلشفاؿ ذوؼ االحتياجات  األقل عدال  
ليؤالء األشفاؿ مع العادييغ، وشبقت تجخبة الجمج ىحه في أمخيكا في واليات متعجدة  مشيا: 

 نيػيػرؾ، كػلػمبيا، كاليفػرنيا. 
 : بخيصانضاتجخبة الجمج في   .2

إذ  ،ػقيغنكمتخة مغ الجوؿ الدباقة في إصجار التذخيعات الخاصة باألشفاؿ السعإ جّ تع
مجارس خاصة  أو(، الحؼ نز عمى تػفيخ صفػؼ خاصة، 1899ؿ قانػف عاـ ) أو صجر 

لؤلشفاؿ الحيغ يعانػف  االبتجائيلؤلشفاؿ الحيغ يعانػف مغ ضعف عقمي،  ثع صجر قانػف التعميع 
(، 1944لعاـ لدشة )(، ثع صجور قانػف التعميع ا1914مغ الرخع، وذوؼ الخمل العقمي لدشة )

لداـ الدمصات بتػفيخ التعميع لؤلشفاؿ مغ مختمف األعسار، وذلظ لتجشب عدليع إالحؼ أكج عمى 
 مخحمة اإلنتاج. إلى، ومداعجتيع عمى الشسػ حتى الػصػؿ بيع اإلمكافقجر 

ضخورة تعميع األشفاؿ  إلى 1976عاـ  مغ قانػف التخبية البخيصاني (10كسا أشارت السادة رقع )
مع األشفاؿ في  السعػقػف يتع دمج األشفاؿ  إذفي بخيصانيا، وويمد في السجارس العادية،  ػقيغالسع

 السجارس العادية.
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 إلى(، نذخ تقخيخ في إنكمتخة عخؼ باسع )تقخيخ وارنػؾ(، الحؼ أشار 1978وفي عاـ ) 
ت مسا يدتجعي تقجيع خجما ؛سجس األشفاؿ في بخيصانيا يعانػف مغ مذكبلت تخبػية أو أف خسذ

ضخورة وجػد ثبلثة أشكل لمجمج، ىي: الجمج السكاني،  إلىتخبػية خاصة ليع، كسا أشار التقخيخ 
عمى السجارس الخاصة  اإلبقاءوالجمج االجتساعي، والجمج الػضيفي، كسا أكج التقخيخ عمى ضخورة 

خاكد ضخورة فتح م إلى أيزا  إعاقة شجيجة، ويذيخ التقخيخ  السعػقيغالت معيشة مغ األشفاؿ الح
لسجرسة العادية، بحيث تتزسغ تمظ السخاكد ) غخفة السرادر، والسػاد، مرادر التعمع في ا

 واألدوات الخاصة، والبلزمة لمتعمع.
 تجخبة الجمج في إيصالضا:. 3

 حجثت ثػرة في مفيـػ التعميع إذ(؛ 1968بجأ االىتساـ بفكخة الجمج في إيصاليا مشح عاـ )  
في  عػؽ سسح القانػف األىمي بحق تعميع الس (1971اإليصالي، وفي عاـ )تسع والرحة في السج

مع  السعػقيغعسمت الحكػمة اإليصالية عمى تصبيق فكخة الجمج لؤلشفاؿ  إذالسجارس العادية، 
 خامج التخبػية بمغ ال السعػقيغشخيصة استفادة ىؤالء األشفاؿ األشفاؿ العادييغ في السجارس العادية 

وىي: فئات  ،العادية، واستثشت دمج الفئات التي يرعب أف تدتفيج مغ بخامج الجمجفي السجارس 
 اإلعاقة العقمية، والحخكية الذجيجة.

 تجخبة الجمج في الدػيج: . 4
 رسيع مجارس تزع األشفاؿ العادييغبجأت فكخة تصبيق الجمج في الدػيج عمى شكل ت

والحخكة  ألشفاؿ السعػقيغ عمى التشقلاحا الترسيع صسع عمى شكل يداعج واألشفاؿ السعػقيغ، وى
دوف حجوث مذاكل، وذلظ مغ خبلؿ أبػاب داخمية مغ الرف العادؼ  إلىمغ الرف الخاص 

شية األب، ضسغ لمسعػقيغ ترسيع مباف   الشطخخح بعيغ أ، كسا اتفرل كبل الرفيغ عغ بعزيس
واألشفاؿ العادييغ، كسا  السعػقيغ لتػاصل بيغ األشفاؿمكانية اإالسخررة لمعادييغ بذكل يتيح 

 الجمج ىحا بيغ األشفاؿ العادييغ ، وشبق نطاـييدخ عسمية االنجماج االجتساعي لمسعػقيغ بالعادييغ
 واألشفاؿ السعػقيغ حخكيا  وبذكل ناجح.

 تجخبة الجمج في األردف:. 5
ت فكخة االحتياجات الخاصة، وقج بجألى التي اىتست بخعاية ذوؼ و تعج األردف مغ الجوؿ األ

لحوؼ اإلعاقات البديصة،  نذاء صفػؼ ممحقة بالسجرسة العاديةإالجمج في األردف عمى شكل 
مع  السعػقيغوالقػانيغ التي تشز عمى ضخورة دمج األشفاؿ  صجرت العجيج مغ التذخيعاتأو 

سع أو األشفاؿ العادييغ، لقج شبقت فكخة الجمج في مشاشق قميمة في البجاية، ثع امتجت عمى نصاؽ 
 ردنية الياشسية.ألوالسجف في السسمكة ا مغ السحافطات ا  كبيخ  ا  لتذسل عجد

 :السسمكة العخبضة الدعػديةتجخبة الجمج في . 6
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عجد قميل مغ  بػساشة وفخدية ػدية عمى شكل جيػد أىميةبجأت تجخبة الجمج في الدع
، ونتيجة الحيغ استخجمػا شخيقة بخايل لمسكفػفيغ في صفػؼ ممحقة بكمية المغة العخبية بالخياض

ليحه الجيػد الفخدية تع الحرػؿ عمى تخخيز مغ وزارة السعارؼ لمتجريذ وفق ىحه الصخيقة في 
مغ جية  ػفيغ في الخياضصفػؼ مدائية مغ جية، ومغ ثع إنذاء مؤسدة حكػمية لتأىيل السكف

 .أخخػ 
، والحؼ يدتشج بالسعػقيغؿ تذخيع، سسي بو القانػف الخاص أو (، صجر 1987وفي عاـ )

في الحقػؽ والػاجبات  السعػؽ اة و اعجد مغ األسذ االجتساعية، والتخبػية، والتي مغ أىسيا مد إلى
 .وإمكانياتو ء السجتسع وفق ما تدسح بو قجراتوبغيخه مغ أبشا

(، مغ القانػف 57-54ومغ ثع تعيجت وزارة التخبية والتعميع الدعػدية بتصبيق السادة ) 
ال يتجدأ مغ  ا  الحؼ يشز عمى أف تعميع ذوؼ االحتياجات الخاصة جدء السعػقيغالخاص بتعميع 

، مغ حجع الصبلب عامة، وإيسانا  %(20بمغت ) ػقيغوأف ندبة السع ،الشطاـ التعميسي العاـ خاصة
، ػقيغوالتعميع في أىسية الجمج كخصػة رائجة في تعميع األشفاؿ السع ،سدؤوليغ في وزارة التخبيةمغ ال

ر التي تخكد عمى و افقج وضفت ىحه الػزارة مغ ضسغ استخاتيجياتيا لمتخبية الخاصة عجدا  مغ السح
 :ػقيغوالزخورية لمعجيج مغ السع ،أىسية الجمج كأحج أنساط الخجمة التخبػية السيسة

وتعميع ذوؼ االحتياجات الخاصة، وذلظ  ،عيل دور السجارس العادية في مجاؿ تخبيةتف .1
 مغ خبلؿ اإلجخاءات، مشيا:

 .التػسع في بخامج الرفػؼ السمحقة بالسجرسة العادية 
 سعمع االستذارؼ، االستفادة مغ األساليب الحجيثة في التخبية مثل غخفة السرادر، وال

والسعمع الستجػؿ، وبخامج الستابعة في التخبية الخاصة، وذلظ لتحقيق مصمبيغ أساسييغ، 
 ىسا: 

الحيغ يمتحقػف إيراؿ خجمات التخبية الخاصة لؤلشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة أ. 
فئة السيػبيغ، وذوؼ  :مثل تفيجوف مغ الخجمات التخبػية فيياويد بالسجرسة العادية،

 بات التعمع، والسعػقيغ جدسيا ، وحخكيا ، وضعاؼ البرخ، والسزصخبيغ تػاصميا .صعػ 
تقيع خجمات التخبية الخاصة في السجارس العادية لبعس الفئات التي تجرس في معاىج   . ب

في الرفػؼ السمحقة بالسجرسة العادية، مثل: فئة السكفػفيغ،  أوالتخبية الخاصة، 
 وضعاؼ الدسع.

وتدويجىا بسخاكد لمسعمػمات  ،دور ونصاؽ معاىج التخبية الخاصةتػسيع التأكيج عمى  .2
، 2015) العصار، مخكد تجريب مشاسب لكل إعاقة. إلىوتحػيميا  ،خاصة بكل فئة

96.)  
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 :العخبضة مرخجسيػرية تجخبة الجمج في . 7
عاـ أصجر وزيخ التخبية والتعميع  إذ ؛غ الجوؿ التي أىتست بسػضػع الجمجتعج مرخ م

قخارا  يقزي بتصبيق نطاـ الجمج في السجارس العامة، والسجارس التي تجرس (، 2012 -2011)
مشاىج خاصة في جسيع مخاحل التعميع، والسجارس التي تع تجييدىا لمجمج، وذلظ لؤلشفاؿ ذوؼ 

 و داخلاإلعبلف عشالتي تصبق نطاـ الجمج اإلعاقة البديصة، ويذتخط نز القخار عمى السجارس 
، كسا يشز القخار عمى قبػؿ األشفاؿ ذوؼ اإلعاقة البديصة، وعجـ دمج األشفاؿ وخارجيا جرسةالس

%( مغ ندبة عجد 10ذوؼ اإلعاقة السددوجة، وأال تديج ندبة األشفاؿ السجمجيغ في الرف عغ )
األشفاؿ الكمي في الفرل، كسا يتع تحػيل التبلميح ذوؼ اإلعاقة البديصة مغ مجارس التخبية 

مع تقجيع  ،اىج السصبقة في التعميع العاـشالسجارس الجامجة، ويتع تجريديع وفق الس إلىة الخاص
مغ الخاتب الذيخؼ  %(20مكافأة )والعبلجية ليع، كسا ورد في نز القخار مشح  الخجمات التخبػية

 والشفدييغ فييا. التخبػييغ واالختراصييغ، ومعمسييا، ةإلدارات السجارس الجامج
   الجمج في الجسيػرية العخبضة الدػرية:تجخبة . 8

ات مغ القخف العذخيغ، يفي التدعيشفكخة تصبيق نطاـ الجمج في التعميع العاـ في سػريا  تبجأ
قامت السدؤولة عغ قزايا  إذلى كانت عغ شخيق وزارة الذؤوف االجتساعية والعسل، و والسبادرة األ

يا فيكل مغ مرخ واألردف، والتي شبق  يارة  لبعس السجارس فيذوؼ االحتياجات الخاصة بد 
نذاء لمجشة الػششية لمجمج، وذلظ بسذاركة العجيج مغ إتع  (2000اـ الجمج الجدئي، وفي عاـ )نط

(، شاركت ىحه المجشة 2001وغيخ الحكػمية، بخعاية وزارة التخبية، وفي عاـ ) ةالسشطسات الحكػمي
قميسي في لبشاف وزارت العجيج مغ السجارس التي تصبق نطاـ الجمج، وفي عاـ إؿ مؤتسخ أو في 

(، أقيست الشجوة الػششية الدػرية حػؿ ضع األشفاؿ ذوؼ االحتياجات الخاصة في التخبية 2002)
ف بيغ وزارة التخبية، ومكتب التخبية اإلقميسي لميػندكػ، ومؤسدة و اوىحه الشجوة عقجت بالتعالخسسية، 

ىحه الشجوة ونتيجة  وعّجتسعيج، وجسعية حساية األشفاؿ البخيصانية، واليػنيديف،  كخيع رضا
ة االنصبلؽ لتبشي نقص وتصبيقو مغ خبلليا عغ أىسية مذخوع الجمج لمخبخات التي تع اكتدابيا

 والذؤوف االجتساعية والعسل لسذخوع الجمج في سػريا. وزارتي التخبية
ذلظ بسداعجة خسذ مشطسات السذخوع التجخيبي لمجمج، و (، شبق 2003 -2002وفي عاـ )

: اليػندكػ، واليػنيديف، وجسعية حساية األشفاؿ البخيصانية، وجسعية حساية األشفاؿ يدولية وى
لى لمسذخوع في ثبلث و الدػيجية، ومؤسدة كخيع رضا سعيج، وتع تصبيق الجمج في الدشة األ

وا، ومغ ثع تػسع مذخوع نخ ئلاد الشدائي، والثانية للبلتح وروضتيغ، إحجاىسا تابعة مجارس نطامية
العجيج مغ السجارس الحكػمية عمى مدتػػ السحافطات الدػرية في وتع تصبيقو  ،الجمج ىحا

 (318، 2012) مشرػر، عػاد،  بالكامل.
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 لسخاجع العخبضةا
 عمع نفذ ذوي االحتضاجات(: 2006ابػ فخخ، غداف، زحمػؽ، ميا، السممي، سياد )  .1

 .مشذػرات جامعة دمذق الخاصة) أشفاؿ ما قبل السجرسة(،
خة لمشذخ ، دار السدياساسضات التخبضة الخاصة: (2011) البلال، الدبيخؼ واخخوف  .2

 .والتػزيع والصباعة
، دار الدىخاء، الخياض، السسمكة مقجمة في التخبضة الخاصة(: 2010بجر، اسساعيل) .3

 العخبية الدعػدية.
 فاعمضة بخنامج قائع عمى فغ األوريجامى لتحدضغ(: 2017بديػني، عبلء ربيع فايد ) .4

، رسالة التفاعل االجتساعي والجمج بضغ األشفاؿ العاديضغ وبعس الفئات الخاصة
 ماجدتيخ، كمية رياض األشفاؿ، جامعة السشرػرة.

الدمػؾ فاعمضة بخنامج قائع عمى فغ القرة لخفس (:2011بجوؼ، زياد أحسج )  .5
 ، الجامعة االسبلمية، غدة.لجى السعاقضغ عقمضا  القابمضغ لمتعمع العجواني

 ، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات.السػىبة واإلبجاع والتفػؽ (: 1998جخواف، فتحي ) .6
 تخبضة وتعمضع السعاقضغ سسعضا  في القخف الحادي(: 2013حدانيغ دمحم، عػاشف )  .7

 القاىخة.، السكتبة األكاديسية، والعذخيغ
، دار السديخة لمشذخ سضكػلػجضا الجمج في الصفػلة السبكخة(: 2009حافع، بصخس )  .8

 والتػزيع، عساف، األردف.
 متصمبات دمج الصالب الرع في السجرسة العادية(: 2008حشفي، عمي عبج رب الشبي ) .9

ي ، دراسة ميجانية فمغ وجية نطخ العاممضغ في مجاؿ التخبضة وتعمضع الرع والدامعضغ
مجيشة الخياض، الشجوة العمسية الثامشة لبلتحاد العخبي لمييئات العاممة مع الرع، مخكد 

 .2008السمظ فيج الثقافي، ابخيل 
، شبكة المػكة، التخبضة الخاصة أو تخبضة ذوي االحتضاجات الخاصةوؼ، جسيل: احسج .10

2015. 
القاىخة، مكتبة االنجمػ ، سضكػلػجضة االعاقة العقمضة والحدضة(: 2010رسبلف، شاىيغ ) .11

 السرخية.
 ترػر مقتخح لبخنامج متعجد الػسائط لجمج الصالب(: 3013رفاعي، مرصفى أحسج ) .12

، رسالة ماجدتيخ، معيج العاديضغ مع أقخانيع الرع مغ خالؿ األنذصة الالصفضصة
 الجراسات التخبػية ، القاىخة.
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، القاىخة، عالع 2، طالشفديالرحة الشفدضة والعالج (: 1977زىخاف، عبج الدبلـ ) .13
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A 
Audiometry Pure-ton         شخيقة القضاس الدسعي الجقضق 
Auditory Training                     التجريب الدسعي 

Amblyopia                               العسر التعصمي 
Astigmatism                           الالبؤرية أو حخج البرخ 

Aniridia                                     تػسع الحجقة 
Albinism                                      البيق 

Audio cassettes                       أجيدة التدجضل الرػتي 
Adaptive Behavior                          الدمػؾ التكضفي 

Art therapy                                   العالج بالفغ 
Addition                                       اإلضافة 
Aphasia                                 الحبدة الكالمضة 
Agnosia                       صعػبة فيع الجسل والكمسات 

Autism Disorder                            اضصخاب التػحج 
Autism Spectrum Disorder            اضصخاب شضف التػحج 

) Asperser syndrome (AS             متالزمة اسبضخجخ 
Academic Integration                  الجمج األكاديسي 

Autism                                         التػحج 
Acceleration                               اإلسخاع أو التدخيع 

B 
Biological aspects                السطاىخ العربضة البضػلػجضة 

Behavior Disorders                 االضصخابات الدمػكضة 
Biological factors                  الجشػح الربضاني 

Biofeed  Back                       التغحية الخاجعة الحضػية 
Bartially Sightel                      السعاقػف برخيا  جدئضا 

C 
Chromosome                          كخومػسـػ 
Carrier Genes                        الجضشات الشاقمة 

Class with regular school       الرفػؼ الخاصة السمحقة 
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 بالسجارس العادية                                  
Cause                                 الدبب 
Cretinism                             القساءة أو القراع 

Conductive Hearing Loss      فقجاف الدسع التػصضمي 
Central Hearing Loss             فقجاف سسع مخكدي 

Cataract                           عتامة عجسة العضغ 
Calculator                           اآللة الحاسبة الرػتضة 

Cerebral Palsy                    الذمل السخي 
Communication Boards         لػحات التػاصل 

conduct disorders            اضصخابات الترخؼ 
Chidhood Disintegrative Disorder  االضصخاب الصفػلي 

 التخاجعي                                      
creative child                           الصفل السبجع 

Converging thinking                  التفكضخ السحجد 
Communication Disorders       اضصخابات التػاصل 

D 
Dominant Genes                       الجضشات الدائجة 

Down Syndrome.                    حالة عخض داوف 
Diabetes                              مخض الدكخي 
Deaf                                  الرع 

Decible                             وحجة قضاس صػتضة( ديدضبل ( 
Double Hemiplegia              شمل مددوج رباعي 

Dyslexia                            عدخ القخاءة 
Dysgraphia                        عدخ الكتابة 
Dysculculia                       صعػبة الحداب 
Dexedrine                        الجيكدضجريغ 
Disturbances                     االضصخابات االنفعالضة 

Demission                       الححؼ 
Distortion                        التذػيو 
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Divergent thinking               التفكضخ الستذعب 
Deinstitionalization           التحخر مغ السؤسدضة 

Distance Learning           التعمع عغ بعج 
Dreams Analysis               تحمضل االحالـ 

E 
early intervention                    التجخل السبكخ 

Educable Mentally Retarded    عقمضا  القابمضغ السعػقضغفئة 
 لمتعمع                     

Educational Diagnosis                 التذخضز التخبػي 
Educational Treatment                العالج التخبػي 

Epilepsy                                الرخع 
Electronic  wheelchairs         كخاسي العجالت اإللكتخونضة 
Emotionlly Handicap                اإلعاقة االنفعالضة 

Excessive Anxiety                     االفخاط في القمق 
Excessive self-Balm                  االفخاط في لـػ الحات 

Excessive Dependency              االعتسادية الدائجة 
Excessive Withdrawaca             االندحابضة الدائجة 

Excessive suttering                  السعاناة السبالغ فضيا 
Excessive agressiveenss           العجوانضة السبالغ فضيا 

Excessive persecution           االحداس بالطمع السبالغ فضو 
Excessive resistance                 العشاد السبالغ فضو 
Emotional Catharsis               التشفضذ االنفعالي 

Enrichment                             اإلثخاء 
Educational Classifiction          الترشضف التخبػي 

F 
Form                                     السطيخ 

Fragile X Syndrome      متالزمة الكخومػسـػ الجشدي الير 
Free Association               التجاعي الحخ 

Functional Integration         الجمج الػضضفي 
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G 
Genetic factors                    العػامل الجضشضة 

Genes                               الجضشات 
Genotype                           التخكضب الجضشي 

Genetic                              الجضشي أو الػراثي 
Galactosemia                      حالة الجالكتػسضسضا 

Genetic Factars                  العػامل الجضشضة 
Glaucoma                          الجالكػما 

Giftedness and Talents           السػىبة والتفػؽ 
H 

Hydrocephaly                       حاالت استدقاء الجماغ 
Health Disorders                 االضصخابات الرحضة 

Horizontal Enrichment            اإلثخاء األفقي 
Hyper Text                          الشرػص الدائجة 

Hyper Media                         الػسائط الستعجدة 
Hemipleaia                         شمل مغ جانب واحج 

Hearing Impairment               اإلعاقة الدسعضة 
Hard of Hearing                   ضعاؼ الدسع 

Hyperemia                          شػؿ الشطخ 
I 

Immaturity                          عجـ الشزج 
Insight                                االستبرار 

Inclusion                            الجمج 
Integration                          التكامل 

Interactive Video                جيػ التفاعميضالف 
L 
Learning Disabilities               صعػبات التعمع 

Language master                 القامػس المغػي الشاشق 
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Language delay                   تأخخ ضيػر الكالـ 
Language Deficit                   صعػبة تكػيغ الجسل 

Location Integration              الجمج السكاني 
M 

Mainstreaming                          الجمج األكاديسي 
Mild Mental Retardation            تخمف عقمي بدضط 

Moderate Mental Retardation      تخمف عقمي متػسط 
Microcephaly                       حاالت صغخ حجع الجماغ 

Medical Diagnosis                التذخضز الصبي 
Medical Treatment                 العالج الصبي 

Mixed Hearing Loss            فقجاف سسعي مختمط أو مخكب 
Mild Hearing Impaired         لبدضصةفئة اإلعاقة الدسعضة ا 

Moderatly Hearing Impaired فئة اإلعاقة الدسعضة الستػسصة 
Manual Communication        التػاصل الضجوي 

Myopia                              قرخ البرخ 
Macular Degeneration    تشكذ الحفضخة 

Muscular and Skeletal Disorders   االضصخابات العطسضة 
 والعزمضة

Monoplegia                                 شمل مشفخد 
Mydrocephauls                             استدقاء دماغي 

Maladaptive Behavior                   الدمػؾ الالتكضفي 
Mctabolis System                    اضصخاب الشطاـ األيزي 

MMR                                     فخضضة المقاح الثالثي 
Metabolic disorder                  اضصخاب عسمضة األيس 

Mainstreaming                      تػحضج السدار التعمضسي 
Mental Impairmen                   اإلعاقة العقمضة 

Motor Impairment                   اإلعاقة الحخكضة السدتجيسة 
N 

Non-Genetic Factors              العػامل غضخ الجضشضة 
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Normalization                       الجمج االجتساعي 
Nystagmus                         الخأرأة 

Neurological Disorders           إصابة الجياز العربي 
 السخكدي االضصخابات العربضة                                  

Normalization                    التصبضع نحػ العادية 
O 

Orol Communication            شخيقة التػاصل المفطي 
Optical Disc Technology      تكشػلػجضا األقخاص البرخية 
P 

Profound Mental Retardation      تخمف عقمي شجيج ججا 
Phenylkeonuria PKU       الغحائي حاالت اضصخاب التسثضل 
Psycho Therapy                 العالج الشفدي 

Psychometric Diagnosis     التذخضز الدضكػ متخي 
Pre- lingual Deafness     صسع ما قبل تعمع المغة 

Post- lingual Deafness   صسع ما بعج تعمع المغة 
Profoudly Hearing Impaired     فئة اإلعاقة الدسعضة 

          ججا   الذجيجة                                                 
                                 

Paraplegia                          شمل نرفي سفمي 
Piploegia                           شمل لمجانبضغ 

Page Turners                     أدوات قمب الرفحة 
Telephones                       األجيدة الياتفضة 

prostheses            األشخاؼ الرشاعضة 
perseveration                    ومةاالستسخار والسجا 

personality disorders     اضصخابات الذخرضة 
poor ego strength                 ضعف قػة األنا 

poor physical strength           ضعف القػة الجدسضة 
poor coronation                  زر الحديضعف التآ 

poor Intellectuality              تجني القجرة العقمضة 
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poor academic achievement   تجني التحرضل األكاديسي 
poor Attention                      ضعف االنتباه 

poor Impulse control       ضعف القجرة عمى ضبط            
 االستجابات          

poor Reality contact          ضعف االتراؿ مع الػاقع 
poor sense of Identity        ضعف اإلحداس باليػية 

poor Anger control            صعػبة ضبط الغزب 
poor social conformity        صعػبة االنزباط االجتساعي 

Psychodrama          الدضكػ دراما 
play therapy                     العالج بالمعب 

R 
Recessive Genes                   الجضشات الستشحضة 

Rh,Factor                            العامل الخايدسي 
Residential schools                مخاكد اإلقامة الجائسة 

Resource room                     غخفة السرادر 
Rubclla                               الحربة األلسانضة 

Retinal Detachment             انفراؿ الذبكضة 
Retinitis Pigmentosa            التياب الذبكضة الرباغي 

Rehabilitatation Programs                          التأىضل السيشي 

Rett s Syndrome                                      متالزمة ريت 

Ritalin                                                           الخيتالضغ 

S                  
Special education                                        التخبضة الخاصة 

Severity                                                     شجة اإلعاقة 

Severe Mental Retardation                                تخمف عقمي شجيج 

Soya Bean Milk                                            حمضب الرػيا 



 264  / السنة الثانية التربية الخاصة بالطفل
 

Sickle Cell Anemi                  نضسضا السشجمضةأل ا 

Social Diagnosis                            التذخضز االجتساعي 

Social Therapy                               العالج االجتساعي 

Speech & Articulation Treatment       عالج الشصق والكالـ 

sensor neural Hearing loss            عربي –فقجاف سسعي حدي 

Severely Hearing Impaired           فئة اإلعاقة الدسعضة الذجيجة 

Speech Audiometry                   شخيقة استقباؿ الكالـ وفيسو 

Speech Reading                     قخاءة الذفاه 

sligt neurological signs           اإلشارات العربضة الخفضفة 

Strabismu                            الحػؿ 

Snellen Chart                       لػحة سشمغ 

Scanner                              جياز الساسح الزػئي 

Seizure                                الشػبة 

Sylerine       الدايمضخيغ 

Social Maladjustment            سػء التكضف االجتساعي 

social delinquency             الجشػح الربضاني 

Substition                        اإلبجاؿ 

superior child                       الصفل الستفػؽ 

Social Integration               الجمج االجتساعي 

T 
Trinable mentally Retarded.   القابمضغ لمتجريب السعػقضغفئة 
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The Totally Dependent Child    عقمضا  االعتساديضغ الساقضغفئة 

Total communication شخيقة التػاصل الكمي 
Totally Blind           السعاقػف برخيا  كمضا 

Triplegia   شمل ثالثي 

The Regual education initiative     مبادرة التخبضة العادية 

U 
Undifferentiated Factors    عػامل غضخ محجدة 

V 
Vertical Enrichment          اإلثخاء العسػدي 

Visual Impairment  اإلعاقة البرخية 

X 
X-Ray كذ ) األشعة الدضشضة(أشعة إ 

W 

Whisper Test شخيقة اليسذ 
Watch Test    شخيقة دقات الداعة 
                                      


